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A rendszerváltás 30. évfordulójának apropóján a Kádár-
korszak kulturális emlékezete kiemelt figyelemnek 
örvend. A Magyar Nemzeti Múzeum Clara – Rotschild 
Klára: Divatkirálynő a vasfüggöny mögött című kiállítása 
akkurátus és megragadó képet ad a korszak hivatalosan 
is megbecsülést élvező divattervező asszonyának 
munkáiról, pontosabban arról a divatról, amelyet 
kizárólag az „egyenlőknél egyenlőbbek” adaptálhattak. 
A módfelett színes tárlat a tervező személyes tárgyai 
(brossok, gyűrűk, egy Charles Jourdan alkalmi cipő) és 
fotói mellett videóanyagokat, valamint egyéb divat-
tárgyakat – köztük Kádár János feleségének Rotschild 
Klára által tervezett világosdrapp selyemkosztümjét 
– is bemutat. 

„A divat az 1960-as években a kádári Magyarországon 
is divat lett, csak egy időtlenebb, klasszikusabb vonala, 
amit nem a fiatalkultuszt gyártó modern prét-à-porter 
márkák, hanem az elsősorban 30 feletti nőket öltöztető, 
patinás francia haute couture divatházak inspiráltak, 
élükön a Dior-házzal és Chanellel” – írja cikkében1 
Simonovics Ildikó divattörténész, aki nemcsak a 
kiállítás kurátora, hanem a Libri Kiadó gondozásában 
megjelent Rotschild Klára: A vörös divatdiktátor című 
könyv szerzője is. 

Rotschild Klára (1903–1976) valóban a párizsi 
divatházak fényét csempészte Magyarországra már a 
szocializmus idején. Divattervezőként 1934-ben kezdett 
el működni, először a Deák tér 3. szám alatt, majd az 
államosítás után a Váci utca 12.-ben nyitott állami 
luxusruhaszalont. A pártállami vezetők kiváltságait 
már egészen korán élvezhette, évente legalább kétszer 
utazhatott Párizsba „inspirációs útra”, amelyet egybe-
kötött minőségi anyagok vásárlásával és a legújabb 
divatirányok szemügyre vételével. Olyan befolyásos 
ügyfeleket öltöztethetett szalonjából, mint Jovanka Broz 
(Tito felesége), s még a puritánnak tételezett Kádár 
János is vásárolt kosztümöt nála feleségének. A kiállított 
divattárgyak között találjuk Mary Zsuzsinak az 1968-as 
táncdalfesztiválra készült, narancsszínű, flitterekkel és 
kövekkel díszített mini fellépő kosztümjét is. Ugyanakkor 
éppen a kiállítás egyik utolsó szekciójának fülszövege 
világít rá a tényre, hogy diplomatafeleségek, hírességek, 

rotschild Klára Petőfi tér 3-5. szám alatti lakásának 
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„gazdáinak” személyazonosságairól, társadalomban 
betöltött helyéről és személyes történeteiről a falszöveg 
leírása informálja a látogatókat. A tárlat ugyan nem 
szigorúan vett kronológiai sorrendben tárgyalja a Clara 
szalon történetét, maguk az egyes szekciókban kiállított 
ruhák összeválogatása sem a készítésük ideje alapján 
történt, ugyanakkor igyekszik átfogó képet adni a 
szalon történetéről és a tervező munkájáról. Simonovics 
Ildikó, a tárlat kurátora informatív látképet ad az egyes 
korszakok mindennapjairól, s kimerítően körüljárja a 
kérdést: mi tette Rotschild Klárát a 20. század magyar 
divattörténetének kiemelten izgalmas alakjává.

Rotschild szalonja valóban újszerű s egyedülálló volt 
Magyarországon, leginkább a francia, de úgy tűnik, 
hogy olykor a brit divathagyományokhoz is kellőképpen 
felnőtt. A szabászat és a szalon épületében tett láto-
gatás különleges élményben részesítette a vásárlókat. 
A leírások szerint a divatszalon egyfajta gyóntatófülke-
ként is működött, ahol jeles személyek (Gábor Zsazsa, 

ügyvédek és orvosok mellett arra is akadt 
példa, hogy egy egyszerű tanárnő, név szerint 
Erdélyi Zsuzsa, illetve egy vidéki református 
lelkész, Csényi György a felesége részére 
spóroljon ezekre a ruhadarabokra. 

A „mozgó” retrospektív tárlat – a kiállítótermek 
szűkössége miatt ugyanis a tervek szerint 
februárban majd újabb ruhák és kiegészítők 
kerülnek a mostaniak helyébe – négy szekciója 
a múzeum legújabb kiállítóhelyszínén, a 
Geraldine-házban kap helyet, míg az utolsó, 
a menyasszonyi ruhákból készült installáció 
a főépület rotundájában. A látogató összesen 
tehát jelenleg huszonöt Rotschild Klára által 
tervezett ruhát tekinthet meg. A kurátor 
bravúros térkezelésének, a falszövegek és 
egyéb mozgóanyagok rendkívül informatív 
narrációjának is köszönhetően ez az elsőre 
viszonylag alacsonynak tűnő szám mégsem 
kelt hiányérzetet a kiállítást megtekintő 
közönségben. A kiállított ruhák egykori 
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Alkalmi csipkeruha, selyemmuszlinnal kombinált poliészter csipke, 
1975, Gönczi Annamária újságírónő az esküvőjén viselte

Nappali ruha, selyemburett, 1970 körül, dr. Péchy Zsuzsa 
pszichiáternek, a szalon állandó vevőjének ruhája
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eredeti Balmain-modellt is láthatunk, amelyet Rotschild 
Klára Mamusich Márta – a szalon egykori direktrisze 
– esküvőjére szánt. A kiállítás rendkívül izgalmas 
anyagában egy rendhagyó, a Rotschild Klára neve alatt 
fémjelzett, visszafogott, elegáns imázsba egyáltalán 
nem illeszkedő, rendkívül rövid és provokatív, térdet 
nem fedő kosztümmel is találkozhatunk. Az említett 
menyasszonyi ruha 1962-ben készült el akkor még a 
„Különlegességi Női Ruhaszalon” ollói alatt, Rotschild 
Klára tervei alapján. A Clara névre keresztelt szalon 
majd hét évvel később tűnik csak fel Budapest utcáján, 
éppen az új gazdasági mechanizmus után, s a tervező 
öngyilkosságáig, vagyis 1976-ig meghatározó marad. 
A szalont később Rusai Magda veszi át. 

A kiállítás legutolsó, alagsori szekciója 1930–1970 
közötti divatlapok oldalaiból és címlapjaiból (Ez a divat), 
Rusai Magda által készített színes és fekete-fehér divat-
rajzokból, valamint videóanyagokból áll össze. A látogató 
részleteket láthat a Szent Péter esernyője (1958), az 
Esős vasárnap (1962), valamint a Gyermekbetegségek 
(1966) című filmekből, melyek jelmeztervezője Rotschild 
Klára volt. Egy 1987-es Clara-divatbemutató archív 
anyaga is megtekinthető, ám a szalon élén ekkor 
már régen nem ő állt. 

A régi világból átmentett, kiválasztott Rotschild Klára 
vitán felül a 20. századi magyar divattörténet és a 
„szocialista jó ízlés”3 kultikus alakjaként érdemesnek 
bizonyul arra, hogy munkásságára tárlat épülhessen 
a Magyar Nemzeti Múzeumban. A férfidivat 
létezésével soha számot nem vető tervező egyes 
korszakainak mélyrehatóbb feltárása a divatkutatások 
további tárgya lehet.
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Psota Irén, Törőcsik Mari, Andrej Gromiko 
és Szász Endre feleségei és mások) titkai 
maradtak örökre a falak között. 

A divatszalon intézményét – amely jelentősen 
átalakította a kliens és a tervező között 
fennálló korábbi viszonyrendszert – a 
brit származású Charles Frederick Worth 
(1825–1895) honosította meg 1875-ben. 
Radikális szakítás volt ez a korábbi 
hagyománnyal, melynek értelmében a 
tervező látogatja meg a klienst annak saját 
otthonában, amely általában egybevágott a 
családi fészekkel. Worth vendégei azonban 
olykor a férj helyett inkább a szeretőikkel való 
titkos találkozásokra, légyottokra készíttettek 
maguknak öltözékeket, erről pedig a hitves mit 
sem sejthetett. Barbara Vinken divatkutató 
úgy fogalmaz, Worth a divatot önálló iparággá 
tette, s „aurát hozott létre köré”.2 A vázolt 
brit minta alapján működött Rotschild Klára 
szalonja is. Bár a szabónőkkel, varrónőkkel 
készített interjúk – amelyek a kiállítás vizuális 
anyagainak üde színfoltjai – természetesen 
nem árulkodnak a kliensek titkairól, mégis 
betekintést engednek a szalon egykori életébe, 
beszélnek annak légköréről. 

Köztudott, hogy Rotschild Klára legtöbbször 
olyan tervezők kollekcióiból inspirálódott, 
mint Yves Saint Laurent, Pierre Balmain, Coco 
Chanel, Christian Dior, Hubert de Givenchy 
vagy Mary Quant. Egyetlen kivételtől eltekintve 
ezekre mind találunk példát a kiállítóterekben. 
Az időszaki tárlaton bemutatott, finoman 
fogalmazva, „adaptációs ruhadarabok” mellett 
ezek a párhuzamok természetesen akkurátus 
módon jelezve vannak a látogatók számára. 
Az egyik szemet gyönyörködtető darab egy 
Yves Saint Laurent ékszerkardigán-replika 
1972-ből, amely több száz munkaórányi 
kitartásról és finom kézimunkáról árulkodik. 
A Chanel-kosztüm adaptációkkal önálló szekció 
foglalkozik, amely összesen hat darabot 
tartalmaz, a rotunda kiállítóterében pedig egy 
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