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Borgos Anna

MADZSARNÉ JÁSZI ALICE 
A NÔI TESTKULTÚRA ÚJ ÚTJAIN*

A mozdulatmûvészeti iskolák megjelenése és mûködése Magyarországon szoros össze-
függésben zajlott a huszadik századelô modern tudományos, mûvészeti és társadalmi 
mozgalmainak hullámaival, a pszichoanalízistôl a fotográfián át a baloldali és feminis-
ta mozgalmakig. Talán a legismertebb és leginkább életben tartott irányzat Dienes 
Valéria orkesztikai iskolája, aki filozófiai és matematikai tanulmányai után ismerkedett 
meg Raymond Duncan görög táncrekonstrukcióival és Isadora Duncan szabadtánc-
irányzatával, és hozta létre a mozdulatok tudományos rendszerét. Szentpál Olga zon-
goraszakot végzett, majd Émile Jacques-Dalcroze módszere nyomán alakította ki isko-
láját. Számos külföldi tanulmányút után saját iskolát nyitott Kállai Lili is. Egyéni utat 

* A tanulmány az ELMOZDULÁS. MUNKÁSKULTÚRA ÉS ÉLETMÓDREFORM A MADZSAR-ISKOLÁBAN címû katalógusban meg-
jelent szöveg bôvített változata. (Szerk. Csatlós Judit. PIM, Kassák Múzeum, 2012. 18–46.) Köszönet Re piszky 
Tamás (Madzsar Alice dédunokája) szóbeli információiért és a rendelkezésemre bocsátott anyagokért.
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járt a fiatalon elhunyt Nagy Etel, Kassák nevelt lánya, bécsi tanulmányokkal és mun-
kásmozgalmi kapcsolatokkal, néptáncmotívumokat építve koreográfiáiba.1 Az iskolák, 
bár eltérô koncepciók alapján mûködtek, és némi rivalizálás is volt köztük, respektálták 
egymást, és amikor a mozdulatmûvészeti képzés veszélybe került, képesek voltak közö-
sen fellépni (a szó szoros és átvitt értelmében is). A Madzsar Alice-iskola sajátossága 
mindenekelôtt egy speciális nôi testkultúra kialakítása, a nôi test fizikai, pszichés és 
társadalmi jelentéseinek s ezek kölcsönhatásainak felismerése volt.

Gyökerek
Jászi Alice 1877-ben (és nem 1885-ben, amint ezt a MAGYAR SZÍNHÁZMÛVÉSZETI és a MAGYAR 
ÉLETRAJZI LEXIKON, a korabeli nôi elôadómûvészek részérôl gyakori önfiatalítás nyomán 
közli) született a partiumi Nagykárolyban. Bátyja Jászi Oszkár társadalomtudós, politi-
kus és Jászi Viktor jogász, apja Jászi Ferenc orvos, anyja Liebermann Róza.2 A Jászi 
család élénk kulturális, köz- és társas életet él; a város lakója Kaffka Margit, Marcussiu 
Ottília (azaz Itóka, a helyi román pap lánya, a késôbbi Bölöni Györgyné). Adyval közös 
hittanórára járnak, és életre szóló baráti viszonyba kerülnek (bár egy jó évtizeddel 
késôbb, Léda „elbocsátása” után Jászi Alice egy ideig nem áll szóba vele). 1901-ben köt 
házasságot a szintén nagykárolyi, kissé különc fogorvossal, Madzsar Józseffel, akitôl egy 
évvel késôbb megszületik Lili lánya. Pestre költöznek, saját otthont alakítanak ki, ahol 
hasonlóan sûrû a vendégjárás; Baross utcai, késôbb Ménesi úti, Nyúl utcai és Ferenc 
József rakparti lakásuk népszerû értelmiségi találkozóhellyé válik. „Dédszüleim széles 
baráti körének létezése elsôsorban Alice tüneményes, sokoldalú és szuggesztív személyiségének volt 
köszönhetô. Házukban megfordult majdnem minden jelentôs mûvész, és [...] otthonuk kedvelt 
találkozóhelye volt a Huszadik Század, a Népszava, a Világ és a Nyugat íróinak. [...] A kép-
zômûvészeket elsôsorban Stoki, azaz Kernstok Károly, Tihanyi Lajos és a gödöllôi iskola két tag-
ja, Nagy Sándor [...] és Kôrösfôi-Kriesch Aladár képviselte.”3 Czigány Dezsô 1908-ban port-
rét fest Madzsar Alice-ról. A társas élet a lakáson kívül is zajlik. Szabó Ervinnek írja 
Madzsar Alice: „Vasárnap a Svábhegyen voltunk Vikivel [Lorenc Viktor] és Lukács Gyurival. 
Igen jól mulattunk, miután Pollacseket csak Zsofka képviselte, és ô nem számít. Nagyon hideg 
volt, hát társas tornát rendeztünk, ugráltunk és versenyt futottunk, végül pedig szôlô- és dióevést 
csináltunk.”4

Madzsar Alice eljár a Társadalomtudományi Társaság elôadásaira, amint errôl több 
levelében is beszámol Szabó Ervinnek, de meghatározó olvasmányainak fényében ko-
moly (bár önironikus) kritikával fogadja a hallottakat. „A szabadiskolában eddig még leg-
nagyobb érdeklôdéssel [Theodor] Hertzka elôadásait hallgattam. Roppant sok újat, érdekeset 
mond, és nagyon szépen, világosan, meggyôzôen ad elô. De tudod, kis Ervin, mióta Marxot olva-
som, sok dolgot nem fogadok el azóta abból, amit Hertzka mondott [...]. Ne nevess ki, kicsi fiam, 
hogy így kritizálni merek; régi dolog, hogy mennél kevesebbet tud valaki, annál merészebben 
kritizál.”5

Szoros, „spirituális” kapcsolata alakul ki Szabó Ervinnel, aki utolsó idôszakában gya-
korlatilag egy háztartásban él velük, sajátos dinamikát hozva létre a családban. A von-
zalom és gondoskodás egészen Szabó Ervin 1918-ban bekövetkezett haláláig tart. Dienes 
Valéria benyomása szerint „tüneményes, gyönyörû emberi kapcsolat létesült Szabó Ervin és 
Alice között”.6 Ez a nyilvánosan is vállalt viszony kifejezi a házassághoz, a párkapcsolathoz 
való konvenciómentes viszonyulását. „Tény viszont, hogy 1907-tôl kezdve, amikor ez a kap-
csolat véglegessé vált, és mintegy a külvilág elôtt is megpecsételôdött, ez többé sem a barátok, sem 
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a házaspár között nem vezetett – legalábbis a felszínen – konfliktusokhoz vagy akár feszültséghez. 
Drezdába írt válaszlevelében [...] Madzsarné fôként arról igyekszik megnyugtatni Szabó lelkiis-
meretét, hogy szerelmük nem károsítja sem férjéhez, sem kislányához való viszonyát: »nem vettél 
el senkitôl semmit, csak azt, ami a tied volt, tartottad meg magadnak... Józsi iránti nagy, végtelen 
nagy szeretetembôl semmit sem vett el a teirántadi végtelen nagy szeretetem, bármilyen csodálatos 
is, de igaz, hogy csak növelte azt«. Valóban, férje iránti szolidaritása e sok tekintetben rendhagyó 
házasságban haláláig töretlen maradt.”7 (Ezt a feszültségmentes állapotot azért némileg 
megkérdôjelezik Madzsar József sorozatos öngyilkossági kísérletei, melyekben szerepet 
játszhatott családi élete hektikussága is.)

Mivel Madzsar Alice veszélyeztetett terhes, férje javaslatára tornagyakorlatokat végez 
a terhesség alatt. Ez az elsô találkozása a gyógyító mozgással. (A családban egyébként 
is erôs a hipochonder, depresszív hajlam, erre is keres valami alternatív gyógymódot.) 
Ezután ismerkedik meg már tudatosan a francia zenész, tanár François Delsarte alkal-
mazott esztétikájával (az emberi test kifejezôeszközeinek vizsgálata, beleértve a hangot, 
légzést, mozgást) és Bess Marguerite Mensendieck holland–amerikai orvosnak kifeje-
zetten a nôi test önmegismerésére, képzésére irányuló rendszerével.8 A formális kép-
zéshez csak tíz év múlva jut el: 1911-ben Berlinben jár tanulmányúton, majd a norvé-
giai Loftusban, a Mensendieck-féle nôi testkultúra-intézetek egyikében megszerzi dip-
lomáját.

Az iskola
1912. május 1-jén (Magyarországon elsôként) nyitja meg a Ménesi út 8. szám alatt9 
Funkcionális Torna Tanítóképzô Intézetét (a húszas évek végétôl Madzsar Alice Intézet). 
Az 1913-as ismertetô10 rövid jelentést is közöl az iskola elsô évérôl. (Egyéni oktatás: 6 
gyermek és 11 felnôtt. Csoportos oktatás: 2 gyermek- és 5 felnôttcsoport, összesen 29-en.) 
A testkultúra a tornán túl jóval általánosabb életmódrendszert is jelent, melynek célja a 
civilizációs vívmányokkal együtt járó ártalmak, kedvezôtlen munkakörülmények, kevés 
mozgás stb. ellensúlyozása. Ebben a rendszerben a táplálkozás, az öltözködés, a levegô, 
a fürdô vagy a lakáskörülmények egyaránt fontosak, és az egész képzés elsôsorban a 
prevenció jegyében zajlik, bár sikerrel kezel már kialakult rendellenességeket is. Ennek 
az elvnek (de a modern nô imázsának nem) némileg ellentmond, hogy Madzsar Alice 
és tanítványai is intenzíven dohányoznak, akár az órák alatt is. Madzsar Alice gyorsan 
meghaladja Mensendieck rendszerét, és az évek során mintegy 6000 saját gyógytorna-
gyakorlatot állít össze (melyek még feldolgozásra várnak).11 Egyszerre legfeljebb 10-15 
növendékkel dolgozik, elengedhetetlennek tartja az egyénre szabott oktatást. Mai szóval 
egyfajta testtudati munkát végez, nagyobb fokú testi önismeretre és tudatosságra nevel, 
ahol a mozgás mellett-elôtt a légzésnek jut kulcsszerep – ez a keleti mozgásformák, 
leginkább a jóga bizonyos fokú hatását is jelezheti, de legalábbis rokon vele. Figyelemre 
méltó, hogy a résztvevôk meztelenül tornáznak, hogy az izmok munkája látható és kor-
rigálható legyen – ez némi felháborodást is kelt a közvéleményben és a hatóságokban. 

A csoportba különféle társadalmi rétegekbôl származó nôk járnak: arisztokratától 
értelmiségi, tisztviselô- vagy munkásháttérrel rendelkezôig, de a jómódú középosztály-
beli a legjellemzôbb, akinek családja nyitott az újfajta nézôpontra, és hajlandó pénzt is 
áldozni rá. Egy 1927-es elôadás próbáiról írja visszaemlékezésében az egyik növendék, 
Kálmán Kata, hogy ott „demokratikusan keveredett Zichy gróf, aki minden elôadáson közremû-
kö dött, és szenvedélyesen világosított, a növendékek tarkabarka együttese és a Munkás Testedzô 
Egyesület fiúcsoportja”.12 A húszas évektôl már tanári képesítést is nyújtó iskola elvégzésétôl 
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pénzkeresô pályát is remélnek a szülôk. A magas tandíjjal mûködô csoport mellett 
Madzsar Alice ingyenes munkahelyi tornát is tart gyárakban munkásnôknek.

„Ezekben az években a férje által létrehozott elsô magyarországi szülôotthon gyakori látogatója, 
ahol terhes nôket tornáztat. Ô volt egyébként Magyarország elsô »hivatalos« védônôje. Aktívan 
kapcsolódik be a Stefánia Szövetség munkájába, 1915-ben gyakran keresi föl a kisgyermekes 
proletár anyákat, de megfordul a bebörtönzöttek között is. [...] A Tanácsköztársaság alatt Lukács 
György hívását a Testkulturális Fôiskolára nem fogadja el, viszont gyógytornát tanít, és július 
11-én egy nôi testnevelési fôiskola szervezési tervezetével fordul Lukácshoz.”13

1922-ben Madzsar Alice is segít terjeszteni a Hevesy Iván és Palasovszky Ödön által 
megszövegezett mûvészeti manifesztumot.14 Férje Tanácsköztársaságban való aktív 
részvétele miatt rendôrségi eljárások, házkutatások kezdôdnek, Madzsar József 1921-
ben Bécsbe, majd Skopjébe emigrál, és csak 1924 tavaszán tér haza. Közben öngyilkos-
ságot kísérel meg, hamis halálhíre megjelenik a lapokban.

A családfenntartói szerep egyre inkább Madzsar Alice-ra hárul. „Az ô keresetébôl él ek-
 kor lánya, lányának vôlegénye és a családhoz verôdött és befogadott »családtagok«. [...] Egy ér tel-
mûen rá vannak utalva a [...] Madzsar-iskolára, Alice rendezôi, koreográfiai munkásságára és 
nem utolsósorban grafológiai írásaira.”15

1922-tôl elindul a tanárképzés is az iskolában. „Az oktatás kétéves volt, délelôttönként 
gyakorlati, délutánonként pedig elméleti tárgyakat tanítottak. A napi tornaóra légzôgyakorlattal 
indult. Alice diktálta ülve a gyakorlatokat. Nem tartotta helyesnek, ha bemutatja a gyakorlatokat, 
mert akkor kifullad, és nem tud szuggesztíven diktálni. Az órákon mindig jelen volt egy vagy két 
asszisztens, akik segítették a gyakorlatok helyes elsajátítását. Az elsô asszisztens nagyanyám [Madzsar 
Lili] volt, késôbb Tallián Mária, Pátzay L. Lucy, Thomán Baby, majd Mici [Róna Magda] és 
Katzi [Kövesházi Ágnes]. Az egyik asszisztens lejegyezte a gyakorlatokat, és azokat nyaranta egy 
hónapon át szövegezték. Az órák nagyon ügyesen voltak szerkesztve, és olyan szuggesztív hatással 
voltak a növendékekre, hogy senki sem fáradt el torna közben.”16 Késôbb növendékei is be-
kapcsolódnak a tanításba.17

Többen is leírják, mennyire szuggesztíven volt jelen az órákon; ô maga nem mozgott, 
csak a szemével instruált. Növendéke, Róna Magda idézi fel: „Madzsar Alice-ról nem tudok 
mit mondani. Egyszerûen nem tudok mit mondani, mert olyan egyéniség volt. Ezt én hiába mon-
dom így, hogy olyan egyéniség volt, meg szuggesztív ereje volt meg minden, azt nehéz elképzelni. 
Ilyen kicsi volt, a vállamig ért, ilyen pici keze volt, 35-ös lába volt, kicsi volt, vékony volt, eddig 
érô bronz, rozsdavörös haja volt, ekkora fekete szemekkel, rendkívül kedves volt mindenkihez, és 
mindenkinek olyan bizalomkeltô, hogy még a legtitkosabb gondolataikat is elmondták neki. Nem 
kérdezte, de elmondták.”18 „A gyakorlatokat olyan bensô erôvel, szuggesztivitással igyekezett dik-
tálni, irányítani, hogy ennek hatására a növendékek valóban a megfelelô ritmusban és a kellô 
izomerôvel végezték a mozgásokat. A hagyományos »vezénylés« helyett ilyen »szuggesztív diktálás-
sal« vezetni a tornát, ez szintén fontos újítás volt.”19

Szoros, bizalmas kapcsolatot alakít ki növendékeivel, akik nôi mintát is láthatnak 
benne; az órák alatt-után gyakran beszélgetnek akkoriban tabunak számító témákról 
is. Az iskola a gyakorlatok elsajátításán túl intim, biztonságos nôi térként is szolgál a 
résztvevôk számára. Kálmán Kata szavaival: „Ennél a pontnál azután számtalan kérdés 
merült fel, a lányok nem gyôzték közbevetni kérdéseiket, és ezekre biztos választ vártak, a nôi 
funkcióktól kezdve egészen a szabad szerelem, a házasságon kívüli nemi kapcsolat megengedett 
vagy nem megengedett voltáig. Aliz néni ült közöttünk, kicsit mosolyogva, élénken és szuggesztíven, 
bölcsnek tûnt, mint egy ókori papnô, a szerelmi élet papnôje. Élvezte a helyzetet, felelt a kérdések-
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re kellô mérséklettel, de mégis új szempontoktól áthatva, nem úgy, mintha az otthoni környezet 
vélekedett volna. Mert persze a növendékek otthon elô se hozták volna ezeket a kérdéseket, belátva, 
hogy az felesleges, hiábavaló. Így lassan bizalmas kapcsolat alakult ki Aliz néni és növendékei 
között, s volt egy csoport, amelyik különösen hatása alá került.”20 

Mozdulatmûvészeti elôadások és politikai (re)akciók
A húszas évek közepétôl indul Madzsar Alice legaktívabb idôszaka: dolgozik könyve 
elôkészítésén, tanít, koreográfiai tanácsadóként mûködik, és önálló mozgáskompozí-
ciókat készít, grafológiai elôadásokat tart és publikál. Hamarosan jelentkeznek a fizikai 
kimerülés és pénzhiány tünetei. A helyzetet súlyosbítja, hogy a hatóságok mind gyak-
rabban zaklatják a kulturális ellenállás fészkének tekintett iskolát: mûködését az 1930-
as évek elején többször (1939-ben pedig végleg) betiltják, a nyilvános elôadásokat egyre 
inkább ellehetetlenítik. Az 1930-as évek elején az illegális kommunista párttag Madzsar 
Józsefet többször bebörtönzik, sajtóperek zajlanak, és a családi viszonyok is egyre ren-
dezetlenebbé válnak. Jászi Oszkár egy unokahúgához írt levelében rögzíti aggódó be-
nyomásait: „A baj nem is anyagi természetû, hanem teljes képtelenség rendet tartani az életükben. 
Gyakran egészen kétségbe ejt, ha szegény Alka sorsára gondolok, mivel nem látok semmi megol-
dást.”21 Jászi többször is kifejezi, mennyire felelôtlennek, céltalannak tartja húga élet-
módját. Egy Szabó Ervinhez szóló korábbi levelében írja indulatos iróniával: „én két zöld 
gyermeknek szocialista, anarchista, antimilitarista, antialkoholista, feminista, vegetariánus stb. 
stb. ostoba, éretlen s a közre teljesen haszontalan játékai miatt életem munkáját feldúlni nem en-
gedem”.22 Palasovszky Ödön folyamatos támogatása és a barátok segítsége mindvégig 
sokat jelent a számukra. Lányának írja Madzsar Alice: „Most, hogy kis apuka dolgában 
egyelôre semmit sem tehetek, ezeknek a dolgoknak fekszem neki. Valahogy csak lesz, sehogy még 
nem volt. Elég nyugodt vagyok, csak aludni nem tudok. Továbbra is mindenki nagyon jó hozzám, 
elsôsorban Ödön, Beti [talán Thomán Erzsébet?], [Gottschlig] Izu és a két Lily [Edelstein 
és Mezei?].”23

A NÔI TESTKULTÚRA ÚJ ÚTJAI címû könyvében24 összefoglalja a témáról alkotott elméle-
ti és gyakorlati nézeteit. Az 1926-os, néhány hónap alatt elfogyott elsô kiadás után 
könyvét 1929-ben mozdulatmûvészeti fejezetekkel bôvíti, ez jelzi a koncepcióbeli el-
mozdulást: a gyógytorna, az egészség megôrzése-visszaszerzése mellett érdeklôdése a 
kidolgozott gyakorlatok mûvészeti alkalmazása felé mozdul. Az elôszóban írja: „Csak 
hosszú évek munkája alatt jöttem rá, hogy az út egy, a természet törvényeiben van lefektetve a 
legnagyobb szépség, és ott az örök mûvészet. [...] A testkultúra terén szerzett tapasztalatok lassan-
ként elvezettek a mozgás kultúrájának általános rendszeréhez.”25 A levelek tanúsága szerint a 
könyv létrejöttében, legalábbis a gyakorlatok rögzítésében lánya és egyik legjelentôsebb 
növendéke, Kövesházi Ágnes is segített. „Rengeteg a dolgunk a Kisanya könyvével, gyakor-
latok összeállítása és leírása kb. 100 drb.”26 1936-ban (már a szerzô halála után) megjelenik 
a francia kiadás; elkészülnek az angol és orosz fordítások is, ezek azonban nem jutnak 
el a megjelenésig. Közben Madzsar József 1936 tavaszán Moszkvába emigrál, de még 
onnan is intézi a fordítás ügyét. „Holnap megindítom az ügyet az orosz fordítás dolgában. 
Oszkár angol fordításról tárgyal, ebbôl volna valami haszna Ödönnek is.”27 Két év múlva eltûnik, 
feltehetôleg sok százezer sorstársa mellett ô is a sztálini tisztogatások áldozata lett.

1925-tôl Madzsar Alice több kísérleti színpaddal mûködik együtt (Zöld Szamár Színpad, 
Új Föld Színpad, Rendkívüli Színpad, Prizma Táncszínpad, „A Mûhely”, Cikk-cakk 
estek). Palasovszky Ödönnel mindvégig munkatársak. A színpadkép többek között Bortnyik 
Sándor és Boromisza Tibor, a díszlet és jelmez többnyire Kövesházi Kalmár Elza, a zene 



Kozma József és Szelényi László munkája. Jellegzetes az egyfelôl a modernitást, a gépe-
ket, a munkáslétet, másfelôl az ókori keletet idézô tematika. A Madzsar Alice nevéhez 
fûzôdô fontosabb elôadások:28 A hatkarú istennô, Géprombolók, Új Prométheusz, Bilincsek, 
Ayrus lánya, végül a Korszerû szvit, melybôl csak egy elôadás megy le (Szolnokon), 1933-
ban betiltják.29 Amint Róna Magda felidézi, a mozdulat, a szöveg és a zene együtt, közös 
munkában született meg. „Szóval az úgy volt, hogy rendszerint Alizkának volt valami ötlete, ezt 
meg azt csináljuk. Akkor gondolkoztunk, beszélgettünk hármasban, ugye Ödönnel. Rendszerint 
úgy volt, hogy Alizka elmondta, ô mit gondol, én viszont megcsináltam. Szóval összedolgoztunk. 
[...] És Ödön állította színpadra. Na most hogy én mit tanítottam közben, eltekintve a mûvészeti 
részétôl, ugrások, lendületek, forgás, minden, ami hozzátartozik a színpadi dolgokhoz.”30

Míg a tornagyakorlatok alkalmazása hangsúlyozottan egyénközpontú, a mûvészi 
kompozíciók sokkal inkább a kollektivitás eszméjére épülnek (hasonlóan a korabeli 
baloldali mozgásszínházakhoz és szavalókórusokhoz). Madzsar Alice baloldali közege, 
társadalmi osztályok iránti érzékenysége megnyilvánul abban is, hogy a darabokba 
munkásokat is bevon (növendékként, alkotóként és közönségként egyaránt). Kapcsolatban 
áll a munkáscsoportokkal, több elôadásában szerepelnek a Munkás Testedzô Egyesület 
tagjai. A mozdulat nemcsak az egészséges testhez kapcsolódik, az elôadásokban mûvészi 
és egyben politikai aktussá is válik, egyfajta közvetítôeszköz, médium; „a bemutatott testek 
nemegyszer politikai téttel bíró testek is”.31 Mindvégig szoros a kapcsolata a társmûvészetekkel 
és -tudományokkal (fotográfia, képzômûvészet, zene, filozófia).

A húszas évektôl egyre több nehézség jelentkezik az önálló képzés elismerését illetô-
en; a mozdulatmûvészeti iskolák konkurenciát jelentenek a hagyományos svéd torna32 
számára. Megindul a küzdelem a mozdulatmûvészeti képzés állami elismertetéséért, 
egyszersmind függetlenségéért az 1925-ben alakult Magyar Királyi Testnevelési Fô is-
ko lától, amely alá a belügyminiszter a tornatanárképzést utalta.33 1925-ben a belügy-
miniszter rendeletben szabályozza, táncmesteri oklevélhez és hatósági engedélyhez köti 
a nyilvános tánctanítást, majd 1928-ban testnevelô tanári oklevélhez a tornatanítást. 
1928-ban a három mozdulatmûvészeti iskola részvételével34 megalakul a Mozdulatkultúra 
Egyesület.35 A közös lobbizás sikerrel jár, elismerik az oktatás, a mozdulatmûvészeti 
diploma érvényességét. „Küldöttségek, beadványok, tiltakozások és hosszas tárgyalások után a 
belügyminiszter 1929 tavaszán módosította a szabályozást. Elismerve a mozdulatmûvészet külön-
álló voltát, azt »a ritmikus tornától különvált és a tánc egy nemét alkotó« ágazatként határozta 
meg. Egyidejûleg az addig kétszakos, társastáncmestereket és balettmestereket képzô Magyar 
Országos Táncmesterképzô Tanfolyamot mozdulatmûvészeti szakkal bôvítette a Mozdulatkultúra 
Egyesület felügyeletével.”36

Utóélet
Madzsar Alice 1935-ben bekövetkezett halála után az iskolát legközelebbi tanítványai, 
Róna Magda, Gottschlig Iza és Palasovszky Ödön folytatják. 1939-ben a rendôrség 
végleg betiltja a Madzsar-iskolát. 

Madzsar Alice utóélete, emlékezete mind ez idáig elsôsorban gyógytornászi tevékeny-
ségére irányult. Mozdulatmûvészeti iskolája a háború után nem folytatódott, hamarosan 
az egész irányzat nemkívánatossá vált; néhány túlélési kísérlet után a Mozdulatkultúra 
Egyesület 1949 áprilisában „önkéntes feloszlatásáról” határozott. 1967-ben felvette 
nevét az Állami Gyógytornászképzô Szakiskola (de miután beolvadt az Egészségügyi 
Fôiskolai Karba, a név eltûnt); Kaposvárott, a Somogy Megyei Kórház fizioterápiás 
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részlegén nevével munkacsoportot hoztak létre. A Semmelweis Egyetem Egészségtudo-
má nyi Karának Fizioterápiai Tanszékén zajló gyógytornászképzésben máig a tananyag 
része a nôi, a terhestorna, a gyerektorna. A klinikai gyógytorna, a pulmonológia ugyan-
csak hivatkozik rá. Az ízületek korrekcióját, a saját helyzet érzékelését lehetôvé tévô 
tükör és meztelen torna szintén a ma proprioceptív gyógytornaként használatos mód-
szer elôzményének tekinthetô.

Érdekes adalék, hogy 1988-ban a Fidesz megalakította a (rövid életûnek bizonyuló) 
Madzsar Alice-csoportot. „Rögtön Krakkó után volt a szárszói konferencia, és itt megbeszéltük 
az ötletet Honecz Ágival és Handó Tündével. Belelkesedtünk. Fogalmaztunk egy rövid kis felhívást, 
melyet – Tünde javaslatára – úgy írtunk alá, mint »A Fidesz Madzsar Alice-csoportja«. Tudom, 
most megkérdezed: ki volt Madzsar Alice? Jászi Oszkár nôvére volt, Madzsar József orvos felesége. 
Nôi testkultúrával foglalkozott; terhestornával és testrehabilitációval. [...] A jogász-szakkollégium 
épülete a Madzsar családé volt. Úgyhogy eléggé kézenfekvônek tûnt, hogy a Szárszón sebtiben 
megalakított csoportunkat Madzsar Alice-ról nevezzük el.”37

2012 nyarán a Kassák Múzeum ELMOZDULÁS. MUNKÁSKULTÚRA ÉS ÉLETMÓDREFORM A MA-
DZSAR-ISKOLÁBAN címmel önálló kiállítást rendezett számára, elsôsorban a társadalmi-
mozgalmi kapcsolódásokra fókuszálva, az Iparmûvészeti Múzeum pedig MOZDULAT – 
A MAGYAR MOZDULATMÛVÉSZET TÖRTÉNETE ÉS KAPCSOLATAI 1902–1950 KÖZÖTT címû moz du-
lat mûvészet-történeti kiállítása részeként mutatta be tevékenységét. A kiállításokhoz 
katalógus, tematikus tárlatvezetés, illetve szimpózium is kapcsolódott.

Madzsar Alice személyes és szakmai hatását jelzi tanítványainak késôbbi pályája is 
(akik szinte kizárólag nôk; a kivétel talán csak Csányi László). Sokan sokfelé emigrálnak 
Caracastól Palesztináig, Londontól Párizsig, New Yorktól Sydney-ig. Néhányan a ho-
lo kausztban pusztulnak el. Többen valamilyen formában folytatják, ha nem is a moz-
du latmûvészeti, de a gyógytornászi tevékenységet. 

Néhány a nevesebb növendékek és közremûködôk, a jelentôsebb pályát befutott nôk 
közül: Kálmán Kata neve a szociofotó mûfajában vált ismertté. Az iskola egyik oktatója, 
Hevesy Iván esztéta felesége lett. Sugár Kata szintén szociofotós lett. Róna Magda ötvös-
nek tanult, de elsô férje, Magaziner Pál (redônygyáros, hegymászó, síelô) révén ôt te-
kinthetjük az elsô nôi sziklamászónak. A háború után egy ideig Palasovszkyval együtt 
lépett fel a Madách Színházban, aki élettársa is lett. A mozdulatmûvészet „apostolának” 
tekintik. Lánya Szemes Marianne, az elsô diplomás nôi rendezô. Kövesházi Ágnes (Katzi),38 
Kövesházi Kalmár Elza szobrászmûvész (Kaba) lánya (az anya jelmez-, színpadterveket 
készített a Madzsar Alice-elôadásokhoz). A legtöbb fotón ô látható. 1929-ben Berlinbe, 
1930-ban Párizsba megy, férjével, Markos György geográfussal 1939 körül térnek visz-
sza. A háború után a gyógytornászképzôben tanított, majd a Budakeszi Tüdôgondozó 
fôgyógytornásza volt, Levendel Lászlóval dolgozott együtt. Gottschlig Iza, Gottschlig 
József rumgyáros lánya. Leginkább ô írta le a gyakorlatokat, nagyrészt németül. 1945 
után magánnövendékeknek tanított gyógytornát. Madzsar Lili, Madzsar Alice lánya, az 
elsô tanítvány, 1922-ben szerez oklevelet, késôbb Kassán tanít gyógytornát. Liebermann 
Lucy, Madzsar Alice másod-unokatestvére, gyógypedagógus, pszichoanalitikus.39 Máté 
(Mautner) Melinda (Mela), Máté Olga húga, Madzsar Alice egyik elsô növendéke. Késôbb 
Dienes Valériával dolgozott együtt. 1916-ban saját tornaiskolát nyitott a Zoltán utcában. 
Palotai Erzsi író, elôadómûvész. Kepes Éva Palasovszky Ödön verseit fordította franciára, 
és ötvenévesen festeni kezdett.40 Zeisel (Stricker) Éva, Polányi Laura lánya. Kiképzést 
nem kapott, de színpad- és kosztümterveket készített az elôadásokhoz. Polányi Laura 



óvodájába járt, Arthur Koestler gyerekkori szerelme volt. Földiák (Kaufmann) Zsuzsa, az 
Országos Traumatológiai Intézet gyógytornásza. Venetianer Margit, a Magyar Gyógy-
tor nászképzô megalapítója.

Test és lélek
Madzsar Alice mozdulatmûvészeti koncepciójában (s ez a korabeli tudományos és mû-
vé szeti érdeklôdés egyik lényeges iránya is) test és lélek összefüggô rendszert alkot, s 
ezek kölcsönösen hatnak és utalnak egymásra. Feltehetôleg ismeri és használja a modern 
pszichoszomatika elgondolásait, jelentôséget tulajdonítva annak, hogy a pszichés álla-
pot (kívül-belül) nyomot hagy a testen. „Kétségtelen, hogy a test minden fizikai elvál-
tozása nyomot hagy a lélekben is, de kétségtelen az is, hogy a lelki folyamatok nagy 
hatással vannak a testre. Ezt a modern lélektan annyira bebizonyította, hogy ezzel ma már az 
orvosok is számolni szoktak. Elég, ha a tüdôvészt említjük, ami kétségtelenül fizikai betegség, és a 
lelki folyamatoknak mégis óriási a szerepük a tuberkulotikus megbetegedéseknél.”41

Ez lehetôséget ad számára különféle pszichológiai, mozgáskarakterológiai megfigye-
lésekre, „mozgás és jellem” összefüggéseinek, a „testbeszéd” értelmének keresésére; 
tudományos célú „diagnózisok” felállítására és mûvészi nyelvre fogalmazott jelentések 
kifejezésére. „A tudomány és a mûvészet számára óriási lehetôségeket tár fel a mozgáskarakterológia. 
Megmutatja az egész mai élet képét, a társadalmi betegségeknek s a mai színpadmûvészetnek is a 
diagnózisát. Azt hiszem, minden idegorvosnak kellene vele foglalkozni, és a mûvészeknek okvetlen 
kellene tanulniok a mozgáskarakterológiát.”42 Ez olykor kissé sematikusnak tûnô értelme-
zésekhez vezet; egyik „páciensérôl” testtartása alapján például nagy magabiztossággal 
állapítja meg a nôi sikereket és mûvészi balsikereket: „Mért horpasztja be például a mell-
kasát, tartja félénken elôre a vállát, mért dönti elôre ugyanekkor a medencéjét és ringatja a csípôjét 
járás közben az a fiatal leány, ki mûvésznek indult, balsikerei voltak és felhagyott vele, de mint 
nônek sikerei vannak. Az illetônél, ki páciensem volt, anélkül, hogy az életét ismertük volna, ki 
lehetett a járásából analizálni, a vállak, a mell tartásából a szellemi téren aratott kudarcot és a 
csípôk fölényes ringásából a nôi biztonságot.”43

A korban egészen újszerûnek számító grafológia iránti érdeklôdésének44 alapja is a 
mozgás, a motoros tevékenység személyiséget kifejezô ereje: „az írás megrögzített gesztus” 
– hivatkozik egy szakértôre MOZGÁS, ÍRÁS, JELLEM címû írásában. „A grafológia sem tesz 
egyebet, mint lerögzített finom kézmozgásokat tanulmányoz a jellemmel, a lélekkel és pillanatnyi 
lelkiállapottal való összefüggésük szempontjából.”45 A GRAFOLÓGIA MINT TUDOMÁNY46 címû ta-
nulmánya végén íráselemzéseibôl47 kibontott esettanulmányokat, személyiségrajzokat 
mutat be. Az egyik ilyen voltaképpen kis nôi élettörténeti narratívum, mely a korszak 
jellegzetes, talán több (valós és fiktív?) figurából összegyúrt modern városi nôi (sztereo)
típusát rajzolja meg, erôs stilizálással, ironikus felhanggal. A (többnyire férfiak által 
karikírozott) sznob, felszínes kékharisnyáét, aki valódi érdeklôdés nélkül, úgy használ-
ja a kultúrát, mint egy divatos kalapot, amely valójában nôi vonzereje erôsítését szol-
gálja (ha a selyemharisnya nem válna be). Az irónia és elhatárolódás mögött feltételezhetô 
egyfajta „internalizált mizoginizmusból” adódó félelem attól, hogy esetleg ôt magát is 
ezzel a típussal azonosítják...

„Ez a fiatal hölgy a legtipikusabb magyar nagyvárosi levegôben felnôtt virág, annak minden 
hibájával és jó tulajdonságával. Elvétve találunk vidéki nôk közt is ilyen típust, de melegágya 
ennek a nônek Budapest egy bizonyos társadalmi osztálya. Ennek a típusnak a nôi annyira ha-
sonlítanak egymáshoz, hogy ha a lelket észrevétlenül ki lehetne cserélni és más testbe átplántálni, 
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ezeknek a lelkét kicserélve sem ôk maguk, sem környezetük nem nagyon venné észre a változást, 
pedig mindegyik külön-külön érdekes, egyéni és apart akar lenni.

Jóeszû, gyors felfogású, ügyes, rutinirt fiatal nô. Minden koncerten ott van, ha egy Dohnányi-
koncertet elmulaszt, kétségbeejtônek találja a helyzetet; tud minden modern könyvrôl, ami megje-
lenik, tud róla beszélni, néha el is olvassa. Ott látjuk minden vernisszázson, nyelveket tanul; 
egyáltalában mindent tanul, amit csak tanulni lehet, de azért van ideje jégre és zsúrokra, tenisz-
re és Gerbeaud-hoz járni, sok idôt tölt a szabónôjénél, mindennap »kommissiózik«. Pedig késônkelô, 
és az ember csodálattal veszi tudomásul, mi mindenre ér rá egy rövidke nap alatt. Azaz csak a 
társaságon kívülálló bámul, a társaság nem, hiszen ôk mind ilyen bravúrosan intenzív »kultúr«-
életet folytatnak.

Természetesen mindez a felszedett kultúra csak máz, nem megy mélyre. Érdeklôdése alapjá-
ban véve mégis csak a szerelem, divat és a szórakozások közt oszlik meg. Ô csak azért tanul és 
olvas, mert a mûveltség és tanulás is egy divatos, okos kokettálási mód, és ahol nem válik be a 
selyemharisnya, ott néha jobban fest p. o. az expresszionizmusról beszélni. [...] Az írás beküldôje 
szerint az analízis a legapróbb nüánszokig találó volt.”

Nemcsak test és lélek, hanem testi egészség és külsô szépség is erôsen összefügg 
Madzsar Alice rendszerében: az ember mindkettôért képes, sôt köteles aktívan tenni. 
AZ EGÉSZSÉG ÉS SZÉPSÉG: KÖTELESSÉG – ez könyve elsô fejezetének címe.48 Ennek része a 
mesterségesség kerülése, a visszatérés a „természetességhez”: „az igazi szép sohase mond-
hat ellen a természetnek”, „festék helyett lég- és napfürdô”, hirdeti A NÔI SZÉPSÉG ÚTJA címû 
cikkében.49 Itt kapcsolódik a gondolatmenet a korszak egyik felfutóban lévô, akkoriban 
ideológiailag még kevésbé terhelt irányzatához, az eugenikához vagy fajegészségtanhoz 
(amely Madzsar József egyik szakterülete is volt), s amely a minél egészségesebb új 
generációk nevelését szorgalmazza. Az egyéni egészség és életminôség javítása mellett 
az emberi faj sikeresebb továbbörökítésének szempontja is ott húzódik a Madzsar Alice-
féle iskola mögött.

A meztelen testtel végzett gyakorlatok nem kis merészségrôl tanúskodnak, forradal-
minak és szokatlannak minôsülnek a korban, többletjelentést hordoznak. Tornatechnikai 
szempontok mellett a ruhátlan mozgás a szabadon lélegzô test érdeke is, egyszersmind 
az általa kritizált beszorítottság teljes ellenpontja, a konvenciók levetkôzésének emblé-
mája. A tabujelleget jelzi, hogy a könyvhöz készült fotókat férje, Madzsar József készí-
tette, de „Ádám Jozefa úrhölgy” néven.

Nôi szerepek és gyakorlatok
A test erôsen kapcsolódik a nôiségrôl alkotott képzetekhez és gyakorlatokhoz is. Könyve 
elôszavában Madzsar Alice kiemeli az összefüggést a testi egészség (és szépség) és a nô 
különféle szerepeinek megfelelô betöltése között, s mintegy elô is írja ezek követését. 
„Szeretném, ha ez a könyv hozzásegítené a még kétkedôket is annak belátásához, hogy csak az 
egészséges és szép testû nô lehet egész ember, és hogy csak helyes testkultúra alapján nevelhetjük 
fel az új asszonytípust, aki mint élettárs, mint anya, mint nô és mint ember egyaránt megállja a 
helyét.”50

Jellemzô a sajátosnak ítélt nôi szerepek meghatározása, elkülönítése és összeegyez-
tetése: az „élettárs, anya, nô és ember” a partnerkapcsolati, a szülôi, az erotikus, illetve az 
ezekbe nem besorolható „univerzálisan” emberi szerepek betöltésére utal. Az „új asz-
szonytípus” rokonítható a századfordulón Nyugaton megjelenô „Új Nô” alakjával, aki 
egyre inkább igényt formál az azonos jogokra a politikai részvétel, a tanulás, a munká-
ba állás vagy a párkapcsolat területén, azaz élni szeretne a szellemi kiteljesedés, az 



anyagi függetlenség és az érzelmi egyenrangúság lehetôségével.51 Anyaság, munka, 
alkotás, produktivitás, férfi-nô kapcsolat, szexualitás – mind nyomot hagynak a testen 
és a testhez való viszonyuláson. Madzsar Alice rámutat arra, hogy a testhez és a társa-
dalmi nôi szerephez kapcsolódó ideálok és normák együtt, egymással összefüggésben 
vannak változóban. A beszorítottságot, bezártságot elutasító, aktív és a test valóságos 
igényeinek jobban megfelelô életmód az öltözködésben, a testmozgásban éppúgy meg-
nyilvánul, mint a nôi munka átalakulásában. 

„A nôi testkultúra ideálja: hogy a vagyonos osztály asszonya kiszabaduljon a semmittevés mo-
csarából, a munkásasszony pedig a túlmunka romboló fogaskerekei közül. Csak akkor jöhet létre 
az a nôtípus, amely nem tesped el szellemileg, és nem lesz merev, formátlan és petyhüdt. [...] A nô 
észrevette azokat az örömöket, amelyek az egészséges test egészséges életmûködésébôl fakadnak. [...] 
Amint azelôtt hajlandók voltak a nôk elnyomorítani testüket a fûzôpáncélokban, úgy most is haj-
landók áldozatot hozni és munkát végezni az új szépségideálért.”52

A nôi szerepeknek és tevékenységeknek megfelelôen tehát az életmód, az öltözködés, 
a hajviselet is átalakul, s ez a társadalmi változásokon vagy az e változásokat jól közvetítô 
divaton túl Madzsar Alice értelmezésében „evolúciós” elônyt is jelent. „A lányok és asszonyok 
részt vesznek a sportokban, érdeklôdési körük túlnôtt a háztartás és a család szûk területén, részt 
kérnek a szellemi munkából; és öltözködésük is praktikusabb, egészségesebb lett [...]. A hosszú, 
porseprô szoknyát, halcsontos derekat, magas nyakat, tornyos frizurát higiénikusabb viselet, szellôs, 
rövid ruha, rövid haj váltotta fel.”53 „A divat is követi a nô testi és lelki felszabadulását. Mindjobban 
terjed a rövidre vágott haj, pedig ez szerintem nem divatot jelent, hanem evolúciót. Egészséges, 
praktikus hajviseletet akar úgy a dolgozó, mint a sportoló nô. Nincsen idejük órákat elvesztegetni, 
míg kifésülik és kikefélik a hosszú hajat, és míg egy fodrászi remekmû elkészül a fejükön.”54

Tágabb perspektívába helyezve a kérdést, rámutat a szépségideálok történeti és 
kulturális változására, viszonylagosságára. Reflektál arra az elfogultságra, hogy hajla-
mosak vagyunk saját kultúránkat abszolútnak és felsôbbrendûnek tételezni; ugyanakkor 
arra a szükségszerûségre is, mely szerint nem tehetünk mást, mint hogy saját történeti 
idônknek és kulturális terünknek megfelelô ideálokat alakítunk ki. „A nôi szépségideál 
éppen annyira relatív, mint minden más az emberi életben. Minden kornak és minden emberfajnak 
megvan a maga ideálja. [...] A mi felfogásunkban csak a mi korunk és a fehér faj ideálját keres-
hetjük.”55

A torna mögött Madzsar Alice felfogásában összetett (biológiai és társadalmi) szük-
ségletek húzódnak. A biológiai és társadalmi célszerûség, egészség, adaptivitás, „termé-
szetesség” elôsegítése elôbbre való a nemi jelleg „kidomborításánál”. „A természetes egy-
je lentôségû azzal, ami célszerû. [...] A szépséget nem lehet kizárólag a nemiség kidom-
borításával meghatározni; a nô és a férfi egyaránt emlôs állat, egyaránt ember, és így a nôi 
testnek éppúgy el kell végezni az élôlények általános mûködéseit, tehát célszerûnek, egészségesnek 
és így szépnek kell lennie elsôsorban mint embernek, eltekintve a nemiségétôl.”56

Ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a nôi testnek vannak sajátos fiziológiai jellegzetes-
ségei és biológiai funkciói, s ez szükségessé teszi egy speciális nôi testkultúra kidolgo-
zását. „A nô teste ugyanis a terhesség, szülés és szoptatás ideje alatt igen nagy változásokon megy 
át, és a nô teste csak akkor lehet szép, ha nemcsak az általános emberi életmûködés 
lebonyolítása, hanem a szaporodás nehéz feladatának elvégzése szempontjából is cél-
sze rûen van berendezve. Soha, semmilyen mozgásnál nem szabad elfelejtenünk a nôi test fizio-
lógiai fölépítésének különbségét a férfiéval szemben.”57 Ez a különbözôség mindenekelôtt a 
nô szaporodásban betöltött szerepét jelenti. Madzsar Alice tornája kiemelt feladatának 
tekinti az anyaságra való „elôkészítést”. Madzsar Alice elôször vezeti be az orvosok által 
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addig ellenzett terhestornát. „A nôi testet már gyermekkortól elô kell készíteni arra, hogy az 
anyaság funkcióit maradandó eltorzulások nélkül tudja végezni. De nagyon fontos egy speciális, 
komoly torna, éppen a másállapot alatt.”58

A nemek kapcsolatának változása, a nô anyagi függôségének csökkenése a házasság-
ban, a tudatos „életmunka” és önmegvalósítás lehetôsége egyenrangúbb párkapcsolat 
esélyét hordozza. Madzsar Alice ugyanakkor mégis a férfi (a férj vagy a [férfi] mûvész) 
szükségletei felôl tekint az ideális nôre – hogyan közelítheti meg a nô leginkább „a 
mûvészek elképzelését” és „a dolgozó férfi ideálját”. 

„Az érdekházasságok, amelyek a nônek pénzbeli és nem egészségbeli vagyonára voltak alapítva, 
egyre ritkulnak, mert a férfinak nagyobb érdeke a házasságban a nô munkaképessége, egészsége; 
nagyobb érdeke, hogy szellemileg magához méltó, differenciált lelkû élettársat kapjon, ami erôsebb 
támasza és segítsége az élet küzdelmeiben, mint a pénz. Így fogja a mai szépségideál szaporodását 
elôsegíteni az ilyen modern érdekházasságból származó egészséges nemzedék és a házasságért 
folytatott versenyben a nôk gyôzni akarása, hogy tudatos életmunkával mindjobban megkö-
zelítsék azt a nôi szépségideált, amely nemcsak a mûvészek elképzelése, hanem a dol-
gozó férfi ideálja is.”59 Az ideálokat tehát szükségszerûen a férfi alkotja.60 Az nem merül 
fel, hogy a nô esetleg önmagáért, a férfitól és a házasságtól függetlenül is törekedhet 
fizikai egészségre és szépségre, anyagi és szellemi tôkére.

Madzsar Alice pszichológiai-pszichoanalitikus ismereteire utal, hogy a könyvben 
megjelenik a hisztéria és a neuraszténia, a korszak két emblematikus pszichés betegsé-
ge. Ezek a szublimálás kedvezôtlen, ugyanakkor rendkívüli energiákat hordozó útjai, 
melyek a könyv szellemében végrehajtott életmódváltással produktívabb tevékenysé-
gekké alakíthatók: „Betegesnek és károsnak hitt ösztönök a legaktívabb, legkedvezôbb, legszoci-
álisabb formába alakulhatnak át. [...] A neuraszténia és a hisztéria, a mai kor két legaktuálisabb 
lelki betegsége, mely egész szövevényes voltával roppant energiát képvisel, kedvezô körülmények 
között a legszínesebb, legváltozatosabb termékenységnek lehet a kútforrásává.”61

Az erotika kifejezést Madzsar Alice ugyancsak pszichoanalitikus szempontból, a freu-
di libidóval rokon értelemben használja, azaz olyan tudattalanul ható erôként, pozitív 
energiaként tekinti, amely primer formájában a szexuális kielégülésre irányul, de szub-
limálható társadalmilag konstruktív tevékenységekké vagy kreatív, újat keresô és teremtô 
alkotómunkává. Felismeri, hogy a (tág értelemben vett) erotika, illetve ennek szubli-
málási lehetôségei a nôknél kevésbé fejlôdhettek szabadon62 (alkotásban, munkában 
legalábbis; gondoskodásban, szoros kötôdésekben igen).

„Itt rá kell mutassak arra, milyen komoly jelentôsége van az intenzív testkultúrának az erotika 
fejlôdésére. Hangsúlyoznom kell, hogy amikor a produktivitással kapcsolatban erotikáról van szó, 
nem szabad csupán a szerelmi dolgokra vagy éppen puszta érzékiségre gondolnunk. Az erotika 
sokkal átfogóbb és tisztább erô, mint a szexualitás, és a szerelem határain túl is fontos szerepet 
játszik életünkben. Minden érzésünket színezi, akaratunkba belejátszik, ott lappang fantáziánkban, 
minden cselekedetünk és alkotásunk lendületében. A nemiséget odáig szublimálja, hogy a produk-
tivitással kapcsolja össze – a nemiségben rejlô mozgatóerôt beleviszi a harcba, a keresésbe, és rit-
mizálja vele egész életünket. Az erotika ilyenformán az élet hatalmas teremtôereje, s azáltal, hogy 
szépségre, teljességre s így változatosságra, újságra törekszik, konzervativizmusunknak is erôs 
ellenfele lehet.”63

Ez a teremtôerotika-felfogás Lesznai Annáéval rokon. Madzsar Alice egy Szabó 
Ervinnek szóló levélben kommentálja is a Lesznai–Dienes nézôpontkülönbséget64 a 
Nyugat hasábjain megjelent Dienes-levél kapcsán. Lesznai szerelem- és erotikaközpon-
tú nô-világképével szemben „az én kapum a gondolkodás – én ezen át járok az örökkévaló-
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ságba”, írja Dienes. Miközben abban nincs köztük vita, hogy Dienes több megszólalásá-
ban is a nôi készségek sajátos, férfitól eltérô értékét hangsúlyozza – legfeljebb más te-
rületen látja ezt a különbözôséget és értéket. Madzsar Alice úgy véli, hogy Dienes vála-
szának hangütése a maga módján voltaképp Lesznai érveit erôsíti; ám ezt meglehetôsen 
ironikus és sztereotip módon próbálja alátámasztani, „erotikus hisztériká”-nak minôsítve 
Dienest.

„A Nyugatban jött Valitól egy nyílt levél Lesznai Annához. Válasz a Máli Erdôs Renée-
kritikájára. Olvassátok el: Málinak igaza van, Vali ôt ugyan abszolúte nem értette meg, de ez a 
válasz mégis a legerôsebb bizonyíték a nagyon is erôs nôi erotika mellett. Így csak egy nagyon 
erotikus hisztérika írhat. Kíváncsi vagyok, hogy tetszik neked ez a cikk. Engem, magam sem tudom, 
miért érint olyan kellemetlenül. Talán mert annyi benne az önimádat. Máli azt mondja, szeretne 
neki csak ennyit válaszolni: »Igazad van, ó Dienes Valéria (Vali ír ebben a modorban), megvéd-
ted, amit én állítottam, csak az a különbség, és ó tudd meg, Dienes Valéria, hogy igazam van, hogy 
kellemesebb a kanapén szeretkezni, mint a zöld vizeken.«”65

A nôi szerepek szabadabb megélése Madzsar Alice szerint társadalmi és „antropoló-
giai” szükséglet is. A nôi produktivitást többféle irányban látja kibontakozni. A nô 
egyfelôl (hagyományosabb, de szintén jelentôs) inspirátori szerepében megtermékenyítô 
a férfira (míg a férfi biológiai értelemben termékenyíti meg a nôt), emellett egyre álta-
lánosabbá válik a valódi, „férfi módra” való alkotás, a nô önálló szellemi termelése. Ez 
olyan típusú aggodalmat vet fel benne, ami a korszak nôi szerep diskurzusának visszatérô 
eleme: nem káros-e a nôre nézve a „férfi módra” alkotás és az anyaság együtt. Azaz 
egyfelôl nem viseli-e meg túlságosan a nôi szervezetet és pszichét, másfelôl nem veszí-
ti-e el általa a „nôiességét” – amirôl nem tudjuk meg pontosan, mit takar, hiszen a 
hagyományos nôiségfelfogással Madzsar Alice láthatólag igen kritikus. Madzsar Alice 
végül arra jut ebben a kérdésben, hogy a nô intenzív szellemi élet és kibontakozási 
lehetôségek mellett, „erôs testi-lelki higiénie segítségével megôrzi nôies értékeit, és olyan továb-
bi tulajdonságok fognak kifejlôdni benne, melyek számára szebb, termôbb nemiséget és differenci-
áltabb, gazdagabb, tisztább életet jelentenek”.66

A testkultúrával való foglalkozás azon túl, hogy kompetensebbé teszi a nôt a „mun-
ka erôpiacon”, maga is szakmai lehetôséget, életpályát adhat a nôknek, ami a korban 
kardinális kérdés. „[E]gyik legértékesebb és legnagyobb fontosságú pályának, amely pályán 
egyedül a nô hivatott dolgozni és alkotni, a nôi testkultúra mûvelését tartom. [...] Kétségtelen, 
hogy a modern testkultúrán átment nô testileg-lelkileg alkalmasabb a kenyérkeresô pályára, de 
alkalmasabb az anyaságra is. [...] Tapasztalataim szerint ez az a pálya, ahol már ma sok nônek 
nyílna elhelyezkedés.”67

ÔSZINTESÉG A LÁNYNEVELÉSBEN címû cikkében68 a téma neveléslélektani oldalát veszi 
szemügyre. Kritikus azzal a kettôs neveléssel, amely kezdettôl, biológiai alapon eltérô 
normákat állít a fiúk és a lányok elé. Ugyanakkor egyetért azzal, hogy a nôi psziché 
valóban más, „komplikáltabb”, alkalmazkodóbb, ösztönösebb, s ezt tekintetbe kell 
vennünk a nevelésben. Arra nézve nem tesz fel kérdést, vajon mennyire veleszületett 
tulajdonságai ezek a lányoknak, illetve mennyire épp a nevelés alakítja ki bennük a fenti 
sajátosságokat. Mindenesetre hangsúlyozza, hogy a lányokat nem „rafinériákra” kell 
nevelnünk, hanem valódi ambíciókra, manír nélküli szépségre. Ez különösen azért 
fontos, mert ôk felelôsek a következô generációkért is – azaz újra megjelenik a repro-
dukció szempontja, melyben a szülôség a nô fô értéke és (gyakorlatilag egyedüli) fele-
lôssége. 
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„A leánynevelés nagy reformra szorul. És talán még nagyobb horderôvel bír, mint a fiúgyer-
meké, hiszen hogy milyen nôket nevelünk testben és lélekben, ettôl függ a jövô generációk egész 
sora. Lelkileg-testileg másképp kell nevelni ôket, ha azt akarjuk, hogy a nô sem testileg szépítôszerekkel, 
ruharafinmanokkal és még kevésbé lelki festékkel ne csaljon. Kell, hogy igazi ambíciót fejlesszünk 
ki benne, hogy képesek legyenek csalás nélkül szépek lenni. [...] A nôk pszichéje komplikáltabb. Jó 
és rossz tulajdonságai élesebbek, és fizikuma, bár gyöngébb, mint a férfié, sokkal nehezebb felada-
tok megoldására van hivatva.”

Cikke végén három „nôtípust” ír le, amely egyben három jellegzetes nôi kulturális 
reprezentáció is: az anya, a szeretô és a dolgozó nô típusa. Mint írja, önmagában mind-
egyik egyoldalú – az elsô a gyermekben, a második saját hódításaiban és nárcizmusában, 
a harmadik a munkában „olvad fel”. Az utóbbi típus jellemzésében újra a korszak (fôleg 
férfi szerzôk által megjelenített) diskurzusának fontos eleme köszön vissza: Madzsar 
Alice szerint a dolgozó nô „veszített nôi bájából, erotikus vonzerejébôl [...], erôsen fejlôdtek ki 
benne az emberi vonások, de a nôi vonások rovására”. De megnyugtat afelôl, hogy (többek 
között épp a testkultúra segítségével) lehetséges a három típust összehangolni: „helyes 
életneveléssel mind a három fontos képesség kifejlôdhetik egymás mellett, ha természetesen a vele-
született alapjellemvonás domináló marad is”.

Ha megvizsgáljuk a nôiség fogalmának használatát Madzsar Alice-nál, azt látjuk, 
hogy a „speciálisan nôit” jellegzetesen az „általános emberivel” állítja szembe. Az utóbbi 
ebben az összefüggésben gyakorlatilag a „férfi” szinonimája. Ez szintén jól reprezen-
tálja a korszak nemiszerep-felfogását. A Kaffka Margit-portréknak ugyancsak visszatérô 
eleme a partikuláris „asszonyi” szembeállítása az univerzális „emberivel”. („...aki asszony 
létedre ember voltál, mint kevesen”, mondja búcsúztatójában Babits. „Jaj, egy asszony, aki 
ember, s mégis egy túlságos asszonyt kell vagy kellene önmagában lebírnia”69 – így Ady.) Álta-
lá nosabb szinten a különbözôség és egyenlôség diskurzusa fogalmazódik meg itt, mely 
a korabeli feminizmusnak is egyik fô témája, ha némileg reflexívebb módon is. 

Noha a feminista mozgalommal Madzsar Alice-nak feltehetôleg nem volt közvetlen 
kapcsolata, tevékenysége mégis rokon a feminizmus értékeivel és céljaival, és több 
méltatója is ebben a kontextusban értékeli. Liebermann Lucy nekrológja így zárul: 
„A magyar nôemancipáció elôharcosai közé tartozott, nem szavakkal, hanem élettel.”70 Pala sovsz-
ky Ödön ugyancsak nagy nôemancipátorokkal említi együtt: „Nevelési rendszere és peda-
gógiai eredményei a nagy magyar nônevelôk sorába emelik. Teleki Blanka, Lôvey Klára, Veres 
Pálné neve mellé ma már odaírhatjuk Madzsar Alice nevét is.”71

A mozdulatmûvészet tudományos és társadalmi kontextusát vizsgálva úgy tûnik, 
Madzsar Alice a lehetôségek és határok között maximálisan érzékeny volt a nemek 
viszonyának változására, a munkavállaló nô újfajta szükségleteire – ez volt tornája egyik 
motiváló gondolata is. Ugyanakkor hasonlóan erôs meggyôzôdése volt, hogy az anya-
ság megkérdôjelezhetetlen prioritás a nô életében, a szülôség és az erre való megfelelô 
fizikai felkészülés a nô elsôdleges feladata, felelôssége.72 Madzsar Alice nôi testkultú-
rájának alapeszméje egyfelôl test, lélek és szellem szabadsága, másfelôl az egészség és 
szépség megôrzésének „kötelessége”, az anyaságra való felkészülés és az erre irányuló 
testi nevelés volt. A kidolgozott speciális gyakorlatok célja, hogy a nô testi és pszichés 
sérülések nélkül képes legyen adaptívan betölteni ezeket a funkciókat. Az anyaság mint 
legalapvetôbb nôi feladat normáját és értékét tehát Madzsar Alice nem kérdôjelezte 
meg, de gyakorlati tevékenysége, életmódja, értékrendje erôsen feszegette a határokat, 
és óriási perspektívákat tárt fel a modern nôi szerepek elgondolása és realizálása 
elôtt.
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Kurdi Imre

ELLENNE BÁRHOL

Ha lenne, hova kapjon,
nyilván nem lenne rest,
elillant volna régen,
ha nem kötné a test.

Ki tudja, mi hiányzik,
a túlság vagy a hit.
Ellenne bárhol, bármikor,
csak ne most, és ne itt.


