
Barba non facit philozophum 

Imitt volna drága honfitársaim, elég volt, a fertőt meg kell fékezni. 1847-ben mi már 

nem fogunk embert térdre kényszeríteni! Csilleget hazánk ajtaján a megújulás barátim, 

minek ellent állni? A szabadság édes íze tapadt ajkainkra, s mint isteni nektárért 

vágyakozunk rá s megint. Melegen hisszük, miszerint alultáplált és köpcös férfi s hölgy 

személyiben is megtestesül, sőt! Csakígy vagyon leleményes és üresfejű, tetejébe 

magasztos s kiábrándító. Mily dolgok közösek ezekben fentsoroltakban kedves 

olvasó? A válasz erre miként egyszerűbb mint az egyszeregy: az egyediség független, 

szabad fogalom, mely minden életet más-más féle képpen ölel körbe. Kötetlen a 

szabad polgár testfelépítésétől, nemétől és irányultságától. Miként különb a férfi, mint 

nő?! Most hozzátok szólok asszonytársim! A nőt a természet teremtette, csakúgy, mint 

a legényeket. Mi, kik egyedül képesek vagyunk egy másik gyönyörű embert a világra 

hozni, mi kényszerülünk háttérbe? Harcunk létfontosságú, nem juthat több nő 

megaláztatásra, nem lesz több példa Fanny Mendelssohnra sem.   

Fanny Mendelssohn képen 

Minden bizonnyal hallották már a Mendelssohn nevet, nade nem Fanny keresztnévvel, 

de nem ám. Mind Felix, mind Fanny szerfelett tehetséges zeneszerzők, ám az a 

mondás járja, miszerint bátyja neve alatt adatta ki rengeteg munkáját, ilyen példának 

okáért a Zwölf Lieder és Zwölf Gesänge című gyűjteménye is. Eljött az idő, hogy 

kiálljunk a közösség mérgezett szólási ellen, itt az idő, hogy nyilvánosan tüntessünk a 

“NŐ SZÜLI UGYAN A FÉRFIÚT, DE A FÉRFI ALKOTJA A TÖRVÉNYT” 

sületlenséggel szemben. Nem tűrhetjük tovább, hogy bármely tagja virágzó 

közösségünknek elnyomva éljen, miben egyéniségét csillogtatni nem tudja. Itt s most 

jelentjük ki az egész újság szerkesztőjével szenvedélyesen, miszerint harcunk még 

csak most kezdődött, s koránt sincs még vége, készüljetek drága honfitársaim, lesz 



még áldozatos munkánknak édes termése. Szükségünk van a nők s leányok 

szakszerű, egyenjogú oktatására. Jogunk van felsőbb oktatási, s egyetemes 

tanulmányainkhoz, s életünket behálózó hivatásunkban kiteljesedni. Ne merészeljen 

egy ember fia sem hasonló badarsággal e nőmozgalom valamely tagja elé állni, 

miszerint érettségi kollokviumunk után praktizálásunk nem szakszerű, s nem 

megtörténhető. Argumentumnak pedig nem tekinthető a “Ki fog otthon mosni?!” 

kérdéskör, erről véleményünk az, miszerint nem mellükkel mosnak az asszonyok, de 

kezeikkel, mikkel minden egészséges, jó testben lévő férfi hasonlóképpen rendelkezik. 

Ezenfelül szánalmat keltőnek tartjuk a különböző “humort ábrázoló” karikatúrákat, 

melyekben orvosasszony csak rút boszorka képében jelenhet meg. Szorgalmazzuk a 

tanító jellegű kávéházi összejövetelek számának növekedését, ahol szó eshet 

gondolatainkról, s megvitathatjuk véleményinket. Elménk s szellemünk bár másabb, 

mint férfi társainkké, dehát ettől lesz a nemzet színesebb, problémáit mi is, s 

valószínűleg Ön is kedves olvasó, más szemszögből látja, mint embertársai. Az 

ezüstös holdfény is differens a meleg napfénytől, eszerint minden problémát 

másmilyen megvilágítás alá helyezünk, miből másmilyen megoldás is eredeztetik. Az 

emberi normához ez igenis hozzá tartozik, ellentétben a kötelező házassággal, 

melynek a szívről s érzésről lenne illendő szólnia, mintsem vagyonok, hozományok, s 

titulusok harcáról. Önök szerint félő, hogy iskolázott hölgy maga válasszon társat 

magának? Mi szerintünk választás. Minden hölgy magáért feleljen, apja anyja erre 

behatással ne legyen! Egyéb vitatott feltevésünkhöz tartozik, miszerint munkakörünk 

kiszélesedése feltétlen, s szükséges. Az előbbi fenti sorolt érvekkel alátámasztva 

értelmezzük számunkra logikusnak azon hipotézist, mely mintájára iskolázott nő 

megjelenése a parlamentben lehetetlen ne legyen! S mink honfitársak, miért hagyjuk 

jobbágyinkat szenvedni? Az emberség eltűnt. Az alapvető jogok fontossága nem 

létezik! Ez nem elfogadható, lépnünk kell! Honfitársak! Megvetem a házasságon belüli 

alárendeltséget! A nő egy tárgy? Egy tárgy, ki gyermekkel áldja meg a férfit, de 

mégsem lesz társ? Lélekben egyedül küzdi le fájdalmait, nem szól semmit, csak tűr. A 

bizalom hiánya kiöli a szeretetet. Magára van utalva a nagy semmiség közepén. Lehet 

sikerrel övezett az ember, ha a titkok megosztása kimúlik a kapcsolatból. Az otthonos, 

családi légkör nem ismert fogalom. Az úr henyél, s asszony, vigyázz a gyermekre! 

Mindent meg kell tenni védelmező férjünk kényelme érdekében. Igát vontatok 

vállamon. Fájdalommal töltenek el a szavak, melyek ürességet hordoznak maguk 

mögött. Ridegséget hoz az érintés, a tekintetben lenézés "ragyog". Mi ez, ha nem 



szerelem? S mink honfitársak, miért hagyjuk jobbágyinkat szenvedni? Az emberség 

eltűnt. Az alapvető jogok fontossága nem létezik! Ez nem elfogadható, lépnünk kell! 

Fájdalom, szenvedés, ez övezi jobbágyink életét. A munka felőrli életüket, dolgoznak, 

hogy éhen ne haljanak. Szabad-e ezt hagyni? Miért nem kegyeskedünk felettük? A jó 

tetteket Isten meghálálja, s mindenki a Mennyországban, Isten karjai közt szeretne 

végső nyugalomra térni, Valamint a széleskörű választójog szorgalmazását kívánjuk 

előterjeszteni. Minden szabad város polgára rendelkezzen ehhez teljes jogúan, nem 

csak az Önök jövője múlik ezen, de miénki is, ráadásul ebben a roppant 

megpróbáltatott időben. Újságunk osztja a vélemyényét azoknak, akik cenzushoz 

kötnék a választójogot. Értjük ezalatt az iskolai végzettséghez, vagyonhoz társított 

választási részvételt. Ha nem is a teljes egyenlőséget hozná be a törvény, de egy 

nagyon nagy lépést tenne felé. 
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