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Emlékezzünk 
Veres Pálnéra1 

A XIX. század nevezetes nógrádi szülötteinek, 
Madách Imrének, Mocsáry Lajosnak, de még 
Mikszáth Kálmánnak is földije és kortársa volt 
Veres Pálné, Beniczky Hermin, aki a maga 
nemében egyedülálló életművével nemcsak 
időben és térben, de jelentőségben is együtt 
említhető a nevezett férfiúkkal. 

Nevét Pesten belvárosi utca és gimnázium 
viseli, szerény szobra a Deák-téri autóbuszpálya-
udvar melletti parkban áll, a dél-nógrádi 
Vanyarc községben emléktábla jelöli lakó- és 
végső nyughelyét. Hogy a köztudatban van-e és 
hol van a helye, az kérdéses, úgy az Ipolyon 
innen mint azon túl is. Hogy mivel érdemelte ki 
az említett emlékhelyeket, hogy tulajdonképpen 
ki is volt ez a békebeli nagyasszony, erre a 
kérdésre félő, hogy nem sokan tudnának érdem-
leges választ adni, sem a pesti Veres Pálné ut-
cában, sem pedig szülőhelyén, a ma már szlovákok lakta Lázi pusztán, amely közigaz-
gatásilag a szomszédos Terbeléd községhez tartozik. A műveltebb átlagpolgárnak 
esetleg „beugrik" az állandósult szókapcsolat: „Veres Pálné, a nőnevelés úttörője", 
talán arról is hallott valamit, hogy kapcsolatban állt Madách Imrével, aki neki ajánlotta 
a Tragédiát, s annak első példányát személyesen vitte el Veresékhez Vanyarcra. 

A benicei, pribóci és micsinyei - azaz Turóc - ill. Zólyom-megyei - Beniczky család 
nógrádi ágából származó Beniczky Pál és a svéd eredetű, Gömörben élt Sturmann 
Karolina gyermekeként 1815- december 13-án született egy Ipoly menti kis klasszicista 
kúriában Beniczky Hermin. Korán árvaságra jutva, nagyapja, Sturmann Márton vasgyá-
ros, vállalkozó nevelte fel Tógyörkön. 1839-ben férjhez ment farádi Veres Pálhoz, 
Nógrád vármegye főjegyzőjéhez, illetve alispánjához, akivel aztán egy tót lakosságú 
falucskában, Vanyarcon éltek. Egy leánygyermekük volt, Szilárda. Az ő neveltetésére, 

1 Egyre romló körülmények között, de őrzi emlékeit, ápolja hagyományait a szlovákiai 
magyar nemzeti közösség. A Csemadok losonci alapszervezete 1995. december 13-án 
megemlékezett az Ipoly menti régió nagy szülöttéről, Veres Pálnéról. 180-ik születés-
napján lebbentették fel a feledés fátylát a nőnevelés úttörőjéről, aki 1815 Luca napján 
látta meg a napvilágot a Losonchoz közeli Lázi pusztán. Az emlékesten két előadás 
hangzott el: Andor Csaba a budapesti Madách Irodalmi Társaság elnöke, Madách Imre 
kortársainak kiváló ismerője a költő szerelmes verseit elemezve derített fényt Veres Pál-
né és a sztregovai szellemóriás kapcsolatára. Veres Pálné életét, munkásságát jelen so-
rok írója ismertette. írásomban ebből az előadásból idézek, azzal a céllal, hogy minél 
szélesebb körben megismerjék Veres Pálné életművét, tudatosítsák annak jelentőségét a 
magyar művelődéstörténetben. 
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csakúgy mint Benczky Hermin saját neveltetésére, általában a XIX. századi helyzetre az 
volt a jellemző, amit Mikszáth Kálmán találóan így festett le: „Akkoriban a leányneve-
lés kicsiből telt... Többnyire a helybéli kántortól tanultak írni, olvasni, számolni, tetejé-
be egy kis zongorázást, mely azonban alig ment messzebb valamivel a Szeretnék 
szántani-n; a varrást, főzést a mama tanította meg, a vallási dolgokat a pap az első 
úrvacsoránál, a táncra beadták egy télre a városba valami rokonhoz, s ezzel be volt a 
nevelés fejezve, jöhetett a jó parthie, ha akar! A tehetősebb, ún. kastélyos uraknál sem 
küldték a lányt szívesen idegenbe, Kassára vagy Pestre, hanem oda is falusi tanító járt s 
mikor már annak a tudománya kifogyott, valami ellenszenves vén német frajla vette át 
a nevelést, aki belecsepegtette az idegen szellemet és a beteges német szentimenta-
lizmust a kisasszonyokba. A legjobb képességű leány ismerte Schillert, Goethét, hal-
lott, tudott egyet-mást mindenről, csak saját hazájáról s irodalmáról, magyar női köte-
lességéről, nemzeti érzelmekről nem tudott semmit... éppen így gondolta ezt ki valaha 
a ravasz Kaunitz (a bécsi udvar kancellárja - B.I.) hogy az asszonyokat, a jövendő 
generációk anyáit kell e lőbb németekké tenni, a többi azután csak forma..." 

Veres Páli lé szülőháza, a Beniczky-kúria, a Losonc melletti Lázi pusztán, Nógrád megyében 
Ezen az állapoton akart Veres Pálné változtatni. Leánya férjhez menetele után ennek 

szentelte minden idejét. Az ösztönzést akaratlanul is Madách Imre adta meg, (aki 1840-
től rendszeresen, 1855 után pedig különösen gyakran látogatott a Veres-házaspárhoz) 
azzal, hogy akadémiai székfoglalójában - „A nőről, különösen esztétikai szempontból" 
- azt írta, hogy a nő, bár „korábban fejlődik, de teljes férfiúi érettségre soha nem jut... 
teremtő génius hiányával az emberek irányadó szellemei közé nem emelkedik, soha a 
művészetet előre nem viszi". Veres Pálnét ez az eszmefuttatás mélységesen felháborí-
totta, levélben fejtette ki ellenvéleményét, miszerint nem a nők hibája, fogyatékossága, 
hogy el vannak maradva, hogy kevesebbet tudnak, mint a férfiak..., hanem a rendszer 
hibája, mely elhanyagolja neveltetésüket. Madách nyilván nem az általa tisztelt, sőt 
szeretett Veres Pálnét akarta szellemi párbajra kihívni, ő azonban „felvette a kesztyűt" 
és tettekkel bizonyította igazát, példátlan kitartással megalapozta a honi nőnevelést. 
Madách ezt már nem érte meg... 

Veres Pálné kezdeményezésére megalakult 1868-ban az Országos Nőképző Egyesü-
let, melynek első és örökös elnöke persze ő maga lett. Az egyesület először is felvilá-
gosító munkába kezdett - ma úgy mondanánk propagandát folytatott - a nemes cél 
érdekében, sőt „lobbizott" is a legmagasabb körökben, kitartóan népszerűsítette a 
nőnevelés eszméjét, bizonygatta annak szükségességét, keresett hozzá eszmei és 
anyagi támogatókat egyaránt. És talált is, például Jókai Mór személyében! 
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1869-ben kilencezer magyar nő aláírásával folyamodványt nyújtottak be az országy-
gyűlésnek, egy magasabb női iskola felállítását kérve. A kérvényt maga Deák Ferenc 
terjesztette elő, aki eleinte viszolygott az elképzeléstől, de Veres Pálné őt is meggyőzte 
igazáról, szándékai nemességéről. A kezdeti általános idegenkedés után báró Eötvös 
József közoktatási miniszter is az ügy mellé állt. 

A Veres Pálné által elhintett mag végül is kicsírázott, életképes növénnyé terebélye-
sedett: megszületett a polgári felsőbb leányiskolák rendszere, lehetővé vált a nők 
számára az egyetemi továbbtanulás is. Az első ilyen, magasabb fokú nőképző iskolát 
Veres Pálné buzgólkodása folytán az Országos Nőképző Egyesület maga nyitotta meg 
1869-ben. Gyulai Pál igazgatása alatt a legkiválóbb fővárosi tanárok tanították a műve-
lődni vágyó leányokat, mégpedig az első évben fizetségükről lemondva. Érdemes, 
érdekes bepillantani az intézmény tantervébe, melynek kimunkálásában természete-
sen Veres Pálné is részt vett. 

I. évf. - lélektan, nevelés - és egészségtan, esztétika, általános művelődéstörténet, 
magyar nyelv, német és francia nyelv, természettan, számtan, rajz. II. évf. - gondolko-
dástan, erkölcstan, magyar művelődéstörténet, magyar irodalomtörténet, alkotmány-
tan, német és francia nyelv, vegytan - a háztartásra alkalmazva számtan, rajz. Törté-
nelmet és lélektant azért tanítottak megkülönböztetett figyelemmel, mert Veres Pálné 
szerint csak az a nő szeretheti igazán hazáját ki ismeri annak történetét, és csak az a nő 
töltheti be nemes, nemzetnevelői hivatását, ki hazáját szereti, s a gondozására bízott 
gyermeki és általában emberi lélek nyilvánulásait is ismeri. 

Veres Pálné együtt élt az iskolával, fáradhatatlanul szervezte a működéséhez szük-
séges feltételeket, alapítványi támogatásokat. Hosszú, munkás élete végén még tan-
könyvet is írt. A sors megengedte neki, hogy 80 évesen megérhette lélektan-
könyvének megjelenését, sőt azzal a boldogító tudattal távozhatott, hogy a tanulni 
kívánó, tehetséges magyar leányok előtt megnyíltak az egyetemek kapui. 

Veres Pálné Beniczky Hermin 1895- szeptember 28-án halt meg Váchartyánban, le-
ánya Rudnay Józsefné házában. Érdemeit számos nekrológ sorolta, méltatta. Idézzük 
Mikszáth Kálmánt: „De meghalt-e, hiszen csak teste porladozik a vanyarci kriptában 
férje mellett, s az már amúgy is erőtlen volt. A mi benne értékes és becses volt, azt 
felosztotta Magyarország művelt hölgyei között, s bár ezer meg ezer részre oszlott, 
mégis mindenki bírhatja egészen." 

Böszörményi István 

A „tudós Prépost" Koller József 
születésének 250. évfordulójára 

1745. december 16-án született Máramaros megye Huszt nevű mezővárosában. Apja 
Koller Antal kamarai prefektus, akit királyi tanácsosi minőségben Pozsonyba helyez-
tek. 1760-ban a dunántúli kerületi tábla ülnöke. Anyja Kotzet Teréz. Testvéröccse 
János a magyar testőrségnél szolgált, azonban korán elvesztette szemevilágát, s mint 
kapitány halt meg a Pozsony megyei Szomolányban. Itt volt a nagymányai Koller 
család ősi birtoka melyhez nemcsak „csinos úri lak", hanem a Kálvária hegy magassá-
gában kőfallal kerített kápolna is tartozott. 

Koller József Pozsonyban végezte a gimnáziumot, majd a nagyszombati egyetemen 
filozófiát és jogot tanult. 1762-ben Pécsett folytatott teológiai tanulmányokat. Mivel 
ezek elvégzése után felszentelésre még fiatal volt, Klimó György, Pécs tudós püspöke 
1764-ben Bécsbe küldte, hogy az udvari Könyvtárban Michael Denis történész irányí-
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