
Veres Pálné Beniczky Hermin emlékezete
„Nemzeti létünk egyik alapföltétele, hogy nõink

magyarok legyenek.”
(Veres Pálné)

Emlékezzünk rá, aki hazánkban a nõnevelés egyik megszervezõje volt, az úttörõk közé tartozott. Az
elmúlt évben, 2015-ben ünnepeltük születésének kétszázadik évfordulóját december 13-án és emlékez-
tünk rá halálának 120. évfordulóján, szeptember 28-án. Munkásságának eredménye az elsõ felsõ leány-
iskola, illetve az elsõ leánygimnázium Nagymagyarországon, amely ma is él, már róla elnevezve, ez a
mai Veres Pálné Gimnázium. Még egy évforduló: az elsõ leánygimnáziumi érettségi 1900 júniusában
történt, 115 éve.

Beniczky Hermin 1815. december 13-án született a Nógrád megyei Láziban,1 szülõhelye ma Szlo-
vákiában található. Édesapja Beniczky Pál, akit egyéves korában veszített el. Édesanyja Sturmann Ka-
rolina az 1931-es kolerajárvány következtében hunyt el és hagyta árván három leányát, köztük a 16
éves Hermint. Idõs nagyapja, Sturmann Márton vette õket a tragédia után magához, házában
Tógyörkön2 éltek férjhezmenetelükig. Az egész napot kedvük szerint töltötték, Hermin sokat olvasott,
különösen a magyar irodalom, a történelem és a földrajz, a mûvészetek érdekelték, de a politika, a kül-
földi irodalom és a tudományok is. Kedvtelésbõl, saját akaratából tanult. 1839-ben ment férjhez a nagy
mûveltségû, hazafias Veres Pál vanyarci földbirtokoshoz, Nógrád megyei fõjegyzõhöz, majd alispán-
hoz. Két gyermekük született, 1842-ben Szilárda, 1844-ben egy kisfiú, de õ csak három napig élt. Leá-
nya nevelése és a családi tûzhely foglalta le idejét az 1850-as évek végéig. De ez idõ alatt is szorgalma-
san mûvelte magát, érezte, hogy hiányos nevelésben részesült és akkoriban még magyarul sem tudott
tökéletesen. Szilárda nevelése kapcsán saját tudását is gyarapította, együtt tanult leányával, neki a leg-
jobb nevelést akarta adni és hozzá neves tudós tanárokat hívott házába: Gyõry Vilmost3 és Dalmady
Gyõzõt.4

Szilárda írja visszaemlékezésében,5 hogy 1847 nyarán Szliácson6 nyaraltak. Ugyanakkor ott volt
Kossuth Lajos is, látta „labdázni Radvánszky Antallal, báró Auguszszal és másokkal […] És játszottam
olykor a két kis Kossuthfiuval.” Kossuth nyaralása végén „tiszteletére búcsúlakomát rendeztek”. Ott po-
hárköszöntõt mondott, amit Veres Pálné emlékezetbõl leírt. Csak egy mondat a beszédbõl: „Egy nemzet
ne várjon a véletlentõl semmit, annak magának kell tennie, az csak önereje, önvezetése által lehet bol-
dog!”

Miután Szilárdát férjhez adta, kezdett intenzíven foglalkozni a nõk oktatásának kérdésével. Végsõ
lökést ehhez jó barátjuk, Madách Imre akadémiai székfoglalója adott. Ebben a nõ szellemi kiskorúságát
elemezte: „A nõ korábban fejlõdik, de teljes férfiúi érettségre sohasem jut, könnyebben felfog és tanul,
de teremtõ géniusz hiányával az emberek irányadó szellemei közé nem emelkedik. […] A nõ alárendelt.”
stb. Megdöbbenéssel és felháborodással hallgatta. A férfiak elõítéletének megváltoztatására elsõ lépés-
ként közzétette Felhívás a nõk érdekében címû tanulmányát Jókai Mór lapjában A Hon 1865. október
28-án. „Bensõ indignatiót okozott bennem mindenkor értelmes férfiak által gyakran ejtett azon véle-
mény nyilvánulása, hogy a nõnek tudományos mûveltsége szükségtelen és fájdalmas érzéseim közepette
felkaroltam gondolatimban nemünk alkotását s földi rendeltetését. […] bûnös azon tétel, hogy a nõnek
tudományos mûveltsége szükségtelen. […] Ez tovább így nem maradhat, nekünk is ébrednünk kell, mert
csak így biztosíthatjuk […] nemzetünk életrevalóságát. […] Azért is felhívom nõtársaimat, karolják fel
nõgyermekeik tudományos kiképzésének eszméjét lelkiismeretesen.”7 Így kezdte Veres Pálné a nõk ér-
dekében, a leányok taníttatása érdekében mozgalmát. Várta a hölgyek véleményét, de csak kevesen rea-
gáltak felhívására. De nem maradt tétlen, sûrûn levelezett nõismerõseivel. Egyik levelében írta: „Légy
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1 A Révai nagy lexikona (12. köt. 558.) csak a Veszprém megyei Lázit ismeri. A 2000-ben kiadott Magyar nagy-
lexikon pedig csak a Gyõr-Moson-Soprom megyei Lázit. A magyar korona országainak helységnévtára (1898.
404.) kilenc Lázit ismer, köztük a Nógrád vármegyeit.

2 A Révai nagy lexikona (8. köt. 309.) szerint Tótgyörk, majd Galgagyörk Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.; az 1898.
évben kiadott helységnévtárban (728.) Tót-Györk.

3 Evangélikus lelkész, író (Gyõr, 1838– Bp., 1885).
4 Író, költõ (Kolta, 1836– Bp., 1916).
5 Rudnay Józsefné Veres Szilárda: Emlékeim 1847–1917. Bp., Légrády, [1922]. 11–12.
6 Szliács fürdõ Zólyom vármegyében. Ld. A Révai nagy lexikona 17. köt. 674. – ma Szlovákiában.
7 Veres Pálné Beniczky Hermin élete és mûködése. Összeáll.: Rudnay Józsefné, Szigethy Gyuláné. Bp., 1902.
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szíves leveledben nekem oly nõk nevét és lakását feljegyezni, kik a szellemi foglalkozást szeretik, mert
csak az erõk egyesítése által lehet kezdeményezésünknek eredménye.”

1867 májusában összehívta a magyar nõk egy csoportját, hogy képzésük ügyében elképzelése sze-
rint egyesületet hozzanak létre. Munkájuk gyümölcseként jött létre 1868. március 23-án az Országos
Nõképzõ Egyesület (ONE) „Haladjunk” jelszóval. Célkitûzésük a leányok, nõk tanulásának segítése
volt: „Egyesülésünk fõindoka: A nõnevelés hiányain segíteni s a vagyontalan nõk számára önfentartási
módok elõmozdításán munkálni. […] a nõnek is szükséges közhasznú ismeretek alapos megszerzése, ér-
telmének s itélõ tehetségének nagyobb mérvû fejlesztése, […] hogy az életben reá váró sokoldalú fel-
adatnak, – mint gyermekei legvalódibb nevelõje, háztartásának vezetõje és gyakran mint özvegy, gyer-
mekeinek egyedüli fenntartója – kellõ és czélszerû szellemi kiképeztetés által megfelelni képesítve le-
gyen.” Majd Buzdító szózatot írt 1867-ben: „Oda kell törekednünk, hogy a nõk az elemi oktatás befejez-
tével tanulmányaikat tovább fûzhessék, a magasabb irály, aesthetika, logika, phisica, gyakorlati
chemia és egészségtanban és a nõi gazdászat minden ágában oktatást nyerhessenek és képezést a gyer-
mek testi és szellemi neveltetése körül, miként kelljen okszerûen eljárni. […] Jeles nõnevelõk képeztes-
senek, hiszen e tekintetben […] még mai nap is a külföldre vagyunk rászorulva; […] avatott, ügyes nõ-
orvosok képzõdhessenek a kir. egyetemen, erre különös szükségünk van […].”8 Itt említjük meg, hogy
pár évvel késõbb Hugonnai Vilma, az elsõ magyar orvosnõ Zürichben az orvosegyetemen tanult, ké-
szült hivatására. Hazajõve azonban orvosként nem mûködhetett, de az 1899–1901. években az ONE to-
vábbképzõ tanfolyamának egészségtantanára és 1900-tól az ONE választmányának tagja volt.

A következõ értekezleten javasolta: „Alkossunk egy képzõ nõegyesületet, melynek czélja legyen egy-
részt a vagyontalan hölgyek számára önfentartási pályák szélesbítésének elõmozdítása […]. Másrészt
az egylet feladatául tûzné: nõi körben közhasznú tudományok és ismeretek terjesztését, különös figye-
lembe véve a nõi hivatást. […] Az egylet egyszersmind alkalmat szolgáltatna a nõi kérdés tüzetes meg-
vitatására, és tanácskozásra az itt megpendített eszmék életbeléptetésének módjai fölött.”9 Az értekez-
letet a Tigris Szállóban tartották 22 lelkes „honleány” részvételével. Itt a következõket mondotta: „Az
emberiség egyetemének a nõ nem ellentétes fogalma, hanem fele része. Az emberiség egyetemének Isten
által kijelölt rendeltetése a tökéletesedés.”10 Azután a nõegyletekhez fordult „felhívás”-sal, hogy csatla-
kozzanak az Országos Nõképzõ Egylethez.

Késõbb kiadta a Nézetek a nõi ügy érdekében címû tanulmányát. Többek között a következõket java-
solta: „Az emberiség rendeltetése és végczélja a tökéletesedés és jólét. – A tökéletesedés a kedély és jó-
zan értelem harmonikus fejlesztésébõl áll. [...] Csak szorgalmas és odaadó munkálódással lehet a fog-
lalkozás bármely szakában tökéletességhez jutni. [...] Ki a tudomány és ismeretek becsét a közjólétre be-
folyását fölfogta, bármennyit szerzett e kincsekbõl, azokkal nemcsak nem elégszik meg, sõt vágya mind
tovább ragadja [...]. Ki munkálva, akár anyagi, akár szellemi tulajdont szerzett, csak az lehet ura saját
sorsának […]. Igaz, hogy a tudomány megszerzése sok fáradságot, kitartást és átvirrasztott éjeket vesz
igénybe, mely áldozatok meghozása különösen az ifjúkorban nem szokott izleni; azonban ott áll elõtte a
jövõ, mely állással, hirrel és dicsõséggel kecsegteti, mint szorgalmának jutalmaival. [...] Kötelessége
minden embernek, és így nõnek is értelmét fejleszteni, és a függetlenség, önállás azon fokára törekedni,
miszerint fentartását saját munkásságával eszközölje, hogy e tekintetben senkinek terhére ne essék. [...]
A nõnek a munka és mûvelõdés szabadságához való joga hasonló, örök idõktõl létezõ s örök idõkre ki-
ható igazság és mégis mily távol állunk attól, hogy ez igazság a gyakorlati életben valóság legyen.” Ta-
nulmányát így fejezi be: „Áldás szálljon majdan mindazokra, kik erejük és tehetségük szerint hazánk-
ban a nõk ügyét lelkesedéssel és önfeláldozással segítendik sikeres eredményhez!”11

Sok-sok munka követte ezeket az összejöveteleket: programot és alapszabályokat dolgoztak ki,
gyûjtõíveket bocsátott ki, hogy minél több aláírással tudja alátámasztani az országgyûléshez benyújtan-
dó kérvényt, melyet már 9000 magyar hölgy támogatott. „A nõk számára egy országos fõtanoda fölállí-
tásáról gondoskodni, mely hazánkban a magán-intézeteknek mintaképül szolgáljon, s a hol alkalom
nyíljék nõinknek a szellemi mûveltség azon magaslatára juthatni, melyen kiváló fontosságú társadalmi
hivatásuknak kellõen megfelelhetnek. [...] Ezzel korántsem akarjuk nõinket tudákosokká nevelni […]” –
írja a kérvényben.12 Levelet írt Deák Ferenchez és több képviselõhöz is, kérve õket, hogy támogassák a
nõk kérvényét.
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8 Uo. 143.
9 Uo. 144.

10 Uo. 142.
11 Uo. 147–160.
12 Uo. 160–164.



Fontosnak tartotta a tantervet, amit végül saját maga állított össze. A tanintézet Vachott Sándorné la-
kásának két helyiségében kezdte meg mûködését. Az elsõ felsõfokú leányiskola – „nõképzõ iskola” –
elsõ évfolyama 13 éves leányok számára 12 tanulóval és 9 tanárral 1869. október 17-én indult. Igazgató
Gyulai Pál, az intézet felügyelõnõje Vachott Sándorné volt. A megnyítási ünnepélyen Veres Pálné
Beniczky Hermin mondott beszédet: „Mi ezen általunk minden mellékérdek nélkül tisztán humanistikus
szellem sugallatából létesített és fentartandó intézetet a hazai nõk használatára megnyitjuk, elsõ gon-
dolatunk a Mindenhatóhoz fordul esedezve: engedné meg, hogy e tanoda a tökéletesedés felé vezetõ
lépcsõzet legyen és mindvégig az maradjon.”

Minden évben beszámolt az ONE közgyûlésén az aktuális kérdésekrõl és megfogalmazta vélemé-
nyét és a tagok véleményét az adott problémákról. Például az ONE 1886–1888. évkönyvében a Nõk ok-
tatása címû beszédében „azt a törekvést és forró óhajtást jellemezte, hogy Magyarországon a nõk okta-
tása komoly irányban és alaposan vezettessék, eltávolítva a felületes csillogást és hogy a tanulás és ta-
nítás egyiránt igazi odaadással és szigorú kötelességérzettel gyakoroltassék”. Hangsúlyozza sokad-
szorra is: „kell tehát, hogy a leányok általános tudományos mûveltséget kapjanak és pedig világos tan-
módszerben”.

Erzsébet királyné három alkalommal látogatta meg az intézetet társalkodónõjével, Ferenczi Idával13

– aki szintén az ONE választmányi tagja volt – és 1893-ban Koronás Arany Érdemkeresztet kapott Ve-
res Pálné jutalmul több évtizedes munkálkodásáért.

Wlassics Gyula javaslatára 1895-ben Ferenc József császár és király engedélyezte a leányoknak,
hogy gimnáziumi érettségit és egyetemi diplomát szerezhetnek.

A tanintézet a késõbbi években elemi és polgári leányiskolával bõvült, valamint tanítónõképzõvel a
„Haladjunk” jegyében. Ez utóbbival a vagyontalan lányok számára kenyérkeresõ pályát adott. De tájé-
kozódott Veres Pálné a leánygimnáziumok felõl is és tervezte megnyitásukat. Sajnos, ezt már nem ér-
hette meg. Váchartyánban halt meg leánya kúriájában 1895. szeptember 28-án. De a leánygimnázium
az 1896/97. tanévben megkezdte mûködését felmenõ rendszerben elsõ és ötödik osztállyal.

Veres Pálné halála után gróf Teleki Sándorné ONE-alelnök és leánya, Rudnay Józsefné Veres
Szilárda, valamint az ONE választmánya folytatta áldásos munkáját, akik közül csak néhányat emlí-
tünk név szerint: Csiky Kálmánnét, Gönczy Pálnét, Emich Gusztávnét. De még 900 hölgy segített és
adakozott.

És e tanoda fennmaradt, 2016-ban is Veres Pálné munkásságát dicséri, és több mint 600 fiút és le-
ányt készít fel az érettségire és a továbbtanulásra. 1963 óta járnak és tanulhatnak fiúk is a Veres Pálné
Gimnáziumban. Szükséges, hogy visszatekintsünk a múltba, iskolánk múltjába, alapítónk, Veres Pálné
múltjába, és ami hasznos, ami a közösség javára, épülésére szolgál, azt kell hogy megtartsuk, átörökít-
sük, megszívleljük és iskolánk tanulóinak átadjuk. Több ezer öregdiák: leányok – és fiúk is 1963 óta –
áldja emlékét. Kegyeleti emlékülést tartott az iskola tanári kara, a nyugdíjas tanárok, az öregdiákok és
tanulók, 2015 decemberében „bicentenáriumi emlékkönyv” is készült.

Veres Pálné Beniczky Herminre saját szavaival emlékezzünk: „Áldás szálljon majdan mindazokra,
kik erejük és tehetségük szerint hazánkban a nõk ügyét lelkesedéssel és önfeláldozással segítendik sike-
res eredményhez!” Áldás szálljon reá és sok-sok köszönet életéért, munkásságáért, iskolánkért!

Idézzük Ábrányi Emil A nõ címû versének utolsó szakaszát:

Idézzük még Torkos László költõ (1869–1903, iskolánk tanára) versének utolsó szakaszát, melyet a
25 éves jubileumra írt. Jóslatnak is tekinthetjük:

Gráberné Bõsze Klára
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13 Csillagkeresztes hölgy (Kecskemét, 1839–Bécs, 1928).

„Üdv azoknak, kik a nõi lelket
Jóvá és erõssé képezik;
Üdv azoknak, a kik nõt nevelnek,
Mert a földet boldoggá teszik.

Nevüket nem márvány õrzi meg, de
Nemzedékek hosszu sora, mely
Belenyulván késõ ezredekbe,
Nekik élõ szobrokat emel.”

„Magyar nõk anyja, légy nyugodt, ne féltsed
A mûvet, melyért annyit fáradál,
Melyért remélve, küzdve folyt le élted,
Ifjú erõben, rendületlen áll.

Tiszán, Dunán míg hab verõdik,
S a kor száz mûvet szül meg eltemet
Õ állni fog beláthatatlan idõkig,
És benne áldott emléked s neved.”


