
A nőnevelés magyar apostola
—  Veres Pálné és Madách Imre kapcsolata —

„Üdv azoknak, kik a női lelket 
Jóvá és erőssé képezik,
Üdv azoknak, akik nőt nevelnek. 
Mert a földet boldoggá teszik. 
Nevüket nem márvány őrzi meg, de 
Nemzedékek hosszú sora, mely 
Belenyúlván késő ezredekbe.
Nekik élő szobrokat emel.”

Veres Pálné, Beniczky Hermin a magyar nőnevelés elévülhetetlen érdemű út
törője 1815. december 13-án született a Nógrád megyei Láziban. Apját alig ismerte, 
s az 1831. évi kolerajárvány édesanyját is sírba vitte. Nagyapja veszi pártfogásába, 
de neveléséről igazán nem gondoskodik senki. Talán ez is hozzájárul ahhoz, hogy 
amikor 1839-ben férjhez Veres Pálhoz, Nógrád megye főjegyzője, későbbi alispánjá
hoz s ebből a házasságból megszületik egyetlen leánya, igen gondos nevelésben ré
szesíti. Naplófeljegyzései arról tanúskodnak, hogy már házassága első éveiben fog
lalkoztatják a korszerű nevelés kérdései: „A leány tanulja meg jó korán kedvét ta
lálni abban, hogy hozzátartozói iránt tiszta, csendes, jól rendezett munkásság által 
szeretetet mutasson, szívesség, gondoskodás, okosság által, kívánságaikat megelőzze, 
örömükért éljen.”

A vanyarci kastély, ahol élete nagyrészét leélte, mindig nyitva állt a vendégek 
előtt, s különösen sokszor és meleg barátsággal fogadták Madách Imrét, aki 
barátjával, Szontágh Pállal, gyakori vendég volt. Madách közismerten sokoldalú 
ismeretekkel rendelkezett és hatására Veres Pálné nemcsak szépirodalmi 
ismereteit bővítette, hanem több tudományos kérdésben is jártasságot szerzett. 
Kedvelt szórakozásuk volt, hogy párbeszédeiket talány-rajzokban folytatták. 
Mikszáth Kálmán — aki ugyancsak a család baráti köréhez tartozott — közölte 
a Pesti Hírlapban Madách alábbi képrejtvényszerű levelét, amelyet Heine költemé
nyei mellé csatolt.
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A rejtvény megfejtése a következő: „Sietek Nagysádhoz Heine költemé
nyeit ezennel elszállítani. Kívánom, hogy oly mértékben megfeleljenek vára
kozásának, mint nekem kedvenceim. A második kötet Szilárd kisasszonynak 
nem való olvasmány. Míg személyesen tisztelkedhetom, hódolattal maradok alázatos 
szolgája: Madách Imre.”
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Amikor Madáchot a szabadságharc bukása után egy hazafi rejtegetése miatt 
letartóztatják és Pozsonyban raboskodik, vanyarci barátai meglátogatják, és Veres 
Pálné virággal fejezi ki együttérzését. E kedves megnyilvánulás emlékét őrzi a 
Fogoly bokrétája című Madách vers. A költő később Pesten raboskodik és 1854. 
március 30-án Veres Páné naplójában ezeket olvashatjuk: „Képzeletem egy jó 
barátunk sorsával foglalkozik szüntelen, kire ma Pesten itéletet fognak mondani 
s kinek végzete: szabadság vagy börtön, a hatalom szavától függ. Adja Isten, hogy 
szabaddá legyen!”

Ez az egyre mélyülő barátság különösen a börtönből való szabadulás után jelent 
sokat Madáchnak, amikor házassága felbomlik és a családi élet meghitt melegét 
szinte csak Vanyarcon érzi. Közel járunk az igazsághoz; amikor azt mondjuk, hogy 
a Tragédia Évájának mintázásakor is „e gyöngéd nő tisztább lelkülete” szűrődött 
költészetté és szolgált mintául az anya és feleség eszményének megfogalmazásakor.

Az ember tragédiájának sikere után Madách-ot előbb a Kisfaludy Társaság, 
majd 1863-ban az Akadémia is tagjai sorába választja. Akadémiai székfoglalóját 
.,A nőről különösen aesthetikai szempontból” című értekezésével tartja. Ebben 
olvashatók olyan megállapításoki. mint „A nő korábban fejlődik, de teljes férfiúi 
érettségre soha sem jut, könnyebben felfog és tanul, de terem tő genius hiányával 
az emberek irányadó szellemei közé nem emelkedik. Ő mindig csak szenvedő 
sohasem a beható elemet képviseli s innen, míg a diletantismus legkedvesebb contin- 
gensét szolgáltatja, soha a művészetet és tudományt előre nem; viszi.” Majd más 
helyütt: „A nő alárendelt testi és leki ereje védelmet, ápolás keres, s az erősebb 
férfi lelkében ép oly érzéseke kelt, mint az elhagyott gyermek, a herv adó virág, 
a megdermedt madár.”

Amikor Veres Pálné ezt az értekezést Arany János lapjában a Koszorúban 
olvasta, sietett visszautasítani az igazságtalan értékelést. Madách-hoz írott vita
leveleiben kifejtette, hogy nem a nők hibája, hogy el vannak maradva, hogy bizonyos 
területeken kevesebbet tudnak, mint a férfiak és, hogy a tudományok és művészetek 
terén addig nem tudtak kimagasló eredményeket felmutatni, hanem a társadalmi 
rendszeré, amely neveltetésüket következetesen ehanyagolja, és azé az általánosan 
elfogadott helytelen nézeté, amely csak a férfiakat tekinti az alkotó munkára 
alkalmasnak.

Madách válaszában udvariasan elismeri Veres Pálné érveinek igazát és saj
nálkozását fejezi ki, amiért előbb nem vitatta meg felfogását a kérdésről.

Ez a vita serkentette cselekvésre Veres Pálnét, és 1865. október 28-án Jókai Mór 
lapjában a Honban megjelentette „Felhívás a nőkhöz” című írását. Majd az ezt 
követő országos mozgalom eredményeként 1868. március 23-án megalakították a 
"Nőképző Egyesületet.” 

132



Veres Pálné érdemeinek és pedagógiai munkásságának részletes ismertetésére a 
Palócföld következő számában visszatérünk. Következetes harcosa volt a női egyen- 
jogúságnak és élt benne a hit, hogy a megkezdett munkának lesznek folytatói. 
Erre vall felhívásuk is: „Kérjük az utókort: törekedjenek a megkezdett munka 
továbbfejlesztésére. Ne lankadjanak! mert aki indolens, elveszíti a már kivívott 

   jogokat is. Törekedjenek a kereseti pályákat is vagyontalan, elhagyott nők számára 
kibővíteni ,mert a nők érdekeit előmozdítani első sorban a nők kötelessége. 
Haladjunk!”

Születésének százötvenedik évfordulója alkalmából köszöntsük Veres Pálnét 
Madách Imre szavaival, mondván, aki a művészetek országát gazdagítja, a termé
szetet szépíti az is méltó elismerésünkre:

”De, ki em ber-kebleket képez ki,

Az terem t mint Isteneknek társa,

Lelke hat, míg létez művelődés,

S díja legszebb: embertársi hála ”
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