
ÉLETUTAK - MEGEMLÉKEZÉSEK

Fehér Katalin

Egy tanári életút a XIX. század második feléből
- Keszi Hajdú Lajos kisújszállási tanár élete és munkássága -

„ Tanítani szellemileg, tanítani erkölcsileg fenséges hivatás "
(Hajdú Lajos)

„Csöndes, de azért elég biztos léptekkel halad keresztül a piaczon, hogy az iskola
épületéhez elérjen. Széjjel se tekint, bátran megy előre, tudja, hogy a nagytiszteletű tanár
urat ismeri minden ember, s kitér előle, hogy ne zavarja az öregúr járását. A régi
gymnásiumi épületbe megyén, az az ő otthona. Ott ismerőse minden ablak, minden
küszöb. Hosszú idő alatt kötötték ezt az ismeretséget! Nem is személy volt már ő: fogalom
volt. Emlék abból a régi gárdából, mely a professzor érdemét nem a pedáns munkarend
betartásában, nem a csengettyű korlátai között való gépszerű mozgásban, hanem az erős
hazafias szellem és puritán kálvinistaság istápolásában kereste."1 Ezeket a tisztelettel és
meleg szeretettel teli szavakat Pallagi Gyula a kisújszállási gimnázium egyik régi
igazgatója 1901-ben vetette papírra. Az a tanár, akiről a fentiek szólnak, Keszi Hajdú
Lajos,2 1856 és 1891 között harmincöt éven át tanított a kisújszállási gimnáziumban.
Eletéről, munkásságáról összefoglaló tanulmány, de még rövidebb cikk sem jelent meg, a
pár soros kortársi visszaemlékezéseken és nekrológokon kívül, pedig fordulatokban
gazdag élete, az 1848/49-es szabadságharc alatt kifejtett politikai publicisztikai
tevékenysége, pedagógiai, irodalomtörténeti, egyháztörténeti munkássága figyelemre
méltó, tanulmányozásra érdemes. A róla szóló szétszórt kortársi visszaemlékezésekből egy
- a negyvennyolcas eszmékhez mindvégig hű, szabadságszerető hazafi, saját írásaiból
pedig egy művelt, széles érdeklődési körű tudós-tanár portréja bontakozik ki.

Keszi Hajdú Lajos3 1815-ben született Szentesen. Családja 1625-ben Bethlen Gábor
fejedelemtől nyert nemesi rangot. Miután apja, Keszi Hajdú András, előbb a kisújszállási,
majd a szentesi református leányiskola tanítója, és anyja, Gorzás Lídia is meghalt, az árva
apai nagyszülei házába került. Nagyanyja gondos nevelésben részesítette. Elemi iskolai
tanulmányait Szentesen, a gimnázium négy osztályát (1827 és 1831 között) Kisújszálláson
végezte Fésős András és Sasku Károly vezetésével.4 1831-től 1837-ig a Debreceni
Református Kollégiumban bölcseleti, jogi és teológiai tanulmányokat folytatott. Olyan
nagynevű tanárai voltak, mint Péczeli József, Kerekes Ferenc, Zákány József, Sárvári Pál
és Eresei Dániel. 1838-ban egy elemi osztály tanításával bízták meg Debrecenben. 1839-
től 1842-ig a derecskéi gimnázium tanáraként működött. Ezután egy évre külföldre ment.

1 Pallagi Gyula: Keszi Hajdú Lajos. In: A kisújszállási államilag segélyezett ev.ref. főgymnasium Értesítője az 1900-1901-
ik tanévről. Kisújszállás, 1901. 3-8. p.

2 Életrajzi adatait közli: Szinnyei József: Magyar frók élete és munkái IV. köt. Bp., 1896. 261-263. p. és Új Magyar Athenas
(szerk: Kiss Kálmán, Kálmán Farkas, Bierbrunner Gusztáv). Bp., 1882. 148-149. p.

3 Vö: Berecz Sándor: A szentes városi főgymnasium története. Szentes, 1896.!
4 Pruzsinszky Pál: A kisújszállási ev.ref. főgymnasium története. Mezőtúr; 1890. 90. p.
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Bécsben, Prágában, Drezdában és Lipcsében rövid időt töltött, majd egy tanéven át a
berlini egyetemen folytatta bölcsészeti tanulmányait. Itt huszonnégy magyar ifjúval együtt
alapította meg a berlini magyar könyvtárat. 1843 tavaszán hazatérése után lelkészjelölti
vizsgát tett. Szoboszlai Pap István püspök ajánlatára előbb a Bernáth családnál, majd
Beöthy Ödön,5 Ákos fia mellett volt nevelő. 1845 decemberében a szentesi református
egyház meghívására megválasztották az ottani gimnázium igazgató-tanárának. 1847-ben
lelkésszé avatták a debreceni kerületi gyűlésen, és még ugyanebben az évben tanári
vizsgát is tett. Felállította a szentesi gimnázium retorikai osztályát.

Az 1848/49-es szabadságharc alatt Hajdú Lajos fegyverrel ugyan nem harcolt, de
különböző lapokba politikai cikkeket írt. Amikor a forradalmi kormány Debrecenbe
költözött, a helyi Alföldi Hírlap fontos szerephez jutott. Egy ideig ez volt az egyetlen
kormánypárti politikai lap. Az Alföldi Hírlap közölte 1849. január 3-án, Kossuth
nyilatkozatát a kormány székhelyének megváltozásáról és felhívását a harc folytatására,
január 7-én pedig Kossuthnak Debrecen város polgáraihoz intézett szózatát. A lap cikkírói
között olyan jelentős személyek voltak, mint Táncsics Mihály, Szász Károly, Szegfi Mór
és Petőfi Sándor. írt a lapba Könyves Tóth Mihály debreceni református lelkész, Reviczky
József és Csernátoni Zsigmond. Keszi Hajdú Lajos K. H. szignóval ellátott lelkes hangú,
lendületes írásai is ebben a lapban láttak napvilágot. Mint az újság vidéki levelezője, hírt
adott a Szentesen történt forradalmi eseményekről, a környékbeli harcokról, üdvözölte a
trónfosztást, a sajtószabadságot, a tavaszi győzelmeket. Hasonló hangú cikkeket közölt
még a Tiszavidéki Újság és a Szegedi Hírlap hasábjain, valamint Táncsics lapjában, a
Munkások Újságja Debrecenben megjelent egyik számában is.6

A forradalom bukása után, 1849. szeptember 10-én, Hajdú Lajost elfogták. Előbb a
szegedi várban raboskodott, majd a hírhedt pesti Újépületbe szállították. Itt folytak az
elfogottak perei, és itt hozták az ítéleteket. 1849 őszén már zsúfolásig telt az épület az
ítéletekre várókkal. Barsi József, aki szintén radikális hangú hírlapi cikkei miatt került
börtönbe, emlékiratában részletesen beszámol az Újépület foglyainak életéről. Pár sorban
megemlékezik Hajdú Lajosról, s a vele történt itteni találkozásáról. „Több új
ismeretséghez volt szerencsém nekem ... Szerencsémről beszélek; mert a közös
hajótörésben is szerencse az, ha az ember rokonlelkűekkel köthet barátságot ... Egyik
szobában Keszi Hajdú Lajos vendégelt meg több ízben, hol reggeli, hol uzsonna táján jó
alföldi kenyérrel és sajttal. Ő ismertetett meg Könyves Tóth Mihállyal, a nagy hírű
debreceni pappal, ki vöröspántlikás kalapú földijeit mint tábori lelkészök lekísérte volt
Aradot ostromolni."8

3 Beöthy Ödön (1796-1854), a reformkorban Bihar vármegyei ellenzéki képviselő, 1848-ban bihari főispán, majd erdélyi
kormánybiztos. Világos után Angliába emigrált.

6 V.ö: Kosáry Domokos és Németh G. Béla. (szerk.): A magyar sajtó története IV. 1848-1867. Bp., 1985. 241. p.
7 Barsi Józsefről Hajdú Lajos egyik cikkében (Hazánk s a Külföld, 1870. 140.p.) így ír: „Barsi (Neumann) József, bicskei

plébános, szép tehetségű, gazdag ismeretű, szilárd jellemű férfiú, jelenleg a minisztériumnál tanácsos, a „Budapesti
Szemle" munkatársa, a börtöndalok édes-bús költője, vasban."

8 Barsi József: Utazás ismeretlen állomás felé. 1849-1856. Bp., 1890. 186-187. p.
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1849. november 27-én Hajdú Lajost kötél általi halálra ítélték9 a forradalom alatt
publikált hírlapi cikkei miatt, az Alföldi Hírlap más munkatársaival, többek között
Könyves Tóth Kálmánnal együtt. Az ítéletet nem sokkal később húszévi vasban töltendő
várfogságra, vagyon- és hivatalvesztésre módosították. Előbb Oltmützben, majd
Josefstadtban raboskodott. Barsi József a már említett visszaemlékezéseiben részletesen
leírja azt az 1850. évi januári estét, melyen Hajdú Lajos és társai Olmützbe érkeztek. „Egy
este, január elején úgy vettük ki a hosszabb tartamú zsivajból s a porkoláb kulcsainak
többszöri csilingelőséből, hogy ezúttal nagyobb csoport érkezett, és már a túlsó oldalt
kezdik megszállni, a nagyobb helyiségekben, melyekben szükség esetén nyolc ágyat lehet
egymás mellé sorakoztatni. Mikor a zaj elcsendesült, a kísérő katonák léptei pedig
parancsszóra kifelé irányulva elhangoztak, mély sóhajjal üdvözöltük az ismeretlen
jövevényeket. Este sokáig beszélgettünk, találgatva az újonnan ékezettek neveit, s Hajdú
Lajosét, a volt szentesi tanárét csakugyan helyesen találtuk el, mint másnap reggel
meggyőződtünk. Kegyelet útján ő is húsz évre volt elítélve."10 Az olmützi börtönről és az
ott, raboskodók életkörülményeiről Hajdú Lajos több cikkben számolt be később: Egyik
írásában a következőket olvashatjuk: „Olmützbe éjjel érkezett meg a fogolyszállító vonat.
A fogda a Katalin nevű várkapu mellett nyúlt el, mintegy 40-50 ölnyi hosszúságban,
legnagyobb szélessége alig 2 öl. Ez volt a nagyszabású fogolysereg járdahelye. A foglyok
a vár kazamatáiban laktak. A nagyobb szobákban 7-8-an, a kisebbekben 3^4-en laktak. A
kisebb kazamaták szűk ablakaiból a Morva vizére és, a magas bástyafalakra van kilátás, a
nagyobbak sűrű vasrostélyos ablakaiból az Orsolya apácák zárdafalai láthatók."" Hajdú
Lajos 1850. januárjától 1852. május 27-éig volt olmützi várfogoly. Ezután átszállították
Josefstadtba, ahol négy évet töltött. Az ottani állapotokról is sokat írt. Idézzük fel a
legjellemzőbb dolgokat az ő megfogalmazásában: „A bánásmódot illetőleg, az
államfoglyok sorsát, s állapotát tekintve, előbb lágyabb, emberibb; majd szigorúbb
rendeletek küldettek Bécsből. Kezdetben írás, olvasás, újságok járatása kedves öveikkel
szabad levelezés is engedélyezve volt; később mindezek vagy igen szűk korlátok közé
szorítvák, vagy végkép, főleg 1852. év óta, megtiltvák, mint például az írás: így a fogoly
semminemű íróeszközöket sem tarthatott magánál. Ha mégis valaki valami művön
dolgozni akart külön szobában, meghatározott órák alatt, felügyelet mellett dolgozhatott.
Könyveket is csak azokat lehetett olvasni, melyek a térpancsnokság által megvizsgálva és
megbélyegezve a foglyoknak a fogdába beadattak. A foglyok legnagyobb része szellemi
működéssel, olvasással, főleg nyelvek és szaktudományok tanulmányozásával, kisebb
része kézimunkák gyakorlatával rövidítette unasztó óráit. Voltak, kik bámulandó
ügyességet fejtettek ki készítményeik előállításában; rabműveik a haza minden részeibe
vitettek; sokan bírnak még most is ily fogsági búsemlékű kincsekkel. Esti kilenc órakor a
világításnak minden szobában meg kellett szűnni, a gyertyák eloltattak. Fűtésre november
1-től május 1-jéig fa adatott; a fűtéssel maguk a foglyok fáradoztak. Minden fogolynak
külön vaságya volt, hozzávaló két lepedő, - mely minden hónapban kimosatott, -

9 A Hajdú Lajosra vonatkozó hadi törvényszéki Ítéletet a Magyar Hírlap 1849. évi 24. száma közölte
10 Barsi József: Utazás ismeretlen állomás felé. 1849-1856. Bp., 1890. 2U.p.
11 Hajdú Lajos: Börtönkrónika In: Hazánk s a Külföld, 1870. 125-126.p.
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szalmazsák-, szalmapáma- és szőrpokróccal. Levélírás, de csak egy megengedett, és a
vezetés által bejegyzett egyénhez három hónapban egyszer, a térparancsnoki szobában,
hová a fogoly katonai őrizet mellett vitetett ki, meg volt engedve, latin; francia, angol,
német nyelven, de magyarul, saját nyelvünkön nem. Képzelhető, mily súlyos és fájdalmas
volt ez azon hazánkfiaira, kik sem maguk, sem családtagjaik azon nyelvek egyikét se
bírák, mily sértő egy nemzetre, melynek fiai legszentebb érzelmeiket saját nyelvükön
kedveseik fájó keblekbe ki nem önthették. Pénz nem lehetett a fogoly kezénél, mit
küldöttek neki, a térparancsnokságnál volt letéve és egy, e célra rendelt könyvbe
bejegyezve; élelmezése javítására belőle naponkint adatott 1 írtig, kiszabadulása esetében,
ha mi még megmaradt, kezeibe adatott a fogolynak, hogy hazájába visszatérhessen.
Kiknek fogságidejük vassal volt súlyosbítva, azoknak balkezén, és ballábán éjjel-nappal
rajta volt a vas, melyet a zároló káplár este levetkőzésre megnyitott, és azután éjjelre
bezárt, hasonlóan reggel felöltözésre kinyitotta, és újra bezárta; éji nappali barát volt a
vasbilincs."12

Egy josefstadti fogoly, Deák Farkas emlékiratából értesülhetünk arról, kikkel élt együtt
ez alatt a négy év alatt Hajdú Lajos. „Mi öten (Papp János, Molnár József, Nagy Dániel,
Horváth Gáspár és Deák Farkas) együtt laktunk, szobánk az egész fogdában mintája volt
a rendnek és a tisztaságnak. Felettünk lakott Tóth Mihály, Schwendtner Mihály, Silye
Gábor, Földi János és Hajdú Lajos. Úgy hiszem, hogy az egész börtönéletben nem volt
szobatársaság, mely állandóbb jó egyetértésben élt volna, mint a miénk és a felettünk
lakóké. Ennek oka pedig az volt, hogy ami kölcsönös rokonszenvünknek és barátságunk
alapja tisztán szellemi volt; amennyiben a kilenc vagy tíz főt számláló kis társaság
mindenik tagja tudnivágyó és szorgalmatos tanuló egyén volt."13

A foglyok sokat olvastak és tanultak a börtönben. „A börtönélet rideg és sivár volt,
zordonságát azonban enyhítette a szellemi foglalkozás, főként a könyvolvasás, mely
rövidítette a szenvedés óráit" — írta Hajdú Lajos. A foglyok börtönkönyvtárat hoztak létre,
melynek felállításán ő is sokat fáradozott, hiszen „nem minden fogolynak lévén azonban
anyagi tehetsége, a szellemi képessége és tudományosságához mért könyveket, a magyar
irodalom újabb termékeit megszerezhetni: több nemesszívű vagyonosb fogoly, nehogy a
nemzeti irodalom iránt meghidegüljön a fogoly rabszíve; nehogy hátramaradása legyen a
haladni és tökéletesedni óhajtónak, halaszthatatlan honfiúi kötelességül tűzték ki egy
fogoly könyvtár fölállítását, és fönntartását!"14 Végül adományokból sikerült egy több száz
kötetből álló gyűjteményt létrehozni, amelyet a bebörtönzöttek egészen 1856 végéig
használtak. Hajdú Lajos, mivel 1856 tavaszán szabadult, nem értesült a könyvtár későbbi
sorsáról, ezért felhívást intézett a Hazánk s a Külföld című lap hasábjain volt
fogolytársaihoz: aki tud róla, írja meg, hová kerültek a könyvek. Németh László, volt
erdélyi kormánybiztos 1870-ben azt a hírt közölte, hogy a börtönkönyvtár a
sepsiszentgyörgyi gimnázium tulajdonába került.'5

12 Hajdú Lajos: Börtönkrónika In: Hazánk s a Külföld, 1870. 174. p.
13 Deák Farkas: Fogságom története. Pest, 1869. 216. p.
14 Hajdú Lajos: Adalék Josefstadt börtönkrónikájához. In: Hazánk s a Külföld, 1870. 39. p.
15 Németh László: A josefstadti börtön-könyvtárról In Hazánk s a Külföld, 1870. 154-155. p.
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Hajdú Lajos 1856. április 3-án, 41 éves korában csaknem 7 évi fogság után szabadult a
börtönből. A kisújszállási református egyház hazatérése után azonnal megválasztotta a
gimnázium vallástanárának: „a mártyrkoszorú iránt érzett tiszteletnek a hatása alatt, s hogy
ily sokat szenvedett embernek nyugodalmas állást biztosítson."16

Ezzel új korszak kezdődött életében. A harmincöt évig tartó tanári pálya első évei
azonban nem voltak zavartalanok, mert a központi kormány, ha nem is nyíltan, de minden
lehetséges eszközt felhasználva akadályozni próbálta a szabadságharcban részt vettek
beilleszkedését. Hajdú Lajos tanári fizetését egyházi alapítványból kapta. Ezt az
alapítványt a Helytartótanács közigazgatási úton lefoglalta és az 1858. évi 5449. számú
leiratában elrendelte, hogy „Hajdú Lajos gymnasiumi tanár hivatalából felmentetik s
fizetése beszüntettetik."17 Az egyháztanács mindent megtett, hogy a tanárok kinevezésével
kapcsolatos jogait az államhatalommal szemben megvédelmezze. Hosszadalmas levelezés
kezdődött az ügyben, amely éveken át húzódott. A helytartótanács határozatát végül is nem
hajtották végre, különféle ürügyekre hivatkozva húzták-halasztották a dolgot. Hajdú Lajos
ezalatt mindvégig tanított, igaz, kizárólag vallástant és csak heti 12 órában. A bizonytalan
helyzet azonban erősen megviselte.

A kisújszállási gimnázium 1861-ig négyosztályos iskolaként működött. 1861-ben nyílt
meg az ötödik, az 1862/63-as tanévben pedig a hatodik osztály. Az iskola igazgatását
1863-tól kezdve az itt tanító négy tanár felváltva látta el. Hajdú Lajos is többször viselte
ezt a tisztet. A Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelmező című folyóiratban 1870-
ben jelent meg egy tanulmány Keszi Hajdú Lajos tollából,18 melyben a szerző
összefoglalta a kisújszállási gimnázium történetét. Különösen érdekes az a rész, amely az
iskola korabeli állapotát, azaz az 1870/7l-es tanév adatait rögzíti. Miután közli a város
elemi fiú- és leányiskoláinak fontosabb adatait, áttér a gimnáziumra: „Középtanoda 6
osztállyal, 4 rendes tanárral, kik jelenben: Koncz Lajos, museum őr is, Szabó Imre
értekezleti jegyző, Silling Elek, jövő évi rector és könyvtárnok, és Hajdú Lajos. Rajzot
Bondár Albert, mű éneklést Porteleki László és Bucsai István elemi tanítók tanítnak. Zene
is taníttatik Bodnár Albert által az önként vállalkozóknak. Tanulók száma a tanév kezdetén
88, végén pedig 64 volt, kik közt 23 vidéki; mely számot Karczag, T.-Kevi, Madaras,
Nádudvar, T.-Szőllős, T.-Abád, Szalók, T.-Igar, Rof, T.-Bő, Szolnok, Kenderes, Jászkisér,
D.-Ványa, Vésztő helységek, Kakas és Borz puszták szolgáltatták. Tantárgyak azok,
melyek a tiszántúli egyházkerület által meghatároztattak, s a tanrendszer is az, melyet az
egyházkerület megállapított.

Az igazgató-tanárság évenként változik. - A jövő tanév október l-jén kezdődik, amikor
a beíratás is kezdetét veszi - minden osztályok közvizsgái július 24-31-kéig tartattak a
templomban.

T? Pallagi Gyula: Keszi Hajdú Lajos In: A kisújszállási államilag segélyezett ev.ref. főgymnasium Értesítője az 1900—1901-ik
tanévről. Kisújszállás, 1901. 5. p.

17 Pruzsinszky Pál: A kisújszállási ev.ref. főgymnasium története. Mezőtúr; 1890. 42. p.
18 Hajdú Lajos: A kisújszállási reformált egyház, és iskola múlja és jelene történelmi rövid rajza In: Magyai Protestáns

Egyházi és Iskolai Figyelmező 1870. 475—476. p. Ez volt az első összefoglalás az iskola történetére vonatkozóan.
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Segédeszközök: Szellemi tekintetben: A gimnasiumi könyvtár mintegy 600 darab
könyvvel, az elemi iskolának is van külön könyvtára, melyekből a szegényebb, tanulóknak
ingyen adatnak használatra tankönyvek. Museum. Természettani szerek, melyek
beszerzésére az államköltsönből szokott fordíttatni. Jelesül van: természettani, termények,
állatok, madarak 74, rovarok, - puhányok, csigák, kagylók 446, — kövületek 330, - ásvány
615, - csekély pénzgyűjtemény. Anyagi tekintetben: Ösztöndíjul és jutalmul szolgál az
1867-ben elhunyt Illéssy János nagykun kerületi kapitány 1000 frt. alapítványa, melynek
50 frt. kamata egy szorgalmatos, jó igyekezetű és szelíd erkölcsű kisújszállási születésű
tanulónak adatik. - Az egyház 6 osztályt, végzett oly helybeli 2 ifjúnak, kik a debreceni
főiskolába mennek tanulmányaik folytatására, 12-12 frtot szokott adni, ha ilyen 2 nem
volt, felsőbb osztálybeliek is részesülnek e jótéteményben."

Az 1860 és 1883 közötti években érvényben lévő tantervekből megtudhatjuk, hogy
Hajdú Lajos mit tanított az egyes osztályokban. Tudjuk, hogy ekkor már nemcsak
vallástant, hanem latint, görögöt és magyar nyelvtant is oktatott. Heti óraszáma a hatvanas
években heti 25-26 óra. Nagy megterhelés lehetett ez az akkor már idős embernek.

A szűkszavú visszaemlékezések Hajdú Lajost melegszívű, gyermekszerető tanárnak
festik, akit tanítványai tiszteltek és szerettek. A lusta diák iránt érzett hirtelen haragjában
az „üssön meg a menkő, haszontalan fráter" fordulat könnyen kiszaladt a száján, de ahogy
fiatalabb kollégája, Pallagi Gyula írja: „meleg szíve tele volt jósággal és szeretettel, s azt
a pernahajder diák nagyonis jól érezte.""

Tanári munkája mellett kevés szabadidejében írással foglalkozott. A hatvanas évek
végétől, a politikai viszonyok enyhülésétől kezdve különböző lapokban publikált. írásait
három csoportra oszthatjuk. A szabadságharc utáni időszakra, a hazafiak bebörtönzésére
vonatkozó írásai visszaemlékezései forrásértékűek, értékes adatokkal szolgálnak a Bach-
korszak kutatói számára. Különösen fontosak a bebörtönzöttek neveit, fontosabb életrajzi
adatait, és az ítéleteket pontosan tartalmazó jegyzetei. Az elítéltek további sorát is nyomon
követte, és közölte a szabadulásuk után velük történt fontosabb eseményeket.20

Érdeklődött a közoktatás-politika aktuális kérdései iránt is. Számos cikket tett közzé a
gimnáziumi és tanítóképzés szervezeti és tartalmi kérdéseire vonatkozóan. Eötvös, Pauler
Tivadar és Trefort minisztersége alatt, a hetvenes években középiskolai reformok egész
sora született, számos törvényjavaslat látott napvilágot. Mindezek országszerte élénk vitát
váltottak ki. A szaklapok sorra közölték a különféle véleményeket. Hajdú Lajos többször
is hallatta, szavát ezekben a kérdésekben. Számos cikkében hangsúlyozta, hogy rendkívül
fontos minél több nyolcosztályos gimnázium felállítása. Már 1875-ben, majd 1877-ben is
felhívta a figyelmet arra a tényre, hogy a Tiszántúli Egyházkerületben csak három
nyolcosztályos gimnázium működik. (Debrecen, Máramarossziget, Hódmezővásárhely)
Véleménye szerint az egyházkerületben már működő négy és hatosztályos gimnáziumokat
kell az egyház anyagi erejének összpontosításával nyolcosztályosakká fejleszteni. Már

T5 Pallagi Gyula: Keszi Hajdú Lajos In: A kisújszállási államilag segélyezett ev.ref. főgymnasium Értesítője az 1900-1901-
ik tanévről. Kisújszállás, 1901. 4. p.

20 A legfontosabb ilyen tárgyú írásai: Börtönkrónika In: Vasárnapi Újság, 1869.; Nemzeti halottak emlékezete In: Vasárnapi
Újság, 1873.; Az 1848/49-i magyar államfoglyok jozefstadti börtöne In: Hazánk s a Külföld, 1871; Magyar foglyok útja
1850-ben Budától Olmlützig In: Hazánk s a Külföld, 1872; Szilveszteréj, 1849 In: Hazánk s a Külföld, 1872
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csak azért is szükség volt erre, mert a „debreceni nyolcosztályú középtanodánk anyagi
érdeke is igényli, hogy vidéken több, legalább 6 osztályú középtanodáink legyenek.
Tegyük fel, hogy az említett 3 főközéptanodán kívül csak 4 osztályúak vannak. Mi lesz
ennek következése, vagy az, hogy más felekezeti iskolákba oszlanak még ifjúkorú
növendékeink, vagy az, hogy Debreczenben annyira felszaporodnak az 5-ik, és a feljebbi
osztályok tanulói, hogy nemcsak 2, de talán 3 paralel osztályokat is kell felállítani. Ily
magas szám mellett, a debreczeni egyház vájjon képes-e felállítani annyi tanszékeket,
berendezni és szervezni annyi tantermeket? Vagy az egyes egyházak hoznák ismét, és újra
áldozataikat? Nagy és nehéz kérdések!

Egyházi főkormányunknak hazafias szent kötelessége oda hatni, oda működni, hogy illő
számú főleg 6 osztályú törvényszerűleg berendezett középtanodáink legyenek saját
kormányzatunk alatt. Ezt várja, ezt igényli összes protestáns népünk a szegényebb szülék,
ezt vidéki szegényebb tanulóink érdeke."21

Több esetben példának állítja a kisújszállási gimnáziumot, és az azt fenntartó egyházat
hazánk többi iskolája elé. Felhívja a figyelmet arra, hogy az egyház és a város példátlan
áldozatkészsége tette lehetővé, hogy nehéz viszonyok között is fennmaradhasson
Kisújszállás középfokú tanintézete, és az alsófokú oktatási intézmények.

Érdekes és megfontolásra méltó javaslatokat tesz Hajdú Lajos a gimnáziumi tanterv és
tananyagbeosztás kérdéseivel kapcsolatban is. Saját sokéves gyakorlati tapasztalataira
támaszkodva állítja, hogy a vidéki gimnáziumokban, olyanokban, mint a kisújszállási, a
szülők többsége gyermekeit csak a harmadik gimnáziumi osztály befejezéséig taníttatja.
Az alsóbb osztályokban ezért a latin nyelv tanítása helyett „a három osztályban
tüzetesebben adatnám elő a reális tantárgyakat, különösen nagy szorgalmat, gondot és
figyelmet fordíttatnék a magyar nyelv, történelem és földrajzra. Azonban egy tudományos
élő nyelvet is, jelesül a németet, hacsak pár óránként is egy héten, felvenném a
tanulmányok sorozatába". Akik nem, tanulnak tovább: „a latin nyelvnek valódi hasznát
nem veszik, de hasznát veszik a. nagyobb terjedelemben tanított reális tantárgyaknak. A
kik folytatják tanulásukat, azokra nézve pedig „nem veszteség a latin nem tanulása, mert,
erősebbek lesznek a reális tananyagban."22

Ezután Hajdú Lajos részletesen szól a latin és görög nyelv tanításának kérdéséről. „A
negyedik osztályban kezdődik a latin nyelv tanítása, így öt év marad ennek alapos
megtanulására, mely időt elégnek tartok, e nyelv tökéletes elsajátítására, ki ennyi évi
tanítás alatt sem szerzett magának kellő képességet, az 8 év alatt sem fog. A hellén nyelv
tanítását a hatodik osztályon kezdeném. Három éves értelmes tanítás, és emyedetlen
tanulás mellett e czél elérhetőségére elengedőnek tartok, akár lelkészi, akár tanári, vagy
orvosi pályára is lép az ifjú."23

21 Hajdú Lajos: Őszinte szó középtanodáink ügyében In: Evangyéliomi Protestáns Lap 1877. 146-147. p.
22 Hajdú Lajos: Egyházi és iskolai ügyeink In: Evangyéliomi Protestáns Lap 1877. 276-277. p.
23 Hajdú Lajos: Szerény vélemény gymnáziumaink szervezete kérdésében In: Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelmezó,

1879. 413. p.
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Nemcsak a gimnáziumi oktatás ügyében hallatta szavát Hajdú Lajos, hanem többször
kifejtette véleményét a tanítóképzés szervezeti és tartalmi reformjának szükségességéről.
Főként, azt nehezményezi, hogy a tanulók a 4. gimnáziumi osztály elvégzése után
kerülnek a tanítóképzőkbe. Ebben a korban az ifjak még túl fiatalok és éretlenek. Hajdú
Lajos úgy látja, hogy a kisgyermekek tanítása igényli a legtöbb szaktudást, a legmélyebb
pszichológiai ismereteket. „Komoly figyelmet érdemel a tanítás mezőjén a kezdő tanulók
vezetése, oktatása. Mint régibb, úgy jelen korunkban is nagyobb részben úgy volt, és van,
hogy a kezdő gyenge gyermekek tanítására tapasztalatlan első éves diákok, most már
képezdészek alkalmaztatnak. Szerintem a kezdő gyermekek oktatása nemcsak a
legfontosabb, hanem a legnehezebb is, pedig az ily osztály tanítását vették és tartották a
legkönnyebbnek, és olyannak nézték, hogy azt a tapasztalatlan ifjú is könnyen taníthatja.
Ellenkezőleg áll a dolog. A kezdők oktatásában a tanítóknak, akár a tanítandó tárgyakat,
akár az értelem, s erkölcsi érzelmek fejlesztését tekintsük; valóságos psikhológusnak kell
lenniök, oly bánástmóddal bírniok, mely vágyat, kedvet keltsen a gyermekek szívében az
iskola, a tanulás iránt, oly leereszkedő édes nyelven kell hozzájok beszélniük, miszerint
szüleiknek nézzék tanítóikat, mintha csak otthon volnának szüleik, testvéreik körében. Ily
hajlam, bánásmód, még hozzá véghetetlen türelem csak érettebb korú, tapasztaltabb és
gyakorlottabb tanítókban találhatók fel, 17, 18 éves ifjak természetűknél fogva nem
képesek, nem alkalmasak. Azonban, lehetnek kivételes esetek, midőn e tulajdonok kezdő
tanítókban is feltalálhatók. A kezdő osztálybeliek vezetésére tehát minél avatottabb,
tapasztaltabb, és psikhologus egyéneket kellene, a mennyiben lehető, kivált a többosztályú
iskolákban alkalmazni. A kezdő tanítás a legfontosabb, ha itt eltévesztetik a vezetés, káros
volta meg fog látszani, a felsőbb osztályokban." Mindezeket figyelembevételével azt
javasolja, hogy „nem négy, hanem hat középtanodai osztály bevégzése után, történjék a
tanítóképezdébe való felvétel. A tanfolyam hosszabbítás által képezdészeink érettebb, és
gondolkozóbb fővel, szélesebb tudományismerettel, edzettebb akarattal és elszántsággal
kezdendik meg fontos pályájukat. Az 5. és 6-ik osztályban magyar költészet, költői
irodalmunk, s ennek története, magyar irálytan, szavalástan adatván elő, melyek a
képezdének nem tantárgyai: elengedhetetlen feltétel nézetem szerint, hogy képezdészeink
magyar irodalmunk bármelyik ágát is tanulják, azokban kellő ismeretet szerezzenek
magoknak. Ők nemcsak gyermekek tanítói, hanem tanítói a népnek is." Kifejti azt is miért
lenne hasznos csak a hatodik-gimnáziumi osztályt végzetteket felvenni a képzőkbe.
„Magoknak a tanítóknak nagy előnyökre fog szolgálni, mert több tudomány ismerettel,
érettebb korral lépnek fontos pályájokra, olyan alapot vethetnek, melyre építve saját
szellemi erejűkből is nevelhetik szerzett ismereteiket, élénkebb lesz bennök a tanulni,
tudni vágyás. A gyakorlati téren is erősebbek, belátóbbak. A gyülekezet s a szülők
méltánylóbb tisztelettel, nagyobb és erősebb bizodalommal, és kecsegtetőbb reménnyel
viseltetnek a több képzettségű, és érettebb korú tanítók irányában. Láttam esetet, hogy egy
népesebb egyházunkban a képezdét végzett ifjú azért nem választatott meg, mert csak 4-
dik középtanodai osztályú volt. - Egyházaink mily nagy kincset s áldást bírnak az érettebb
korú, s képzettebb tanítókban"24

53 Hajdú Lajos: Szerény vélemény gymnáziumaink szervezete kérdésében In: Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelmező,
1879. 414. p.
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Pár évvel később, mikor törvényjavaslat született arról, hogy a tanítóképzés időtartamát
három évről, négy évre kívánják felemelni, Hajdú Lajos ismét visszatért egy cikkében
előbbi nézeteinek megismétlésére. Úgy véli, hogy sokkal célravezetőbb lenne, ha a
négyéves tanítóképzés bevezetése helyett azt a változatot fogadnák el, hogy nem a
gimnázium negyedik, hanem a hatodik osztály elvégzése után mennének a képzőbe a
tanulók. „Érettebb ész, világosabb belátás, több tanulmány, ismeret, nagyobb előkészület
szükségesek a képezdei tananyagok felfogására, mint a 4-ik osztálybelieké, kik a
fogalmazás előismeretével is alig bírnak, kik hibátlanul írni nem tudnak. Nem csuda tehát,
hogy az ily 4 osztályt végzett tanulók, átlátván szellemi gyengeségöket önként elhagyják
az intézetet. És helyesen, és okosan cselekszenek. Tanítónak több tudományismerettel kell
bírnia annál, mint a mennyit a kézikönyvecskéből tanult, és melyből nékie tanítani kell."
Azért is szükséges a leendő tanítók magasabb szintű képzése, mert „a tanító, nemcsak
gyermektanító, hanem néptanító és tanácsadója is népünknek. Hányszor keresi fel népünk
gyermekei tanítóját felvilágosításért, s jó tanácsért, mert kihez fordulhatna bizodalmas
abban, mint a gyermeke értelmes, okos és tapasztalt tanítójához. E tekintetben is szükség
gondot és figyelmet fordítani néptanítóink képzésére."25

Hajdú Lajos nemcsak a tanügy korabeli állapota iránt érdeklődött, hanem
neveléstörténeti témájú tanulmányokat is publikált. Ő írta meg először a kisújszállási
gimnázium történetét. A tanulmány függelékében közölt névsor, mely a gimnáziumban
oktatott tanárok neveit tartalmazza 1717-től a saját koráig nagybecsű és alapvető
dokumentuma a magyar nevelés történetének.26 Egy másik cikkében a 16. századtól 1825-
ig követi nyomon a Tiszántúli Egyházkerület iskoláinak27 fejlődését, adatokat szolgáltatva
a tanárokról, a tananyagról, a tankönyvekről.

Hajdú Lajos irodalomtörténeti tanulmányai is figyelemreméltóak. 1876-ban publikálta
Simái Mező Istvánról szóló értekezését. Főként kéziratos források alapján ismerteti a
felvilágosodás korában élt református lelkész-költő életrajzát és irodalmi munkásságát.28

Szemelvényeket is közöl költeményeiből, melyek közül legérdekesebb egy Simainak
Csokonaihoz - egykori debreceni tanulótársához - írott verse. Egy másik tanulmányában
Háló Kovács Józseffel, Csokonai egyik tanárával foglalkozik. Szintén főként kéziratos
források alapján fontos új adatokat szolgáltat az irodalomtörténet-írás számára Csokonai
költészet-tanáráról.29

A magyar irodalomtörténet egyik elhanyagolt, területéről, az ún. „börtönköltészetről"
közzétett tanulmányában így ír: „a rabdal is úgy születik, mint a népdal, el s kirepül, senki
sem tudja, honnan, kitől. A szigorú ellenőrzés dacára is találékony a fogoly egyet-kettőt
megmenteni az örök feledés és enyészettől". Hajdú Lajos is több költeményt jegyzett le
olmützi és josefstanti fogsága idején. Ezekből közöl részleteket az említett
tanulmányban.30

25 Hajdú Lajos: Eszmecsere tanítóképezdéink ügyében In: Evangyéliomi Protestáns Lap 1875. 292-293. p.
26 Iskolai Figyelmező, 1870. 471^176. p.
27 Hajdú Lajos: A reformátusok iskoláinak tanügyi állapota, főleg a Tiszántúli Egyházkerületben a reformácziótól 1825-ig. In:

Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelmező 1885. 249-255. p.
28 Hajdú Lajos: Simái Mező István. In: Figyelő 1876. 213-222.p.
29 Hajdú Lajos: Háló Kovács József, Csokonai költészettanítója In: Figyelő 1877. 193-196. p.
30 Hajdú Lajos: A börtöndalokról In: Figyelő 1881. 74-78. p.
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Irodalomtörténeti munkássága kiterjedt még a XVI-XVII. századi magyar irodalom
külföldi visszhangjának vizsgálatára.31 Több költő életrajzát is közölte különböző
lapokban.

Egyháztörténeti írásai közül kiemelhetjük a Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai
Figyelmezőben 1887-ben megjelent tanulmányát, amely a kisújszállási református
egyházközség történetét dolgozza fel. 1718-tól kezdve közli az itt működött lelkészek
névsorát és legfontosabb életrajzi adatait 1886-ig.

Keszi Hajdú Lajos 78 éves koráig tanított a gimnáziumban. 1891-ben nyugalomba
vonult s ettől kezdve a kisújszállási ev.ref. egyház által adott 300 frt. nyugdíjából élt.
Ekkor sem pihent, hanem apróbb cikkeket közölt a Debrecen, a Kisújszállás, a Karczag és
Vidéke, a Közérdek és a Vasárnapi Újság c. lapokban. A Vasárnapi Újság melléklapjában,
a Politikai Újdonságokban minden év végén rendszeresen közölte Kisújszállás városának
az évi fontos eseményeit.

Rövid betegség után, 1901. február 24-én halt meg. Február 26-án délután temették el
gyászolók tömegétől kísérve. „A szem alig látta el a hosszú sorát a menetnek, amint a
gyászhely felé vezető úton kibontakozott. Sötét fátyollal lebontva lobogott legelöl a
főgymnasium máskor oly ragyogó selyemzászlója."32 A város református tanítói kara
énekelte a temetésen a gyászéneket. Dorogi Lajos esperes mondott beszédet. A gimnázium
nevében Pallagi Gyula igazgató búcsúztatta. Beszédét ezekkel a szavakkal fejezte be:
„Nyugodj békén, öreg ember! A rabbilincs csörgése, melyet hét kínos éven keresztül
viseltél a hazáért, nem háborítja most már álmodat. Igaz nem deríti a lármás diákság
zsivaja sem, amely neked oly sokáig, oly kedves zene volt. Bizony a Te fajod kivesz. Pénz,
pénz, pénz után fut a mai napok hitványabb gyermeke. Az arany szent éhsége még az
egyedüli indulat, ami tüzet tud gyújtani kapzsi szemében, s bút tud varázsolni az
epekedéstől fakó orczáira. De Te csak pihenj, öreg ember, s álmodj egy jobb, egy szebb
magyar hazáról, olyanról, aminőnek a Ti ifjúi képzelmetek ama fönséges, rajongó
napokban festette azt maga elé."33

Keszi Hajdú Lajos élete, tanári tevékenysége, politikai, tudományos és irodalmi
munkássága példaként szolgálhat számunkra is.

51 Hajdú Lajos: Irodalmunk külföldi képviselete a XVI-XVII. században In: Figyelő, 1871. 44-46. p.
32 Pallagi Gyula: Keszi Hajdú Lajos In: A kisújszállási államilag segélyezett ev.ref. főgymnasium Értesítője az 1900-1901-ik

tanévről. Kisújszállás, 1901. 6. p.
33 Pallagi Gyula: Keszi Hajdú Lajos In: A kisújszállási államilag segélyezett ev.ref. főgymnasium Értesítője az 1900-1901-ik

tanévről. Kisújszállás, 1901. 8. p.
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