
_ * EGYHAZUNK NAGYJAI f 
ZS,D . xm 7 . 

A LUTHER-TÁRSASÁQ MEGBÍZÁSÁBÓL 

S Z E R K E S Z T I K 

P A Y R S Á N D O R és K O V Á C S S Á N D O R 
= = = = = = = E V . T H E O L . TANÁROK = = = = = = 

T i 
IX. 

DB SZÉKÁCS JÓZSEF 
EVANG. PÜSPÖK 1809-1876. 

IRTA 

Z S I L I N S Z K Y MIHÁLY 

KEPÉKKEL. 

BUDAPEST, 
K I A D J A A L U T H E R - T Á R S A S Á G 

1909 

Ára 40 fillér. 



A Luther-Társaság 
olcsó, szép olvasi 

3. Szóza t a jó magyar néphez . 
Ára 2 fillér. 

5. Egy új apostol. Elbeszélés. Irta 
Fidesz. Ára 10 fillér. 

6. Hitet szere lemért . Elbeszélés, 
írta ifjr.Porkoláb Gyula. Ára 6 fill. 

8. Az „Éle t " családja . Irta s az 
ifjúságnak ajánlja Dorner Soma. 
Ára 4 fill. 

9. A válaszúton. (Példázat az életbe 
kilépő ifjak számára.) Irta Paulik 
János. Ára 2 fill. 

10. A jó tett á ldás t hoz. Elbeszélés, 
írta dr. Moravcsik Gyuláné. — 
Ára 8 fill. 

13. Tudomány és hit. Rajz. írta ifj. 
Porkoláb Gyula. Ára 8 fill. 

14. Képek az életből. Elbeszéli 
Királv Mátyás és Kovács Andor. 
Ára 8 fill. 

16. Emlékezze tek! Búcsúszó a kon-
firmandusokhoz. Gerok után : 
Ladányi. Ára 2 fill. 

17. Hiú á lmok. Elbeszélés. írta 
Torkos László. Ára 10 fill. 

19 A testvérek. Elbeszélés. írta 
Moravcsik Gyuláné. Ára 8 fillér. 

20. Széchy Györgyné, Homonnay 
Drugeth Mária. írta Frenyó La

jos. Ára 10 fillér. 
21. Rajzok és e lbeszélések . Külön

féle szerzőktől. Ára 10 fillér. 
22. Az apa b ű n e és A testvérek. 

Két elbeszélés. írta Király Má
tyás és Kovács Andor. Ára 10 f. 

23. „A mi Istenünk beszéde meg
marad mindörökké . " Történeti 
rajz. írta Frenyó Lajos. Ára 10 f. 

24. Irgalom. Irta Moravcsik Gy.-né. 
Ára 10 fillér. 

25. A két S z é c h y . Életrajz. írta 
Frenyó Lajos és A Szentlélek 
útja. Elbeszélés. Irta Petry Gyu
láné. Ára 10 fillér. 

kiadásában megjelent 
lányok a nép számára. 

26. Dicső elődök, törpe utódok. Élet
rajz, írta Frenyó L . és A király 
és a szegény anyóka. Történeti 
rajz. Francziából Gyó'ry E. Ára 
10 fill. 

27. Nagy Márton esete. Elbeszélés, 
írta Béri Gyuláné és Az ezer
mester. Elbeszélés. írta Gyó'ry 
Elemér. Ára 10 fillér. 

28. Gabonaszemek az életnek ke
nyeréhez, írta Sass J. Ára 10 fill. 

29. Három e lbeszé lés . írta Horváth 
Lajos. Ára 10 fillér. 

30. Imádkozzunk. Elbeszélés. Irta 
Petry Gyuláné.r Ifjú hitvallók. 
Történeti rajz. írta Frenyó La
jos. Ára 10 fillér. 

31. Bízzunk Istenben Elbeszélés. 
Irta Olyntha. Ára 10 fillér. 

32. A s z é p Forgách Zsuzsanna .Tör 
téneti elbeszélés. Irta Horváth 
Lajos. Ára 10 fillér. 

34. Apró történetek. Paulik J. 10 f. 
35. A val lásos é d e s anya. Irta Hor

váth Lajosné— Böngérfi. Ilona. 
— A galgóczi húsvét. Irta Hor
váth Lajos. Ára 10 fillér. 

36. Kis káté a váltanokról. ír ta: 
Dr. Lechler K. Fordította: Kapi 
Béla. Ára 4 fillér. 

37. Karácsonyi a jándék. Elbeszélés, 
írta: Geduly Latos. — Karácsonyi 
vendég. Hedenstjerna után for
dította Parrag. 

38. Az ördög bibliája. Elbeszélés. 
Irta: Paulik János. 

39. A mi nekünk f á j ! Irta Geduly 
Henrik. Ára 10 fillér. 

41. A bána t tisztít. Elbeszélés írta 
Torkos Lás-Jó. Ára 10 fillér. 

42. Kovács Ba lázs esete. Elbeszé
lés. Irta Kapi Béla. Ára 10 fillér. 





Dr. Székács József. 



D R SZÉKÁCS JÓZSEF 
EVANG. PÜSPÖK 1809—1876. 

ÍRTA 

ZSILINSZKY MIHÁLY 

BUDAPEST, 

H O R N Y Á N S Z K Y V I K T O R C S . É S K I R . Ü D V A R I K Ö N Y V N Y O M D Á J A 

1909. 





vSy? V$fc V$$7 vify? vâ b VSy? v2y7 v-ty? J L 

Dr. Székács József. 
evang. püspök 1809—1876. 

I . 
A folyó év február hó 2-kán telt le száz esztendeje 

annak, hogy dr. Székács József, a budapesti evang. magyar 
egyháznak első lelkésze és a bányai evang. egyházkerület 
nagynevű püspöke, született Orosházán. 

Illő és érdemes róla megemlékeznünk, mert egyike 
volt azon jeleseinknek, akik azt a hatáskört, melybe az 
isteni gondviselés helyezte őket, becsülettel betöltötték. 
Egyike azoknak, a kiknek élei folyása, — miként a patak 
a partjain díszlő növényzetre — termékenyítő hatással 
volt a közélet mindazon téréin, a hol mint lelkész és 
püspök, mint író és szónok, mint ember és hazafi: hívei
vel, rokonaival, barátaival, honfi- és munkatársaival 
érintkezett. 

Székács József éppen ezen ébresztő és emelő hatá
sánál fogva, mint a kötelességteljesítés példányképe, 
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még halála után is él és működik. Azok közé tartozik, 
akik nem halnak meg soha; mert a költővel szólva: 

A derék nem fél az idők, mohától; 
A koporsóból kitör és eget kér; 
S tetteit a jók, nemesek s jövendő 
Századok áldják. 

Egy egész század nagy eseményeinek képe és 
emléke tolul lelki szemeim elé, mikor Székács József 
áldásdús életére gondolok. És midőn őt is odaképzelem 
a XIX-dik század eszméinek harczosai, támogatói és ter
jesztői közé jól esik tudnom, hogy ő nagy tehetségeivel, 
valláserkölcsi munkáinak gyümölcseivel, hazafias önzetlen 
tevékenységével — első sorban a mienk volt. A buda
pesti evangéliumi magyar egyháznak időre is első magyar 
papja, a kire mindig hálás elismeréssel és felemelő büsz
keséggel gondolunk. 

E sorok íróját a legbensőbb tisztelet és hála érzelmei 
indítják arra, hogy róla holta napjáig kegyeletes öröm
mel emlékezzék, mert azon kevesek közé tartozik, akik 
mesterüknek, tanítójuknak nevezhették őt. Mint tanítványa 
részesültem szive jóságának áldásaiban és így módom
ban volt lelkének nagyságát és jellemének nemességét 
közvetlen közelből fölismerhetni. Ugyanis Székács József 
volt az, a ki a mult század ötvenes éveiben Török Pál 
budapesti ref. lelkész barátjával együtt, létrehozta a pesti 
egyesült protestáns theológiai intézetet, melynek az volt 
a feladata, hogy a két testvér evangéliumi felekezet 
papjai együtt neveltessenek, és mint igazi testvérek, 
tiszteletben tartván egymásnak saját eltérő dogmáit, az 
egyházi élet terén egymást szeretve ós kölcsönösen meg
becsülve, terjesszék a Krisztus evangéliumát. 



Ő volt az evang. ifjaknak legjobb barátja és min
denkor kész tanácsadója. 

Mintha most is előttem látnám azt a tiszteletet 
parancsoló hatalmas alakot, ezüstös dús hajszálakkal, 
szívjóságot sugárzó arczával, a ki engem — a nagy 
világba lépő tapasztalatlan ifjút — 1858-ban a budapesti 
ev. paplakon oly szívélyesen fogadott. Mintha most is 
hallanám biztató és bátorító szavait, melyekkel a főváros 
előnyeit és veszélyeit festve, jövendő pályámra lel
kesített. 

A mi a kéz, melyre a járni kezdő gyermek biza
lommal támaszkodhatik; a mi a vezércsillag, mely a 
sötét bizonytalan tengerre lépő utazót biztos révparthoz 
vezérli: az volt rám nézve Szókács Józsefnek szava és 
szeretetteljes útmutatása. 

íme! ez az egyik ok, mely engem arra ösztönzött, 
hogy születésének százados emlékünnepén, hálával emlé
keztem meg evangélikus egyházunk ezen kiváló alakjá
ról és az ő érdemeiről. A másik ok pedig az Ő élet
pályájának érdekes és tanulságos volta. Megtanulhatjuk 
belőle azt, hogy egy szerény iparos származású gyermek, 
kinek isten világos értelmet és meleg szivet, a mellett 
ernyedetlen munkakedvet is adott, miként emelkedhetik 
fel magasra, miként válhatik az egyháznak a hazának 
és a társadalomnak hasznos tagjává . . . 

Békésvármegye áldott rónáján fekszik Orosháza 
nagy magyar községe, melyben Székács József 1809. 
év február 2-án született. Atyja János, tímár mester, 
anyja Plenter Éva volt. Mindketten a tisztesség, hitbuz
góság és vallásosság példaképei. Az apa ezen erényei
nek köszönhette azt a megtiszteltetést, hogy házassága 



első éveiben egyházfinak választották meg; — és így 
közvetlen érintkezésben volt naponta nemcsak a lelkész 
és tanító urakkal, hanem az egyház gondnokaival is. 
A kis családi kör tagjai között gyakran fordultak elő 
egyházi és bibliai kérdések, melyek felett élénk tárgya
lásokat folytattak. Egyébként vallásos komolyság és 
vidám enyelgós volt a család főjellemvonása, mely örök
ségképpen átszállott a gyermekekre is. 

Elemi iskoláit a „kis Jóska" G-raff József tanító 
alatt kezdette meg 1815-ben és folytatta Raksányi Imre 
keze alatt. Mind a két tanitó szerette a jó felfogású és 
bátor feleletei által feltűnt gyermeket, a ki a közvizsgák 
alkalmával a nagy közönség előtt sem jött zavarba soha. 
Raksányi tanító méltán lehetett büszke tanítványára. 
Csak azt sajnálta, hogy az apa 1819 őszén Tótkomlósra 
vitte fiát a tót nyelv megtanulása végett. Akkor ugyanis 
az volt az általános felfogás, hogy minél több nyelvet 
tud valaki, annál több ember s annál jobban boldogul 
a világon. A nemzetiségi kérdést, mellyel már annyi 
jeles államférfi eredménytelenül foglalkozott, maga az 
okos társadalom oldotta meg. Az orosházi magyar ember 
önként vitte el gyermekeit Tótmiklósra vagy Csabára 
a tót nyelv elsajátítása végett; ós viszont a tótkomlósi 
és csabai polgárember szívesen vitte tót fiát Orosházára 
cserébe a magyar nyelv elsajátítása végett. Ebből a 
kölcsönös bizalomból a lehető legszívélyesebb viszony 
keletkezett az alföldi magyarok és tótok között. Ebből 
érthető Székács atyjának azon eljárása, hogy fiát a tő
szomszédságba levő Tótkomlósra vitte és ott Holuby 
András timármesternél elhelyezte. A fiú igen jól érezte 
magát Komlóson és már megfelelően folyékonyan kezdett 



tótul beszélni, mikor a következő év tavaszán levél ér
kezett, mely a fiút májusra hazahívta. 

Ugyanis Harsányi tanító úrnak nagy gondot okozott 
a közeledő iskolai vizsgálat. Harmadfélszáz tanítványa 
között: (ennyi volt akkor egy tanító keze alatt) egy 
sem volt olyan, aki a szokásos vizsgálati beköszöntőt jól 
el tudta volna mondani. Ezért kellett Székács Jóskának 
hazasietnie, hogy az osztály becsületét megmentse! De 
volt még egy más hasonló ok is. 

A vasárnapi katechizácziókra nagy súlyt helyezett 
az akkori orosházi evang. lelkész Szigethy János. Már 
a népiskolai vizsgákról ismerte e kis Székács tehetségeit, 
— s valahányszor egy-egy nehezebb, avagy csak egy 
kissé erősebb gondolkodást igénylő kérdés merült fel, 
melyre a katechumenusok nem tudtak felelni, a kis 
Székácshoz fordult, ki rendesen helyes feleletet adott. 
Nagy volt e felett a szülék öröme, kik a templom leg
szorgalmasabb látogatói közé tartoztak. 

Székács, mint superintendens is, szívesen emléke
zett ezen vasárnapi katechizácziókra. „Arra még nagyon 
jól emlékezem — úgymond Önéletírásában — hogy egy 
ízben nagyban ki lettem nevetve és nagyban megdicsérve. 
Szigethy azt kérdezte, hogy Jerikó melyik partján feküdt 
a Jordán vizének ? jobb vagy bal partján'? Akkor még 
csak azt sem tudtam, hogy melyik a folyamnak jobb 
yagy bal partja. A feltett kérdésre, gyerek szokás szerint, 
az egyik azt felelte „jobb" a másik „bal". Én azt felel
tem: „nem tudom". Erre nevetés lett az ifjúság között, 
hogy én se tudom. Szigethy nem folytatta tovább a 
kérdést, hanem megállott, és így szólott: „Ne szegyeid 
fiam, hogy nem tudod; én jobban szeretem azt, a 



ki egyenesen bevallja, hogy valamit nem tud, mint azo
kat, a kik tudatlanságukat tudatlan feleletekkel akarják 
elpalástolnia. Neked volna okod kinevetni Őket, és nem 
nekik téged". 

Mikor a szülék között arról volt a szó, hogy a 
fiút mesterségre adják, Szigethy magához hivatá az apját 
s arra kérte, hogy a szép tehetségű gyermeket küldje 
valamely latin iskolába; azon reményének kifejezése 
mellett, hogy magasabb tudomány segítségével kitűnő 
ember válhatik belőle. Az aggódó apa könnyes szemek
kel azt válaszolta, hogy nem teheti, mert nincs hozzá 
való költsége. Az igazi ok azonban nem ez volt. Mert 
hiszen — becsületes mestersége mellett — módjában 
lett volna a fiút magasabb nevelésben is részesíteni. De 
ott voltak háta mögött a kislelkű rokonok, a kik, a 
helyett, hogy a lelkész jó tanácsának örültek volna, 
gúnyos megjegyzésekkel sértegették őt, hogy a Jóská
ból papot akar nevelni! 

Elkedvetlenedve azt határozta el végre az apja, 
hogy Gyulára viszi timárinasnak. A szerető anya féltvén 
a testileg gyenge fiút, otthon szerette volna tartani; de 
az apa nem tágított. Azt akarta, hogy fiából különb 
mester legyen nálánál — és a vármegye fővárosát leg
alkalmasabbnak hitte arra, hogy a timárságot tökélete
sen megtanulja. 

1820. október havában egy kocsi állott be az 
udvarba, föltették a kis Jóska holmiát, s érzékeny búcsú 
után ő maga is felült, hogy elmenjeu rendeltetésének új 
helyére. A kocsi lassan haladt kifelé a gyulai úton, 
mikor egy szembejövő kocsiról leugrott a tanyáról haza
siető Szigethy, megállítja őket. 



— Hova, hova Székács János uram? kérdi a lel
kész az utasokat. 

— A fiamat viszem Gyulára inasnak, volt a kissé 
félénk válasz. 

A lelkész nem tudott kibékülni ezzel a gondolat
tal, hogy a jeles tehetségű gyemekből tímár inas legyen. 
Azért a legőszintébb jóakarat hangján, az apa szivéhez 
és értelméhez fordult azon kéréssel, ne vigye a fiút Gyulára, 
forduljon vissza, majd megbeszélik otthon tüzetesebben a 
teendőket. Székács János uram egyideig töprenkedett, 
aztán pedig — a lelkész nagy örömére — visszafordította 
a kocsi rúdját és fiát csakugyan visszavitte Orosházára. 

A következő napon Szigethy lelkész magához hivat
ván az apát, előadta, milyen nagy reményeket fűz ő a fiú 
jövendőjéhez, ha papi pályára lépne s ezzel sikerült őt 
rábeszélnie, hogy a fiút Mezőberénybe vigye, hol a jó 
emberek segítsége mellett, nagy költség nélkül lehetett 
a szegényebb sorsú középiskolai tanulóknak neveltetniök. 

Ehhez járult azon kedvező véletlen, hogy egy 
Spiesz nevű berényi csapláros, ki neje után rokonság
ban állott Székácsokkal, éppen akkor Orosházán mula
tott. Ez látva az aggódó apa gondjait, azon ajánlatot 
tette, hogy csak vigyék el Berénybe, hiszen egy évig 
ő is eltartja Isten nevében, minden díj nélkül. Ez dön-
dött. Székács október 14-én már berényi diák volt. 

Mezőberénynek megvolt azon előnye, hogy ott az 
iskolai latin nyelven kívül, a tanulók gyakorlatilag elsajá
títhatták a német és a tót nyelvet. A középiskola ugyan 
kevés tanerővel ós csekély taneszközökkel rendelkezett, 
mindössze három tanára volt: Krízs, Jankovics és Benka. 
De ezeknek meg volt azon érdeme, hogy a kombinált 



osztályokban való nagy elfoglaltatásuk mellett a tanu
lókat önmunjkásságra és önálló gondolkodásra szoktatták. 
Különösen Benka Ádám, az intézet igazgatója, volt nagy 
hatással az ifjúságra. Ez ismertette meg az ifjú Széká
csot is az ó-kor klasszikusaival, kiknek örök szépségű 
példái oly varázserővel hatottak reá, hogy még későbbi éle
tében is mindig gyönyörrel tért vissza tanulmányozásukra. 

Az akkori középiskoláknak általában nagy érdeme 
volt abban, hogy a klasszikusok iránti szeretetet fel tudták 
ébreszteni az ifjúságban, s nem kínlódtak a nyelv sza
bályaival oly soká, mint azt például most tapasztaljuk. 
A tanulók többet tanultak meg gyakorlatilag, mint a 
könyvből; s éppen nem volt ritkaság, teljesen korrekt 
latin hexametereket hallani, melyeket tanulók készítettek. 

De másrészről egy nagy hiányuk volt ezen latin 
iskoláknak, nevezetesen az, hogy a magyar nemzeti iro
dalmat elhanyagolták. A tanulóknak alig volt annyi jártas
ságuk a magyar irályban, hogy helyesen írni tudtak volna. 

Székács azonban magánszorgalommal pótolta azt, 
a mit az iskola nem nyújtott. Szegénységénél fogva arra 
volt utalva, hogy mások tanításával tartsa fel magát. 
Magánórákat vállalt, minek azon kedvező eredménye 
lett, hogy kénytelen volt többet dolgozni, mint mások. 
— Első éve után, a fent emiitett csapláros házától búcsút 
vévén, Szászky Ádámné asszony házába ment lakni, hol 
három évig igen jól érezte magát. Az áldott jólelkű 
özvegy asszony igen megkedvelte a szorgalmas íiút, a 
ki nekie — „mindenese, kertőrzője, pinczemestere, szám
tartója, imádkozó és éneklő társa volt". Atyja azzal 
hálálta meg jóindulatát, hogy évenkint egy-egy jól ki
dolgozott bőrt hozott neki ajándékba. Három év lefoly-



tával — az ebből támadt félreértés következtében el
vette tőle fiát, s egy német ember házába adta ; de ahol 
nem sokáig maradt, mert az abonyi postamester Butkay 
József, fiai mellé correpetitornak fogadta fel. Havonkint 
hat forintot és igyen alumneumot kapott. 

Nagy volt e felett a szülék és Szigethy lelkész 
öröme; s még nagyobbá vált akkor, mikor meghallot
ták, hogy Jóska nemcsak latin, hanem magyar verse
ket is próbál csinálni, és hogy egy felköszöntő versével 
a berényi (Wenckheim) uraság tiszttartója, Major Pál 
házában nagy hódításokat tett, úgy hogy a tekintetes 
asszony ebédre is- meghívta. 

Ez nagy esemény volt a szegény diák életében ; 
nemcsak azért, hogy megvendégelték, hanem különösen 
azért, mert Majoroknál Berénynek előkelőbb embereivel 
volt alkalma megismerkednie, különösen pedig Bodroghy 
Pap István jegyzővel, aki aztán gyakran magához hivatta, 
tudományos és magyar költészeti tárgyakat beszélt meg 
vele. — Székács a szünnapok alatt, otthon Szigethy 
által ismerte volt meg Berzsenyi és Kölcsey munkáit.; 
Bodroghy pedig Csokonayt, Daykát ós Kisfaludy Sán
dort ismertette meg vele, mint a magyar népies irány 
képviselőit. De a klasszikusokkal foglalkozó ifjú ezek
nek verselési modorát nem tudta méltányolni, ő minde
nek felé emelte a magyar Horatiust — Berzsenyit. 

így haladott előre Székács tanulva és tanítva, 
tanáraival és más előkelő férfiakkal érintkezve hat éven 
át Berényben, midőn azon komoly kérdés merült fel, 
hogy a bölcsészet és theologia hallgatására, hová menjen ? 

Bodroghy, ki első találkozása óta őszinte jóakarat
tal viseltetett iránta, határozottan Sopront ajánlotta neki, 



mint nézete szerint legmagyarabb iskolát. Benka igaz
gató-tanár pedig, a ki hasonlóképen javát akarta, Pozsony 
mellett nyilatkozott. Egyik is, másik is segítséget igért; 
sértés nélkül egyiknek tanácsát sem lehetett visszauta
sítania. Végre ezt a kérdést is az ő legrégibb pártfogója, 
Szigethy János döntötte el, a kinek sógora, Ihász kapi
tány, Sopronban lakott, s éppen nevelőt keresett gyer
mekei mellé. Az akkori békés-bánáti esperes, Machula 
Gábor is Sopron mellett szólt, nagy súlyt helyezvén Kis 
János szuperintendens barátságára. 

Ilyen jó emberek tanácsára végre 1826 augusz
tusában Sopronba indult. 0 maga írta meg emlékiratá
ban, hogy nehezen búcsúzott el Orosházától és az alföld
től. „Legnehezebben édes anyámtól kinek búcsúszavai 
addig kisérték életemen keresztül, míg végre utóbb versbe 
foglaltam.1 Apám elkísért Vághy Mihály bátyámmal, ki 

Hogyha kérdezem magamtól 
Mi óvott meg sok gonosztól, 

Honnan bennem 
— Hála Isten! 

A bűn iránt a borzalom, 
A: jó iránt a vonzalom ? 
Édes anyám jut eszembe 
S hálaköny gyűl a szemembe. 

Elhagyandó szülőföldem, 
Iskolákra készülődtem, 

ípp volt testem, 
Ép volt lelkem, 

Példák által mívelhető, 
Példák által megejthető 
Mindenik bennem gyúlékony 
Jó és rossz iránt fogékony. 

Megjelent a búcsúóra, 
Készen voltam indulóra, 

Ekkor reám 
Borult anyám, 

S szólt olyan hangon, mintha belé 
Egész lelkét lehellené: 
„Ne feledd az imádságot, 
Kerüld a rossz társasagot". 

Tudom azt, hogy szent nem vagyok, 
Tudom, hogy botlásim nagyok, 

De egy hitem, 
Egy Istenem, 

Anyámnak volt e végszava, 
Eltem egyik őrangyala, 
Ha csüggedtem, bátorított, 
Ha inogtam, szilárdított. 

Meg is dicsért, meg is intett, 
Majd vígasztalt, majd legyintett 

Mind tengelyen, 
Mind tengeren, 

Mind jártomban, mind keltemben, 
Bánatomban, örömömben 
Híven kisért mind máiglan 
Kisérend is holtomiglan. 

Óh kisérj is, míg halálom 
Elborít, mint édes álom, 

S te jó anya, 
Szent szózata 

Te lengj végső harczom között, 
Hogy lelkem, ha átköltözött, 
Szent hálával karolja át 
Az üdvözült édes anyát. 



saját lovait fogta be és maga volt kocsis, minden roko
naim közt a legjobb rokon. Otthon, midőn anyámtól és 
rokonaimtól elváltam, némi szégyen is tartóztatott, hogy 
nagyon ne sírjak. De most, midőn Csongrádon atyámat 
és Mihály bátyámat távozni láttam, keservesen kisírtam 
magamat s örültem, hogy emberek nem látták siralma
mat, csakis azon Isten, kiben mindig bíztam s a ki tudója 
volt, hogy siralmam szivemből fakadt." 

Végre nagy fáradsággal, piaczi fuvarosokkal, halá
szokkal, Pesten és Győrön keresztül, csakugyan megér
kezett a mi Székácsunk Sopronba; még csak azon körül
mény sem tartotta vissza, hogy időközben a tisza-föld-
vári egyház tanítójául választotta meg. 

A költségtől félő szegény szülők szívesen bele
egyeztek volna ez új állomás elfogadásába, de Szigethy 
azzal nyugtatta meg őket: „hogy Jóska többre van hivatva". 

És igaza volt. A jövő igazolta reményeit. 
Sopronban az önmívelésnek sokkal több eszközét 

találta fel Székács, mint Berónyben volt. Mindenekelőtt 
háziasszonya, a derék Ihászné, ki az irodalmi művelt
ségnek magas fokán állott, ismertette őt meg a német 
klasszikusokkal. Ott volt a soproni magyar társaság, 
mely irodalmi hajlamait erősen ápolta. Ott volt ennek 
lelke, alkotója, Kis János maga, ki vasárnaponkint magá
hoz hivatván e tehetséges ifjút német és franczia nyelvre, 
továbbá rögtönzött szónoklásra oktatta őt. Ott volt a 
tanárok között Hetyésy János, ki szintén atyai részvétet 
tanúsított iránta, s mindent elkövetett arra nézve, hogy 
anyagi gondjaitól megszabadítsa. Mert megjegyzendő, 
hogy Székács Sopronban is magánórák adásával tartotta 
fenn magát. Reggeli 8 órától fogva esti 7 óráig mindig 



el volt foglalva órákkal — kivéve a szerdai és szom
bati délutánokat és a vasárnapot, a mikor a magyar tár
saság ügyei vették igénybe erejét. S ily nagy elfoglal-
tatás mellett büszke volt arra, hogy teljes három éven 
át — segíttetve az ösztöndíjak által — szegény atyjá
nak nem okozott anyagi gondokat. Minden szükségét 
maga volt képes fedezni. 

Három év leteltével hazajött Orosházára, azon gon
dolattal, hogy a soproni tanfolyamot — prot. theolo-
gusok dicséretes szokása szerint — a külföldön fogja 
még befejezni. Németország híres egyetemei foglalták 
el lelkét tökéletesen. 

Azonban atyja még ekkor is csekélyebb évi jöve
delemmel rendelkezett, semhogy a külföldi útra szüksé
ges összeget előteremthette volna. A hálás fiú ezt nem 
is követelte. Megalkudott a körülményekkel, s önkeres-
ményével kívánta megtenni ez utat, mely ábrándkép 
gyanánt foglalkoztatta eleven lelkét. 

Mindenek előtt Beszterezebányára sietett, hol, Lovich 
Ádám bányakerületi szuperintendens előtt letette a szo
kott kandidátusi vizsgát; azután pedig Temesvárra ment, 
hol Simon ev. lelkész ajánlata folytán a nemes Rudnai 
Nikolics-családnál nevelőséget vállalt azon czólból, hogy 
az itt szerzendő pénzen aztán külföldre mehessen. 
A Nikolics-család egyike volt a legelőkelőbb szerb csa
ládoknak, rokonságban állott a szerb fejedelemmel is. 
N'ikolicsné művelt özvegyasszony, a ki fiainak nevel
tetésére nagy gondot fordított; azonban fia Péter nagy
úri hajlamokkal, de csekély értelmi tehetséggel bírt, mi 
a nevelő működését nagy mértékben megnehezítette. 
Öt évig maradt Székács e családnál, de ezt az időt nem 



egy helyben töltötte, hanem tanítványának szükségei 
szerint oly városokban, a hol magasabb nyilvános inté
zetek voltak, s így kettőt Karlóczán, kettőt Pesten és 
egyet Eperjesen. 

Karlóczán Sztratimirovics érseknél megismerkedett 
egy Nikos nevű görög pappal, kitől az új görög nyel
vet tanulta, ez pedig viszont ő tőle a latint, s együtt 
mindketten a szerbet. Elsajátítván a szerb nyelvet, Goe
thének „Assan Aga" czímű, szerbből fordított költe
ménye, s Toldynak a Felső-magyarországi Minervában 
megjelent figyelmeztetése folytán, a szerb költemények 
olvasására adta magát, s ezeket annyira megszerette, 
hogy a dalok és hősi énekek szebbjeit magyarra kezdé 
fordítani, miből aztán lassankint egy csinos kötetke lett. 

Pesten Müller Gottfried német tudós, Bajza József 
és Toldy Ferencz barátsága még erősebb lökést adott 
neki az írói pályán. Ezek ugyanis megkedvelvén az ele
ven nyájas kedélyű, s nagy ismeretekkel bíró fiatal 
nevelőt, felszólították, hogy a görög Anthológiából és 
Plutarchból fordítson egyes darabokat a folyóiratok szá
mára, így mintegy önkéntelenül lett bevonva az akkori 
lelkes írói körökbe. 

Eperjesen a jogot kezdte tanulni. E mellett azon
ban a kollégiumi tanács felhívása folytán a magyar nyelv és 
irodalom tanítását is elvállalván, az ottani „Nemes magyar 
társaságba" öntött új életet. E téren a tanárok és tanu
lók elismerő nyilatkozatai ós a tapasztalt eredmény oly 
hatással volt reá, hogy a papi pálya gondolatával kez
dett szakítani és határozottan a tanárságra gondolt akkor, 
midőn 1834-ben csakugyan megérkezett az idő, hogy 
régi vágya: a külföldre rándulhatni, teljesedésbe ment. 



Elbúcsúzván szüleitől, Szigethytől és a Nikolics 
családtól, Berlinnek vette útját, útközben megnézte Bécs 
nevezetességeit is. Mint leendő tanár főszaktanulmányául 
a klasszika filológiát és filozófiát tűzte ki . Michelettől 
hallgatta a Hegel-féle logikát, Erdmanntól az anthropo-
logiát, Beöcktől és Beckertől a filológiát. Minthogy azon
ban a magyar prot. kanditátus sohasem volt bizonyos 
a felől, hogy hazájába visszatérve minő hivatalos állo
mást nyer, Székács is úgy gondolkodott, hogy nem lesz 
tanácsos egészen elhanyagolni a teológiát sem, mert ki 
tudja, nem lesz-e még pap. Ezért órákat vett Twesten-
nél a dogmatikából s Neandernél az egyháztörténelem
ből. A mellett szeretett hospitálgatni a hírnevesebb joga
szoknál és orvosoknál is; míg a többi magyar ifjakkal 
hetenkint egy-egy vitaestélyt rendezett, minek azon üdvös 
eredménye volt, hogy az elvont kérdéseknek szemébe 
tanultak nézni, s megszerezték azon ügyességet, mely a 
sajátképeni tudományos kérdések megfejtéséhez okvet
lenül szükséges. 

A tanév végeztével bölcsészettudori oklevelet nyer
vén, utazást tett Németország északi tartományaiban, 
Hamburgban, Hollandiában és Angliában; és midőn így 
szép ismeretekkel és tapasztalatokkal meggazdagodva 
visszaérkezett, a Nikolics-család azonnal meghívta őt a 
nevelőség folytatására évdíjúl 600 frtot, s végül 10 ezer 
forintot ígérvén neki. Az ifjú tudós, más nyilvános állás 
hiányában elfogadta az állomást, de csak feltételesen. 
Ugyanis már ekkor megindult volt Pesten a mozgalom 
külön magyar ev. egyház alkotására és Bajza tudtára 
adta Székácsnak, hogy a leik ész választásnál reá is fog
nak reflektálni. 



Pesten 1837-ig csak német és tótajkú evangélikus 
gyülekezet volt szervezve.1 Ekkor azonban a korszellem
nek nemzeties irányban való fejlődése, különösen pedig 
gr. Széchenyi István föllépése következtében a közélet
nek felpezsdülése folytán a fővárosban lakó evangélumi 
vallású polgárok is hazafias kötelességöknek ismerték 
egy külön magyar gyülekezet szervezését, s megalapítá
sát ; annyival is inkább, mivel az akkori két evangé
likus lelkész (Láng M. és Kollár J.) egyike sem tudott 
jól magyarul, s ekként magyar hitszónoklatot a pesti 
evang. templomban hallani nem lehetett. 

Alig volt száz lélek, mely magát még akkor magyar
ajkúnak vallotta; s ez a néhány lelkes egyháztag — úgy
szólván a semmiből — teremtette elő a lelkész fizeté-

1 A tót egyháznak a némettől .való elválására nézve legalább 
jegyzet alatt kell kiemelnünk azt a szellemet, mely a végkielégítés
képpen a tót atyafiaknak templomépítésre megszavazott 12,000 
frt kifizetésénél nyilatkozott. Sok mindenféle terv merült fel az 
összeg megszerzésére. Az egyik kölcsön felvételét, a másik a lel
kekre való kivetést ajánlotta. Egyszer csak felemelkedik Liedemann 
Sámuel s ezt mondja: „A mi apáink a gyülekezetnek nem köl
csönözni, hanem ajándékozni szoktak. Én az ő nyomdokaikat aka
rom követni ós felajánlok a gyülekezetnek 1000 frtot, de azon 
feltétel alatt, ha még tizenegy olyan tag lesz, kik fejenként szin
tén annyit adnak. így aztán kifizetjük a tót atyafiakat és csak 
akkor fogunk a másik gyűjtéshez, mellyel házunkat a meglevő 
templomig kiépítjük. Alig ült le, felkelt testvére Liedemann Ferencz. 
„A hol — úgymond — bátyám ily jó példával mégy elöl, nekem 
sem szabad tőle elmaradnom; én is adok 1000 frtot". Ekkor feláll 
Fuchs Rudolf: „Atyám és a Liedemannok apja együtt fáradtak 
egykor a gyülekezet ügyeinek vezetésében; nem szabad tehát 
apám példáját megtagadnom, én is csatlakozom a Liedemannok-

2 



sére szükséges összeget. Schedius Lajos kir. tanácsos, 
egyetemi tanár, Gömöry Károly, Raics Sámuel, Szabady 
János, Benyovszky Péter, Thaisz András, Sztrokay Antal, 
Glozius Detrich Lajos és Fábry Pál voltak azok, a kik 
a mozgalmat még 1835-ben megindították — és felhívást 
intéztek a hívekhez, hogy áldozataikkal a magyar lel
kész fizetéséhez járulni szíveskedjenek. 

A felhívás meleg szivekre talált. Csakhamar a követ
kező összegek folytak be: B. Prónay Sándortól 500 frt. 
Gr. Stainleinnétől 400 frt. B. Podmaniczky Mihálytöl 
300 frt. B. Podmaniczky Lajostól 300 frt. B. Podma
niczky Lászlótól 200 frt. B. Podmaniczky Jánostól 300 
frt. B. Podmaniczky Károlynétól 200 frt. B. Prónay 
Gábortól 300 frt. Glosius Dánieltől 200 frt. Benyovszky 
Pétertől 100 írt. Frölich Veronikától 100 frt. Fábry 
Páltól 100 frt. Földváry Lajos és Antaltól 100 frt. pengő 
pénzben. Utóbb még többen is hozzájárultak kisebb ösz-
szegekkel. A kellő összeg meglett. Következett a pap
hoz, én is adok 1000 frtot. Utána ennek testvére Fuchs Gusztáv 
kél fel és azt mondja röviden: „Erre én Liedemann Ferenczczel 
azt felelem, hogy én sem akarok elmaradni bátyám mögött, én is 
adok 1000 frtot. Ez ülésben még Zsivora György és Sandtner 
Vilmos is ajánlottak fel egyenként 1000—1000 frtot. így tehát 
összejött a szükséges összegnek a fele. Többen voltak még, a kik 
ajánlottak 300, 400, 500 frtot; de ezen ajánlatokra Liedemann 
azt felelte; „Köszönettel vesszük majd az építésre, de most csak 
1000 frtos ajánlatokat fogadhatunk el." íme ilyen szellem ural
kodott a budapesti evang. német egyház tagjai között 1838-ban! 
Nem is telt sok idő, míg a másik hat nemes adakozó is jelent
kezett : Balassa István, Frölich Frigyes, Gömöry Júlia, Heckenast 
Gusztáv, Krausz Erzsébet és Oszwald testvérek személyében! Ilyen 
lelkes tagjai voltak akkor a pesti ev. egyháznak! Áldott'legyen 
eykemezetük ! 



A deáktéri templom. 



választás. Összeírták azon lelkészeknek a neveit, a kik 
közül lehetett választani. Azonban, Thaisz András és 
Sztrokay Antal felkeresték az akkor éppen Pesten tar
tózkodó fiatal Székács Józsefet, s 1836 január havában 
arra szólították fel, vállalja el a febr. 2-ikára kitűzött 
istentiszteleten a magyar prédikácziót. Egyúttal tudatták 
vele, hogy most éppen egy harmadik lelkészi állomást 
szerveznek a leendő magyar pap részére. Valószínűnek 
tartották, hogy ha szónoklata megtetszik a híveknek, 
meg is fogják választani. Székács habozott; bevallotta, 
hogy ő inkább tanárságra készült, tehát egy kis gon
dolkodási időt kért. A jóakarók távoztával azonnal Bajza 
Józsefhez, akkor már tekintélyes íróhoz sietett, a kivel 
még nevelői korában ismerkedett meg. Bajza, a ki volta
képpen előidézte a tervet, nagy örömmel fogadta Őt és 
határozottan kijelentette, hogy az ő nézete szerint olyan 
elkészt kellene választani, a ki a magyar irodalommal 

is foglalkoznék. S erre éppen őt tartaná legalkalma
sabbnak. 

Ezen előzmény után Székács 1836 febr. 2-ikán meg
tartotta a prédikácziót, még pedig fényes eredménnyel. 
Rajta kívül még két lelkészt hallgattak meg; de mikor 
választásra került a dolog, akkor a jelöltek mellőzésé
vel, Székács Józsefet — a ki akkor még Mkolicséknál 
nevelő volt — választották meg 1837 jún. 11-ikén. Évi 
fizetése eleinte csak 400 frtra rúgott. 

A megválasztott lelkész október hóban búcsúzott el 
a Nikolics-családtól, melynél életének egyik legszebb 
szakát töltötte, s mely kiképeztetósének eszközein kívül 
a szeretetnek számos jelével halmozta őt el. Mielőtt 
azonban állomását elfoglalta volna, lerándult Orosházára 



kedveseinek látogatására. Még életben találta az ő első 
jótevőjét Szigeti János lelkészt, de már testben ós lélek
ben megtörve. Érzékenyen búcsúzott tőle, érezte, hogy 
a hálás kézszorítás, utolsó búcsút jelent. 

Pestre érkezvén, át kellett esnie a papi vizsgán, 
hogy szabályszerűen pappá szenteltethessék. Szeberényi 
János bányakerületi püspök nov. elején, megható beszéd 
kíséretében avatta őt pesti lelkészül. „Ez alkalommal 
— írja ő maga — a püspök úr oly gyönyörűen, meg-
hatólag s atyai és főpásztori melegséggel beszélt, hogy 
én könnyes szemekkel hallgattam s lelkem teljes elhatá
rozottságával tettem le az esküt." Ugyanaz nap nov. 
11-ikén köszöntött be székfoglaló beszédével hívei között. 
Ez lévén a pesti német gyülekezet 50 éves létezésének 
emléknapja — írja tovább ő maga — lehetetlen volt 
ezzel nem hozni kapcsolatba beszédemet. Czélunk a bol
dogság és boldogítás lévén, az emberi boldogság okait 
kerestem fel a múltban, hogy (az emberek) meghason-
lottak önmagukkal, egymásközött és istenükkel és kimu
tattam, hogy a boldogság csak úgy lesz honos közöt
tünk, ha ama három irányban a meghasonlás helyét az 
egyértés foglalandja el. A beszéd némileg konzervatív 
volt; s így azoknak, kik már akkor a megyékben, kivált 
Pestmegyében a polgári jogok tágításában fáradoztak, 
nem igen tetszett, jóllehet a beszédnek menetét, az élet
teli hű érintkezéseit, s kivált az akkori erkölcsvallási 
állapotok rajzolásánál a találósságot nem tagadhatták 
meg tőle . . . " Következő év tavaszán árvíz borítá el 
Pest utczáit. Székács ez alkalommal oly beszédet mon
dott, mely egyszerre híres szónokká tette őt a főváros
ban. Férfias szép alakja első tekintetre megnyerte a 



sziveket. Egész személyességének megjelenése, szere
tettel párosult elméssége, költői lelkének felszárnyalása 
és komoly czélokért való lángolása biztosították beszé
deinek sikerét. 

Nem csoda, hogy híveinek száma, mely 1838-ban 
csak 180-ra ment, már húsz év múlva a három ezerét 
megközelítette. És ez oly viszonyok között történt, midőn 
a németek és tótok nemzetiségi féltékenységét kívülről 
jövő befolyások folyton táplálták, midőn sokan azt hir
dették, hogy a magyarok anyanyelvüknek elnyomásával 
uralkodni akartak felettök. Székács okossága, finom 
modora, hatalmas szónoklata, az akadémiánál, a Kis-
faludi társaságnál, s az egyházkerületnél viselt előkelő 
szerepe mindmegannyi tényező volt abban, hogy a gyü
lekezet lélek száma évről-évre szaporodott. A hívek 
büszkék voltak papjokra, — s ez sokat jelentett az 
ország fővárosában, melynek közönsége nagy igényekkel 
lépett fel papjai iránt. 

Az új papnak tekintélyét emelte magatartásának 
komolysága és bátorsága. Tudnivaló, hogy akkor a ve-
gyesházasságra nézve olyan pápai dekrétum jelent meg, 
mint napjainkban a „Ne temere" kezdetű szerencsétlen 
rendelet. Csak a katholikus pap előtt kötött házasságot 
tekintették törvényesnek. Ezen igazságtalan eljárás sok
féle visszaélésre adott alkalmat, mert a katholikus papok 
ezt is térítésre használták fel. Az esketést és az azzal 
járó egykorú áldást meg is tagadhatták. Ez bántotta 
Székácsnak jogórzetét. És midőn egy porosz szárma
zású híve feleségül vette a nádor egyik gazdatisztjének 
kath. vallású leányát és midőn ezért a kath. pap előre 
megtagadta az új házasoktól az áldást: a násznép egye-



nesen a magyar evangélikus templomba sietett, a hol 
Székács minden habozás nélkül megáldotta az írj párt! 

Ez nagy esemény volt akkor. Barátok és ellensé
gek szenvedélyesen vitatkoztak felette. Maga József 
nádor is beleszólt. Székácsnak az volt az egyedüli sze
rencséje, hogy a nádorné, Mária Dorottya főherczegnő 
buzgó ev. nő volt, a ki az ő kedves udvari papjáról el
hárította a büntetést. Minthogy azonban hasonló esetek 
országszerte másutt is előfordultak, az országgyűlésen 
pedig a protestáns ós katholikus vallású követek a sé
relem megszüntetését követelték; az 1844:111. t.-cz. 
2. §-a kimondotta, hogy ezentúl az evangélikus lelki
pásztor előtt kötött vegyesházasságok is érvényesek. 

Székács neve már ekkor országszerte ismeretes volt. 
Az esperessógi és kerületi gyűléseken tekintélye szem
látomást növekedett; de a gyűlések határozatai a kor
mány előtt kevés értékűek voltak. Ez bizonyos fokú 
fejetlenséget idézett elő. Mindenki érezte, hogy az egy
ház alkotmányban is gyökeres javításokat kell tenni, ha 
azt akarják, hogy az egyház képes legyen az önvéde
lemre. Szellemi, irodalmi fegyverről kellett gondoskodni. 

De hogyan? és ki kezdje a mozgalmat? 
A „Pesti Hirlap" volt akkor a legtekintélyesebb 

ós legolvasottabb újság, mely az ország minden fonto-
sabb kérdéseire kiterjesztette figyelmét. Ennek a lapnak 
lánglelkű szerkesztője Kossuth Lajos volt, a ki valósá
gos szellemi forradalmat idézett elő hatalmas vezér-
czikkeivel. A sajtót ő emelte valódi nagy hatalommá. 
A szabadelvű reformoknak ezen úttörője, mint buzgó 
evangélikus ember is érdeklődött a protestáns ügyek 
iránt. Tudta, hogy a nemzet valláserkölcsi életének fej-



lesztése egyik legerősebb biztosítékát képezi a politikai 
szabadságnak. Ő volt ki lapjának hasábjain egy 
tisztán egyházi és iskolai ügyekkel foglalkozó lap meg
indítását hozta javaslatba s annak szerkesztésére egye
nesen Székács József evang. és Török Pál református 
vallású lelkészeket szólította fel. 

Hogy miért éppen kettőt és pedig két különböző 
hitfelekezetü szerkesztőt ajánlott, annak az a mély jelen
tésű oka volt, hogy a két rokon történelmi vallásfeleke
zetet ez által is közelebb kivánta hozni egymáshoz. 

A tervezett lap 1842-ben csakugyan megindult: 
egyideig Taubner Károly segítségével Székács, mint 
egyik szerkesztő, ezzel az egyházi élet országos fejlesz
tésére közvetlen hatást kezdett gyakorolni. Tömérdek 
kérdés várta megoldását. Sok visszaélést is bajt kellett 
volna megszűntetni és még több józan reformot keresz
tülvinni. 

A napi kérdések egyik legnevezetesebbikét a gróf 
Zay Károly által indítványozott protestáns unió képezte, 
melynek kapcsán Fáy András egy, Pesten felállítandó 
egyesült protestáns főiskolának eszméjét pendítette meg.1 

Székács mind a kettőt felkarolta. Az elsőre nézve 
már elébb Kossuth lapjában is nyilatkozott, mostan pe
dig bőven kifejtette nézeteit a gyakorlati élet szempont
jából is. Három stádium vezessen az uniónak létesítésé-

1 Pályamunkálatokat hirdettek, melyekre a legjobb erők 
vállalkoztak, u. m. Hetónyi János, Tatay András és Karika János, 
Péterfi Albert, Szabó Gy., Spiller P., Szönyi P. és Vajda Péter. 
A pályadíjat és dicséretet nyert müvek két kötetben jelentek meg 
e czím alatt: „A Pesten felállítandó prot. főiskola tanítási rend
szerét tárgyazó jutalmazott pályamunkák. Kecskeméten 1848. 



hez — úgymond — az első legyen az administratió egye
sítése ; a második az uniónak az iskolákban és gyüle
kezetekben előkészítésé; a harmadik a dogmák feletti 
egyezkedés. 

Székács erősen meg volt győződve az unió üdvös 
voltáról s remélte, hogy az kellő kitartás mellett keresz
tül is vihető. A maga részéről szép példával járt elől, a 
mennyiben Török Pál református lelkész társával egy-
értelműleg járt el a nagyobb fontosságú administrativ 
kérdésekben; az isteni tisztelet rendjét egyszerűsítette 
és gyakran szónokolt a reformátusok templomában is. 
Majd 1855-ben felállították közösen Pesten az egyesült 
protestáns theologiai intézetet, melyben eleinte a legkitű
nőbb erők csupa lelkesedésből, díj nélkül tanítottak, s 
köztük elsősorban ő maga. 

Azonban az uniót úgy, a mint óhajtotta, sem ő, 
sem Fáy, sem gr. Zay nem bírták keresztülvinni. A ma
gában véve szép eszmét nemzetiségi izgatások torzítot
ták el s így a megvalósítás reményéről le kellett mondaniok. 

E mellett különösen három kérdés foglalkoztatta 
Székácsnak tevékeny lelkét, t. i . 1. egy gyámintézet 
létrehozása, melynek czélja az lett volna, hogy az ön
hibájukon kívül elnyomorodott és szolgálatra képtelenné 
lett tanítók és papok tisztességes ellátást nyerjenek; 
2. papi tanakodások életbeléptetése, melyeknek czélja 
lett volna, hogy az egymáshoz közelebb lakó tiszttársak 
közös megbeszélés tárgyává tegyék a folyó egyházi 
ügyeket, s a szerint lehető egyöntetű eljárásukkal pótol
ják a törvény hiányát; végre 3. az egyházi szerkezet 
javítása, hogy megszűnjenek az egyházi közigazgatás 
terén oly gyakran felmerülő anomáliák. 



Ezen eszmék már a protestáns lapban is ki voltak 
emelve, de keresztülvitelük rendkívül sok nehézségbe 
ütközött. Egyfelől az unió, illetőleg a nemzetiségi harcz 
által felkorbácsolt szenvedélyek; másfelől egyeseknek 
privát érdeke, hiúsága és indolentiája, végre pedig az 
anyagi szegénység meghiúsításával fenyegettek minden 
nemes törekvést. Fájdalom, ma is ezek a bajok akadá
lyozzák a korszerű haladást. 

De az önzetlen buzgalom és szilárd kitartás meg
hozták gyümölcseiket. Székács megigérte, és e három 
eszme testté lőn. 

Az egyetemes gyámintézet iránt eleinte oly csekély 
részvét mutatkozott, hogy más ember tökéletesen le
mondott volna tervéről. Az első gyűlésre alig jött el 
néhány buzgóbb lelkész. De Székács nem csüggedett, 
várta az alkalmatos időt ós midőn a pátens megbukása 
utáni lelkesedés a főpásztori székbe ülteté — szerencsé
sen keresztülvitte tervét, úgy hogy jelenleg igen tisztes
séges összeget tesz ki a gyámintézet alapja. 

A papi conferentiák eszméjével sem igen boldogul
hatott eleinte; s midőn az egyesületi tevékenység és sze
mélyes érintkezés roppant hatását megértő férfiú, magához 
hívta némely tiszttársait, hogy velők az egyház napi kér
déseiről a belmisszióról, bibliáról és annak magyarázatá
ról értekezzék már készek voltak a gyanúsítások, hogy 
Székács német pietistává lett. „Már megindultak itt-ott 
ä hírek — úgymond egy barátjához írott levelében — 
hogy pietistává lettem . . . Jó barátaim ezt besúgták 
füleimbe, s azt mondám nekik: jöjjetek és lássátok mit 
cselekszem. Eddig csak magyar nyelven és csak szobám
ban tartottam a gyűléseket, s még mindig nem tudom 



elhatározni magamat arra, hogy vagy egyéb nyelvet hoz
zak be, vagy tágasabb termet, például iskolát nyissak. 
Amazt nem, mert tiszti társammal jönnék összeütközésbe; 
emezt nem, mert mihelyt nyilvánosan lépek fel, a gyep
lőt tovább nem tarthatom kezemben . . . " 

Székács annyiszor és oly erős érvekkel fejezte ki 
abbeli meggyőződését, hogy a protestáns egyház mind 
addig nem fog boldogulni, míg a lelkészeket egymáshoz 
és törvényes főnökeikhez szeretet, bizalom és tisztelet 
nem csatolandja, míg ezek apostoli egyetértéstől vezé
reltetve koronként össze nem jönnek, s az egyház belső 
életéről, a hiendőkről egymást összetartólag fel nem 
világosítják, — miszerint e meggyőződést másokban is 
sikerült megerősítenie és ma már az esperességek na
gyobb részében megvannak a papi conferentiák. 

Az egyházi szervezet javítása a legnagyobb nehéz
ségekkel volt egybekötve. A zsinatilag megállapított 
kánonok oly régen írattak, s oly viszontagság között 
jöttek létre, hogy a királyi megerősödés hiányában — 
csak az tartotta tiszteletben, a ki éppen akarta. A bajt 
növelte az is, hogy az idők gyors fejleményei egynémely 
intézkedést túlszárnyaltak. Az autonómiát sokan nagyon 
is tág értelemben magyarázták, valamint az 1848-ban 
kimondott vallási egyenlőség és viszonosság elveinek 
valósítása körül is nagyon különböző nézetek terjedtek 
el az országban. Némelyek például a katholikusokkal 
való egyenjogúságokat abban is ki akarták fejeztetni, 
hogy az országgyűlésen és a kormámyszékeknél a pro
testánsoknak is legyenek hivatalos fizetéses papi képvi
selői. A nógrádi esperesség ily értelmű petitiót kivánt 
benyújtani az országgyűlésnek. Székács határozottan ellene 



nyilatkozott e követelésnek, mert úgy volt meggyőződve, 
hogy a papi rendnek hivatása kiválóan szellemi hivatás, 
melyet lehetetlen betöltenie, annak, a ki világi méltó
ság és kiváltság után kapkod. Az ő nézete szerint 
azon országokban is, melyek egyházi szolgáiknak tör
vényhozói tisztet engedtek, a pásztorokat vissza kellene 
küldeni nyájaikhoz. Szavai e részben oly érdekesek, 
hogy szükségesnek tartom azoknak egy részét szóról
szóra idézni „A keresztyén egyház úgymond — nagyon 
drágán fizette meg papjainak képviseltetését a polgári 
gyűlésen. Az én óhajtásom tehát, hogy a kik ott vannak, 
azok jöjjenek haza; a kik pedig ott nincsenek, marad
janak otthon, s ne szállongjanak vágyaik túl az Úr által 
kitűzött korlátokon . . . A protestánsok helyzetének 
illusztrálására humoros modorban egy konkrét esetet hoz 
fei. „Egyszer — írja — bevetődtem Pestmegye termébe, 
közgyűlés alkalmával, elfoglalván törvényes helyemet — 
a galériát. Lent a r.-kath. klérusnak a vegyes házassá
gok körüli, akkor még egészen új eljárásáról volt szó, 
s r.-kath. paptársaink a dogmatörténelem tárházából 
kezdték fegyvereiket szedegetni. Noha sohasem vágya
koztam a zöld asztalhoz, de akkor mégis olyasmit érez
tem magamban, mi azt mondja vala: bizony kár, hogy 
most nem ülhetsz, mert azon atyádfiainak a Krisztusban 
tán jobban meg tudnál felelni, mint a kardos atyafiak, 
kik azon a téren náladnál tán járatlanabbak. És ily ér
zelem szállhatna meg közülünk igen sokakat, ha jelen 
volnának azon termekben, hol a prot. egyház, vagy 
ennek megbízottai szót emelhetnének s eleve megmond
hatnák, mennyiben tanácsos vagy nem, mit fogna szülni 
a protestánsok között, milyen egyházi vagy polgári, vagy 



természeti törvényekbe ütköznék áz Vagy amaz eljárás. 
És mégis mindig marad bennem annyi puritánus valami 
mely azt mondja : nyájhoz pásztor 1 — s annyi optimisz-
tikus valami, mely azt hiteti el velem, hogy minden 
felekezetű keresztyén pap kitakaródnék a világi termek
ből, ha az mondhatnók néki: nyájhoz pásztor! Elvégre 
pedig, ha már legyőzném is magamban a puritanizmus 
egy részét, megkülönböztetném azon termeket, melyek
ben az egyházat illető törvények hozatnak s melyekben 
a törvények végrehajtatnak. 

Az elsőben érdekében állhat az államnak, hogy előbb 
mintsem az egyházat illető törvényeket hozna, hallgassa 
meg az egyházat is, mi képviselők által történhetik meg 
legjobban, mi országgyűlési kópviseltetésünket némileg 
motiválhatná; de a másodikban már kevésbbé láthatom 
képviseltetésünk szükségét, hacsak attól nem kellene 
tartanunk, hogy a törvény végrehajtói nem akarnák a 
törvényt végrehajtani. Denique: vagy haza mindnyá
jan, vagy ha ti, tehát mi is. 

Ilyen közhangulaturalkodott egyházunkban 1848-ban. 

I I I . 

Mielőtt Székácsnak a lezajlott 1848/9-diki politikai 
nagy események utáni tevékenységét, az evang. egyház 
önkormányzatának megvédése és visszaszerzése körüli 
érdemeinek ecsetelóséhez fognék: szükségesnek tartom 
a szabadságharcz előtti munkálkodásának egyik legfé
nyesebb tettét legalább röviden megérinteni. Ez a budai 
evang. egyháznak megalapítása, mely nélkül ez még 
sokáig nem jöhetett volna létre. 



A budai evang. egyház a mult század negyvenes 
éveiben, mint leányegyház, Pesthez tartozott. Az egy
házi szolgálat Pestről igen sok bajjal járt, mert akkor 
még nem volt lánczhíd és téli időben, kivált jégzajlás
kor minden közlekedés lehetetlenné vált. Az a körül
mény pedig, hogy az evangélikus vallású nádorné Mária 
Dorottya főherczegnő Budán lakott, és hogy a rossz köz
lekedés miatt sokszor lett megakadályozva a pesti evangéli
kus templomba való járásban: arra indította Székácsot, 
hogy a budai hívekkel egyetértve, Budán külön anya
egyházat alkosson és ott külön evang. templomot építsen. 
Ez merész és nagy elhatározás volt, melyet csakis a 
vallásos és hithű nádorné segítségével lehetett megva
lósítani. 

Mihelyt a fenkölt gondolkodású főherczegasszony 
Székács tervéről értesült: azonnal hivatta őt. Alig lépett 
be a fényes palota termébe, alig foglalt helyet a nádor-
néval szemben levő karosszékben; a fenséges asszony 
e szavakkal szólította meg: „Nos, mit tegyünk most? 
Csupa fül vagyok, hogy az ön véleményét meghallgas
sam. Székács szerényen így válaszolt: „Fenséges asszo
nyom 1 kész tervvel jöttem, s ha megengedi, elébb egyes 
pontjait sorolom elé, melyekre aztán egyenként vissza
térhetünk. Első pont, hogy többé káplán ne választas-
sók : 2. Budán önálló egyház rendes pappal szerveztes-
sék, 3. ne a gyülekezet járjon Fenséged termeibe bizony
talan időre, hanem Fenséged járjon a budai evangéli
kus templomba; és ha Fenséged nem lesz többé Budán, 
az evang. istentisztelet és templom akkor is megmarad
janak, mint itt létének emlékei." 

A nádorné felkelt helyéből, fel s alá járt hallga-



tagon szobájában, kezeit dörzsölgetve. Azután így szólt: 
„Kiszámította-e ön, mennyibe kerülne az?'. „Igenis szá
mítottam. Fenséged tízezer forint alapítványt tesz, a budai 
hívek pedig nem volnának méltók, hogy isten napja 
rajok süssön, ha más tízezer forint kamataival felérő 
összeget évenként ki nem állítanának . . . 1200 forint
ból pedig a papfizetés, melyet én egyelőre csak hat
száz forintra tennék, kikerülne ; a többi pénzt és áldo
zatokat — nem hagyva, ki számításból a külföldet, az 
országos részvétből lehetne beszerezni: így minden 
egyéb költség kikerülne, sőt maradna is valami. Ezen 
maradék képezné az évről-évre szaporítandó templom
alapot és paplaképítési alapot, míg Budavárában az 
evangyelmi hit nem vándorol többé, hanem állandó la
kos lesz. 

A nádorné ekkor így sóhajtott fel: „Ah, ha én gróf 
Károlyiné lennék V Erre Székács, elértve az áldott 
lélek aggodalmát, azt kérdezte tőle, visz-e rendes szám
adást kiadásairól? — „Mi végre kérdezi ezt ön?" — 
„Csak azért, válaszolá Sz. — mert gyanítom, hogyha 
Fenséged egy összegbe összevonná mindazon kiadásokat, 
melyeket Budán léte óta egyházi czélokra fordított; 
nem is kellene gróf Károlyinénak lennie, mégis már 
fennállhatna Budán az evangélikus templom és paplak". 

A főherczegasszony utalt budai tartózkodásának 
bizonytalan idejére, mire Székács megjegyzé, hogy éppen 
azért kell megragadnia a jelent, nehogy azt mondhassa 
a magyar evangélikus egyház, hogy a nádornéval az 
evang. hit is elköltözött. „Kedves Székács — válaszolá 
arra a nádorné — rendkívül fel vagyok izgatva, „hagy
jon engem egyet aludnom, hogy gondolkozhássam tervei 



felett." Két nap múlva ismét hivatta Székácsot és ke
zébe adta a tízezer forintról szóló alapítványlevelet. Fel
tételül csak azt kötötte ki , hogy csak olyan pap válasz-
tassék, a kit ő akar. 

— „A választás szabadsága —jegyzé meg Székács 
— a gyülekezeté". Igen, de enyém az adományozás sza
badsága — feleié a nádorné — s nem tehetem fel a 
budai gyülekezetről, hogyha én alapítom meg a gyüle
kezetet, az ne választana meg. papul olyat, a kit én 
kívánok". Úgy is lett. A budai egyház elfogadta az ala
pítványt minden ellenvetés nélkül. 

A nádorné jelöltje Bauhofer György somorjai lel
kész lett az újonnan alapított budai evang. egyháznak 
első rendes lelkésze. Csakhamar meglett a templom is, 
a paplak is; még pedig fent Budavárában a királyi palota 
közelében. A nádorné mindenben Székács tanácsait kö
vette és mikor a végeredményt örömtől sugárzó arczczal 
közölte férjével a nádorral: ez helyeslően fogadta a 
jelentést és csak annyit mondott neki: „Székácsnak 
több esze van a kis újjában, mint nektek mindnyája
toknak a fejetekben". Annyi bizonyos, hogy Székácsnak 
jó tanácsai beváltak; de az sem tagadható, hogy a ná
dorné hitbuzgóságának és áldozatkészségének köszönhető, 
hogy Budán önálló evang. egyház alakult. 

A hazai közállapotok évről-évre bonyolultabbakká 
lettek. A világosi katasztrófa után nemcsak az ország 

-vesztette el alkotmányos szabadságát és önállóságát, 
hanem a protestáns egyház is. Az 1848/9-iki gyászos 
események után az evangélikus egyházegyetem törvényen 
kívüli állapotba helyeztetett. 

A superintendenseket és felügyelőket hivatalaiktól 
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felfüggesztették, s helyükbe az osztrák kormány által 
kinevezett administratorokat állítottak, kik gyűlések nél
kül, gépszerűleg kormányozták az egyházkerületeket. 
A hatalom irtózatos vértettei által megrémített egyház
tagok némán tűrték ez állapotot: de a lélek belsejében 
annál erősebb lett a vágy, egy oly kormányzati rend
szer után, mely az ekként szétzilált egyházéletet tűr
hetőbbé tette volna. 

A kormány ismerte e közhangulatot, és hogy ön
kényes hatalmát a törvényesség színébe burkolva, még 
hathatósabbá tegye, Bécsben protestáns férfiakból álló 
enquettet hívott össze, kiknek nyilatkozatai alapján el
készült a protest. egyházkormányzat rendezését kívánó 
1859-iki híres szeptemberi császári pátens és azt kísérő 
miniszteri rendelet. 

Hogy a pátensben igen sok helyes intézkedés fog
laltatott, azt tagadni alig lehet. Első tekintetre igen 
sokan csak előnyeit látták a tényleges viszonyokhoz 
képest. Székács is azok közé tartozott, a kik azt elfo
gadhatónak tartották, 1. mert attól félt, hogy az el nem 
fogadás által a külföldi protestánsok sympathiáját kocz-
káztatnák; 2. mert azt hitte, hogy az absolut kormány
nak ezen műve az országos absolutismussal fennállhat 
ugyan, de az alkotmányos aerával önkényt meg fog 
szűnni; végre 3. mert azon „megfoghatatlan tévedés
ben" élt, hogy a pátens nem törvény, hanem csak ja
vaslat akar lenni, mely felett az összehívandó zsinat 
lenne hivatva kimondani a végső szót. 

Azonban, mihelyest barátainak figyelmeztetése foly
tán meggyőződött a felől, hogy a pátenst valóságos tör
vény minőségében akarják az egyházra erőszakolni; mi-
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kor látta, hogy az nem egyéb, mint egy ügyesen kive
tett tőr, melybe Thun miniszter a protestáns egyházat 
keríteni akarja: azonnal határozott ellenzőjévé lett nem
csak, hanem a vidéki papság tájékoztatására czélzó le
veleivel, feliratokat, gyűléseket és küldöttségeket tervező 
javaslataival a világi elemet is bevonta a küzdelembe. 

Nem szükséges részletesen festenem e kort, midőn 
egy elnyomott nemzet biztató örömmel nézte az absolut 
hatalommal küzdő protestánsok elkeseredett harczát; mi
dőn római katholikus lelkészek testvéri jobbot nyújtva, 
lelkesítették a küzdőket bátorságra, kitartásra; s midőn 
világi férfiaink legjelesebbjei elhagyva magányukat, 
ismét a cselekvés terére léptek, hogy az országos jelen
tőséget nyert mozgalomban az olasz földön is vereséget 
szenvedett kényuralom megtörésében segédkezet nyújt
sanak. Mindez még eleven emlékezetében áll mindazok
nak, a kik azt a kort átélték. Csak a bányakerület de-
czember 15-iki gyűlését említem itt fel, melyben Széká
csunk is részt vett. 

Ezt megelőzőleg deczember 13-ikán a budapest
városi esperesség tartott gyűlést, melyen Székács is 
jelen volt. A pátens elfogadására vagy elvetésére nézve 
eltérő vélemények nyilvánultak. De mikor végül Székács 
emelkedett fel és ott lángszavaival az egyház jogainak 
védelmére kelt, a gyűlés többsége tiltakozását jelentette 
ki a pátens erőszakolása ellen. Ez végtelen örömöt oko
zott neki és midőn a feletti örömének kifejezést adott, 
az ingadozók felbátorítására, hivatkozással a budai lel
kész azon szavaira, melyekkel a Richelieu-féle dragon-
nadokrä mutatott, így válaszolt: „Ha a gyülekezetre, 
meggyőződése miatt dragonnade vár, akkor a gyüleke-



zet méltán megvárja a lelkésztől, hogy azt mellével 
fedezze; s a gyülekezet is álljon a lelkész mellett és 
mögött. Mert ha ily döntő pillanatban magára - hagyjuk 
azon a gyülekezetet, melynek jótéteményét élvezzük, 
akkor az Úr jellemzése szerint, nem pásztorok vagyunk 
többé, hanem béresek". 

E közben a világi urak is tanácskoztak b. Prónay 
Gábor lakásán. Ott is akadtak egyesek, a kik féltek a 
mártiromságtól; de a többség harczias volt. Az volt a 
kérdés, hogy a deczember 15-ikére összehívott gyűlés, 
kerületi gyűlésnek, vagy csak egyszerű tanácskozásnak 
tekintessék-e? A többség, melynek élén Szentiványi 
Károly, Szontagh Pál, báró Podmaniczky Frigyes, Ivánka 
Imre és Dessewffy Ottó állottak, azt határozta, hogy 
valóságos rendes kerületi ggülés lesz. 

E gyűlés a legveszélyesebb auspiciumok között 
nyílt meg. A kormány el volt határozva, hogy annak 
megtartását minden áron megakadályozza. — A gyűlés 
helyéül szolgálandott templom kulcsát a remegő német 
pap magával vitte; s a templom előtt katonaságot állí
tottak fel. Az egyházkerület küldöttei ily körülmények 
között az iskolaépület nagy termében gyűltek össze 
Desewffy Ottó és Esztergályi Mihály esperes elnöklete 
alatt, azon elhatározással, hogy az eleve megállapított 
határozatot ki fogják mondatni — bármi történjék is 
azután. 

Még most is élénken él lelkemben ezen neveze
tes gyűlés képe, melyen a két sápadt arczú, de határo 
zott lelkű elnök körül az egyház bajnokai tömött 
sorokban ültek, környezve roppant számú kíváncsi 
hallgatóságtól. A világi elnök síri csendben nyitotta 



meg a gyűlést, mialatt a rendőrök utat próbáltak ma
guknak törni a közönségen át. Csakis annyi idő volt, 
hogy a képviselők egyértelműleg kijelentették, hogy ő 
Felsége megkérendő: „miszerint a szept. 1-jéről kelt 
nyílt parancsot és a szept. 2-iki miniszteri rendeletet, 
mint egyházi autonómiánkat veszélyeztetőket, felfüggesz
teni ; a gyűlések tarthatása elleni tilalmak visszavétele 
mellett az egyházat az 1849-iki előtti állapotba vissza
helyezni, és ennek alapján a zsinat megtarthatását meg
engedni, — végre pedig némely hitsorsosaink ellen foga
natba vett vizsgálatokat és kereseteket kegyelmesen 
megszűntetni méltóztassék." 

Még nem hangzott el a határozat, midőn a fegy
veres rendőrség tisztje az elnökség előtt megjelenve 
kijelentette, hogy az a gyűlést vagy azonnal oszlassa 
szét, vagy mint fogoly kövesse. 

„Ily erőszak ellen nincs más fegyverünk — monda 
Székács — mint az imádság." Az imát az egyházi 
elnöknek kellett volna ekkor mondania. Esztergályi azon
ban felkórőleg Székácsra tekintett. 

És e komolyan ünnepélyes pillanatban Székács 
imádkozni kezdett ekképen: „Kegyelemnek Istene, szent 
Atyánk! Hozzád emeljük fel lelkeinket, hozzád kiáltunk 
fel erőnek és vígasztalásnak mindenható Istene. Mert 
tudjuk, hogy kedves előtted, ha gyermekeid ragaszkodó 
bizalommal jelennek meg könyörgéseikben a te szined 
előtt; mert hisszük, hogy meghallgatod szívből fakadó, 
a te országod diadaláért esdeklő fohászkodásainkat. 

„Kérünk téged, közöljed velünk a te szent lelked 
ajándékait; ajándékát az igazságnak, hogy se jobbra, 
se balra el ne térjünk a te ösvényedtől; ajándékát a 



békességnek, mely minden értelemnek fölötte van, melyet 
nem a világ ad, hanem a te Fiad hagyott minékünk; 
ajándékát az áühatosságnak, hogy se halál, se élet, se 
fejedelemségek, se hatalmasságok, se jelenvalók, se 
következendők, se magasság, se mélység el ne szakasz-
szon minket a te szeretetedtől, mely a Krisztusban va
gyon ; ajándékát a közösség és egyetértésnek, hogy mint 
a te szent fiad testének az anyaszentegyháznak tagjai, 
csak egyet akarjunk: felépülni a te templomoddá és 
építeni a tó templomodat, melyben lakozó legyen a te 
dicsőséged. 

Juttasd eszünkbe hivatásunkat, hogy mi a te Fiad 
megváltottai, a te követeid vagyunk, hogy elmenvén 
mind e világba, tanítsunk minden népeket, s a hit és 
keresztség által az ujjászülemlés nagy munkáját művel
jük, s azon gondolatból, hogy te, óh Krisztus ! velünk 
marad:-z a világ végezetéig, országod építéséhez új erőt, 
az akadályok közt kitartást, a küzdelmek közt bátor
ságot merítsünk, tudván, hogyha tusakodik is valaki, 
azért még nem koronáztatik meg, hanem ha igazán 
tusakodik. 

Ki azt ígérted, hogy velünk maradsz: mutassad 
meg magadat, óh üdvözítő Krisztus! mert nagy szüksé
günk van tereád. Ne fordulj el tőlünk, mivelhogy mi 
elfordultunk tetőled, — sőt légy irgalmas bűneinknek s 
töröljed el azokat szent véreddel, melyet kiontottál éret
tünk, s buzdíts, hogy mint te: hívek maradjunk mind 
a keresztnek haláláig. A siralom völgyéből kiáltunk 
hozzád, közbenjárónk, királyunk, főpapunk, segítsd meg 
a te népedet; öntsd ki ránk, mint az első pünköst nap
ján, a te szent lelkedet, hogy mint a te apostolaid a te 



nevedért szenvedni készek legyünk; ébresszed fel az 
apák szent emlékezetét a fiakban, hogy mint ők, a te 
evangyéliomodat s annak üdvözítő igazságait befogadjuk, 
terjesszük, védelmezzük, inkább engedelmeskedők néked, 
semhogy az embereknek. 

Te parancsoltad meg, Istenünk, hogy minden lélek 
a felső hatalmasságnak engedelmes legyen. íme Urunk, 
mi engedelmeskedünk és a te igédnek hódolunk. De 
megemlékezünk szent Fiadnak ama parancsolatáról is: 
„adjátok meg Istennek a mi Istené, és a császárnak a 
mi a császáré". Megadjuk mi a császárnak, a te szol
gádnak, a mi földi urunknak a legjobbat, a te áldásodat, 
melyet lekönyörgünk fejére, kérvén tégedet, a minden 
jó adomány és tökéletes ajándéknak atyját, hogy fedező 
szárnyaiddal vegyed őt körül és császári családja min
den tagját. Úgy áldj meg mindnyájunkat egyenként és 
egyetemben, a mint készek vagyunk az igéd parancsolta 
szent kötelmeket iránta őszintén és lelkiismeretesen tel
jesíteni. Oh Atyánk, ki lakozol hozzáférhetetlen világos
ságban, mennyei világosságoddal hódítsad meg nekünk 
hazánk atyjának szivét, hogy a midőn lábaihoz borul 
egyházunk és szól Jákobból a te prófétáddal: „el nem 
bocsátlak, míg meg nem áldasz!" meghallgassa könyör-
gésünket s mi áldhassuk őt s áldhassunk tégedet, hogy 
lelkiismeretünk megmentett szabadságával megadhassuk 
néked is, óh Isten, azt a mi a tied, az Istené! Ezt kér
jük óh Atyánk, te látod sziveinket; te légy tanúbizony
ságunk, hogy tiszta lélekkel kérjük ezt. 

Légy áldott, óh Isten, a mi Krisztusunknak atyja, 
ki a te nagy irgalmadból újjá szültél minket az élő re
ménységre, s azon örökségre, mely el nem veszhet, meg 



sem hervadhat; mely számunkra a mennyben tartatik. Óh 
add, hogy ezen örökséget, lelkünk üdvösségét elvehessük. 
Hallgass meg minket, a te szent fiad nevéért. Amen." 

Ez imádság hatását tollal leírni nem lehet. A hely, 
hol elmondatott, az alkalom, mely véletlenül jött, az alak, 
a hang, melyen elmondva volt, mind összeműködtek 
arra, hogy a hallgatóság szivét meghassa és szent ihlettel 
töltse be, — s oly elhatározásokat szüljön a keblekben, 
melyek ellenében haszontalanná, tehetetlenné válik min
den földi hatalom. 

Soha ilyen rögtönzött imát nem hallottam, mely 
annyira megrázta volna a szivet és velőt egyaránt; 
melynek hallatára a kormány fegyveres durva eszközei 
ott állottak tehetetlenül könnyes szemekkel és remegő 
karokkal, míg a vallásos és hazafias lelkesültség leg
szentebb tüzétől ihletett egyháztagok égbekiáltó néma
sággal oszoltak el. 

Könyvet kellene írnom, ha e kor nevezetesebb ese
ményeit és Székácsnak működését részletesen akarnám 
elbeszélni. Legyen szabad ez alkalommal a legnagyobb 
rövidséggel csak azt jegyeznem meg, hogy az imént 
emiitett gyűlés után, a pörbefogások következtek, hogy 
ezek megszüntetése végett küldöttség járt fent Bécsben, 
melynek szónoka Székács volt, hogy Rechberg osztrák 
minisztert nem lehetett felvilágosítani a protestáns egy
ház jogairól; míg ellenben Benedek táborszernagy, ki 
1860-ban Magyarország parancsnoka, s véletlenül evang. 
vallású ember volt, Székács felvilágosításai folytán oly 
jelentést tett a bécsi kormánynak, melynek következté
ben május 15-én csakugyan visszavonták a pátenst és 
az üldözéseket országszerte beszüntették. 



Nagy diadala volt ez a hazai protestáns egyháznak. 
Sőt méltán állíthatom, diadala lett az egész országnak! 
Mert ettől számítandó az ősi magyar alkotmány vissza
állításának nagyjelentőségű új korszaka is. 

IV. 

A vihar elvonulása után, örömteljes békés állapotok 
következtek be. Az evang. egyházegyetem kerületei a 
szervezkedés nagy munkájához fogtak. Ez azonban nem 
járt nehézség nélkül, mert a máj. 15-diki királyi kézirat 
az autonom egyházegyetem mellett létjogot biztosított a 
pátens alapján szervezett felvidéki gyülekezeteknek is, 
melyeknek külön superintendense Kuzmányi Károly lett. 
A küzdelem most más irányban, az egyház kebelében 
kezdődött meg. Ennek megszüntetésében is fő érdeme 
Székács bölcseségének volt. Ugyanis az ország kormány
zása Albrecht főherczeg visszavonulásával az említett 
Benedek Lajos táborszernagy kezébe jutott, a kinek 
egyik főfeladata a protestánsok kibékítése volt. Ez, mint 
protestáns ember, akkor is szívesen követte Szókács 
tanácsait; s ezeknek alapján olyan felterjesztéseket tett 
Őfelségének, melyek lehetővé tették az egyházi autonó
miának teljes kivívását. 

Kuzmányi lemondásával a patentális gyülekezetek 
önkényt csatlakoztak régi kerületeikhez, s bekövetkezett 
az új püspökök választásának ideje. 

A bányai egyházkerület azzal mutatta ki háláját 
és elösmerését Székács nagy érdemei iránt, hogy Őt 
szuperintendensévé, majdnem egyhangúlag választotta meg. 



Beiktatása és első hatalmas főpásztori levele egy 
szebb jövőnek hajnalát jelentette. 

Székács régi kedvencz eszméit — a gyámoldára 
és az egyház új szervezésére nézve — felelevenítette és 
lassanként meg is valósította. 

Új intézményeknek és alkotásoknak egész hosszú 
sora következett. A pesti magyar gyülekezet kebelében 
megalkotta a női gyámintézetet, mely az összegyűjtött 
évi összegekből oltári eszközöket, kelyheket, kannákat 
és egyéb szent edényeket vásárolt és adott ajándékul a 
keletkező új szegény gyülekezeteknek. Felkarolta az 
országos protestáns árvaház ügyét, mely mind a két test
vér prot. egyházban száz meg száz árvának nevelését 
teszi lehetővé. Saját gyülekezetének szegényeiről sem 
feledkezett meg. 1873-ban Ruttkayné Kossuth Amália 
úrnővel együtt, megalapította a „Tabitha" egyesületet, 
melynek tagjai még most is hónapokon át szoktak össze
jönni s egész délutánokon át varrogatják a szegények
nek szánt ruhákat, és mint a jótékonyság angyalai, fel
keresik a gyámoltalan, elhagyott szegényeket, élelemmel 
és ruházattal látván el azokat. Ezzel párhuzamosan mű
ködik a „Jelszó" czímü alapítvány-egylet is, melynek 
czélja a magyar gyülekezet alaptőkéjének gyarapítása 
10, 5 és 1 forintos szelvények elárusítása által. . 

Ezeknél szélesebbkörű tevékenységet fejtett ki a 
gondjaira bízott egyházkerület igazgatása körül. Véget 
akart vetni az „amabilis" rendetlenségeknek, melyek 
leginkább abból származtak, hogy az 1791-ki zsinaton 
hozott egyházi törvények nem nyerték meg a királyi 
szentesítést, törvény erejével nem bírtak. Ezen a bajon 
már Székács hivatalbeli elődei is segíteni óhajtván, a 



zsinati határozatokat „Utasítások" czíme alatt kívánták 
érvényre emelni. A bányai egyházkerület részére 1800 
évben Hamaljar Márton, akkori superintendens állított 
össze ilyen utasítást, mely a kerület által elfogadtatván, 
évtizedeken át szolgált zsinórmértékül az egyházi köz
igazgatás terén. De az egyházi élet haladó fejlődése, a 
körülmények gyökeres megváltozása és az időközben 
hozott országos törvények szükségessé tették a régi uta
sítások átdolgozását. Székácsnak nem kis dicsőségére 
szolgál, hogy ő ezt a nagy munkát is magára vállalta 
— és a kerület határozata által szentesítette, s ezáltal 
a jó rend és az igazságszolgáltatás érdekeinek kétség
telenül nagy szolgálatot tett. 

Az egyházi élet fejlődhetésének érdeke vezette 
akkor is, midőn a kerületi papi értekezletek intézmé
nyét életbe léptette. Ez is régi kedvencz eszméje volt 
Székácsnak, melyről még 1848 előtt is sok jeles czik-
ket írt az egyházi és iskolai lap hasábjain. Nagy 
öröme volt, hogy mint superintendens, ezen régi esz
méjét megvalósíthatta. Az ilyen értekezleteken sok fon
tos kérdést oldottak meg, sok kételyt oszlattak el és, 
a mi fő, az eljárásokban oly igen szükséges egyöntetű
ség létrehozásával lényegesen javult az egyházkormány
zás szelleme is. 

Tizenkét évig viselte Székács a főpásztori díszes 
hivatalt, hiven őrizve a nyájat, mely gondjaira bízatott 
vala. Meglátogatta a barsi és bánáti esperességek egy
házait. Majd a nógrádi, honti és zólyomi egyházmegyék 
némely eklézsiáit; továbbá a békéscsabai legnagyobb 
gyülekezetet és az orosházi anyaegyházat is azon alka
lomból, midőn ennek újonnan választott ifjú lelkészét 



— későbbi vejét és lelkészutódát — Gí-yőry Vilmost 
hivatalába ünnepélyesen beiktatta. 

Megjelenése minden egyes gyülekezetben új lelke
sedést, új életet hozott. Lelkészek és a hivők seregei 
áhítattal ós valóságos büszkeséggel hallgatták minden 
szavát — és őszinte lélekkel fogadták minden figyel
meztetését, intését és bátorítását. A tapasztalt hiányokat, 
mulasztásokat, tévedéseket és esetleges egyenetlensége
ket nagyobb hatással szűntette meg, mint a jobbára 
eredménytelen fegyelmi vizsgálatok. A hitbuzgóság élesz-
tésére és jótékony egyletek alakítására senki sem tudott 
úgy hatni, mint ő. Különösen az önsegélyt ajánlotta lel
késztársainak figyelmébe, mint a mely által egyedül lehet 
a szellemi és anyagi nyomort eredményesen megszüntetni. 

Kiváló gondjainak tárgya volt az iskolaügy! Mit 
tett és mennyit fáradott Székács e téren is, arról han-
gosabban beszélnek az általa felkarolt budapesti evan
gélikus iskolák, mint bármely dicsének tehetné. A gym-
názium és a közös prot. theologiai intézet felállítása 
egy külön szakaszt érdemelne! 

Természetes, hogy mindez sok barátot szerzett neki, 
a kik boldogoknak érezték magokat, ha neki örömöt 
szerezhettek. Egykori tanítványai, iskolatársai, lelkész 
barátai és hívei, sőt más felekezetekhez tartozó előkelő-
ségek is körülrajongták ós ünnepelték őt. 

A sok ünnepeltetés közül szabadjon itt csak egyet
len egyet felemlítenem: azt, melyet az Ő kedves pesti 
magyar gyülekezete 1862-ben nov. 23-án, fennállásá
nak, s ezzel együtt Szókács papi működésének 25. évi 
fordulóján rendezett. Alkalmi beszéde, melyet ekkor a 
templomban elmondott, örökké emlékezetes lesz azok 



előtt, a kik azt hallgatták. Az áhítatnak és igaz öröm
nek könnyei ragyogtak a hívek szemében, — és midőn 
az isteni tisztelet után megjelent a templomban köz
gyűléssé alakult hívei között: ezek felállva, az őszinte 
tiszteletnek és szeretetnek örömzajával fogadták. A meg
hatottság annyira erőt vett férfias lelkén, hogy könnyező 
szemekkel hallgatta az egyház akkori felügyelőjének, az 
ősz Fábry Pálnak következő szép üdvözlő beszédét: 

„Főtisztelendő superintendens Úr ! Szálljon le Ön, 
kérem, néhány perezre azon csúcsról, melyre Önt egy 
terjedelmes egyházkerület közbizalma két évvel ezelőtt 
emelte. Szálljon le, kérem, azon magas polczról, mely
ről Ön, mint a bányavárosi egyházkerület főpapja, 9 
esperességet, 179 gyülekezetet kormányoz. Szálljon le, 
kérem ós ereszkedjék le kis időre azon szerény zsá
molyra, melyre Önt egy csekély keletkező gyülekezet 
bizalma 25 évvel ezelőtt helyezte. Igen, e folyó hó 
11-kén telt le 25 éve annak, hogy Ön itt e helyen 
beigtattatott a pesti ág. hitv. magyar gyülekezet lelké
szévé, s ezen minőségéhez, csak ezen minőségéhez kívá
nok most intézni néhány szót ezen gyülekezet nevében. 

Mi volt ezen magyar gyülekezet a folyó évszáz 
37-dik éve előtt és mivé lett azóta? Ez a gondolat, 
ez a kérdés lebeg most kiválólag elmém előtt, tőlem 
feleletet igényelve. Az 1837-dik évet megelőzött idő
ben ezen magyar gyülekezet — de váljon lehet-e azt 
gyülekezetnek nevezni, a mi akkor nem volt egyéb, 
mint egy másajkú virágzó testvér gyülekezet igénytelen 
függeléke, mely ama testvér gyülekezet szárnyainak 
árnyékában annyira homályban tengődött, hogy még 
e honbeli hitfeleink közül is soknak alig volt létéről 



is tudomása, úgy hogy még 1834-ben egy ide érkezett 
kormánybiztos úr, hivatalos iratában egy itteni magyar 
gyülekezetet nem létezőnek vélt tekinthetni. De már 
az 1837-dik év nov. 11-kére következett időben a dolog 
megváltozott, mert azóta léptenként, fokonként önálló
ságra vergődött ezen magyar gyülekezet; mert azóta 
évről évre növekedett tagjainak száma, növekedett 
anyagi ereje, növekedett tekintélye. S mindez, meg 
kell vallanunk, igen nagy részben, kifolyása vala azon 
szerencsés körülménynek, hogy Székács József vala 
ezen gyülekezet lelkésze. Mert, hiszen, 0 volt azon 
delej, melynek vonzó ereje maga körül csoportoztatta 
össze a rokonelemeket. 0 bírta s kezelte azt a varázs
vesszőt, melynek érintésére megnyíltak a hívek zsebei, 
s anyagi erőt szivárogtattak ezen gyülekezet medrébe. 
Emberszám pedig, kivált ha kellő anyagi erővel is el 
van látva, de magában is már tetemes emberszám 
tekintélyt szokott követelni s nyerni is az emberi tár
saságban ; mely tekintély annál nagyobb, minél kitű
nőbb minőségűek az egyének, kik az emberszámban 
foglaltatnak. Már pedig méltán dicsekedhetünk azzal, 
hogy ezen magyar gyülekezet tagjai között igen szá
mos az értelmiség, számos a jelesség, a mi ismét leg
inkább onnan van, mert értelmiség az értelmiséghez, 
jelesség a jelességhez szokott ösztönszerűleg csatla
kozni. S innen lett az, hogy a közelebb mult e magyar
honi egyházra nézve viharos és aggasztó időben és 
körülmények közt nem egy hozzánk közelebb, vagy 
tőlünk távolabb eső testvérgyülekezet reánk függesz
tette szemeit, és feszült figyelemmel várta, mit fog 
tenni, mit fog határozni s intézkedni a pesti ág. hitv. 



magyar gyülekezet. Sőt ilyen tekintélyhez még némi 
fény is járult, melyet ön személye kölcsönzött ezen 
gyülekezetnek. Mert ki volt az, a ki külön fokozatú 
világi hatóságok, magas és legmagasabb személyek 
előtt megjelenvén, ós ott hol az összes evangy. egy
ház, hol valamely egyes gyülekezet érdekei mellett 
szót emelvén, gyakran kívánt sikert is eszközlött köz
ben járása által, minden ily esetben pedig ama ható
ságok és személyekkel saját személye jelentőségét 
meg és elismertette; ki volt az ? kérdem: volt az a 
pesti ágost. hitv. magyar gyülekezet lelkésze. És, ha 
valahol e honban, különösen hitfeleink vagy hitroko
nink körében valamely ünnepély vala tartandó, melyre 
szónok kívántatott, ki azon ünnepély jelentőségét 
emelje, ki az ott egybegyűlendő hallgatóságban buz
galmat, lelkesedést gerjeszteni, vagy illetőleg a szo
morgó, elcsüggedt keblekbe vigasztalást, megnyug
vást, reményt csepegtetni képes lenne: ki volt az, a 
k i erre megkéretett ? Volt az a pesti ágost. hitv. 
magyar gyülekezet lelkésze. És ki volt az, a kit egy 
valóban nemzeti ünnepély alkalmával,1 egy más hit
felekezeti egyházi személy, lelkes előadásától áthatva, 
ország papjának nevével tisztelt meg, ki volt az, kér
dem. Volt az a pesti ágost. hitv. magyar gyülekezet 
lelkésze. Valamint pedig azon díszben, rangban, czím-
ben és méltóságban, melyet valamely férj magának 
kivívott, részesül annak házastársa is: úgy az a fény, 
melyet Ön saját személyének szerzett, Ön szellemi 
hitvesére ezen magyar gyülekezetre is átsugárzott. 

1 Berzsenyi D. emlékének leleplezésekor Niklán a temető
ben tartott beszéd. 



Szeretjük azonban hinni, sőt hisszük is, hogy ezen 
magyar gyülekezet körén kívül szerzett borostyánok
nál sokkal nagyobb becset helyez Ön ezen gyülekezet 
tagjainak Ön iránti érzelmeibe. És e tekintethen, ha 
Ön netalán nem tudná, ki kell mondanom, hogy ezen 
gyülekezet tagjai, nem- és korkülönbség nélkül, oly 
érzelmekkel viseltetnek Ön iránt, melyek Ön ebbeli 
vágyát teljesen kielégíteni képesek. Mert e gyüleke
zetben vonzódik Önhöz a nőnem, ragaszkodik a hím
nem, mélyen tisztelik Önt a virágzó ifjak, nagyra 
becsülik az érett férfiak, áldják a hervadó vének. 

Ily érzelmektől ösztönöztetve s vezéreltetve, e jelen 
ünnepélyes alkalommal egy csekély ajándékkal kivan 
ezen gyülekezet Önnek kedveskedni, mely ajándék 
Önnek, családjának, maradékának is emlékül szolgá-
landna, emlékéül e mai napnak. Csekély ajándék az, 
melynek valódi becse s értéke abban fog rejleni, ha 
Ön azt ezen gyülekezet Ön iránti bizalma, szeretete, 
tisztelete s hálája jelvényéül tekintendi. Nem egyéb 
az, mint a szent írás 1480-ban tehát a nyomdászat 
zsenge korában készült latin nyelveni kiadásának egyik 
még fennmaradt példánya. Ajándék, hogy czélszerü, 
hogy helyesen választott legyen, kell, hogy megfelel
jen vagy az ajándékozó, vagy a megajándékozandó fél 
minőségének és azzal összhangzásban legyen. Ez az 
ajándék, úgy tartjuk, megfelel mind a két rendbeli 
kívánalomnak, mert nyújtja azt oly egyházi testület, 
melynek egyik- fő elve az, hogy a szent írás egyedüli 
kútfeje annak, a mit hinnünk, reménylenünk, s a mint 
élnünk és cselekednünk kell; nyujtatik pedig annak, 
a kinek éppen hivatása az ezen szent könyvben fog-



lalt Isten igéjét a híveknek hirdetni, magyarázni, lei
kökre kötni. Fogadja tehát azt szívesen és adja a jó 
Isten, hogy újabb 25 év leforgása után ép egészség
ben ünnepelhesse Ön ezen magyar gyülekezettel, mint 
szellemi hitvesével arany menyegzőjét". 

Ennek a szép beszédnek becse abban állott, hogy 
nem túlozott. A mit mondott, az mind igaz is volt. Tény, 
hogy a lefolyt 25 esztendő nagygyá tette a pesti magyar 
egyházat és nagygyá annak hírneves lelkészét, a kinek 
még irodalmi és szónoki működését külön kell kiemelnünk. 

V. 

Már a fentebbiekben is utaltam arra, hogy Székács 
még tanuló korában nagy előszeretettel viseltetett a ma
gyar irodalom iránt és hogy e téren már korán szép 
hírnevet szerzett magának. 

Legelső nyomtatott költeménye a „Tudományos 
Gyűjteményihez csatolt „Koszorú"-ban megjelent s egy
kori berényi tanára „ B e n k a h a l á l á r a " írott ódája 
volt 1830-ban. A tanítvány hálás kegyelete az utolsó 
versszak e szavaiban nyer szép kifejezést: 

„Dicső lélek! Te a szellemélet 
Ébresztője bennem, szent alak! 
Óh hogy olvadhatnék össze véled, 
Hogy mindig enyémnek mondjalak. 
Óh e dallal, bár szivem sugallta, 
E czélt el nem érem, jól tudom; 
De igen, ha mint lelked javalta, 
Pályám hozzád méltóan futom. 









Székáca levele, a melyben Györy Vilmost káplánnak hivja 
maga mellé. 



Ezt követte „A k ö l t ő " czímmel Kisfaludi A u r o 
r á j á b a n megjelent másik verse. Ettől számíthatjuk 
irodalmi pályáját, melyet szintoly nemesen, mint dicső
ségesen futott meg. Nevelősége idején a szerb iro
dalommal kezdett foglalkozni, s 1836-ban „Szerb da
lok és hős regék" czímü kötettel ajándékozta meg a 
magyar irodalomkedvelő közönséget, míg másfelől a 
régi klasszikusokból, jelesül Bajza fölhívására a gö
rög anthologiából epigrammokat, és a m. tud. Akadémia 
felszólítására Plutarch párhuzamos életrajzait kezdte for
dítani. Sikeres működésének jutalmául a Kisfaludy-Tár-
saság 1836-ban, a magyar tud. Társaság pedig 1838-
ban tagjai közé választotta, mely idő óta hivatalos 
munkája mellett felmaradt idejét a múzsáknak szen
telte. Ez időben gyakran találkozunk egy-egy értekezé
sével, beszédével, költeményével az említett tudós társa
ságok évlapjaiban és a Tudományos Gyűjtemény mellett 
megjelent „Koszorú"-ban. Kiváló hajlama ós képessége 
volt a humorisztikus és szatyrikus tárgyakhoz. Az élet 
fonákságai, hiúságai; az emberek túlfeszített üres áb
rándjai, erős szenvedélyei; a társadalmi illem köpenyébe 
burkolt bűnök és ámítások mind megannyi kínálkozó 
tárgyak a satyrához. Székács elég magas műveltséggel 
ós bő tapasztalással bírt az életben arra, hogy ezeket a 
kinövéseket játszi kedvteléssel ostorozhassa. „Hogyan 
lehet könnyen meggazdagodni?" ós „Hogyan tegyünk 
szert könnyen hírnévre" czímű satyrái e nemű irodalmi 
termékeink legjelesbjei közé tartoznak. A Kisfaludy-Tár-
saság V-ik közgyűlésén 1842-ben a Satyráról szóló érteke
zésével megmutatta, hogy mit lehet és kell az életben 
kímélet nélkül ostorozni. Ugyanazon társaság Evlapjai-



ban találunk tőle egy Megnyitó beszédet és két Beve
zető beszédet: Vajda Péterhez és Erdélyi Jánoshoz. 

Az akadémiában emlékbeszédeket tartott B. Prónay 
Sándor és Magda Pál felett. E mellett mint pap és egy
házi lapszerkesztő figyelemmel kisérte egyházának és 
hazájának sorsát. A hol és a mikor kellett, vezérczikke-
ket és lelkesítő verseket írt. Fájt neki a polgári vissza
vonás s imában fordult istenéhez, hogy „ne tartson 
felettünk ítéletet". A szabadság hajnalát 1848-ban őszinte 
örömmel üdvözölte, de egyházi lapjában közölt egyik 
költeményében már előre sejti, hogy e győzelemnek 
nagy ára leszen. De bízik az isten jóságában és segedel
mében. Ezt a következő szavakban fejezi k i : 

Hitet hitért, a jelen mámorában, 
Mely boldogít, de könnyen tántorít, 
Hogy a józanság lelkével kegyeljük 
A szabadságot, mely most bátorít. 
S ha szent hajlékát majdan beavatjuk, 
S az áldozatnak gyümölcsét aratjuk: 
Imája hasson égig nemzetünknek, 
Legyen dicsőség a mi Istenünknek! 

Mikor 1873-ban jobbra fordult az ország sorsa, 
akkor „Ismét reméllek" czímü ódájában fejezte ki háláját 
isten iránt. 

Minthogy egyházi hivatalának teljesítését mindig 
legelső kötelességének tartotta, nagyobbszerű összefüggő 
dolgozat teremtésére nem bírt elegendő szabad idővel. 
Ezért az idők viszonyaihoz képest majd egy, majd más
nemű apró dolgozatokkal foglalkozott. Olykor népies 
tankölteményeket és beszélyeket írt a „Vasárnapi Újság" 
és a Prot, naptár számára. Ilyenek: Hedri Tamás, vagy 



a véletlen csattanás 1856. Dombi János, vagy a haza
járó lélek, hasonlóképen 1856. írt egy verses Egész
ségtant is a nép számára, de a mely kiadatlanul maradt. 

Mikor a pátens körüli harcz kezdődött, Székács 
oly annyira el volt foglalva az egymást gyorsan válto
gató nagy eseményekkel, majd a főpapsággal járó rend
kívüli teendőkkel, hogy az irodalomnak alig szentel
hetett néhány perczet. Mindazáltal 1864-ben a Kisfaludy-
Társaság közgyűlésén „Új bibliai, egy élelmes írónak 
levele kiadójához" czímű új szatyrát olvasott, mely a 
közönség köztetszésével találkozott. A szuperintendensi 
hivatal letétele után gyakrabban találkozunk nevével a 
szépirodalom terén. Barátainak óhajára össze is szedte 
költeményeit három kötetbe, melyek kiadásra várnak. 
Lankadatlan szorgalommal fordítgatta régi kedvencének 
Horácnak ódáit, melyek bizonyára első helyen fognak 
állani klasszikus fordításaink között. Kétségen kívül ezen 
tiszteletreméltó munkásság következtében választotta őt 
meg az Akadémia 1870-ben tiszteletbeli tagjai közé. 

És amit eddig száraz adathalmazképpen előszám
láltam, az mind csak egy, úgyszólván csak világi ré
szét képezi Székács irodalmi munkásságának; mert ő 
nem kevésbbé munkás volt az egyházi irodalom terén is. 
Mióta Török Pál barátjával az egyházi és iskolai lap 
szerkesztőjévé lett, azóta alig volt fontosabb egyházi 
kérdés, a melyhez ő nem szólott volna. Hírlapi czikkei 
leginkább az unió., az egyházkormányzat, a gyámolda, 
a szertartásos könyvek és iskolák ügyeiről szólottak; 
de a mellett önálló dolgozatokkal is kivánt hatni hitfe
leinek buzgóságára. Még fiatal korában forgatta fejé
ben Ballagi Mór barátjával együtt a biblia fordítását 

. ... '• • ' 4*. • 



mely által Jkétszáz esztendős mulasztást kívánt pótolni. 
Hozzá is fogtak mindketten a nagy munkához, s Ballagi 
fordításának első része „Mózes öt könyve" meg is jelent, 
de a Székács által fordított „új testamentom" még 
most is kéziratban hever valahol. Nagyon kedvezőtlen 
politikai viszonyok következtek be, az egyházi kérdések 
nagyon háttérbe szorultak, s e miatt egészen felhagyott 
a kiadás kísérletével. 

Lelkésztársainak buzdítására szerkesztette ugyan
csak Török Pállal „A prot. lelkészi Tár"-t, melyet ő 
maga nemcsak egyházi beszédekkel, hanem vallásos 
költeményekkel is gazdagított. Majd későbben a „Lelki 
kincstár"-t, melyben egyházi beszédek, erk. értekezések 
és egyházi énekek közöltettek. 

Iskolák számára Ziegenbein után írt egy „Keresz
tény hit- és erkölcstan"-t, mely több kiadást ért. 

Nagyobb közönségnek szánta volt „Imádságok és 
buzgólkodások" könyvét és „Kisebb imakönyvét", melyek
ben a vallásos szív felbuzdulásának legszebb gyöngyei 
foglaltatnak; továbbá Egyházi beszédeinek első kötetét, 
melyet csak a lelkészi kar nagy sürgetésére volt hajlandó 
közrebocsátani 1873-ban; mert megjegyzendő, hogy míg 
őt az egyházi szónoklat terén mesternek tartották, ő 
mindenkor szigorú bírálója maradt önmagának. Rövid 
jellemzésül elmondhatjuk, hogy e beszédek gondolatok
ban gazdagok, érvekben erősek ós közhelyektől mentek. 

Végre nem szabad említés nélkül hagynom azon 
irodalmi munkásságát sem, melyet az egyházi közigaz
gatás terén fejtett ki. Az ő sürgetésére és az ő közre
működésével jöttek létre a Bányakerület belügyeit sza
bályozó ú. n. Hamaljar-féle utasítások. 0 adta ki „A 



magyarhoni evangélikusok szabad és nyilvános vallás
gyakorlatát biztosító törvényeket" három nyelven. Előadta 
„Igénytelen véleményéét akét ev. egyház ügyeinek igaz
gatását tárgyazó miniszteri javaslat felett is 1856-ban, 
melynek nyomán a bányai kerület zsinatot kivánt, mint 
egyedül jogos orgánumot az egyházalkotmány javítá
sára nézve. 

És ha mindezekhez még azt is megemlítem, hogy 
az egyházirodalom terén forgolódó férfiakat, pl. Lichnert, 
Fabót a legnagyobb készséggel segítette egyháztörté
nelmi kiadványaikban: azt hiszem, teljes joggal mond
hatom, hogy Székács egyike volt azon példaszerű evang. 
papoknak, a kik holtig tanulnak és tanulmányaik ered
ményét közhasznú dolgozataiban rakják le a jelen- és 
az utókor okulására. 

És ezzel befejezhetném hosszas, és a szives olvasó 
figyelmét tán nagyon is próbára tett előadásomat, ha 
Szókácsnak egy rendkívüli tulajdona, országszerte elis
mert szónoki tehetsége nem követelné, hogy néhány 
vonással azt is ecsetelni megkíséreljem. Bármily erő
teljes és kimagasló alaknak tűnik is fel az elmondottak 
után, mégis hiányzik e rajzból a legragyogóbb vonás, 
mely lelkének összhangzatos képét a legtisztább fény
ben tűnteti elő. 

Lehettek Székácsnak hibái, melyeket sokan ócsá
roltak ; lehettek érdemei, melyeket ellenségei kisebbí
tettek: de szónoki tehetségét mindenki készséggel 
elismerte. Mint szónok, aratta az elismerésnek legszebb 
babérait, melyeket az ország legnagyobb tekintélyei 
nyújtottak neki. Tökéletesen ismerte azt a nagy 
mesterséget, hogy miként kell az emberi kedélyt az 



ész okaival és az érzelem melegével meghódítani és 
czélja szerint megindítani. Hatalmas férfias szép alak, 
erőteljes mélységes hang, szabatos taglejtés, tisztult 
világnézlet, alapos ember- és világismeret, széleskörű 
tudomány, határozott elvek, költői ábrándos lélek, érzé
keny nemes szív — mindmegannyi tulajdonok, melyek 
érvényre emelkedvén, szónoklatát ellenállhatlanná tették. 
Az ó-kor nagy szónokainak titkait senki sem ismerte 
jobban, mint ő. Sima udvarias, de mindamellett egyenes 
jellemével, világos logikai okoskodásával, diszpositió-
jának eredetiségével azonnal lekötötte hallgatóinak 
figyelmét és midőn tárgyát részint az életből merített 
példákkal, részint a természetből vett gyönyörű hason
latokkal tökéletesen megmagyarázta, következett a meg
lepő fordulatokban mozgó alkalmazás, a kedély meg-
ostromlása oly virtuozitással, hogy a hallgatók megbűvölve 
tekintettek fel reá. Ha a bűnt és annak szánandó követ
kezményeit festette, a bűnösök megdöbbenve tekintettek 
egymásra, s arczukon az önvád keserű érzelme jelent
kezett ; ha pedig az erény göröngyös, de isteni útját, 
az ártatlanul szenvedők sorsát ecsetelte, nem maradt 
szem, melyben a részvét harmatcseppje nem ragyogott 
volna. Ezért a jók és szerencsétlenek örömmel hall
gatták vigasztaló szavát, míg a gonoszok remegve 
közeledtek feléje. Akkor volt Szókács a leghatalmasabb 
szónok, mikor vigasztalni és lelkesítenie kellett. A vallás 
és hazafiság melegétől áthatott lelke akkor úgy nyilat
kozott, hogy szinte látni lehetett, mint szakad a szeretet 
szava, mint lobog az emberiség magasabb érdekeiért égő 
szív érzelme a lélek legbensőbb rejtekéből, — és mint 
gyönyörködik az elragadott közönség feletti diadalában. 



Székács József sirja a Rákóczy-út melletti temetőben. 



Ha találkoztak is a finnyás ízlésű fővárosi hallgatók 
között olyanok, kik sajátságos modorát vagy talán theo-
logiai irányát nem helyeselték; de azok is szívesen meg
hallgatták, mert tudták, hogy a mit mond, az igaz meg
győződése és a mire törekszik, az az örök igazság kere
sése. Bármily mélyen nyúlt olykor le a mindennapi élet 
mélységeire, de azért mindig a kereszténység elveinek 
magas regiójában maradt miként a bérezi sas, mely éles 
szemeivel a földet kiséri, de szárnyaival ott fenn a felhők 
fölött lebeg. Tisztában lévén önmagával és a mondan
dókkal, sohasem használt könyvet vagy írást szónokla
tánál. Ő mindig szabadon beszélt. Szónoki elve és meg
győződése volt, — mit gyakran hangsúlyozott tanít
ványai előtt — hogy csak azon emberi szó hathat, 
mely szívbeli meggyőződésből eredve, egyenesen a hall
gató szivébe lopja be magát. Nem szenvedhette az olyan 
szónokot, a ki papirosból beszélt, s e részben annyira 
elkényeztette a pesti közönséget, hogy az, midőn egy 
különben jeles vidéki pap Székács helyett prédikálva 
a könyvbe kezdett tekintgetni — egyszerűen otthagyta 
őt, mint olyat, a ki nem képes eszméit szabadon előadni. 

Ellenben, ha ő maga prédikált, nemcsak saját 
hivei, hanem a más hitfelekezetűek is siettek a luthe
ránus templomba, hogy meghallgathassák. Jól mondja 
Szász Károly, hogy Székács prédikácziói évek hosszú 
során át valódi ünnepei voltak a fővárosi közönségnek; 
s mint Albachot a ferenezrendi atyát néha a protes
tánsok is, úgy Székácsot a katholikusok tömegesen 
hallgatták, kivált ünnepélyesebb alkalmaknál, vagy teme
téseken, mikor vagy könnyekre vagy lelkesedésre ragadta 
hallgatóit. Nem tette ugyan az egyházi szónoklatot soha 



politikai izgatások eszközévé, de a vallás és erkölcs 
igéi mellett kivált az elnyomás szomorú idején, mindig 
tudta erősíteni a haza újjászületésében vetett hitet, s 
táplálni a nemzeti érzületet. A niklai temetőben Ber
zsenyi emlékénél mondott beszéde oly óriási szenzácziót 
okozott, hogy a vidék értelmisége hódolatára sietett 
ós egy római hath. püspök nyilvánosan az ország pap
jának nevezé. Mikor a tud. Akadémia 1859-ben Kazinczy 
emlékünnepét ülte, Székács a pályázatnál dicséretet nyert 
költemény elszavalásával oly lelkesedésre ragadta a 
hallgatóságot, hogy nem maradt ember, a ki meghatott
ságában föl nem zokogott volna! És midőn a nemzeti 
ébredés korában, az országszerte megtartott Széchényi 
gyász isteni tiszteletek alkalmából a lapok meghozták 
a hírt, hogy Székács mely vasárnapon fogja tartani az 
emlékbeszédet, az igaz szótól remegő politikai hatalom 
annyira megrémült az ő lángnyelvétől, hogy a kitűzött 
napon Budára vitette a templom kulcsát és a szónokot 
elfogatás büntetésének terhe alatt eltiltotta a beszéd 
megtartásától. 

íme! ilyen volt Székács József mint szónok; sze
retve és tisztelve a jóktól és igazaktól, s félve és ret
tegve a gonoszoktól és a zsarnokoktól. 

Az elismerés megható jeleneteinek fölsorolásától 
azt hiszem, bátran feloldhatom magamat. Nem fogja 
rossz néven vehetni senki, ha az országyűlésen a társa
dalom különböző téréin, a társulati, városi és árvaházi 
gyűléseken kifejtett tevékenységét rövidség okáért 
mellőzve, most már befejezem az oly sok téren tartós 
nyomokat hagyott életnek rajzát. Olyan volt ő, mint 
a jótékony folyó vize, mely arany szemeket hoz elő a 



sziklák mélyiből, utat tör magának a sivatagon, és üde 
növényzetet táplál a kopár talajon folyása partjain. 

Meg is áldotta őt az ég boldog családi környe
zettel, szerető hű barátokkal és boldogító eredményekkel. 
Az ő szivét is érték ugyan csapások, s olykor-olykor a 
bánat felhői boríták el nyilt homlokát; de egészben 
véve, vallásos kedélyének egyensúlyát soha el nem 
vesztette. Bírta a lélek boldogító nyugalmát, a kedélynek 
jizon örök vidámságát, melyet a másokkal való jótevés 
szokott kölcsönözni a kiváló lelkeknek. „Még az idő 
is — mondja egy barátja — olyan kíméletes volt iránta, 
hogy csak haját ezüstözte meg; a test, a lélek ifjú 
elevenségét nem vette el tőle — csak az utolsó hetek
ben. Alakja hasonlatos volt a délövi bérczhez, melynek 
ormán fent ül a téli hó, midőn tövében még virág fesel." 

Ilyen volt Székács mint pap, mint író, mint szónok 
és mint ember; fényes példa arra, miként kell egy élet
pályát hasznosan megfutni, miként lehet az észtehet
séget sokoldalúan érvényesíteni és a hálás utódoJaiái 
az elismerés koszorúját megérdemelni. 

Emlékezzünk meg róla kegyeletes szívvel szüle
tésének százados ünnepén és adjunk hálát a mindenható 
Istennek azért, hogy őt nekünk adta követendő például 
arra, miként kell ragyogó észszel, meleg szívvel és erős 
akarattal terjeszteni Istennek országát e földön. Dicsőség 
nevére, áldás emlékére! 















13. Bibliás Máté. Elbeszélés. Irta 
Gyurátz Ferencz. Ara 10 fillér. 

44. Hitetlen Tamás. Elbeszélés. Irta 
Kovács Andor. Ára 10 fillér. 

45. Találkozás idegenben. Elbeszé
lés, írta: Geduly Lajos. Ara 10 f. 

46. Légy hű mind halálig! í r t a : 
Baffay Sándor. Ára 10 fillér. 

Nagyobb 
1. Gyurátz Ferencz: „Hit oltára" 

czímíí imakönyv. 3. kiadás. Egy
szerű vászonkötésben 1 korona 
60 fill., bőrkötésben 6 kor., borjú
bőrkötésben 8 korona. 

2. Sántha Károly : „Buzgóság 
könyve" czímíí imakönyv. Fekete 
bőrkötésben 6 kor. 

3. Szeberényi Lajos: Luther Márton 
életrajza. I I . kiadás. Ára 40 fill. 

6. Zathureczky Adolf : „Evanjelicky 
rozpravn i k", tojest: Nábozenstwo 
wprikladoch zo ziwota. Swazok. I . 
Ára 40 fillér. 

7. Dr. MasznyikE.: „Bahil Mátyás". 
Életkép a magyarh. ev. prot. egy
ház üldöztetésének idejéből. 50fill. 

8. Famler G. A.: „Christian Trau
gott, Leidens- und Lebensge
schichte eines ev. Predigers in 
Ungarn". 60 fill. 

9. Keviczky László: „Elbeszélések 
a magyar reformáczió történeté
ből". Ára 24 fill. 

10. Páltnay Lajos: „Az Isten meg
segít". Ára 20 fill. 

11. Famler Gusztáv Adolf. „Gott 
verlässt dieSeinen nicht". 60fill. 

12. Hörk _ József': A nagysárosi vár 
ura. Ára 20 fill. 

13. Famler G. Adolf: „Hochmuth 
kommt vor dem Fall". 60 fill. 

14. Payr S.: Fábri Gergely. 60 fill. 
15. Sartorius Csepregi: Virágok a 

szentírás kertjéből." 60 fill. 
16. Bierbrunner G.: Matthäi am 

Letzten. 40 fill. 

47. A műveltségről. írta Kapi Béla. 
Ára 10 fillér. 

48. Aböles asszony építi a z ő házát. 
í r t a : Kovács Andor. Ára 10 fillér. 

49. Ha szeretet nincsen bennem, 
semmi vagyok. í r t a : Ládonyi 
Pál. Ára 10 fillér. 

kiadványok: - = 
17. Böngérfi János: Az árva. 40 fill. 
18. Paulik János: Az ágostai hit

vallás. I I . kiadás, 6 képpel. 50 fill. 
19. Keresztyén házi áldás. Szép 

nagy színnyomatú díszkép. Ára 
csomagolással 2 kor. 60 fill. 

20. Hörk József: Farkasok a juhok 
között. 60 fill. 

21. Krizko Pál: Melanchton Fülöp 
levele. 20 fill. (Ugyanaz megjelent 
német és tót nyelven is.) 

22. Pethes János: Melanchton Fü
löp élete. 80 fill. 

23. Schrödl József: A magyarhoni 
protestantizmus hatása a ma
gyar nemzeti szellem fejlődé
sére. 12 ív. Ára 1 kor. 

24. Moravcsik Gyuláné: Gróf Teleki 
Józsefné, Róth Johanna. 4 kép
pel. Ára 30 fill. 

25. Paulik János: Luther 9 5 t é t e l e , 
I I . kiad. Magyarázatokkal és 6 kép
pel. Ára 20" fill. 

26. Emlékezés a konfirmáczió ün
nepére. Szép színnyomatú kép 
(42 cm. magas és 32 cm. széles.) 
Ára 30 fill. Kapható német és tót 
szöveggel is. 

27. Konfirmácziói áldások. (Versek 
és Szentírási idézetek.) A verse
ket írta Sántha Károly. 30 fill. 

28. Zsilinszky Aíihály: Kerman Dá
niel püspök élete. Élet- és kor
rajz. Ára 80 fill. 

29. Paulik János: Az ál próféták, 
vagy miért nem lesz az evan
gélikus ember baptistává? 60 fillér. 



31. Sántha Károly: Zsivora György, I 
a nagy emberbarát. Ára 20 fill. 

32. Bierbrunner Gusztáv: Christli-
' eher Hausaltar. Német imádsá

gos könyv. Ára kötve 1.60 fill., 
fűzve 1 kor. 20 fill. w 

33. Bachát Dániel: Cim jest a co-
chee Lutheruv spolek? Ára 10 fill. 

34. Mayer: Melanchton apológiája. 
Ára 3 korona. 

35. Dr. Zsilinszky< Mihály: Áchim 
Ádám élete. Ára 30 fillér. 

36. ' Sántha Károly: Olajfalevelek. 
Ára 30 fillér. 

37. Mayer Endre: Pál apostol élete. 
Ára 20 fillér. 

38. Sass János: Az evangéliumi 
egyház feladata az új század
ban. Ára 25 fillér. 

39. Béri Gyula: Hit, remény, sze
retet. Ára 40 fillér. 

40. Mi tetszik néktek ama Krisztus 
felől ? írta Bettex F. Németből 
ford. Stráner V. Ára 70 fillér. 

41. és 48. Dr. Masznyik E. Luther 
aranymondásai. (Tischreden). 2 
füzet. Ára 1.60 fillér. 

42. Lévay József, Torkos László és 
ifj. Porkoláb Gyula. Vallásos lant. 
Ára 24 fill. 

43. Kozma Andor. Vallásos költe
mények. Ára 20 fill. 

44. Torkos László. Áldás és szeren
cse. Ára 40 fill. 

45. Kovács Sándor. Zay Amália 
bárónő. Ára 20 fill. 

46. Kadlecsik János. Karaffa Antal. 
Ára 80 fill. 

47. Paulik Jdnosr: Konfirmácziói 
Emlékkönyv.Ára kötve 3-50 kor. 

Megrendelésnél elegendő 

E k ö n y v e k és népies k i a d v á n y o k m 
SASÁG Ev. k ö n y v k e r e s k e d é s e Bud; 

49. AntalftyEndre: Petrőczy Katalin 
Szidónia élete és munkái. Ára 
80 fillér. 

50. Weber R.: Historischer Ge
schlechtsbericht v. G. Buchholz. 
Ára 3 kor. 

51. Ifjak Kalauza. I . Irta: Dekoppet 
Ágoston. Francziából átdolgozta: 
Adorján Ferencz nyíregyházai ev. 

főgymnasiumi vallástanár. Ára 1 K 
40 fillér. 

52. A Perlakiak négyszázados Áron i 
háza. Egyháztörténeti monográfia. 
Irta: Payr S., theológiai tanár. — 
Ára 70 fillér. 

53. Vallásos nevelés a családban. 
Irta : Paulik János nyíregyházi ev. 
lelkész. Ára 20 fillér. 

54. Der treue Pastor. Von Josef Hörk, 
ord. Prof. der Theologie an der 
ev. Theol. Akademie zu Pressburg. 
Ára 60 fillér. 

55. Az evangélium a jelen kornak 
hirdetve. Irta Klaveness Thv. 
Ára 1.20. 

56. Die evang. Märtyrer - Familie. 
Von Josef Hörk, Professor an der 
Theol. zu Pressburg. Ára 60 fillér. 

57. A reverzális. Irta: Raffay Sándor. 
Ára 50 fillér* 

58. Hárfahangok. Szerkesztette Payr 
Sándor teol. tanár. Ára 4 korona. 

59. Hitért, Hazáért. Irta: Gagyliy 
Dénes. Ára 1 korona. 

60. A keresztény egyház történetének 
vezérfonala. Irta Dr. Nielsen Fr. 2 k. 

61. Lelkipásztorkodástan. (Theo-
logiapastoralis.) í r ta : CsikyL. 6 K. 

62. Jézus Krisztus és a szoczia-
lizmus. í r t a : Mayer Endrel'50. 

a szám megnevezése, 

egpendelhetök: A LUTHER TÁR-
a.pest, V I I I . , Szentkipályi-u. 51/a 

Hornyánszky V., Budapesten. 
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