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A) 

A sárszentlőrinczi ág. hitv. ev. egyház-
község statisztikai állása 1897. szept. 9. 

a) Neue. Sárszentlőrincz — a legújabb időben, 
régebben Szentlőrincz, leghelyesebb neve volna Tolna-
Szentlőrincz—Tolna vármegyének simontornyai járásá-
ban nagyközség, pósta helyben. 

b) Története. A szent-lőrinczi ev. gyülekezetnek 
története; részint jegyzőkönyvi és szájhagyománybeli 
adatokból bold. eml. Balassa János lelkész följegy-
zései nyomán, részint egyéb források alapján össze-
állította Sántha Károly, Szent-Lőrinczen 1878. 

C j JL. ^ ZZ 

i • " 
Az egyház keletkezése. 

A szent-lőrinczi pusztát legelsőbben 1717-ben 
szállotta meg néhány róm. kath. német család. Ezek 
innét nemsokára elköltözködvén, helyöket gr. Mercy 
tábornok és földesúr intézkedése folytán nyolcz ev. 
magyar család foglalta el Györkönyből (hol az időben 
németek és magyarok vegyest laktak) az ő lelkitanitó-
jukkal, T. Bárány Györgygyei együtt az 1722-dik 
esztendőben s a legelső istentiszteletet ugyanazon év 
szept. 8-án tartották meg. E nyolcz család neve: 1. 
Fördős György, 2. Szivos Ádám, 3. Katona Márton, 
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4. Fejér János, 5. Cseh György és Pál, 6. Tóth Péter, 
7. Fenyő András és 8. Gál Mihály. 

Az 1726. évben háborgatást szenvedett a gyüle-
kezet, mert rendes lelkitanitóját, T. Bárány Györgyöt, 
a vármegye elűzte azért, hogy munkás volt gyülekeze-
teinknek ebben a megyében való szaporításában. 
Említett lelkész Dörgicsére vonta magát s ott foly-
tatta hivatalát, Lőrinczen a lelkipásztorságot helyette 
1729-ig T. Bödő úr viselvén. 

Gr. Mercy Eszékről megérkezvén 1729-ben az 
ő ezen Tolnamegyében levő Hőgyész nevezetű uradal-
mába, első dolga volt az ő igen kedvelt emberé-
ről, Szeneczei Bárány Györgyről tudakozódni, akinek 
elűzetését megtudván, olyannyira fölháborodott, hogy 
a vármegye tisztviselőin boszut akart állani azért, 
hogy az általa fölállított új telepítvényeket háborgatni 
és az ő kedves emberét — kinek az ő telepítvényei 
fölállításában tanácsával élt — elkergetni merészelték. 
Meghagyta a lőrinczieknek, hogy „az ő kedves Bárá-
nyát" azonnal meghozzák, mi meg is történt. Gr. 
Mercy testvérének fiát, akit örökösének fogadott 
(maga nőtlen maradván), Szeneczei Bárány György-
höz adta s általa taníttatta. Itt egy évet töltött ifj. gr. 
Mercy, ki később a franczia udvarnál Parisban 
követünk volt. 

1716-ban Temesvár és a Bánság a törököknek 
164 évig tartott uralma alól megszabadulván, ezek-
nek kormánya gr. Mercyre bízatott. Ez a szintoly 
értelmes, mint jóakaratú s fáradhatlan tábornok — a 
mint ezt Horváth Mihály Magyarország történelmé-
nek 5-ik köt. 32. lapján írja — az ország hálájára 
tette magát érdemessé. De méltó ő közelebb a mi — 
tolnai ev.-ok hálájára is, mert ő volt az, ki Bárány 
tanácsával a tolnamegyei vadonerdőséget és kietlen 
pusztákat többnyire megnépesítette s azon számos 
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ev. falut, amely még ma is megvan s virágzik, 
alkotta. Ennek módját pedig úgy ejtette, hogy a 
Bánát megnépesítése végett a németországi tartomá-
nyokból lejövő népséget Tolnán megállította, őket — 
mint Balassa magát kifejezi — mustra alá vette s 
az evangélikusokat a maga részére visszatartotta s 
azokkal uradalmát megnépesítette. De amelyért őt 
VI. Károly császár (III. Károly király) az irigy kath. 
papság feladása folytán ad audiendum verbum regium 
Bécsbe idéztette s mindazért, hogy a Bánátnak be-
népesítésére szánt németséget a rendelt helyre mind 
el nem eresztette, mind pedig főkép azért, hogy a „rút 
eretnekeket," a kiket az ördög úgy is elvisz, különö-
sen kiválasztotta és ezáltal hozzájuk vonzó hajlandó-
ságát kinyilatkoztatta, keményen megdorgáltatott. 0 
magát, amint a szóbeli traditio tartja, ekképp men-
tette : „Tolnamegye szintén Magyarországhoz tartozik, 
következőkép" Felségedé s ép' oly puszta, mint a 
Bánát s így benépesítése szükséges, még szüksége-
sebb, mint a Bánáté, mert ez a megye fekvésénél 
fogva nincs annyi veszélynek kitéve, mint Bánát. 
A mi azt illeti, hogy a protestánsokat válogattam ki 
ide, ez azért történt, mert a prot. nép értelmesebb 
és szorgalmasabb, mint a kath. parasztság, mely a 
sok ünnepek miatt az év egyharmadát elhenyéli. 
Egyébiránt, ha a protestánsokat az ördög csakugyan 
elviszi, ez az uralkodónak, miután ezt meg nem 
akadályozhatja, mindegy lehet, akár Tolnában, akár 
a Bánátban történjék is meg." 

Ezen szabad kifejezéseit a grófnak az udvar, 
minthogy ily jó vezérre nagy szüksége volt, elnézte, 
de szintígy elnézte a katholikusok üldözéseit is, 
melyekkel ezek a szegény protestánsokat illették. Ilyen 
üldözés volt 1742-ben, midőn a pécsi püspök Szent-
Lőrinczre jött s a templomot elvenni akarta, de a 
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helybeli lakosság (a két Fördős kivont karddal a 
templom ajtajához állott) ezen szándékában őt meg-
akadályozta. A fölzendült nép agyonveréssel fenye-
gette a püspököt s ettől csak hirtelen való elfutása 
által szabadulhatott meg. Ezen jelenetnél Bárány 
György nem volt jelen, mert őt a hallgatói még a 
püspök megérkezte előtt a sárrét egyik szigetjébe 
elvitték s ott a templom kulcsával együtt a sűrűség-
ben elbujtatták, attól tartván, hogy a püspök végtére 
azon tölti boszuját. Ezen esetnek emlékezetére ezen 
szigetet említett lelkészünknek örökös haszonvételül 
átengedték s mind a mai napig papszigetnek nevez-
tetik s mindenkor a lelkészek birtokában volt és van 
ma is. (A hiványban u. n. szigeti föld czím alatt.) 

Gr. Mercy halála után (Gr. Mercy született 
1666. Lotharingiában ; meghalt 1734-ben Olaszország-
ban, csatában. Lásd Meyer's neues Konversat. Lexi-
con) a földesúr Lőrinczen gr. Apponyi Antal lett. 

II. 

Templom, lelkészek és lelkészlak. 
Mihelyt a gyülekezet megalakult, rendes templom 

is épült; a legelső templom sárból rakatott s nád-
fedélre készült, mely —szaporodván a lelkek száma,— 
sövénnyel toldatott meg. 

Az első templom elavulván s a tagok többről-
többre szaporodván a leginkább Veszprém-, Vas- és 
Győrmegyékből ideköltözöttek által, egy új s a mos-
tani templom építéséhez fogott a gyülekezet 1774. 
május 3-án az utczán, a házak során kívül. Téglából 
épült íel, az akkori időkhöz képest fatoronyra, előbb 
fa-, utóbb cserép-zsindellyel fedetett be. Fölszentel-
tetett 1775. augusztus 15-én. 

A torony rézzel vonatott be 1789. és 1790-ben. 
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A templom tetemes és igen szembetűnő romla-
dozásaiból kiigazíttatott 1814-ben. 

Az 1826. évben a tető újra megzsindelyeztetett 
és a tetőfák több helyen elrothadván, helyettök újak 
rakattak fel tetemes költséggel. 

Az 1828. évben a templom kívül és belül be-
meszeltetett, a padlást tartó nagy gerenda helyett más 
készíttetett. 

Az 1845. évben a torony újra építtetett vörös 
rézből. 

1875 augusztus 15-én, vagyis a templom száz 
éves jubileuma alkalmával belül, különösen az oltár, 
szépen kicsinosíttatott, de a menyezet s különösen 
a tető újításra vár. Az előkészület erre megtétetett, 
a terv és költségvetés készen, Geiger Flórián tolnai 
építész által 8000 forint erejéig. Új templomtető és 
menyezet 1880-ban. 

1795-ben egy harang öntetett Budán, circa 400 
forinton. 1816-ban újra 8 mázsa 22 fontos harangot 
szerzett a gyülekezet. 1822-ben a kis harang helyett 
új öntetett. 

Mint tudjuk, 1750-ig sem Erdélyben, sem 
Magyarországon egy protestáns templomban sem volt 
orgona, minthogy a Zsinatok ezt tiltották. Mi ev.-ok 

• túltevén magunkat e vastag elfogultságon; tömegesen 
vittük be templomainkba az orgonákat. így Lőrincz 
már 1768-ik évben építtetett orgonát;1 nemsokára 
megint újat hozatott 1775-ben Győrből. A régi elavult 
orgona helyett 1831-ben egy 18 változatú kettős 
manualú orgona szereztetett 3000 v. forinton; meg-
igazíttatott 1865-ben.2 

A szószék és oltár 1875-ben megmárványozta-
1 Első orgona 1768 ban Pozsonyból. 
2 Megigazítva 1892-ben Diebold tanító által. 
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tott s meglepő szépen földiszíttetett, a vörös bársony-
térítőt (100 forintért) az uzdi Fördős-család ajándé-
kozván.1 

A régi oltár-gyertyatartók helyett (melyeket 1775-
ben ajándékul nyújtott a gyülekezetnek Fejér Ferencz, 
Nagy István sógora vagy ipa ?) egy veszprémi keres-
kedő és neje Kern Judit, ujakat adott, mint ezt a 
beléjök vésett írás mutatja. 1875-ben a gyülekezet új 
aranyozottakat szerzett. 

A szent edények is 1875-ben aranyoztattak 
meg (kehely, tányér és ostyatartó). Egy kelyhet a 
nagyszékelyiev.gyülekezetnek ajándékoztunk 1878-ban. 

1877-ben özv. Pesti Jánosné, Sass Lidia assz. 
Uzdról egy száz forint értékű ezüst kelyhet és ostya-
osztót ajándékozott, melyből betegágyán ő élt először 
a szt. vacsorával. 

1906-ban dr. Sántha Gyuláné, szül. Borbély Irma 
180 kor. értékű fehér selyem, az illető nő által hím-
zett oltár-, szószék-, keresztelőmedencze-takarót aján-
dékozott. 2 

Az úrvacsorával élők évenkinti számáról följegy-
zés nem találtatik. Legújabban az 1877. év folyamán 
860-an éltek a szentséggel, 1878-ban pedig 974-en.3 

Az úrvacsora kiszolgáltatik újévkor, bojt 1-ső vasár-
napján, nagypénteken, húsvétkor, pünkösdkor, ref. ün-
nepén, advent első napján és karácsonykor. 1876 
előtt az újhold vasárnapokon is kiszolgáltatott az. 

Az istentisztelet vasárnap és ünnepnapokon mind 
d. e., mind d. u. prédikáczióval tartatik. Hétköznapo-
kon az egész év folyamán reggeli könyörgések tar-

1 1896-ban ú j szószék- és oltárterítőit, úrvacsorai kehelyterítőt a 
Sass-család. 

2 Sass Janka úrnő több izben adott gyertyákat az oltárra 
3 Azóta némi fogyatkozás állt be. (1897.) 
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tatnak, böjtben kedden, szerdán, csütörtökön és pén-
teken böjti elmélkedések. (1878-ban adventben is tar-
tott a jelenlegi lelkész hétköznap elmélkedéseket.) 

A templomot, kivéve a nyári munkaidőt, igen 
szép számmal látogatják a hívek ünnep- és vasár-
naponkint, sőt hétköznapokon is, különösen böjtben. 
Meg is lehetne várni, hogy ily népes gyülekezetben 
mindig tele legyen a templom, mert az egész község-
mind evangélikusokból áll.1 

Ami a lelkek számát illeti, ez már 1814-ben 
1625 volt; — 1820-ban már 1725; 1829-ben 1945; 
jelenleg pedig (1878 végéig) 1820. A lelkek fogyá-
sának oka a katona-kötelezettségben s az erkölcsi 
viszonyokban keresendő, miről alább lesz szó.2 

E pont alatt említjük meg a lelkészeket. Mint 
láttuk, a gyülekezet első lelkésze: 

Szeneczei Bárány György volt, ki 1722—1757. 
július l-ig — mikor is hasznos életét bevégezte — 
bölcsen, híven és fáradhatlanul járt el hivatalában, 
mely az idő tájt — tekintve nemcsak a gyülekezet 
megalapításával együtt járó nehézségeket, hanem 
méginkább a sokszoros üldözést — valóban nehéz, 
bár dicső hivatás volt. Elüzetése alatt 1726—1729. 
Bődő Mihály viselte a lelkészi hivatalt. 

Bárány után jött: 
Perlaki Gábor 1757-ben, ki 1765-ben N.-Dömölkre 

ment hivatalát folytatni. Perlaki a dunántúli ev. kerü-
letben superintendensi hivatalt is viselt, mint ezt 
Tóth Ferencz „A magyar és erdélyországi prot. ekl. 
históriája" czímű könyvében említi. Ugyanezt meg-

1 A vasárnap megszentelcsct és házi istentiszt tartását jelen sorok írója 
sürgeti. 

2 1910-bcn a lélekszám Szcntlórinczen 132's Pálfán 186, llzdborjá-
don 214, Kajdacson 55, N.-Szckelyben 26 
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erősíti Tót János jelenlegi nagydömölki ev. lelkész, 
nyug. esp. és ker. főjegyző. Perlaki meghalt 1786-ban 
január 29-én. Nemzetség-táblája kifüggesztve a nagy-
dömölki egyházban.1 

1765-ben Nagy István hivatott meg lelkészül 
V.-Palotáról (hol 1756-tól hivataloskodott. 1756 előtt 
pedig Alásonyban).2 

Nagy Istvánnak nagy munkakört rendelt a Gond-
viselés s ő nevéhez méltó is volt mindenkor. A szük-
ségen és buzgóságon kivül az ő vallásos, tevékeny 
lelke építette föl a szép templomot. Az egyházmegyé-
ben mint esperes, a kerületben mint superintendens 
(1796—1812.) maradandó nyomokat hagyott maga 
után. Tóth Ferencz pápai ref. theol. tanár, fölebb emlí-
tett s 1808-ban Komáromban nyomatott művében 
így nyilatkozik Nagy Istvánról: „Hrabovszki Sámuel 
(ev. superint. túl a Dunán) megholt 1796-ban, 
amely esztendőben Nagy István tétetett Superinten-
denssé és most is viseli ezt a fő hivatalt, melyre 
érdemes is." Bellitz Jónás írt örvendező verseket 
Nagy István sup. tiszteletére. Sopron, 1796. 

Nagy István munkás volt az esperességi iskolá-
nak Lőrinczen lett felállításában is. Hosszú hivatalos-
kodásának ideje alatt s neje után is, szép vagyonra 
tett szert, melyet legnagyobbrészt Szeneczey Pál örö-
költ (Végrendelete Lőrinczen a levéltárban). 

Jelesünknek oly sok ideig jeltelen sírja fölé (az 
örökösök ezt a gyülekezettől várták, viszont a gyüle-
kezet s méltán a gazdag örökösöktől várta volna) a 
lőrinczi születésű tanuló-ifjuság műkedvelői előadás 
jövedelméből állított szép emlékkövet 1876 aug. 15-én.3 

1 Tót János nagydömölki lelkésznek 1878. május 7-én kelt tevele. 
Perlaki Gábor mint püspök 1771 —1786. 

2 Lásd a v.-palotai evang. gyülekezet tutinetében. 
3 Nagy István megh. 1812.. április 19. 
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Nagynak helyét egy, a szó teljes s legszebb 
értelmében Isten szive szerint való férfiú foglalta el: 
bold. eml. 

Balassa János. Született Répcze-Lakon, Vasmegyé-
ben, 1784. febr. 21-én, mint önmaga írja, nem-nemes 
szülőktől. Tanult Sopronban és Vittembergában. Lel-
készi hivatalára fölszenteltetett 1804-ben Veszprém-
ben, ugyanitt lelkészkedett pár évig, innen Alsó-Bükre, 
majd 1812-ben még Nagy István életében Lőrinczre jött. 

Balassát tisztelte, szerette az egész vidék s a 
lőrinczi öregek még ma is a legnagyobb kegyelettel 
emlékeznek a testileg és lelkileg szép férfiúra, a nyá-
jas, szelíd s buzgó lelkipásztorra. Annál megfogha-
tatlanabb, hogy — mint Balassa maga írja — hivá-
nyát a gyülekezet letemesen megcsonkította, elfogván 
tőle évenkint 70 mérő gabonát, több öl fát és kövér 
leölő sertést. Az ő fája már csak 13 öl volt, amint 
írja, utána pedig ez is leolvadt 10-re. 

Később azonban, részint mivel meghívást kapott 
N.-Dömölkre, részint mivel sok gyermeket kellett 
taníttatnia, meg, higyjük, igaz szeretetből is, sokszor 
és sokkal pótolta, javította a gyülekezet Balassa 
fizetését. 

Gyermekeit gondosan nevelte, mégis világhírű 
orvos fián kívül — az ügyvéd és lelkész — ki fejti 
meg a szomorú talányt ?! — czélt tévesztettek. 

Balassa János orvos felett (f 1868 decz. 11.) 
dr. Székács József budapesti ev. lelkész és püspök 
tartott remek beszédet. Említi Székács, hogy „a kül-
föld kiváltképen benne és általa kezdte tisztelni azon 
egyetemet, melynek ő egyik tó dísze s irigyelni a 
nemzetet, melynek ő fia volt. S ne örvendjen-e lel-
künk, ha az országosan méltánylott érdemet a trón 
is siet fejedelmi legmagasb kegyeivel elborítani . . 
hogy halálában a királyné és a koldusnő testvérileg 
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egyesült könyei hullnak sírjára hálaáldozatul . . . 
Méltó volna tudni, Istenen és magán kívül ki volt 
az, ki lelke földjét úgy készíté el, hogy az erkölcsi 
nagyság megteremhessen benne? Atyja volt az és 
anyja. Atyja, az igénytelen evang. lelkész, ki négy 
fiának, Pál (szül. 1812.), János (szül. 1814.), István 
(szül. 1816.), Károly (szül. 1818.) első tanítója és 
nevelője maga volt és anyja, ki őket hinni, imádkozni 
és Istenben bízni oktatá, stb." (Lá^d Székács József 
„Egyh. beszédei"-ben 1871.)1 

Badics István született 1810-ben Csernyén. Lel-
készi hivatalt előbb szülőföldjén, majd N.-Szöllősön 
viselt. Magas alak, ritka dörgő, érczes hang, vidám 
kedély s élénk társalgás voltak fő tulajdonai. Hogy 
lelkipásztorkodásával távolról sem versenyezhetett 
Balassával, ennek oka nemcsak Badicsban, hanem az 
idők (különösen 1848 óta) alakulásában is keresendő. 
Jelen sorok írója reá, mint egykori pártfogójára, min-
denkor hálával emlékezik.2 

A jelenlegi lelkész, e sorok irója: 
Sáutha Károly. Született Kecskeméten 1840 okL 

22. Tanult ugyanott, 1 évet Sopronban, 4-et Buda-
pesten, az akkor közös prot. theologián. Miután 1866-
ban Lőrinczen kápláni, 1867—1868-ban Némediben, 
1869—1870-ben Sandon, 1871 — 1876 júl.-ig V.-Palo-
tán rendes lelkészi hivatalt viselt volna, 1876 június-
ban e gyülekezet lelkészeül választatott. Nevezett lel-
kész mindenkor hálával emlékszik ez egyházközség-
nek buzgó, áldozatkész felügyelőjére, Fördős Dezső 
úrra. Méltó, hogy nemzedékről-nemzedékre be legyen 
vésve az ő neve a hívek szivébe. Ez iratot is ő nyo-
matta ki. Született Uzdon 1844. február 24-én. 

1 Balassa János, lelkész meghalt 1842. nov. 10. 
2 Badics István 1843—1876 február 14. 
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A lelkészlak egy része 1789-ik évben készült, 
más része oly rég, hogy Balassa idejében arra már 
egy hallgató sem emlékezett. A mostani lelkészlak 
1837-ben épült, — a tető újra emeltetett 1872-ben.' 

III. 

Iskola és tanítók. 
A gyülekezetnek két tantermű iskolája van, épült 

1846-ban. Tanítólak szintén kettő van jelenleg, egyik 
az iskolaépület mellett, másik a falú közepe táján, 
a volt jegyző-lak (Petőfi Sándor emléktáblával), melyet 
a község engedett át ideiglenesen a gyülekezetnek. 

A legelső tanító volt Szilvágyi Sámuel. Utána 
jött Dénes Mihály (1725—1726), Tomtsányi György, 
Bodóts Mihály (1730—1739); Masnicius Mihály a 
nagyobb gyermekeket oktatta, Lang Pál jegyző pedig 
akisebbeket. (Masnicius 1739—1758), 7. Drinóczi 
Mihály (1758—1764), 8. Szabó György (1764 
1769), segédje 9. Stefanides Sámuel, később rendes 
tanító (1769—1796), 10. Krtar János, egyúttal káp-
lán is. 11. Németh Ferencz (1804 — 1843, megh. 
1849), 12. Németh István (1843—1869), 13. Eiferth 
Henrik (1869—1891 márc. 6.), született Tormáson 
1840. júl. 18. Tanult Sopronban Segéd volt Száraz-
don, Bonyhádon és Lőrinczen. Lőrinczről r. tanítói 
meghívást kapott Kecskemétre, onnan 1869-ben Lő-
rinczre. ! 874-ben jött második rendes tanítónak, 
Eiferth kitűnő tanitó, kedves ember volt. 14. 
Schád János. Született Majoson, 1844-ben. Rendes 
tanító volt Miszlán, V.-Palotán s végre helyben. Ezen 
második r. tanítói állomást nagyobbrészt Zsivora 
György úrnak 4000 forintos alapítványából szervezte 

1 Megújittatott 1895 ben 2000 forint költséggel. 
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a gyülekezet. 15. Diebold Károly 1891. aug. 16-tól 
1897. aug. végéig. 1897. július 25-én Sopronba 
választották tanítónak. Kitűnő tanító, kitűnő orgonista 
és énekvezér. 16. Mendöl Ede Léváról jött 1897. 
október 18-án. Mendöl Ede született: Alsó-Szeliben 
(Pozsonymegye) 1872 december 14-én. Kitűnő tanító, 
orgonista és énekvezér. 

Balassa idejében az iskolásgyermekek száma 
205—230 volt, sőt 1824-ben 300. Ez a számarány 
megmaradt csaknem a legújabb évekig, 1875, 1876, 
1877, sőt szórványosan még 1878-ban is, azonban 
a roncsoló toroklob nálunk is sok áldozatot szedett, 
annyira, hogy jelenleg a tankötelesek száma csak 
156.1 A tankötelesek a legpontosabban járnak az 
iskolába, úgy, hogy e tekintetben a szülőket a leg-
méltóbb elismerés illeti. 

Ismétlőiskola 1878-ban lépett életbe. Iskolaszéki 
tagok vannak. Egyébiránt a lelkész a községi elöl-
járókkal és presbyterekkel együtt látogatja az iskolát 
olykor-olykor. 

Az iskolában van szép könyvtár is, 265 darab, 
nagyrészt a tanuló-ifjuság műkedvelői előadásából 
szerezve. Tornaeszközök is vannak 1877 óta.2 

IV. 

Vegyes. 
A régi temető helyén ma a Schád-féle tanítói 

lak áll. Az újabb, vagyis a mostani 1758 óta hasz-
náltatik, azóta több ízben megnagyobbítva. E teme-
tőbe 1758. márczius 4-én temettetett legelsőbben 

1 1896/7-ben a tankötelesek száma 150. 
2 Tornaeszközök már nincsenek. Uj iskola épült 1892-ben 8Ö00 forint 

költséggel. 
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Antal Mihály fia, Mihály. A temető befásitásra vár. 
E czélra ott akáczfákból faiskola alakíttatott 1877-ben.3 

A keresztelési anyakönyv 1722. deczember 1-én 
kezdődik: „Krisztus Urunk születése után 1722. Az 
idő 1. Deczember. A szülék: Fördős György. Az 
újon szülött: János. Komák: Bárány György, Német 
István, Bognár István." 1723-ban született 7, azaz 
hét. 1725-ben nr3r 16 a szülöttek száma. 1731-ben 
21, 1734-ben már 35, 1738-ban 52, 1780-ban föl-
megy 110-re, 1800-ban 17 l-re, 1812-ben 173, 1848-ban 
már csak 141, 1854-ben 107, 1860-ban 101, 1875-ben 
csak 96, 1876-ban csak 93, 1878-ban 100, mindig a 
filiabelieket is ideszámítva. Nagyon szembetűnő tehát 
a fogyás. Törvénytelen szülött ritka, de ez azért 
nem föltétlen bizonyítéka az erkölcsöknek. 

Az esketési anyakönyv 1723. májusában kezdő-
dik. „Takács István jegyzette el Fördős Katát. Bi-
zonyságok : Német János, Fenyő András, Gál Mihály, 
Vég István." Van ilyen is egy pár: „N. N. jegyzette 
el N. N.-t, bizonyság az egész falu." 

A halotti anyakönyv 1722-ben kezdődik: „24. 
August. Bognár István leánykája, Erzse, mintegy 
tíz esztendős korában a sárrétiben fürödvén, beléholt 
és prédikációval eltemettetett." 

1831-ben epemirígy uralkodván, a megholtak 
száma volt 321, míg 1832-ben már csak 73. 

Az egyháznak vannak szántóföldjei, mintegy 42 
hold, ezer Q]-ölével számítva. Ezen földeket — mint 
Balassa írja — a végre engedték oda a közjó mellett 
buzgó tagok, hogy a róluk esztendőnként folyó ha-
szon egyenesen az eklézsiáé legyen. A jegyzőkönyv 
szerint 1793-ban kezdte használni a gyülekezet ezen 

3 A temető mar be \ an fásítva. 
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földeket. 1808-tól fogva azonban egész 182'_!-ig a 
község használta, míg Balassának végre sikerült azo-
kat ismét arra a célra fordíttatni, amelyre adattak. 

Zsivora György úr, szülőföldje iránti kegyelet-
ből 1872. és 1873. évben egy 4000 forintos alapít-
ványt tett le iskolai célra; ezen 4000 forint egy 
idei kamatjával, 200 forinttal együtt, vagyis 4200 
írttal tőkésíttetett s kamatjai a másod r. tanító díja-
zására fordíttatnak.1 

A lelkészi és tanítói földek adományozója minden 
valószínűséggel gr. Apponyi, a volt földesuraság. 
Az adományozás ideje nem tudatik bizonyosan; 
annyi áll, hogy már Nagy István idejében használ-
tattak e földek, sőt egyrész, az u. n. papsziget már 
Bárány idejében. A lelkészi föld áll 41 hold és 530 
• -ö lbő l , holdja 1000 • -ö léve l számítva. A tanítói 
föld áll körülbelül 18 holdból, szintén 1000 n - ö l é v e ! ' 
Az adót mind a lelkészi, mind a tanítói földektől, 
rendelet szerint, a gyülekezet fizeti 

A gyülekezeti földek haszonélvezetén kivül a 
gyülekezet jövedelme áll még erszénypénzből, harango-
zási díjból és lélekpénzből. A gyülekezet tanítói 
nyugdíjalap — kir. adó — soproni és bonyhádi 
iskolára fizet évenkint majdnem 500 forintot. 

1822. évi deczember 22-én, adv. 4-ik vasárnap-
ján ünnepelte a gyülekezet „fényes vallásos szertar-
tásokkal az ekkl.-nak százados innepét", melyet — 
mint Balassa írja — a mult 1821. esztendei szept. 
8-án kellett volna megünnepelni, de akkor a hallga-
tóság a különféle mezei munkára volt elszéledve. 
Ez alkalommal a váczi siketnémák intézetére 28 váltó 
forint adatott össze. Általában Balassa a váczi siket-
némák intézetére többször adakoztatott. 

1 Ujabban adott hold. Z ivóra Gy. 2800 frtot. 
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1875. augusztus 15-én ünnepelte a gyülekezet 
templomának százados ünnepét. 

1821. február 19-én iszonyú szélvészben táma-
dott tűz miatt „irtóztató" veszedelmet szenvedett a 
gyülekezet. 71 ház égett el és számos házi barom, 
— ugyanekkor több emberélet is esett áldozatul.1 

Pecsétnyomó egy van, szereztetett 1832. aug. 
27-én Zsivora úr eszközlésével. 

V. 
Filiák 

I. Pálja. Ezen egyház keletkezett 1797-ik év-
ben, legelső prédikáló tanítója volt Stefanides Sámuel 
(1797—1807). Utána jött Szombathy András, Mátis 
István, stb. ; a jelenlegi tanító Mátis János.2 Lélek-
szám volt 1837-ben 209, jelenleg mintegy 242;3 

1871-ben csinos, tornyos templomot emelt a gyüle-
kezet, mely 6816 forint 97 krajczárba került. Uj is-
kola építését most tervezzük.4 A tanítói földeket az 
Apponyi uraság adományozta. 

II. N.-Székeli). Tornyos templomot épített 2 
haranggal 1797-ben. Ezen templom 1807-ben leégett. 
Újabban épült mind templom (toronyra), mind iskola. 
Azonban a lelkek száma, mely 1837-ben még 108, 
később több is volt, tetemesen alábbszállván, (jelen-
leg mintegy 70)5 s az evangélikusok a reformátusok-
kal összeházasodván, a gyülekezet meggyengült, úgy, 
hogy tanítót sem képes ma már tartani. E végből 
1878-ban a ref. gyülekezettel egyesült — a nt. Es-
peresség közbejöttével, különösen az iskolára nézve. 

1 1896. augusztus 6-án iszonyú jégvihar pusztított reggeli 9 órakor 
és éjjeli 12 órakor. 

2 Ujabban Jaeger Gyula, Turczár Mihály. Mátis István. 
8 Vost (1897' circa 150 csak. 
4 Uj iskola és tanítólak épült 1880-ban. 
5 Most (1897) circa 39, 1910 ben 26, ez is mind vegyes házasságban. 
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III. Simontornya. Itt a lélekszám 1837-ben 
csak 9 volt, most is annyi. 

IV. Uzd. A lélekszám 1839-ben volt 268. Most 
Borjáddal együtt mintegy 260. 

V. Borjád. 1837-ben a lélekszám 72 volt. Uzd-
Borjádon az iskolaügy rendezésre vár.1 

Lőrinczhez tartozott még mint filia Némedi is. 
Itt a lelkek száma e század elején mintegy 400 volt. 
Első tanítójukat 1791-ben vitték N.-Szokolyból, ne-
vezetesen Ritzinger Ádámot. Az iskolát ugyanezen 
évben építették. Templomot épített e gyülekezet 
1811-ben. Ezen filia 1829. év kezdetével lett anya-
gyülekezetté. 

A történeti hűség kedvéért föl kell említenem, 
— miről Balassa nem szólt - hogy hajdan Zomba 
is virágzó filiája volt Lőrincznek. Bizonyítják ezt az 
anyakönyvek. így például 1728-ban a keresztelési 
anyakönyvben ez olvasható : „Zombai Tót Jánosnak 
leányát kereszteltem Katónak január 29-én." „Márcz. 
1-én Zombai Mester Uramnak fiát Jánosnak." Mert 
Mester tanitó is volt Zombán, bizonyítja ezt Bárány-
nak az anyakönyv végén tett ezen jegyzete: „Dienes 
Uramnak adtam 2 forintot, hogy ő ide alá legtöbbet 
szenvedett." Továbbá: „Zombai ekklesiára adtam 4 
forintot." Mindezt a „soproni alamisnából" adta. 
(Adtam, úgymond, a majosi ekkl.-ra 4 forintot, 
gyönki ekkl.-ra, mikor köztük szolgáltam, 4 forintot. 
Szokolyi és keszi ekkl.-ra 8 forintot, tormási harangra 
1 forintot. Az üldözéskor 1725-diki varsádi prédi-
kátorral Posonban küldött a Dominium 20 forintot. 
Kapoltsi ekkl.-ra egy ón kelhet 2 irt.) Ismét: „Dienes 
Mihály Mesternek 7 frt." De bizonyítja ezt az oros-
házi gyülek. jegyzőkönyve is. Az u j Orosházának 

1 Az uzdborjádi iskola községivé vált legújabban. 
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megtelepítése maga is szoros kapcsolatban áll 
a protestantismus sorsával hazánkban, amint erről 
Orosháza első lelkészének, az áldott emlékű Horváth 
Andrásnak e következő jegyzete is tanúskodik:1 

„Tolna vármegye Zomba nevű helységében, mely 
mint fiókgyülekezet a szentlőrinczi anyaegyházhoz 
volt kapcsolva, több évig szabad vallásbeli gyakor-
latnak örvendett egy ág. hitv. evang. gyülekezet, 
szent beszédeket és a tanuló ifjúság oktatását a 
tudós és jámbor Dénes Sándor oktatótól nyervén. 
Idővel szaporodván Zombán a r. kath. hívek, a 
földes uraság elébb róm. kath. lelkészt hívott, azután 
nagyhamar az evangélikusoknál a szent beszédek 
tartását, utóbb a mindennapi könyörgéseket betiltotta; 
végre az evangélikusok imaházát is elvette. 

Keserű fájdalmak közt a szegény evangélikusok 
elhagyták házaikat, szántóföldjeiket s fölszedvén 
családjaikat, bujdosva jobb hazát keresni indultak. 
Az új lakhely keresésében főügyvivőik voltak Ravasz 
György, Rajki Pál, Szilasi István, Szalai János, 
Sitkei Mihály, Német György, Győri István és Köcze 
István. Ezek a Tiszán átkelvén, B.-Csabán megálla-
podtak s lakhelyért könyörögtek b. Harrneckern Fe-
rencznél. A jó Isten úgy igazgatta szívét ezen úrnak, 
hogy kérelmök meghallgattatott s kiadott szerződési 
oklevelében nemcsak szántó- és legelőföldeket s lak-
helyeket, hanem még szabad és nyilvános vallás-
gyakorlatot is biztosított számokra. Az így czélhoz 
jutott honkeresők hírt adván többi zombai atyafiaik-
nak, időközben többen is jöttek utánok és miután 
mindnyájan B.-Csabán, az ottani lakosok ember-
szerető, kitűnő jószívűségökben részesülve közel egy 
évig tartózkodtak volna, 1744. esztendő György nap-

1 Lásd Nagy papok életrajzában: Dr. Székács József. Irta: Győry 
Vilmos. 
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ján megvetették a helység fundamentomát. A gyarmat 
csakhamar hetven párra szaporodott s miután eddig 
a velők jött Dénes Sándor tanító szolgálatával élt 
volna, még ezen esztendőben meghívta rendes pap-
jául Horváth Andrást." 

VI. 

A seniorális oskola. 
Ezen iskolát a végből állítá lel az esperesség és 

Szt.-Lőrincz, hogy abban iskola-tanítókat képezzen. 
Lágler György tette ez érdemben az indítványt 
1798-ban a Kistormáson tartott senior, gyűlésen, 
„javasolván, hogy ezen nevelő-intézet helyéül Szent-
Lőrincz választatnék ki, több bévehető okait adván 
ennek." 1803-ban a Lőrinczen tartott sen. gyűlésen 
határoztatott, „hogy T. Bárány Pál varsádi lelkész és 
consenior, T. Nóvák mekenyesi és T. Lágler György 
kistormási prédikátor urak pénzt szedjenek össze." 
„Nóvák úr szedett össze 802 forint 12 krajczárt. 
Lágler György 606 forint 31 krajczárt. Ezen sum-
mák Nagy István superintendens úrnak elküldetvén, 
a gymnasium fundusára szenteltettek." „Az épület 
az 1806-ik esztendőben Szent Lőrinczen, nagyobb-
részint ezen ekklézsiának költségével, Főt. Nagy 
István sup. úrnak kormányzása után fel is állíttatott." 
Legelső professornak az 1807-ik esztendőben T. Barla 
Mihály hívatott meg, ki 2 év után győri professor-
ságra hívatván, őt követte 2. T. Unger Mihály, ki 
egész 1812. julius 8-dikáig tanított. Utána 3. T. 
Druglányi Dávid választatott. Ezután jött 4. Haag 
Péter, ki utóbb elmebetegségbe esvén, helyébe 1832-ben 
5. Lehr András úr rendeltetett és iktattatott be. (Lehr 
Andrásnak Lőrinczen született fia volt a korán el-
hunyt tehetséges költő és pozsonyi tanár: Lőrinczi 
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(Lehr) Zsigmond.) Ezen iskolához tartozó egyébb 
adatok, tanárok nevei, működése, az iskolának 1870-ben 
Bonyhádra lett áthelyezése, alapítványok stb. az is-
kolai igazgatóságnál.1 

Ezen iskolához a lőrinczi gyülekezet hajdan 
tetemes pénzbeli áldozatokkal járult, amint ezt a 
jegyzőkönyvek bizonyítják. így 1805. és 1806-ban 
circa 1500 forint van bejegyezve s egyenként elő-
sorolva a sen. iskolára tett kiadások jegyzőkönyvében. 
1807—1812-ig Nagy István betegeskedése miatt a 
jövedelmek és kiadások nem jegyeztettek -föl, de na-
gyon valószínű, hogy azon évek alatt is költött 
Lőrincz az iskolára, mint ezt a következő évek bi-
zonyítják. így: 

1812. évben circa . . . 25 frt. 
1813. n » • . 6 „ 
1814. n n • • 60 „ 
1815. » r> . . 35 „ 
1816. n n • . 44 „ 
1817. M » . . 25 „ 
1822. » » . . 14 „ 
1825. » n • . . 162 „ 
1827. n » . • 105 „ 
1828. v> n . . 30 „ 

Összesen 506 írt. 
stb. még a későbbi időkben is. 

VII. 
Anyagi és erkölcsi viszonyok. 

Lőrincznek áldott, gazdag határa van. A nép 
munkás, szorgalmas, takarékos; meg van tehát itt a 
kellő vagyonos állapot, melyben a nép teljesítheti 

1 Ezen iskolában tanult Petőfi Sándor 183Va és 183a/8. 
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azon kötelességeket, melyekkel a vallás, egyház, 
haza és társadalom iránt tartozik. Csökkenti azonban 
a vagyonosodást a földek megváltása (mely azonban 
már pár év múlva befejeztetik), az eléggé nagy adó 
s az itt is már-már lábrakapott fényűzés ruhában, 
mely a nemzeti egyszerű ruhát háttérbe szorítja. 

Panaszkodunk itt is, másutt is az erkölcsök 
hanyatlásán, mely panaszokra ugyan méltó okunk 
van; mindamellett egyebütt is, itt is nagy sikerrel 
működhetik lelkészi hivatásunk. S különben is, em-
legetve a régi jó időket és erkölcsöket, jusson eszünkbe, 
hogy mindenkor a maga fogyatkozásait legjobban 
látja. Nem pánaszkodik-e a régiGráduál? „Evangyé-
liomot Isten ?#dta, hogy jók lennénk itten. Világ 
előtt e drága kincs Becsületben sokaknál nincs: Ez 
nyilván jeles utolsó napnak. Azért jövel Jézus Krisztus, 
Föld is megunta ezt és bús, Hordozván ördög cse-
lédit, Add ennek valaha végit, S hagy'd látnunk 
fényét utolsó napnak." 

Balog Ádám is, nemeskéri préd. és supr. 
1759. január 1-én újévi intésében, melyet a gyüle-
kezethez intéz, így szól: „Annyira meghűlt sokak-
ban a buzgóság, hogy nemhogy többet adnának az 
Isten hajlékára, — mint hajdan a zsidók — de még 
ami szükséges, azt sem akarják sok helyeken ki-
szolgáltatni" stb. 

Kiss János supr. is panaszkodik egyik kör-
levelében a buzgóság és régi erkölcs megfogyatko-
zása miatt. 

A szívekben van elég fogékonyság minden jóra, 
az Igének mindörökké meg marad isteni ereje — 
bízzunk, hogy nem a világ az Ige, — hanem az 
Ige győz a világ felett! 
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c) Polgári alakzata. Népessége (1891.) 2056. 
Nyelve magyar. Tagjainak élelmi forrása: földmívelés, 
ipar. Vagyonossága a szőlők kipusztulása, rossz 
termés, alacsony gabonaár, elemi csapások és az adó 
nagysága folytán nagyon megcsökkent. Néhány izr. 
és egy-két kath. kivételével a lakosok mind ág. hitv. 
evangélikusok. 

B) 

Vallásos egyházi viszonya. 
a) Általános evangyéliumi anyaszentegy-

házunkra nézve. Az egyháztestületi öntudatról van 
tudomása e gyülekezetnek, az evangyéliumi szellem 
ápoltatik, mely még eddig az egyházhoz, templom-
hoz, iskolához való ragaszkodásban stb. nyilvánul. 
E gyülekezetnek van, kell is hogy legyen fogalma, 
különösen azon jogi összefüggésről, melyben neki a 
magyarhoni ág. hitv. ev. ker. anyaszentegyházhoz, 

melynek autonómiája, azaz önállósági szabadsága 
megronthatlan békekötések és országgyűlési törvények 
szentsége által biztosítva van .— saját vallásos fenn-
maradása s jóléténél fogva állnia kell. 

Ugyanazért érzik e gyülekezet hívei, hogy nekik 
az egyház egészétől elszakasztva, külön soha, semmi 
szín alatt, semmiféle világi hatalmassággal olyan al-
kudozásokba bocsájtkozniok nem szabad, melyek törvé-
nyes lelkiismereti szabadságukat megvesztegethetnék. 

b) Evan.-i egyházunk közzsinataira nézve. 
A gyülekezet hívei tudják, hogy vallás, hit dolgában 
ember, gyűlés törvényt nem hozhat; mert „más 
fundamentomot senki nem vethet azonkívül, mely 
egyszer vettetett, mely a Jézus Krisztus." Ellenben 
tudja a Krisztus anyaszentegyházában meghatározni 
azt, mimódon kelljen Krisztus hitelveit a gyüleke-
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zetben megfoganatosítani, kifejleszteni, gyámolítani, 
kezdettől fogva érvényesen csak azoknak volt szabad, 
kik az egyháztól arra meg voltak bízva. Érzik e 
hitközség hívei, hogy más törvények, mint amelyeket 
törvény szerint országosan egybegyűlt zsinati kép-
viselők alkottak, egyházunkban érvényesek nem le-
hetnek. Érzik, hogy az igy megalkotott törvényekhez 
(1891—1893. zsinat) teljes erejökből ragaszkodniok 
szent kötelesség. 

c) Magyarhoni négy egyházkerületünk egye-
temes gyűlésére nézve. Tudják ezen gyülekezet 
hívei, hogy egyházi egyetemes gyűléseink képezik 
azt a középpontot, melyben zsinati törvényeink foga-
natosítására nézve az egyes egyházkerületekben szük-
séges összhangzás és lehető egyöntetűség eszközöltetik. 

d) Egyházkerületi gyűléseinkre nézve. Ezen 
egyházközség is tudja, érzi azt a szükséget, mely sze-
rint kell, hogy egyházkerületi gyűléseink legyenek; 
azaz: egyházkormányhatóság, mely háztartása köré-
ben az egyetemes gyűlésen szerzett összhangzatnál 
fogva, a zsinati törvények értelmében határoz és 
határozatait egyházkerülete által végrehajtja. 

e) Egyházmegyei gyűléseinkre nézve. Meg 
van győződve ezen egyházközség, hogy azon egy-
házmegyének közönsége, melyhez tartozik, mint az 
egyházkerület kiegészítője, a kerületi gyűlés határo-
zatainak kivitelében intézkedik és intézkedéseit egy-
házmegyei elöljárósága által foganatosítja. 

f) Gyülekezeti konventjére nézve. Kétségkívül 
egyházi autonom iája becsben tartásánál fogva szent 
kötelességének tartja e gyülekezet is, hogy ennek 
minden egyes tagjai magukat a közzsinatokból, egye-
temes gyűlésünk, egyházkerületünk, egyházmegyéink 
utján hozzá származott utasításokhoz önként, szorosan 
alkalmazni tartoznak. 
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C) 

Az egyházközség egyéni minősége 
mint önálló ev. ker. egyházközség. 

a) Terjedelme. Szentlőrincznek van filiája: Pálfa 
egy órányi távolságra; fiókegyházai: Uzdborjád, Uzd 
fél órányira; Borjád 1 órányira, Kajdacs 1 */» órányira. 

b) Egyházközség háztartása. Kormányoztatik 
az egyházi törvények szerint. Egyháztanács és köz-
gyűlések rendesen és a szükséghez mérten tartatnak 
az iskolateremben, ritkán a templomban, rendes 
jegyzőkönyv vezetése mellett. A zsinati törvények 
értelmében szervezkedett. Jelenlegi egyházi tanács:1 

Sántha Károly lelkész-elnök, Schád János tanító, 
Győri Pál gondnok, Kis Lajos (Zsivora-alap kezelője), 
Molnár István, Lágler József, Andics József, Harsányi 
János, Zámbo János, Pintér János, Varga János, 
Györe József, Hárs György. 

c) Lelkészsége. A gyülekezetnek egy lelkésze 
van : Sántha Károly. 

d) Vallásos élet. Az istentiszteletek nyilvánosak. 
Hétköznapokon is van reggeli könyörgés télen-nyáron. 
Böjtben és ádventben írásmagyarázat. A vasárnapok, 
ünnepnapok megtartatnak. Más, u. n. fogadott ünnep 
nincs. Imakönyvek: Kiss János- és Karsay—Czékus-
féle agenda, Szikszay-, Sántha-féle és Gyurátz agen-
dája. Enekeskönyv a rendes dunántúli; új testamento-
mokkal el vannak látva a hívek, különösen az iskolás 
gyermekek. Az Úr szent vacsorája minden ünnepen, 

' 1897-b«n. 
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azonkívül újévkor, advent és bojt 1-ső vasárnapján 
osztatik ki kívánt részvéttel; magán- és beteggyónás 
ritkán fordul elő; a keresztelésnél csak a kereszt-
anyák vannak jelen; a költséges pasziták elmultak; 
az egyházkelésre minden gyermekágyas anya el jő. 
A konfirmandusokat húsvéttól, néha már a böjti 
időtől kezdve a lelkész oktatja Edvi Illés gyónókátéja 
nyomán egész pünkösd előtt való vasárnapig, amikor 
az ünnepélyes konfirmáczió szokott lenni a gyüle-
kezetnek nagy részvételével. Az egyházi házasság-
kötésre — egyetlenegy pár kivételével — eddig 
minden házaspár eljött a templomba, hol házassá-
gukra ünnepélyes esküt tettek. Viszálykodó házas-
felek, sajnos, találkoznak. A temetési idő törvényes; 
halotti beszédek a háznál az idősebbek felett tartat-
nak, gyermekek felett ima és rövid vers a lelkész 
által. A halotti búcsúztatók a jelenlegi lelkész idejé-
ben elmaradtak; halotti torok szünőfélben. A gyüle-
kezet erkölcsi állapota kívánni valót hagy fenn. 

e) Az anyakönyvek 1722-ben keletkeztek. 9 
kötetből állanak. A lelkészlakon zár alatt tartatnak. 
A legutóbbi évben a szülöttek és kereszteltettek 
száma: 26 fiú, 21 leány, összesen 47. Egybekelt 
.15 pár. Meghalt 24 férfi, 17 nő, összesen 41. Az 
utóbbi tíz év alatt némi fogyás állott be azáltal, 
hogy elköltözködés történt Marázára, Kis-Székelybe, 
Budapestre (circa 30—40 egyén) sőt Amerikába is. 

Konfirmáltattak: fiú 12, leány 16, összesen 28. 
Áttérés történt hozzánk a rórn. kath. egyházból 4, 
oda egy sem. 

f) Templom. Lásd a gyülekezet történetét. 
Épült 1775-ben. A templom jó karban van, tornyos. 
Három harangja. Orgonája. 

g) Templomi ékszerek és diszítmények. Oltár-
és szószékterítők: piros bársony, a Fördős-család 
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(uzdi) által ajándékozva; fehér (a mostani) a Sass-
család által 1896-ban ajándékozva gyönyörű kehely-
terítővel. (Ezeket a Sass-családban r. kath., ev ref. 
és ág. ev. hölgyek és úrnők készítették és hímezték: 
Özv. dr. Sass Istvánné őnagysága, Sass Lászlóné 
őnagysága, ifj. dr. Sass Istvánné őnagysága, özv. 
Sass Elemérné őnagysága és Kotsis Katalin őnagy-
sága). Gyönyörű kehelytakarót ajándékozott még 
1889-ben Pesthy Józsefné őnagysága (r. kath.) Uzd-
ról. Vannak régi kelyhek, az újabbat és ostyatartót 
néh. özv. Pesthy Jánosné, szül. Sass Lidia ajándé-
kozta 100 forint értékben. Az oltár-gyertyatartókat 
a Fördős-család adta; gyertyákat Sass Janka őnagy-
sága ajándékozott már több ízben. A csillárra a 
helybeli tanuló ifjúság az idén tartott műkedvelői 
előadás jövedelmét, 18 forintot ajándékozott. Gyűjtés 
100 forint. 

h) A gyülekezet iskolái. Az anyában van két 
iskola-terem két tanítóval. Tanító Schád János, a 
másik állás (4., 5., 6. osztály vezetője) jelenleg üre-
sedésben. (Diebold Károly soproni tanítóvá választa-
tott 1897. július végén). 

Pálfa filiában van egy iskola, tanítója Turczár 
Mihály. A tanulók száma Lőrinczen fiú 77, leány 
67, összesen 144. Ismétlősök összesen 78. A tan-
kötelesek szorgalmasan járnak fel. Pálfán a tanköte-
lesek száma: fiú 9, leány 9, összesen 18. Ismétlők: 
fiú 4, leány 5, összesen 9. Az iskola és tanítólak 
új mind Lőrinczen, mind Pálfán. Uzdborjádon az 
iskolák (kettő) községiek. — Lőrinczen tanszerek 
vannak; az 1868. 38. t.-cz. rendeletei teljesíttetnek. 

i) Iskolatanílók. Schád János született Majoson 
1844. márczius 16-án. Tanult Sopronban. Choral-
könyv megvan. Nyilvános vizsgák pünkösd előtti 
vasárnapon a templomban. 
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k) Levéltár van. 
1) Könyvtára van: iskolai 120, népkönyvtárban 

244 kötet. A hívek olvasni szeretnek. A lelkész 
ingyen is oszt Koszorú-füzeteket stb. 

m) Gondnok egy: Győri Pál, Zsivora pénztáros 
Kis Lajos, jegyző a tanító; egyházfi harangozó Plek 
István. Csak a harangozó kap fizetést. 

n) A (gyülekezet gazdálkodása 1. Bevétel 
gyónószemélyre 50 krajczár. Gabonát a lelkészhez 
viszik, a tanítók gabonáját a község veti ki és szedi 
be. Tőkekamat: Zsivora-féle alap kamatai. Kertárenda. 
Összes bevétel 1896-ban 2178 forint 33 krajczár. 
2. Kiadások. Tisztidíjak: lelkésznek, tanítóknak. Összes 
kiadás 1848 forint 10 krajczár. Maradt 330 forint 
23 krajczár. Hátralék 122 forint 30 krajczár. 3. 
Birtok van egyházi épületekben és földben. 4. Szám-
tartás nyilvános, a közgyűlésnek ad számot gondnok 
és pénztáros újévkor; a láda a gondnoknál. 5. Az 
egyházi épületek tűzkármentesítvék. 

o) Jótékony intézetek. Kisdedóvoda van. Nő-
egylet alakulóban. 

p) Zsivora György telt alapítványt az iskolára 
4000 + 2800 írt = 6800 frt; most 7000 forint.1 

Kamatját húzza Schád János tanító. Kezelője Kis 
Lajos egyháztanácsos.2 

q) Temető. Elkülönítve, befásitva a jelenlegi 
lelkész idejében. Árokkal bekerítve. A temetőfüvet a 
gyülekezet használja, bár a hivánv szerint a lelkészt illeti. 

Pál fa. Lélekszám: 150. Í896-ban bevétel 278 
forint 71 krajczár, kiadás 272 forint 34 krajczár. 
Maradvány 6 forint 37 krajczár. Magtár: 13 pozs. 

1 Mo>t, 1910-b.*n 17,159 korona 76 fillér. 
2 Z«ivora-alap kezelő 1910-ben Gyalog István (255 hsz.) Bagol alap 

1000 kor., hitelszövetkezeti-alap 655 kor. Gabonamagtár 494 kilogramm 
búza, 161 kilogramm rozs és 444 korona 73 fillir készpénz. 
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mérő búza, 231
 2 mérő rozs. Gondnok Kis Pál. 

Presbyterek: Gáncs István, Lázár György, Bertalan 
János, Bertalan József, Böröcz József, Bertalan István. 

Egyházi beszéd. 
Irta es az 1897. szeptember 9-ön Szent-Lőrinczen tartott püspöki 
epyházlátogatás alkalmából elmondta s Főtisztelendő Gyurátz Ftrenez 
püspök úrnak mély ti*;telettel ajánlja Sántlia Károly (Megjelent Evang. 

egyház cs iskola 15 évfolyam 37. számában) 

„Kegyelem és békesség nékünk Istentől, a mi 
Atvánktól és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Ámen." 

Alapigék: Ap. Csel. XXVII., 18—29. 
Ünneplő szent Gyülekezet! 
A felolvasott szent igék valósággal megtörtént 

dolgot írnak le: szent Pál apostolnak hajózását a 
zivataros tengeren. Mintha csak épp a mi mostani 
egyházi életünket rajzolnák e szent igék. Egyházi 
életünk ügyében a szent Isten előtt állunk — az 
esperesség elnöksége előtt állunk — egyházunk ha-
jójának érczkarú, hitben aczélozott szívű kormányosa, 
szeretett püspökünk előtt állunk, ki számot akar 
venni a mibennünk helyezett reménységről. Számot 
adunk. Megalázódott szívvel, fölemelt fővel adunk 
számot. Hisszük és valljuk e szent igéket, melyek 
három dologra tanítanak: igazságra, bíztatásra és 
parancsra. 

1. Az igazság az, hogy az egyház olyan, mint 
a hajó, mely fölött az ég most elborult. 

2. A bíztatás ez: Istennek angyala, a vallás 
mellénk áll és szól: ne féljetek, jó reménységben 
legyetek; szigetre kell találkoznunk. 

3. A parancs pedig ez: vessük le a négy vas-
macskát a mélyre, várván a napfelköltét. 
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I. 

Az igazság az, hogy stb. Mint a vízözönben 
mentő bárkát adott az Úr az embernek, úgy ád 
nekünk is itt e földön a köny-, a küzdelem- és bűn-
özönben megtartó bárkát, hajót; e bárka, e hajó az 
egyház, a Krisztus egyháza, a keresztyén anyaszent-
egyház. A hajó a menedékhelyet, a megtartást, a 
haladást ábrázolja. Valóban az Evangvéliom a mi 
menedékhelyünk, a Krisztus által tartatunk meg s a 
ker. anyaszentegyház az emberiség haladását célozza. 
Legyetek tökéletesek! Tökéletesedés mindabban, ami 
szép, jó, igaz és nemes és boldogság e tökéletese-
désben : ez a mi czélunk. Testvériség, egyenlőség, 
szabadság! mily magasztos szavak! s mi teremtette, 
mi teremti, mi valósítja meg ez eszméket a népek 
között ? Nem a Krisztus vallása-e ? a szeretet vallása, 
mely testvérekké fűzi össze az embereket; a Krisztus 
vallása, mely tanít, hogy az Isten előtt nincs sze-
mélyválogatás, hanem mindnyájan egyenlők vagyunk, 
egy Isten áldott napja süt reánk, egy Istennek áldott 
esője hull földünkre, egy a czélunk. a menny; — 
a Krisztus vallása a Krisztusé, ki tanít: Megismeritek 
az igazságot és az igazság szabadokká tesz titeket, 
szabadokká a tudatlanság és bűn rabszolgaságából, 
érettekké a polgári szabadság kivívására s méltókká annak 
megtartására. Tanít élni-halni királyért, hazáért, 
Istenért! 

A Krisztus egyháza és ebben az ő vallása az 
a gyökér, az a világosság, az a levegő, amelyből és 
amelyben tudomány, művészet, törvény, földmívelés, 
ipar táplálkozik, virágzik, család és társadalom él, 
éltet és boldogít. Egyházunk, vallásunk jelszava: 
mindig tovább ! mindig. fölebb! Előre ! 

Az életben anyád az egyház, mely a vallás 
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tiszta tejével táplál a boldogságra, — az élet küz-
delme, fájdalma és gyászában óh hova hajtanám fe-
jem, ha a vallás ölére nem ? angyalod a vallás, vi-
gasztal, bűntől tisztít, — csillagod, mely a sírnál 
oda mutat a fénylő magasságba. Oh, hol a szív, 
mely ne áldaná Istenét a vallásért s ennek áldott 
hordozója, — az egyházért ? Isten országának, a sze-
retet, öröm és békesség országának külső megteste-
süléseért ? 

Ez egyház felett az ég jaj, sokszor elborult; 
mint hajó a szélvészben, sülyedezett s a hajó népe 
nem látta sem a napot, sem a csillagokat a pogány 
császárok idejében, a reformáczió előtt s hazánkban 
az üldözéskor. 

Jaj, mintha édes magyar hazánkban egyházunk 
hajója most is sülyedezne! Rég, az ellenséges idők-
ben, az üldöztetés éjjelében, ha leáldozott is napunk 
és leestek is a csillagok, ezer meg ezer szívben 
fénylett az Isten és az ő szent igéje hitbuzgó apáink-
nál. Ma?! Ma az ellenség nemcsak s nem annyira 
kívül, mint inkább itt belül van a hajóban és a szív-
ben. Az ellenség sokaknál a lágymelegség, a közö-
nyösség, a hitben és buzgóságban való megfogyat-
kozás. De mit mond az Úr? Mivelhogy sem hideg 
nem vagy, sem hév, kivetlek téged az én számból, 
kegyelmemből. Azért légy buzgóságos és térj meg! 
Micsoda felhő borult a nap elé? A hitetlenség felhője. 
Micsoda sötétség borult a csillagra ? A bűnnek sötét-
sége. Nem keresed, óh ember a Krisztust, ki néked 
napod, világosságod s ama hajnali csillag, az üdvös-
ségnek csillaga! 

Rajtunk ezért Istennek sújtó balkeze, mert nem 
akarjuk megbecsülni áldó jobbkezét. 

A jók, a nemes és hű szívek sírnak, hogy 
sokan elfordultak Istentől s egyházunk hajója sülyedez. 
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II. 

De titeket, ti jó, nemes, hű szívek, így bíztat 
Istennek angyala, a vallás: ne féljetek, jó remény-
ségben legyetek, szigetre kell találkoznunk. 

Sokszor sülyedezett már a Krisztus hajója, de 
soha sem merült el, — sokszor zúgott körötte a 
szélvész, de soha sem dönthette fel; — mindannyiszor 
kisütött a felhőből a nap, kiragyogott ama tündöklő 
hajnali csillag. Mikor a félelem és a lángoló hit és 
bizalom így esdekelt kulcsolt karokkal: Uram, tarts 
meg, mert elveszünk! mikor a hajóban és a szívben 
alvó Krisztust, az alvó hitet költögette a veszély: 
Mit féltek, óh kicsinyhitűek ?! Megdorgálá a szeleket 
és a tengert és lőn csendesség. S felzajdult a nép 
ajakán a régi zsoltár: — tenger zúgását is túl-
harsogva: Az Isten a mi oltalmunk és erősségünk! 
és zajgott, zúgott a győzedelmi' ének, Luther éneke: 
Erős várunk nekünk az Isten! 

Ma is szól, nekünk is szól a Krisztus: Mit 
féltek óh kicsinyhitűek ?! (Megdorgálá a szeleket és 
a tengert és lőn csendesség.) Minket is biztat Isten-
nek angyala: Ne félj! Mit félnénk az egyházpolitikai 
törvénytől, én népem? hisz a te hitednek megerősí-
tésére fog az szolgálni, hogy szabadon válaszd a jó 
és rossz között a jót. Protestáns egyházunknak a 
szabadság volt a szülője, az éltetője és fentariója. 
Vallásunk Istennek hatalma, nincs földi hatalom, 
mely meggyőzné, minden földi hatalmasságot meg-
győz. „Gyarló ember keze s gonoszak álmai Hogy 
bírnák az Istent útjában gátlani?!" Szabadon bűn és 
erény közt, nem szokásból, nem kényszerítésből, 
hanem erős meggyőződésből imádjad Istenedet, kö-
vessed vallásodat, tisztelve a másét, szeretve a ma-
gadét, így légy hű egyházadhoz, templomodhoz, 
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őseidnek szent hitéhez s apáid jelszava legyen a te 
jelszavad : Vallásomért mindent! Vallásomat semmiért 
se! Ne féljetek, legyetek jó reménységben. Minél 
jobban betelik a szív a világ hiábavalóságával, annál 
epedőbb vágyyal szomjúhozik majd az Elet forrá-
sához, a Krisztus vallásához. Ne féljetek, minél 
mélyebben sülyed az ember a bűnbe, mint a tékozló 
fiú, annál jobban kívánkozik az apai házhoz az ő 
megszaggatott, bűnbánó lelke, hogy érezze az égi 
atyának kegyelmes csókját s azt, hogy mily édes az 
Úr s mily jó az ő közelében lakni. 

Szükséges a természetben a vihar: tisztítja a 
levegőt, izmosítja a fákat, újít, frissít, erősít. így az 
erkölcsi világban is. Az egyházban is harcz próbál ja 
meg a katonát, küzdelem edzi a lelket. Legyünk mi 
a Krisztusnak jó vitézei a nehéz, a gonosz, a ke-
mény napokban is, a kísértetnek idején. Az Istennek 
útai nem a mi útaink, gondolatai nem a mi gondo-
lataink. Ezer eszköze van az Istennek, hogy a ráz-
kódás után. a fenyegető hullámok elsimulása után, 
a zúgó, haragos tengernek lecsöndesülése után hajónk 
bizton haladjon, nem a sír révpartjáig, nem, hanem 
amaz örökkévaló kikötő felé, az örök békesség, a 
végetlen tökéletesség országa felé. 

Addig is, míg a habok zúgnak, bízzunk, legyünk 
jó reménységben, mert szigetre kell nekünk találkoz-
nunk, pihenő, áldott helyre; e sziget, e hely a 
templom. Oh, mi kies helyünk, csendes szigetünk, 
szent templom, benned nyerünk újabb erőt az útra! 

A czél még messze, a révpart még távol. Addig 

III. 

Hallgassuk meg a parancsot, a parancs ez : vessük 
le a négy vasmacskát a mélyre, várván a napfelköltét. 
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Négy vasmacskát vetének a tengerbe, hogy meg-
erősítsék a hajót. Mélységeken járunk, magasba kell 
törnünk. Hogy hajónk el ne merüljön, vessünk le 
négy vasmacskát mi is a mélységbe; e négy vas-
macska legyen: az erős hit, a munkás szeretet, a 
tűrő reménység és a csodákat tevő imádság. A kő-
szikla erős hiten építé a Krisztus az ő anyaszent-
egyházát. Hiten épült, hiten áll fenn. Hit az erőssége, 
vasmacskája az egyház hajójának. 

A munkás szeretet rakta s hordta a drága kö-
veket az egyház templomához; szeretet Isten és 
emberek iránt, megmentője a Krisztus hajójának. 

A tűrő reménység, az Istenbe vetett reménység 
az egyház épületének koronája; ez a mi horgonyunk 
a hajón. 

Az imádság, a léleknek Istenhez való fölemel-
kedése, az Isten akaratján való megnyugvás, az 
Istenbe vetett rendületlen bizalom ruház föl bennün-
ket földöntúli erővel. 

Ha most a nap elborult is, ha a nap leáldozott 
is, ha a nap éjszakába hanyatlott is, mi azért várjuk 
a nap felköltét, várjuk, hogy hitünk napja, egyházunk 
dicsőségének napja, boldogságunknak napja újra föl-
kél, föltámad, fölragyog dicső fénnyel, büszke fény-
nyel, örök fénnyel itt lent a siralom völgyében, hogy 
besugarazza ezt és ott fent ama nagy reggelen. 
Adja Isten! 

Hogy ezt az Isten megadja, azért jött hozzánk 
ama főkormányosnak, a Krisztusnak képében és 
parancsából egyházkerületünk hajójának kormányosa, 
a mi mélyen tisztelt és forrón szeretett püspökünk. 
0 a legelső a munkában, legelső a fáradozásban, 
legelső a buzgóságban. „Fény nevére! Áldás életére!" 
Fény nevére! Nem világi fény — több ennél, szebb 
ennél: az a fény, melyről a próféta így szól: „Akik 
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sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok, 
örökkön és örökké fénylenek." Áldás életére! Az ő 
életére, ki azt vallja, hogy az ő élete csak úgy ál-
dott, ha másoknak életét áldottá teheti, boldoggá 
teheti. 

Ő is visszhangoztatja a mai szent igéket: hajó 
az egyház, a mi drága protestáns evangyéliomi egy-
házunk; fiaim, leányaim, testvéreim, haladjatok amaz 
igaz, magasztos czél felé! Ne féljetek, jó reményben 
legyetek, vessétek le a négy vasmacskát: az erős 
hitet, a munkás szeretetet, a tűrő reménységet. Szün-
telen imádkozzatok s várjátok erős hittel, biztos 'hit-
tel — semmit nem kételkedvén — a napfelköltét, 
hol lesz szabad, boldog, dicső magyar hazában 
szabad, boldog, dicső evangyéliomi, Krisztusi egy-
ház, evangyéliomi, Krisztusi szív és evangyéliomi, 
Krisztusi élet. Ámen. 

Imádság a beszéd után. 

Sionunknak sziklavára, 
Mindörökké az vagy, Isten! 
Most kemény csak, most a pálya, 
Lesz-é, aki megsegítsen? 
Te vagy Isten segedelmünk, 
Hadakozol értünk: 
Zsámolyodnál esdekelnünk 
Olyan édes, nyugtató minékünk! 

Zúg a tenger, forr az élet, 
Uram, tarts meg! sírva esdünk. 
Míg velünk vagy és mi Véled, 
Addig Jézus, nincsen vesztünk ! 
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Légy mivélünk! Mondd: „Mit féltek, 
Oh kicsinyhitűek?! 
Lesz csendesség s révbe értek, 
Kik én hozzám végig vagytok hűek!" 

Elhajoltunk Tőled Isten, 
A jók is csaknem elestek; 
Nincsen áldás, béke nincsen, 
Mert az emberek csak testek. 
Jöjj Szentlélek, lehelj lelket 
A száraz csontokba, 
S üdvödet világ föllelted, 
Az újonnan születéstől fogva. 

Templomodba seregeltünk, 
Jó Atyánk, e rossz napokban; 
Bús egünkről a fény eltűnt, 
De szívünk még Erted dobban. 
Benned bízunk, szent igédben, 
Szent igéd igazság; 
Van, ki tartson, áldjon, védjen, 
Bizton győzünk, veszt a fondor gazság. 

Van még, óh van, aki térdet 
Nem hajtott világi Baálnak; 
Vannak Uram, akik érted 
Száz veszéllyel szembeszállnak; 
Vannak, kiknek lelkök lángol, 
Mint a Hóréb bokra 
És eltelve buzgóságtól, 
Bátran néznek a zúgó habokra. 

Fel hajómra, kisded népem, 
Vaskarokkal, lelkes hittel 
S az élő kútfő tükrében 
Felragyog a béke, hidd el! 
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így a szózat, a sugallás 
Es szíveink égnek, 
Együtt, egyért: érted, vallás, 
Földre szállott angyala az égnek. 

Adj nekünk Ég vallásunkért, 
Epedező, buz^ó szívet! 
Adj nekünk Ég egyházunkért, 
Égő lelket, holtig hívet! 
Sziklán épült szentegyházad, 
Szikla-hiten áll fenn; 
Uram, építsd, óvjad, áldjad 
Az időknek végeiglen, ámen! 

1910-ben az egyházközségi elöljárók ezek: Sántha 
Károly lelkész és Fördős Dezső elnöklésével: Schád 
János tanító, Mendől Ede tanító, Balog György gond-
nok, Szabó István pénztáros, Gyalog István Zsivora 
pénztáros, Kasza János (86 hsz.), Gyalog János 
(125 hsz.), Tót István (22 hsz.), Kiss János tiszte-
letbeli (126 hsz.), Kasza János (258 hsz.), Pesti 
István (80 hsz.), Gősi Pál (140 hsz.), Szalai István 
(65 hsz.), Szabó István (14 hsz.), Gulyás István 
(259 hsz.), Miszlai József (129 hsz.), Györe József 
(273 hsz.), Pere József (91 hsz.). Uzdborjádról: 
Tót István, Kránicz István, Szabó István. 
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