
Szemelvények Sárszentlőrinc múltiából

Petűi, ha Sárszentlőrincen töltött isko]ás éveire emlé-
kezett,,.boldog gyermekségének színhelye"-ként emIe-
gette, Ill4ls Gyula, aki a faluhoz tartozó Rácegres-pusz-
tán született, rajongó Szeretettel ldézi ,,a tolnai táj, a

Völgység, feledhetetlen édességgel hu]lámzó Iankáit",
és a falu,,gyönyörű, SZéleS főutcá]át".

Már ennyi is elegendő lenne ahhoz, hogy Sárszeni-
lőrinC történetének könyvét érdek]ődéssel vegyük kéz-
be, Csakhogy a legnagyobbak mellett az ott élők, a
legkisebbekkel együtt építették-szépítették évszázad-
okon át a települést, A helybeliek teremtő munkáját
tárja fel eZ a könyv a kezdetektől ielenünkig. Ahogy
kollektív munka volt az e]őbbi, úgy az lett a kötet
anyagának összegyűjtése Is. Csepreqi Béla 32 éven át e
falu lelkésze, va]amint lánya {a mostani lelkész) irá-
nyításával, régi iratokból és a sajtóból Váiasztották ki

a megfelelő írásokat, kiegészítve a munkatársak tar-
talmas közleményeivei, Ezeket a Függelék, régi iratok,
kal és fényképekkel egészíti ki (Talán többet is lehe-
tett volna közölni belőlük, ]

A település a hajdan mocsaras Sárvíz patak mellé,
kén épült, innen a neve, Már az Árpádok idején, I334-
ben plébániája Volt, A törökök ezt aZ oíszáglészt Sem
kímélték. A teljesen e]pusztu]t település helyére
Ludvig rlorr Baden őrgrőt a török elleni harcban kiszo]-
gált katonáit telepítette ló98-ban, A rommá iett he-
lyen nem maradtakazonban sokáig, l7l8-J9-ben újra
próbálkozott egy csoport, de három év múltán ezek is
továbbmentek, Végül egy királyi rendelet különós
kedvezményeket ígért az e)néptelenedett fa]vak tele-
peseinek, I722. ]úliusában nyolc család szerződést ííl
alá a szentlőrinci puszta megszállására. Ezek kitartot-
tak. így hamarosan vonzóvá váltak Dunántú] távo]abbi
vidékén élő rajoknak is. ]öttek Cyőr, Sopron és Moson
vármegyékből, Német és tót családok is érkeztek, el-
sősorban iparosok, Egy falu akkor váIhatott igazán kö-
zösséggé, ha temploma is épült, A kózeli Cyörkönyből
átiött Báftina György evangélikus lelkész, aki Sokat tett
a te]epüléSért.

Először egy kicsi sárternplomot építettek, ami fél
századon át állott, Úi templom építését a protestán-
soknak törvény tiltotta, Sem a törókök, sem a Habs-
burgok uralma nem kedvezett nekik, Végül ajándékok-
kal megrakott küldöttség indult útnak, Előbb fö]des,
urukhoz mentek, azután Pozsonyba, az országgyűlés
színhelyére, majd Bécsbe, ahol Mária Terézia hozzáiá-
rulását adta a templom építéséhez, Rögtön hozzá,
kezdtek a gyűjtéshez. Az úi temp]omra még a legsze-
gényebbek is adakoztak, mint ,,kis iankó tsimmazia
inas 50 krajcárral". A kétkezi munkában iS réSZt vett
mjndenki. l775. augusztus 1 5-ére így épüIt fel a mos-
tani templom. Emiékeztetőül: lL Iózsef ,,türe]mi íen-
delete" l78I-ben ielent megl

A falu ezután is sokat köszönhetett kiváló papjai-
nak, Na4q lstvánt érdemei miatt dunántúli püspöknek
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Vá]asztották, szemben a tudós Ráiíl Mátyással, l78ó-
ban, Mivel ezért azt kívánták, hogy költözzön el a falu-
bó], inkább Visszautasította a tisztséget, lgen ám, de
1796-ban, ó8 éves korában úira püspökké választot-
ták, Elvállalta, de csak úgy, hogy ló évi tisztsége ide-
jén Sárszentlőrincen maradhatott. Így 1ett a kis falu-
ból püspöki székhely! Az ő tekintélye tette a községet
az alakuló egyházmegyei gimnázium székhelyévé,
amely ó4 éVen át (l80ó-tól l870-ig) hírneves iskolája
volt az országnak, Az oktatásban is újat adott, a közis-
mereti tárgyak mellett magyar nyelv- és irodalmat, la-
tint és klasszikus kóltészetet, iroda]mi németet taní-
tottak, Amellett, hogy előkészítették a diákokat a fel-
sőbb iskolákra, tanítói okievelet is kaptak. A magyar,
német, szlovák diákok száma eleinte 30 40 volt, ké-
sőbb már l40-re is feleme]kedett, Számos kiváló em-
bert adott az országnak,

Nem vé]etlen tehát, hogy az iskolákban nagyon vá-
logató, akkor még igen 1ómódú, Peirovirs lstván ide
küldte 9 éves Sándor fiát, akit anyia lovaskocsin ho-
Zott Szabadszállásró] l83l, szeptember 28-án
Sárszentlőrincre, A falu jegyzőiének házában, a Hittig,
házban lakott. Ez ma Petőfi Emlékház.

Barátja a közeli, Sárszentiőrinchez tartozó Borjád föl-
desurának fia, sass lstván volt, petőfi többször is vissza-
tért hozzá látogatóba, Több verse született Borjádon.
Egy l845-ös látogatásának emlékét őrzi ,,A négyökrös
szekér" című verse, Meg]átogatta a kor egyik kiváló pe-

dagógusát, kedves tanárát, LeÍr Andrást is, A faluban
tartották aZ ország első Petőfi ünnepélyét l884-ben, A
rég1 barát, Sass István szervezte, Ekkor helyezték eL az
emléktáblát iS, Itt tafiották e]őször szü]etésének Cente,
náriumát is, rendhagyó módon, szeptembel 24-én, ami-
koí bevezették nevét az iskola könyvébe,

A nagybirtokok szorításában a falu határa nem ter-

]eszkedhetett, de ió minőségű termőföldje, szőlőhe-
gye mégis magas jövede]met adott a szorgos munká-
ért. Szép fa]u épült a haldani pusztaság helyén,

|ó kapcsoiatuk alakult ki a környékbeli sváb telepü-
lésekke1 is, ,,Cseregyerekeket" küldtek egymáshoz, aklk
nemcsak nyelvtudással, hanem hasznos tapaszta]a-
tokka] térhettek haza, }elenleg távolabbi kapcsolato-
kat is ápolnak, finn testvérvárosukkal kölcsönösen 1á-

togatják egymást,
A mocsaras területen, majd a pusztává lett haidanj

település helyén kemény munkával felépített és máig
SZépített falu töIténetét öSszegyűjteni, sárgult papíro-
kat és va]aha éLt tevékeny elődöket megszólaltatni, a
múltat a jelennek felmutatni olyan igyekezet, amely
csak e]ismerést érdemel, ló törekvés, hogy egyre tóbb
kis település fordul múltja, hagyományai felé, A törté-
nelem valódj alapja a mindenkor munkálkodók helyt-
á]lása,

A ne|lo Ulódok dicserele a kön),^/,

s. E.


