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Két rajz a sárszentlcSrinci Petőfi emlékekről 
A sárszentlőrinci Pető/i-hagyományok feléledésekor, a jubileumi évben, két, 100 év 
előtti rajz is napvilágra került, melyek mind alkotójuknál, mind tárgyuknál fogva 
érdeklődésre tartanak számot. 

A rajzokat Lehr Vilmos, Lehr Andrásnak Petőfi sárszentlőrinci tanárának fia 
készítette, aki a népes és jeles embereket adó családból rövid életet élt. 1840-ben 
született Sárszentlőrincen, s az itteni elemi és algimnáziumi osztályok elvégzése 
után — ahol még apja tanítványa volt — a pozsonyi evangélikus gimnáziumba ke-
rült, s ott 1858. augusztus 4-én érettségizett. Az 1858—61-es években folytatta a pesti 
egyetem jogi tanulmányait, és 1863. október 14-én „államtudományi osztályú állam-
vizsgálatot" tett. 1865. november 27-én, Majoson eltemették. 

Ezek a szűkszavú életrajzi adatok nem sokat mondanának számunkra, ha nem 
maradt volna utána és aláírásával két rajz is. 

Az első az apai házat, feltehetően a rájzoló szülőházát ábrázolja a Lehr András 
Sopronba költözése utáni évből. Aláírása: „SÁR-SZENT-LÖRINC LEHR ANDRÁS 
LAKÓHÁZA 1831—1853 RAJZOLTA LEHR VILMOS 1854". A 14 éves gyermek 
kezéből származó rajz rendkívüli rajz-készségről tesz tanúságot. Eddig még nem 
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sikerült feltétlen bizonyossággal azonosítani a házat. Nehezíti a kérdést, hogy a kis 
gimnázium épületében minden bizonnyal tanári lakás is volt, amelyről — annak 
emléktáblával való megjelölésekor, 1884. augusztus 10-én — Lehr Albert, neves iro-
dalomtörténész ünnepi beszédében azt vallotta, hogy az ő szülőháza, de a fennma-
radt ra jz bizonysága szerint Lehr Andrásnak külön családiháza is kellett, hogy le-
gyen. Legalább is Sárszentlőrincről való elköltözésekor, ha nem is lakott abban 
itteni taní tásának egész ideje alatt. 

A másik ra jz a sárszentlőrinci algimnáziumot ábrázolja 10 évvel későbbről, de 
még működésének idejéből. (1870-ben költöztették az iskolát Bonyhádra.) A falu 
főutcája felőli nézetben készült rajz alapján még ma is vissza lehetne állítani a 
történelmi nevezetességű épületet eredeti formájába.. A ra jz aláírása: „A SÁR-
SZENT-LÖRINC-I ALGIMNÁZIUM. ITT TANULT PETŐFI 1831—1832 RAJZOLTA 
LEHR VILMOS 1864". Az aláírás érdekessége, hogy a sárszentlőrinci iskola lerajzo-
lásakor nem családi kapcsolatukat — az apa 21 évi ottani professzorkodását — örö-
kíti meg, hanem Petőfi ottani diákoskodását. (Talán egyetlen írásbeli, korabeli do-
kumentum a ha jdani professzor Petőfire való emlékezésének, Lehr András 1873-ban 
halt meg Sopronban.) 

A két ra jz dr. Tolnai Vilmos egyetemi tanár hagyatékából, ugyancsak régi ke-
retben, dr. Tolnai Margit orvosnő a jándékaképpen került Sárszentlőrincre, több 
más, a Lehr-családra vonatkozó képpel és okmánnyal. Tudtommal korábban még 
nem publikáltatott , leszámítva egy-két ú jabb közlését. (Tolnamegyei Népújság 
1972. júl. 1.; Evangélikus Élet 1972. júl. 9.; 14.; Csepregi Béla: Petőfi Sárszent-
lőrincen, Szekszárd, 1973.) 
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