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NÉMETH KÁLMÁN 

 

Szoborállítás Földi Lõrincnek 

Sopronban 
 
Halálának 40. évfordulóján volt tanítványai, elsõsorban a Széchenyi István 
Gimnázium (SzIG) egykori diákjai és mindazok a soproni polgárok, akik még 
életében ismerték és tisztelték, hálás szívvel emlékeztek Földi Lõrincre (1913–
1970), a kiváló nevelõre, pedagógusra, a város közéletében is jelentõs szerepet 
vállaló személyiségére. Emberi megítélése példaként állhat a tanulóifjúság elõtt, 
szakmai megítélése pedig ugyancsak például szolgálhat az útkeresõ 
pedagógusok, nevelõk számára. 

 

 

1. kép. Földi Lõrinc mellszobra 

 

Az 1970-ben bekövetkezett korai, hirtelen halála családja mély gyászán túl 
megdöbbentette környezetét és tanítványait is. A Soproni Szemlében a folyóirat 
szerkesztõje, Dr. Mollay Károly germanista professzor nekrológja (SSz. 24 (1970), 
382.) vázolta fel a szegény sorból származott tanár életútját, aki 1941-ben került a 
soproni hadapród-iskolába mint katona-tanár, majd civilként 1951-tól a Széchenyi 
Gimnázium tanára és 1954-tõl igazgatója, tíz évre rá pedig az Óvónõképzõ Intézet 
igazgatója lett. Kitért a város közéletében játszott szerepére is, hiszen Földi Lõrinc 
pedagógiai munkásságán kívül élénk közéleti, társadalmi tevékenységet 
folytatott. Így többek között tagja volt a Soproni Szemle szerkesztõbizottságának 
is. Halálával a város lakossága egy minden probléma iránt érdeklõdõ tagját 
vesztette el. Ma talán már kevesek emlékezetében él, hogy a Soproni Városszépítõ 
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Egyesület 1968. évben bekövetkezett újjáalakulásakor annak elsõ elnökévé is 
Földi Lõrincet választották. 

Széleskörû elismertsége ellenére sajnálatos, hogy 2009-ig semmilyen maradandó 
emléket nem kapott sem tanártársaitól, sem volt diákjaitól. Bár már évekkel ezelõtt 
megszületett a szándék a gimnázium, majd Óvónõképzõ Intézet-igazgató Földi 
Lõrinc mellszobrának a halhatatlanok szoborparkjában történõ elhelyezésére, a 
nemes szándék megvalósítására az egykori diák, Walter Dezsõ anyagi, valamint 
felesége és gyermekei erkölcsi támogatásával kerülhetett sor. A bronz-szobrot 
Kutas László szobrászmûvész alkotta meg. Végül a Gimnázium Széchenyi Alma 
Mater Sopron Alapítvány kuratóriuma és a SzIG Öregdiák Társaság vezetõsége 
összefogva kérvényezte, dr. Fodor Tamás, Sopron Megyei Jogú Város 
polgármestere terjesztette elõ, a közgyûlés pedig egyhangúan támogatta a szobor 
kért helyen történõ felállítását. 

Földi Lõrinc mellszobrának avatására a Vas- és Villamos-ipari Szakképzõ 
Iskola és Gimnázium melletti szoborparkban, 2009. december 12-én került sor. 
Özvegye, dr. Boros Judit tanárnõ, bár tudott a közelgõ eseményrõl, ezt a napot 
sajnos már nem érhette meg, 2009. november 12-én, életének 96. évében elhunyt. 
A szoboravatáson a hideg idõ ellenére sokan vettek részt. Földi Lõrinc lányai, 
Judit és Hajnalka mellett sok volt diákja, tanártársa és hivatali utóda, valamint 
ismerõsei is megjelentek. A szobor felavatásának ünnepi szónoka az iskola 
diákjainak egyik példaképe, az 1958-ban érettségizett Vékás Lajos akadémikus 
volt, aki köszönetet mondott mindazoknak, akik segítették a kiváló alkotás, a 
mellszobor felállításának munkálatait. Legelõször háláját fejezte ki a mellette 
állóknak, Kutas László szobrászmûvész alkotónak és Walter Dezsõ öregdiák 
adományozónak. Köszöntõt mondott még Dr. Katona György a Nyugat-
Magyarországi Egyetem (NyME) Benedek Elek Pedagógiai Fõiskolai Kar dékánja, 
valamint Szabó Miklós, a Széchenyi Gimnázium igazgatója, aki az elvégzett 
munka elismerésén és a köszönet hangján túl megállapította: „Soha nem látott 
akaratot tapasztaltam abban a diákösszefogásban, amely a mellszobor felállításáért indult. 
S e folyamat közben újra és újra elém állt a kérdés: Mi lehetett a titka annak a tanárnak, 
iskolavezetõnek, akiért 50 év távlatából is így rajongjanak diákjai, akinek fél évszázad 
múltán is ennyire hálásak tanítványai? Talán ma itt a szoboravatás közben, vagy annak 
kapcsán kialakuló beszélgetések során közelebb juthatnak a válaszhoz, de annak teljességét 
csakis ezek a diákszívek rejthetik.” 

A koszorúzások sorát a tanár úr leányai, Judit és Hajnalka nyitotta meg. Az 
iskolai alapítványokat Dékány Zsigmondné és Németh Kálmán képviselte. A 
Gimnázium képviseletében Szabó Miklós igazgató, a NyME Benedek Elek 
Pedagógiai Fõiskolai Kar nevében Dr. Katona György dékán, szülõvárosa, 
középiskolája részérõl a kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium képviselõi 
koszorúztak. Az ünnepséget követõ fogadáson a meghívott és szívesen látott 
vendégek kötetlen formában elevenítették fel Földi Lõrinchez fûzõdõ személyes 
emlékeiket. 

Érdemes kiemelni, hogy Földi Lõrinc elismertsége már e szoboravatást 
megelõzõen – ugyanebben az évben – egy másik maradandó soproni emlékkel is 
gyarapodott. A Széchenyi István Gimnázium 1954-ben érettségizett három 
párhuzamos osztályának volt diákjai az évenként visszatérõ pünkösdi 
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találkozójukon még 2008-ban elhatározták, hogy a Gimnázium szépen felújított 
udvarán emléktáblák állításával emlékeznek a mindhárom osztályt tanító 
feledhetetlen tanáraikra; Földi Lõrincre és Ákos Ernõre. 2009. május 23-án, a három 
osztály közös, 55 éves érettségi találkozóján felavatták a két kiváló tanár 
emléktábláját. Az emléktábla avató visszaemlékezést az 1954-ben érettségizett 
osztályok diákjai nevében Németh György aranyokleveles bányamérnök tartotta.*

                                                           
* A szoboravatón és az emléktábla avatón elhangzott megemlékezések a Széchenyi István Gimnázium honlapján 
olvashatók.  

 


