
Dr. Borsi Vincéné Finta Jolán 

1909-2001 

 

 Sokak kedves Jolcika nénije Erdélyben Hosdáton született. Apja: Gemenci 
Finta Albert, székely nemes, (1879-194), édesanyja: Láger Róza volt. Házasságukból 
méh Erdélyben született Jolán Hosdáton 1909. április 24-én, Szent György napján és 
később öccse Zoltán is. Lányuk az alsó osztályokat is ott végezte. 

Endrőddel az első világháborút követő gonoszság szülte „békekötése” hozta 
össze. A család menekülni kényszerült Erdélyből, s az apa hamarosan Endrőd község 
főjegyzője lett, mely tartott 14 évig. 

Az édesanya 34 évesen 1921-ben Erzsike lányuk születéskor életével fizetett a 
kislányért, aki rövid időre anyja után még babaként távozott az élők sorából. 
Mindketten a Szarvasvégi temetőben, közel a Finta kriptához alusszák örök álmukat. 

Az apa Julie Eszterrel kötött második házasságát követően 1940-ben fejezte be 
életét. Második felesége, aki 10 évvel volt öregebb nála, nagyon megkeserítette a 
család életét, ám jóval túlélte férjét s 86 éves korában hunyt el. 

Jolán tanítónőnek készült. Az év nagy részében távol volt a családtól. 
Hihetetlen szorgalommal vetette magát a tanulásba. Képessége révén a zene s ének 
terén is remek eredményt ért el. A későbbi években zeneoktatóként (zongora) is 
elismeréssel beszéltek tevékenységéről. A tanítói képzést Cinkotán fejezte be 
kitüntetéses oklevéllel. Sikeresen illeszkedett be a fiatal értelmiségiek csoportjába. A 
lendületesen fejlődő falusi színjátszásnak nem csupán szervezője, közkedvelt 
szereplője is volt. 1926-ban a díszpolgár választás felejthetetlen eseményeinek, - 
amikor községünkben Rózsahegyi Kálmánt ünnepelték – aktív résztvevője volt 
Kalmár Katica, a későbbi Paróczainé, Szabó Elekné Kovács Etelka, s az én 
feledhetetlen tanító nénim, Dinya Ilona társaságában. 

1934-ben kötött házasságot Dr. Borsi (Hanyecz) Vincével, aki élete során, 
szorgalmas munkája révén az anyakönyvvezetőségtől a főjegyzőségig jutott. Hosszú 
boldog házasságukból két gyermek született: Péter 1937-ben, Vince 1938-ban. A 
kedves, szeretetteljes tanító néni a gyerekek nevelésében, tanításában fogalommá 
vált. Rajongtak érte tanítványai, és a szülők szeretete, tisztelete övezte. 

1944/45-ös tanévben munkatársa lehettem az endrődi polgári iskolában, ahol 
rendkívül eredményes oktató-nevelő munkát végzett. 

A kommunista hatalomátvétel után Dr. Borsit, s vele együtt sok értelmiségit 
lakóhelyük elhagyására kényszerítették. Orosháza lett új otthonuk. Új lakóhelyük 



népének példás munkával köszönték és hálálták meg szeretetük melegét egészen 
nyugdíjazásukig. 

Életük nagy törése, feledhetetlen bánata lett Péter fiuk fiatalon bekövetkezett 
halála. Vince fiuk viszont, aki kiemelkedő munkát végzett a pedagógiai pályán, 
napjainkban is, már nyugdíjasként fáradhatatlanul tevékenykedik az orosházi 
iskolában. 

Jolán, 92 évesen tért örök nyugalomra férje mellé, aki 96 esztendős földi pálya 
után piheni fáradalmait a Hanyecz család sírboltjában, a Szarvasvégi temetőben. Az 
idősebb generáció hölgy tagjai, akik keze alatt tanulták meg a tudományokat, 
bizonyára hálával gondolnak Jolcika tanító nénire. 

„Itthon vagytok. Itt volt felhőtlen boldog világotok. Szívünkben élni fogtok, 
mert igaz értékei voltatok társadalmunknak. Legyen áldott a pihenésetek” 


