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Varga József 

Horváth Vince (1912 – 1945) 
 

„Disciplinam et scientiam doce me!” 

Fegyelemre és tudományra taníts engem! 

 

A világűr kutatóinak számtalan információt 

szolgáltat a szép, tiszta, csillagos égbolt. Az 

óceánokon járó hajósok, de még az éjjel utazó 

vándorok számára is fő tájékozódási pontként 

mutatatták egykor a helyes irányt a fényesebb 

csillagok és a csillagképek. A laikusok – 

különösen a romantikus lelkűek – többnyire 

csak augusztusban vetnek egy-egy pillantást a 

csillagos égbolt különös jelenségeire, az 

úgynevezett hullócsillagokra, vagyis a Föld 

légkörébe érkező, ott felizzó, leesni látszó, s 

pillanatokon belül megsemmisülő meteorokra. 

Az egyik legizgalmasabb és szinte minden 

embert lázba hozó égi jelenség azonban egy-egy 

üstökös megjelenése. E ritka jelenség 

fényessége s a csillagot követő fénycsóva 

látványa még akkor is mélyen benne marad az 

emberek emlékezetében, ha feltűnése csak 

viszonylag rövid ideig volt szemlélhető, 

gyönyörködtető.  

Valahogy úgy vagyunk tanítóinkkal is, mint a 

csillagokkal. Egy-egy település évszázadai során számtalan tanító munkája, mint 

megannyi csillag fénye világítja meg a tudás és az erkölcs járható útjait apró 

lámpásként. Ezek közül azok a tanítók, akik generációk hosszú sorának adtak 

útmutatást emberségből, hazaszeretetből és tisztességből, fénylő csillagként 

sokáig megmaradnak a közösség emlékezetében. Mások, rövid működésük 

következtében, mint hullócsillagok, kiesnek az emlékek sokaságából, s csak az 

irattárak mélyén marad meg róluk elvétve egy-egy adat. S vannak tanítók, 

akiknek ugyan csak nagyon rövid idegig adatott meg a lehetőségük arra, hogy 

egy település életében kifejthessék áldásos, szívet-lelket gyönyörködtető 

tevékenységüket, ennek ellenére tudásukkal, lelkiismeretes nevelői 

munkájukkal, gyermekszeretetükkel, erkölcsükkel, a falu kicsinyeiért és 

felnőttjeiért kifejtett ragaszkodó lelkületükkel, segíteni igyekvő jó szándékukkal, 

hitükkel és önfeláldozó életükkel olyan kitörölhetetlen nyomot hagynak maguk 

után, mint a fent említett üstökösök. 
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 Ilyen volt Osli község egyik tanítója, Horváth Vince tanító úr is! Érdemes 

áttekinteni azt az utat, melyet Osliba kerülése előtt megtett, hiszen ebből 

tudhatjuk meg igazán, honnan is szívhatta magába mindazt a tudást és lelkiséget, 

mellyel aztán szinte sorsszerűen, de sajnos csak nagyon rövid ideig, beragyogta 

az osli iskolások és felnőttek életét.  

Származását tekintve a Rábaközben található Oslival szomszédos községet, 

Veszkényt kell említenünk. Itt az Esterházy uradalom főbérlője, báró Berg 

Gusztáv már a XIX. század végére olyan mintatehenészetet alakított ki, amely 

génállományával és tejhozamával ismertté tette a falu nevét. Ez a gazdaság 

fellendítette a helyi lakosság életét, munkalehetőséget biztosított a helyi 

gazdáknak, de még a saját földdel nem rendelkezőknek is. E lehetőség vonzotta 

a környékbelieket, a törekvő emberek igyekeztek e gazdaságban munkához 

jutni, így megindult egyféle népességmozgás, mely egyértelműen kimutatható a 

XIX. század végén és a XX. század elején Veszkényben kötött házasságok 

anyakönyvi bejegyzéseiből. Ennek egyik példája a szomszédos Babót községből 

származó, de Veszkényben napszámosként dolgozó Horváth Albertnek és a 

veszkényi születésű Bőcskei Zsófiának (mindketten római katolikusok) 

házassága. Az ifjú pár a fiatalasszony szüleinél, vagyis a Veszkény 69. szám 

alatt kezdte meg közös életét. Szorgalmasan dolgoztak, takarékosan éltek, s így 

gyarapodtak anyagilag, s rövidesen várhatták az első gyermekáldást is. 1905. 

december 25. napján született első fiúgyermekük, aki Horváth Lajos plébánostól 

(ő 1898 és 1910 között volt itt plébános) a keresztségben az István nevet kapa. A 

szülők értékrendjében az Isten, a haza és a család mellett a szorgalmas, 

gyarapító munka állt a középpontban. Példás hitéletet éltek, kitartóan dolgoztak, 

s Isten áldásaként szép sorjában fogadták a születendő gyermekeket: 1909. 

szeptember 20-án Máriát, 1912. július 18-án Vincét és 1916. január 4-én Rózát. 

Az első világháború alatt, s az azt követő viszontagságos években is nagy 

szeretetben és odaadással nevelték, taníttatták mind a négy gyermeküket.  

 

A mi figyelmünket azonban most a második fiúgyermekre, Vincére helyezzük, 

akit Mentes Miklós 

plébános (ő 1910-től  

1937-ig volt a falu 

plébánosa) keresztelt 

meg születésének 

másnapján
1
. A 

veszkényi Jagadics 

Ágnes lett a 

keresztanya, ő 

tartotta a keresztvíz 

alá a Keresztelő 

                                                
1 Egyházmegyei Levéltár – Győr. A győri püspökség levéltára. Anyakönyvek. Kereszteltek  

 anyakönyve, Veszkény 1895 – 1925. 

Horváth Vince születési anyakönyvi bejegyzése (1912) 
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Szent János tiszteletére szentelt templomban. 

 

 

A kis Vince testvéreivel együtt a helyi római katolikus elemi iskolában kezdte 

meg tanulmányait. A faluban az ő iskolába lépése idején (1918-ban) 

háromtanítós iskola működött, Sterlik Sándor, Bősze János és Tarr István 

tanította három összevont csoportban a 190–200 fő közötti gyermeksereget a 

jóra, a szépre és az igazra. S hogy nem is akármilyen színvonalon, azt az is 

mutatja, hogy csupán a Horváth Vince 1918-ban kezdett kisiskolás 

évfolyamtársai közül a későbbiekben hárman is tanítók lettek.  

 

Az elemi iskola kiváló elvégzése után, 

1924-ben Horváth Vince Kapuváron 

folytatta tanulmányait az 1884-ben 

létesített Magyar Királyi Állami Polgári 

Fiú- és Leányiskolában, mégpedig 

tandíjmentességet élvező diákként. A 

polgári iskola a fiúk számára eredetileg 

(az 1868.évi népoktatási törvény alapján) 

6 évfolyamos, míg a lányok számára 

négy évfolyamosként indult, de a 

századforduló után kezdett elterjedni a 

mindkét nem számára 4 évfolyamos 

forma, melyhez majd csak 1918 áprilisában jelent meg először a négyosztályos 

polgári iskolai tanterv.  Eleinte tehát az úgynevezett „trifurkált” magyar 

iskolarendszerben már az elemi iskola IV. évfolyama után lehetőség volt tovább 

tanulni a polgári iskolákban, ami megnyitotta a lehetőséget a polgári jellegű 

foglalkozások irányába. Ugyancsak az elemi IV. évfolyama után iratkozhattak át 

gimnáziumokba azok, akiknek erre lehetősége (tudása és pénze is) volt. Ezen az 

úton lehetett egyenesen eljutni az egyetemig, vagyis a magas színvonalú tudást 

igénylő értelmiségi pályákig. Azok a tanulók pedig, akik az elemi IV. évfolyama 

után is az elemiben folytatták tovább két évig a tanulást, többnyire falujukban 

maradtak, szüleik mellett gazdálkodtak, nem léptek felfelé a társadalmi 

ranglistán.  Az említett 1918-as tanterv megjelenését követően viszont az elemi 

iskola hat osztályának befejezése után nyílt lehetőség a polgáriban történő 

továbbtanulásra. Ez sem volt egészen zökkenőmentes, hiszen – ha az adott 

településen nem létezett ilyen iskola – a szülőknek vállalniuk kellett a napi 

bejárást, vagy a gyermeket kellett valahol rokonnál, ismerősnél elhelyezni.  

Horváth Vince esetében az úgynevezett bejárásra esett a választás, ami viszont 

azt jelentette, hogy esőben, szélben, sárban, hóban vagy melegben egyaránt be 

kellett jutnia Veszkényből gyalog vagy kerékpárral Kapuvárra (8 km), s délután 

a tanórákat és a különféle egyéb elfoglaltságokat követően onnét haza, hogy 

A kapuvári polgári iskola (1920-as évek) 
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egy-egy kimerítő nap után még maradjon energiája a másnapi órákra való 

tisztességes, alapos felkészülésre is.  

A polgári iskola szigorú és következetes elvárásrendszerét olyan kiváló 

személyiségek közvetítették számára, mint például Langer Sándor igazgató, 

akitől a természetrajz, az ének és az egészségtan tárgyakat tanulta, 

Osztályfőnöke az első két esztendőben Vanek Géza volt, aki 1926-ban 

 

 
A polgári iskola tantestülete: Egyed Ferenc, Szalay Mária, Elfert Dávid, Langer Sándor igazgató, Takács 

János  hitoktató,  Winkler Margit  és Csoknyay Lipót (1927) 

    

 

szerezte meg államtudományi doktorátusát, s Horváth Vincének és 

osztálytársainak a földrajz, a természettan, a vegytan, a mennyiségtan és a torna 

tárgyakt tanította. Harmadik évtől Winkler Margit vette át az osztály vezetését, 

aki a magyar és a közgazdaságtan tárgyakat tanította. Hitoktatója Takács János  

volt. S mint az iskola igazgatója megfogalmazta: „Az osztályok kis létszáma 

[megj.: Horváth Vince osztályában 28 fiú kezdete meg tanulmányait!
2
], a tanári 

testület kötelességen felüli munkája, az iskola példaszerű felszereltsége mind oly 

komponens, mely kell hogy eredményt adjon. A tanulóknak alkalom adatott, 

hogy ... oly ügyességeket és ismereteket sajátítsanak el,  melyeknek birtokában 

az életben ... boldoguljanak. [...] A mi tanulóink állandóan igénybe voltak véve, 

de a csonka ország leendő polgárainak a fokozott munkateljesítményhez kell 

szokniuk.”
3
 Horváth Vince a szigorú tanulmányi követelmények teljesítése 

mellett a tanórákon kívüli tevékenységrendszerből is aktívan kivette részét.  

Harmadik és negyedik évfolyamon részese volt az Önképzőkörnek, melynek 

tagjai Egyed Ferenc tanár irányításával nem csupán ismereteiket gyarapították, 

de ízlésüket, erkölcsüket és hazafiúi érzelmeiket is nemesítették, az iskola 

valamennyi ünnepségén szerepeltek szavalatokkal, felolvasásokkal és 

színdarabok bemutatásával. A 245. sz. Toldi Sportkörön belül a „bicikli 

szakosztály” tagjaként járta társaival a környék falvait és a Hanságot, hogy 

                                                
2 Pölöskei Sándor: Az én iskolám. A kapuvári polgári iskola 64 éve. Győr 1991: 144. 
3 Langer Sándor (szerk.): A kapuvári Magyar Királyi Állami Polgári Fiú- és Leányiskola 42. értesítője az 1925-

1926. iskolai évről. Kapuvár 1926: 5. 
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fizikumának erősítése mellett dr. Vanek tanár úr vezetésével ismerkedjen a 

szülőföld szépségeivel és szokásaival. 

Horváth Vince az első évfolyamon jó eredménnyel végzett, de a második 

évfolyamra még ezt is javította, s így jeles rendűvé lévén, nevét dőlt betűkkel 

tüntették fel az év munkájáról beszámoló értesítőben.  

 

 
Részlet a polgári iskola 1925/26. évi értesítőjéből 

 

Az 1927/28. évben fejezte be a polgári iskola IV. évfolyamát, s nem is 

akármilyen eredménnyel! Magatartása és szorgalma is az akkor alkalmazott 

skála legjobb minősítése: példás, illetve dicséretes. (Az alkalmazott skála 

magatartásból: példás, jó, tűrhető; szorgalomból: dicséretes, kellő, változó, 

csekély.) A tantárgyak közül hit- és erkölcstanból, németből, élet- és 

egészségtanból, közgazdaságtanból, énekből és rajzból is jeles osztályzata volt, 

az írásbeli dolgozatok külalakjára is a legjobb minősítést, azaz „csinos”-t kapott 

(az alkalmazott kategóriák: csinos, rendes, tűrhető, rendetlen). A további kilenc 

tárgyból jóra értékelték tudását, így eredményesség szempontjából a 27 végzős 

diák közül a hetedik helyen állt, de az úgynevezett bejáró diákok közül ő volt a 

legjobb előmenetelű
4
. [Megj.: Rácz Ilona, aki később a felesége lett, az 1928/29. 

évben végezte el a polgári iskolát Szalay Mária osztályfőnöksége alatt. Rácz 

Ilona a 16 fős leányosztály legkiválóbb tanulója volt, valamennyi tantárgyi 

osztályzata jeles, magatartása példás, szorgalma dicséretes, írásbeli 

dolgozatainak külalakja csinos.]  

 

A polgári elvégzését követően Horváth Vince nem gondolta lezártnak a tanulás 

útját, s bizonyára eddigi kiváló tanítóinak és tanárainak hatására is a tanítói 

hivatás vonzotta. A Nyíregyházi Állami Tanítóképző Intézetre esett a választása! 

Ezt az intézetet az 1897. évben történt kezdeményezéseket követő hosszú 

folyamat eredményeként az 1914. évi július 15-én kelt 95.375/1914. IV.b.ü. 

                                                
4 Anyakönyv a kapuvári Magyar Királyi Polgári Fiú-és Leányiskola 1927/28. tanévéről.  Kapuvár, Pátzay Pál  

  Általános Iskola irattára, kjn. 
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V.K.M. számú rendelettel létesítették.
5
 Ezen állami fiúképző létrehozásakor a 

végvár szerepét szánta a 

tanítóképzőnek az állam és az 

egyház is, vagyis az 

„iszonytató” megyei, s 

környékbeli műveltségi 

elmaradottság lassú 

felszámolása volt a cél (bár 

már 1847-től működött itt egy 

evangélikus képző is). Mint 

ismeretes, a tanítóképzők 

képzési ideje az 1881. évi 655. 

és 15.369. sz. miniszteri rendelet értelmében 4 év volt, majd ötévessé alakítása 

Magyarországon az 1920-as évek elején ment végbe. Igaz, előbb hatosztályos 

képzőt terveztek, de az egyre nehezedő gazdasági helyzet megakadályozta ennek 

a megvalósítását, így végül a kormány 1923. évi 81.986. sz. rendelete a 

tanítóképzést öt évfolyamban határozta meg.
6
 Így Horváth Vince képezdei 

tanulmányainak kezdetére (az 1929/30. tanévben volt I. évfolyamos) már 

egyértelmű, hogy Nyíregyházán is 5 évfolyamos volt a képzési idő.  Sőt az is 

tudható, hogy erre az időre a nyíregyházi képző kezdetben volt épületbeli 

széttagoltsága is megszűnt, s 1926 őszétől a tanulmányi épület, a 80 fős 

internátus és az úgynevezett „köztartás” egy telken kapott helyett, mégpedig a 

Széchenyi u. 6. szám alatt lévő egyemeletes főépületben (a Széchenyi út és a 

Károlyi tér sarkán). Ehhez még közvetlenül csatlakozott (Báthori utca 1.) egy 

földszintes épületrész is. Az oktató-nevelő munka szempontjából ez az 

épületegyüttes óriási jelentőségű volt
7
 annak ellenére is, hogy az eredetileg nem 

oktatási célra épült (eredetileg pénzügyi palota volt) házban több átalakítást is 

kellett végezni. Meg kell jegyeznünk, hogy a képzőhöz tartozott egy I.-II. 

összevont évfolyamú (úgynevezett „alsó”) és III.-VI. összevont évfolyamú 

(úgynevezett „felső”) tagozattal működő gyakorlóiskola is. 

 

Érdekes felfigyelnünk arra, hogy a VKM (Klebelsberg Kunó minisztersége 

idején, 1922–1931)
8
 fontosnak tartotta, hogy ezt az állami intézményt a vegyes 

vallású Szabolcs megye minden felekezete egyaránt magáénak érezze, vagyis 

                                                
5 Dráviczki Sándor: A Nyíregyházi Állami Tanítóképző történetének vázlata.  

  In.: http://www.szabarchiv.hu 
6 Mészáros István: A magyar nevelés- és iskolatörténet kronológiája 996 – 1996.  Nemzeti Tankönyvkiadó,  

  Budapest 1996. 
7 Dr. Jánosi Zoltán – Dr. Brezsnyánszky László: Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar   

 Tanítóképző Intézet. In.: Fuszt György (szerk.):  A felsőfokú tanító- és óvóképzés első 50 éve  

 1959 – 2009. Pécs 2009: 119-123. 
8 Mészáros István: A magyar nevelés- és iskolatörténet kronológiája 996 – 1996. Nemzeti  

  Tankönyvkiadó, Budapest 1996.  

A nyíregyházi tanítóképző épülete (1930) 
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„befogadó” jellegű volt az állami képző. Ezért egyrészt ragaszkodott ahhoz, 

hogy az igazgató katolikus (a helyi adottságokból eredően görög katolikus) 

vallású legyen, másrészt a térség vallási megoszlását igyekezett tükröztetni a 

felvett növendékek felekezeti hovatartozását illetően. Így például Horváth Vince 

intézetbe lépése időpontjában a hallgatóknak 34–35%-a volt római katolikus, 

25–26%-a református, s a többiek egyéb felekezetekhez tartoztak.
9
 Ez minden 

növendéktől automatikusan megkövetelte a toleranciát, a megértést, a másként 

gondolkodás elfogadását. 

 

Horváth Vince 1929. július elsején orvosi vizsgálaton vett részt Nyíregyházán, 

mely egybe volt kötve a jelöltek színérzéki és zenehallási vizsgálatával. S 

miután ezen a – mai szóval alkalmassági – vizsgálaton sikeresen túl volt, július 

másodikán felvételizett. Majd szüleivel együtt izgatottan várta a felvételi 

határozatot Veszkényben, miközben minden nyári mezőgazdasági munkából 

derekasan kivette részét, hogy esetleges felvétele előtt így segítsen szüleinek az 

ő taníttatása miatt a családra háruló megnövekedő terheken.  Nagy öröm volt a 

családban, amikor a felvételről szóló eredmény megérkezett, de ugyanakkor 

némi szomorúság is, hiszen tudták, hogy a szeptember 4-re Nyíregyházára utazó 

gyermeküket majd csak a december 22-től január 6-ig tartó téli szünet ideje alatt 

látják legközelebb. 

A képezdei évek a megszokott módón kezdődtek. Szeptember 5-én lezajlott az 

első istentisztelet és a tanév ünnepélyes megnyitása, de utána „baljós” 

események történtek, melyről így számolt be a korabeli iskolai értesítő: „Az 

iskolai év szabályszerű időben kezdődött. Alig kezdtük a munkát, amikor 

véletlenül sajnálatos esemény döbbentette meg a tanári testület és az ifjúság 

szívét.”
10

 Ugyanis a helyi strandon az egyik IV. évfolyamos tanítványuk fejest 

ugrott a sekély vízben s „gerincagya” megsérült.  A gondos kórházi kezelés sem 

tudta megmenteni fiatal életét, így szeptember 10. napján az iskola homlokzatára 

kitűzték a fekete gyászlobogót.
11

 A téli szünetről visszaérkező növendékeket 

aztán újabb rossz hír fogadta és rázta meg lelküket: december 25-én, karácsony 

napján egy ugyancsak IV. évfolyamos „képezdész” szülei házánál fertőzött vizet 

ivott, s úgynevezett „hasihagymázban” hunyt el.12 

Horváth Vince induló első évfolyama jó képességű fiúkból verbuválódott. 31 fő 

kezdte meg vele együtt a tanítói pályára való felkészülést (ő a névsorban a 

szerencsétlen 13. sorszám alatt szerepelt az osztálykönyvben), s osztálytársai 

közt ott találhatjuk falubeli társát, aki a polgáriban is osztálytársa volt: Németh 

Imrét. Azt is érdemes megjegyeznünk, hogy itteni tanulmányai alatt csupán ők 

ketten voltak Sopron megyeiek az egész intézetben. Sem Győr megyeiek, sem 

Moson megyeiek nem tanultak ekkor a nyíregyházi képezdében, csupán még 

                                                
9 Lukács Béla (szerk.): A Nyíregyházi M. Kir. Állami Tanítóképző-Intézet VIII. értesítője az 1929 – 30. (XVI.)  

  iskolai évről. Nyíregyháza 1930:10. 
10 Lukács Béla: i.m. 1930:10. 
11 I.m.: 1930:11. 
12 I.m.: 1930:12. 
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egy Somogy megyei fiúval együtt ők hárman képviselték az egész Dunántúlt. 

Igyekeztek is tisztességgel helyt állni a tanulásban, hogy becsületet szerezzenek 

a „nyugati végeknek”.  

Szigorú, de tudós, jól képzett, felelősen gondolkodó pedagógusok vezették a 

tanítói pálya felé, akik méltán lehettek példaképei. Igazgatója, Lukács Béla az 

ének-zene tárgyakat tanította és az énekkart vezette. Ő egyébként képesített volt 

polgári iskolában nyelv- és történelemtudományi szakcsoport oktatására, a 

tanítóképzőkben pedig éne-zenére. Jeles és elismert személyiség volt, aki 

számtalan megyei funkciója mellett a Tanítóképző-intézeti Tanárok Országos 

Egyesületének választmányi tagjaként is tevékenykedett. Osztályfőnöke: Erlich 

Antal, aki 21 éve volt már a pályán, okleveles polgári iskolai tanár, valamint 

okleveles tanítóképző-intézeti tanár, aki a magyar, a német és a zene oktatására 

volt kiképezve. Hitoktatója pedig Darányi Zoltán rk. pap volt, aki ebben a 

tanévben került az intézetbe és nagy lelkesedéssel kezdte a leendő tanítók 

lelkének formálását.
13

 

Az I. évfolyam osztályterme az emeleten volt, a tanári és az igazgatói szoba, 

valamint az olvasószoba, a rajz és a zeneterem mellett. A képző tantermeit, 

folyosóit a növendékek által készített térképekkel, grafikonokkal, rajzokkal 

díszítették, hogy a növendékeiket ezáltal is hozzászoktassák ahhoz, „hogy 

leendő iskolájuk számára önmaguk készítsenek szemléltető eszközöket.” Nevelő 

célzatú volt az udvar kialakítása is. Egyrészt az 1134 m
2
-es udvaron lévő 

úgynevezett játszótéri részen több tornaszert is felállítottak, itt tornászhattak a 

növendékek, s ez pótolta a hiányzó tornatermet (ami majd későbbi, tanítói 

hivatásuk gyakorlása közben is legtöbb helyütt így lesz). Másrészt így vallott 

erről a képző igazgatója: az udvar „szünetekben a növendékek és a 

gyakorlóiskolai tanulók közös játszótere. Melegebb időben növendékeink itt 

tanulnak tiszta, pormentes levegőn.  Tíz pad szolgál pihenőül. A főépület két 

szárnya közt árnyas hársfák dús lombja zöldell, alattuk virágágyak, rózsafák, 

díszcserjék, fűszőnyeg nevelik az ifjúságot a virágok szeretetére és az 

iskolaudvar ízléses berendezésére.”
14

 Hasonlóképpen gondolkodtak a már 

említett 80 fős internátus szerepéről is: a virágokkal, képekkel és feliratokkal 

díszített dolgozószobák meleg otthont nyújtottak a diákoknak. Az egy szobában 

lakó növendékcsoportot családnak nevezték, s ezek versenyre keltek abban, 

hogy szobájukat minél lakályosabbá tegyék. „A növendékeknek ezt a munkáját 

az esztétikai és a hazafias nevelés eredményének tekintjük”– jegyezte év végi 

beszámolójában az igazgató.
15

 A tanítójelöltek itt készültek fel a másnapi 

foglalkozásokra, mégpedig a mai képzési gyakorlattól messze eltérő módon: 

napi 4 óra 45 perc időtartamú szilenciumon, majd ezt követően estig, még 

mindig az internátus falain belül, a hivatásukra készítő munkával töltötték 

idejüket: olvastak, képeket és szemléltető eszközöket készítettek.  

                                                
13 I.m.: 1930: 16-20. 
14 I.m.: 1930: 19. 
15 I.m.: 1930: 30. 
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Képzésük egész gyakorlatából célirányos törekvést, céltudatosságot és 

következetességet olvashatunk ki. Erről így vallott az igazgatójuk: „A 

tanítóképzés feladata értékes nevelői személyiség kiművelése. Evégből 

igyekeztünk növendékeinket leendő hivatásuk mélységes szeretetére ránevelni, s 

egyben oly művelődési anyaggal telítettük lelküket, hogy annak birtokában a 

népiskola és a népművelés magasztos feladatait majdan megoldhassák.”
16

 

Állami intézményként is kiemelten kezelték a vallásos és erkölcsi nevelést: a 

különböző vallásfelekezethez tartozó növendékek minden vasár- és ünnepnapon 

felügyelet mellett vettek részt a saját vallásuk istentiszteletén. De elsődleges 

feladatuknak tartották a hazafias érzelmek nevelését is, s a tanári kar minden 

tagja mélységesen érezte, hogy ez talán sosem volt égetőbb feladata, mint 

„éppen most, Trianon után”! S még egy területet és sajátos foglalkozási keretet 

kell kiemelnünk jó gyakorlatukból: a társadalmi érintkezés formáinak minél 

tökéletesebb elsajátíttatását. Ennek érdekében folytak az úgynevezett „szombat 

esti beszélgetések”, melyek az úri viselkedés, a helyes társadalmi magatartás és 

érintkezés formáira szorítkoztak. E gyakorlathoz kapcsolódóan a folyosón 

elhelyezetett ládikában bármelyik növendék név nélkül is felvethetett ezzel 

kapcsolatos problémát, tehetett fel kérdéseket, s ezekről beszélgettek tanári 

irányítással szombat esténként.  

Fenti nevelési célok megvalósítását segítették a képezdében működő különböző 

ifjúsági egyesületek is, melyek tevékenységében a szorgalmas ifjú, Horváth 

Vince rendszeresen részt vett.  Ezek közül említésre méltó a már elsőéves 

növendékek számára is tevékenységi lehetőséget biztosító Bessenyei György 

Önképzőkör, melynek célja az iskolánkívüli népművelési munkába való 

jártasság megszerzése, előadások, versenyek (fogalmazás, helyesírás stb.), 

ünnepi gyűlések szervezése, lebonyolítása. Ilyen egyesület volt az Ifjúsági 

Segítő Egyesület, melynek keretén belül segélyeket és támogatókat gyűjtöttek az 

intézet céljainak támogatására, vagy a sok-sok versenylehetőséget biztosító 

Ifjúsági Sportkör stb. 

Az első tanév végére a 31 induló 

osztálylétszámból (a képző teljes 

létszáma 150 fő volt) csupán egy 

növendék maradt ki Horváth Vince 

társai közül, a többiek 1930. június 6. 

és 7. napján tettek osztályvizsgát. 

Látható, hogy volt értelme alkalmassági 

és felvételi vizsgálaton kiszűrni a 

tanítói pályára nem való jelentkezőket! 

Jeles rendű ugyan senki sem lett 

                                                
16 I.m.: 1930: 34. 

Szüleinek írt levelezőlap (1930) 
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közülük, de 9 növendék kapott jó minősítést, ők kapták meg az év végi 

jutalomkönyveket is. S e 9 jutalmazott növendék közt ott állt büszkén Horváth 

Vince is!
17

  

Eredményének egyaránt örültek szülei és egykori tanítói, akik elismeréssel 

vették tudomásul, hogy a tanítónak készülő ifjú az egész nyarat kemény fizikai 

munkával töltötte. Egyébként is egész tanulmányi ideje alatt mindvégig minden 

érdekelte, ami szülőfalujában történt: az otthoni időjárás, a gazdálkodás 

eredménye, az Amerikába vándorolt (vagy onnét visszatérő) veszkényiek sorsa, 

a szűkebb és tágabb értelemben vett család élete stb. Erről egy 1930-ban 

szüleinek írt, s a családi relikviák közt fennmaradt levelezőlap is jeles 

bizonyítékul szolgál. 

A képző második évfolyamát már csak 26 növendék kezdte. Szigorú 

osztályfőnökük, aki ebben a tanévben az éneket, zenét, földrajzot és a német 

nyelvet tanította heti 20 órában, a zenekart is vezette (több ének- és zenemű 

szerzője, 5 db zeneelméleti füzet szerkesztője, a Szabolcs vármegyei Turáni Kör 

választmányi tagja, a Szabolcs vármegyei Bessenyei Kör zenei szakosztályának 

tagja, a Tanító-intézeti Tanárok Egyesületének választmányi tagja, a R. kath. 

egyházközség képviselőtestületi tagja, könyvismertetők és további szakmai 

publikációk szerzője) nagy hatással volt a fiatal Horváth Vince gondolkodására. 

Ugyancsak sokat tanult Jakab József r. kath. kántortól, aki az egyházi éneket és 

egyházi zenét tanította. Új kibontakozási lehetőséget biztosított számára a már 

említett Bessenyei György Önképzőkör, melynek keretein belül elsősorban az 

úgynevezett szabadelőadások szerepeltek, de külön ki kell emelni azt, hogy 

éppen a II. évfolyamosok elevenítették fel a képzőben régebben már virágzó 

színpadi kultúrát. Munkájukat Bejczy József intézeti nevelő segítette, s az egyik 

legszorgalmasabb növendéke Horváth Vince volt.
18

 Ugyancsak új lehetőségként 

említendő, hogy e képzőben 1930 őszén alakult az Ifjúsági Vöröskereszt 

Egyesület három szakosztállyal (játékkészítő, tanszerkészítő és a rajz), ebből 

Horváth Vince és évfolyamtársai alakították meg a játékkészítő szakosztályt, s a 

minden kedden 2 és 4 óra között tartott foglalkozásaikon év végére közel 200 

ízléses, praktikus gyermekjátékot készítettek el.
19

 Nagy sikere volt e tanévben 

annak, hogy a miniszteri előírásoknak megfelelően – a cselekedtető oktatást 

előtérbe állító polgári iskolában történtekhez hasonlóan – megtartottak az év 

során 8 filmvetítést is. Ezeken általában a tantestület tagjai rövid bevezető 

előadást tartottak. A filmek és az előadások jól kiegészítették a tanórákon 

tanultakat. 

Újítás volt az is, hogy az internátus dolgozószobáiban falitáblákat szereltek fel, 

hogy a növendékek az iskolai rajzolást állandóan gyakorolhassák! 

Ettől az évfolyamtól kezdődően a növendékek részt vehettek a 971.sz. „Tisza” 

Cserkészcsapat munkájában, továbbá leventeoktatásban is részesültek.  

                                                
17 I.m. 1930: 34. 
18 A Nyíregyházi M. Kir. Állami Tanítóképző-Intézet IX. értesítője az 1930 – 31. (XVII.)  

    iskolai évről. Szerk.: Lukács Béla igazgató. Nyíregyháza 1931: 27. 
19 I.m.: 1931: 33. 
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S ha beleolvasunk a képezde általánosan alkalmazott didaktikai alapelveibe, már 

most következtethetünk arra, hogy a hivatásukra itt készülő növendékek vajon 

milyen módszertani felfogással kezdhették tanítói pályafutásukat: „A tanítást 

mint a tanár és a diák közös munkáját végeztük, s arra törekedtünk, hogy az ne a 

tanár hangzatos, szónokló előadása legyen, hanem ahol csak a tantárgy 

természete megengedte, kérdve-kifejtő és beszéltető tanalakot használtunk. 

Ügyeltünk arra, hogy egy-egy óra anyagát ne csak megértessük, hanem az óra 

végén be is gyakoroltassuk és ennek az életben való szerepére, alkalmazására is 

rámutassunk. Csak ily eljárással gyökereztethetjük meg a leendő tanító lelkében, 

hogy az oktatásnak az élet reális és ideális értékeit egyaránt szolgálnia kell, s 

csak így világosodik meg lelkében a herbarti pedagógiának az az alapvető 

gondolata, hogy az oktatásnak nevelőoktatásnak kell lennie.”
20

  

A emelkedő követelményszintet és az annak való megfelelésre törekvést jelzi, 

hogy a második tanév végére három növendék ért el jeles eredményt, ők kaptak 

jutalomkönyvet is a képezde teljes nyilvánossága előtt. S e három növendék 

között ott volt a veszkényi diák, Horváth Vince is! 

 

Nem részletezve a harmadik 

évfolyamon elért hasonlóan szép 

eredményeit, azt kell 

megemlítenünk, hogy ennek 

sikeres befejezését követően 1932 

szeptemberétől Horváth Vince a 

szülőfalujához kicsit közelebb 

fekvő esztergomi Érseki Római 

Katholikus Tanítóképző-Intézetben 

folytatta tanulmányait IV. 

évfolyamosként a 37 fős 

osztályban, a névsorban 9. sorszám 

alatt bejegyezve. A 160-170 főnyi tanítójelölt felkészítésére rendelt képezdében 

64 pengő volt a beiratkozási díj, s további 600 aranypengőt kellett fizetni évente 

ún. „tartásdíj”, azaz internátusi díj fejében.  

Ezen intézmény elődjét, a Mesterképzőt még 1842. november 3. napján nyitotta 

meg Kopácsy József esztergomi prímás.
21

 Azt az épületet viszont, melyben 

Horváth Vince is tanult, 1928/29-ben építették a prímácia telkén, az akkori 

Scitovszky utcában,
22

 s 1929. szeptember 8-án szentelte fel Serédi Jusztinián 

bíboros hercegprímás. Ez a kimondottan képezdei célokra építtetett, 

gyakorlóiskolával és internátussal is rendelkező intézmény a XX. század első 

felében mind felszereltségét, mind nevelési célkitűzéseit, mind pedig a 

                                                
20 I.m.: 1931: 36. 
21 Dr. Gaál Endre: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kar.  In.: Fuszt György (szerk.):  A felsőfokú  

    tanító- és óvóképzés első 50 éve 1959 – 2009. Pécs 2009: 165. 
22http://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1zm%C3%A1ny_P%C3%A9ter_Katolikus_Egyetem_Vit%C3%A9z_ J 

%C3%A1nos_Kar 

Az esztergomi érseki tanítóképző épülete (1932) 

http://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1zm%C3%A1ny_P%C3%A9ter_Katolikus_Egyetem_Vit%C3%A9z_%20J%20%C3%A1nos_Kar
http://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1zm%C3%A1ny_P%C3%A9ter_Katolikus_Egyetem_Vit%C3%A9z_%20J%20%C3%A1nos_Kar
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tanítójelöltek („prepák”) felkészítésének színvonalát illetően az ország egyik 

legelismertebb képzőintézménye volt.
23

 

Igazgatója Bartal Alajos az ásvány- és kőzettani ismeretek tudora, a 

Tanítóképző-intézeti Tanárok Országos Egyesületének választott tagja, az 

Esztergom-főegyházmegyei Tanítók Fegyelmi Tanácsának, az Esztergomi 

Katholikus Körnek és az Esztergom-vidéki Régészeti és Történelmi társulatnak 

rendes tagja. Osztályfőnöke Hidegh Béla, a Tanítóképző-intézeti Tanárok 

Országos Egyesületének és a Rajztanárok Országos Egyesületének rendes tagja, 

az Esztergomi Rádió Egyesületnek és az Esztergomi Balassa Bálint Irodalmi és  

Művészeti Társaságnak választmányi tagja. Mindketten elismert képviselői 

hivatásuknak, tudományterületüknek, továbbá a helyi és országos szakmai 

közéletnek. De a tantestületben még több ilyen példaértékű személyt is 

felsorolhatnánk.  

Az érseki képezde egyrészt hordozta és átszármaztatta mindazokat a 

hagyományos pedagógusi értékeket, melyeket alapításától fogva képviselt, s 

melyeket a történelem során az intézetbe olvasztott egykori érsekújvári, 

nagyszombati és pesti katolikus tanítóképzőktől is megörökölt, másrészt nyitott 

volt az újszerű kezdeményezésekre is. Így éppen Horváth Vince ideérkezésének 

tanévében került sor a szerves kémia tantárgy keretében az úgynevezett 

munkatanítás módszerének bevezetésére, Karácsonyi Jenő tanár úr 

kezdeményezésére.
24

 Itt a növendékek saját kísérleteikre, megfigyeléseikre és 

tapasztalataikra alapozva dolgozták fel a megfelelő tananyagrészeket, különösen 

olyan témakörökben, amelyek a gyakorlóiskola tantervében is megtalálhatóak 

voltak. Csupán akkor szorítkoztak a tanári demonstrációra alapozott 

bemutatásra, amikor veszélyes, különösen mérgező vegyszereket kellett 

felhasználni egy-egy jelenség vagy folyamat szemléltetésénél. E módszer 

alkalmazásához kapcsolódott az a munka is, melynek során a növendékek (az 

1932/33. tanévben éppen Horváth Vince és évfolyamtársai) fizikai szemléltető 

eszközöket készítettek, melyeknek aztán nagy sikere volt Esztergomban a városi 

kiállításon. Horváth Vincének már ismerős volt az e fajta tananyag-feldolgozás, 

hiszen Kapuváron a polgári iskolában is alkalmazták tanárai ezt a Szegedről 

kiinduló módszertani eljárást.  

A kor szellemének megfelelő pedagógiai felfogásnak a növendékekbe 

plántálására voltak alkalmasak azok a tankönyvek, melyeket például a 

pedagógiai tárgyak tanulásánál alkalmaztak. Csak néhány példát emeljünk ki e 

tankönyvek közül
25

: Quint: A testi élet ismertetése, Kornis Gyula: Lélektan és 

logika, Drozdy–Frank: Neveléstan és módszertan, Frank–Németh: 

Neveléstörténet, Várady: Szervezettan, ... stb. 

                                                
23 http://csiffary.wordpress.com/esztergomi-foiskola-oregdiakjai/ 
24 Bartal Lajos (szerk.): Az Esztergomi Érseki Róm. Kath. Tanítóképző-Intézet értesítője az 1932-33. tanévről.  

    Esztergom, 1933: 7. 
25 Bartal: i.m. 1934: 47. 

http://csiffary.wordpress.com/esztergomi-foiskola-oregdiakjai/
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A képezde katolikus jellegének megfelelően nagy hangsúlyt fektettek a 

kántorképzés területére, s egyáltalán az egyházi énekre és a zeneoktatásra. 

Ehhez a kellő tárgyi feltételek is adottak voltak, hiszen 1933. szeptember 6-án 

avatták fel azt a modern, „két játékasztalos, villanyerőre”
26

 berendezett orgonát 

is az intézet dísztermében, amely a kor tanítóképezdéinek orgonái közül messze 

a legmodernebb volt. Az orgonáláshoz kapcsolódott az éneklés, s fontos 

tudnunk, hogy Horváth Vince itt is tagja volt az iskolai kórusnak. Jeles 

fellépések tették számukra emlékezetessé a kórusmunkát: 1934. május 10-én 

például vezetőjük, Koudela Géza tanár tartott előadást az Esztergom-vidéki 

Népnevelők Egyesületének, s a kórus énekkel „illusztrálta”
27

 az elmondottakat. 

S már e fellépésnél az ún. „korális” énekek mellett jelentkezik Horváth Vince 

életében az egyházi népének szeretete, mát itt szerepel a műsorban a „Kezdődik 

az ének, az Úr fölségének ... kezdetű ének, mellyel majd Osliban, tanítói 

működése során oly emlékezetes élményt nyújt a híveknek. 

1934. március 3-án az Actio Catolica esztergomi zászlóbontásakor szerepel a 

kórusban dr. Serédi Jusztinián bíboros-hercegprímás által celebrált szentmisén, 

majd ennek szinte folytatásaként október 6-án a szegedi fogadalmi templomban. 

Utolsó éves növendékként vett részt a szentgyörgymezői plébániatemplomban 

énekelt passióban, de társaival együtt felváltva naponként orgonáltak és 

énekeltek az októberi és májusi litániákon a vízivárosi plébániatemplomban, sőt: 

az ún. „turista”-miséken még a főszékesegyházban is az ötödéves hallgatók 

működtek közre egymást váltva orgonálással, énekléssel és még kórusvezetéssel 

is! 

Nagy gondot fordítottak a növendékek vallásos és hazafias nevelésére. „Hogy a 

növendékek egyöntetű nevelést nyerjenek, és ezáltal a vallásos és hazafias 

tanítóképzés biztosítva legyen, Őeminenciája (Serédi Jusztinián) 370/1932.sz. 

alatt az 1932-33. tanévtől kezdve elrendelte a kötelező internátusi bentlakást”,
28

 

s a növendékek két csoportba osztva naponta vettek részt szentmisén az 

internátus kápolnájában. Vasár- és ünnepnapokon pedig az igazgatóval és a 

teljes tantestülettel együtt szervezetten vonulták át a vízivárosi templomba az 

ún. diákmisére. 

De a tanítói eszménykép kialakítását szolgálta az a kezdeményezés is, hogy az 

egyes évfolyamok osztály-védőszentet választottak. Az V. éves Horváth Vince 

és osztálytársai Szent Imre herceg nevelőjét, Szent Gellértet választották. Sőt 

saját költségükön meg is festtették egy festővel az ő képét, melyet 1934. március 

19-én ünnepélyes keretek közt helyeztek el az osztálytermükben. 

 

A hazafias nevelés ügyét szolgálják az évente ismétlődő, tudatosan előkészített 

kirándulások, egyrészt a közvetlen környezetük nevezetességeinek, másrészt a 

haza történelmi, kulturális és szakrális emlékeinek megismerését célozva. Ezek 

                                                
26 Bartal: i.m. 1933: 6. 
27 Bartal: i.m. 1933.: 43. 
28 Bartal: i.m. 1933: 23. 
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közül csupán az 1933 októberében tett kirándulást említem, amikor is az intézet 

122 hallgatója az ún. „Filléres gyors” elnevezésű akció keretében tett látogatást 

Nagycenk érintésével Sopronban. Ez annál is inkább izgalmas volt Horváth 

Vincének, mert bár megállás nélkül robogott át a gyorsvonat szülőfaluja, 

Veszkény állomásán, de ott lelkesen integettek szülei és rokonai. Mint írták 

beszámolójukban: „Megélénkült a 

vasúti fülke, ezt föltétlenül meg kell 

nézni, Vince szülőfaluja!”
29

 Igaz, hogy 

csak néhány lelkes integetőt láttak, s a 

falu szélén álló kis kápolnát, s 

messzebb a falu templomának tornyát, 

de a többi tudnivalót Vince büszkén 

elmondta. S még valami miatt lelkesült 

Horváth Vince a soproni kirándulásért: 

volt rá remény, hogy ha csak egy 

pillanatra is, de megláthatja a 

Sopronban (az Isteni Megváltó 

Leányai intézetében) ugyancsak tanítónak készülő kedvesét: Rácz Ilonát. A 

remélt találkozás ugyan elmaradt, de így is boldogan énekelte társaival együtt a 

visszainduló vonaton a „Sok emlék a szívében ...” kezdetű, s az esztergomi 

prepák által sokszor énekelt búcsúzó dalt. 

A tanítói hivatásra való felkészítésüket szolgálta a képezdében az Ifjúsági 

Önképzőkör, aminek 

kéthetente tartott 

foglalkozásain 

előadásokat tartottak, és 

az iskolánkívüli 

népművelés feladataira 

készültek. Horváth Vince 

már itt elismeréssel 

végezte e faladatát, nem 

véletlen, hogy az 

1933/34. tanév végén a 

fellépésükkel kitűnt 4 

növendék neve között ott 

szerepel a megdicsértek névsorában is.
30

 Később, Osli állomáshelyén sok 

hasznát veszi e diákkori lelkes feladatvégzésnek. Tanulmányik mellett külön 

Pedagógiai Szeminárium keretében főleg a pedagógiai szaklapok cikkeit 

tanulmányozták és vitatták meg, s többnyire be is mutattak egy-egy szituáció-

megoldást a gyakorlóiskolai kisdiákok bevonásával. Élénk közösségi és 

                                                
29 Bartal: i.m. 1934: 32. 
30 Bartal: i.m. 1934: 37. 

Az esztergomi prepák énekes vonulása Sopronban 

(1933) 

Tablókép (1934) 
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sportélet folyt a 144. számú Báró Eötvös Sportkör, továbbá a 260. sz. 

„Pázmány” Cserkészcsapat keretében.  

 

Itt, a képezde önképzőköri tevékenysége során ismerkedett meg Magasi Arthur 

Ernő bencés szerzetessel, aki középiskolai tanári tevékenysége mellett költő 

(Somogyi Ernő álnéven)
31

 és irodalomtörténész is volt. Olvasta verseit, Harsányi 

Lajosról írt munkáját, elragadtatással hallgatta előadásait (később Csornán is!). 

Szellemi kapcsolatuk, azonos elveik miatt szinte barátivá lett, annyira, hogy 

amikor majd a már Osliban tanító Horváth Vincének gyermekeit Csornán 

megkeresztelték, a keresztapjuk Magasi Arthur O.S.B. lett. 

S ugyancsak ennek a képezdének volt a hatása az is, hogy Horváth Vince majd 

tanítói pályafutása során Kemenesmihályfán is és Osliban is, azt a (Öveges 

Kálmán és Pohárnok Jenő győri gyakorlóiskolai tanítók által írt) Betűvetés 

ABC-s könyvet használta, melynek szerkesztéséhez Klinka Károly az 

esztergomi képző későbbi igazgatója és  Szkalka Lajos esztergomi tanítóképző-

intézeti tanár és gyakorlóiskolai tanító adtak hasznos gyakorlati útmutatásokat. 

Az utolsó tanévben, 1934. február 9-kén zajlottak 

le a leventeoktatói vizsgálatok, s ekkor Horváth 

Vince leventeoktatói képesítést nyert! Május 24-

25-én voltak az osztályvizsgák, május 25-28. 

között zajlottak az írásbeli képesítővizsgák, ahol 

pedagógiából az alábbi cím alatt kellett Horváth 

Vincének pedagógiai dolgozatot írnia: „Milyen 

eszközöket használok fel arra, hogy a szülői házat 

az iskolával minél szorosabb kapcsolatba 

hozzam?” Nem csupán az írásbeli vizsgán 

sikerült erre őneki kiváló válaszokat adnia, de az 

életben is.  Június 15-20. között a szóbeli képesítő 

vizsgák időszaka volt, s végül június 20-23. 

között zajlott a kántorképesítő vizsgálat, melynek 

sikeres zárása után, most már tanítói és kántori 

képesítéssel is a zsebében Horváth Vince boldogan énekelhette, hogy „Kész az 

én szívem zsoltárt énekelni ...”. 

                                                
31 Tungli Gyula (szerk.): Pápai pedagógus lexikon. Pápai Művelődéstörténeti Társaság 1997. 

Horváth Vince az ifjú kántor-tanító 

(1934) 
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Tanítói oklevele (1934) 

 

       Tanulmányait tehát az 1933/34. iskolai év végén tett képesítő vizsgálattal 

sikeresen befejezte. Szeretett volna már az ősztől választott hivatásának 

megfelelően tanítóként működni, de álláshely hiányában erre akkor még nem 

kerülhetett sor. Ezért választotta a katonaságot, s ezen belül is a toborzott 

legénységből álló kerékpáros alakulatot Esztergomban.  

 
A 6. sz. Kapisztrán János kerékpáros zászlóalj (Esztergom, 1935) 

 

Tanulmányai során már találkozott ezekkel a 

katonákkal. Az Osztrák-Magyar Monarchia 

hadseregében az 1908-as 

fegyvergyakorlaton szerepelt első ízben 

kerékpáros gyalogság, kísérleti jelleggel. 

Majd, miután az I. világháborút lezáró 

trianoni békeszerződés szigorúan megszabta 

Magyarország számára a rendszerben 

32M "hadikerékpár" (1935) 
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tartható haderő nagyságát és összetételét, a lehetőségek függvényében az 1921-

re a megalakuló hét vegyesdandár alárendeltségébe szerveztek egy-egy 

kerékpáros zászlóaljat is, amelyek maximális létszáma egyenként 18 tiszt és 450 

fő toborzott legénység lehetett. Ezek közül a 4. honvéd kerékpáros zászlóaljat 

Esztergomban az első világháborús hadifogolytábor területén, az úgynevezett 

Kenyérmező-táborban (1927-től nevezték Esztergom-tábornak) állították fel.
32

 

A testületi szellem fokozására 1930-tól a Honvédelmi Minisztérium minden 

katonai egység számára úgynevezett osztálynapokat határozott meg, amely 

általában az alakulat névadójának egy-egy nevezetes harci cselekményének 

évfordulója volt. Ennek megfelelően – Esztergom történelmi múltjára és egyházi 

jellegére tekintettel – a 4. kerékpáros zászlóalj Kapisztrán János nevét kapta 

(osztálynapjuk július 22-én), s a folyamatos átszervezések eredményeképpen e 

zászlóalj hadrendi száma is megváltozott 6-osra. Rendszeresített kerékpárjukat 

(19 M, illetve 32 M kerékpár) a csepeli Weiss Manfréd Művek gyártotta.  

Ebben a Kapisztrán János 6. sz. kerékpáros zászlóaljban szolgált Horváth Vince 

karpaszományos tizedesként 1934. október 1-jétől 1935. szeptember 20-ig. 

Sajnos egészségi állapotában már ekkor jelentkeztek kisebb problémák, több 

alkalommal is szívpanaszai voltak. Így a további katonáskodás helyett mielőbb 

szeretett volna a gyermekek közé kerülni, alig várta, hogy valahol szülőfalujától 

nem túl távol megüresedjék egy álláshely és ott kisdiákokat taníthasson.  Erre  

legelőször 1935. október 27-én került sor, amikor is – egyelőre csak helyettesítői 

státuszban, de – katedrára állhatott Sopronszécsény (1951 óta Pereszteg része
33

) 

kis iskolájában. Itteni működése csak nagyon rövid ideig tartott, hiszen még 

ugyanezen év decemberében visszatért az általa helyettesített tanító, s Horváth 

Vince egy ideig az álláskeresők közt volt. 

 

Ekkor már tágabb 

környezetében is 

kereste az 

álláslehetőséget, így 

pályázott a Vas 

megyei 

Kemenesmihályfára, 

a római katolikus 

elemi iskola 

kántortanítói 

állására. Az itteni 

„öreg” tanítóval (P. 

István) sok problémája volt az iskolaszéknek: testi fenyítést is alkalmazott, nem 

volt hajlandó bizonyos statisztikai feladatokat elkészíteni, s a plébános dorgáló 

                                                
32

 Sőregi Zoltán: Katonák kétkeréken. In.: http://www.hidlap.hu/news/view/katonak-ketkereken-i-resz 
 
33 Varga Józsefné: Győr-Moson-Sopron megye településnév-szerkezete. Magyar névtani dolgozatok 195. ELTE  

    Magyar Nyelvtudományi Intézet, Budapest 2005: 42. 

Horváth Vince díjlevele Kemenesmihályfán (1937) 
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levelét a hivatalban nagy mérgesen összetépte stb. Ezért az iskolaszék 

elhatározta nyugdíjaztatását, s a szokott módon, a Néptanítók Lapjában és a 

Nemzetnevelés hasábjain meghirdette a kántortanítói állást. A hirdetésre három 

fiatal tanító (Horváth Lajos, Horváth Vince és Nagy József) is pályázott. Az 

iskolaszék mindhármuk pályázatát tanulmányozta s mindegyikük orgonajátékát 

és éneklését is meghallgatta.  

Majd az 1937. szeptember 2-án Dr. Horváth Károly kerületi tanfelügyelő 

irányításával összeült a 15 főnyi egyházközségi képviselőtestület, s a felügyelő 

által előre elkészített, titkosított szavazólapokon titkos szavazással döntött. A 

döntés Horváth Vince számára kedvezően alakult, hiszen a korabeli 

jegyzőkönyv tanúsága szerint mind a 15 tag szavazata őrá esett!
34

 Ezt nem 

csupán a tanítói oklevelét kiállító képző intézmény elismertségének és a tanítói 

oklevél minősítésének köszönhette, hanem határozott, de ugyanakkor szerény és 

tisztelettudó megjelenésének, okos válaszainak, hivatása iránt mutatott őszinte 

lelkesedésének, lenyűgöző orgonajátékának és kellemes énekhangjának is.                    

  Kinevezési okmányában, 

díjlevelében az alábbiak szerint 

határozták meg tanítói feladatait. 

„A Rendszabályokban lefektetett 

kötelességek mellett a Szívgárda 

vezetésében segédkezni, a 

megfelelő énekeket betanítani és 

ifjúsági egyesületet alakítani, 

időközönként műkedvelői 

előadásokat rendezni, az Akcio 

Katholica szakosztályaiban közreműködni. Nagyböjti időben pénteken délután 

Kemenessömjénben tartozik a kántor könyörgést tartani, s egyébként 

plébánosának utasításait mindenben követni.”
35

 Örömmel tette le tanítói 

fogadalmát,
36

 hiszen eddigi tanulmányai során mindezekre a feladatokra 

alaposan felkészült, e feladatokra vágyott évek óta. Még az sem csökkentette 

lelkesedését e nemes feladatának végzésében, hogy a püspöki hivatal (Dr. Grősz 

József püspök aláírásával megerősítve) az 1903. évi XXVII. t.c. 21.§-ára 

hivatkozva tudomásul vette a kántortanítóvá történő megválasztását, de – kevés 

gyakorlati tapasztalatára hivatkozva – az 1930.évi XLVII. t.c. 2.5. § alapján 

csupán segédtanítói minőségben engedélyezte
37

 alkalmazását a 83.234-197/VI. 

ü.o. szám alatt kiadott levelében! 

Járandóságaira sem panaszkodhatott, hiszen az alábbiak szerepeltek köztük: 

„lakás (2 szoba, konyha, kamra, istálló), Kemenesmihályfán földhaszonélvezet 4 

kat. hold 245 öl, Kemenessömjénben földhaszonélvezet 2 kat. hold  895 öl, 

karcjárandóság 4 pozsonyi mérő búza és 19 pozsonyi mérő rozs, lélekpénz, 

                                                
34 Egyházmegyei Levéltár, Szombathely, Felügyelői iratok 195/1937. 
35 I.m.: 2695-7/1937. 
36 I.m.: 2863/1937. 
37 I.m. 1535/1937. 

A kemenesmihályfai iskolaszék pecsétje (1936) 
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fapénz és szántásváltság fejében 76.60 korona, stóla régi alapon 12 korona X 

1,36 = 16.32, ostyasütés régi alapon 10 korona x 1,36 = 13.60.”
38

 

 

És Horváth Vince töretlen lendülettel kezdte meg munkáját, a kisgyermekek, a 

kemenesmihályfai és 

kemenessömjéni felnőttek, 

fiatalok és idősek, az 

iskolaszék és a helyi plébános 

legnagyobb megelégedésére. 

Nem csupán iskolai, nevelési 

és oktatási feladatit látta el 

lelkiismeretesen és kiváló 

színvonalon, de szerződésében 

megfogalmazott iskolánkívüli 

nevelés feladatit is olyannyira,  

hogy csak elismeréssel szólt 

róla a korabeli iskolaszéki 

jegyzőkönyvek feljegyzései 

szerint az iskolaszék 

egyébként nagyon szigorú, 

minden apróságra odafigyelő, 

igényes világi elnöke, 

Münnich Oszkár, 

nyugalmazott vezérkari 

ezredes is. Zechmeiszter 

Viktor esperes plébános pedig 

még évekkel később is így 

emlékezett meg munkájáról: 

„Kedves tanító Úr! [...] Ha visszagondolok azon a rövid időre, amit Mihályfán 

együtt töltöttünk, kellemes érzés tölti el lelkemet, mert a szeretet volt az, ami 

bennünket az Úr szolgálatában összefűzött. A mihályfai együttlét emlékeit 

ezentúl is megőrzöm, és mindenkor szeretettel gondolok Önre.”
39

 

Pedig az eredményes és nagy gyermekszeretettel végzett munkának sok 

akadályára bukkanunk, ha az adott település(ek) feltételrendszeréről szóló 

adatokat (az iskola tárgyi ellátottsága, felekezeti különbségek, külterületi 

iskolások, több településen végzett feladatok sokasága stb.) kutatjuk. Horváth 

Vince azonban – mint tanulmányainak bemutatásakor már utaltunk rá – kiválóan 

felkészült az ilyen jellegű feladatok megoldására, ha úgy tetszik vérében volt az 

e területhez szükséges küzdőszellem, a kezdeményezés készsége, a semmiből 

teremtés akarata, a „Segíts magadon, Isten is megsegít!” szemlélete, a 

gyermekek ügye igaz szolgálatának késztető vágya. Még 1941-ben is 

                                                
38 I.m. 2695-7/1937. 
39 Zeichmeiszter Viktor levele 1943.május 14. Kjn. Horváth Márta tulajdonában, Sopron. 

Részletek Zechmeiszter esperes Horváth Vincéhez írt leveléből 

(1943) 
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felejthetetlen kirándulást szervezett a rá bízott 60 gyermeknek Madarak és fák 

napja alkalmával, madáretetőket készített, melyeket a gyermekek helyeztek ki a 

fákra és rendszeresen biztosították hozzá az eleséget is. Sőt 3 db diófát ültetett 

(pedig ez mindig a jövőnek szól!) és további 100 db hársfacsemetét, továbbá a 

gyermekekkel együtt elvégezte a templom melletti kis térség állandó 

tisztogatását és virágosítását is.
40

 Pedig ekkor már panaszai voltak az 

egészségére: 1941. január 12-én például Dr. Mesterházy Kálmán OTBA 

ellenőrző orvos „súlyos szívizom és szívbelhártya-gyulladás”-t állapított meg 

nála, s 3 heti kórházi ápolást rendelt el!
41

 

Kórházi ápolását követően még töretlen lendülettel fejezte be a tanévet, de 

kénytelen volt lemondani állásáról, hogy egy kis nyári pihenő után a következő 

tanévtől már szülőfaluja közvetlen közelében próbálkozhasson a további 

szolgálattal. Ekkor mutatkozott meg igazán, milyen áldozatokat vállalt a 

megelőző években: Dr. Kiss Lajos prelátus kanonok, főfelügyelő aggódva írta le 

feljegyzésében,
42

 hogy amennyiben nem kapnak helyére ugyanilyen lelkes, 

önfeláldozó módon tanító kántortanítót, akkor félő, hogy a katolikus szülők is a 

protestáns iskolába fogják átíratni gyermeküket. Igaz, a megüresedett álláshelyre 

ismét volt három jelentkező, de miután egyiküket (B. Ferencet) kinevezték 

Horváth Vince helyére, az új tanító látva a roskadozó, vizes-falú tanítólakást, az 

„elrettentő” körülményekre való hivatkozással 

visszalépett! 

     Horváth Vince ezután, 1941 szeptemberétől Himod 

község iskolájában kapott helyettesítő tanítói állást. 

Időközben azonban igaz szerelmi kapcsolat alakult ki 

közte és az ugyancsak veszkényi születésű egykori 

elemi iskolás társa, a kapuvári polgári iskolában 

kiváló eredménnyel végzett, majd Sopronban az Isteni 

Megváltó Leányai Intézetében az 1933/34. évben 

tanítónői oklevelet szerzett Rácz Ilonával, aki ekkor 

már (egy idei nevelőnősködés, majd veszkényi 

helyettes tanítóságot követően) Osliban volt helyettes tanító Gerencsér Erzsébet 

(dr. Kovács Jánosné) tanítónő betegsége alatt. S miután az Osli Római Katolikus 

Elemi Népiskola kinevezett tanítója, Eőry Sándor 1941. november 16-án 

lemondott állásáról, megnyílt a lehetőség, hogy a két veszkényi fiatal tanító 

közös munkahelyen, együtt folytathassák életüket és pedagógusi pályájukat!  

 

Horváth Vince elfoglalta a megüresedett álláshelyet, és miután mindkettőjüket 

kinevezték rendes tanítóvá, Osliban boldogan álltak a templom főoltára elé, 

hogy Eőrí János plébános előtt egymásnak örök hűséget fogadjanak 1942. 

szeptember 12. napján. Az iskolaépülethez tartozó tanítói lakást (Kálvária u. 10.) 

                                                
40 Jelentés az 1940/41.iskolai évről. Kemenesmihályfa 1941.júl.29.  In.: 1936/ 1941. 
41 I.m.: 183/1941. 
42 I.m.: 2449/1941. 

A himodi iskolaszék pecsétje 

(1941) 
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is megkapták, így nagy reményekkel néztek a jövő felé. Rövidesen 

gyermekáldással is megajándékozta őket a Mindenható, 1943. július 6-án 

született Tamás nevű fiúgyermekük, 1944. október 6-án pedig Márta nevű 

kislányuk.  

 

Kimondottan jó 

tantestületi légkörben 

és egyetértéssel 

tevékenykedett ekkor 

a 3 fős osli tantestület 

a kántori feladatokat is 

ellátó Böcskei Péter  

(az úgynevezett „öreg 

mester”) irányítása 

alatt, aki szintén veszkényi származású volt. Mindhárman egyházi képzőben 

szerezték tanítói oklevelüket, tehát nem volt vita azon a téren, hogy a Mária-    

tiszteletéről messze földön ismert Osliban 

mélyen katolikus szellemben kell nevelni.  

 

 
Horváth Vince tanító és Rácz Ilona tanítónő esküvői képe és 

házassági anyakönyvi bejegyzése (Osli, 1942) 
 

 

 

Elmondhatjuk Horváth Vincéről, hogy ő nem csupán tudta, vallotta, de tanítása 

során napról napra igazolta is Apáczai szavait, mely szerint kell, hogy a tanító  a 

„tanításhoz  illendő életet éljen, a tanítványainak jó, s dicséretes példát adjon, 

hogy elég tudós légyen, hogy jó lelkiismerettel s isteni félelemmel amit tud, azt 

másokkal közölje, s tanítványait mint atyjok, úgy szeresse.” Annál is inkább 

nagy súlyt fektetett a gyermekek nevelésére, mert e háborús, zivataros időkben 

sok családból hiányzott az apa, hiányzott a követendő minta, a biztonságot adó 

erő. Tudta, hogy ilyenkor még érzékenyebb, sérülékenyebb a gyermeki lélek, 

melynek oltárán neki fel kell építenie a jóság, a szépség és az igazság szobrát, 

Tanítói kinevezésének záró sorai (Osli, 1941) 
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tiszta színekkel kell felvázolnia az 

Isten és a Haza képét, s a jó 

erkölcs köveiből kell felépítenie a 

tiszta jellem megingathatatlan 

épületét.   

Hivatali beosztása szerint a 3-4. 

évfolyam összevont osztályát 

tanította, de tevékenysége, mint 

igazi néptanítóé, messze 

túlmutatott e kereteken. Ezt már az 1941. november 17-én keltezett díjleveléből 

is kiolvashatjuk: 

 „1. A tanító köteles az iskolaszék által 

kijelölt osztályokat az érvényben levő 

mindenkori tanterv szerint tanítani és 

nevelni.  

2. Úgyszintén az ismétlőiskolásokat is. 

3. A tanulók felett minden gyülekezés és 

testületi kivonulás alkalmával felügyeletet 

gyakorolni.  

4. Köteles továbbá a kántortanítót betegség, 

hivatalos elfoglaltság és törvényes 

szabadsága esetén díjtalanul helyettesíteni, 

neki a nagyheti szertartások és búcsúk 

alkalmával segédkezni. Egyéb helyettesítés 

esetén a mérsékelt díjazásra vonatkozóan 

barátságos megegyezésnek van helye. 

5. Köteles az ifjúsági vagy más dalárdát 

megszervezni és azt vezetni, úgyszintén a 

helybeli KALOT vezetését vállalni, 

valamint az iskolánkívüli népművelésben 

tevékenyen részt venni. [...] 

6. Köteles az Egyházmegyei Hatóság által 

megjelölt tanítói egyesület(ek)be rendes tagul belépni.”
43

 

 

                                                                        

                                                
43 Győregyházmegyei Levéltár - Püspöki Levéltár. Iskolai Levéltár I. sorozat CXV. doboz. Rendezéskor felvett 

iratok III. Díjlevelek 1920 - 1944. 

Tanítói díjlevele Osliban (1941) 

Tanítói lakásuk az iskola épületében (1942) 
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             Osli KALOT-tagok vonulása (1942)                                           Osli leventék (1942) 

               

Ugyanitt olvashatjuk juttatásait is az alábbiak szerint: 

„1. Fizetés címén az iskolafenntartó osli politikai község pénztárából a 

törvényes tanítói illetménynek 30%-a a Központi Illetményhivatal 

közvetítésével. 

2. Készpénzjárandóságainak másik része a fennálló törvényi rendelkezések 

értelmében szolgálati éveinek megfelelő államsegély. 

3. Természetbeni lakás, mely áll egy utcai és egy udvari szobából, egy 

konyhából és egy éléstárból. [...] 

4. Ezen kívül tüzelőanyag tárolására szolgáló helyiség. 

5. Szabad padláshasználat az ezen célra elkülönített helyen. 

6. Közös tanítói mosókonyha használati joga a kántortanítóval való meggyezés 

és kollegiális egyetértés alapján. 

7. Az iskola telkének végén fekvő, az egyházközség tulajdonát képező 

gyümölcs- és zöldségeskert egy részének használati joga bizonyos csekély bér 

ellenében.”
44

 

 

                                                          
 

Az elemi iskola, az iskolaszék és az egyházközség pecsétjei (1925-1945) 

Fentiek alapján Horváth Vince tanító úr a XI. fizetési osztály 3. fokozatába 

sorolva került kinevezésre, illetve áthelyezésre Himodról Osliba.
45

 Kinevezését 

Apor Vilmos, a vértanúvá lett győri püspök erősítette meg aláírásával! 

Osli új tanítója lelkiismeretesen végezte feladatát.  Egykori tanítványainak 

visszaemlékezése szerint gyermekszeretet jellemezte, felkészültsége garantálta 

                                                
44 Győregyházmegyei Levéltár. i.m. 
45 Sopron vármegye közigazgatási bizottságának 355/1942.kb.számú határozata. Győregyházmegyei  Levéltár  

    Püspöki Levéltár, Iskolai levéltár  I. sorozat CXXVI. doboz. Tanítói törzslapok 1940-es évek. 
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az eredményt, órái élményszámba mentek. Biztatta és lelkesítette a szorgalmas, 

jó tanulókat, segítette a lassabban haladókat, hozzájuk mindig tapintatosan,  

türelemmel közelített. Megértő volt azokkal szemben is, akik kedvezőtlen 

gazdasági-szociális viszonyaik miatt voltak akadályoztatva az előrehaladásban. 

Csupán a fegyelmezetlenséget, a felelőtlenséget, a hanyagságot nem volt 

hajlandó elfogadni.  

Az ismétlőiskolásokkal, a KALOT (Katolikus Agrár Legények Országos 

Egyesülete) tagjaival és a leventékkel örömmel foglalkozott. Vezetése alatt sok-

sok praktikus ismeretre tettek szert az ismétlősök, vidáman zengték indulójukat 

a KALOT-tagok: „Szittya vitézek, a harc diadala ne rettegtessen  benneteket, / A 

magyarok hatalmas Istene hadakozik ügyetekért,  Ő vezérel benneteket!” 

Élvezettel jártak az általa tartott foglalkozásokra a cserkészek, sokszor 

felhangzott az utcán a fegyelmezett rendben vonuló cserkészek indulója is: 

„Fiúk, fel a fejjel, ha a harsona zeng,/Álljunk csatasorba vidáman ...” Cserkészei 

közül többeket eljuttatott a Népfőiskolára is Egyházasfaluba, Sopronba és 

Szigligetre. „Igazi úriember volt!” – így emlékeznek rá egykori tanítványai. 

Az iskolában is magával ragadta a gyermekeket, amikor a harmónium mellé ült, 

játszott és énekelt, de szívesen helyettesítette a kántortanítót (öregmestert) is, 

amikor tehette. Igaz, nem szívesen adta át neki a templomi éneklés és orgonálás 

lehetőségét a mester, mert sokkal megnyerőbb, magával ragadóbb stílusban 

orgonált és énekelt. Még ma is emlegetik a faluban, hogy ő tette népszerűvé a 

mise kezdetén énekelt „Kezdődik az ének, az Úr fölségének...”
46

  kezdetű 

éneket, valamint tőle tanulták az osliak az áldoztatás alatt felhangzó „Templom 

csendes mélyén, oltárrejteken, /Hófehéren Jézus  titkon ott pihen ... ...”
47

 kezdetű 

éneket is. Még ma is könny szökik a visszaemlékezők szemébe, amikor ez 

utóbbinak utolsó versszakát éneklik: „Látja, aki árva, aki elhagyott,/ Börtönében 

látja a szegény rabot,/ S ha a fáradt ember kínban elmerül,/ Azt susogja néki: 

Nem vagy egyedül!” 

Az iskolánkívüli népművelési munkában 

feleségével együtt aktívan kivette részét: 

jeleneteket, színarabokat tanítottak a 

gyerekeknek és a fiatal felnőtteknek, s az 

előadásokból befolyt összegből új 

harmóniumot vásároltak az iskola számára. 

Maga is elvégezte 1942 októbere és 1943 

februárja között a gazdatanfolyamot, így lett 

ezüstkalászos gazda, majd saját 

tapasztalataival és megszerzett elméleti 

ismeretivel segítette a fiatal gazdákat.                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                             

                                                
46 Harmath Arthur – Sík Sándor (szerk.): Szent vagy Uram. 229.sz. éneke 
47 I.m. 131. sz. ének 

Horváth Vince tanító "Ezüstkalászos 

gazda" oklevele (1943) 
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Jó kapcsolatot alakított ki a szülőkkel is. Jellemző a szülő-pedagógus viszonyra 

az az eset, amikor egyik reggel a gyermeküket az iskolába kísérő három 

fiatalasszony az iskola udvarán maradt a tanítás megkezdését követően is, s a 

tanterem ablaka alatt hangosan vitatták a falu ügyeit. A gyermekek figyelmét 

egyre inkább az asszonyok tereferéje kötötte le. Ekkor Horváth Vince tanító úr 

két kisdiáktól székeket küldött ki az asszonyoknak, hogy szíveskedjenek helyet 

foglalni, s kényelmesen folytatni az eszmecseréjüket. Az asszonyok 

természetesen rögtön ráeszméltek cselekedetük helytelenségére és sértődöttség 

nélkül elsiettek!  

S amikor a háborús viszonyok, a front közeledésével együtt egyre több menekült 

érkezett a nyugati határhoz közel fekvő településre (Osliba), a falu lakossága 

közel megkétszereződött.  Sokan érkeztek 

Erdélyből menekültek, idáig hajtott leventék, és 

sokan mások az ország keleti feléből. S akkor 

Osliban a rend, a nyugalom és a biztonságos 

ellátás megszervezésére megalakították az 

úgynevezett Községi Nemzeti Bizottságot, 

melynek egyik lelkes szervezője és egyben 

elnöke is Horváth Vince, a helybéliek körében 

közmegbecsülést élvező tanító lett. Jó szívvel 

segített mindenkinek, nem volt kivétel, a 

tisztességes, becsületes eljárás híve volt. Még a 

plébánián elhelyezést nyert Ilosvai Lajos 

minisztériumi főtanácsosnak is csupán arra az 

időre szólóan állította ki az igazolást, arról, hogy 

senkinek kárt nem okozott, tisztességesen 

viselkedett, amíg valóban Osliban 

tartózkodott.
48

   

Aztán 1945. március 28-án megérkeztek a szovjet csapatok Osliba is. Hírük 

messze megelőzte őket, ezért aki tudott, menekült. A faluban elszállásolt német 

katonai egységek hirtelen eltávoztak, a fiatal nőket és gyermekeket pedig, aki 

csak tudta „felmenekítette” a Hanság megközelíthetetlenebb, biztonságosabbnak 

vélt területeire. Így tett az iskola kántortanítója is, aki családjával és Horváth 

Vince feleségével és pici gyermekivel együtt menekült a „Hanyba”, Dőri 

dombra.  

Horváth Vince pedig maradt védeni az iskola felszerelését, s mint a Nemzeti 

Bizottság elnöke, a falubelieket. A határozott kiállású fiatal tanító már eleve 

gyanús volt a szovjetek szemében. Először úgy vélték, hogy a nagy iskolaépület, 

amelyben megtalálták az ide menekített pesti pénzverde egyik itt hagyott 

csomagját, mind az őt tulajdona, azért védi. De ezt sikerült tisztáznia. Azonban 

az iskola padlásán az oroszok a sietve eltávozó német egységek által 

otthagyott/ottfelejtett ládában fegyvereket és lőszereket találtak! Ez már 

                                                
48 Horváth Sándor: Új honfoglalók. In.: Kisalföld, 1985. április 4. 

Gyermekével az iskola előtt (1944) 
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megbocsáthatatlan bűn volt, amit a határozottan intézkedő, az iskola minden 

egyes bútordarabjáért külön kiálló Horváth Vince tanítónak róttak fel. Azonnal 

ki is vezették az iskola kertjébe, hogy ott kivégezzék, de mielőtt főbe lőtték 

volna, brutálisan, embertelenül bántalmazták, majd a puskatussal véresre, 

félholtra vert, eszméletét veszített tanítót elrettentésként kezénél, lábánál fogva 

végigvonszolták a falu központján, s a templomhoz közeli jégverembe 

taszították, s további intézkedésig bezárták. 

Napokat töltött ott a jégdarabok közt, amíg a falu vezetésének sikerült őt 

igazolnia és elérni azt, hogy onnét kihozhassák, és 

egészségügyi ellátásban részesíthessék. Sikerült életre 

kelteniük, s a nyár folyamán annyira fel is erősödött, 

hogy szeptembertől ismét a gyerekek elé állt a 

katedrára annak ellenére, hogy most már sem a szíve, 

sem a tüdeje nem volt egészséges. Csupán a lelke volt 

egészséges és tanítói hivatása lobogott, égett.                                                                                               

Még október 10-én reggel is lelkesen indult a 

kisdiákok közé, de óra közben rosszul lett, s a gyors 

segítség sem volt képes megmenteni: 9 órakor az 

orvos már csak a halál beálltát tudta megállapítani. 

Horváth Vince tanító úr 1945. október 10. napján 

visszaadta lelkét a Teremtőnek. A kapuvárról kiérkező 

orvos véleménye szerint a bántalmazás következtében keletkezett vérrög idézte 

elő a tragédiát, mely a tüdejében okozott elzáródást. A megholtak plébánián 

vezetett anyakönyvében viszont az került a halál okaként bejegyzésre, hogy 

„tüdővész”! 

 

A tanító úr síremléke Osliban 

(2012-ig) 
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Bejegyzés a Meghaltak anyakönyvében (Osli, 1945) 

 

A krisztusi korban, 33 éves korában elhunyt tanító temetésének napjára (október 

12.) a kerületi esperes szünetet rendelt el a kerület iskoláiban, hogy kollégái 

minél nagyobb számban el tudják kísérni őt utolsó útjára. Eőri János plébános 

végezte a szertartást, melyen ott volt a falu apraja nagyja, s a környékbeli 

tanítóság is szinte hiánytalanul. Ez is, de az egy évvel később kiadott hivatalos 

igazolás is azt bizonyítja, mind feletteseinek, mind pedig a szülőknek 

legnagyobb megelégedésére gyakorolta tanítói hivatását.  
 

 
Tevékenységéről szóló hivatalos igazolás (1946) 

 

 

 

A falu népe szívébe zárta szeretett tanítóját. 

S bár nem lehetett hangosan kimondani, de 

mindenki tudta, hogy ő is a „felszabadítás” 

áldozata! Szánták a két kis árvát és a fiatal 

özvegyet, aki elvszerűen ragaszkodott 

hitéhez, töretlen áldozatkészséggel folytatta 

azt a művet, melyet férjével együtt kezdett 

Osliban. Ezért aztán a „hatóság” fegyelmi 

Özvegy Horváth Vincéné és a kis árvák 

(1946) 
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elé állította, viszonzásul, mintegy ellenlépésként az osliak beválasztották őt a 

helyi „Szövetkezet” vezetőségébe, sőt még tanácstaggá is megválasztották 1950-

ben, mert tudták, hogy tisztességes, becsületes, hívő ember lévén e 

szervezetekben az ő érdekükért fog harcolni. A felettes hatóság viszont ismét 

lépett, s áthelyezték őt Kisfaludra. De az osliak hálája mindvégig követte. S 

amikor 100 éves korában, 2012-ben ő is megtért Teremtőjéhez, s kívánságára 

Osliban a férje mellé temették, egykori tanítványai és azok leszármazottjai, 

valamint a község vezetése hálával rótták le kegyeletüket „Ilus tanító néni” 

ravatalánál.   A község vezetése hozzájárult közös síremlékük felújításához is, 

melyen mindig láthatók a megemlékezés és a hála virágai, mécsesei. 

 

Horváth Vincéről meglepő gyorsasággal utcát neveztek el Osliban. A névadással 

kapcsolatos iratok egy 

későbbi tűzben elpusztultak 

ugyan, de a plébánián 

őrzött anyakönyvekből 

kiderül, hogy fél évvel 

halála után már olvashatjuk 

a megkereszteltek 

anyakönyvében az első 

feltalálható konkrét adatot 

az utcanévadás tényéről. 1946. július 8-kán született F. Imre, akinél lakcímként 

már a Horváth Vince utca 5. szám került bejegyzésre. Egyedisége ezen 

utcanévnek, hogy Osliban az egyetlen 

olyan utca,       amelyik nem országosan 

ismert történelmi vagy irodalmi alak, 

hanem helyi személyiség nevét viseli, s ez 

a névadás – ellentétben több más 

utcanévvel – a mai napig túlélte a változó 

politikai divatok névváltoztatási 

törekvéseit.  

 

 

A falu népe pedig jó szívvel emlékezik 

egykori, üstökösként felragyogó tanítójára 

és áldozatkész tanítónő feleségére. S 

Horváth Vince utca 
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mindkettőjükre hálával gondol, amikor hittel vallja Lukács Béla szavaival, hogy  

 

 

„Nemes példája örökre itt marad 

közöttünk. 

                                                                                    

                                                        Sok könnyet érdemel, mert sok könnyet                    

                                                                                                                  törölt le.” 

 

                                             Összeállította: Dr. Varga József 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horváth Vince tanító úr és felesége, Rácz 

Ilona tanítónő felújított síremléke (Osli, 2012) 


