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Pôvod a vývoj názvu obce Velké Chyndice 
       
Niekedy v 60.–70. rokoch minulého storočia istý autor uverejnil legendu 
o Chyndiciach. Rozprávala vraj o tom, že zakladateľmi Chyndíc boli 
dvaja bratia Hindiovci, ktorí si podelili zem, na ktorej boli usadení, a tak 
rozdelili dedinu na Malé a Veľké Chyndice. Odkiaľ Hindiovci pochádzali 
autor neuvádzal. Neriešil ani to, odkiaľ už odvodzovali svoje meno. 
Legenda sa však veľmi neujala, pretože jej neuverili ani sami 
Chyndičania.  
 
 
 
 
 
Dobové fotografie-Rímskokatolického kostola vo Velkých Chyndiciach 
       

     Na základe prác niektorých maďarských autorov a prevládajúcemu 
maďarskému elementu v minulých storočiach zostáva v podvedomí 
dedinčanov presvedčenie, že názov obce pochádza z osobného mena 
Hím. Hím bol vraj maďarský bojovník z jedného z kmeňov, ktoré sa 
usadili pod Tríbečom. Je to celkom logické a pravdepodobné. No nie až 
tak celkom a nie až tak úplne. Chyndická zem iste nebola neobývaná 
v čase usadenia maďarských kmeňov. Veď len v neďalekej Jovke boli 
usadení starí Slovania, tak prečo by Chyndickú zem nachali neobývanú, 
keď je isté, že tu bol veľký rybník a teda najvýhodnejšie podmienky 
prežitia? A kam sa potom podela sláva bojovníka, podľa ktorého by sa 
mala nazývať aj osada? Prečo by tak významný človek, či jeho 
potomkovia, upadol do zabudnutia? Prečo sa na výslnie dostávajú 
slovanský šľachtici, ako sa dozvieme ďalej (Stephanus et Johannes filij 
Syke, et Emericus, Janus, item Petrus filius Boych nobiles de Hymud)?  
 
      Jediným riešením nám zostávajú iba stredoveké listiny, ktoré nás 
privedú buď k bojovníkovi, alebo k Slovanovi. Vývoj pomenovania obce 
nám snáď pomôže.  
 
      V roku 1234 uhorský kráľ, Ondrej II., vydal listinu, podľa ktorej dovolil 
mužom zo Slepčian, kráľovým servientom, aby sa pripojili k jobagiónom 
Hronskobeňadického kostola (1). Pri vyznačovaní zeme týchto 
servientov sa Chyndice spomínajú v súvislosti s riekou Terenče, ktorej 
polovica patrila spomínaným servientom a druhá polovica patrila právne 
dedine Chyndice (... altera vero medietas spectat ad ius ville Hymd 
(2)...). Názov obce je zaznamenaný v podobe Hymd. Inak to nie je ani 



Snímky získané zo súkromných zdrojov vložil Csaba Farkas 2 

v listinách neskoršieho datovania, ktoré Chyndice zaznamenávajú tým 
istým tvarom názvu. Niekedy medzi rokmi 1270 až 1290 (nie je 
presnejšie datovanie) je Chyndický farár (de Hymd) poverený 
Ostrihomskou kapitulou, aby spolu s Mikulášom z Babinadalu vyhľadal 
Fulcusových utečených sluhov a slúžky. (3) V listine Bela IV. z roku 
1285, kedy majster Dominik predáva tomu istému županovi Fulcusovi 
z Ludaníc zem Kerne, sú šľachtici z Chyndíc (de Hymd) zaznamenaní 
ako majitelia zeme susediacej z východu a z juhu. (4) O dva roky neskôr 
(1287) v potvrdzujúcej listine Ladislava IV. vystupujú taktiež Chyndický 
šľachtici (... Stephanus et Johannes filij Syke, et Emericus, Janus, item 
Petrus filius Boych nobiles de Hymud ...) a potvrdzujú predaj zeme 
Kerne županom Folcusom. (5) Kráľovský pisár tu zaznačil Chyndice 
v podobe Hymud, no v tom istom roku pisár Nitrianskej kapituly znova 
názov skracuje a zaznačuje Chyndice ako Hymd (... ad terminos terre 
nobilium de Hymd (6)...). Podľa stredovekých listín možno vidieť, že 
súbežne s názvami Hymd a Hymud pisári používajú i tvar Hynd, či Hind. 
V roku 1268 dostáva banský župan Ondrej od kráľa Bela IV. zem jeho 
dvorníkov z dedín Chyndice a Haršany (... de terris udvarnicorum 
nostrorum de villis Hynd et Harsan (7)...). V rokoch 1286 (8) a 1287 (9) 
v listinách kráľa Ladislava je zaznamenaný Juraj z Chyndíc (Georgio de 
Hynd) ako človek Nitrianskej kapituly. Listiny 14. storočia označujú 
Chyndice už len termínom Hynd poprípade Hind.  
 
      K celkom zaujímavému bádaniu nás privedie tento pohľad v paralele 
s vývojom názvu súčasnej obce Nelka v Maďarsku. Listiny z rokov 1237 
– 40 ju dokladujú v totožnej  podobe ako Chyndice - Hymud. (10) No 
môžeme ísť ešte ďalej, lebo v roku 1093 ju zaznamenávajú ako Himudi 
(Tertium praedium est Himudi, nomine villae appellatum. (11)) Listina 
kráľa Štefana z roku 1001, podľa ktorej je aj obec Chimudi darovaná 
Panohalmskému opátstvu, predkladá však ešte starší, pôvodnejší názov 
obce. (12) Sledujeme tu vývoj tohto názvu od roku 1001: Chimudi – 
Himudi – Himud, kde badáme ustúpenie slovenského CH. Na tomto 
podklade možno vychádzať zo spoločného, ba totožného základu názvu 
oboch obcí: Chimudi – Himudi – Himud - - - Hymd – Hynd – Hind. 
Výskumy slavistu Jána Stanislava priraďujú etymologicky Chyndice 
k osobnému menu Chynda, ktoré je známe zo srbochorvátskeho 
ženského mena Hinda, Hindija (Chindija) (13).  
 
      Vývoj názvu obce nám celkom zrejme ukazuje, že jeho pôvod sa 
vyvíjal zo slovanského, pravdepodobne osobného mena a neskôr sa 
podriaďoval vo svojom vývoji maďarským jazykovým princípom, ale aj 
nepresnostiam samotných pisárov. Samotný názov nás tým pádom 
nasmerováva aj k slovenskému pôvodu obce Chyndice, len by to 
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potrebovalo ešte dôveryhodnúlegendu.  
 Vývoj názvu na základe písomných prameňov: Hymd (1234), Hind 
(1264), Hynd (1268), Hymud (1287), Kyshynd (1424), Kishind (1452), 
Nagyhynd (1465), Naghhynd (1470), Nagh Hynd (1549), Nagy, Kiss Hind 
(1773), Welke Hindicze (1773), Alsó, Felsó Hind (1808), Velke, Malé 
Hindice (1920), Nagyhind, Kishind (1938), Velké, Malé Chyndice (1948). 
 
  

Tajomstvo Chyndického sarkofágu  

 
 
          Takmer všetky sarkofágy skrývajú aj svoje tajomstvá. Ani ten 
Chyndický, po pravej strane kostola, schovaný medzi kríkmi, nie je 
výnimkou. Kamenár po jeho stranách vytesal aj náhrobný nápis, ale 
teraz ošľahaný vetrom a mrazmi je už ťažko čitateľný. A práve tento 
nápis súvisí aj s jeho tajomstvom. Kto je pod ním pochovaný? Kto bol tak 
významný, že mu dali zhotoviť takýto posmrtný pomník?  
Tajomný Chyndický sarkofág  
      Pri pamiatkovom výskume kostola bola odborníkmi do správy 
zahrnutá jediná veta o ňom: „Počas stavebných prác tragicky zahynul i 
miestny farár G. Alapy, spadnutím zo strechy kostola.“ Teda zdá sa, že 
tajomstvo je odhalené. Veď aj L. Némethy vo svojom známom 
„Schematizme“ udáva o farárovi Alapy, „že zomrel pri nedokončenej 
stavbe chrámu.“ Aj ústna tradícia vraví, že pod sarkofágom je pochovaný 
stavebník kostola. Prečo ďalej pokračovať ?! Je po tajomstve. Ale má to 
predsa jeden háčik. Némethy zaznamenal meno farára Alapy nie ako G., 
ale ako Joannes. Žeby mal dve mená? Bolo to celkom bežné a aj 
možné. Ale prečo ich teda aspoň Némethy neuvádza?  
 
      Pozrime sa radšej, čo sa dá ešte na sarkofágu prečítať. Na ľavej 
strane môžeme čítať v prvom riadku: „HIC IACET PERIL(USTRIS) D. 
GABRIEL ALAPY“ a pod ním: „DE EADEM ANNORUM –(48?)– OVI DIE 
17 7-BRIS“. Na strane pravej: „ANNO 1746 HICIN POSSIONE N. HIND“, 
ale riadok pod ním hovorí málo: „----------------IN DOMINO FE----------------
-----." Takže je celkom zrejmé z nápisu, že tam odpočíva osvietený pán 
Gabriel Alapy de Eadem, tiež je zrejmé, že sa usídlil, či prišiel do 
Chyndíc v roku 1746, a tiež je zrejmé, že zomrel asi 17. septembra, no v 
ktorom roku nevieme a z nápisu sa asi ani už nedozvieme. Némethy 
uvádza, že farár Alapy prišiel do Chyndíc v roku 1745 a pôsobil tam až 
do roku 1749. V roku 1749 nový farár František Nedeczky píše úvodnú 
stranu chyndickej matriky, ktorá už vlastne pri jeho príchode existovala, 
pretože obsahuje záznamy aj z predchádzajúcich rokov a dokonca už v 
roku 1745 tu naozaj robí zápisy farár Ján Alapy. Ale v júli 1749 už 
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zapisuje do matriky Nedeczky. Ak by teda mal byť pod sarkofágom farár 
Alapy a mal by umrieť 17. septembra (jedine v roku 1749, pretože ešte 
sa objavuje jeho aj v matrike), prečo by bol ustanovený do Chyndíc už 
nový farár?  
 
Ak by aj Alapy už bol na smrteľnej posteli, predsa bol ešte farárom, kým 
žil, a to jediným v Chyndiciach. Podľa matrík je tiež jasné, že farár Alapy 
pôsobil v Chyndiciach do júla 1749, čiže nemohol zomrieť v septembri. 
Kam sa teda podel, ak nie je on pod sarkofágom?  
 
      Z tajomstva sarkofágu sa vynára nové tajomstvo: Čo sa stalo s 
Jánom Alapy, keď aj Némethy píše, že zomrel v Chyndiciach a ďalšie 
farnosti, v ktorých by pôsobil v neskorších rokoch, neuvádza? Váradský 
biskupský správca knižnice Vincze Bunyitay v roku 1883 objavuje istého 
Jána Alapy vo Várade. V spisoch Váradskej kapituly objavuje jeho spisy 
a celkom iste hovoria aj o tom, že to bol ten istý Ján Alapy, ktorý od 3. 
júla 1745 pôsobil vo Veľkých Chyndiciach. Tu sa totiž zoznámi s 
váradským biskupom, častým návštevníkom Gýmešského panstva 
Pavlom V. grófom Forgácsom, ktorý si ho veľmi obľúbil a pričinil o tom, 
aby bol Alapy preložený do Váradu. Tam ho vymenoval za riaditeľa 
kňazského ústavu, cirkevného sudcu, kanonika a malého prepošta 
kapituly. Vo Várade v roku 1778 aj zomrel a je tam aj pochovaný. 
Tajomstvo sarkofágu tým dostáva jasnejšie obzory. Farár Ján kanonik 
Alapy de Eadem pod ním nie je. Kto bol teda ten osvietený pán Gabriel 
Alapy de Eadem? Pozrime sa do matriky zomrelých na rok 1749. 
Záznam po zázname a nič. Žiaden Alapy, ktorý by bol v Chyndiciach 
pochovaný, tým pádom ani žiadna príčina úmrtia, ani žiadna informácia o 
pôvode. Z Chyndíc iste nepochádzal, pretože v žiadnych súpisoch tu 
meno Alapy nie je vedené. Odkiaľ teda prišiel a prečo?  
 
      Od roku 1735 (tri roky po vizitácii farnosti Františkom Zichi) do roku 
1750 prebiehala v Chyndiciach oprava a dostavba zničeného kostola. V 
čase príchodu 25 ročného Jána Alapy do Chyndíc boli práce asi v 
polovici. S veľkou pravdepodobnosťou zabezpečovali väčšinu prác 
dedinčania a každá pomoc bola vítaná. Pomáhal teda Gabriel Alapy pri 
prácach, alebo bol prizvaný ako odborník? Podľa správ Vinczeho 
Bunyitay vieme len, že Ján Alapy skoro osirel. Teda Gabriel jeho otcom 
nebol. Jeho starý otec bol Gergely a bol už v tom čase pochovaný v 
katedrále v Győri. Snáď mal brata, alebo strýka Gabriela, ktorý nad ním v 
osirelosti držal ochrannú ruku. Tajomstvo chyndického sarkofágu je 
vyriešené: Kto bol Gabriel Alapy a prečo prišiel do Chyndíc? 
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       Kto dal postaviť románsky kostolík v Chyndiciach  

 
 
      V roku 1990 sa Chyndičania pustili do opravy kostola. Rozhodli sa 
otĺcť starú omietku a nahodiť novú. Aj sa kde-tu objavovali náznaky 
akýchsi kresieb, ale neprikladali im dôležitosť. No objavili sa i pamiatkári 
a práce zastavili. Ukázalo sa, že Chyndický kostolík je starší, ako by 
ktokoľvek očakával. Archívny výskum bol celkom jasný, udal hornú 
hranicu, kedy mohol byť kostol postavený, a vec bola zdanlivo uzavretá. 
Listina z roku 1234 vraj spomína Chyndice a „jej kostol“, no podľa 
interpretácie listiny Richardom Marsinom (1) tým spomínaným kostolom 
bol celkom iste kostol Hronskobeňadický. Podarí sa nám zistiť, kedy 
potom a snáď aj kto postavil kostol v Chyndiciach?  
      Náznaky stavby boli celkom jasné: kostol bude z obdobia 
románskeho. L. Némethy v Schematizme farností zachytáva podľa 
vizitácie z roku 1755, že pri prestavbe kostola (1735-50) bol starý kostol 
vo veľmi zlom stave, že hlavne veža, priečelie a predsieň boli veľmi 
zničené (2). Ale potešujúcou správou bolo, že zo starého kostola zostalo 
sanktuárium. Pri výskumných prácach sa pod omietkou na južnej strane 
objavilo úzke polkruhovo zakončené okno, ktoré osvetlovalo svätyňu. O 
niekoľko metrov ďalej a o niekoľko dní neskôr sa úkázal na južnej strane 
aj portál so vstupným prahom z ružového mramoru. Výskum bol 
úspešný. Z predpokladanej zachovanej svätyne sa zrazu vynorila takmer 
celá stavba pôvodného kostola. Svätyňa v tvare apsidy bola ozdobená 
plastickými polkruhovými arkádami, ktoré však boli zachované a viditeľné 
aj pred výskumom. Hoci sa tu objav ukázal jedinečný, stavba až taká 
jedinečná nebola. Ruiny celkom podobnej stavby s torzami obvodového 
muriva stáli ešte v roku 1960 v údolí za obcou Petrovce na Gemeri (v 
okrese Rimavská Sobota). Tiež s 13-timi arkádami a tiež datovanej do 
druhej štvrtiny 13. storočia. (3) Bola to čistá náhoda, či celkom istý 
zámer, že v rovnakom období vyrástli rovnaké kostolíky na dosť 
vzdialených územiach? Náhoda asi nie. Musel tam byť niekto, kto by stál 
za tými rovnakými stavbami. Kto bol teda tou osobou, ktorá iniciovala 
výstavbu kostola pre Chyndice a tiež pre Petrovce? Je vlastne možné 
nájsť človeka, ktorý by pred 700-800 rokmi bol styčným bodom oboch 
obcí?  

           Chyndický kostolík 
 
      Fulcusovi z Ludaníc utiekli sluhovia a slúžky. Kdesi 
sa museli skrývať a ktosi ich teda aj musel vyhľadať. Ako 
najvhodnejší sa v tom čase ukázal farár, ktorý ľudí 
poznal. Ostrihomská kapitula teda poverila farára z 
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Chyndíc, aby týchto sluhov vyhľadal. Bolo to niekedy medzi rokmi 1270-
90. (4) Čo to má však spoločné s našim človekom? Snáď len toľko, že 
keď v Chyndiciach už vtedy farár bol, musel mať tým pádom aj farnosť a 
farnosť musela mať aj svoj kostol. Farár ale zrejme tým naším človekom 
nebol, lebo hoci by sa zdalo byť prijateľné, že bol predtým alebo potom 
aj farárom v Petrovciach a prizval tých istých stavebníkov, no zriadenie 
farnosti a kostola predsa len nebolo úlohou farára, ale vlastníka pôdy či 
osady. Nájdeme toho vlatníka, ktorý by stál za stavbami týchto kostolov?  
  Listiny hovoria, že Chyndická zem v roku 1234 patrila spoločne 
kráľovým dvorníkom - rybárom a výrobcom sietí. Že by si sami postavili 
kostolík? Síce nebolo zvyčajné, aby si dvorníci stavali kostol, ale čo by 
mali spoločné, aj keby sme to pripustili, s Petrovcami? Asi nič. Poďme 
ale ďalej. V roku 1268 už zem týchto dvorníkov spolu s dvomi poplužiami 
zeme dvorníkov v Haršanoch dostáva banský župan Ondrej, syn Ivánku 
(zakladateľ rodu Forgács). (5) Ale Ondrej mal aj iné starosti. Od roku 
1253 do roku 1270 staval totiž kamenný hrad na vrchu Dyun nad 
Gýmešom. Žeby sa pustil aj do stavby kostola? Odborníkov mal na 
novom hrade a nových ľudí v Chyndiciach tiež, ktorým chcel zabezpečiť 
pravidelné bohoslužby, čiže nič nemožné. Ale čo by ho spájalo s 
Petrovcami? Väčšia časť zeme v Haršanoch bola ešte v kráľových 
rukách. Ale v roku 1274 šesť popluží z nej kráľ daroval svojmu klerikovi 
Jánovi, synovi župana Ondreja. (6) Toho istého Ondreja, ktorý už vlastnil 
okolitú pôdu (okrem inej) aj v Haršanoch, Chyndiciach a dedične aj v 
Slepčanoch. Tak sa prevládajúci podiel vlastníctva rodu Forgács len 
zväčšoval. Prečo by teda nepostavil Ondrej kostol pre svojich ľudí, ak 
tam ešte nestál? Ale popritom čo mal Ondrej spoločné s Petrovcami? 
Zdá sa, že otázok je viac, ako odpovedí, ale každá dobre položená 
otázka, nám dá aj jasnejšiu odpoveď. Ján, syn župana Ondreja, neskorší 
kaločský arcibiskup, zaujímal dobré postavenie. Už v roku 1274 bol 
doktorom práva, rok predtým sa stal Budaiským prepoštom a v čase 
donácie bol aj gemerským archidiakonom. (7) Z toho už nie je ťažké 
nájsť súvislosť medzi kostolíkom na Gemere a kostolíkom v Chyndiciach. 
Ich spojivom bol iste Ondrejov syn Ján. Môžeme hypoteticky 
predpokladať, že banský župan Ondrej, keď dostal v roku 1268 zem v 
Chyndiciach, začal aj so stavbou kostola (možno až po dokončení svojho 
hradu v roku 1270). Či začal od základov, alebo či už na jeho mieste stál 
predtým starší kostolík, no vtedy iste zničený Tatármi, zatiaľ nevieme. V 
neskorších rokoch bol snáď práve Ondrejov syn Ján nositeľom myšlienky 
a možno aj sprostredkovateľom tých istých odborníkov pre kostolík v 
Petrovciach. Ešte je mnoho otázok nevyslovených a mnoho odpovedí 
ukrytých. Isté však je, že kostolík v Chyndiciach stojí. 
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Správcovia farnosti vo Velkých Chyndiciach ktorí 

1270 - 1290 Parochus de Hymd 
1332 - 1337 Laurentius de Lindo (Hind) 

1676 - 1688 Thomas Turturányi, Licentiatus 
1688 - 1696 Stephanus Csernovák 

1696 - 1697 Joannes Franciscus Drithomai 
1697 - 1699 Paulus Joannes Baptista Horváth 

1700 - 1702 Andreas Leszkovszky 
1702 - 1709 Michael Oszvald 
1709 - 1710 Joannes Csittári 
1710 - 1724 Michael Oszvald 

1724 - 1742 Joannes Nemsovay 
1742 - 1745 Paulus Kuna 

1745 - 1749 Joannes canonicus Alapy de Eadem 
1749 - 1756 Franciscus Seraphicus Nedeczky de Eadem 

1756 - 1775 Andreas Lámy 
1776 - 1779 Georgius Herczeg 

1779 - 1783 Mathias Frecsó de Árva 
1783 - 1809 Josephus Hlatký, S.J. 

1809 - 1837 Joannes Farkas de Kishind 
1837 - 1855 Joannes Répássy 

1855 - 1871 Franciscus Holzschuch 
1871 - 1911 Carolus Paulus canonicus Vincze de Kishind 

1911 - 1943 Colomanus Cservenka 
1944 - 1948 Stephanus Czapalay 

1948 - 1980 Joannes Carolus Koža, OFM., Licentiatus 
1980 - 1986 Carolus Csonka 
1986 - 1990 Emericus Ešše 

1990 - 1998 Szilveszter Rablánszký, excurrendo Cifáre 
1998 - 2003 Carolus Franciscus Pati, OPraem., excurrendo Vráble 

2003 - 2005 Robertus Ondrík, Magister, excurrendo Cifáre 
2005 - 2007 Petrus Farkas de Nagy Jóka aliter Zsiska, Magister 

 1.12.2007-07.2012 Michal Benedikt PINTÉR, OPraem. 
Ioan GONDEC 
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                Úryvok z knihy 
    

Počet obyvateľov: 334 
Veľkosť katastra: 504 ha 

Veľké Chyndice ležia vo východnej časti Žitavskej pahorkatiny v doline miestneho 
potoka. Stred obce má nadmorskú výšku 170 m n. m.Obec kráľovských dvorníkov 
a rybárov je doložená od roku 1234 ako Hymd. V roku 1287 patrila obec panstvu 
Jelenec, v 18. storočí Paluškovcom, Kollerovcom, v 19. storočí panstvu Veľká Maňa. 
V roku 1576 obsadili obec Turci. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. 
Poľnohospodársky charakter si obec zachovala aj po roku 1918. 

Pamiatky: 

• Kostol rímskokatolícky, románsky z 1. polovice 13. storočia, barokovo prestavaný 
v roku 1746. 

• Prícestná kaplnka z 2. polovice 18. storočia. 

Dobove fotografie z obce 
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V Štátnom archíve v Ivánke pri Nitre v Matrike pokrstených Farnosti Nagyhind je 
založený hárok papiera, ktorý nám pomôže k uspresneniu knazov pôsobiacich vo 
farnosti.Pravdepodobne ho zanechal Ján Farkas pred svojím odchodom, alebo si robil 
sumárum nový farár Ján Répássy 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            Lakodalmi örömkalácsok 1939 Nagyhind                             

Nyitra megye (svadobné koláče) 

 

 
 
 

 

VeVeVeVeľké Chyndiceké Chyndiceké Chyndiceké Chyndice        

 

    

                                                                      Elödeink (Naši predkovia) 

    

    

Patrocínium:Patrocínium:Patrocínium:Patrocínium: Narodenia Panny Márie  

Vznik: prvá polovica 13. storočia  

Poloha: v strede obce na vyvýšenom mieste                       Gyöngyösbokréta (folklór) 
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Stručný popis: pôvodne jednoloďový románsky kostol s pretiahnutou polkruhovou 
apsidou a pristavanou barokovou loďou a západnou vežou 

História 
Kostolík postavili v prvej polovici 13. storočia ako neveľkú stavbu s obdĺžnikovou loďou a 
polkruhovou apsidou zdobenou slepými arkádami.  
Stavba silne utrpela počas tureckých vojen a protihabsburských povstaní. Podľa 
kanonickej vizitácie boli značne poškodená veža, západné priečelie a predsieň. Preto 
došlo v rokoch 1735 - 1750 k rozsiahlej prestavbe. V rámci nej odstránili poškodenú vežu 
i západnú časť románskej lode a miesto nich pristavali k zvyšku stavby novú, oveľa 
väčšiu loď.  
V rámci tejto prestavby zrejme aj sprístupnili apsidu novým vchodom na južnej strane, 
románske okná na južnej strane lode nahradili dvoma väčšími obdĺžnikového tvaru a 
zamurovali ústupkový portál. Tieto úpravy súviseli podľa všetkého so zmenou funkcie, 
keď zvyšok románskej lode začal slúžiť ako svätyňa a apsida sa zmenila na sakristiu. 
V 20. storočí bola k západnému priečeliu barokovej lode pristavaná veža. V roku 1990 sa 
začala obnova kostola, pri ktorej boli odkryté zamurované románske prvky. 

Zaujímavosti 
- Fasády apsidy zdobené 13 oblúkmi slepých arkád predstavujú krásny príklad 
románskej výzdoby. Zdobia ich reštaurované maľby ornamentov z obdobia neskorého 
stredoveku. Veľmi podobne bola riešená výzdoba zaniknutého kostolíka v Petrovciach, 
kde však bolo arkád 12. 
- Až do 90. rokov minulého storočia sa za jediný pozostatok románskeho kostola 
považovala apsida. Ukázalo sa však, že sa zachovala aj takmer celá loď.  
- Okrem slepých arkád sa z románskych prvkov zachoval aj južný ústupkový portál s 
prahom z ružového mramoru a štrbinové okno na južnej strane apsidy. 

Súčasný stav 
Kostol patrí Rímskokatolíckej cirkvi a dodnes sa využíva ako farský. Je v relatívne 
dobrom stave. Navštívili sme ho v októbri 2009, k foteniu interiéru sme sa nedostali.  

Bohoslužby: áno  

Praktické informácie 
Obec Veľké Chyndice leží cca 10 km severne od Vrábľov. Kostolík je neprehliadnuteľný 
vďaka svojej veži i polohe v strede obce v oplotenom areáli s cintorínom. Kontakt na 
farský úrad: 037/788 42 07.  

Literatúra 
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 
Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009. 
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.  Web 
- www.zitava.sk/historia_kostol_chyndice 
- www.fara.sk/velkechyndice  



Snímky získané zo súkromných zdrojov vložil Csaba Farkas 11 

Náhrobný kríž Františka Holzschucha 

 

  

Na cintoríne osamelo a 
opustene stojí kríž. 
Kristus na ňom vzpína 
ruky k nebesám a asi len 
sám prosí za 
pochovaného. Okolie je 
obrastené trávou a snáď 
len kde-kto si všimne 
nápis na ňom: 
 
( ... Holzschuch Ferencz Plébános úr megholt 1871 58 éves korában... ).( ... Holzschuch Ferencz Plébános úr megholt 1871 58 éves korában... ).( ... Holzschuch Ferencz Plébános úr megholt 1871 58 éves korában... ).( ... Holzschuch Ferencz Plébános úr megholt 1871 58 éves korában... ).        

že sa tu ktosi obetoval pre spásu človeka. 

    Pečať farnosti  

Najstaršia známa 
pečať z roku 1822.   
Odtlačok pečate sa 
nachádza na listine 
z roku 1856, ktorá je 
uložená vo farskom 
archíve. 

(SIGILLUM ECCLESIAE NAGY (SIGILLUM ECCLESIAE NAGY (SIGILLUM ECCLESIAE NAGY (SIGILLUM ECCLESIAE NAGY 

HIND 1822)HIND 1822)HIND 1822)HIND 1822)    

  

 

 

Prvá písomná zmienka o Chyndiciach nás privádza do roku 1234. Vtedy pri metácii 
územia Slepčian sa spomínajú aj Chyndice v podobe villa Hymd. Aj listiny z rokov 1285 
a 1287 používajú ten istý tvar názvu, keď hovoria o Chyndických šľachticoch (nobilium 
de Hymd) 
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V roku 1270 sa Chyndický farár spomína s prídomkom de Hymd. No podľa stredovekých 
listín možno vidieť, že súbežne sa požíval i tvar Hynd. Tak sa v roku 1268 spomína villa 
Hynd, či ešte o štyri roky skôr 1264 filia Abel de Hind.  
Niektorí maďarský autori pôvod názvu odvodzujú od slova him, čím zaraďujú Chyndice 
k obciam maďarského pôvodu. Nebolo by na tom nič zvláštne ani nepravdepodobné, veď 
osobné meno Him alebo Hem  nebolo zriedkavým. Ale predsa ma to pri mojom výskume 
neuspokojilo. Vznik obce by tým bolo možné, či nutné datovať do obdobia príchodu 
Maďarov. Geografické podmienky, veľký rybník s množstvom rýb, blízkosť Nitry predsa 
to boli veľmi vhodné a vyhľadávané podmienky na život, na osídlenie. A či by sa starí 
Slovania vyhli tomuto územiu? Určite nie. Nemožno pochybovať o tom, že pôvodné 
obyvateľstvo Chyndíc bolo slovanské. Hoci by bolo možné pripustiť, že i tak je pôvod 
názvu odvodený od osobného mena Him. Ale naozaj je to tak? 
Slavista Ján Stanislav odvodzuje názov obce od srbochorvátskeho osobného mena 
Chindija. Chindija, ktorého význam je klamlivá, lživá (osoba). K pochopeniu 
opodstatnenia tohto tvrdenia si všimnime tvar názvu obce v listine z roku 1287. Chyndice 
sa tu objavujú ako Hymud. (Stephanus et Johannes filij Syke et Emiricus, Janus, item 
Petrus filius Boych nobiles de Hymud.) Vývoj názvu možno vidieť v paralele názvu 
súčasnej obce Nelka, ktorú listiny napríklad v roku 1213 spomínajú tiež ako Himudi , či 
inokedy Hymud. Ale listiny z prvej polovice 11. storočia používajú pre označenie obce, či 
vtedy ešte len osady, výraz Chimudi z roku 1001. Je teda celkom vhodné a prijateľné 
prikláňať sa k názoru Jána Stanislava  a vidieť pôvod názvu Chyndíc v srbochorvátskom 
osobnom mene Chindija a prapôvodné obyvateľstvo stotožniť so starými Slovanmi.    

    

        

    

    

    

    

    

    

    

Poznatky získané na základe historického výskumu a dostupných materiálov obce, 
správcom farnosti  v rokoch 



Snímky získané zo súkromných zdrojov vložil Csaba Farkas 13 

22000055  --  22000077  PPeettrruuss  FFaarrkkaass  ddee  NNaaggyy  JJóókkaa  aalliitteerr  ZZssiisskkaa,,  

MMaaggiisstteerr,,  

NagyhindNagyhindNagyhindNagyhind, v. Nyitra vm. (Vel'ké Chyndice, Szl.): plébánia a v. esztergomi föegyhm. nagycétényi esp. ker-ében. - 

1332: már létezett. Tp-át Kisboldogasszony tit-ra sztelték, a mait 1750: építették. Lakói 1560 e. prot-ok lettek. 

1688: alapították újra. Anyakönyvei 1694-töl. Kegyura 1880: Nyári János gr. Anyanyelve 1880: m., szl. - Filiái 

1917: Babindál, Család, Kishind. Közig-ilag Hindhez csatolták. - Lakói 1991: 117 m. (15,39%), össz. 760; 2001: 87 

m. (24,86%), össz. 350. ** 

Némethy 1894:178. - Gerecze II:563. - Schem. Strig. 1917:90. 

Más adatok szerint még 1579-ben is Szomor Pál a gímesi váruradalom községeinek (rész)birtokosa. Ebben az 

évben a következö községek adóztak neki: Lót, Sók, Gímeskosztolány, Gímes, Kálaz, Zsitvaújfalu, Velsic, Gesz-

töd, Kisszelezsény, Marót, Hizér, Mezökeszi, Alsó- és Felsöcsornok, Nagy-mánya, Gyárak, Szenese, Vajk, 

NagyhindNagyhindNagyhindNagyhind, Menyhe, Csitár, Nagyherestyén, Kelecsény, Csarád, Veresvár, Nagykozmály, Kis- és Nagybélic, 

Borogyán, Ság. Az uradalom urbáriuma megjegyezte, hogy Gímesen mindössze egy adózó szesszió tartozott hozzá, 

melyet Ballá János bírt, ám ö a töröknek is adózott. Megszabott évi adója a gímesi várúrnak 1 forint 15 dénár volt. 

Ezenfelül munkájának kiváltására 60 dénárt kellett fizetnie, valamint kilencedet terményeiböl és borából. Nyolc 

ekealjnyi földet használt.14 Az egész ,több hónapig tartó munka során nagyon precízen,és aprólékosan húzták 

meg a különbözö szempontok alapján a határt.Azonban csak március 6-ra sikerült a bizottságok 

zárójegyzökönyvének aláírásával véglegesen megállapítani az északi határt a Duna,és az Ung folyó  közötti 

szakaszban.  

A csehek kijelentették,hogy amennyiben Csáb és Dacsókeszi községeket nem kaphatják meg,úgy csak vagy 

Kálasz,vagy Nagyhind átadására hajlandóak. 

   

MOL K63 Külügyiminisztériumi levéltár, politikai osztály általános és rezervált iratai (dokumentum a csehszlovák – magyar 
tárgyalásokról) 
 

Kupuszinának az a kincse, amely ilyen hosszú idön át is megmaradt: a nyelve, amely a Palócföldre jellemzö, 

méghozzá a nyugati palóc dialektussal rokon. Szinte ugyanezt beszélik a mai Nyugat-Szlovákiában Nagyhind 

(Velké Chyndice) községben. Ez annak köszönhetö, hogy a falu a világtól elzárva, mocsaraktól, folyóktól övezve, 

belterjes gazdálkodást folytatva védte meg hagyományait, szokásait, pompás népviseletét és nyelvét. 
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Nagyhind (33) Csehszlovákia (Simunek Béláné tanító) 1939. Pajtástánc, 
menyasszonytánc. 1940. Katonadalok, kanásztánc. 1939, 1940, 1941, 1942. 
     1234-ben "Hymd" alakban említik először, első lakói halászok és királyi udvarnokok voltak. 1268-ban "Hynd", 1470-ben 

"Naghynd" alakban szerepel a korabeli forrásokban. 1287-ben Gímes várának uradalmához tartozott. A 18. században a Paluskay és 

Koller családok birtoka. A 19. században a nagymányai uradalom része. 1576-ban elfoglalta és kirabolta a török. 1664-ben Nyitra 

náhijébe tartozott, és a török adóösszeírás szerint 6 háztartásában 9 fejadófizető személy lakott.[2] 1715-ben 14, 1720-ban 20 háza 

volt. 1787-ben 33 házában 235 lakos élt. 1828-ban 45 háza és 317 lakosa volt, akik főként mezőgazdasággal foglalkoztak. 
Vályi András szerint "Nagy, és Kis Hind. Két tót faluk Bars Várm. földes Urai Berthóld, és több Urak, lakosaik katolikusok, 

fekszenek Verebélyhez fél mértföldnyire, szõleji vagynak, földgyeik, réttyeik meglehetõsek." [3] 

Fényes Elek szerint "Hind (Nagy és Kis), két egymás mellett lévõ magyar falu, Nyitra vmegyében, a Zsitva vize mellett: az elsõ 284 

kath., lak., kath. paroch. templommal; a második 451 kath., 80 zsidó lak. – Határuk róna s bõ termékenységü; széna, nád elég. F. u. 

többen. Ut. p. Verebély." [4] 

1910-ben 406, túlnyomórészt magyar lakosa volt. A trianoni békeszerződésig Nyitra vármegye Nyitrai járásához tartozott. 1938 és 

1945 között újra Magyarország része volt. 
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Koszorúlevétel kontyolás előtt, három gyertya  
égetése közben (Nagyhind, v. Nyitra m.)  

(Odčepčenie na svadbe) 

 
 
 
                             

                      Népviselet Hinden (Chyndický kroj) 
      
 

  

      

      Nagyhindi Igazolvámyok 

            ( Doklady z Chyndíc ) 
 

 

                                                                                                                                                  Színház Gerö tanitóval  (Ochot. divadlo ) 
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Par s Pr ima Continens Regna Hugar iae Cr oatiae,  

Et Slavoniae Cum Conf ini is 1808 
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Nagyhind 
Nagyhind (szlov. Veľké Chyndice) Nyitrától 17 km-re keletre, Verebélytől 5 km-nyi távolságban északnyugaton, 

a Zsitva folyó jobb partján fekszik. A Nyitrai járás kisebb falvai közé tartozik. Lakosainak száma a 2001-es 

népszámlálás idején 350 volt (Sčítanie obyvateľov 2001). Délnyugatról Kalász (szlov. Klasov), északról Kishind 

(szlov. Malé Chyndice), keletről pedig Zsitvaújfalu (szlov. Nová Ves nad Žitavou) településekkel határos. A 

község történetéről még nem jelent meg önálló kiadvány, ezért a továbbiakban a fellelhető forráskiadványok, a 

történeti, földrajzi, családtörténeti és néprajzi szakirodalom Nagyhindről szóló említéseit összegzem, hogy 

a kutatás helyszínét bővebben ismertessem. 

 

Nagyhind helytörténeti adatai  

Nagyhind község első írásos említése 1234-ből való, amikor 2. András király szervienseinek4 megengedte, hogy a 

közeli garamszentbenedeki kolostorhoz tartozó 

Szelepcsény területén telepedjenek le. A terület egyik határpontjaként említik először a falut Hymd alakban 

(Győrffy 1998: 397). A falu nevével kapcsolatban Kiss Lajos megjegyzi, hogy neve etimológiailag azonos a Győr–

Sopron megyei Himod helynévvel, amely puszta személynévből keletkezett magyar névadással (Kiss 1988: 189). A 

falu egyik része a Hindi nemeseké volt. A Hindi családdal kapcsolatban először Hindi Ábelt és feleségét, Cserneli 

Istvánnét említik, aki 1264ben lemondott csermelyi5 földjéről (Győrffy 1998: 398). A falu másik fele az egykori 

Harsány nevű településsel együtt királyi hálászok és hálókészítők földje volt. Harsány Hindtől délkeletre, a 

Dervence6 és a Zsitva egybefolyásánál feküdt. Mindkét települést 1268-ban említik, amikor 4. Béla Hymdet és a 

harsányi hálósok földjéből 2 ekényit Hontpázmány7 András bányai ispánnak, a gímesi Forgách-család 

alapítójának adott (Bártfai 1910: 664; Fügedy 1938: 297). 1274-ben 4. László a harsányi hálósok további földjét 

adta András fiának, János gömöri esperesnek, aki a harsányi lakosokat áttelepítette hindi földjére (Ethey 1936: 11; 

Győrffy 1998: 398). Hymd lakossága ezáltal megnövekedett, Harsány pedig mint település ezek után megszűnt, 

neve csupán határrészként szerepelt Nagyhind dűlőnevei között. Halászat jellemezte tehát Nagyhind ősi 

lakosainak életmódját, melyet a község – halászhálót és ekevasat ábrázoló – címere is tükröz (l. Melléklet) A 

Nyitra vidék 13–14. századi történéseiről így ír Fügedy Erich, aki a Nyitra megye betelepülésével foglalkozott 

(Fügedy 1938: 297–298): „A Nyitra vidék telepesei a13. század elején – leszámítva néhány nemesi birtokot –

nagyrészt királyi népek voltak. Nagyszámú udvarnokot találunk itt. Amikor a 13. század nagy birtokszerző akciói 

megindulnak, területünkön két nagybirtokos, az esztergomi érsek és a Forgáchok indulnak harcba minden egyes 

földdarabért. Az eladományozások hamarosan eltüntetik a királyi birtokot, a versenyből pedig a Forgáchcsalád 

kerül ki győztesen, melynek tagjai a 13. század végén megalapítják a gímesi uradalmat. Királyi adományokon 

kívül nagy szerepet játszik a vétel is. Alig fejezik be azonban a váruradalom kialakítását, amikor a Csák Máté-féle 

harcokban Máté a várat elfoglalja és elveszi.” Nagyhind is a Forgáchok többi birtokához hasonlóan Csák Máté 

kezébe került. A gímesi uradalomhoz tartozó birtokok bekebelezése ismeretlen körülmények között zajlott, 

ugyanis Csák Máté halála (1321) után, ellentétben a többi birtokkal, nem kerültek vissza a Forgách családhoz, 

hanem a király kezében maradtak. Csak 1386-ban, Forgách Balázs közbenjárására kapta vissza a család az elvett 

birtokokat. A visszakapott birtokrészek között szerepel Hynd is mint a gímesi uradalom része (Bártfai 1910: 670–

672). A Forgách család 15–16. századi okleveleiből peres ügyekről, vagyonelosztásokról olvashatunk. 1470-ben a 
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falut Forgách Benedek birtokaként Naghynd néven említik. 1544-ben Forgách Zsigmond és Péter között nagy 

vagyonelosztás történt. Ennek része volt Nagyhind is, mely Forgách Péter birtoka lett (Bártfai 1910: 702–704). A 

16. század második felében a törökök a Zsitva menti településeket is veszélyeztették. 1576-ban Nagyhindet 

felégették, a lakosság jelentős része el is pusztult. Erre utalnak az összeírások: 1598-ban 22, 1600–1601-ben 16 ház 

volt itt található (Kohútová 1990: 115), az 1664-es török adóösszeírásban pedig mindössze 9 adófizetőt találunk 

Nagy Hinden (Blaskovics 1993: 293). A Rákóczi-szabadságharc alatt a Forgáchok elvesztették gímesi uradalmukat, 

mert Forgách Simon a felkelők oldalára állt. A szabadságharc után, 1718-ban Forgách Pál, a király híve 

visszakapta a gímesi uradalom birtokait, vele Nagy-Hindet is (Bártfai 1910: 753). A 18. századi forráskiadványok 

közül Vályi András a következőképpen említi a községet (Vályi 1799: 175): „Nagy, és Kis Hind. Két tót faluk Bars 

Várm. földes Urai Berthóld, és több Urak, lakosaik katolikusok, fekszenek Verebélyhez fél mértföldnyire, szőleji 

vagynak, földgyeik, réttyeik meglehetősek.”  A falu földesurainak az említetteken kívül feltüntetik még a Paluska 

és a Koller családot. A község a 19. század elejétől a nagymányai (szlov. Veľká Maňa) uradalom része lett (VSOS. 

1978: 243). Fényes Elek 1851-ben így említi a két falut (Fényes 1851: 109): „Hind (Nagy és Kis), két egymás 

mellett lévő magyar falu, Nyitra vármegyében, a Zsitva vize mellett: az első 284 kath. lak., kath. paroch. 

templommal; a második 451 kath., 80 zsidó lak. – Határuk róna s bő termékenységü; széna, nád elég. F. u. 

többen. Ut. p. Verebély.” Nagyhind közigazgatásilag a történelmi Nyitra vármegyéhez tartozott, a közelében folyó 

Dervence patak túloldala azonban már Bars vármegye volt. Magyarország vármegyéinek és városainak átfogó 

forráskiadványában, Nyitra vármegye települései között a következőképpen jellemzik a községet (Borovszky– 

Sziklay szerk. 1899: 98): „Nagy-Hind, Barsmegyével határos magyar község, Kis-Hind mellett, 363 r. kath. vallású 

lakossal. Posta-, távíró- és vasúti állomása Verebély. Kath. temploma a múlt század végén épült. Kegyurai Szláy 

József és br. Weisz Pál. 1866-ban és 67-ben az egész község majdnem koldusbotra jutott. 1866-ban a fagy, 1867-

ben jégverés tette tönkre az egész határt. E községről már a 13. század közepén történik említés.” Nagyhind 1918-

ig Magyarországhoz tartozott. Az 1. világháború utáni történelemből szlovák nyelvű forráskiadványok megemlítik 

Štefan Major nevét, aki 1920–1923 között volt tanító Nagyhinden, és a falut bekapcsolta a szocialista 

munkásmozgalomba (VSOS. 1978: 243). Az első bécsi döntéssel Nagyhind 1938-ban még nem került vissza 

Magyarországhoz. A határkiigazítások eredményeképpen csak 1939. március 15-étől 1945-ig tartozott újra 

Magyarországhoz. Az államhatár a község mellet húzódott. A 20. század második felében két fontos esemény 

határozta meg Nagyhind történetét: 1976-ban közigazgatásilag összevonták Chyndice néven a szomszédos 

Kishinddel, amely szlovák falu. A két község 1992. február 1-jétől vált ismét külön. A Hindy család neve és korai 

története egyaránt köthető Nagyhindhez. Kázmér Miklós a Hind helynévből vezeti le a családnevet, amely 

birtokot, lakó- vagy származási helyet jelöl (Kázmér 1993: 475). A család címere egy vértet ábrázol, melynek kék 

udvarában zöld téren hátulsó lábain álló oroszlán látható. Az oroszlán első jobb lábával buzogányt tart, fölötte 

balról csillag ragyog. A vért fölötti sisak koronájából szintén oroszlán emelkedik ki, kivont kardot villogtatva 

(Nagy 1859: 118). A továbbiakban a család történetét és neves leszármazottait mutatom be a főbb családtörténeti 

forráskiadványok alapján. Nagy Iván a következőket írja a család eredetéről (Nagy 1859: 115): „Hindy család. 

(Nagy és Kis-Hindi). Nyitra megyei eredetű ős régi nemes család. Már a legrégibb századokban rátalálunk a 

családnak egyes tagjaira, mint Hindy Péter, Mátyás, Sebestyén, Bertalan, Jánosra stb., de kiket a családfával iz 

szerint még eddig nem sikerült összefüggésbe hozni. Azonban a 15. század közepétől kezdve – midőn Hindy 

Péter élt – a leszármazási kimutatás oklevelekre alapítva, már szakadatlanul és teljes összefüggésben sarjadzik le. 
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Nevezett Hindy Péter Mátyás király korában élt, és Nyitra megyei Hind helységbeli ősi birtokára, melynek az 

oklevél szavai szerint már elődei is békés birtokában valának, – nevezett Mátyás és János részére is Budán 1476-ki 

virágvasárnap előtti 5-dik ferián új királyi adományt nyert.” A család eredetét az előbbiekkel megegyezően 

tárgyalja Kempelen Béla (Kempelen 1913: 55): „Hindy (nagy- és kishindi). — Nyitramegyei régi család, melynek 

első nyomaira a 14. században találunk. A család teljes leszármazása a 15. századtól kezdődőleg hozható le.” 

Hindy Péternek csak egyik fia, János ágán folytatódott a családfa. Jánosnak hat gyermeke közül Balázs, a királyi 

udvarnok három fiút nemzett. Ezek közül Jánosnak és Miklósnak nem volt fiú örököse, így a családfa az ő 

águkon megszakadt. A harmadik fiú, Mihály két fiút hagyott maga után, Benedeket és Pált. Az utóbbi János fia 

által terjesztette ki fiú ágon a családfát. János unokája, Ferenc elzálogosította kishindi birtokait, melyeket 

Desericzky István váltott ki, és melyek azután a Hindy családhoz többé nem kerültek vissza (Nagy 1859: 118). A 

Hindy család nevesebb tagjai közül kiemelkedik Iván, aki 1805-ben született Léván. 1838-ban ügyvédi oklevelet 

nyert. Irodalmi pályán a Nemzeti Újság szerkesztése körül szerzett érdemeket. 1852-től a Szent István Társulat 

ügyeiben fáradozott. Hindy Mihály szintén Léván született 1807-ben. 1826-ban a kegyes tanítórendbe lépett, 

tanárként működott. Tudományos értekezésein kívül Római Régiségtárt adott ki a tanulók használatára 1849-ben 

(Nagy 1859: 118 ). Hindy Kálmán 1905-ben, Zoltán, Iván, Matild és Éva pedig 1912-ben megerősítették 

nemességük és a „kishindi” előnév használatát. Bayler István és utódai 1910-ben legfelsőbb engedéllyel a kishindi 

előnévvel a Hindy-család nemességét nyerik el (Kempelen 1913: 55). A Hindy család ma is élő leszármazottaival 

Nagyhindnek nincs kapcsolata. 

    

Nagyhind a néprajzi forrásokban 
A Nyitra környéki falvak összetett népi kultúrával rendelkeznek. A néprajzkutatók kimutatják benne mind a 

palócos, mind a kisalföldi, mind a szlovák népi kultúra hatásait (Liszka 2002: 267). A Nyitra-vidéket a néprajzi 

irodalom nem kezeli egy egységként, hanem több típusba sorolva tárgyalja. A földrajzi adottságokból kiindulva a 

Zsitva folyó közelsége, a napsütötte domboldalak, a mezőgazdasági termelésre alkalmas földek határozták meg 

Nagyhind lakosságának foglalkozását és népi kultúráját. A helytörténeti adatokból megtudhattuk, hogy a 13–14. 

században az itteni lakosok halászattal foglalkoztak, később pedig a földművelésből, szőlőtermesztésből 

biztosították megélhetésüket. A víz és a szántóföldek közelsége lehetőséget biztosított a vászon alapjául szolgáló 

kender termesztéséhez is. A kenderfeldolgozás az asszonyok foglalatosságai közé tartozott. Az említett népi 

mesterségek tárgyi emlékei még manapság is fellelhetők a községben. A Nyitra-vidék népszokásai számos 

archaikus jegyet őriztek meg. Nagyhinden a nyári ünnepkör néphagyományai közül ilyen volt a szentiváni 

tűzrakás és a tánc. Erről Manga János tudósított 1942-ben (Manga 1942: 72–73): „Nagyhinden még 8-10 

esztendővel ezelőtt is gyújtottak tüzet. Június 24-e előtt egy héttel kezdték és 24-ig minden este meggyújtották a 

falu végén, amikor a nap lenyugodott. Amikor lángolt a tűz, az alábbi dallam éneklése mellett a leányok 

szeretőikkel együtt kettesével, kezeiket összefogva ugrálták át a tüzet: 

 
Rakjuk a tüzet, szentiványi tüzet 

Gyere rózsám, gyere velünk. 
Én veletëk nem mehetëk 

Gyere rózsám, gyere velünk. 
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Ott kerekegyik egy fekete felhő, 
Gyere rózsám… 

(Nagyhind, Bordás Magdolna, 39 é., 1937) 
    

A tűzugrálás közben és utána harmonikaszó mellett táncoltak a legények és leányok. Ez körülbelül két óra hosszat 

tartott. Tánc közben más, közismert dalokat énekeltek. 10 órakor mentek haza énekszóval. A tüzet azért 

gyújtották, hogy a jég el ne verje a határt. Amerre a tűz füstje szállt, arra a határt nem verte el a jég. A tűzön a 

teheneknek nem volt szabad átmenniük, mert akkor nem adtak tejet. Ha azonban a szarvasmarha arra járt, ahol a 

tüzet rakták, nem betegedett meg.” A néprajzi források a vidék lakosságának népviseletét is több típusba sorolják. 

A nagyhindi népviselet a Zsitva–Garam közti terület 2. típusához tartozik. Ebben a csoportban találjuk a 

környező falvak közül Felsőahát, Kalászt és Bábindalt is (vö Jókai–Méry 1998: 24–140). A népviseleti szokások 

közül az asszonyok hajviselete volt egészen sajátos Nagyhinden. A hajviselet elkészítéséről, eszközeiről Gönyey 

Sándor közölt egy részletes leírást az Etnographiában (Gönyey 1941: 69): „Nagyhind ma Bars-Hont egyesített 

vármegyében fekszik, régen Nyitra megyébe tartozott. Ez a külön népviseleti sziget még hagyományait megőrizte. 

Főként az asszonyok hajviselete különbözik a szomszédos palóc vidékek népének szokásaitól. A férjhezmenéstől, 

felkontyolástól a halálig az alábbi módon kötik be a fejet. Régen a középen kivettek jobbról balról egy-egy csomót 

a hajból s azután behúzva a homlokra megcsinálták az ún. középsőt és kétoldalsót. Ma különálló viliszkát 

készítenek a hajból, amit Pogrányban és Bodokon makszisz-nak neveznek (talán masztixból). Egy kétujjnyi széles 

és 20 cm. hosszú papirosra glycerinszappannal felragasztanak három szarv alakban szappannal, újabban 

gumimézgával kifényezett és összetapasztott hajcsomót. Régen ezeket a szarvakat magából a hajból rajzolták 

ledörzsölve és egy hajtűvel kihúzva a homlokra. A nagyobbik hajcsomó a homlok közepén a középső, a két 

kisebbik a homlok két oldalán a két oldalsó. Télen készítik elő a viliszkákat és 11–12 darab is van egy-egy 

asszonynak a skatulyájában. A fésülés és kontyfelrakás úgy történik, hogy a fej középvonalában a hajat ketté 

választják és hátul széjjel fésülik. A hajcsomó vége felé diónagyságú ronggyal kontyokat kötnek s pamut fonállal a 

hajjal becsavarva keresztbe felhajtják a fejtetőre, végül fekete cérnahálóval (neccel) lefogatják. Azután kerül rá a 

köznapi vagy ünnepi fejkötő, ami alsó és felső részből áll. Ezzel fejeződik be a menyecske, illetőleg asszony fej 

bekötése Nagyhinden, Pogrányban és Bodokon.” A második világháború alatt Nagyhinden is működött a 

Gyöngyösbokréta8- mozgalom, melynek keretében 1939-ben és 1940-ben pajtástánccal, katonadalokkal és 

menyasszonytánccal lépett föl nagyhindiek csoportja a budapesti bemutatón. A csoport felkészítője Simunek 

Béláné, nagyhindi tanítónő volt (Liszka 2002: 404). 

    

 

 
 

Nagyhind lakossága 
A Nyitra környéki falvak nemzetiségi viszonyainak alakulásáról, az itteni lakosság arányainak változásáról több 

értekezés is született. A szakirodalomban találhatunk egyrészt a lakosság megtelepedésével foglalkozó történeti 

munkákat (Fügedy 1938, Ethey 1938, Kniezsa 1941), másrészt pedig a nemzetiségi viszonyok változásait vizsgáló 

dolgozatokat (Csapody 1942, Dávid 1993, Kocsis 1998, Tátrai 2005). Az említett munkákból elsőként a 
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nyelvhatár, ill. az etnikai viszonyok alakulásának Nagyhindre vonatkozó adatait összegzem, majd a 2001-es 

népszámlálás eredményeit részletezem nemzetiség, anyanyelv, vallás, nemek, korcsoportok, iskolai végzettség és 

foglalkozás szerint. A Nyitra-vidék magyarsága őshonos, Árpád-kori eredetű. A terület magyarok általi 

benépesülése hosszú folyamat volt. A 11–12. században már magyar telepek ékelődtek a hegylábi szláv települések 

közé, a 13. század közepére pedig kialakulnak a mai településrendszer alapjai, és ezzel párhuzamosan a Zobor-

vidék elvesztette szláv többségét (Fügedy 1938: 318–319). A honfoglalás utáni magyar térhódítás a 13. század 

folyamán állt meg, ekkorra érte el maximumát ezen a területen a magyar etnikai tér. A tatárjárás után a szláv 

betelepülés és térnyerés megerősödött, mindenesetre a 13. század végére kialakult etnikai térszerkezet nem 

módosult lényegesen a 17. század közepéig (Kniezsa 1941: 20). Népszámlálási adatok híján a lakosság összetételére 

csupán a nevek segítségével lehet következtetni. Nagyhind jobbágyneveiről Fügedy Erichnél találunk közlést. Az 

1490–1525 közötti időszakban 18 magyar, 5 tót és 3 bizonytalan eredetű név láthatóa Hindre vonatkozó 

adatokban: „Hind: jobbágynevek: 1490: magyar: Balogh; bizonytalan: Chamas – 1519: magyar: Gywla, Myklos, 

Hamar, Kewer, Kelemen, Bodor; tót: Bozan, Hora; bizonytalan: Toth – 1525: magyar: Tywkos, Nagh, Bodor, 

Bartha, Mezzes, Markos, Gyepes; bizonytalan: Mykle, Mykolas.” (Fügedy 1938: 501). Nagyhind szempontjából a 

nyelvhatár alakulása ebben a korszakban azért fontos, mivel ezen a területen, Verebély környékén jelentős számú 

szlovák kisebbség élt. Megemlítik, hogy pl. Zsitvaújfaluban a szlovákok száma megközelítette a magyarokét 

(Csapody 1942: 30). Az említett település pedig Nagyhind szomszédja. A török háborúk idején jelentősen 

átformálódott a Nyitra-vidék etnikai képe. A hosszan tartó háborúskodás nagy vesztesei a döntően 

folyóvölgyekben és sík vidéken elhelyezkedő magyar falvak, melyek jóval nagyobb veszteségeket szenvedtek el a 

védettebb hegyvidéken lakó szlovákoknál (Dávid 1993: 16–adófizetőt jegyeznek fel (Blaskovics 1993: 293). A 

következő 100 évben nagy migráció következett be, 18). Nagyhinden is erősen megcsappant a lakosság ebben az 

időben. Az 1664-es török adóösszeírásban is csupán 9 magyar főleg déli irányban, a harcokban elnéptelenedett 

területek felé. Az Alföldre magyarok tömege mellett szlovákok is jelentős számban érkeztek. Mindenesetre a 

Nyitrai járás területén a szlovákok létszámának megugrása egyenesen arányos a magyarok csökkenésével (Tátrai 

2005: 327). A nagyhindi lakosság 18. századi összetételéről Acsády Ignác közöl adatokat. A háztartások száma a 

népesség jogi állapota szerint 1720–1721-ben Nagyhinden: 9 jobbágy, 5 zsellér. A név szerint felsorolt lakosságból 

8 magyar és 6 tót vagy rutén (Acsády 1896: 86). Ezek az adatok, valamint Vályi András említése a faluról arra 

enged következtetni, hogy a 18. században Nagyhind lakossága erősen vegyessé vált. 19. század második felétől 

már pontos népszámlálási adatokat találunk. 

 

 Katonáink a múltból (naši vojaci z minulosti) 
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