
Nagyhind: Jövönk a Zoboralján 

 
Nagyhinden a jelenünk  és a községünk erős barátságban van az asszimiláció 
jelenségével. Magyarságunk ebben a faluban sajnos kihalóban van, és nincs olyan lelki, 
sem fizikai tényezőnk, amelynek birtokában ezt a folyamatot mérsékelni vagy netán 
leállítani tudnánk. Községünk története kapcsán elmondható, hogy a múltból ismerünk 
három komoly személyiséget, akik falunk méltóságai közé tartoztak. Ezek voltak: egykori 
papunk, magyar ajkú tanítónk és a falu bírója. Alábbiakban közlöm a róluk fennmaradt 
képeket. Magyar múltunk idézi Farkas Miklós nagyapám is, akire mindig büszke leszek: 
 

Gerő tanítónk Bajmócon a diákokkal                                                    Népviseletben 

 

 

 

 

 

 

Templomunk 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

Nagyhind községünk 1918-ig Magyarországhoz tartozott. Az első világháború befejezése 
után szlovák nyelvű kutatók említik Štefan Major nevét, aki 1920 – 1923 között volt tanító 
Nagyhinden. Ezután a Gerő házaspár – Gerő József és neje Erzsébet – vette át az iskolát. 
Ekkor Nagyhinden színház is működött remek színdarabokkal. Gerő Józsefné Erzsébet 
tanította a diákokat az első négy osztályban, a többi osztályt a férje vezette. 1938-ban 
eltávoztak a faluból.  
Tanítóink voltak még a Simunek házaspár – Béla és Etelka –, akik rövid időt töltöttek 
a falunkban. Ebből az időből származik a Gyöngyösbokréta néptánccsoport, amely 
gyakran fellépett Magyarország egyes területein. Továbbá a Bánkesziről származó 



Bogdányi házaspár – Bogdányi Ernő és Margit. Bogdányi tanító magyar katonatiszt volt és 
a front alatt itt tanított a feleségével. Az 50-es, 60-as években itt tanítottak a magyar ajkú 
Gyurica László, Patay Antal és Jászberényi tanító urak. A 60-as évek után magyar 
iskolánk tanítói a Pásztor házaspár – Lajos és Piroska – volt, ők 1976-ig folytatták 
munkájukat. Ebben az évben megszűnt a magyar iskola.  
A magyar lakosság száma ekkortól demográfiai szempontból erősen csökken, a falu 
nemzetiségi aránya rohamosan változik.  
Mi a magyarok jövője a falunkban? A szívünkben, lelkünkben kell őriznünk őseink 
örökségét. A hétköznapok során ez ugyan akadályokba ütközik, mert csak ritkán van 
alkalmunk használni anyanyelvünket. Én főleg az idősek körében és a magyar nyelvű helyi 
lakosok közt beszélem a nyelvet. Szentmise a templomunkban egy hónapban egyszer van 
magyar nyelven végezve.  
Egyet biztosan szeretnék: a falunkban tervezek létesíteni egy szobát, helyiséget, ahol 
kiállítás formájában tárolni fogjuk a nyilvánosság és a falunkba jövő vendégek számára a 
régi tárgyakat, kellékeket, eszközöket, írásbeli emlékeket és minden mást, ami valamilyen 
módon magyarságunk múltját idézi. Gyűjtöm az említett régiségeket, és a falubeliek is a 
segítségemre vannak. 
Együtműködünk a komáromi Ász Stúdióval, közreműködésük-kel tervezzük megjelentetni 
Nagyhind község monográfiáját, amennyiben anyagi lehetőségeink ezt lehetővé teszik. 
   

                                         Gyöngyösbokréta – Nagyhindiek – Simunek    
 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

Színdarab Nagyhinden – Gerő 
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