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Húsvétra készülődik a Kolozs 
megyei Szamosháton, a festői 
környezetben meghúzódó 
falucska, Kide is. Akárcsak 
a bibliai feltámadás, ennek 
a kis magyar közösségnek is 
azt bizonyítja legújabb kori 
története, hogy hittel mindig 
van megújulás és jövő.
→ MAKKAY JÓZSEF

H a egy rusztikus, középkori 
hangulatú, a dél-francia-
országi falvakhoz hasonló, 

terméskőből épített kerítések kö-
zötti utcákon szeretne barangolni 
az ember, annak a Kolozs megyei 
Szamoshát talán legelzártabb 
magyar faluját, Kidét ajánlanám. 
A Kolozsvártól negyven kilométer-
re fekvő település két irányból is 
megközelíthető felújítás alatt álló 
műúton, a faluba bevezető néhány 
kilométeres kövezett földút azon-
ban már ezen a vidéken is ritka. A 
román községközpont, Borsaújfa-
lu viszonyát jelzi ez a magyar te-
lepüléshez, ahol pénzhiány miatt 
nemcsak bekötő aszfaltos út nem 
épült, hanem a vezetékes ivóvizet 
is ide vezetik be utoljára. 

Úgy tűnik, aki mégis rászánja 
magát arra, hogy e festői szépségű 
katlanban telepedjen le, azt nem 
zavarja a faluban véget érő földút. 
A csend, az érintetlen táj szépsé-
ge és egyedi hangulata sok ember 
számára sokkal jobb, mintha a 
falut elárasztanák a telekvásárló 
idegenek.

A sok évtizedes csend korszaka 
azonban lassan a vége felé köze-
ledik: az egyházi ingatlanok, a 
közösségi épületek megújulásá-

val párhuzamosan egyre többen 
tatarozzák házaikat, vagy újat 
építenek. Kide már nem kihalni 
készülő település – mint egy-két 
évtizeddel ezelőtt –, hanem jövőt 
tervező, létszámban gyarapodó 
közösség. Ebben nem kis érdeme 
van Nagy Sándor Tibor reformá-
tus lelkipásztornak, aki a teológi-
áról kikerülve 2008-ban foglalta 
el a falu üresen álló parókiáját. 
Utoljára az 1980-es években volt 
állandó, helyben lakó református 
lelkésze Kidének, azóta leányegy-
házként beszolgáló lelkipásztorok 
látogatták, akárcsak a néhány 
családból álló katolikus közössé-
get és a pár unitárius lelket. 

„Amikor ide jöttem, a falubeliek 
azzal fogadtak: a tiszteletes úr az 
egész falu papja. Van négy temp-
lom és egy imaház, de csak egy 
lelkipásztor lakik itt. Mindig úgy 
kell készülnöm az istentiszteletre, 
hogy a padokban ott ül az unitári-
us, a katolikus vagy az evangélium 
szerinti testvérgyülekezet, de a ma-
gyarul értő román ember is bejön a 
templomba. Nálunk nem dogma-

tikáról szólnak az istentiszteletek” 
– magyarázza egyedi helyzetüket 
vendéglátóm, akivel körbejárjuk a 
közelmúltban felújított templomot 
és a megújult egyházi épületeket. 
Minden épület, fal és kerítés ma-
gán viseli a követ sokféle módon 
felhasználó kidei építészet jegyeit.

Amikor a kínálat
és kereslettel találkozik
A Kolozsváron nevelkedett Nagy 
Sándor Tibor bevallja: amikor 
a néhai püspök, Pap Géza kihe-
lyezte Kidébe, nem is hallott a 
faluról. A feleségével keresgélték 
az interneten a községközpont 
nevét, és a keresőn a sokkal is-
mertebb Borsabánya jelent meg 
gyönyörű hegyeivel és fenyvese-
ivel, amire a kirándulni, túrázni 
szerető fi ataloknak megdobban 
a szívük, hiszen ki ne akarna 
fenyvesek tövében élni. Hamar 
kiderült azonban: itt nem Mára-
marosról, hanem egy sokkal kö-
zelebbi településről van szó. 

Nagy Tibor, a Kolozsvári Re-
formátus Kollégium végzettje, 
önszorgalomból kitanulta a szá-
mítógépes szakmát is – a kollégi-
umban még diákként ő hozta létre 
és tartotta fenn az első számító-
gépes hálózatot –, a teológián 
pedig digitalizációs programban 
vett részt, a könyvtár korabeli ki-

adványait tették számítógépen 
elérhetővé tanárok és a teológu-
sok számára. De az alma matertől 
sem szakadt el, mert teológusként 
abban segített az igazgatónak, 
amiben tudott. Ilyen előzmények 
után került Kidébe, hogy kétlaki 
életmódot folytatva hét közben 
Kolozsváron vállalja egyházi és 
oktatói teendőit, hétvégén pedig 
– péntek délutántól hétfő reggelig 
– istentisztelettől gyülekezetépítő 
munkáig mindent felvállaljon a 
helyi presbitérium támogatásával.

Igaz, az emberek egy része job-
ban szerette volna, ha idős lelki-
pásztor kerül a faluba, akinek nem 
kell sokat fi zetni, és aki rendre elte-
meti a falu kiöregedett népét. Sze-
rencsére a gondnokasszony, Szabó 
Edit ezt másként gondolta, és fér-
jével, néhai Szabó Árpáddal fi atal 
lelkipásztort kértek a püspöktől. 
Így találkozott a kínálat a kereslet-
tel – magyarázza Tibor.

Hitből fakadó tervek
A fi atal korában misszionáriusi 
munkáról álmodozó lelkipásztor 
hamar rájött: jobb helyre nem is 
kerülhetett volna. Hangyaszorga-
lommal láttak hozzá a gyülekezeti 
terem felújításához és átalakítá-
sához, hogy télen is lehessen bib-
liaórákat tartani. Lakhatóvá tették 
a parókiát, megújították a temp-

lomot. A régi kántori lakból olyan 
vendégházat alakítottak ki, ami 
lehetőséget teremtett, hogy a hol-
land testvérgyülekezetből érke-
zőket el tudják szállásolni. Mára 
annyira beindult a vidék iránt 
érdeklődő falusi turizmus, hogy 
az elmúlt évben vendégházuk az 
egyházi kassza fontos bevételi for-
rásává vált. 

Mivel a faluban villamos ára-
mon kívül más nem volt, ami a 21. 
századi ember boldogulásához 
szükséges, a működő internetet 
is kitartó műszaki leleményes-
séggel lehetett megoldani. Mint 
ahogyan az elektronikus haran-
gozást is, amit a lelkész távirá-
nyítással mobiltelefonjáról kezel. 
Igaz, más választása nem lenne, 
hiszen harangozó híján a lelkész-
re hárulna ez a feladat is.

„Amikor ideérkeztem, egykori 
kolozsvári lelkipásztorom, Kállai 
Csaba behívott magához. Mivel 
segédlelkész sem voltam, megosz-
tott velem néhány jó gondolatot. 
Többek között azt, hogy mielőtt 
bármilyen nagyobb programba 
kezdenék, alaposan mérjem fel az 
igényeket: egyszerre egy progra-
mot irányítsak, amit végig kell kö-

vetni, mert a kudarcélmény senki-
nek sem hiányzik” – magyarázza 
az előzményeket Tibor. A baráti 
jó tanácsok beváltak, sőt sike-
resnek bizonyultak: az utóbbi tíz 
évben az egyik felújítási program 
lezártával azonnal új kezdődött. 
Ma már Kidében mindig történik 
valami, és ez óriási fegyvertény-
nek számít a pesszimizmussal és 
lemondással szemben. Az embe-
rek meg voltak győződve, hogy itt 
már mindennek vége, minden ösz-
szeomlik, ide senki nem fog kiköl-
tözni. Ez a lelkiállapot mindössze 
tíz év alatt változott meg. 

A  SZAMOSHÁT SZÓRVÁNYTELEPÜLÉSEI KÖZÜL KIDÉBEN SIKERÜLT ÚJ UTAKON ELINDÍTANI A MAGYAR KÖZÖSSÉGET

Egy poraiból újjászülető falu története

CÍMLAPFOTÓ: A faluképet 
meghatározó kőkerítés 
mögött, a felújított kidei refor-
mátus templom, húsvét előtt

→ Az utóbbi tíz évben az 
egyik felújítási prog-
ram lezártával azonnal 
új kezdődött. Ma már 
Kidében mindig törté-
nik valami, és ez óriási 
fegyverténynek számít 
a pesszimizmussal és 
lemondással szemben. 

Kató Béla püspök és Nagy Sándor Tibor lelkész
a felújított kidei templom hálaadó istentiszteletén A kidei egyházi ingatlanok új köntösben. A kő marad, a kő marad

Tavaly nyári emlék. A vakációs bibliahéten annyi gyerek gyűlt össze, hogy egy nagy gyülekezet is megirigyelné
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