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„Benned égnie kell annak, amit 
lángra akarsz lobbantani 

másokban.” (Szent Ágoston)
Interjú Tóth Viktória református lelkésszel

A  Magyarország északi hatá-

rától nem messze az egykori Aba-

új vármegye névadó településére, 

Abaújvárra a múlt század utolsó 

évében új lelkészházaspár érkezett. 

Tóth István és felesége, Viktória 

örömmel vállalta ezt a nem köny-

nyű missziós feladatot. Azóta a te-

lepülésen IKSZT működik és, ami 

a legfontosabb: igazi közösség szü-

letett, a település élettel és lélekkel 

is megtelt. A kezdet azonban nem 

volt könnyű – a kihívásokról Tóth 

Viktória beszélt…

Brézai Zoltán: Mik voltak Aba-

újvárra érkezésük után az első lé-

pések?

Tóth Viktória: Éreztük, hogy 

a helyi közösség már vágyott egy 

helyben lakó lelkészre, ugyanis 

előtte hét évig helyettes lelkészek 

teljesítettek szolgálatot. Nagy sze-

retettel fogadtak bennünket a falu-

ban, mely erőt adott nekünk is az 

egyetem után az első gyülekezet-

ben való munkálkodáshoz. Ám az 

anyagi keretek is elég szűkek vol-

tak, és a templomba is legtöbben 

idősek jártak akkoriban. 2000 au-

gusztusában kerültünk Abaújvárra, 

és éreztük, a  helyieknek valami új 

kell, mert a tenni akarás megvolt 

bennük. A  gyerekek számára nem 

volt külön istentisztelet, ezért be-

vezettük azt. Mivel a gyermekeket 

szüleik is elkísérték ezekre az alkal-

makra, így ők is bejöttek a temp-

lomba, tehát a középkorosztályt 

is sikerült megszólítanunk. Ezek 

az összejövetelek ma is megvan-

nak Abaújvár mellett Pányokon és 

Zsujtán is. A fi ataloknak bibliaórát 

indítottunk be, amelyre minden 

szombaton jöttek szorgalmasan. 

A  helyben lakó idős néniknek ház-

nál tartottunk 10 éven keresztül 

bibliaórát heti rendszerességgel 

– közülük sajnos sokan meghaltak 

azóta, így a kezdeményezés már 

nem él. Minden korosztályt igye-

keztünk megszólítani. Az ember 

legyen szegény vagy gazdag, de a 

szeretet a legfontosabb, ezt értet-

ték és érezték meg az emberek a 

gyülekezeteinkben. Ezért is tudott 

minden, amit elhatároztunk, meg-

valósulni, hiszen nap mint nap lát-

juk, hogy Isten munkálkodik az itt 

élő emberek életében és szívében.

B. Z.: A település nevét akkor is-

merte meg az ország igazán, amikor 

egy földcsuszamlás következtében 

több ház megrongálódott a faluban 

és ezek közel voltak a templomhoz, 

amelyben nagyon értékes freskók 

vannak.

T. V.: Az említett esemény 

2010-ben történt, ami akkor már 

a harmadik hírverés volt a temp-

lomunkról. Hála Istennek nem 

okozott a suvadás jelentősebb kárt 

a freskókban, amelyek legnagyobb 

része ma is restaurálásra vár. Elő-
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ször 2008-ban adtak hírt a templo-

munkról: az Árpád-kori műemlék 

templomban az évszázad leletét 

találták meg a régészek, amikor 

Perényi Péter sírkövére bukkantak. 

Másodszorra akkor foglalkozott 

velünk a média, amikor 2010 feb-

ruárjában a balsorsú műemlékek 

báljának teljes bevételét megkap-

ta egyházközségünk. Ezután egy 

Kossuth rádiós riportra felfi gyelve 

egy pécsi nyugdíjas pedagógus is 

segített több százezer forinttal, va-

lamint gyülekezetünk is támogat-

ta a felújítást. Hálásan köszönjük 

ezeket a segítő adományokat, de a 

teljes falfelület – mintegy 500 nm 

– felújításához több mint 100 millió 

forintra volna szükség. 2013-ban a 

„Fogadj örökbe egy négyzetméter 

freskót” elnevezésű akció során is 

sokat segítettek a határon inneni és 

túli egyházközségek. Példaértékű 

volt ez az összefogás. Ám reméljük 

azt is, hogy nem a két kézzel épí-

tett dolgok által ismerik majd meg 

az emberek Abaújvárt, hanem az 

összetartó közösség által, mely él, 

lüktet és dolgozik.

B. Z.: Milyen ez a közösség, ho-

gyan mutatná be?

T. V.: Több család betér ide 

hozzánk a 2012-ben átadott Pe-

rényi Borbála Gyülekezeti Ott-

honba, mely Integrált Közössé-

gi Szolgáltató Tér. Ha belépnek 

hozzánk, látják, hogy itt szeretet 

és béke van, de mindezt akkor is 

érzik, ha nincs éppen program, 

mert van egy mögöttes tartalom 

is, amelyet szavakkal nagyon ne-

héz kifejezni. Ennek megtapaszta-

lására el kell jönni Abaújvárra. 10 

évvel ezelőtt olyan lendületet kap-

tunk  ProChrist rendezvényünk-

kel, amely megalapozta a mostani 

munkánkat is. A  program során 

szervezőként 40 fi atal segítette 

munkánkat és 250 vendég érke-

zett. Sokkal több volt az, mint egy 

evangelizáció. Akkor forrt össze 

igazán a csapat, egy közösség szü-

letett településünkön. 2009-ben 

és 2013-ben is rendeztünk ilyen 

evangelizációt, amely egyben egy 

kulturális esemény is volt a sok 

fellépővel, bizonyságtevővel, akik 

akkor érkeztek hozzánk a kör-

nyékről. Nekem is lendületet adott 

mindez, megtapasztalhattam, 

hogy van értelme a munkámnak. 

Hadd említsek meg egy különle-

ges eseményt: 2008-ban az ásatás 

során a templom szentségtartó 

fülkéjében egy madárfészket ta-

láltunk az oda összerakott emberi 

csontok között, és a fészekben a 

tojásból kikelt több fi óka is. Ami-

kor megláttam ezeket a kis élete-

ket, a száraz csontok között Ezéki-

el próféta igéje jutott eszembe:

„Az Úr megragadott engem; el-

vitt engem az Úr lélek által, és letett 

egy völgyben. Tele volt az csontok-

kal. Végigvezetett köztük körös-kö-

rül, és láttam, hogy nagyon sok 

csont volt a völgyben, és már na-

gyon szárazak voltak. Megkérdezte 

tőlem: Emberfi a! Életre kelnek-e 

ezek a csontok? Én így feleltem: Ó, 

Uram, Uram, te tudod! Akkor ezt 

mondta nekem: prófétálj e csontok-

ról! Mondd nekik: Ti száraz csontok 

halljátok az Úr igéjét! Így szól az én 

Uram, az Úr ezekhez a csontokhoz: 

Én lelket adok belétek, és életre fog-

tok kelni. Inakat adok rátok, húst 

rakok rátok, és beborítalak ben-

neteket bőrrel, azután lelket adok 

belétek, hogy életre keljetek. Akkor 

megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.” 

(Ezékiel 37, 1-6)



79

w
w

w
.n

m
i.
h
u

Arcképek

Brézai Zoltán

És azóta nincs olyan nap, hogy 

ne jutna eszembe ez az ige: a  mi 

feladatunk a lelkek megmentése 

– Isten a csontokat is fel tudja öl-

töztetni, és életet tud vinni a kiha-

ló falvakba, gyülekezetekbe is, ha 

akarja.

B. Z.: A  legnagyobb közösségi 

internetes oldalon is beszámol a 

rendezvényekről, hírt ad a minden-

napokról. Miért választotta a hír-

közlésnek ezt a formáját?

T. V.: Úgy vélem, ezeket az in-

ternetes oldalakat megfelelően kell 

kezelni. Lényeges azonban az is, 

hogy a világ is lássa, hogy mi tör-

ténik az egyházközség, vagy éppen 

a gyülekezeti otthon életében. „Ti 

vagytok a föld sója. Ha pedig a só 

megízetlenül, mivel lehetne ízét 

visszaadni? Semmire sem való már, 

csak arra, hogy kidobják, és elta-

possák az emberek. Ti vagytok a 

világ világossága. Nem rejthető el 

a hegyen épült város. Lámpást sem 

azért gyújtanak, hogy véka alá te-

gyék, hanem a lámpatartóra, hogy 

világítson mindenkinek a házban. 

Úgy ragyogjon a ti világosságotok 

az emberek előtt, hogy lássák jó 

cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti 

mennyei atyátokat.” (Máté 5, 13-

16). Az ismerősökkel is ott tartjuk 

a kapcsolatot akár napi szinten 

is. Itt is meghirdetjük alkalmain-

kat, és úgy vesszük észre, hogy ez 

a csatorna nagyon hatásos a mai 

világban. De mit is köszönhetünk 

a közösségi oldalnak még? Egy lel-

kész itt ismerte meg tevékenységü-

ket, és kért meg, hogy tartsunk ná-

luk egy beszámolót a munkánkról. 

Azt hitte, látva a fényképeket, hogy 

egy több ezer fős gyülekezet a mi-

énk. Amikor találkoztunk, nagyon 

meglepődött, de örömmel fogadott 

minket, a  mintegy alig 100 fős kö-

zösség vezetőit.

B. Z.: Abaújvár lakossága év-

ről-évre csökken, elöregszik a falu, 

a  fi atalok közül pedig többen más-

hová költöznek, hogy munkát talál-

janak. Az elszármazottak kezét sem 

engedik el, hiszen azért ők rendre 

visszalátogatnak a faluba. Mit je-

lent ez az Önök esetében, hogyan 

tartják a kapcsolatot velük?

T. V.: Mindig hírt adunk egy-

másról, beszélgetünk interneten, 

telefonon. Gyakorta felkérnek es-

ketésre, vagy éppen keresztelőre. 

Ha eljönnek látogatóba a faluba, 

mindig betérnek az istentiszteletre, 

mely után egy kávé vagy tea mellett 

megkezdődik a kötetlen beszél-

getés. A  közösség is örül ilyenkor: 

ha csak pár szóra, de megállnak 

beszélgetni. Rendszeresen tartunk 

úgynevezett Abaújvárról elszárma-

zott reformátusok napját, amikor 

visszahívunk minden élő, Abaúj-

várról elszármazott családot, s  ve-

lük egy nagy istentiszteletet és sze-

retetvendégséget tartunk.

B. Z.: Már többször szóba került 

az IKSZT. Honnan hallottak a pá-

lyázati lehetőségről?

T. V.: Molnár Aranka közösség-

fejlesztő közreműködésével zajlott 

egy közösségfejlesztési folyamat a 

térségben, melyben mi is részt vet-

tünk. Itt hallottunk arról 2008-ban, 

hogy van egy pályázati lehetőség. 

Mivel kinőttük a teret, ahol az al-

kalmaink voltak, úgy döntöttünk, 

érdemes pályázni, mert az egy te-

rem már szűkösnek bizonyult. Fér-

jem írta a pályázatot, felmértük az 

igényeket, hogy mikre volna szük-

ség és azokat mind leírtuk. Perényi 

Borbála nevét viseli a gyülekezeti 
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otthon, mert ő alapította az Aba-

újvár-Pányok református gyüle-

kezetet 1580-ban, és előtte ezzel 

tisztelegtünk. Az otthon elnevezést 

pedig azért használjuk, mert sze-

retnénk elérni, hogy az ide betérő 

otthon érezze magát.

B. Z.: A  2012-es átadás óta 

számos programot szerveznek itt. 

Egyet azonban kiemelnék, mert an-

nak története van. Hogyan jött létre 

a „Szorgos szerda” elnevezésű ren-

dezvényük?

T. V.: Amikor készültünk az 

IKSZT átadására, szerettük volna 

széppé tenni az ünnepet. Szeptem-

ber elejétől minden szerdán össze-

gyűltek az asszonyok, és csinosít-

gatták, takarítgatták az építkezés 

utáni terepeket, hiszen egyszerre 

épült az IKSZT és újítottuk fel a 

templomot. Azt vettük észre, hogy 

ezek az asszonyok annyira szeret-

nek együtt lenni, a munka közben 

beszélgetni, hogy egy furcsa hely-

zet állt elő az átadó ünnepség után: 

350 emberre főztünk az ünnepség 

kapcsán. Sok tojás megmaradt, hát 

mit csináljunk vele: elkezdtünk csi-

gatésztát készíteni szerdánként. És 

így van ez már négy éve, azóta is 

minden szerdán csigacsinálás van, 

ami nem egyenlő a tésztakészítés-

sel. Nagyon sokat beszélgetünk, 

nevetünk, Igét olvasunk, éneke-

lünk, mert ezek mind olyan sarok-

kövei egy ember életének, amire 

minden nap szüksége van, vagy 

lenne, ha például lenne kivel egy 

özvegyasszonynak. A  résztvevők 

több mint fele minden nap egyedül 

kel fel és fekszik le, és egyedül éli 

mindennapjait több éve, vagy évti-

zede.

B. Z.: Van egy különleges prog-

ramjuk, ha fogalmazhatok úgy: 

küldetésük, mégpedig a bábozás. 

Beszélne erről, hogyan kezdődött 

mindez?

T. V.: A kezdeti időszak 2004-re 

nyúlik vissza, amikor az ifi seink-

kel és a munkanélküli anyukákkal 

báboztunk a településen. Mára 

gyülekezeti munkatársakkal és ön-

kéntesekkel végezzük ezt a misz-

sziós tevékenységet. Több helyre 

hívtak már minket. Voltunk bá-

bozni Kárpátalján négy napon át 11 

gyülekezetben a nyár folyamán, de 

meghívást kaptunk Borsod-Aba-

új-Zemplén megyei általános is-

kolákba is, és a görög katolikus 

családi napon is bemutatkozott 

csoportunk. Több száz előadásunk 

volt már az ország számos pontján 

a 12 év alatt. A darabok keresztény 

tanítást tartalmaznak, és a közös 

éneklés sem maradhat el. A lényeg 

az, hogy kialakuljon egy igazi kö-

zösség a bábosok és a nézők között. 

Különösen a gyerekek szeretik eze-

ket a darabokat, melyek egy kicsit 

másabbak, mint azok, amelyeket 

egy átlagos bábszínházi előadáso-

kon lát az érdeklődő. Pozitívak a 

visszajelzések, örömmel megyünk 

oda, ahová hívnak bennünket.

B. Z.: Mit jelent az Önök szá-

mára az Év Vidékfejlesztős Közös-
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sége-díj, amelyet 2014-ben kapott 

meg a közösség?

T. V.: Az ország elismerte az 

egyházi munkánkat, de a gyüleke-

zetünk nélkül ez nem valósulhatott 

volna meg. Abaújváron egy remek 

összetartó közösség jött létre, iga-

zán ezt a díjat nekik kellett volna 

átvenni. Az elismerést ugyan mi 

vettük át, de a közösséggel együtt 

ünnepeltük meg a gyülekezeti ott-

honban, mely mára igazi közösségi 

színtere a falunak, ahová minden-

kinek jó betérni, ahová szívesen 

jönnek az emberek. Egy gyönyörű 

egy hektáros kert van az IKSZT 

mellett és mára már létrehoztunk 

egy úgynevezett imaösvényt is. 

Bátran állíthatom, hogy ez a kis 

község a nyugalom szigete, olyan 

hely, ahol jó élni.

TÓTH VIKTÓRIA református lelkipásztor. Férjével és három fi úgyermekükkel a régi 
Abaúj vármegye névadó településén, Abaújváron élnek 2000 augusztusa óta. Abaúj-
vár mellett a szomszédos Pányokon, Zsujtán és Kékeden szolgálnak azóta is. 2013-ban 
a Sárospataki Teológiai Akadémián Református közösségszervező szakon szerezte meg 
második diplomáját, hogy az elöregedő falvakban még jobb, minőségibb munkát végez-
hessen. Közösségi munkájuk elismeréseként 2014. december 9-én az abaújvári 100 fős 
református közösség nyerte el a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) által odaítélt 
az Év Vidékfejlesztő Közössége díjat.

BRÉZAI ZOLTÁN a Nemzeti Művelődési Intézet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Iro-
dájának módszertani referense. Miskolcon született 1979-ben, és azóta is ebben a vá-
rosban él. A Herman Ottó Gimnáziumban érettségizett, majd az ELTE TFK-n szerzett 
művelődésszervező diplomát 2002-ben. A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán 
2004-ben politológia 2008-ban pedig magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és közép-
iskolai tanár diplomát vehetett át. Gimnazista korától, 1996-tól tagja az Anyanyelvápolók 
Szövetsége Ifj úsági Vezetőségének, majd 2008-tól az országos elnökségnek is. Főképp az 
ifj úsági rendezvények, táborok, találkozók és a Kazinczy Gálák szervezésében vett és vesz 
részt tagtársaival. 2005-ben Hollósy Andreával közösen írt „Lisa Mayer verseinek interp-
retációja” című tudományos munkájukkal az Országos Tudományos Diákköri Konferen-
cián modern német irodalom szekcióban első tízben végeztek. A Miskolci Egyetem Mo-
dern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék által szervezett Interkulturális Diákkonferencián 
2. helyezést ért el az „Anyanyelvi mozgalmaink története és helyzete napjainkban” című 
munkájával. 1999-től másfél évtizedig a Magyar Rádió Miskolci Stúdiójában, előbb mint 
riporter, majd mint szerkesztő – műsorvezető dolgozott. 2013 július 1-től dolgozik a 
Nemzeti Művelődési Intézet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Irodájában, mint módszer-
tani referens.

A Közösségteremtő Szent Márton konferencián (2016. szeptember 29-
30., Szombathely) elhangzott, Abaújvár jó gyakorlatait bemutató előadás 
összefoglalója

2000. augusztusában 4 olyan református közös-

ség (Abaújvár-Pányok-Zsujta-Kéked) lelkipásztorai 

lettünk a férjemmel együtt, ahol kb. 400 református 

élt akkor. Mára ez 180-ra csökkent az elhalálozások 

és a fi atalok elköltözése miatt. Ezt a folyamatot si-

került mára lelassítani azzal a közösség- és munka-

helyteremtő munkával, amit az utóbbi években vég-

zünk. Ennek két sarokköve van: 2011 februárjában 

házigondozói szolgálatot indítottunk be 5 települé-

sen, 2012. októberében pedig egy IKSZT (Integrált 

Közösségi és Szolgáltató Tér) kezdte meg működé-

sét az abaújvári gyülekezetünkben. Ezek így összes-

ségében eredményezték azt, hogy amit Szent Már-

ton elkezdett 1700 évvel ezelőtt, azt mi megpróbál-

juk a helyi közösségeinkben gyakorolni. Az öregek 

és betegek naponkénti meglátogatásával és ápolá-

sával segítjük az időseket és családtagjaikat, míg a 

gondozóknak mindezért bért biztosítunk, így van 

munkájuk és fi zetésük helyben, és lecsökkent a fi a-

talok városba költözése. A közösségi házban (ahogy 

mi elneveztük: Perényi Borbála Gyülekezeti Ott-

honban) pedig napi rendszerességgel szervezünk 

programokat a bölcsis korosztálytól a nyugdíjaso-

kon keresztül mindenkinek. Ezzel hozzájárulunk, 

hogy ne elszigetelődjenek az emberek egymástól, 

hanem szeretetközösségben éljenek egymással. 

A  Magyar Református Szeretetszolgálat által köz-

foglalkoztatásban is sikerül 12 főt foglalkoztatnunk, 

így összesen 19 család kap a gyülekezetünknek kö-

szönhetően fi zetést és megélhetést. Az 1 hektáros 

közösségi kertünkben 2 fóliasátorban és 3 felszán-

tott területen rengeteg zöldséget és gyümölcsöt 

termelünk meg, amit feldolgozunk és a közösségi 

rendezvényeinken felhasználunk, a  rászorulóknak 

szétosztunk és a maradékot értékesítjük. A hagyo-

mányait megélő református közösség vagyunk, akik 

évente vágunk disznót, és a közösségi összejövete-

leken elfogyasztjuk, kemencében sütjük a kenye-

rünket és a péksüteményeinket, rézüstben főzzük 

a lekvárjainkat. A  munka és a megélhetés mellett 

kulturális programokkal is szolgálunk az itt élők-

nek, amelyek helyszíne a középkori kiemelt műem-

lék templomunk, ahol az egyik feltárt freskó Szent 

Mártont ábrázolja, amint megosztja a köpönyegét a 

koldussal. C.H. Spurgeon angol baptista prédikátor 

(1834–1892) szavait megélve, amit teszünk, öröm-

mel tesszük, imádkozunk érte, és Istenre bízzuk az 

eredményt.


