
"Az emberélet gyönge dráma.
Csak egyszer adják.
Nincs több előadása." (Moshi)

BÚCSÚ VERES-KOVÁCS ATTILÁTÓL

Vezércikket készültem írni az ünnepi Bihari Naplóba, melynek vezérfonala az lett volna, hogy a mai
globalizált,  szekularizált  társadalomban  a  karácsony  szinte  kereskedelmi,  semmitmondó  ünneppé
sekélyesedett. 

A talmi  csillogás-villogás,  az ajándékvásárlási  láz,  a karácsonyi  vásárok megtévesztő hangulata,  a
holtfáradt háziasszonyok ünnepi sütés-főzése, nagytakarítása mellett Jézus teljesen kimarad ebből az
úgymond idilli képből. Szertefoszlik karácsony igazi üzenete, megtörik a szentséges éj semmihez sem
hasonlítható  varázsa.  Rohanás,  kapkodás,  egymás semmibe vevése,  az  alázat  és  a  szeretet  hiánya
áthatja hétköznapjainkat, silánnyá, álságossá teszi ünnepnapjainkat.

–  Jézus  nélkül  semmi  nem marad  a  karácsonyból  –  jelentette  ki  Ferenc  pápa  a  napokban,  majd
hozzátette:  az  igazi  karácsony  a  gyermek  Jézus  születéséről  szól,  aki  „szegényen  és  törékenyen
megszületett közöttünk, hogy szeretetét adja nekünk”. A katolikus egyházfő kijelentette: „Ez az igazi
karácsony! Ha kivesszük belőle Jézust, mi marad karácsonyból?”

Hirtelen, előre nem láthatóan ezek a szavak, mondatok, gondolatok elvesztették jelentőségüket, szinte
megsemmisültek,  amikor az adventi  időszak végén megtudtuk,  hogy  VERES-KOVÁCS ATTILA
református  lelkipásztor  már  nincs  többé.  A  karácsonyi  misztérium  odaadó  átélése  helyett,  a
torokszorító  és  tehetetlen  fájdalom  mellett  teljes  és  tökéletes  ürességet,  kilátástalanságot,
értelmetlenséget  éreztem.  Mint  amikor  a  halál  fullánkja  ismét  helyrehozhatatlan,  jóvátehetetlen
vesztességet okoz. Nem keresem a miérteket, az okokat, a hogyan tovább gondolata foglalkoztat. Az,
hogy akármennyire is elcsépelten hangzik, de attól még igaz: nélküle megváltozik, egészen más lesz a
mi  kis  nagyváradi  magyar  életünk.  Hiszen  nemcsak  lelkipásztor  volt  ő,  hanem ennél  jóval  több,
egyházépítő, közösségteremtő- és szervező, szerkesztő, és még sorolhatnám, hogy mi mindenben járt
még az élen. Nagyon sokat tett a nagyvárad-olaszi egyházközségért, ahol 27 évet szolgált. Szépítette,
babusgatta,  korszerűsítette  a  Körös-parti  templomot,  kórust  működtetett,  könyvtárat  hozott  létre,
kirándulásokat  szervezett,  kiadta  a  Vasárnapi  Üzenet  újságot,  élvezetes  bibliaórákat  tartott,
foglalkozott a fiatalokkal és idősekkel, református rádióműsort szerkesztett, hogy a teljesség igénye
nélkül csak néhányat említsek meg számtalan értékes tevékenysége közül. Tette Hirtelen, előre nem
láthatóan ezek a szavak, mondatok, gondolatok elvesztették jelentőségüket, szinte megsemmisültek,
amikor az adventi időszak végén megtudtuk, hogy Veres-Kovács Attila református lelkipásztor már
nincs többé. A karácsonyi misztérium odaadó átélése helyett,  a  torokszorító és tehetetlen fájdalom
mellett teljes és tökéletes ürességet, kilátástalanságot, értelmetlenséget éreztem. Mint amikor a halál
fullánkja  ismét  helyrehozhatatlan,  jóvátehetetlen  vesztességet  okoz.  Nem keresem a  miérteket,  az
okokat,  a hogyan tovább gondolata foglalkoztat. Az, hogy akármennyire is elcsépelten hangzik, de
attól még igaz: nélküle megváltozik, egészen más lesz a mi kis nagyváradi magyar életünk. Hiszen
nemcsak lelkipásztor  volt  ő,  hanem ennél  jóval  több,  egyházépítő,  közösségteremtő-  és  szervező,
szerkesztő, és még sorolhatnám, hogy mi mindenben járt még az élen. Nagyon sokat tett a nagyvárad-
olaszi  egyházközségért,  ahol  27  évet  szolgált.  Szépítette,  babusgatta,  korszerűsítette  a  Körös-parti
templomot, kórust működtetett, könyvtárat hozott létre, kirándulásokat szervezett, kiadta a Vasárnapi
Üzenet  újságot,  élvezetes  bibliaórákat  tartott,  foglalkozott  a  fiatalokkal  és  idősekkel,  református
rádióműsort szerkesztett, hogy a teljesség igénye nélkül csak néhányat említsek meg számtalan értékes
tevékenysége közül. Tette mindezt teljes szertettel, odaadással és türelemmel. Elévülhetetlen érdemei
vannak a Lorántffy Zsuzsanna Református Egyházi Központ létrehozásában, megépítésében, néhány
erdélyi  magyar  szervezet  önszerveződésében.  Az  ökumenizmus  lelkes  támogatója  volt,  s  aktívan
tevékenykedett  az  Európai  Protestáns  Magyar  Szabadegyetem  keretében  is,  számos  találkozót
szervezve. Lelkészkórusi tagként, helytörténészként, műemlékvédőként is kitűnt. Példaértékű, ahogy



magyarságát,  egyházát,  közösségét  szolgálta,  s  nap  mint  nap  tett  érte.  Nemcsak  szóval,  hanem
cselekedettel is…

Nyugdíjazása  előtt  egy  évvel  nyugodt  lelkiismerettel  megtehette  volna,  hogy  kicsit  visszavesz  a
tempóból, a külföldi és belföldi szolgálataiból, a számtalan rendezvényen való részvételből, de ő csak
rendületlenül,  alázattal végezte feladatát.  Azon a fatális keddi napon is pályázatokat írt  és adott le,
ügyeket intézett, szinte megállás nélkül dolgozott.

A Bihari Napló is nagyon sokat köszönhet neki, hiszen meglátásaival, tanácsaival biztos támpontokat
kaptunk tőle,  az exkluzív módon nálunk megjelent  útleírásai,  kritikái,  tudósításai,  cikkei  jelentősen
gazdagították a lap tartalmi és műfaji sokszínűségét. Bármikor, az első szóra segített, cikkeiben egy
vesszőt sem kellett javítani.

Ő nemcsak az esküjét komolyan vevő lelkipásztor, nagy műveltségű közéleti személyiség volt, hanem
mindenekelőtt EMBER, aki ha kellett vigasztalt, ha kellett meghallgatott, aki valóban és ténylegesen
odafigyelt  a  reá  bízott  nyáj  tagjainak  örömeire,  gondjaira.  Mindenkihez  volt  egy  kedves  szava,
önzetlenül segített bárkin, ha erre szükség volt. Nem volt lekezelő, arrogáns, nagyképű, hanem nyitott
és empatikus mindenki felé, még akkor is, ha hozzá méltatlan támadások is érték néha. Mikor ezekről
kérdeztem, tiszteletteljesen elhárított azzal: Ezzel most nincs időm foglalkozni, Istvánom!, s közben
szája szegletében megjelent a rá oly jellemző keserédes mosoly.

Tudott az emberek hangján beszélni,  megértette,  hogy a világ változásával mi sem maradhatunk a
régiek. Nem az a lelkipásztor volt, aki vizet prédikált, és bort ivott. Változatos, érdekes igehirdetései a
ma emberéhez szóltak, mai, érthető nyelven.

Egy 2007-es interjúban a következőket mondta: „Pedig ha valamikor, akkor ma még nagyobb szükség
van a «szakmáját» a legmagasabb színvonalon művelő teológus és lelkigondozó lelkészre, aki pásztori
lelkülettel végzi egyházi munkáját, igehirdetését és pásztorolását.”

Igen, Attilám, te valóban ilyen nemes feladatot végeztél, s minden egyes alkalommal éreztük őszinte,
szívből jövő pásztori lelkületedet, igazi lelki, szellemi ajándék volt szolgálatod, tevékenységed. Egy
kézszorítás helyett ma már csak egy jelképes köszönömöt tudok mondani, kedves Attila.

Sz. A. 

Isten Veled, drága Veres-Kovács Attila! 

Elhunyt Veres-Kovács Attila várad-olaszi református lelkipásztor. 

Hihetetlen, ilyen nincs, nem találom a szavakat- ezek voltak az első gondolatok, amelyek eszembe
jutottak, amikor kedden este kapom a hírt, hogy elhunyt Veres-Kovács Attila várad-olaszi református
lelkipásztor. 

Amikor pedig megtudom, hogy mi volt a tragikus hirtelenséggel való távozásának oka, rögtön egy
több mint fél évvel ezelőtti jelenet ugrott be, amely valahogy még személyesebbé teszi számomra a
történteket.  Egy könyvbemutatón futottunk össze május  közepén,  a  Festum Varadinum idején.  De
előfordulhatott volna akár bármelyik más kulturális eseményen is, hiszen kevés olyan jelentős zenei,
színházi,  irodalmi,  egyházi  vagy  más  közéleti  magyar  rendezvény  volt  az  elmúlt  évtizedekben
Nagyváradon, amelyeken, ha az ideje megengedte, Ő nem lett volna jelen. És pont a szívinfarktus volt
a beszélgetésünk témája… Vigasztalni próbált akkor, ugyanis néhány nappal korábban az édesanyám
szintén  így  hunyt  el,  megállt  a  szíve  dobogni,  és  a  mentők  már  nem tudtak  segíteni  rajta.  Arra
terelődött a szó, hogy vajon érzett-e valamit abban a pillanatban, mire gondolhatott,  Veres-Kovács
Attila pedig azt magyarázta, hogy olyan gyorsan történik a szív leállása, hogy a szakemberek szerint a
távozónak nincs ideje elmélkedni.



Aztán tovább kutakodom a személyes emlékeim közt, hogy mikor láttam őt utoljára. Talán a várad-
újvárosi református templomban, néhány hete, egy vasárnap délután, Sebestyén Márta koncertjén. Az
első sorban ült, és vidáman rám köszönt, merthogy én először nem vettem észre. „Hogy vagy Tóni,
drága barátom? Örülök, hogy láttalak!”- üdvözölt, a kezemet szorongatva, ahogy általában mindig.
Valahogy ez volt a szava járása, bizonyára sokak számára ismerős lehet, más névvel behelyettesítve.
Mindig volt néhány kedves, közvetlen szava, megjegyzése. Ha valamilyen ünnepség zajlott a Körös-
parti református templomban, soha se engedett el anélkül, hogy ne hívott volna meg az istentiszteletet
követő állófogadásra.  Karácsonykor vagy szilveszterkor menetrendszerűen érkezett  tőle az SMS, a
jókívánság pedig mindig frappánsan volt megfogalmazva, nem közhelyszerűen.

Fáradhatatlanul dolgozott azért, hogy Váradon egy kicsit élhetőbb legyen az élet, magyarként jobban
érezzük magunkat a bőrünkben. Szinte két-három hetente szervezett valamilyen eseményt, miközben
rendíthetetlenül szerkesztette a Vasárnapi Üzenetet, írt tudósításokat a Bihari Naplónak, és ügyelt arra,
hogy a rádióban is szóljon Isten megtartó üzenete. Egyik legnagyobb érdeme, hogy neki köszönhetően
új harangot kapott a várad-olaszi templom. „Egy harang felszentelése vagy megáldása nem csupán a
hagyomány miatt történik, hanem azért is, mert a harangnak úgymond lelke van, a harang „lakik” a
toronyban.  A  funkciója  pedig  természetesen  ugyanaz  minden  harangnak:  hívja  az  élőket
istentiszteletre,  és  elsiratja  a  halottakat,  sőt,  faluhelyen  a  nagy  eseményeket  is  beharangozza.
Fizikailag is bizonyított, hogy felhőoszlató hatása is van a harang hangjának, ezért amikor „nagy idő”
közeledik,  meghúzzák  a  harangokat  és  kinyitják  a  torony  ablakait,  mert  a  hatalmas  hangrezgés
hatására eloszlanak a felhők. Emellett napjainkban a harang a gyülekezet számára kifejezi azt is, hogy
él, hallatja a szavát nemcsak a harang segítségével, hanem azáltal is, hogy a torony tövében szól az
evangélium, az Isten igéje”- csengenek vissza a mondatai, melyeket 2015. augusztusában mondott. 

Sírjon most Érted ez a harang, kedves Tiszteletes Úr!

Ciucur Losonczi Antonius

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület lelkipásztori közösségét megrendítette
VERES KOVÁCS ATTILA

néhai főjegyző, nagyvárad-olaszi lelkipásztor váratlan halála.

Az Egyházkerület és Nagyvárad központi gyülekezetének lelkipásztoraként és a rendszerváltozás utáni
első  püspökhelyettesként,  –  megítéléstől  függetlenül  –  tevőlegesen  formálta  és  egyik  egyházi
vezetőként meghatározta a nagyváradi, illetve a partiumi reformátusság jelenét.

Szolgálata túlterjedt a református egyházi korlátokon és a magyar kulturális élet újjászervezésében,
fellendítésében és éltetésében teljesedett ki.

Isten akaratát elfogadva, elvesztettünk egy gyülekezetéért és gyülekezetében élő lelkipásztort, kiváló
tanítót és közösségszervezőt.

„Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét.” – a Gal 6,2 parancsolatának
engedelmeskedve,  őszinte  részvéttel  osztozunk  özvegye,  gyülekezete  és  őt  a  szívükben  hordozók
fájdalmában!

2017. december 20.

Csűry István Forró László
    püspök    főjegyző



Tisztelgés Veres-Kovács Attila református lelkipásztor előtt

„Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz énbennem, ha meghal is, él.“(Jn 11,25)

Döbbenettel  és  fájdalommal  értesültünk  a  tegnapi  nap  folyamán  VERES-KOVÁCS  ATTILA
református  lelkipásztor  tragikus  hirtelenséggel  bekövetkezett  haláláról.  Nagyváradi  magyar
közösségünkben bizonyára ritka az olyan ember, aki most ne gyászolna, s ne volna végtelenül szomorú
a  tény  felett.  Veres-Kovács  Attila  személyében  nem  csupán  egy  hivatásának  élő,  lelkiismeretes
lelkipásztort ismerhettünk, hanem igazi társadalmi húzóerővel bíró egyházépítőt és kultúrembert, nem
utolsó sorban iskola patrónust.

Lelkipásztorként, Teremtőjétől kapott talentummal, kivételes írásmagyarázói és retorikai tehetséggel
tudta Isten igéjét hallgatói számára átadni. Lelkigondozói lelkületére jellemző, hogy személyválogatás
nélkül mindenkihez volt egy kedves szava, az újságárushoz éppolyan figyelemmel fordult, mint az
orvosprofesszorhoz.

1990-1994  között  püspökhelyettesként  a  Királyhágómelléki  Református  Egyházkerület
intézményeinek  alapításában  meghatározó  szerepe  volt  a  Lorántffy  Zsuzsanna  Református
Gimnázium, a Sulyok István Református Főiskola, a Harangszó c. gyülekezeti lap létrehozásában. De
nemcsak  az  írott  médiában  tevékenykedett,  az  Erdélyi  Mária  Rádió  hullámhosszán  heti
rendszerességgel református adást szerkesztett.

A  Lorántffy  Zsuzsanna  Református  Egyházi  Központ  felépítésének  kezdeményezője  és
levezetője volt. Az itt zajló közművelődési és egyházépítői tevékenységekkel, a benne őrzött egyházi
kincsekkel, nemcsak a városban, de az egész Partiumban jó névre tett szert.

A felekezeti oktatás élharcosa volt. A Nagyvárad-Olaszi Református Egyházközség szomszédságában
álló  Lórántffy  Zsuzsanna  Református  Gimnázium  és  Kollégiumának lelkes  és  fáradhatatlan
támogatója. A Partiumi Keresztény Egyetem jogelődjének, a Sulyok István Református Főiskolának
nyolc éven át óraadó tanára volt.

A feltámadás biztos reményében, Isten kijelentésébe kapaszkodunk: „Boldogok a halottak, akik az
Úrban  halnak  meg  (…)  mert  megnyugosznak  az  ő  fáradtságuktól  és  az  ő  cselekedeteik  követik
őket.”(Jel 14,13)

VERES-KOVÁCS  ATTILA lelkipásztor  testvérünk  cselekedetei  még  sokáig  tanúi  maradnak
közöttünk ténykedő, építő életének. Istennek legyen hála érte! A NAGYVÁRAD-OLASZI REFORMÁTUS

EGYHÁZKÖZSÉG valamennyi tagjának, szerető családjának, kedves feleségének mély együttérzésünket
kifejezve, Isten vigasztalását kérjük. A Partiumi Keresztény Egyetem munkaközössége nevében,
Dr. Pálfi József rektor.

#

„Az ember azért kapja tehetségét a teremtőtől, hogy használjon vele.”  VERES KOVÁCS ATTILA
nagytiszteletű úr az egész magyar nemzetnek szolgált tehetségével. Megrendülten búcsúzunk kedves,
jó elnökünktől, Isten nyugosztalja. Magyar Örökség-díj Bíráló Bizottsága. 

„Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy.”(Zsoltárok
23,4). Megrendült szívvel, de Isten vigasztaló kegyelmének bizonyosságával búcsúzunk, Nt. VERES-
KOVÁCS  ATTILA lelkipásztorunktól.  Tanítását,  példamutatását  és  drága  emlékét  szívünkben
megőrizzük. A Nagyvárad-Olaszi Református Gyülekezet konfirmandusai.

Megrendülten  értesültünk  VERES-KOVÁCS  ATTILA Nagyvárad-Olaszi  lelkipásztor  váratlan
elhunytáról.  Ezúton  szeretnénk  kifejezni  részvétünket  és  együttérzésünket  KOVÁCS VALIKA



iskolatársnőnknek a  pótolhatatlan  veszteségében és  lelki  fájdalmában.  Az 1974-ben végzett  IV.A
osztály.

IN MEMORIAM VERES-KOVÁCS ATTILA

in Közösség / on 2017. december 21. csütörtök at 12:24 am /

Szerkesztőségünk  megdöbbenéssel  értesült  VERES-KOVÁCS  ATTILA református  lelkipásztor
hirtelen elhunytáról. A nagyváradi egyházi és kulturális élet jellegzetes, ismert és népszerű alakja
volt  a  tiszteletes  úr,  akinek  hatalmas  lexikális  tudására  bármikor  számíthattak  a  sajtó
munkatársai  is.  Joviális,  igazi  református  papi  figurája  mintha  csak valamelyik  Mikszáth
Kálmán történetből jött volna közénk. Hozzátartozott ő a váradi magyar közösséghez, ahhoz a
közösséghez, amelyből ezután hiányozni fog sokaknak. Emberi halandóságunk tudatában ilyenkor
hallgatunk, a csend, a gyász, a döbbenetből gyászra váltó tudatosulás némasága szavak nélkül is fejet
hajt az eltávozott előtt, akinek bizonyára már máshol, a másik dimenzióban bongnak a harangok…
Nyugodjon  békében,  tiszteletes  úr,  hírei,  színvonalas  beszámolói  hiányozni  fognak  nemcsak  a
szerkesztőségnek, de bizonyára olvasóinknak is.

Búcsú Veres-Kovács Attilától

2017. 12. 21. 10:16

Életének  64.  évében  kedden  este  váratlanul  elhunyt  VERES-KOVÁCS  ATTILA,  Várad-Olaszi
református  lelkipásztora,  a  város  egyházi  és  kulturális  életének fontos  alakja.  Szilágyi  Aladár és
Szűcs László írásával búcsúzunk tőle.

http://www.reggeliujsag.ro/in-memoriam-veres-kovacs-attila/
http://www.reggeliujsag.ro/category/kozosseg/


   
 

Veres-Kovács Attila (1953–2017)   Fotó: reformatus.ro

 Nagyon korán, nagyon hirtelen és nagyon váratlanul szólította magához az Úr az Ő szolgáját. Mi,
földi halandók sosem vagyunk képesek fölkészülni a hozzánk közel állók távozására, perlekednénk a
Mindenhatóval:  miért  éppen  őt,  miért  éppen  most  hívta  magához,  hiszen  Veres-Kovács  Attila
nagyvárad-olaszi lelkipásztor földi életének fonala – úgy tűnik – ereje teljében szakadt meg. Hiszen
előszámlálni  is  alig  lehet,  mi  minden  fűződik  a  nevéhez,  mi  mindent  kezdeményezett,  akár
gyülekezete  lelkészeként,  akár  az  egyházi,  a  kulturális,  avagy  a  polgári  közélet  fáradhatatlan
munkásaként, mi mindent kellett most félbe-szerbe hagynia!

A  frissiben  Nagyvárad-Olasziba  került  parókus  lelkész,  a  lázas  1990-es  évek  legelején  néhány
lelkésztársával egyetemben a Királyhágómelléki Református Egyházkerület újraépítésének egyik fő
animátora  lett.  Megannyi  egyházi  intézmény  újraélesztése  vagy  alapítása  –  köztük  kiemelten  a
Lorántffy  Zsuzsanna  Református  Egyházi  Központ  felépítése  –  elválaszthatatlan  a  nevétől.  Angol
nyelvtudása,  diplomáciai  készsége  valósággal  predesztinálta  arra,  hogy  az  egyházkerület
püspökhelyetteseként  a külügyi  osztályt  is  vezesse,  a püspökség „külügyminisztereként” rendkívül
gyümölcsöző kapcsolatokat építsen ki egyháza és gyülekezete számára.

Olaszi lelkipásztorként, prédikátori minőségében nem csupán hitszónokként jeleskedett, szép, igényes
igehirdetéseiben, hanem a gyermekkel, az ifjúsággal való foglalkozás, a kórusmozgalom is egyaránt



szívügye  volt;  az  egyházi  sajtó  elhívott  munkásaként,  a  templom  épületének  megújítójaként
tevékenykedett  fáradhatatlanul.  S  az  egyházközségen  kívüli  tevékenységek:  az  ifjúsági  táborok,  a
hazai  és  az  évről  évre  más-más  országba  szervezett  külhoni  csoportos  turistautak,  az  Európai
Protestáns  Magyar  Szabadegyetem  Erdélyi  Körének  elnökeként  folytatott  szolgálata  mind-mind
közösségépítő  jellegű  volt.  Volt???  Hadd  ne  tegyük  múlt  időbe,  hiszen  az  örökéletbe  költözött
barátunk tovább él e földi létben is, a lelkekben, az emlékezetünkben, az intézményekben, amelyektől
a neve elválaszthatatlan.

Sz. A.

Hatalmas, pótolhatatlan részével lett szegényebb fenenagy váradiságunk. Jó emberét veszítette el
fejbekólintó váratlansággal Várad és Olaszi,  Várad-Olaszi.  Számomra legalábbis az az emberséges
derű,  bizalmas  nyitottság,  eszköztelen  közvetlenség  hiányzik  máris,  amit  akár  egy futó  találkozás
alkalmával is megtapasztalhattam Veres-Kovács Attila társaságában. S fura mód az utóbbi időben a
legtöbb  találkozásunk  ilyen  pár  pillanatos  volt:  utcán,  hivatalban,  autószerelőnél,  véletlenszerűen.
Legutóbb teológus vendégei részére kért példányokat vittem be hozzá a Várad folyóiratból.

Nem először mondjuk ki, de rá gondolva erősíti meg önmagát a kifejezés tartalma: intézményember
volt a mögöttünk hagyott jó negyedszázadban, jelentős hangsúllyal az emberen, akivel akkor is ritka
élmény volt pár szót váltani, ha éppen nem akartuk megváltani a világot, sőt, még könyvbemutatót
sem szerveztünk. És aki lelkipásztorként is oly hitelesen, hitet ébresztően tudott szólni híveihez, mint
kevesen. Meg is teltek a padsorok az ő szolgálatakor.

Úgy hiszem, kimeríthetetlen készletei voltak empátiából és türelemből. Szüksége is lehetett rá, hiszen
– miért is hallgassuk el – voltak bizony, akikkel szemben hosszú éveken át gyakorolni volt kénytelen
ezeket az erényeket,  annyi bántáson, támadáson, emberi giz-gazokon kellett  túllépnie, emelt fővel,
hogy csak csodálni lehet, miként tudta megőrizni a mosoly képességét, tekintete derűjét. Ami mögött
azért  ott  húzódott  egy  árnyalatnyi  szomorúság.  Bizony  többeknek  és  hangosabban  kellett  volna
kimondaniuk az Ő védelmében, hogy legyen már elég!

Itt  van  hát  egy  életmű,  meg a  felfoghatatlan  hiány. S  akik  még maradtunk,  próbáljuk  példájából
eltanulni,  tovább adni építő hitét,  gyakorolni  az emberekkel  szembeni türelmét, s megőrizni arcát,
tekintetének mosolyát. Kedves Attila, köszönjük, hogy kortársaid lehettünk.

Sz. L.



Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak a  Nt. VERES-KOVÁCS ATTILA elhunyta
miatt érzett mély fájdalmában. Derzsi Ákos és családja, valamint az Europrint munkaközössége.

„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (Ján 11,26) Fájdalommal a
szívünkben,  de  Isten  akaratában  megnyugodva  emlékezünk  meg  VERES-KOVÁCS  ATTILA
lelkipásztorról, aki tíz éven át hűséggel szolgált gyülekezetünkben. Emlékét szívünkben örökké őrizni
fogjuk. A Fugyivásárhelyi Református Egyházközség.

„Jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján,  s  az Úr házában lakozom hosszú
ideig…”  (Zsolt.  23:6)  Mennyei  Atyánk  vigasztalását  kívánjuk  VERES-KOVÁCS ATTILA
lelkipásztor hirtelen elköltözése miatti fájdalmában a nagytiszteletű asszonynak és a Nagyvárad-Olaszi
Református  gyülekezetnek.  Nagyvárad-Belvárosi  Baptista  Gyülekezet  lelkipásztorai,  elöljárói,
valamit a gyülekezet nevében.

A  Nagyváradi  Római  Katolikus  Egyházmegye  főpásztora,  papsága  és  a  híve  közössége
fájdalommal,  de  Isten  akaratában  megnyugodva  őszinte  részvétét  fejezi  ki  VERES  KOVÁCS



ATTILA lelkipásztor  családjának  és  a  Királyhágómelléki  Református  Egyházkerületnek.
Megköszönve  Istennek  a  keresztények  egységéért,  Szent  László  örökségének  továbbadásáért  és
gazdagításáért végzett szolgálatát, kérjük, hogy a feltámadt Üdvözítő, akinek szolgálatában állt, adjon
neki örök nyugodalmat, szeretteinek pedig lelki békét és vigaszt!

„Jézus ajándéka a benne vetett hit által az örök élet, amely felett nincs hatalma a halálnak” (Ján 11,26)
Megrendülten  értesültünk  VERES-KOVÁCS  ATTILA Nagyvárad-Olaszi  lelkipásztor  testvérem
haláláról. Együttérző szívvel osztozunk szerettei fájdalmában. Papp Benjámin és családja.

Megrendüléssel  búcsúzunk  nagytiszteletű  VERES-KOVÁCS  ATTILA lelki  pásztortól.  Ezúton
fejezzük  ki  őszinte  részvétünket  a  gyászoló  családnak.  Isten  nyugtassa  békében.  Az Anna
Nőszövetség nevében, Sarkadyné Kelemen Marika elnök.

Megrendüléssel  értesültem  VERES-KOVÁCS ATTILA református  lelkipásztor hirtelen halálakor.
Őszinte együttérzésem a gyászoló családnak. Emléke legyen áldott. Dr. Sarkady Zsolt.

Megrendülten értesültünk nagytiszteletű VERES-KOVÁCS ATTILA lelkipásztor haláláról. Őszinte 
együttérzéssel osztozunk a gyászoló család fájdalmában. Garnai Sándor és családja.

Őszinte részvétünket fejezzük ki a bánatos családnak VERES-KOVÁCS ATTILA váratlan elhunyta
miatt. Nyugodjon békében! A Czumbel család.

„Aki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya.” (Ján 12,26) Mély megrendüléssel értesültünk VERES-
KOVÁCS  ATTILA  lelkipásztor  hirtelen  haláláról.  Őszinte  részvétünket  fejezzük  ki  feleségének
VALIKÁNAK.  Isten  adjon  erőt  e  mérhetetlen  fájdalom  elviseléséhez.  Nyugodjon  békében!  A
Nagyvárad-Olaszi Református Egyházközség Béczy Ernő Kórusa és Jakó Sándor kántor.

Őszinte  részvétünk  a  gyászoló  családnak  VERES-KOVÁCS  ATTILA református  lelkipásztor
elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében! A Pataki és Todea család.

Őszinte  részvétünk  a  gyászoló  családnak  VERES-KOVÁCS  ATTILA református  lelkipásztor
elvesztése miatt érzett fájdalmában. Nyugodjon békében! A Bugariu család.

A feltámadott  Jézus Krisztusban való töretlen hittel  és reménységgel,  a  nagyváradi Szent László
Római  Katolikus  Líceum tantestülete,  diákjai  és  szülői  közössége őszinte  részvétét  fejezi  ki  a
gyászoló családnak, nagytiszteletű  VERES-KOVÁCS ATTILA lelkipásztor elvesztése miatt  érzett
mély fájdalmában. Nyugodjék békében! „Én vagyok a föltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha
meg is hal, élni fog.”  (Ján 11,25)

Mély  megrendüléssel  értesültünk  nagytiszteletű  VERES-KOVÁCS  ATTILA lelkipásztorunk
haláláról. Részvétünk VALIKÁNAK. Thurzó Margit, Mercédesz, Diána és dr. Thurzó Ildikó.

„Köszönöm, hogy nem tartozok senkinek másnak, csupán néked, mindenért néked.” (Ady) Az  Ady
Endre Líceum közössége megrendüléssel búcsúzik Nt. VERES-KOVÁCS ATTILA lelkipásztortól,
aki az együtt megélt hit közösségmegtartó erejét, az anyanyelv mérhetetlen szeretetét, a magyar és az
egyetemes  kultúra  ápolásának  édes  terhét  hagyta  ránk  örökül.  Emlékét  kegyelettel  megőrizzük!
Szeretteinek vigasztalódást kívánunk a gyász keserű óráiban.

Mély megrendüléssel értesültünk VERES-KOVÁCS ATTILA lelkipásztor hirtelen haláláról. Őszinte
részvétünket  és  együttérzésünket  fejezzük  ki  családjának  a  szerettük  elvesztése  miatt  érzett
fájdalmában. A Partiumi Magyar Nyugdíjasok Egyesülete.



Őszinte  részvétünk  a  gyászoló  családnak  VERES-KOVÁCS  ATTILA református  lelkipásztor
elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Sapientia Varadiensis Alapítvány nevében dr. Fleisz
János elnök.

Őszinte  részvétemet  fejezem  ki  a  gyászoló  családnak  VERES-KOVÁCS  ATTILA református
lelkipásztor elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Dorina Bei, Dioda.

„Látjátok felém, hogy mik vagyunk? Bizony bíbor és bronz és arany, És örökkévaló szent szépség
vagyunk.” (Reményik Sándor). Megrendülten értesültünk jó barátunk,  VERES-KOVÁCS ATTILA
lelkipásztor  tragikus  hirtelenséggel  történt  elhunytáról.  Nagyvárad  városának  kiemelkedő
személyisége  volt.  Reformátusként  oszlopa  a  mindenkori  templomnak.  Őszinte  részvétünk
családjának. Kiss Törék Ildikó, Dr. Varga Zsombor és Dr. Buchholz Éva.

Őszinte részvétünket fejezzük ki VALIKÁNKNAK, szeretett férje NT. VERES-KOVÁCS- ATTILA
református  lelkipásztor  elvesztése  miatt  érzett  mély  fájdalmában.  Emléke  legyen áldott.  Jakabffy
Margit, fia és családja: Jakabffy Zsolt – Attila.

17.12.20. 11:28:04

Kedves Melitta!

Éppen hogy csak elolvastam a megrendítő gyászhírt, máris eltűnt a számítógépemből. Szörnyű eset,
mégis van benne valami vigasztaló: az egyperces halál.

Nem csak a haláleset miatt, de évek óta szívélyes kapcsolat alakult ki Nagytiszteletű úrral: a legutóbbi
kuratóriumülésen még átadhattam neki az Őrség naptárt, meg aztán - Melitta jóvoltából láthattam és
hallhattam a decemberi  díjátadó ünnepségen.  Így aztán nagyon megérintett  a hír:  ilyenkor érzi  az
ember a kasza suhintását.

Szeretettel:

Deák Ernő (Bécs)

>>> Áron Sutus > 2017.12.20. 13:52 >>>

Drága Melitta!

Én sem tudok magamhoz térni. Megrendítő számomra is, habár életemben kétszer volt csak alkalmam
találkozni  Vele.  De  átütött,  átsütött,  az  emberbe  égette  rögtön  magát  személye,  szavai,  jelenléte,
méltósága, alázata és gondoskodása. Nem találom én sem a szavakat és a helyemet én sem.

Áron

2017. 12. 21. 10:44 keltezéssel, Farkas Balázs írta:

Kedves Melitta, Attilát Nagyváradon ismertem meg, én hívtam meg a Bizottságba. Különös történet 
az, hogy László Gyula történész az ő vendégszobájában hunyt el, és pár nappal, talán egy héttel utána 
a feleségemmel ugyanott aludtunk.
Isten nyugosztalja.

Balázs



>>> Sándor Csősz > 2017.12.21. 21:14 >>>

Kedves Melitta! 

Bámulatos, hogy milyen körültekintő vagy! Azonnal kigyűjtötted azon díjazottak nevét, akiknek Attila
adta át a díjat. 

Hozzám Attila mint református emberhez, hit dolgában is közel állt. Ha ideje engedte – vagyis nem
érkezett  túl  későn,  az  utolsó  percekben  a  díjátadásra  vagy  nem  kellett  elrohannia  –,  akkor  a
gyülekezeteinkről is tudtunk beszélgetni.

Szívesen  meghallgatnám Attila  prédikációit,  de  hiába regisztráltam a  nagyváradi  gyülekezet
oldalán, nem lehet hozzáférni. Ha esetleg holnap szerét ejted, és tudsz ott venni ilyen CD-t vagy
prédikációs kötetet Attilától, az nagy kincs lenne nekem (meg az Egyesületnek is).

Kérlek, hogy holnap vigyél egy szál virágot a ravatalához az én nevemben is.

Szerencsés utat!

Sándor

>>> Sándor Csősz  > 2017.12.22. 21:11 >>
 
Kedves Melitta, kedves Gergely! 

Milyen hihetetlen,  hogy még egy hete sincs,  hogy ez a  beszéd elhangzott,  és  VERES-KOVÁCS
ATTILÁT már el is búcsúztatták! Fájdalmas és egyben felemelő hallani a hangját. Gergely, neked
mondjam, hogy mit tesz egy hangfelvétel? 

Hálás vagyok az Úrnak, hogy ismerhettem őt. Emlékét megőrzöm, jobban, mint ez a hangfájl.

Köszönöm, hogy fáradságot nem kímélve elmentetek, és a nevemben is meghajoltatok a ravatala előtt.

Szeretettel,
Sándor

>>> Peter Kovalszki <hunpeter@att.net> 2017.12.23. 0:49 >>>

Kedves Melitta,

megdöbbenéssel  vettem  VERES-KOVÁCS  ATTILA halálhírét.  Köszönöm,  hogy  tájékoztatott
minket  is.  Találkozónkon is  járt  -  úgy tudom 2OO4-ben,  mikor itt  szolgált,  utoljára  a nagyváradi
2O12-es EPMSZ-találkozón beszélgettünk. Szaporodnak veszteségeink... Isten nyugosztalja, jó embert
és jó magyart vesztettünk el benne.

Barátsággal, jobb esztendőt kívánva,

Kovalszki Péter (USA)

mailto:alexcs111@gmail.com%3E%202017.12.22.%2021:11%20%3E%3E


>>> Pall Agoston <pallagoston@yahoo.com> 2017.12.23. 19:22 >>>

Szomorúan vettem a hírt,  hogy a drága lelkipásztor, kulturszervező,  Veres-Kovács Attila elhunyt,
hiszen 2016. December 16-án a Páll családnak ő adta át a Magyar Örökség díjat. Az ő hangja emelt
magasba,  a  himnusz elhangzásakor....de  Isten szerette,  azért  szólította  magához.  Imádkozunk érte,
hogy az Isten adjon örök nyugodalmat, nyugodjék békében, emléke legyen áldott. 

Páll Ágoston, Korond

>>> Pécsi L. Dániel <pecsildaniel@t-online.hu> 2017.12.24. 6:31 >>>

Kedves Melitta!
 
Jómagam is megdöbbenéssel  értesültem kedves Attila barátom váratlan elhalálozásáról.  A díjátadó
ünnepség kezdete előtt  megbeszéltem Vele egy kiállításom és egy könyvbemutatóm jövő esztendei
megrendezését.

Nagy veszteség Mindnyájunknak idő előtti eltávozása. A Magyarok Istenének áldásával Nyugodjék
Békében!
 
Szívélyes üdvözlettel,
 
Pécsi L. Dániel
jelképművész

Tóthpál József és Jutka    2017.12.24. 15:27 >>>

Kedves Melitta! 

Meg kell  vallanom, hogy Attila halála nemcsak megdöbbentetett,  hanem rendkívüli módon meg is
rázott,  – de ilyen esetben nekem időre van szükségem arra,  hogy egyáltalán megszólaljak...  Ezért
hallgattam...  Végtelenül  sajnálom Őt,  nagyon  hiányozni  fog  a  Bizottságból  is,  és  azt  hiszem,  az
istenhit és az emberi értelem is kevés annak megértéséhez, hogy egy ilyen jó lélek miért távozik el
ilyen  korán...  Egyébként  márciusban,  ami  után  én  is  átestem  egy  enyhébb  szívinfarktuson,  és
találkoztunk a díjátadáson, Poprády Géza mellett Ő volt az, aki rákérdezett, jobban vagyok-e már és a
legjobbakat  kívánta.  Nagyon  jól  esett.  De  minden  megnyilvánulása  igaz  emberségét  példázta.
Nagyhitű ember volt Attila...  A MÖ-díjjal történő kitüntetésével egyetértek. Kívánunk még egyszer
áldott karácsonyt és békés új esztendőt: T. József és Jutka.

>>> Márta Kelemenné Farkas   2017.12.26. 7:46 >>

KEDVES MELITTA, 

ŐSZINTÉN  REMÉLEM,  MÉG  CSAK  VITA  SEM  LESZ,  HOGY  ATTILA  MÁRCIUSBAN
MEGKAPJA A MAGYAR ÖRÖKSÉG-DÍJAT! Mint  alapító tag,  kérem ezt  az új  elnök úrtól  és a
Bizottság  aktív  tagjaitól.  Bizonyára  így  gondolják  mindazok  a  már  nem  aktív  tagok  is,  akiknek
elküldted a dokumentációt, és abban is bízom, hogy a döntésnél egy kicsit számít a mi véleményünk,
akik az első perctől együtt szolgáltunk Attilával a Bizottság munkája során. 

Szeretettel: 
Márta

mailto:kelemenne.farkas.marta@gmail.com%3E+2017.12.26.+7:46+%3E%3E


„Ilyen volt ő”

Reggeli Újság Közösség / on 2017. december 26. kedd at 11:37 pm / 

Több száz egykori híve, barátja, tisztelője és lelkész-kollégája kísérte utolsó útjára Veres Kovács Attila
tragikus hirtelenséggel elhunyt várad-olaszi református lelkipásztort pénteken, a nagyváradi Rulikovszki
temetőben.  Jó  ideje  nem  volt  már  olyan  esemény,  amely  vallási  és  nemzetiségi  hovatartozástól
függetlenül, ennyi váradi polgárt egyesített volna a gyászban, a történelmi egyházak vezetőitől, a
kulturális és közintézmények képviselőin át az egyszerű közemberekig.

A legmagasabb hőfokon szólt

„Milyen különös dolog,  hogy elhunyt  testvérünk életének nagy eseményei  mind a decemberhez
kötődnek.  Ebben  a  hónapban  született,  alig  néhány  nappal  ezévi  születésnapja  után  szólította
magához Urunk, és ama bizonyos 1989 decemberében is,  többekkel együtt ő is,  a maga módján
történelmet írt. Vele volt az Isten a Partiumban, Erdélyben, a Kárpát-medencében, Amerikában és
Ausztráliában,  és  ahol  csak módja volt  az  Ige  hirdetésére.  Az  Úrral  való  szoros  kapcsolatából
fakadóan a lehető legmagasabb hőfokon, kifinomult igényességgel és sodró lelkesedéssel szólt általa
az evangélium üzenete a szószéken,  az éterben,  a  kórusban és  az írásaiban egyaránt.  Ezt  ilyen
módon csak az tudja tenni, aki érzi, tudja: velem az Isten” – hangsúlyozta a szertartást vezető Kocsis
Attila debreceni református lelkipásztor, akit mintegy három évtizedes barátság fűzött az elhunythoz.

„Testvérek, mindannyian tudjuk, hogy ha valaki, akkor ő nem futamodott meg a munka elől. Sőt, azt is
felvette,  amit  már  mások  elhagytak,  amiről  lemondtak,  amit  kihagytak,  vagy  amit  nem  tartottak
fontosnak. Akik végigkövettük életútját, látjuk, mi mindennel van az kikövezve, betűbe formálva, ércbe
öntve és örökségül hagyva. Valljuk be, tudtuk, hogy mérhetetlenül többet vállalt magára, mint kellett
volna. De gondoltuk, bírja még. Lelke biztosan bírta volna még ki tudja meddig, de a szíve nem
bírta. Mert annyi minden rakódott ott le, mert bizony mindent a szívére vett és szívvel csinált. Ha
valaki, akkor ő tudott nevetni is. Hányszor és sokan örültünk öblös hangjának? Ugyanakkor ne
feledjük a bibliai tanítást, amit a Példabeszédek könyvében olvasunk: nevetés közben is fájhat a
szív – és ez a szív most nem dobban többé” – tette hozzá Kocsis Attila.

Ilyen volt ő

A  temetésen  a  lelkész  évfolyamtársainak  nevében  Sándor  Lajos újvárosi  református  lelkipásztor
emlékezett meg az elhunytról. Beszédében amellett hogy kiemelve életútja legkiemelkedőbb pontjait és
szolgálatának legnagyobb eredményeit,  személyes  emlékek és  humoros  történetek  felelevenítése  által
sikerült  egy  kicsit  a  gyászolók  elé  idéznie  Veres-Kovács  Attila  alakját  úgy,  ahogyan  a  legtöbben
emlékeznek  rá.  „Pályájának  fő  állomásai:  Nagyvárad-Velence  segédlelkész,  Patóháza,  ahonnan
Józsefházára és Aranyosmeggyesre is helyettesként beszolgált, Fugyivásárhely – ne feledkezzünk meg –
hegyaljai templomépítéssel, és Nagyvárad-Olaszi. Időközben egyházkerületi főjegyző a változás viharos
idejében,  majd  kitérő  az  egyesült  államokbeli  és  ausztráliai  szórványmagyarság  világába.  Szíve
csücske  volt  a  Lorántffy  Gimnázium,  melynek  újraindításában  bábáskodott  és  később  felnőtté
cseperedésében  mint  az  anyaegyházközség  lelkipásztora  munkálkodott.  A  Lorántffy  Zsuzsanna
Református Egyházi Központ létrejöttét is szívügyének tekintette.  Emlékszem, hogy az avató hálaadó
istentisztelet  előtti  napon  még állványok voltak  az  épület  körül,  másnapra  pedig  mályvák voltak  az
ablakban, virágoztak, mintha hetek óta várnák már a vendégeket. Kitartása nemcsak egyházi szolgálataira,
hanem közéleti  szereplésére  is  kiterjedt.  Alapítványok,  egyesületek,  társaságok tudhatták  támogatóik,
tagjaik  között.  Irodalmi,  zenei  képzőművészeti  bemutatók házigazdájaként  sokoldalú  kultúráját,
gazdag nyelvezetét, jó humorát csillogtatta meg. Igehirdetési szolgálata sokak épülésére volt . Egy
gyülekezetnyi gyereket keresztelt és egy nagygyülekezetnyi lelket temetett el” – emlékezett Sándor Lajos.

http://www.reggeliujsag.ro/category/kozosseg/
http://www.reggeliujsag.ro/ilyen-volt-o/


Fiúk, itt mi most történelmet írunk

A szomorúság enyhítésére néhány az elhunythoz kapcsolódó humoros emléket, anekdotát is megosztott a
jelenlevőkkel, hangsúlyozva „hiszem, hogy ő is így akarná”. „Segédlelkészi időnkből emlékezem: sok
közös temetésünk volt ortodox paptársainkkal – akkor még engedték nekik. Attila még nem igazán
volt jártas a román nyelvben, később ezt is pótolta. Egy temetés után értetlenül kérdezte tőlem: «Te
Lali, mit akart ez a pap az Isten talicskájától?». Elmagyaráztam, hogy a roaba lui Dumnezeu, az az
Isten  rabját,  szolgálóleányát,  és  nem  talicskáját  jelenti”  –mesélte.„A  forradalmi  időkben  a
Harangszó első számát írtuk és szerkesztettük. A nagy alkotói csendben Attila megszólalt: «Fiúk, mi
most történelmet írunk!». Lehűtöttük: «Attila, csak egy újságot szerkesztünk, írjad a cikkedet!»” –
idézte fel.

„Már több éve voltunk nagyváradi lelkészek, mikor egyszer szólt, hogy menjek helyette esketni Olasziba .
«Hova mész? Miért nem érsz rá?» – kérdeztem. «Ráérek – mondta – de én már kétszer eskettem a
vőlegényt, mindkétszer elvált. Nekem nem jött össze, hátha neked sikerül” – tette hozzá, s végül egy
kulturális példát is felhozott.„Sok év után színházavató. Neki bemutató bérlete volt, nekem vasárnapi.
Kérdezem tőle másnap, a bemutató után: «milyen volt?». Azt mondja: «Nézd meg!». Ez volt az a
bizonyos  görkorcsolyás  Liliomfi.  Egy  felvonást  viseltem  el.  Este  hívtam  felháborodva,  de  azt
válaszolta: azt akarta, hogy én is szenvedjem végig, ha már szeretem a színházat. Ilyen volt ő”.

Gyűjtés

A szertartáson zenei és művészeti momentumokkal közreműködött a várad-olaszi gyülekezet kórusa, a
lelkészkórus, valamint Erdei József szavalóművész. Az elhunyt lelkipásztor hozzátartozóinak kérésére a
temetésen részt  vevő tömegből  a  legtöbben koszorúk helyett  mindössze egy-egy virágszállal  adóztak
Veres Kovács Attila emlékének, a koszorúk megváltásának díját pedig adományként felajánlották a várad-
olaszi templom reformációs emléktábláinak felállítására. Ily módon Veres Kovács Attila halálában is,
egy utolsó gesztussal hozzájárult egyházközsége épüléséhez.

Sz. G. T.

Eltemették Veres-Kovács Attila várad-olaszi lelkipásztort 

2017.12.26 12:22 

A metsző hideg ellenére  nagy tömeg vett  részt  a  Rulikoszki  temető  városi  ravatalozójánál  zajlott
gyászszertartáson, három egyházi elöljáró is, Csűry István református, Böcskei László római katolikus
és  Virgil Bercea görögkatolikus  püspökök,  jeléül  annak,  hogy  mennyien  tisztelték  és  szerették  a
december  19-én  tragikus  hirtelenséggel  elhunyt  Veres-Kovács  Attila  nagyvárad-olaszi  református
lelkipásztort.

A gyászolókat,  illetve  a  végtisztességet  tévő  gyülekezetet  Dénes  István-Lukács,  a  KIRÁLYHÁGÓ-
MELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET generális direktora, a BIHARI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE

esperese, élesdi lelkész üdvözölte. Ezt követöen Kocsis Attila debreceni lelkipásztor, akit több mint 30
éves barátság kötött eltávozott lelkésztársához, hirdette Istennek vigasztaló igéjét a Máté írása szerinti
evangélium 1. részének 23. verse alapján: „Íme a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immanuelnek
neveznek, ami azt jelenti: velünk az Isten”. Úgy fogalmazott: minden temetési igehirdetés hihetetlen
törékeny lelkiállapotban hangzik el, kiélezett élethelyzetben érinthet meg, vigasztalhat, avagy tovább
sokasíthatja  a  már  elviselhetetlenül  tornyosuló  miérteknek  a  garmadáját.  Ezekben  a  napokban
különösen is érzékenyek vagyunk, de talán jó reménységgel mondhatjuk: nyitottak vagyunk Urunk
megszólító  szavára.  Mikor,  ha  nem most  hallhatjuk  és  hallgathatjuk  sokkal  érzékenyebb  füllel  a
bátorító szót: velünk az Isten? Hangsúlyozta: a testi halál ugyan fájdalmas veszteség, az itt maradottak
számára nehezen feldolgozható trauma, mégis hitvallásos bizodalommal mondhatjuk:  halál, hol a te
diadalod? Halál, hol a te fullánkod? Tudjuk ugyanis, hogy életünkben és halálunkban, testestül és



lelkestül,  nem a magunké vagyunk, hanem a mi Megváltónk drága tulajdona. A zsoltárossal mi is
együtt vallhatjuk: „siralmamat vígságra fordítottad, leoldoztad gyászruhámat, körülöveztél örömmel”.
Nincs nagyobb vigasztalás annál, hogy Isten velünk van nemcsak életünkben és halálunkban, hanem
feltámadásunkban.

Péntek délután a Rulikovszki temetőben gyászolók sokasága kísérte utolsó földi útjára a tragikus
hirtelenséggel elhunyt Veres-Kovács Attila nagyvárad-olaszi református lelkipásztort.  

A tiszteletes azon meggyőződésének adott hangot: Veres-Kovács Attila mérhetetlenül többet vállalt
magára, mint kellett volna. Lelke biztosan bírta volna még, de a szíve nem, annyi minden rakodott ott
le, hiszen mindent a szívére vett, és szívből csinált. Ha valaki, akkor ő tudott nevetni is; hányszor és
sokan örültünk öblös hangjának. Ugyanakkor ne feledjük azt a bibliai tanítást, amit a Példabeszédek
könyvében  olvasunk:  nevetés  közben  is  fájhat  a  szív,  és  ez  a  szív  most  nem  dobban  többet.  A
zsoltárának  kedves  igéje  egy  másik  hitvallással  együtt  adja  meg  az  igazi  eredőjét  kifogyhatatlan
szolgálatának: „ezért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené”. Mert
minden a könyörülő Istené, ahogyan a most elmúló reformáció évében is rengetegszer elhangzott: Soli
Deo Gloria, egyedül Istené a dicsőség.

Akadályfutás

Az  évfolyamtársak  nevében  Sándor  Lajos várad-újvárosi  lelkipásztor  búcsúzott  Veres-Kovács
Attilától, néhány anekdotával és viccel fűszerezve mondandóját, és a Zsidókhoz írt levél XII. részének
1. versét idézve („Kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtért”), mely ige az 1976-ban végzett
teológusok szolgálatba indítója volt. Felidézte, hogy sokfélék voltak, különböző karakterek, jellemek,
ugyanakkor  mindannyian  elhívottak.  Veres-Kovács  Attila  41  kört  tett  meg  a  képzeletbeli  stadion
futópályáján, ahol nem a küzdőtársak voltak az igazi ellenfelek, hanem az akadályok, mert a lelkész



élete  akadályfutás,  és  az  akadályok kiszámíthatatlanul  következnek,  rájuk edzeni  csak imádsággal
lehetséges.  Küzdőterének  időmérő  pontjai:  Nagyvárad-Velencén  segédlelkész,  Patóháza,  ahol
Józsefházára  és  Aranyosmeggyesre  is  helyettesként  beszolgált,  Fugyivásárhely  –  hegyaljai
templomépítéssel – és Nagyvárad-Olaszi. Időközben egyházkerületi főjegyző volt, a változás viharos
idejében,  majd  kitérő  következett  az  egyesült  államokbeli  és  ausztráliai  szórványmagyar
reformátusság  világába.  Szíve  csücske  volt  a  LORÁNTFFY ZSUZSANNA GIMNÁZIUM,  melynek
bábáskodott  az  újraindításánál,  és  később  felnőtté  cseperedésében  mint  az  anyaegyházközség
lelkipásztora munkálkodott. A LORÁNTFFY ZSUZSANNA REFORMÁTUS EGYHÁZI KÖZPONT létrejöttét is
szívügyének tekintette. Kitartása nemcsak egyházi szolgálataira, hanem közéleti szerepére is kiterjedt.
Alapítványok,  egyesületek  tudhatták  támogatóik  közt,  irodalmi,  zenei,  képzőművészeti  bemutatók
házigazdájaként  sokoldalú kultúráját,  gazdag nyelvezetét,  jó humorát  csillogtatta  meg.  Igehirdetési
szolgálata sokak épülése volt.

A gyászszertartáson közreműködött a  VÁRAD-OLASZI BÉCZY ERNŐ KÓRUS, a  KÁNTOROK KÓRUSA, a
LELKÉSZEK KÓRUSA és  vitéz  Erdei  József előadóművész. A  végtisztességet  tévőket  a  szervezők
arra kérték, hogy egy szál virággal jelezzék tiszteletüket, szeretetüket. A koszorúmegváltás összegét a
NAGYVÁRAD-OLASZI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG reformációi  emlékköveinek  megvásárlására
ajánlja fel a gyászoló család.

Ciucur Losonczi Antonius

http://www.erdon.ro/eltemettek-veres-kovacs-attila-varad-olaszi-lelkipasztort/3720063

Bihari Napló 2017. december 27. 

Emlékezés Nt. Veres-Kovács Attilára

Ahányszor bejött a könyvtárba, „kisütött a nap”, pedig olykor esett kinn az eső. A könyvek iránti
szeretete lenyűgöző  volt. Ez  hozott  össze  minket.  Amikor  elhatározta,  hogy  az  Nagyvárad-Olaszi
Egyházközségünkben közkönyvtárat hoz létre, és könyvtárost keres – én félszeg és nyilvánosságot kerülő
létemre, de hajdani könyvtárosi múltam okán – olyan késztetést éreztem, hogy szinte gondolkodás nélkül
elvállaltam. Ettől kezdve, szüntelenül építettük és gyarapítottuk a már létező kis könyvtárunkat, míg pár
év múlva három helységben tízezer kötetté gyarapodott, szakszerűen feldolgozott nyilvános könyvtárrá
vált. De nem csak az egyháztagok, hanem a középiskolás diákok, egyetemisták, helytörténészek, kutatók
s nem utolsósorban a városból betérő olvasók könyvtárává vált. Ott, az olaszi templom tövében jó volt
találkozni nyíltszívű, könyvet szerető emberekkel, akik közül sokan nem csak kölcsönözni jöttek, hanem
felszámolt házi könyvtáraikból,  hagyatékokból adományoztak könyveket.  Esetenként elhoztak egy-egy
féltve őrzött  „kincset”  és  nekünk adták.  Így a  könyvállomány egyre  nőtt  és  gyarapodott  az  újonnan
megjelenő könyvek szerzőinek, helytörténeti kutatók munkáinak jóvoltából is. Ilyenkor a tiszteletes úr
mindig örömmel nyugtázta a gyarapodást.

Akárhányszor vendég érkezett a lelkészi hivatalba, sose hagyta ki a könyvtár bemutatását. Büszkén és
boldogan  dicsekedett  vele.  Mikor  közel  nyolc  év  után  a  betegségem  elszólított  onnan,  hálásan
megköszönte a munkámat és a búcsú ajándék Világatlaszba ezt írta: „Az Isten teremtette külső látható
világ szépségei tereljék belső látásra, a lélek útjai szépségében való utazásra!” Legyen áldott az
emléke:  szeretetet  sugárzó  lénye,  a  humora,  az  egész  olaszi  templom udvarát  betöltő,  naponta
felcsengő kacagása! Uram, te áldássá tetted őt számunkra… Akaratodban megnyugodva, hálásan
köszönjük Neked, hogy ajándékodként közöttünk lehetett!

Benedek Anna

Bihari Napló, 2017. december 29. 

http://www.erdon.ro/eltemettek-veres-kovacs-attila-varad-olaszi-lelkipasztort/3720063


Veres-Kovács Attila emlékére

Megdöbbenve és megrendülve vettük tudomásul a hírt:  VERES-KOVÁCS ATTILA elköltözött az
Örök Hazába, hazatért Megváltójához. A mindig energiával teli, állandóan tevékenykedő ember
képe  maradt  meg  róla,  mintha  csak  ezt  mondaná:  látjátok,  én  így  tettem,  ti  is  legalább  így
cselekedjetek.  Egy alkotó ember távozott, aki keresztyéni feladatának érezte, hogy szebbé tegye
maga körül a világot. 

Lutherral együtt valljuk, minden úgy történik, ahogyan történnie kell, másképp nem is történhetne. Így
hát  nem a megváltozhatatlant  bolygatjuk,  hanem  köszönetet  mondunk azért, hogy ismerhettük.
Akik  akár  egy  pillanatig  is  közel  álltak  hozzá,  most  úgy  érezhetik,  a  reformáció  emlékéve
Lutherrel  kezdődött  és  Veres-Kovács  Attilával  ért  véget. Mintha csak  végtelen  hitének  a
bizonyságtétele volna elmúlása is. De történik ez karácsony előtt, amikor Jézus születését várjuk, így
jelezve számunkra: a születés legyőzi az elmúlást, az élet több mint a halál. Ez nem a vég, hanem az
ÚJ KEZDET. Ő maga választotta ezt a címet az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Erdélyi
Körének új jelmondatává néhány hónapja. S ha mi nem is erre az új kezdetre gondolunk, hisszük,
hogy Istentől elrendelt földi útja véget ért és a Mindenhatótól új feladatot kapott, amit már nem itt e
földön kell elvégezni. Úgy érezzük, nem elment, hanem magához szólította az Úr ;  hiányzik, hogy
hiányának betöltése által többek legyünk; úgy távozott, hogy elmúlásával is adni akart.

Minél  nagyobb  lélek  távozik  el  közülünk,  annál  nagyobb  az  űr,  amit  maga  után  hagy.  Mindig
maradnak helyek, amelyeket nem lehet betölteni, kötelékek, amiket nem lehet összekötni. Ezért kérjük
Istent, enyhítse a hozzátartozók fájdalmát, a lelki terhet ossza meg közöttünk. A szeretet egyre nő, ha
megosztjuk.  S  ő mindig szeretettel,  féltő gonddal  beszélt  környezetéről.  A fájdalom ebben az
esetben  a  szeretet  ellentéte,  mert  a  szeretet  elvesztéséből  keletkezett.  Reménykedünk abban,
hogy őszinte osztozásunk a fájdalomban ugyanúgy fog a fájdalom csökkentéséhez vezetni, mint
ahogyan az ő szeretete nőtt az életében reá bízott emberek iránt.

Bízzunk  benne,  hogy  egyszer  majd  találkozunk,  ha  mi  is  bevégezzük  földi  pályánkat.  S  akkor
ugyanolyan megtisztelő lesz a találkozás, mint amilyen ebben a földi életben volt. Mert egész életében
és halálában is vallotta, van FELTÁMADÁS és van ÚJ KEZDET.

De addig, amíg eljön az a nap, mélyen tisztelt, kedves barátom – nyugodj békében.

Az EURÓPAI MAGYAR PROTESTÁNS SZABADEGYETEM KÁRPÁTALJAI EGYESÜLETÉNEK nevében:

Braun László, Beregszász
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