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Rövidre szabott élete után bizonyára meggyőződött,
a nem egyszer gitárral a kezében megénekelt
„Kell ott fenn egy Ország”
valóságáról.

Drága Teremtőnk!
Az első gondolatom a köszönet szavai. Köszönöm, hogy Attilának lehetőséget adtál, hogy itt
a földön körünkben megszülethetett, megismerhettük Őt, és hosszabb-rövidebb ideig társunkká fogadhattuk utunkon. Köszönöm a családját is, a feleségét, Ibolyát, és a három fiút, a
keresztfiaimat: Kristófot, Dávidot és Bálintot.
Attila egyedüli gyermeke volt a szüleinek, akiknek szorgalmas munkásemberekként fontos
volt a hitük megélése és továbbadása. Így került Attila már kisgyermekkorábban a sashalmi
templomba, ahol a szertartásokon, amint lehetett, ministránsként vett részt. A Budapesti
Piarista Gimnáziumban tanult, ahol megismerhette a modern teológiai gondolkodókat, akik
segítették, hogy egyre nyitottabban felfedezzen Téged, Uram, megfogalmazhassa a saját,
belső meggyőződésből fakadó hitét, istenképét. Nagy hatással volt rá Teilhard de Chardin és
Rudolf Steiner gondolkodása. Még középiskolás volt, amikor a sashalmi hittanos csoportból
kisközösség szerveződött, melynek kezdetektől, 36 esztendőn keresztül tagja volt. Itt formálta tovább szemléletét többek között Bulányi Gyurka bácsi Merre menjek és KIO könyvei
és az együtt megélt beszélgetések, közös imák. Egyetemi évei után, mint villamosmérnök
újra meg újra rácsodálkozott a természettudományokon keresztül is a Teremtő csodálatos
alkotásaira, a természet felismerhető rendjére, összefüggéseire.
Jelleméből fakadóan, amikor valamit elvállalt a közösségben, legyen az előadás, elmélkedés,
mindig nagyon felkészült és alapos volt. Jó volt testvéri közösségben lenni vele, inspirálók
voltak gondolatai, termékenyek voltak a beszélgetéseink. Jó visszagondolni a vidám percekre,
de köszönöm Uram a nehézségeket is, a szomorúságokat, amit együtt átélhettünk, ami közel
hozott egymáshoz minket.
Attila nagyon szerette a zenét, hallgatni is, de megszólaltatni is. A sashalmi gitáros énekkarnak indulásától meghatározó tagja volt, de több zenei koncert résztvevőjeként is találkozhattunk vele. Ezeken keresztül is utat keresett Hozzád, megpróbálta a Te dicsőségedet
megjeleníteni és átadni másoknak.
Segítőkészségét többen megtapasztalhattuk: volt, akinél villanyt szerelt, volt, akinél házat
bontott, volt, akinek a számítógépét javította.

Mert ahhoz a nemzedékhez tartozott ő, aki mérnökként az új tudományban, az informatikában képezte magát, és először az ELMŰ-nél, majd az Antenna Hungáriánál is ezzel foglalkozott.
Mindemellett zárkózott természetű volt, és nehezen lehetett igazán közel férkőzni hozzá, de
akinek sikerült, az megtapasztalhatta széleskörű gondolkodását, érzékenységét az emberi
méltóság, a szabadság, a testvéri elfogadás, az egyenlőség iránt. Nagyon nyitott volt az
ifjúság felé, több éven keresztül kamasztáborokban segítette a fiatalok gondolkodását, testi,
szellemi, spirituális fejlődését.
Drága Attila, köszönöm a bizalmat, barátságodat, hogy egymás gyermekeinek keresztszülei
lehettünk. Köszönöm a családjaink és gyermekeinek által megélt szép emlékeket. Hiányozni
fogsz.
Életed megdöbbentően hirtelen ért véget, megszakítottnak érzi az ember. Tudtuk, hogy beteg
vagy, de nem erre számítottunk.
Bízunk abban, hogy a Teremtő irgalmas szeretete kiegészíti ezeket a meg nem élt hiányokat,
átöleli és teljessé teszi az életedet. Ámen.
Áts András

