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KOVÁCS LÁSZLÓ 

SCHANDA BEA TEMETÉS, 
ÖRÖK HAZA 

 
A ravatalozóban 
 
1. Bevezető  
Testvéreim! Kezdjük Beától való búcsúzásunkat az 
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. 
Ebben az órában azt kívánom Nektek, hogy Béke 
legyen veletek!  
55 évvel ezelőtt történt. Egy plébánia hittantermében ült 
egy copfos kislány. Nagyon fegyelmezett, komoly, 
nagyon okos kislány. Minden szavamra emlékezett. Ő 
volt Bea. 
Volt egy aranyos kishúga, hajában virágkoszorúval, 
kismenyasszonyként elsőáldozó volt. Ő Katika.  
Kisöcsi is volt a családban, ő volt a Gyurika. 
Két évig engedtek ott lennem a Hatóságok, de még egy 
kis újszülött fiút is én kereszteltem, Balázst.  
A Család nagytekintélyű család volt a Vízivárosban: A 
Schanda család.  
A Szülők azóta meghaltak, elsőszülött lányuk is most 
utánuk ment. Hamvai itt vannak előttünk.  
Mi pedig itt vagyunk, a „szűk családi kör”, az 
Édestestvérek családjai, a Bea párja, Bea 
lelkigyermekei, és Bea közössége (az EK), akik most 
szomorú szívvel búcsút veszünk Tőle. 
 
2. Ének 
 
3. Bea Gyöngye felolvassa nekünk most Szent Pál 
leckéjét az égi hazáról: 
Szentlecke Szent Pál apostolnak a Korintusiakhoz 
írt második leveléből (5, 1. 56-10)  
Testvérek! Tudjuk, hogy ha földi sátrunk leomlik, 
Istentől kapunk lakóházat: örök mennyei hajlékot, amit 
nem emberkéz alkotott. Ezért tölt el a bizalom minket, 
hiszen tudjuk, hogy míg vándorként élünk e testben, 
távol járunk az Úrtól. A hitben élünk ugyanis, a színről 
színre látás még nem az osztályrészünk. Ám bizalom 
tölt el minket, és jobban szeretnénk megválni a testtől 
és hazajutni az Úrhoz. Ezért is törekszünk arra, hogy 
kedvében járjunk.  
Ez Szent Pál tanítása. 
 
4. Ének 
 
5.Hallgassuk meg az Örömhírt Jézustól Dani 
tolmácsolásában:   
Evangélium János apostol könyvéből (14, 1 – 7.) 
Jézus ezt mondta tanítványainak: Ne nyugtalankodjék 
szívetek! Higgyetek az Istenben és bennem is 
higgyetek. Atyám házában sok hely van, ha nem így 
volna megmondtam volna, hiszen azért megyek, hogy 
helyet készítsek nektek.   

Ha aztán elmentem és elkészítettem a helyet, ismét 
eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott 
legyetek, ahol én vagyok.  
Hiszen ismeritek az utat oda, ahová megyek. Uram, 
jegyezte meg Tamás, nem tudjuk hová mégy, hogyan 
ismerhetnénk az utat?  
Jézus így szólt: Én vagyok az út, az igazság és az élet. 
Senki sem jut az Atyához, csak énáltalam. Ha 
ismernétek engem, Atyámat is ismernétek. Mostantól 
fogva azonban ismeritek és látjátok őt. 
Ez az Evangélium tanítása. 
 
6. Beszéd 
Testvéreim! „Hitben élünk, a színről színre látás (a 
tapasztalati tudás) még nem az osztályrészünk”.  
A végbúcsúra készülve a remek szervező Beáról jutott 
eszembe, hogy az Isten nemcsak csodálatos Teremtő, 
de zseniális Rendező is. Teremt az embernek egy földi 
életet, ideiglenes lakást, és ajándékoz az embernek egy 
örök életet, öröklakást. Az élet pedig fantasztikus 
színjáték, melynek próbái és főpróbája a Földön zajlik, 
az igazi színielőadás pedig Odaát lesz.  
A Rendező csak egyetlen forgatókönyvet ismer, 
amelyben mindenki mindenkit szeret.  
Csak hát az ember szabadon alakíthatja szerepét, mert 
különben drótokon rángatott bábjáték lenne az előadás.   
1) A főpróba  
Az egész élet próba, végén a főpróbával. 
A Vízivárosi templomban is színdarabokat adtunk elő. 
(Később Bea is írt egy darabot Árpádházi Szent 
Erzsébetről). Tudjuk, hogy micsoda nehéz dolog a 
próba. Csak százszori kísérletre sikerül egyetlen 
mondatot is valamennyire tökéletesre formálni. De a 
komoly erőfeszítés után a főpróbán már azért érezni 
lehet, hogy nincsen messze a siker.  
Az életben még egy tökéletesnek mondott családban is 
van összekoccanás, a szülők és gyermekek között is 
lehet feszültség, a testvéri, baráti, közösségi szálak is 
szakadozhatnak. De a végén már látszik, hogy mi a 
legfontosabb, az igazi és egyetlen valóság.  
Bea az életben több színpadon játszott. A családi 
részlegben Ti tudnátok elmondani, hogy mi mindent 
megtett, főleg szüleitek halála után. a családon belül. 
Nem csak a közös karácsonyok, de a testvérek és 
unokatestvérek összetartása érdekében, és a 
családjaitokban gyermekeitek mellett. A Covid idején is 
volt gondja a látogatásra, ajándékozásra.  
Munkahelyén országos, sőt nemzetközi porondon is 
csodákat művelt, mindig a háttérből szolgálva.  
Talán nem tévedek, hogy szíve leginkább az Isten 
Országáért dobogott.  
Próbák, próbatételek kisérték az ő életét is.  
És eljött a főpróba ideje. Múlt éveben mondta nekünk 
a közösségben, hogy sokat gondol a halálra 
mostanában. Aztán jelezte, hogy romlik a köztudottan 
fantasztikus memóriája. És jött számára az utolsó félév, 
mikor magába zárva vívta utolsó küzdelmét. Ezen a 
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főpróbán együtt voltunk vele lélekben, de néhányan 
valóságosan is.  
A Főrendező forgatókönyve mindenekfölött való! 
Kiderül előbb-utóbb, hogy mi az egyetlen lényeges az 
életben. Az égő amerikai tornyok áldozatairól írták, 
hogy a mobiljaikról is csak az volt hallható, amikor 
felhívták az otthonlévőket: „Anya, apa szeretlek! 
Kislányom, kisfiam nagyon szeretlek!” Minden 
találkozáskor és az utolsó online találkozásunkon is ezt 
üzentük: Bea veled vagyunk, szeretünk! 
2) Az előadás 
Sokat gondolkodtam azon, hogy miért vitatkozunk 
olyan sokat és olyan vehemensen hiteken, 
ideológiákon, miért leszünk ellenségek, miért 
háborúzunk. Talán éppen a felolvasott szentírási 
részekben említett „földi sátor” és az „égi haza” 
bizonytalansága miatt fontosak nekünk ezek a kérdések. 
Tíz körömmel harcolunk a „földi sátorért” és a „földi 
boldog életért”. Csak amikor eljön az idő, hogy itt kell 
hagynunk földi sátrunkat, és kiderül hogy a földi élet 
végetér, akkor döbbenünk rá, hogy amiért harcoltunk, 
és amire vágytunk, az Odaát van, tökéletesen csak 
odaát lehetséges.  
„A mi hazánk a mennyben van” – mondja az Írás.  
Minden haldokló az otthonában akar lenni, minden 
ember örökké akar élni. Mert a „főpróba” nem elég, 
kell az igazi „előadás”. Kell a folytatás, kell az örök 
otthon és az örök világra való felébredés: az ember örök 
vágyának beteljesülése. Olyan világ, ahol mindenki 
szeret mindenkit, ahol az egymást szerető emberek 
újra találkoznak, ahol a szeretet szálai mind újra 
összefonódnak. És létrejön a Főrendező által kigondolt, 
és az ember annyi kísérlete után végre tökéletesre 
sikerült életmű. 
--- Istenem, hiszem, hogy Bea testvérünk élete a Földi 
Isten Országért való küzdelem után már ily módon 
tökéletesen beteljesedett. És bárcsak a Beától való 
búcsúzásunknak ebben az órájában, megerősödne 
mindannyiunkban a Földi Isten Ország Útján való járás 
mellett, az örök hazába és az örök boldogságba vetett 
hitünk és reményünk is. Hiszen Jézus a mi Utunk, 
Igazságunk és Életünk! 
  
7. Imádkozzunk!  
1)  Atyánk, aki látod fájdalmunkat Bea testvérünk 
eltávozása miatt, erősítsed bennünk az örök élet hitét – 
Kérünk Téged hallgass meg minket!  
2) Kérünk, hogy ajándékozd meg testvérünket az atyai 
házban a vágyva vágyott boldogsággal – Kérünk 
Téged…  
3) Te, aki nem akarhatod a szeretet szálainak 
szétszakadását, add, hogy az egymást szerető emberek 
egymással újra találkozzanak – Kérünk Téged…  
4) Te, aki olyan világot álmodtál az emberről, ahol 
mindenki szeret mindenkit, add, hogy a Földi élet 
próbáján elég erőfeszítést tegyünk mi is álmod 
megvalósulására – Kérünk Téged…  

--- Istenünk és Atyánk! Köszönjük Bea testvérünk 
minden törekvését a jóra, és segíts minket is az önzetlen 
szeretetben, aki élsz és szeretsz örökkön örökké. 
 
8. Forduljunk közösen is a mi Atyánkhoz, azokkal a 
kérésekkel melyeket Jézustól tanultunk: 
Mi Atyánk 
 
9. Ének 
 
10. Testvéreim! Fájdalommal, de Isten akaratában 
megnyugodva kísérjük most Testvérünk hamvait 
utolsó útján nyugvóhelyére.  

 
A sírnál 
 
1. Az urna és a sírhely megáldása 
 
Bea Testvérünk! Már a hittanórán azt tanultuk, hogy az 
ember sorsa, hogy „porból lettünk és porrá leszünk”. 
Megrendítő látni, hogyan válik az ember egy marék 
porrá. Csakhogy az ember nem csak por, hanem az 
ember valaki, akire „vár egy szép ország”. Amikor már 
beszélni nem tudtál, énekelni énekeltél még a 
betegágyadon. Te már tudod, hogy ez a hitünk nem 
vakhit, hanem valóság. Amikor most hamvaidat 
elhelyezzük, mi erre a szép országra gondolunk, 
ahonnan most mosolyogva nézhetsz ránk. 
 
Vízzel hintem meg most urnádat + mint ahogy egykor 
vízzel jelöltek meg a keresztségben. 
És vízzel hintem meg azt a helyet is + ahol hamvaid 
pihennek. 
 
Tudod, hogy a mindent-adó szeretetnek jele lett a 
kereszt, a názáreti Jézus keresztje. 
Ennek a keresztnek jelével megáldom + azt a helyet, 
ahol Te és Szüleid és őseid pihennek. 
És megáldalak + Téged is, aki ennek a szeretetnek 
szolgálóleánya voltál és nekünk példaképünk vagy. 
 
2.És most eljött a búcsú pillanata, amikor mi itt 
Mindnyájan, formálisan is búcsút veszünk Tőled:  
Isten veled, Drága Bea! Hisszük, hogy még 
találkozunk! 
  
3. Urnaelhelyezés 
 
4. Ének 
 
5. Imádkozzunk! Istenünk, add, hogy ez a hely 
számunkra ne az elválás helye legyen, hanem az 
emlékezésé. Add, hogy halottainkat soha el ne felejtsük, 
a Tőlük kapott jókat hálásan köszönjük, és jótetteiket 
kövessük. A ránk váró bajokban és 
megpróbáltatásokban pedig erősek legyünk, abban a 
reményben, hogy életünk főpróbáját sikerrel kiállva, 
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mennyei Országodban szeretteinkkel egymásra 
találjunk Nálad, aki élsz és szeretsz... 
 
6. Imádkozzunk most elhunyt szeretteinkért: 
1) Hogy életük minden jóságát megjutalmazd – Kérünk 
Téged, hallgass meg minket! 
2) Hogy életük minden bűnét megbocsássad – Kérünk 
Téged… 
3) Hogy nekik örök boldogságot adj – Kérünk Téged… 
Imádkozzunk azokért, akiket Bea testvérünk halála 
különösen is mélyen érintett 
1) Hogy a szomorúakat megvigasztald – Kérünk 
Téged… 
2) Hogy a megtörteket megerősítsd – Kérünk Téged…  
3) Hogy az elhagyottaknak vigaszt adj – Kérünk 
Téged… 
Imádkozzunk valamennyi élő testvérünkért 
1) Hogy minket a szolgálat útján megtarts és megerősíts 
– Kérünk Téged… 
2) Hogy szívünk vágyát a szeretet parancsának 
teljesítésére irányítsd – Kérünk Téged.   
3) Hogy minket a te békédben hazahívj – Kérünk 
Téged… 
Istenünk, légy velünk. És add, hogy mi is mindig Veled 
legyünk. Életünkben és halálunkban. Amen. 
 
Áldjon meg minket is + a mi szerető Istenünk: aki 
Atyánk, Testvérünk és éltető Lelkünk! 
  
Ének 
 
Adj Uram örök nyugodalmat Beának és minden 
megholtnak. 
Nyugodjanak békében! 
 
Ének 

2022. 06. 24. 
 

*** 
 
KOVÁCS LÁSZLÓ 

HÁLAADÁS BEÁÉRT 
 
1. Ének 
2. Bevezető 
Testvéreim! Köszöntelek Titeket a Schanda Beáért 
hálát adó misén: Békesség legyen veletek! 
Bea temetésén már elmondtam, hogy éppen 55 éve, 
hogy ennek a templomnak hittantermében megláttam 
egy copfos kislányt, aki komoly szemekkel, 
fegyelmezetten ült és hallgatott. A kérdésekre okosan 
válaszolt. Minden szavamra emlékezett. Ő volt Bea. 
Volt egy aranyos kishúga is, akinek 
„kismenyasszonyos” áldozási képe ma is megvan. Ő 
Kati. 
Volt egy kisfiú, Gyurika.  

Mielőtt a Hatóságok két év után elhelyeztek volna, még 
megkereszteltem egy újszülött kisfiút is, Balázst. 
A család nagytekintélyű család volt a Vízivárosban: a 
Schanda család.  
A szülők azóta meghaltak, most a négy gyermek közül 
az első követi őket: Bea, az egykori copfos kislány.  
Bea, aki 40 éve a Bokor közösség tagja, akivel 
kisközösségünkben az EK-ban negyven éven át 
minden hónapban rendszeresen találkoztunk, és minden 
nyáron (kivéve a két „covidos” évet), együtt 
lelkigyakorlatoztunk, és akik most itt ülünk Jézus 
asztalánál, kivéve az öcsémet aki pár éve meghalt. 
Most azért vagyunk itt Mindannyian, hogy hálát 
adjunk a mi Beánkért… 
 
3. Mindenekelőtt tisztítsuk meg szívünket a 
bűnbánatban, hogy tiszta szívvel adhassunk hálát a mi 
Istenünknek: Gyónom a mindent adó Istennek és 
nektek testvéreim… 
Szeressen bennünket a mindent adó Isten, bocsássa meg 
bűneinket, és segítsen minket az ő Jézusa Útján.    
4. Ének: Kyrie… Gloria… 
 
5. Imádkozzunk! Istenünk, aki csak szeretni tudsz, ha 
pedig rosszat teszünk, csak mi büntetjük önmagunkat. 
Kérünk, segítsd megértenünk álmodat rólunk, 
emberekről, hogy nekünk olyan világot kell 
teremtenünk a Földön, ahol mindenki szeret mindenkit, 
ahogy a Te Jézusod tanította. Add meg ezt nekünk, aki 
élsz és szeretsz örökkön örökké. 
 
6. Szentlecke János apostol első leveléből (4, 7 – 8. 16 
b) 
7. Ének: 
8. Evangélium Szent János könyvéből (15, 12 – 17) 
9. Beszéd 
Testvéreim! Két dologról szeretnék szólni: Mit akart 
Jézus és mit tett Bea? 
1. Mit akart Jézus? 
Baj van a világgal, de baj van a vallásokkal is. Ezt nem 
kell bizonygatni, mikor a szomszédban háború dúl, 
emberek gyilkolják egymást, még főpapi áldással is.  
Nem mindegy, hogy milyen a vallásos emberek 
Istenképe, mert olyan lesz az emberképük is. Még a mi 
vallásunk istenképe sem egyezik a názáreti Jézuséval, 
amit öreg korában még János apostol is 
megfogalmazott: „Szeretet az Isten!” „Isten a 
szeretet!”  Vagyis a büntető, bosszút álló, pokolba 
taszító Isten emberi projekció, kivetítés, mert ahogy a 
költő is mondja, a „az a véres Isten nincsen!” 
Emberképünkben még mindig a „szemet-szemért, 
fogat fogért” erkölcs dominál, ennek következtében az 
erőszak ördögi köre szinte megállíthatatlan. 
Nem politikai, nem vallási, hanem erkölcsi baja van a 
világnak. A gazember erkölcs mellett a „tisztesség 
etika” is zsákutcába visz minket. Kiút csak a „jézusi 
erkölcs” lehetne: A mindenkit, még az ellenséget is 
szerető magatartás, ami abban áll, hogy a vevés-szerzés 


