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Most nem sietek, most nem rohanok, 
Most nem tervezek, most nem akarok. 
Most nem teszek semmit sem, 
Csak engedem, hogy szeressen az Isten. 
[…] 

 

Testvéreim!  
Köszöntelek Titeket a Schanda Beáért hálát adó misén: Békesség legyen veletek! 

Bea temetésén már elmondtam, hogy éppen 55 éve, hogy ennek a templomnak hittan-
termében megláttam egy copfos kislányt, aki komoly szemekkel, fegyelmezetten ült és hall-
gatott. 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… 

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.    

Ének:   Irgalmazz énnekem jó Atyám, 
Istenem, Irgalmazz énnekem! 
Kegyelmezz Jézusom, megváltó 
Krisztusom, Kegyelmezz Jézusom! 
Irgalmazz minekünk Szentlélek 
Istenünk, Irgalmazz minekünk! 

* 

Minden, mi él, csak Téged hirdet, 
minden dicsér, mert mind a műved. 
Azzal, hogy él, ezt zengi Néked, 
dicsérlek én, dicsérlek Téged! 
[…] 



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 taní-
totta. Add meg ezt nekünk, aki élsz és szeretsz örökkön örökké. 

Szentlecke János apostol első leveléből (4,7-8.16b) 

Szeretteim, szeressük egymást; mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől 
született, és ismeri Istent; aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent; mert Isten 
szeretet. És mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten 
szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne. 

Ének: Gyönyörű vagy én Uram, 
szívem mélyéből áldalak, 
szívem mélyéből áldalak. 
||: Alleluja, alleluja… :|| 
[…] 

Evangélium Szent János könyvéből (15,12-17) 

Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket. Senki 
sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért. Ha megteszitek, amit parancsolok 
nektek, a barátaim vagytok. 15Nem nevezlek többé szolgának benneteket, mert a szolga 
nem tudja, mit tesz ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert amit hallottam Atyám-
tól, azt mind tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak 
benneteket, s arra rendeltelek, hogy menjetek, teremjetek gyümölcsöt, maradandó 
gyümölcsöt. Akkor mindent megad nektek az Atya, amit a nevemben kértek tőle. Ezt a 
parancsot adom nektek: szeressétek egymást! 

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 minden-
kit, még az ellenséget is szerető magatartás, ami abban áll, hogy a vevés-szerzés ösztönével 
szemben az ember az adás-osztozás erkölcsét követi, a hatalom-uralom törekvéseivel szem-
ben a szolgálat-segítőkészség  érzületét érvényesíti. („A hatalom szeretetével szemben a 
szeretet hatalmát”), az erőszakkal szemben pedig az erőszakmentes, békességteremtő 
magatartást tanúsítja. 



Hogy mindez utópia? Álom? Mese? Igen: Az Isten álma, Jézus meséje és az ember vágya! 
Jobb világ csak jobb emberekből épülhet fel. A jobb emberek összefogásából. Jobb világ lesz, 
ha mindezt valakik csak elvben elfogadják, még ha valakik csak erre törekszenek, még akkor 
is, ha csak álom marad. Szent vagy nem szent kísérlet, de több a semminél! 

2. Mit akart Schanda Bea? 

A Családban 

Bea egy ideális család meleg fészkében nőtt fel. Testvéri vélemény szerint is „Beára jellemző 
a rendezettség, az elkötelezett, igényes munka. És egy nagyon mély, beteljesületlen vágya-
kozás, ami itt nem kapott választ – odaát viszont kapnia kell.”  

Jellemzője még, hogy a „családban mintha gyerek akart volna maradni, de amikor erre már 
nem volt lehetőség, feladatot látott, és törekedett arra, hogy összehozza a testvéreket-
unokatestvéreket. Az elmondások alapján sokaknak segített, ez talán általában is igaz, több 
induló kis családot támogatott valamilyen módon”. Hozzáteszem, több fiatal bokorbeli 
házaspár is a Schanda-házban kezdhette a közös életét. 

A zene bűvöletében 

Bea a zene bűvöletében élt. Úgy gondolta, ezúton is prófétai küldetést teljesít a világban. 
Erről mi, a társai elég keveset tudtunk, mert alig beszélt róla. Tudtuk, hogy missziót teljesít 
zenei vonalon is.  

Így látták ezt a szakmabeliek is: „Sch. Bea elkötelezetten hitt a zene társadalomformáló 
erejében. Kolléga, mentor és barát volt egy személyben, aki odaadással és áldozatosan 
végezte munkáját”- emlékezett vissza a „Nemzetközi Zenei Tanács” titkára (Silja Fischer), 
mely Tanácsnak Bea alelnöke is volt.  

Általános iskolában kezdte a tanítást, ahol karvezető, ének- és zenetanár volt. Majd a 
Jenuesses ifjúsági szervezet magyarországi vezetője 10 éven át. Aztán az Interart Fesztivál-
központ vezetője, később a Budapesti Nemzetközi Zenei versenyek ügyvezető igazgatója és 
titkára. Végül a Magyar Tácművészeti Egyetem tanára, végül docense.  

De több alkalommal vezetett műsort a Bartók rádióban és a Duna televízóban. Díjakat 
kapott elismerésként: a „Fehér Rózsa díjat, a Bánffy Miklós díjat, és halála előtti napon 
pedig a Lőrincz György díjat. 

Még egy értékelés: ”Bea nemcsak elbűvölő személyiség volt, de bölcs és figyelmes mentora 
a zenei menedzserek közel két generációjának, itthon és külföldön egyaránt. Azok közé a 
láthatatlan emberek közé tartozott, akik valójában működtetik a dolgokat – sohasem a ref-
lektorfényben, de mindig a történések közepében” – írja róla a Magyar Zenei Tanács elnöke 
(Zsoldos Dávid). 

A Bokor közösségben 

Bea a zene bűvöletében élt. De mi tudjuk, hogy igazában a szíve közepében az Isten Országa 
álma volt.  

Akkortájt olyan nóták szóltak, hogy „holnapra megforgatjuk az egész világot!” Bennünk 
pedig az evangéliumok elemzése nyomán olyan eufórikus öröm uralkodott el, hogy majd mi 
forgatjuk ki sarkaiból az egész világot.  



Hisz’ nem lehet normális ember az, aki nem fogadja el, hogy ha van Isten, akkor az csak a 
Szeretet Istene lehet. És nem lehet annyira tompa az emberi szív, hogy ne tudná, hogy csak 
egy igazi hatalom van a szeretet hatalma. Tudhatjuk, mert tapasztaljuk, hogy a kapzsi vágy, 
az uralkodás vágya és az erőszak alkalmazása romba dönti a világot. 

Bea próféta akart lenni. És az is volt, láthatatlanul, de „a dolgok, a tennivalók, a történések 
középpontjában”. Adás, szolgálat, erőszakmentesség – ez a szeretet programja. 

Adás  
Keresetének meghatározott összegét a hazai és a harmadik világ éhezői, rászorulói javára 
adta. Később a Bokor Hazai Rászorulók és a Harmadik Világ Alapítvány  grémiumának is tagja 
lett. Ő volt az összekötő a jezsuita Cedrik Prakash-sal, aki egy indiai iskolahálózat alapítója 
volt. De Bea személyesen is, ahol csak tudott elsőnek segített. 

Szolgálat 
A Bokorközösség szamizdat munkáiban, annak terjesztésében, a belső információs munkák-
ban, később a könyvek szerkesztésében oroszlánrészt vállalt. Az „Érted vagyok” újság 
szerkesztőségének is tagja volt. Lelkigyakorlatos elmélkedéseket tartott. Lelkivezető is volt.  

Erőszakmentesség 
A diktatúra idején a Bokorban beérett a felismerés, hogy Jézus szeretetparancsa az ellenség-
szeretetig terjed. Egyértelművé vált, hogy nem tehetünk esküt arra, hogy embert ölünk. 
Nem képeztethetjük ki magunkat gyilkosnak, ha nem akarunk gyilkolni. Tudatára ébredtünk 
annak, hogy a gyilkosok gyilkosai is gyilkosok. Fiataljaink egy része 6 hónaptól 3 évig terjedő 
börtönt viselt el a katonaság megtagadásáért. A szomorú, hogy a Magyar Katolikus Püspöki 
Kar is együttműködött az ateista államhatalommal, és körlevélben ítélt el minket, ahelyett, 
hogy védte volna hős fiait. Annak idején, a társadalmi porondon is kiálltunk a jézusi erkölcs 
tanítása mellett, és a katonai erőszak ellen. Tüntettünk az erőszak ellen, a Parlamentnél, a 
Ferihegyi repülőtéren, Taszáron a katonai laktanya előtt stb… Bea is együtt velünk…  

Ma újra ott lebeg Damoklész kardjaként fejünk felett akár egy újabb világháború. Közben 
püspökök anekdotákat mesélnek kötelező katonai múltjukról, és arról beszél egyikük, hogy 
„fiataljainknak is szükségük volna ilyen erőpróbára”… Ki tudja, hogy mit hoz a jövő?! 

--- Testvéreim! Bea testvérünkre emlékezünk, aki elment közülünk. Érte hálát adunk. Ő 
abba a világba költözött, ahol hitünk szerint béke van, mert ott mindenki mindenkit szeret. 
Nagy a mi fájdalmunk az ő elvesztése miatt, de talán még jobban magunk miatt.  

Bea, ha tudsz, segíts nekünk abból a „szép országból”, ahová nem üres kézzel mentél.  
Segíts, hogy legalább elmondhassuk magunkról, hogy barátai akarunk lenni továbbra is 
annak a Jézusnak, aki a mi „Utunk, Igazságunk és Életünk”. És igenis akarjuk, hogy a világ-
nak abban a kis zugában, ahol élünk, legalább ott, mi mindnyájan a szeretet Isten és az ő 
Jézusa tanúi, követői, barátai legyünk! 

 

[Kovács László prédikációja elhangzott a Schanda Beátáért hálát adó szentmisén  
2022. június 24-én a Alsóvizivárosi Kapucinus Templomban (1011 Budapest, Fő u. 32.)] 

 
 
 

 



 
 

 
 

Szeretnék lenni, miként a szél, 
mely dalolva jár. 

 

Szeretnék lenni, miként a szél, 
mely magasba száll. 

 

Szállva az égen süvítve szól, 
s Neked dalol. 

 

Szeretnék szállni, amint a felhő, 
kék égen át. 

 

Szeretnék szállni, keresve mindig 
az ég Urát. 

 

Szállni az égen a Nap felé, 
az Úr elé. 

 

Szeretnék lenni, mint a fa lángja: 
szikrázva ég. 

 

Szeretnék lenni, az öröm lángja: 
szívekben ég. 

 

Mint a fa lángja magasba tör, 
mindig Feléd. 

 

Szeretnék élni, dalolni vígan, 
mint egy gitár. 

 

Dalolni télen, hidegben, fagyban, 
hogy jő a nyár. 

 

Mindig az Úrnak dalolni szét 
Örömhírét. 


