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Brenner János papi és szerzetesi hivatásának alakulása
László levelezése alapján

A z Emberhalász egyik számában Já-
nos testvérem hivatásának alaku-

lásáról írtam. Szüleim eltették azt a le-
velezést, amelyet  László bátyám küldött 
nekik abban a majd két esztendőben, 
amíg Zircen tartózkodott. Egy eszten-
deig a noviciátusban havonta egyszer 
küldhetett és kaphatott levelet. Ezeket 
a leveleket szüleim egy borítékban ösz-
szegyűjtötték és egy fiók mélyén őrizték. 
1948-tól nem volt célszerű a kapott le-
veleket összegyűjteni, mert a hatóságok 
általában ezekre csaptak le legelőször. 
Csak példaként említem meg, amikor 
Jánost 1957 decemberében meggyilkol-
ták, a nyomozók átkutatták a szobáját. 
Ez esetben furcsa volt ez a kíváncsiság. 
Két dolgot vittek magukkal a hatóságok. 
A betegellátó plébániakönyvnek azt a 
lapját, amelybe bejegyezte, hogy kihez 
megy a szentségekkel ellátni a beteget. 
A másik egy levél volt, amelyet egy év-
folyamtársa írt neki külföldről, akit a 
szemináriumból eltávolítottak. Ezeket 
sohasem adták vissza. Visszatérve Lász-
ló testvérem leveleire, ezek a kettőezres 
évekig lapultak a fiókban. Édesanyám 
és László testvérem (2005) halála után 
vettem elő és olvastam végig őket. Az 
utolsó levelek 1949 szeptemberében 
keltek.

1949. május 22.
„Papi kérdése kissé meglepett, de nem 

mondhatnám, hogy kellemetlenül. Ille-
tékes helyen megérdeklődvén a követ-
kező választ kaptam. Tényleg hirdettek 
kisszemináriumot Zircen. Ha Jancsi ko-
molyan gondol arra, hogy idejön, akkor 
jelentkezzék, mert a jelentkezők számá-
tól teszik függővé, hogy felállítják-e. Ha 
pedig nem lenne elég jelentkező, akkor 
elküldik őket a győri kisszemináriumba. 
Azért azt is hozzáfűzték tapintatosan, 
hogy nem akarnak reakciós iskolát fel-

állítani, csak akkor jelentkezzék Jancsi, 
ha emberileg számítva ide akar jönni, 
mármint cisztercinek. Hej de jó lenne 
Jancsival együtt lenni. Mit szólnak ahhoz, 
ha már két fiuk pap lesz?”

1949. június 5.
„Kedves öcsém ügye miatt írok. A 

múltkor a kérvény után érdeklődtek. 
Magiszter atya azt izeni, hogy a kér-
vényt adják be. Semmiféle okmány nem 
kell, hiszen az okmányaim mind itt van-
nak. A kérvényben csak személyi adatok 
legyenek benne, azonkívül az, hogy Jan-
csi hol járt iskolába és milyen volt a bi-
zonyítványa. Lényeges dolog az is, hogy 
engem belevegyenek a kérvénybe (mint 
a Rend aktív tagját, aki a beöltözés sze-
rint nem, de korra nézve a legfiatalabb). 
A zárójelbe tett rész nem okvetlenül 
fontos a kérvény számára. A többi mel-
léklet felesleges, itt vagyok én melléklet-
nek. Ha Jancsinak van pénze és kedve, 
akkor július elején egy napra látogatást 
tehet a zirci apátságban, és kénye ked-
ve szerint átbeszélheti velem a dolgo-
kat entre quatre yeux (négyszemközt). 
Csak pontosan írja meg, hogy mikor 
jön, hogy várni lehessen. (Gondolhatják, 
hogy nemcsak Jancsi fog ennek örülni.)”

1949. július 2.
„Kedves Jancsi! Hogy itt hogyan leszel, 

azt még nem tudom, minden a helyszí-
nen fog adódni. Erőltesd meg jól kisded 
eszedet, és szedd össze kérdeznivaló-
dat, hogy minden fontos dolgot meg-
kérdezhess, ami érdekel. Mégis én már 
tízhónapos tapasztalattal rendelkezem. 
Írd meg pontosan, hogy melyik vonattal 
jössz. Egy hét múlva ilyenkor már talál-
kozunk. Bizonyítványod igazán megha-
tó, annyi a hatosod. Sajnos én még nem 
tudom egészen átértékelni az új jegye-
ket. (Ebben az évben, de csak egy évig, 

tértek át a hétjegyű osztályozásra. A ha-
tos jegy kitűnő, a hetes még kitűnőbb 
volt.) Nálunk az ötös a legrosszabb, ná-
latok meg az nem dehonesztáló.”

1949 nyári hónapjaiban a Brenner 
családot három esemény foglalkoztatta. 
A noviciátus éve után az egész család 
meglátogathatja Zircen Tóbiás László 
fiukat. (László azért választotta a Tóbiás 
nevet, mert apai nagyatyánk neve is Tó-
biás volt.) János készült, hogy bevonul-
jon Zircre a gimnázium utolsó osztályát 
elvégzendő. Ekkor már egy éve államosí-
tották az egyházi iskolákat. A Zircen ta-
nuló diákokat szép latin névvel oblátu-
soknak nevezték. A harmadik esemény, 
hogy magam is készültem a szombat-
helyi kisszemináriumba. Kényszerhely-
zetben voltam, nem vettek fel az állami 
gimnáziumba, mint osztályidegent. Ha 
pap akartam lenni, vállalnom kellett, 
hogy 14 évesen internátusba menjek, 
abban a városban, ahol szüleim laktak. 
Így kívánta az egyházi felsőbbség.

Brenner János zirci oblátus
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1949. július 18-án így ír Tóbiás bá-
tyám: „Most pedig egy fontos dolog, 
amely nemsokára aktuális lesz: a lá-
togatás. Szeptember első két hetében 
lehet látogatni. Írják meg, hogy mikor 
akarnak jönni. Ha pedig mindegy, azért 
azt is írják meg, hogy kb. mikor alkal-
masabb. A látogatási idő: két éjjelt lehet 
itt tölteni, a többi attól függ, melyik vo-
nattal utaznak. Így Józsi is még idejében 
el tud jönni, addig nem kell bevonulnia 
a kisszemináriumba. De mi lesz akkor, 
ha egy fiú sem lesz otthon? Mami nagy 
dilemmában lesz, mert nem tudja, hogy 
melyiket látogassa meg hamarjában. Ha 
Jancsi akkorra már itt lesz, akkor ket-
tőnket látogathat egyszerre.”

Nem egészen fél hónappal előbb Tó-
biás testvérem még nem fogta fel, hogy 
én is el akarok indulni a papi pályán. 
Édesapánk akkor a Megyei Tanács Ipari 
osztályához volt beosztva. Természete-
sen nem jó szemmel nézték, hogy gye-
rekei papnak készülnek. László bátyám 

többször is említi a levelében, hogy félti 
édesapánkat, hogy valami baja ne le-
gyen, értsd, el ne bocsássák. „Igen örü-
lök annak, hogy nem izgulnak az állás 
miatt. Majd kiimádkozzuk a jó Istennél 
közösen, és Ő majd megold minden ne-
hézséget. Hiszen egyenesen csodálatos 
módon segített minket 45-ben és 46-
ban, most sem hagyja el a benne bízó-
kat. Sokat fogok imádkozni, hogy mire 
legközelebb levelet kapok, addigra már 
rendben legyen minden.” A személyze-
ti osztály vezetője szemrehányást tett 
édesapámnak. „Látszik – mondta –, 
hogy Brenner kartárs megbízhatatlan, 
mert két gyereket nevel papnak.” Mire 
édesapám felelete az volt: „Bocsánat, 
nem kettőt, hanem hármat.” Erre nem 
volt válasz. 

1949. június 30-án László azt írja a 
szüleimnek: „Józsi ügyét nem értem 
egészen. Ő is pap akar lenni, vagy csak 
éppen egy ilyen csúnya iskolába jár? 
Hát bizony érdekes lesz egy darabig, 

hogy üres a ház. Egy év alatt hárman 
kerültünk el hazulról. Elénekelhetik, 
hogy »árva a ház«. Józsit minden nél-
kül felvették? Nem emlegették, hogy ő 
is meggondolhatja magát és utánunk 
jön? Vagy talán fizetni kell a tartásért? 
(A konferencián többen is emlegették, 
hogy úgyis a testvérei után megy. Mire 
unokatestvérem, aki morális tanár volt 
a szemináriumban, azt felelte, szeret-
tessétek meg vele a szemináriumot. A 
kisszeminaristák taníttatásához az első 
hónapokban valóban hozzá kellett já-
rulni a szüleimnek.) A múltkor itt volt 
kirándulni a veszprémi kisszeminárium. 
Mondhatom, tekintélyes számú társaság, 
majdnem többen vannak, mint az egész 
premontrei gimnázium volt.”

1949. július 18. 
„Józsi tisztelendő úr már erősen ké-

szül a szemináriumba? Kár neki ott kez-
denie, hiszen előbb-utóbb itt fog kikötni, 
nem tudja megállni, hogy utánunk ne 
jöjjön. Azt hiszem, a szemináriumban 

Oblátusokról készült csoportkép Zircen
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számolnak ezzel, ha tudják, hogy ketten 
Zircen vagyunk. Ha egyszer Józsi eljön 
majd ide, nem is akar majd többet visz-
szamenni. Jancsi iskolájába is elég sokan 
jelentkeztek már. Az apáti lakosztály 
felett fognak lakni. Szegény apát úrnak 
nem lesz irigylésre méltó dolga.”

1949 januárjában János már azzal a 
titkos gondolattal foglalkozik, hogy el-
megy papnak, otthagyja az állami isko-
lát. Az egész légkör és a tananyag egy 
része sem az ő lelkivilágának megfele-
lő volt. Amibe csak lehetett, ideológiát 
vittek, megkezdődött a kommunista 
ifjúsági mozgalom szervezése, az állami 
ünnepeken a kivonulások. László még 
semmit sem tudott János szándékáról. 
Szüleinek azt írja: „Jancsi igen megvál-
tozott, amint leveleiből látom. Szegény 
gyerek, nagyon sajnálom, nem lehet 
élvezet számára az iskola.” 25-én hosz-
szabb levelet ír János testvérünknek, 
ahol élettanácsokat is ad.

„Kedves Jancsi! Hiába! Aki rendes em-
ber, az megmutatja, hogy rendes. Talán 
már unalmas neked, hogy minden levél 
bevezetésében ugyanazt írom, de nekem 
nem unalmas. Az állandó téma pedig a 
Te dicséreted szorgalmas levélírásodért. 
Nem győzök csodálkozni, hogy mennyit 
írsz, és főként milyen szépen írsz. Kö-
szönöm szépen, hogy ennyit gondolsz 
rám! 

Megkezdődött az iskola, és újra kez-
dődik az egész cirkusz. Ki tudja, mi lesz 
a vége? Nem félsz, hogy ki találnak hají-
tani? Úgy látszik, személyes antipátia 
elég ahhoz, hogy ma valakit kidobjanak. 
Nehéz lehet ügyesen taktikázni, hogy ne 
legyen semmi bajod. Vigyázz magadra, 
sokat imádkozom érted!

Szegény Pista miatt aggódtunk, de 
hála Istennek jóra fordult minden. (Ge-
röly István szombathelyi premontrei 
diák volt. Mindszenty bíboros mellett 
kiálltak, és tiltakoztak az iskolák államo-
sítása ellen. Körülbelül húsz diákot kitil-
tottak az ország összes iskolájából. Őt az 
ÁVO meghurcolta. Cisztercinek jelent-

kezett, a rend feloszlatásakor külföldre 
menekítették.) Sajnos hosszabban nem 
beszéltem vele, csak néhány szót váltot-
tunk. Ezt is törvénytelenül tettem, mert 
idegennel nem szabad beszélnünk, és 
be is vallottam a kulpán. Annyit mon-
dott éppen, hogy volt nálunk.”  

A következő sorok a szombathelyi fe-
rences atyákra és testvérekre vonatkoz-
nak: „Hanem hallod! Micsoda nagyszerű 
ismeretségeket kötsz! Értem alatta Kon-
rádot és István atyát. István atya hol van 
jelenleg? Esztergomban maradt, vagy 
elkerült máshová? Még jókor látogat-
tam meg a nyáron Esztergomban. Kon-
rád doktort meglátogattad? (Ő a szabó 
testvér volt.) Rendes fráter a barátok 
között, egyik legrendesebb. Ha nem is 
valami nagyon okos, de mély lelki em-
ber. Van ideje imádkozni és elmélked-
ni naphosszat, a csendben. Zoltánon 
és rajtam kívül más látogatója ritkán 
akadt. Mit csinál az öreg Zoli? (Zoltán 
testvér a sekrestyés volt 1950-ig.) Sok 
szeretettel gondolok az öreg tömjénfüs-
tös sekrestyecsőszre, akihez annyi ked-
ves emlékem fűződik, s akit annyira sze-
rettem. Mondd meg neki, készítse már 
a legszebb miseruháit az első misémre. 
Sokszor gondolkozom azon, hogyan 
érezném most magam a régi ismerősök 
körében, ha most hazamennék? Mindig 
úgy érzem, hogy nem tudnék már töb-
bet beilleszkedni a társaságukba, olyan 
lennék, mint a szárazra dobott hal. A 
legjobb pályát választottam, ami nekem 
megfelel. Imádkozz sokat, hogy hivatá-
som egyre erősebb legyen!”

„Te pedig ne törődj azzal, hogy mit 
csinálnak mások. Ha valakin segíteni 
kell, segítsél, de hogy mit csinál, azon ne 
bosszankodj, főképpen ha segíteni nem 
tudsz. Minél többet áldozzál! Nem ke-
rül nagy megerőltetésedbe, ha hetente 
gyónsz  és naponta áldozol. Keress ma-
gadnak állandó lelki atyát. A premont-
reiek közül nem lehet választani, mert 
oda kockázatos a felmenés! Válassz a ba-
rátok közül! Vagy tudom ajánlani pl. Né-

meth Jancsit (sokáig szombathely-szől-
lősi plébános volt), hozzá bármikor 
kijárhatsz, még lelki beszélgetésekre is, 
míg a barátoknál ez nehezebb. Igyekezz 
minél összeszedettebb lenni. Itt van az 
alkalom, ne várj, az ilyent nem szabad 
halasztani. Soha ne téveszd el szem elől, 
hogy mi az életcélod, miért élsz, mit 
akarsz tulajdonképpen! Leérettségizni? 
Azután? Diplomát és állást szerezni? 
Azután? Jól élni? Azután? Előbb-utóbb 
meg kell halnunk. Ostoba ember az, 
aki azért a néhány vacak évért feláldoz 
egy örökkévalóságot.” Ezek az intelmek 
ma már beteljesült próféciának hatnak. 
Nem egész kilenc esztendőre rá, még a 
huszonhatodik évét sem töltötte be Já-
nos, amikor életét adta. Egyenes úton 
haladt célja felé, nem kis veszélyek kö-
zepette, és kitűnik az írásokból, hogy 
mennyire tudatában voltunk akkor en-
nek.

„Ajánlom, olvass sokat, de ne csak re-
gényeket. Az is jó, szórakoztató, s bizo-
nyos könyvek az általános műveltséghez 
szükségesek, de a lelki könyvek fonto-
sabbak. Szabadidődben sétálj is! Keress 
valaki jó partnert, (nem partnernőt) és 
sétálj. Ne a Király utcában, hanem kinn 
a határban. Jön a tavasz és a virágzás, 
élvezet lesz Kámon, Szentkirály és Olad 
felé járni. Emlékszel még 1945-ben két 
nagy túránkra, amikor Perenyében és 
Táplánszentkereszten voltunk? 

Jancsikám, imádkozz sokat értem, én 
is azt teszem állandóan. Írjál, számolj 
be magadról. Adja a jó Isten, hogy ilyen 
szépen fejlődj lelkileg továbbra is, mint 
ahogyan most fejlődöl. Sok szeretettel 
csókollak és imádkozom érted, bátyád: 
Laci.”

1949. augusztus 15-én László közli Já-
nos bevonulásának idejét, és a látogatás 
időpontját is meghatározták. „Jancsiék-
nak szeptember 5-én kell bevonulniuk, 
már teljes főpapi díszben fogom várni. 
A prefektusa Kisgergely Bálint lesz.
(Nem mintha ezzel sokkal többet tud-
na.) Nyolcadik osztályra hármat vettek
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fel, könnyen lehet, hogy Jancsi szenior 
(legidősebb) lesz az egész oblátus iskola 
számára. Már egy teherautó felszerelést 
is hoztak valahonnan, úgyhogy már csak 
az oblátusok hiányoznak. Díszes lesz 
szeptember 10-én, maguk a vendégszo-
bában, Jancsi az oblátus iskolában, én 
pedig a klerikátusban. Az egész família 
megszállva fogja tartani az apátságot.”

„Már egy hónap sincsen hátra, és any-
nyi idő után végre találkozunk. Hej, de 
várom már a szeptembert! Bediktáltam, 
hogy 10-én szeretnének jönni, azt hi-
szem, senki sem kérte erre az időre, s 
így torlódástól nem kell félni. Jó lesz a 
zirci utazás a papi szabadság finisének. 
Remélem, kapott már valami írást. Azt 
tudom, hogy felvették. Mamikám, ne ag-
gódjék olyan sokat! Jancsit ne féltse, elég 
helyre legény, biztosan áll a lábán. Azt 
az egy vacak évet még kibírja. Persze én 
könnyen beszélek, de Jancsi mindig sok-
kal strammabb volt nálam, őt nem kell 
félteni. – Abban áll a mi bátorságunk és 
biztosságunk, hogy mögöttünk áll a jó 
Isten, aki nem hagyja el a Benne bízó-
kat. Azért sikerült nekünk eddig min-
den olyan könnyen, mert van Papink, aki 
mindennap áldozik, és van Mamink, aki 
ha nem is tud mindennap, de lehetőség 
szerint minél többször veszi Őt magá-
hoz, s aki fáradságot nem kímélve, egész 
életét értünk áldozza. Ezért vagyok én 
is itt.”

János szeptember 5-én a reggeli vo-
nattal megérkezett Zircre. „Hogy meny-
nyire lesz elválasztva tőlem, nem tu-
dom, de egészen biztosan nem leszünk 
együtt. A zsolozsma is tetemes időt 
lefoglal, meg majd ő is biztosan megy 
bemutatkozni, amire nekem már nincs 
szükségem, hiszen úgyis ismernek. A 
fontos az, hogy megbeszélhetjük Jan-
csi problémáit. A legfontosabb, hogy 
mindent megkérdezhessen tőlem, ami 
a jövőre vonatkozólag érdekli. Én meg 
tudok neki mondani mindent, hogy ho-
gyan látom a noviciátust, s ő ismervén 
engem, abból már tud következtetni.”

Szeptember 10-én a szüleimmel meg-
érkeztünk Zircre a látogatásra. Az ál-
lomáson mindkét testvérem várt ben-
nünket. László akkor már a teológusok 
fekete-fehér öltözetében. János is reve-
rendában, az oblátusok szürke öltözeté-
ben, szürke övvel. Az apáti traktus föld-
szintjén voltak a vendégszobák. Minden 
szoba más stílusú bútorokkal volt be-
rendezve. Természetesen ezeket meg-
csodáltuk. Ily sok év után nehéz vissza-
emlékeznem, de úgy emlékszem, hogy 
a Japán szobában laktunk. Meglátogat-
tam az oblációt, megismerkedve az ott 
tanulókkal, majd a teológusokat. László 
testvérem szerint féltékeny voltam, ami 
nem is csoda a sok ismeretlen szent em-
ber láttán. Sétákat tettünk a parkban és 
Borzavár felé. Esténként részt vettünk 
a közös zsolozsmákon. Nagyon megfo-
gott az esti közös ima, visszatekintve 
ezek nagyban hozzájárultak hivatásom 
megerősödéséhez. Olyan sok volt a nö-
vendék, hogy a klerikátust bővíteni kel-
lett. A novíciusoknak is termeket kellett 
nyitni. Akkor készítették a templomban 
az új stallumokat, mert a régiek szűk-
nek bizonyultak. Kicsit földöntúlinak 
hatott számomra a kolostor légköre. Én 
még nem érzékeltem, de már a feloszla-
tás felhői közeledtek, amivel az elöljárók 
tisztában voltak.

1950 húsvétján tettem látogatást utol-
jára Zircen. Mint kisszeminarista, papi 
mellényben, rövidnadrágban. Szégyell-
tem, de nem volt megfelelő öltözetem, 
mivel édesapám volt az egyedüli kereső 
a családban. Akkor az apát úr is fogadott, 
s fiamnak titulált. Még hatvanöt év után is 
előttem van Detre atya, aki az ünnepi 
misén az „alleluja gyerekről” prédikált, 
aki húsvétkor minden házat meglátogat. 
Az apáti ebédlőben rövidnadrágosan 
költöttem el az ünnepi ebédet.

1949. október 15-én így ír László: „Kö-
szönöm szépen a leveleket. Jancsi leve-
leit is mindig pontosan elolvasom, így 
annyi levelem van, amennyi még novi-
ciátus alatt sem jött. Írjanak csak Jan-

csinak, nekem nem olyan fontos, inkább 
ő a fontos. Hála Istennek már egész 
jól megszokott. Eleinte panaszkodott, 
hogy hiányzik az otthon, de most már 
azt mondta, hogy igen jó a társaság. 
Persze a sok tanulás miatt mindig jaj-
gat. Képzelhetik, hogy örültünk, amikor 
megengedték, hogy minden vasárnap 
beszélgethetünk. Jancsi nem is kérte, a 
prefektusa úgy ajánlotta neki, s nekem 
is azonnal megengedték. Le szoktunk 
menni az udvarra, s kettesben nagy-
szerűen szórakozunk. Elmeséljük a régi 
otthoni dolgokat. Hétközben ritkán lát-
juk egymást, rendszerint akkor van ő is 
az oratóriumban, amikor én is. A folyo-
són csak ritkán találkozunk össze, de 
ilyenkor nem nagyon szoktunk beszél-
ni, hiszen úgyis beszélhetünk vasárnap. 
Ilyenkor megtartjuk a törvényt. Jancsi 
jól fest a reverendában, csak kicsit talán 
megsoványodott. Na majd meghízik, ha 
belejön a rendes kerékvágásba.

Kedden nagy kiruccanás lesz. A veszp-
rémi szeminárium meghívott minket
egy  napra Veszprémbe. Különböző sport-
mérkőzések szerepelnek a műsoron: fut-

Brenner László beöltözése napján
1948. augusztus 29.
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ball, kosárlabda, voléball, ping-pong. Ér-
tékes lesz nézni már kispap szemmel, 
hogy milyen egy szeminárium. Nekünk 
azért is érdekes, mert három novícius-
társunk, akiket elküldtek, mind ott van-
nak.”

Szeptember 19. „Kedves öcsémet bi-
zony igen ritkán látom. Szigorúan sze-
parálva vagyunk, nem beszélhetünk 
egymással, nisi illegitime (hacsak nem 
törvénytelenül). Eleinte gyakran meg-
látogatott. Hirtelen itt termett nálam, 
de csak pár napig tartott, mert már el-

tiltották őket. Az oblátusok különben 
sokat játszanak az udvaron. Nyitott ab-
lak mellett legszentebb tanulmányaim 
közepén is felhallatszik kedves öcsém 
hangja.”

Szüleim ez év szeptemberében ünne-
pelték huszadik házassági évfordulóju-
kat: „Kicsit megkésve ugyan, de házas-
sági évfordulójuk alkalmából minden 
jót kívánok, s a jó Isten bőséges áldá-
sát. Hiszen nem is fogja Ő elhagyni azt 
a családot, amelyik szó nélkül három 
fiát odaadta az Ő szolgálatára. Sok he-

lyen bizony nagyon nehezen engednek 
el egyet is, nem pedig egymás után 
hármat. Sokat fogok imádkozni, hogy 
a jó Isten segítse meg Magukat, adjon 
boldogságot, lelki-testi gazdagságot, és 
olyan szép, boldog családi életet, ami-
lyen húsz éven keresztül volt.”

Nem sokáig tartott a papi életre való 
nyugodt készület. 1952 szeptemberében 
mindhárman a győri szemináriumban 
folytattuk tanulmányainkat. János 1955-
ben végzett.

[Brenner József]

Istenem, segíts meg!
Beszélgetés Bindes Ferenc atyával
Brenner János életéről és haláláról Bindes 
Ferenc atyával, a soproni Szent György 
Plébánia nyugalmazott plébánosával be-
szélgettem.

Feri bácsi! Kérlek, mesélj nekünk az 
50-es évek győri szemináriumáról, ahol 
együtt készültél Brenner János atyával a 
papi hivatásra.

1953-tól 1958-ig voltam a szeminári-
umban. 1956-ig Jánossal együtt, aki két 
évvel volt idősebb nálam. Amikor beke-
rültem, ő harmadéves duktor lett. Ez azt 
jelenti, hogy rábíztak egy 15 fős társasá-
got: együtt tanultak, segített beszoktatni 
őket a szemináriumi életbe,  felügyelte 
őket. Százhúszan voltunk, elsőévesek 
negyvenen, több csoportra osztottak 
bennünket. Azt mondták a nagyobbak, 
szerencsém van, hogy nem János lett a 
duktorom, mert ő nagyon szigorú. Rop-
pant fegyelmezett volt, s ezt a többiek-
től is elvárta. Este, vacsora után Jancsi 
mindig olvasott vagy nyelveket tanult, és 
erre biztatta az elsőéveseket is. A fut-
ballt – velem ellentétben – utálta. Emi-
att többször csípős megjegyzéseket tett 
azokra, akik fociztak.

Olvasható az életrajzában, hogy a hí-
vek között rendkívül mosolygós volt. 
Érezhető volt ez a szemináriumban is?

Nem volt nevetgélős típus, de ez ter-
mészetesnek tűnt. Duktorként szigorú-
nak kellett lennie. Érezni lehetett, hogy 
komolyan készül a hivatására. Nem akar-
ta pocsékolni az idejét. A focistákra is 
azért neheztelt egy kicsit, mert azt tar-
totta, túl drága az időnk ahhoz, hogy 
ilyen dőreségekkel töltsük. 

Visszaemlékszel vele kapcsolatban olyan 
közös eseményre, ami meghatározó volt 
a későbbi életedre?

Amit a szemináriumban tőle láttam – 
hogy az időt jól kell felhasználni –, ben-
nem maradt. Azt sem felejtem el, milyen 
közvetlen volt az emberekkel. Megpró-
báltam ilyen lenni, ezt is tőle tanultam.

Ti még bent voltatok, amikor meg-
halt? Mit hallottatok erről: baleset volt 
vagy gyilkosság?

Volt a szeminárium folyosóján egy szép 
Mária-kép, ahol gyakran megálltunk 
imádkozni. Amikor híre jött, hogy János 
meghalt, szerettük volna kitenni a falra 
a kispapi fényképét, de a rektor úr meg-
tiltotta. Féltették a szemináriumot, hi-
szen több besúgó is volt közöttünk. Én 
akkor ötödéves voltam. A szombathelyi-
ektől tudtuk meg, hogy Jancsi meghalt, 
és hogy van valami titokzatos a halála 
körül. Nem tudtuk pontosan, mi az, de 

szerintem a szombathelyiek tudták az 
igazságot.

Mire tanítja a mai embert Brenner Já-
nos rövid élete?

Nagyon jó ember volt. Már a halála 
előtt érezhető volt a feszültség a levegő-
ben. Egyesek rossz néven vették a nép-
szerűségét. Rajongtak érte a fiatalok. 
Amikor kihívták azon az éjszakán – bár 
nem volt naiv –, elindult. Halálakor is az 
Oltáriszentséget védelmezte. Nyilván ő 
sem akart vértanú lenni. A közeli ház-
ban hallották, hogy azt kiabálta: „Iste-
nem, segíts meg!” Amikor a kötelességét 
kellett teljesítenie, ment habozás nélkül. 
Amikor pedig rászakadt a baj, tudta, ki-
hez kell fordulni. A kiáltásai nagyon em-
beriek és reálisak voltak. Ezt kell meg-
tanulnunk tőle: a kötelességet teljesíteni 
kell, amikor pedig nagy baj van, az Úr-
hoz kell fordulni!              [Németh Ervin]

Bindes Ferenc
nyugalmazott soproni plébános
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Emlékezés Brenner Jánosra
„Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket.”

A II. világháború végén, 1945-ben 
került a Brenner család Pécsre. 

Nagyapámék házában az emeleti lakást 
bérelték ki. Ebben a lakásban mi laktunk 
1941-ig, amikor is édesapámat Szombat-
helyre helyezték.

Szombathelyen sok szép park van, de 
talán a legszebb, tele rózsákkal, a Bren-
ner Tóbiás polgármesterről elnevezett. 
Ő volt a három Brenner fiú nagyapja.

1945-ben visszamentünk Pécsre, mert 
édesapámat szovjet hadifogságba vitték, 
a házat, ahol laktunk, bombatámadás 
érte 1944-ben. Így nagyapámékhoz köl-
töztünk a földszinti lakásba. Akkor is-
mertem meg a Brenner családot, nagyon 
megszerettem a fiúkat, leginkább Jan-
csit, hisz ő állt korban a legközelebb 
hozzám. 

Mind a három fiú a Nagy Lajos fiúgim-
náziumba járt. Az egyik legjobb iskolája 
volt a városnak a ciszterci rend gimná-
ziuma.

Délutánonként, az iskolai feladatok el-
végzése után a kertben-udvaron talál-
koztunk. Úgy emlékszem, legtöbbször 

kosárlabdáztunk, egy lyukas fenekű 
fáskosarat használtunk kosárként. De 
a játéknál sokkal érdekesebbek voltak a 
beszélgetések. Hogy miről? Történelmi 
könyvekről, Donászy Ferenc regényeiről. 
A legérdekesebb máig is az volt, amikor 
Jancsi a cserkészetől mesélt. Ebben az 
időben még nem volt leánycserkészet 
Pécsett, így szájtátva hallgattam, hogy 
mi mindent csináltak a fiúk: kirándulá-
sok a Mecsekben, táborozások nyáron, 
éjszakai őrségek, próbatételek, népdalé-
neklés este a tábortűznél, stb.

Azt hiszem, Éber Alán cserkészparancs-
nok volt Jancsi legkedvesebb tanára. Alán 
atyát egy nagy szervezőkészséggel, akti-
vitással megáldott, lelkes, fiatal ciszterci 
szerzetesként ismerte mindenki a város-
ban.

Milyen volt Brenner János? Nagyon jó 
tanuló, jó testvér, nem emlékszem, hogy 
veszekedett vagy vitatkozott volna bár-
kivel. Mindig mosolygott, a fényképein is 
így látjuk, kiegyensúlyozott egyéniség 
volt. 1946 őszén visszaköltöztek Szombat-
helyre, a kapcsolat megszűnt közöttünk.

Nem csodálkoztam, amikor megtud-
tam, hogy Zircre jelentkezett a ciszter-
ciekhez, és már mint oblátus érettségi-
zett.

Suttogó hírként értesültünk mártír-
haláláról. Meg vagyok győződve arról, 
hogy kitervelt politikai tett volt az ÁVH 
részéről a gyilkosság.

Brenner János vértanú már a boldo-
gok között dicsőíti az Urat a mennyben. 
A boldoggá avatás nekünk, hívőknek 
fontos, hogy példás élete, vértanúsága a 
mi hitünket is erősítse.

Gyakran fordulok hozzá segítségért, 
és hálás vagyok az Úristennek, hogy Jan-
csit ismerhettem.

Végezetül Kerekes Károly apát úr pár 
sorát szeretném idézni:

Hiszem, hogy testvérünk mártír-hite
nekünk ma olyan aranytartalék,
melyből meríthet sok-sok nemzedék,
– és így lesz boldog örök élete!

[Mádl Dalma]
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Az Antall-kormány által létrehozott Tör-
ténelmi Tényfeltáró Bizottság vezetője-
ként dr. Kahler Frigyes jogtörténész, jo-
gász tárta fel először az 1956-os forra-
dalom történetét és foglalkozott a for-
radalmat követő megtorlásokkal. Vele 
beszélgettem Brenner János atyáról.

Miért kutatta a Brenner Jánoshoz kap-
csolódó pereket?

A 90-es évek végén a szombathelyi me- 
gyéspüspök kirendelt történész szakér-
tőnek az 1956-os forradalom és a hozzá 
kapcsolódó megtorlások, a kommunista 
diktatúrával összefüggő egyházüldözés
kutatására. Többek között a Mindszenty-
per jogi környezetét elemeztem, vala-
mint megbízást kaptam a püspök úrtól 
néhai Brenner János vértanúságának 
ügyében, kortörténeti elemzés és bünte-
tőjogi történeti vizsgálat lefolytatására. 
A bírósági iratok a gyilkosság körülmé-
nyeit tárják fel és a hatalom színjátékát 
mutatják a forradalom utáni jogon kí-
vüli megtorlásokban. Az állam eszköz-
tárának ismertében összevetni és nem 
egyedivé tenni kell ezeket a megszer-
vezett likvidálásokat, amelyek politikai 
okokból történtek.

Valóban több per volt?
Több per folyt a megtorlást követően. 

Az egyik egy olyan személy ellen, akinek a 

testvére Brenner János hatására később 
pap lett. Őt a járási és megyei bíróság 
egyaránt halálra ítélte, de a Legfelsőbb 
Bíróság mindkét alkalommal felmentet-
te az illetőt. A másik perben azt az ifjút 
ítélték el, aki kihívta Brenner Jánost a 
plébániáról, és akiről azt állították, hogy 
anyagi okok miatt ölte meg a káplánt. 
Az iratokból kiolvasható, hogy az elítélt 
– aki le is töltötte büntetését – egy fiatal, 
vékony fiú volt, szemben a sportos test-
alkatú káplánnal, amiből az következik, 
hogy egyedül nem követhette el a gyil-
kosságot. A kutatások szerint ez a fiú is 
a gyilkosok csoportjába tartozott, ezért 
születhetett ez az ítélet, az elkövető vi-
szont nem ő volt. Olvastam a helyszíni 
szemle anyagát, láttam Brenner János 
papi ruháját és karingjét is. Több mé-
retű vágás látható a ruhán, vékonyabb 
és szélesebb pengéjű késtől származó 
egyaránt. Egy harminc dekás elemlám-
pával nem lehet valakit úgy fejbe csapni, 
hogy agyi bevérzése legyen, ehhez vas-
dorong vagy husáng kellett. Megalázták 
az áldozatot, ráléptek a torkára, meglin-
cselték. Legalább négy ember lehetett 
az elkövető, de semmit nem tudtak bi-
zonyítani. Ami a rablást illeti, nem volt 
mit elrabolni, ez egyértelműen politikai 
likvidálás volt. Korábban a politikai nyo-
másnak engedve Prazsák Mihály állami 
egyházügyi megbízott el akarta helyez-

tetni Brenner Jánost Rábakethelyről, de 
az ifjú pap szembe ment vele: „Nem fé-
lek, szívesen maradok.” 

Változtatott az életén és a korszakról 
alkotott megítélésén ez a kutatás?

Nem változtatott. A diktatúra uralmi 
rendszerének jogtechnikáit és módjait
kutatom, sajnos számtalan Brenner Já-
noséhoz hasonló esettel találkoztam. 
1942-ben születtem, már 1948-ban, is-
kolás koromban tudtam, hogy házon kí-
vül nem beszélünk semmiről, főleg a csa-
ládban hallottakról nem. Illúziók nélkül 
nőttem fel, tudtam, hogy két világ van, s 
nekünk folyamatosan a lépten-nyomon 
felállított csapdák kikerülése a célunk. 
Úgy gondolom, a társadalom egy része 
sajnos még ma is könnyen becsapható.

A hívő ember mit láthat meg Brenner 
Jánosban?

A kegyelmet. Olyan lelkületet, amit a 
kegyelem alkalmassá tett arra, hogy má-
sok megsegítésére vállalja és végigvigye, 
amit elhatározott.

Köszönöm az interjút. Azt hiszem, 
Brenner János atya primicímás jelmon-
data jó példa lehet számunkra is: „Az 
Istent szeretőknek minden a javukra 
válik.”

[Szántóné Matuz Virág Eszter]

Brenner János peréről a jogtörténész szemével

Dr. Kahler Frigyes
jogtörténész, jogász

Brenner János véres karingje
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2014. augusztus 30-án, a Brenner János emlé-
kére épült Jó Pásztor kápolna  felszentelésének 
évfordulóján a főplébánia hívei zarándoklatra 
indultak, hogy részt vegyenek az ünnepi püs-
pöki szentmisén és imádkozzanak Brenner Já-
nos boldoggá avatásáért. 

A szentmise után Güssingbe utaztunk, 
ahol Boldog Batthyány-Strattmann Lász-

ló sírjánál a betegekért és a családokért volt 
közös imádság. A zarándoklat Maria Weinberg-
ben, a Nagyboldogasszony-templomban szent-
ségimádással zárult. Ezen a kegyhelyen a temp-
lomban folytonos szentségimádás van. A he-
lyiek ottlétünk alatt is folytonosan jöttek imád-
kozni.

Nagyon szép élmény volt mindnyájunk szá-
mára ez a nap.                    [Salamon Viktória]

A főplébánia híveinek zarándoklata

Az életszentség útján
É letszentség. Ha ezt a szót halljuk, 

megeshet, hogy érthetetlennek, sőt 
titokzatosnak tűnik. Mindannyiunk éle-
tében előkelő helyen kellene szerepelnie 
ennek a fogalomnak. Ugyanis egyesíti 
az életet a szentséggel, lehetőséget ad, 
hogy ne süllyedjünk le az ember alatti 
szintre. Ez az egyesülés történt meg 
Brenner János atya életében is, és nem-
hogy lesüllyedt, hanem fölemelkedett vér-
tanúsága révén az ember fölötti szintre. 
Vértanúságával a halálnak azt a módját 
választotta, amelyet tudatosan és ön-
ként vállalt. Természetesen ahhoz, hogy 
áldozatot tudjunk vállalni, ismernünk 
kell önmagunkat, megfelelő önismeret-
re kell szert tenni. Mindebből János atya 
életében nem volt hiány, ismerte önma-
gában a kicsit, az esendőt, a gyengét. 

A vértanúságnak különböző formá-
it különböztethetjük meg – nemcsak a 
szószoros értelemben vett vértanúsá-
got. A mai világban tapasztalható szét-
húzás akadályainak legyőzése, a mun-
kák kitartó végzése, a kötelességek 
állhatatos teljesítése is történhet hősies 
fokon. Mindezekkel a mindennapok vér-
tanúságának részeseivé válhatunk mi is.  
De a mai kor fölfogásával megkérdez-
hetjük, hogy vajon érdemes-e vállalni 

a vértanúságot? A keresztségben Jézus 
meghívott bennünket az ő boldogító 
színelátására. Sőt, tökéletes választ ad 
erre: „Nagyobb szeretete senkinek sincs 
annál, mint aki életét adja barátaiért...” 
(Jn 15,13). János atya életpéldája meg-
mutatja nekünk, hogy aki életét gyü-
mölcsözővé szeretné tenni, és aki az 
Egyház, a társadalom számára szeretne 
termőtalaj lenni, annak vállalni kell a 
veszélyt, beleértve a halált is. Ennek tu-
datában végezte lelkipásztori munkáját. 
Jézus mondta: „Ne féljetek azoktól, akik 
a testet megölik, a lelket azonban nem 
tudják megölni!” (Mt 10,28) Brenner Já-
nos egész biztos, ennek az evangéliumi 
mondatnak fényében végezte gyümöl-
csöző papi tevékenységét a fiatalok, a 
rábízottak körében. Igazságérzete akko-
ra volt, hogy egy életen át kitartott mel-
lette. Milyen jó lenne, ha a mai világban 
bennünket is az igazságérzet hajtana, 
nem pedig a korrupció, a megalkuvás és 
így tovább… A fiatal káplán tántorítha-
tatlan volt feladatának végzésében. Pont 
ezt a buzgó munkát nézték rossz szem-
mel azok, akik fő ellenségüket látták a 
papokban az 1956-os forradalmat köve-
tően. Jelmondata: „Az Istent szeretők-
nek minden a javukra válik!” (Róm 8,28)                         

A Mennyei Atya olyannyira szerette Já-
nos atyát, hogy utolsó útjára is az Oltá-
riszentséggel bocsátotta, hisz Zsida köz-
ség felé, nyakában az Oltáriszentséggel 
indult. Sokat járt a templomba, tisztá-
ban volt vele, hogy a tabernákulum elé 
vonulva Krisztusban megnyugszik a 
lelke, az Úr meghallgatja. Élete számára 
az Eucharisztia hajtóerő volt. Egész biz-
tos, hogy a vértanúság vállalásában is ez 
volt a forrás, ez volt az, ami erőt adott 
számára. Ezzel a lelkülettel életpéldát 
adott valamennyiünk számára. Adná az 
Isten, hogy mi is az életszentséget meg-
tapasztalva tudjunk az emberi szint fölé 
kerekedni – úgy, ahogy a vértanú atya 
– és a tőle tanult odaadással, a felada-
tok, a nehézségek vállalásával tudnánk 
végezni mindennapi tevékenységünket. 
János atya mint Krisztus hűséges, kitar-
tó misszionáriusa álljon előttünk, és az 
életpéldájából fakadó erővel tudjuk mi 
is vállalni a mindennapok vértanúsá-
gát. Ha a nehézség lesz úrrá rajtunk, ha 
mindennapi vértanúságunkat kell elvi-
selnünk, jussanak eszünkbe Izajás pró-
féta biztató szavai: „A megtört nádszá-
lat nem töri össze, a pislákoló mécsbelet 
nem oltja ki” (Iz 42,3). Úgy legyen!

[Bődi Gábor]
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Brenner Jánosra emlékeztek Szombathelyen
Brenner János halálának évfordulóján a róla elnevezett 
iskola pedagógusai, diákjai és szüleik részvételével szent-
misét tartottak 2014. december 15-én délelőtt a szalézi 
templomban, Szombathelyen. 

B renner János rábakethelyi káplánt 1957. december 
14-éről 15-ére virradó éjjel sürgős betegellátás ürü-

gyén keltették fel a plébánián. Karinget, stólát öltött ma-
gára, átment a templomba az Oltáriszentségért, és elin-
dult Zsida felé. Az úton többször is rátámadtak, de sike-
rült elmenekülnie. A feltételezett beteg házánál azonban 
többen is vártak rá, és 32 késszúrással megölték. 

„Az Istent szeretőknek minden a javukra válik” (Róm 
8,28) – Brenner János újmisés jelmondata papi életének 
vezérgondolata volt. Ezzel a lelkülettel élt és halt Krisz-
tusért és a rábízottakért. Rövid, de Istent szerető élete 
alatt minden a javára vált, még (vagy legfőképpen) a ha-
lál is, hiszen az ő vére is a kereszténység magvetése. „A 
jó pásztor életét adja juhaiért.” Brenner János ezt tette: 
életét adta egy nem létező betegért, életét adta hivatásá-
ért, Krisztusért. Minden áldozatra képes volt. Nem félt a 
fenyegetéstől, az üldözéstől. 

Szombathelyen a korábbi Püspöki iskola őt, egykori 
diákját választotta névadójának, és minden évben, ha-
lálának napján megemlékező szentmisén vesznek részt 
az intézmény dolgozói és tanulói. 2014-ben sem volt ez 
másként. A szalézi templomban, amelynek kriptájában 
helyezték örök nyugalomra János atyát, mutatott be 
szentmisét Veres András. A megyéspüspök Brenner atya 
példája nyomán bátorságra és az igazság melletti kiállás-
ra buzdította a fiatalokat. 

A szentmise végén az iskola diákjai felelevenítették Já-
nos atya életét, majd a kriptában lerótták kegyeletüket 
sírjánál, és virágot, valamint mécseseket helyeztek el.

                    [Molnár Péter]
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Miért van olyan kevés magyar szent?
Mikor történik meg Brenner János boldoggá avatása?

B renner Jánosról szóló előadások, 
vagy egyszerű beszélgetések során 

szinte mindig elhangzik a kérdés: mikor 
lesz végre a boldoggá avatás? Miért ha-
lad olyan lassan a boldoggá avatási fo-
lyamat? Milyen nagy tisztelet övezi ma 
is Kaszap István, Bogner Mária Margit 
személyét több mint fél évszázad óta és 
nem történt meg a boldoggá avatás. Fo-
lyamatban van Mindszenty József, Már-
ton Áron, Marcell atya (Marton Boldi-
zsár), Bódi Mária Magdolna, Kelemen 
Didák ügye. Várható-e Prohászka Otto-
kár boldoggá avatása?

Megtörtént Apor Vilmos, Batthyány-
Strattmann László, Meszlényi Zoltán, 
IV. Károly király, Salkaházi Sára, Romzsa 
Tódor, és a közelmúltban Sándor István 
boldoggá avatása. Ezeknél pedig újabb 
kérdés: mikor várható a szentté avatásuk?

Részben talán választ ad erre Bala-
nyi György piarista professzornak az 
Egyházi Lapokban 1944-ben megjelent 
írása magyar szentekről, akik nincsenek, 
de lehetnének. Érdemes elgondolkodni 
felhozott érveiről.

Megállapítja, hogy nekünk, magyarok-
nak, más nemzetekhez viszonyítva olyan 
kevés az egyházilag elismert és hivatalo-
san kinyilvánított szentünk. Még akik van-
nak, azoknak nagy része is csak a népi 
kegyelet és az emberemlékezetet meg-
haladó kultusz címén került be a nemzeti 
szentek tiszteletreméltó közösségébe.

Állítja, hogy a magyar középkor hitélet 
dolgában semmivel sem állott mögötte 
a nyugati nemzetek középkorának. Ná-
lunk is nagy számmal akadtak emberek, 
egyháziak és világiak, főrangúak és köz-
rendűek, akik hősi fokon gyakorolták 
a keresztény erényeket. Egész biztos, 
hogy szentekben nem volt hiány nálunk. 
Csak az a baj, hogy ezek közül aránylag 
kevesen nyerték el a szentség hivatalos 
aureoláját. A szerző azt állítja, hogy ez 

túlnyomó részben a mi hibánkból tör-
tént. Elismeri, hogy egy-egy megérde-
melt szentté avatás elmaradásában kül-
ső okok is közreműködtek, de a legfőbb 
ok mégis a mi vétkes mulasztásunkban 
rejlik. Érthető, hogy például a 150 éves 
török uralom alatt ki foglalkozhatott 
volna boldoggá avatási ügyekkel, mint 
ahogy a kommunista időszak alatt leállt 
Batthyány-Strattmann László boldoggá 
avatásának folyamata. Az üldözött iraki 
vagy szíriai keresztények sem gondol-
hatnak arra, hogy szentté avatási ügyek-
kel foglalkozzanak…

Ezután további okokat sorol fel. Egyik 
ok, hogy a magyarság messze esett a 
Katolikus Egyház központjától. Megálla-
pítja, hogy a magyar életszentség egyéni 
jellegű, szemérmes volt és nem töreke-
dett a nyilvánosságra. A pálosok pél-
dául egyenesen tiltották a szentté ava-
tások bevezetését, mert azt hiúságnak 
tekintették. Más volt a helyzet az olasz 
szenteknél, ahol a környezet tisztelete, 
igénylése előmozdította szentté avatá-
sukat. „Sokkal nagyobb baj volt ennél, 
– állítja Balanyi professzor – hogy a ma-
gyar társadalom egésze sem viseltetett 
elegendő méltánylással az életszentség 
kiemelkedő  példái iránt, legalábbis ab-
ban az értelemben nem, hogy azokat az 
utókor számára is lerögzíteni és átörökí-
teni iparkodott volna. Ehhez hozzájárul 
még az is, hogyha egyik-másik szentünk 
érdekében meg is indult a hivatalos el-
járás, a magyar társadalom érdeklődése 
időnap előtt leállt, mert legtöbbször 
hiányzott belőle a szívósság és kitartás, 
amely a felvetett ügy diadalmas befeje-
zéséhez szükséges lett volna.” Gondolha-
tunk itt Árpád-házi Szent Margit eseté-
re, akinek szentté avatása csak 1944-ben 
történt meg 700 évvel halála után.

„Ez a néhány találomra előhozott adat 
meggyőzően mutatja elmefuttatásunk 

címének igazát: lehetnének szentjeink, 
de nincsenek. És hogy nincsenek, ezért 
elsősorban magunkra kell vetnünk. Nem 
az volt a baj, hogy nem tiszteltük eléggé 
a köztünk élő szenteket, hanem az, hogy 
nem úgy tiszteltük őket, ahogy kellett 
volna. Szerénységből, kényelemszeretet-
ből, olykor talán fösvénységből is el-
mulasztottuk idejében megindítani a 
szentté avatási eljárást, vagy ha megin-
dítottuk, nem volt elég kitartásunk a vé-
gigvezetéshez. Mint annyi más téren, itt 
is beértük félmunkával. Pedig egy-egy 
hivatalosan kinyilvánított szent megbe-
csülhetetlen erkölcsi értékgyarapodást 
jelent nemzetének életében.”

Fel lehetne hozni minderre példát ma 
is: Batthyány-Strattmann László boldog-
gá avatása után szinte leállt a folytatás a 
szentté avatás felé. Körmend nem hasz-
nálja ki a nagy lehetőséget, hogy városát
egy boldog orvos híressé tette az or-
szágban. Marcell atya tisztelete sem is-
mert Zalaegerszegen, csak a kármelita 
rend szorgalmazza. Pedig tanári műkö-
désének nagy része ebben a városban 
történt. Ezenkívül mély kapcsolat fűzte 
haláláig Mindszenty Józsefhez.

Lesznek-e szentjeink a jövőben? – kér-
dezzük. Nagyobbrészt tőlünk is függ. Ne 
essünk a Balanyi professzor által felho-
zott hibákba. Ne hagyjuk abba imáinkat 
boldoggá és szentté avatásukért. Ápol-
juk emléküket, és ne mondjunk le arról, 
hogy oltárainkon is tisztelhessük őket és 
az Egyház hivatalosan is kimondja, hogy 
a szentek között tisztelhetjük őket.

Balanyi György atya buzdításával fe-
jezzük be írásunkat: „Dolgozzunk és 
imádkozzunk, hogy a jövőben ne csak 
lehessenek, hanem legyenek is szentje-
ink. Mert bizony rászorulunk hathatós 
mennyei közbenjárásukra.” Így várjuk 
Brenner János boldoggá avatását is.

[Dr. Gyürki László]
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A vértanú pap ma is példakép
A ki példakép, az valamiképpen előt-

tünk jár, pozitív mintát ad szá-
munkra, mert személyében megcsillog-
tat, felragyogtat benne valamit az isteni 
kegyelem, mert az életszentség útján 
próbál járni, s a szolgáló szeretet nyom-
dokain kíván haladni.

Premontreis diák koromban hallottam 
először Brenner János életéről. Egy re-
kollekció alkalmával testvére, Brenner 
József akkori általános helynök tartott 
megrendítő előadást, személyes emlé-
keit felidézve. Akkor tizenöt-tizenhat 
éves lehettem, talán még fel sem fog-
tam igazán, hogy mekkora tanúságtétel 
volt Brenner János atya élete nemcsak a 
Szombathelyi Egyházmegye, hanem az 
egész Magyar Katolikus Egyház számá-
ra. Mély és maradandó nyomot hagyott 
bennem egy öt évvel ezelőtti zarándok-
lat is, amelyet a rábatótfalui származású 
Sömenek István zalaszentiváni plébá-
nossal tettünk a Jó Pásztor kápolnához. 
Találkoztunk egy nyolcvan év feletti 
nővérrel, aki huszonéves fiatal lányként 
élte át az akkori eseményeket, s akinek 
személyes beszámolója szintén megin-
dító élmény volt számomra. A szent-
gotthárdi születésű apai nagypapámtól 
– aki 1934-től 1950-ig élt ott – szintén 
hallottam a vértanú sorsú papról és az 
akkori nehéz időkről, mint ahogy egyko-
ri lelki vezetőm, Vendrő György apát úr 
is sokat mesélt az 50-es évek viszontag-
ságairól és küzdelmeiről. Később a tele-
vízióban láttam a Brenner János atyáról 
szóló dokumentumfilmet, egykori plé-
bánosomtól, Rácz Piusz atyától pedig 
megkaptam ajándékba Iváncsits Tamás 
A Jó Pásztor című CD-jét, melyet azóta 
többször is meghallgattam. Elolvastam 
Horváth István Sándor atya A Jó Pásztor 
követője – Brenner János életútja című 
írását és a boldoggá avatásáért íródott 
imafüzetet is.

A címeknek üzenetük van, szerzőik 
bizonyára nem véletlenül választották 
azokat, hiszen megéreztek, megsejtet-
tek valamit abból a lelkületből, abból a 
gondoskodó szeretetből, amit Jézus, a 
legfőbb pásztor példaként adott Isten 
hívő népe számára. Ahogy Ferenc pápa 
is fogalmazott, olyanokká kell válniuk 

a lelkipásztoroknak, lelki vezetőknek, 
akik úgy ismerik nyájukat, hogy átita-
tódnak velük, s ezáltal lesznek „bárány-
szagú pásztorrá”, mert ismerik övéiket, 
s tudják, mire van szükségük. János atya 
számára is fontos volt a reá bízottak 
élete, sorsa, és rövid, olykor rögös, de 
termékeny és áldással kísért útján igazi 
lelkipásztor módjára vigyázta övéit. Ifjú-
sági kosárlabdacsapatommal 2012-ben 
személyesen is felkerestük a Jó Pásztor 
kápolnát. Amikor turistacsoportokkal 
vagy kulturális zarándoklatok alkalmá-
val Szentgotthárd-Rábafüzes mentén 
lépjük át a határt, fontosnak érzem 
megismertetni az utasokkal a vértanú 
sorsú káplán élettörténetét. 

Különleges kegyelmi ajándék volt a 
Brenner család számára, hogy mindhá-
rom fiútestvér, László, János és József is a 
papi hivatás ajándékát kapta. Abban az 
időben jóval több volt a sokgyermekes 
keresztény család, akik ráadásul imádsá-
gos légkörben növekedhettek. Az a miliő, 
amely áthatotta az akkori családokat, pél-
daértékű mind a mai napig. A mostani 
fiatal generáció, a ma nemzedéke sokat 
tanulhatna a régiek áldozatvállalásaiból, 
lemondásaiból, újrakezdéseikből, az er-
kölcsi érzék iránti érzékenységükből, 
a küzdelmekből, a fennmaradni és to-
vábbadni szándékozó akaraterejükből, 
de mindenekelőtt az isteni reményben 
bízó hűséges és állhatatos kitartásukból. 

Időben túl vagyunk már az első világ-
háborún, Trianon traumáján és a nagy 
gazdasági világválságon, amikor 1931. 
december 27-én megszületik Brenner 
János. Csak az tudja, milyen idők voltak 
ezek, akik benne éltek. Brenner János 
életútját röviden a következőképpen le-
hetne összefoglalni: Szombathely, a kis-
gyermekkor (1931–1940); Pécs, a cisz-
terci gimnáziumi évek (1940–46); új-
ból Szombathely (1946–48); majd Zirc 
(1948–50); Budapest (1950–51); ismét 
Szombathely (1951–52); Győr (1952–55); 
majd pappá szentelése a szombathelyi 
székesegyházban 1955. június 19-én. Új-
misés jelmondatául Szent Pál Apostoltól 
választott idézetet: „Az Istent szeretők-
nek minden a javukra válik” (Róm 8, 
28). Primíciája a Szent Norbert-temp-

lomban és lelkipásztori szolgálati helye 
Rábakethelyen, valamint annak filiális 
településein, Máriaújfalun, Magyarlakon, 
Zsidán és Farkasfán voltak (1955–57).

Ahogy látjuk, korán meg kellett ta-
pasztalnia a politika és a hozzá kapcso-
lódó tragikus események következmé-
nyei miatti változásokat. A második vi-
lágháború, a szerzetesrendek feloszlatá-
sa, a szemináriumok számának radikális 
csökkentése és a jelentős állami beavat-
kozás az Egyház lelki-nevelési, oktatási 
és társadalmi életébe, továbbá az 1956-
os forradalom és szabadságharc leveré-
se utáni szenvedések, valamint az egy-
házüldözés fájdalmas éveket jelentett a 
magyar nép, a magyar nemzet számára. 
Mindezen események hatással vannak 
Brenner János gondolkodására, lelküle-
tére is. Merényletet követnek el a káp-
lán ellen, amikor motorkerékpárja elé 
farönköket dobnak, de ő csodás módon 
épségben megmenekül. Kevesen képe-
sek rá, hogy ilyen helyzetben ne veszít-
sék el a bátorságukat, ne hátráljanak, ne 
futamodjanak meg. Ő képes volt rá. Rá 
érvényes a Jézus hegyi beszédében meg-
fogalmazott nyolc boldogság gondolata: 
„Boldogok, akik üldözést szenvednek az 
igazságért, mert övék a mennyek orszá-
ga. Boldogok vagytok, ha miattam gya-
láznak és üldöznek titeket! ... Örüljetek 
és ujjongjatok, mert nagy lesz a menny-
ben a ti jutalmatok!” (Mt 5,10-12 r.) 
Amikor azon az éjjelen, 1957 advent 
harmadik vasárnapjának vigíliáján el-
indult a (mint a nyomozati anyagból is 
kiderült, nem létező) haldokló beteg-
hez, ő tette a dolgát. Nem mondta, hogy 
„fáradt vagyok, majd holnap reggel meg-
látogatom”, hanem rögtön útnak indult. 
Az doboghatott a szívében: „Itt vagyok, 
Uram! Szóltál, hallja a te szolgád!” – 
ahogy Sámuel meghívásánál olvashat-
juk a Szentírásban. „Megyek, hiszen 
vársz, hogy segítsek a betegnek, hogy 
ott legyek vele, imádkozzak érte, s el-
vigyelek hozzá, hogy te erősíthesd meg 
őt a szentségekben, mielőtt magadhoz 
hívod.” Leírni is szörnyű, milyen kegyet-
lenséggel, 32 késszúrással oltották ki 
életét, miközben szeretve védelmezte az 
Oltáriszentségben jelenlévő Úr Jézust, 
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D ecember hónapban emlékezünk 
Brenner János áldozópap vértanú-

ságára, aki 1957. december 15-én esett 
áldozatul a keresztényeket is üldöző 
kommunista államgépezetnek. Ő a ma-
gyar Tarzíciusz, ahogy Német László 
nagybecskereki megyéspüspök úr ne-
vezete. Mi a közös a két vértanúban, a 
római Tarzíciuszban és Brenner János-
ban? Mindkettő mint keresztény vallot-
ta, hogy az Oltáriszentség vétele a leg-
bensőségesebben egyesít Istennel. Erre 
mindenkinek szüksége van, különösen a 
szenvedőknek, a foglyoknak és a haldok-
lóknak, hogy abból erőt meríthessenek. 
Mindketten olyan korban éltek, amikor 
kíméletlenül üldözték a keresztényeket, 
Rómában nyíltan és kegyetlenül, Ma-
gyarországon a diktatúra alatt burkol-
tan, de bizonyos esetekben szintén ke-
gyetlenül. 

A kis római ministráns, Tarzíciusz a 
harmadik században Rómában, gyer-
mekként szenvedett vértanúhalált. Volt 
olyan bátor, hogy a börtönben lévő 
keresztényeknek vitt Oltáriszentséget 
megvédje az őt megtámadó, a keresz-
tényeket gyűlölő társaitól. Az elvadult 
kamaszok halálra verték a kis küldöttet, 
de ő tudatában volt a rábízott kincsnek, 
és a legenda szerint a szívébe rejtette – 
vagyis lenyelte –, mielőtt azt megbecs-
teleníthették volna.

Brenner János – aki lelki naplójában a 
következőket írta: „Uram, te tudod azt, 
hogy boldogságot itt az életben nem ke-
resek, hiszen mindenemet beléd helyez-
tem... Uram, tudom, hogy tieidet nem 
kíméled a szenvedéstől, mert mérhetet-
len hasznuk van belőle” – azon a  sötét 
decemberi éjszakán magához vette az 
Úr testét, hogy elvigye azt egy beteg-
hez. A diktatórikus hatalom cinizmusa 
volt, hogy egy tizenhét éves fiatalt, volt 
ministránst felhasználva, hazugsággal 
csalták el a nemlétező beteghez a káp-
lánt, akire azután egy elhagyatott helyen 
többen rátámadtak és halálra verték. Az 
őt ért támadás a római esetnél is dur-
vább, jellemzi a hatalom lelketlenségét, 
primitívségét és brutalitását. Brenner 
János meghalt, de az Oltáriszentség 
tisztán, épen megmaradt. 

A vértanúk kiontott véréről II. János 
Pál a Veritatis Splendor című encik-
likájában azt írja, hogy „a történelem 
minden korszakában megvilágítják és 
ébresztgetik az erkölcsi érzéket. Világos 
tanúságot téve a jó mellett eleven vád-
dá válnak a törvényszegők ellen, s ma is 
visszhangozzák a prófétai szavakat: Jaj 
azoknak, akik jónak nevezik a rosszat és 
rossznak a jót, akik világossággá teszik a 
sötétséget és sötétséggé a világosságot, 
akik fölcserélik édesre a keserűt és kese-
rűre az édest.” 

A vértanúkat oltárra emelik, szentté, 
boldoggá avatják. A kis Tarzíciuszt a 
ministránsok védőszentjeként tiszteljük, 
Brenner János atya boldoggá avatási 
eljárása pedig folyamatban van. Tiszte-
lettel emlékezzünk hősiességére min-
den év december 15-én, és imádkozunk, 
hogy mielőbb a boldogok sorából járjon 
közben értünk.

[Vizsy Antalné]

A pap és a ministráns az Oltáriszentség vértanúi

és a haldokló beteg járhatott a fejében. 
Azt gondolom, hogy a mai időkben is 
fontos üzenete van János atya vértanúsá-
gának. Példakép ő a lelkipásztorok és pél-
dakép a hívek számára egyaránt. Olyan 
példakép, aki belülről, lelke mélyéből 
fakadóan élte meg hivatását, aki szere-
tettel szolgált és szolgálva szeretett. A 
hitoktatás és hitre nevelés, az ifjúsági 
pasztoráció, a szentmise, a szentségek 
kiszolgáltatása, a szentbeszédre való ké-
szület, a gyóntatás, a lelki vezetés, a beteg-
ellátás, a szolgálatkészség és az irgal-
masság testi-lelki cselekedeteinek konk-
rét tettekben való megnyilvánulása ha-
tározta meg életét egy olyan korban, 
amikor a kommunista diktatúra számos 

ember, család és lelkipásztor életét fé-
lemlítette és keserítette meg. Brenner 
János atya 1957 adventjének vértanúja. 
Megható szeretetről és ragaszkodásról, 
a hívek szép megemlékezéséről ad bi-
zonyságot mindaz, hogy azon az öt te-
lepülésen, ahol több mint fél évszázada 
szolgált, mind a mai napig szokásban 
van, hogy az adventi koszorún a harma-
dik gyertyát rá emlékezve – hiszen ezen 
az éjjelen szenvedett vértanúságot – vö-
rös színűre cserélték ki.  

Ahogy egykoron a Római Birodalom 
viharos évszázadaiban, a patrisztikus 
kor őskeresztény hitvallói és vértanúi, 
mint például Tarzíciusz vagy a keresz-
tényüldözések mártírjainak sokasága 

megvallották Uruknak, Istenüknek az 
Eucharisztiában valóságosan jelen lévő 
Krisztust, példát adva ezáltal számunk-
ra, ugyanúgy a XX. században Magyar-
országon a Szombathelyi Egyházme-
gye fiatal lelkipásztora, Brenner János 
vértanú is igaz példaképpé lett hősies 
áldozatvállalásával és az Oltáriszentség 
iránti védelmező ragaszkodásával és hű-
séges szolgálatával. Imádságainkban is 
emlékezzünk meg róla, s kérjük a Meny-
nyei Atyát, ha akaratával megegyezik, a 
magyar boldogok és szentek soraiban 
tisztelhessük Brenner János vértanú-lel-
kipásztort, aki ma is példakép!

[Sóska Zoltán]

Szent Tarzíciusz,
a ministránsok védőszentje
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Elkészült Brenner János Positio-ja
R uppert József posztulátor atya hoz-

ta a jó hírt, hogy Rómában Veres 
András püspök hathatós fáradozásai 
eredményeként elkészült végre a Brenner-
ügy szerkesztett peranyaga, és így meg-
kezdődhet az anyag érdemi értékelése 
a Szenttéavatási Kongregációban. Püs-
pök atya római látogatásai alkalmával a 
kongregáció bíboros prefektusa is nagy 
elismeréssel szólt az ügy jelentőségéről.

A Positio gazdag képtári része nélkül 
is 899 oldal terjedelmű. Az ügy relátora 
igen pozitív szakmai véleményt fogal-
mazott meg előszavában Brenner János 
vértanúságáról, megelégedéssel szólt az 
anyag tartalmi gazdagságáról. Az általá-
nos és részletes bevezető után a Positio 
az alábbi részekre tagolódik: Isten Szol-
gája életének, mártíriumának és szentté 
avatási eljárásának kritikai összegzése 
(az ún. Informatio), az egyházmegyei el-
járás érvényességét elismerő kongregá-
ciós határozat, a tanúkra és vallomásaik 
fontosabb tartalmi elemeire vonatkozó 

áttekintő táblázat, a vallomások szak-
mai értékelése, a kihallgatások során 
használt kérdőívek, a tanúvallomások 
szerkesztett anyaga (ezek együtt az ún. 
Summarium testium elnevezésű részt 
alkotják), a történeti dokumentumok 
szerkesztett anyaga (ún. Summarium 
documentorum), a történész bizottság 
tagjainak kihallgatása és írásbeli szakvé-
leményük teljes szövege, a teológus cen-
zorok szakvéleményei, a meg nem enge-
dett elővételezett kultusz vizsgálatáról 
kiadott nyilatkozat, végül név- és hely-
névmutató, részletes tartalomjegyzék 
és a már említett képtári rész. A Positio 
belső címlapján a szombathelyi hívek 
körében és szerte az országban közked-
velt Brenner János-portré látható.

„A második évezred végén az Egyház 
újra a vértanúk Egyháza lett, vallotta II. 
János Pál pápa. Brenner János atya nem 
az embertelen diktatúra egyetlen áldo-
zata, de számunkra mégis fontos, mert 
ő hozzánk tartozott életében, s hozzánk 

tartozónak érezzük őt halálában is. So-
kakban, akik ismerték őt, él az a szilárd 
meggyőződés, hogy erényekben gazdag 
élete tette alkalmassá őt a vértanúságra, 
amit kész volt elszenvedni. Ő nem egy 
végzetszerű gyilkosság áldozata, hanem 
önként, tudatosan vállalta az áldozatot, 
hiszen a gyilkosság előtt már többször 
érték atrocitások, halálos fenyegetések. 
Ezekkel meg akarták félemlíteni, de si-
kertelenül. Ő nem félt, nem lett kevésbé 
buzgó a papi munkában, nem lett ke-
vésbé elkötelezett a fiatalok lelki gon-
dozásában. Kovács Sándor püspök írta 
róla körlevelében: Élete példakép volt. 
Halála pedig ábeli áldozat.

Adja Isten, hogy mielőbb a szentek 
között tisztelhessük őt, akiben Isten ke-
gyelme ilyen példaértékűen megmutat-
kozott!” 

(Részletek dr. Veres András szombat-
helyi püspök körleveléből; 2006. decem-
ber 17.)

[Kovács Gergely]
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A koránál fogva nem ismerhette sze-
mélyesen Brenner Jánost. A Szombathe-
lyi Egyházmegye hitoktatójaként meny-
nyire ismeri életútját? 

Brenner János életét jól ismerem, so-
kat olvastam róla, és érdekelt is, mert 
történelem szakos vagyok. Tanultunk 
a diktatúra éveiről, és megdöbbentem, 
hogy abban az időben több fiatal papot 
is megöltek. 

Mikor és kitől hallott először Brenner 
Jánosról?

Először a szüleimtől hallottam egy 
keveset, mivel akkoriban még nem na-
gyon lehetett beszélni róla. Mi a szalézi 
templomba jártunk szentmisére, és az 
édesapám mondta, hogy a templom 
kriptájában nyugszik Brenner János. 

Gyerekként hittanórákon esett-e szó 
valamilyen formában a tragikus sorsú 
káplánról, életéről vagy munkásságáról?

Nem volt szó róla.

Ez ön szerint azért volt így, mert ak-
koriban nem tartották említésre méltó-
nak a személyét, vagy az akkori rend-
szer egyházellenes magatartása az oka?

A személyét és az életét már akkori-
ban is jelentősnek és fontosnak tartot-
ták. Az, hogy azokban az időkben kevés 
szó esett róla, minden kétséget kizáróan 
a rendszer nyílt vagy burkolt egyházel-
lenes magatartásának következménye 
volt. Nem lehetett róla beszélni, mert 
az, aki megtette, szankciókra, bünteté-
sekre számíthatott. 

A rendszer tartott János atya népsze-
rűségétől?

Azt gondolom, hogy ez is közre játsz-
hatott abban, hogy megpróbálták el-
hallgattatni. Azt szerették volna, hogy 
az emberek elfelejtsék, ki is volt Brenner 
János.

Az ismerősei körében van-e olyan, aki 
személyesen is ismerte őt?

Igen, van egy hitoktató társam, Sós 
Margit, aki Szentgotthárdon él. 6-7 éves 
korában az ő hitoktatója volt Brenner 
János, akinek a mai napig nagyon nagy 
tisztelője. Tőle nagyon sokat tudtam 
meg a fiatal káplánról, de csak azután, 
hogy magam is hitoktató lettem. Ak-
kor ismerkedtünk meg, és sokat mesélt 
János atyáról. Elmondta, hogy a fiatal 
káplánt mindenki szerette a környéken. 
Lelkiismeretes, buzgó pap volt, aki min-
denkinek segített. Szörnyű halála mé-
lyen megrázta őt.

Milyen embernek képzeli el János 
atyát?

Egy istenszerető, derűs fiatalember-
nek, akinek erős kisugárzása van, aki 
a pályája elején tart, és szívvel-lélekkel 
a papi hivatásért él. Ez nyilvánvalóan 
vonzó volt a környékbeliek számára. 
Aki az 50-es években a papi hivatást vá-
lasztotta – ahogy ő is –, bátor ember 
volt, elkötelezett a legvégsőkig. Boldog-
gá avatási eljárása folyamatban van, s 
nagyon bízunk benne, hogy őt, mint a 
Szombathelyi Egyházmegye vértanú 
sorsú papját hamarosan a boldogok so-
rába iktatják.

[Oswald Gábor]

Beszélgetés Salamon Viktória hitoktatóval

Salamon Viktória hitoktató

A mai hittanos gyermekek már megismerhetik Brenner János történetét
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Isten szolgája, Brenner János képének megáldása 
a körmendi Batthyány-emléktemplomban
2014. október 15-én, este 6 órakor nagy ese-
ményre gyűltek össze a körmendi hívek a Bat-
thyány-emléktemplomban. Egy 7. osztályos 
fiatal művész, Kőházy Anna Brenner János 
atyáról készített festménye került ugyanis le-
leplezésre és megáldásra az esti szentmise ke-
retében.

A szentmise főcelebránsa Brenner József 
spirituális atya volt, akit Császár István 

helynök kísért el. Prédikációjában József atya 
kiemelte, hogy a szentek közöttünk járnak, és 
biztatott minket arra, hogy vértanú testvéré-
nek képére tekintve, aki ugyan még nincs hi-
vatalosan a boldogok között, imádkozhatunk 
hozzá és kérhetjük segítségét, ahogy ezt ő is 
teszi. Felvillantott néhány jelenetet Brenner Já-
nos atya utolsó földi napjáról, óráiról és Jézus 
iránti odaadó, tanúságtevő szeretetéről, amely 
félelmet nem ismert.

A szentmise záróáldása után Anna leleplezte 
festményét, melyet Brenner József atya áldott 
meg. Németh Zoltán atya az egyházközség ne-
vében köszönetét fejezte ki a fiatal művésznek 
alkotásáért egy szép fehér virággal és könyv-
utalvánnyal, amellyel majd szellemét palléroz-
hatja. Brenner János atya jelmondatával: „Az 
Istent szeretőknek minden a javukra válik” – 
kívánjuk Annának, hogy Isten tegye teljessé ál-
tala azt a szépet és jót, amit elkezdett benne, 
az Úr dicsőségére és az emberek javára.

[Óra Krisztián; Fotó: Bedőcs Gyula]
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Brenner János a testvér szemével
A veszprémi szeminárium második 
emeleti szobájában fogadott Brenner 
József, Spiri atya, ahogy Veszprémben 
hívják. Kedves mosolya, a rá olyannyi-
ra jellemző derű most is jelen van. Meg 
is jegyzem neki. Ahányszor csak talál-
kozunk mindig olyan derűs, jókedvű – 
kezdem a beszélgetést. Erre frappáns 
válasz érkezik. „Már nem terhelnek any-
nyira a dolgok, mint régen.”

Atya! Ki volt Brenner János szerzetes a 
testvér szemében?

Egy testvér volt! Olyan gyerek volt, 
mint én, játszótársak voltunk. 1948-ban 
mindketten állami iskolába kerültünk, 
de a körülmények nagyon rosszak vol-
tak, egyértelmű volt, hogy Jánosnak ott 
nem terem babér. Ezért ő Zircre, én pe-
dig a kisszemináriumba kerültem, bá-
tyánk akkor fejezte be a noviciátusát. 

Hárman voltak testvérek?
Igen, három fivér. 

Ezek szerint mindhárman papok let-
tek? 

Igen. Az apai nagymamánk nagyon 
szerette volna, hogy édesapánk pap le-
gyen, de ő nem lett az. Az unokái cse-
rébe mindhárman, sőt két unokatestvé-
rünk is pap lett. Igaz, nagymama csak 
a bátyánk szentelését érte meg. Jánost 
1955 júniusában szentelték, szeptem-
berben Rábakethelyre került, ahol aztán 
lelkesen foglalkozott az ifjúsággal. Tulaj-
donképpen ezt bosszulták meg, ez lett 
a veszte.  

Mi történt 1957. december 15-én Zsi-
dán? 

1957-ben újmiséztem, akkor megláto-
gatott, vett kéz alatt egy motort, és az-
zal jött el. Előfordult, hogy farönköket 
dobáltak elé az útra, hogy úgy tűnjék, 
motorbalesetben halt meg, de sikerült 
kikerülnie a rönköket. Az előzménye 
mindennek az volt, hogy el akarták he-

lyezni, de ő azt mondta Kovács püspök 
úrnak, hogy sok a fiatal és van ott tenni-
valója. A püspök megengedte, hogy ma-
radjon, János pedig azt mondta, hogy 
nem fél. Prazsák Mihály bajszos püspök 
megfenyegette Kovács püspök atyát, 
hogy „maguk lássák, mi lesz a következ-
ménye”.  1957. december 15-e gaudéte, 
az öröm vasárnapja volt. Éjféltájban egy 
ottani fiatalember zörgette fel Jánost 
azzal, hogy a nagybátyja súlyos beteg, 
el kellene látni. A testvérem magához 
vette az Oltáriszentséget és az olajat, és 
a miseúton, egy erdős részen keresztül 
gyalog elindultak a ház felé. Két csoport 
várta, az első elől elmenekült, a második 
csoport viszont elkapta, és két különbö-
ző késsel 32 késszúrást ejtettek rajta, a 
fejét valami doronggal verték, amikor a 
földre került, a nyakára léptek, ez látszik 
a kollárén. A lábánál fogva húzták az er-
dőből, és egy száraz kútba akarták dob-
ni, de a zajra a lakók villanyt gyújtottak 
és kijöttek a házból, a gyilkosok pedig 
elmenekültek.

Hogyan élte meg a család ezeket a na-
pokat?

Táviratot kaptam édesapámtól, hogy 
menjek gyorsan haza, mert Jancsi hir-

telen meghalt. A postáról akartam te-
lefonálni, mert nem tudtam, hogyan 
halt meg, a postás kisasszony mondta, 
hogy nem kell telefonálni, mert ő tudja, 
hogy meggyilkolták. A testvéremnek a 
spirituálisa mondta el. Szüleink távira-
tot kaptak, valószínűleg a püspökségtől. 
Édesapám elolvasta, és elmondta édes-
anyámnak, hogy meggyilkolták Jancsit. 
Édesanyám mesélte, hogy leroskadtak 
egymással szembe, és hosszú ideig, 
majd’ egy óráig nem tudtak megszólal-
ni. Édesapám három évre rá meghalt.

Az, hogy János vértanú lett, egyből re-
alizálódott? 

Nem, erről akkor nem volt szabad be-
szélni, a fényképeit is mindenhonnan 
eltüntették. Sokkal később, csak 1989 
után mentünk le a bűntett helyszíné-
re, és 30 év után megnéztük a helyet és 
meghallgattuk azokat, akik tudtak vala-
mit mondani.

Hogyan hat a lelkiségére az, hogy a 
testvére vértanúhalált halt? 

Legelőször nagyon nehéz volt lemen-
ni oda, megszólalni az ügyben, prédikál-
ni. Néha még most is elérzékenyülök.                  

[Szántó Attila János]

Brenner József atya rengeteg helyen tartott már előadást testvére, János életéről 
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A Brenner család fényképalbuma
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Éjszakai zarándoklat ötödik alkalommal
A Keresztény Megmozdulásokért Egye-
sület Szentgotthárd 2014. december 13-án 
rendezte meg ötödik éjszakai zarándok-
latát a Szentgotthárd rábakethelyi város-
részén lévő Mindenszentek-templom és 
Zsida városrész között erdei utakon és 
réteken keresztül, érintve a Brenner Já-
nos emlékére épült, erdők között meg-
bújó Jó Pásztor kápolnát.

U gyanazt az utat tettük meg, ame-
lyet 1957 adventjének 3. vasár-

napjára virradó éjjel a meggyilkolása 
előtti percekben Brenner János rábaket-
helyi tisztelendő úr is megtett és amelyik 
úton őt Zsida határában 32 késszúrással 
brutális kegyetlenséggel meggyilkolták. 

Most első alkalommal a délután folya-
mán – még világosban – az útra mécse-
seket raktunk, a keresztút minden állo-

másához egyet. A sötét éjszakában aztán 
az égő mécsesek vöröslő fénye mint sok 
apró vércsepp jelezte Brenner János 
utolsó útját. A keresztút állomásainál 
megállva Pácz Gábor zarándoktársunk 
szájából hallottunk elgondolkodtató sza-
vakat. Soha ilyen létszámban még nem 
kezdődött éjszakai zarándoklat annak 
ellenére, hogy az időjárási körülmények 
most is nehéz utat ígértek elsősorban 
a hét folyamán leesett jelentős meny-
nyiségű eső és a nyomában keletkezett 
sár miatt. Nemcsak Szentgotthárdról és 
környékéről, de Körmendről és térségé-
ből is nagy számban érkeztek a részt-
vevők. Egyesek szerint körülbelül 80, 
mások szerint közel 100 zarándok tette 
meg az éjszakai utat a felázott erdőkön 
és réteken keresztül. A keresztút minden 
állomáshelyén egy-egy zartándoktársunk 

vett fel és vitt magával egy-egy égő mé-
csest a Zsida városrészen álló emlékke-
resztig, ami ahhoz a helyhez áll közel, 
ahol Brenner János holttestét megta-
lálták. A felemelő, szép zarándoklatunk 
ennél a keresztnél a mécsesek és gyer-
tyák elhelyezésével ért véget. 

Az addigra átfagyott zarándokokat Zsi-
da klubhelyiségében a városrész civil szer-
vezete és lakói várták szerény szeretet-
vendégséggel. Köszönet nekik érte. Em-
lítésre méltó még, hogy a keresztutat jel-
ző mécseseket Vörös László zarándoktár-
sunk készítette el és ajánlotta fel. Egye-
sületünk 2014. évi zarándoklatai ezzel 
az eseménnyel értek véget.  A Jóisten áld-
jon meg minden zarándokot! Idén is ta-
lálkozunk, zarándokútjaink előkészítését 
már megkezdtük.           

[Dancsecs Máté]
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„Minél mélyebben átéled Krisztus lényegi 
valóságát az Oltáriszentségben, 
annál mélyebb lesz lelkiéleted. 

Ha nem megy az ima és az elmélkedés, 
éld át a Valóságot, 

hogy Krisztus éppen úgy ott van jelen, mint te.”
 

Brenner János Lelki naplójából


