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F
őpásztorunk szándéka szerint 2008. szeptem-
ber 1-jétől a szombathelyi Püspöki Általános

Iskola, Egyházmegyei Óvoda és az Egyházmegyei
Kollégium egyesülésével létrejött a Brenner János
Nevelési Központ. Nagy öröm és megtiszteltetés az
új intézmény minden dolgozója és diákja számára,
hogy a boldoggá avatás előtt álló vértanú pap, Bren-
ner János nevét viselő oktatási intézmény közös-
ségéhez tartozhatnak. János atya élete és hivatástu-
data példát mutat mindannyiunk számára. A mint-
egy kilencszáz óvodás, általános iskolás, középisko-
lás, pedagógus és technikai dol-
gozó a szülőkkel, nagyszülőkkel
együtt közel háromezer fős közös-
séget alkot úgy, hogy az intézmény-
egységek mégis meg tudják őrizni
a családias, szeretetteljes légkörü-
ket.

Az elkövetkezendő években erőt
kell merítenünk intézményünk né-
vadójának életéből. János atya
szülővárosában, itt Szombathelyen
lett a Püspöki Iskola tanulója, in-
tézményünk Hollán Ernő utcai
épületében. Később pedig a Széke-
segyház melletti szemináriumban,
a mai Brenner János Kollégiumban
folytathatta teológiai tanulmányait
és felkészülését a papi szolgálatra. Brenner János
életútjának azon állomásai, amelyek intézményünk
épületeiben voltak, még közelebb hozzák hozzánk a
vértanú életét. Életpéldájával erőt ad mindannyi-
unknak a mindennapok nehézségeinek leküzdésé-
hez. 

Közösségünk erejével és barátaink segítségével,
sikeres és eredményes munkát végezhetünk a ránk
bízott ifjúság nevelésében. A gyerekeknek, kicsiknek
és nagyoknak egyaránt példát mutat János atya élete.
Természetesen senki sem vár el tőlük olyan, min-

denáron való elszántságot, ami őbenne volt, de sze-
retetre és a közösségért való jó cselekedetekre buz-
dítja mindannyiunkat.

Prohászka Ottokár szavaival szeretném ezt elmon-
dani nekik: „Szeress nagyon, szeress áldozattal, sze-

ress kifogyhatatlanul! Ne hagyd magad legyőzetni

a nehézségekkel, a közönnyel, sikertelenséggel. Sze-

ress – és jobb lesz a világ.” 

János atya példát mutat a felnőtteknek, pedagógu-
soknak sok erénye mellett alázatával is, amelyet az
egyik legfontosabbnak tartok. Napjainkban az alázat

rossz hangzású szó, pedig igazi je-
lentése távol áll a sokak által gon-
dolt jelentésektől, nélkülözhetetlen
erkölcsi érték. Az alázatos lelkű
ember nem szolgalelkű, sokkal in-
kább   szabad lelkületű. Ahogy azt
Mácz István írja: „Az alázat belső

szabadság. Olyan szabadság,

melyben a lelket – önismeretet –

nem béklyózza a szolgalelkűség és

nem fogja kalodába a gőg.” Az
alázatos lelkületű ember figyeli ön-
magát és környezetét, folyamato-
san fejlődik, és döntéseiben, ítélke-
zéseiben nem irányítja a kevélység,
az önző gondolat, hanem a szeretet
vezérli életét, munkáját. Úgy,

ahogy Brenner János is szerette az Istent, az embere-
ket és az élethivatását, kifogyhatatlanul. 

Remélem, hogy az elkövetkező években, évtizedek-
ben Brenner Jánoshoz méltó módon végezzük mun-
kánkat, és gyakoroljuk hivatásunkat. Remélem, mert
ahogy azt Leo Maria Suenens, belga bíboros mondta:
„Remélni kötelesség és nem fényűzés. A remény

nem álmodozás – ellenkezőleg: eszköz, hogy ál-

munkat valóra váltsuk. Boldogok, akik álmodni

mernek, s álmukért kemény árat fizetnek, hogy

testet öltsön az emberek életében.”

A Brenner János Nevelési Központ
Englert Zsolt



2 ● 2009. december Emberhalász

V
elünk egyidőben vallatták a szentgotthárdi ren-
dőrségen Fenyvesi Lászlót és feleségét, Monek

Emőkét. Fenyvesit szemelték ki féltékenység indo-
kából elkövetett gyilkosság vádjára. Nem sikerült a
csel, mert Fenyvesi igazoltan az esti műszakban,
Répcelakon dolgozott december 14-én. A házaspár-
ral közös élményünk volt, őket bennfogták, minket
bátyámmal elbocsátottak. Az emeleti folyosón áram-
szünet miatt a sötétben botorkáltunk kifelé. Egy Cse-
pel teherautó lámpája világította meg az udvart. Az
érkezett autó géppisztolyos rendőröket hozott.
Amikor sorra lekapaszkodtak a lépcsőn, egy lövés
dördült el. Az
eltévedt golyó egy
lefelé kaptató
rendőr fején ment
keresztül. Nagy
lótás-futás lett.
Mi sötét utcán ke-
resztül gyorsan
távoztunk az állo-
más felé, nem kis
megrendüléssel.
Testvérem ször-
nyű halála is
eléggé megviselt.
A nyomozásban
pedig azt az ellen-
séges, embertelen magatartást tapasztaltam, amiben
évek óta részünk volt. Még János testvérem halála
előtt meghurcoltak – Mindszenty hercegprímás úr
beszédét keresve nálam. Ugyanabban az évben éjjeli
házkutatást értem meg szüleim házában. Embert
kerestek. Egy nap múlva a győri szemináriumot lep-
ték el a pufajkások (1957. január 10.), kutatva bármi
után, ami kompromittáló lehet. Még a könyveket és
a jegyzeteket is átlapozták. János testvérem nyo-
mozásakor is rossz érzéseim voltak. 

Tóka János egyházmegyés papunk – akit János
testvérem indított el a győri gimnáziumban – 1957
karácsonyi szünetére hazajött Farkasfára. Útközben
megállt Szombathelyen, hogy meglátogassa a Bren-
ner családot. A családban szomorú hangulat uralko-

dott. Tóka János a díványon ült. Egyszercsak csön-
gettek. Édesanyám engedte be Varjas Győző püspöki
titkárt. Ő a szobába azzal a közléssel lépett be: 

– Megtalálták Brenner János gyilkosát. 

Mindenki rá figyelt. 
– Ki az?

– Tóka Ferenc zsidai lakos – válaszolta. Tóka János
elsápadt, mert az az ő testvére volt. Később tudtam
meg, Varjas azért jött, hogy Tóka Jánost a rendőrség-
re kísérje kihallgatásra. Szentgotthárdra kísérték, és
aznap fogva tartották. Eléje tettek egy csomó papírt,
mondván, óráról órára írja le, hogy december 15-én

hol volt, és mit
csinált? Másnap
azzal az utasítás-
sal engedték el,
hogy sem Farkas-
fára a szüleihez
nem mehet, sem
Szombathelyre.
Egyenesen visz-
sza kell térnie
Győrbe. (Ezt Tó-
ka János 2000.
március 10-én kö-
zölte velem, ami-
kor a Papi Ott-
h o n b a n

combnyaktörésből lábadozott.) 
Engem kétszer idéztek Szentgotthárdra, de a mód-

szer ugyanaz volt. Az én feladatom az lett volna,
hogy a családról mindent leírjak. 

Az idő múlott. 1990-et írtunk, amikor engedély
nélkül, szabadon utazhattam Szentgotthárdra. Elve-
zettek arra a helyre, ahol testvérem holttestét meg-
találták. Találkoztam az asszonnyal is, aki rátalált.
Az ún. miseutat, amelyen a hívek Zsidáról Kethelyre
jártak benőtte a bozót. A száraz kút helyén szemét-
dombot találtunk. Az iskola épülete ugyanúgy áll,
ahogy 1956-ban, amikor részt vettem János miséjén.
Kereszt áll az iskola mellett. Emlékkereszt. Itt halt
meg az Oltáriszentséget védve a magyar Tarzíciusz,
Brenner János.

Emlékezés Brenner Jánosra
Szentgotthárdi látogatások – 2. rész
Brenner József



B
renner László 1948. augusztus 29-én öltötte fel
a ciszterci novíciusok fehér ruháját, és ezzel

együtt a Tóbiás nevet kapta rendi nevének. Mivel
Brenner János nem kívánta az államosított szombat-
helyi gimnáziumban folytatni tanulmányait, Zircre
ment, ahol szintén államosították a ciszterci gimná-
ziumot, de Endrédy Vendel ciszterci apát a helyi
monostorban megnyitotta a gimnázium négy felső
osztályát, ahol az elbocsátott szerzetes tanárok taní-
tottak. Mivel az iskola hivatalosan nem működhe-
tett, így a bizonyítványt és az érettségit államilag
nem ismerték el. Ezzel Brenner János – már 17
évesen – azt is felvállalta, hogy az állami hatóságok
által elismert iskolai bizonyítvánnyal nem rendel-
kezik majd. Ebből is látszik, már ekkor tudta, hogy
csak és kizárólag egyházi szolgálatot akar teljesíteni,
teljesen elképzelhetetlen volt számára, hogy világi
munkakörben dolgozzon. Endrédy Vendel apát és a
rend vezetése a hivatások megmentése és ápolása
céljából hozta létre ezt a rendi-teológiai előkészítő
iskolát, a világi oblátusok intézményét. Ezzel az volt
a szándéka, hogy az általános iskolát végzett, a
ciszterci szerzetes-papi életre hivatást érző ifjakat
erkölcsi és lelki szempontból megérlelje. Az oblátu-
sok a monostorban éltek, de elkülönítve a többi szer-
zetestől.

Az 1950-es esztendő nyara az élet-halál harcról, a
túlélésről szólt a Katolikus Egyház részéről, hiszen
a Magyar Dolgozók Pártja vezetősége elrendelte a
több mint tizenegyezer női és férfi szerzetes házi
őrizetbe helyezését és június elejétől fogva előbb raj-
taütés szerűen, később előre jelezve szállták meg a
kolostorokat, minimális csomaggal teherautóra rak-
ták a szerzeteseket és különböző rendházakba vitték
őket, ahol összezsúfolva, teljes bizonytalanságban
tartották őket. A Püspöki Karral folytatott tárgyalá-
sok után 1950. szeptember 7-én meghozták és ki-
hirdették a 34. törvényerejű rendeletet, amely meg-
vonta a szerzetesrendek működési engedélyét.

Mindezek ellenére az oblációban eltöltött egy év
során fokozatosan erősödött Brenner János hivatása.
Befejezve gimnáziumi tanulmányait hivatásának
megfelelően Zircen maradt, és 1950. augusztus 8-án
jelentkezett novíciusnak. Brenner János is azon ti-
zenkilenc fiatal közé tartozott, akik magukra öltöt-
ték a ciszterci novíciusok fehér ruháját. Ekkor kapta
az Anasztáz szerzetesi nevet. A Rendi Tanács úgy
döntött, hogy a novíciusokat Budapestre menekíti,
és ismerős családoknál helyezi el őket. Brenner János
Anasztáz a budapesti Hittudományi Akadémia világi
hallgatója lett két szemeszteren át, az 1950/51-es
tanévben, miközben Sigmond Lóránt atya vezeté-
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Brenner János életrajza
Zirc – Budapest – Szombathely – Győr – 2. rész
Soós Viktor



sével titokban végezte novíciusi évét. Budapesten élő
rendtagok tanították a novíciusokat, általában a
Budai-hegyekben, vagy egy csendes, zavartalan he-
lyen gyűltek össze néhányan, és ott hallgatták a teo-
lógiai előadásokat. Naponta vettek részt szentmisén,
de mindenki egyedül ment más-más templomba,
hiszen az illegalitásban működő novíciusoknak ke-
rülni kellett a nagyobb összejöveteleket, nehogy az
államvédelem felfedje, és utána letartóztassa őket.
Egy év letelte után, 1951. augusztus 19-én Sigmond
Lóránt kezébe tette le első szerzetesi fogadalmát
Brenner János Anasztáz, hiszen Endrédy Vendel zirci
apát ekkor már börtönben volt. Mivel érezhető volt
és tudta, hogy ciszterci szerzetes nem lehet, úgy dön-
tött, hogy egyházmegyés papként folytatja hivatását.
A ciszterci rend elöljárói azzal kívánták biztosítani
a növendékek jövőjét, hogy egyházmegyei szeminá-
riumokba, illetve Hittudományi Főiskolákra kérték
felvételüket. Így került Brenner János a Szombathe-
lyi Egyházmegyébe, ahova felvételét kérte. Kovács
Sándor megyéspüspök ismerve a családot, ezt öröm-
mel fogadta. Mivel nem akarta, hogy Brenner János
szerzetesi múltja kitudódjék, Budapestről a Szom-
bathelyi Szemináriumba hívta tanulmányai folytatá-
sára. 1951 őszén felvételt nyert a Szombathelyi Hit-
tudományi Főiskolára.

Ebben az időben különös helyzetben voltak a szer-
zetes növendékek. Fogadalmukkal és lelkületükkel
az adott szerzetes közösséghez tartoztak; ezzel
püspökük és elöljáróik tisztában voltak, viszont tár-
saik legnagyobb része erről mit sem tudott, valójában
az adott egyházmegye kispapjai voltak. Szerzetesi
elkötelezettségüknek semmilyen jelét sem mutathat-
ták. Erre a titkolózásra azért volt szükség, mert ha
valakiről kiderült, hogy szerzetesi múlttal rendel-
kezik, azt azonnal eltávolították a szemináriumból.
Az Állami Egyházügyi Hivatal munkatársai a

kezdetektől fogva aktív munkát végeztek, felderítet-
ték, hogy kik rendelkeznek szerzetesi múlttal. A sik-
eres munka eredményeként a szemináriumokból az
1951/52-es tanév befejezése előtt elküldték azokat a
kispapokat, akik valamilyen szerzetesrendből kerül-
tek be az egyházmegyei szemináriumokba. Brenner
Jánosról – mivel ideiglenes fogadalmának nem volt
írásos nyoma – az Állami Egyházügyi Hivatal em-
berei nem tudták, hogy titokban fogadalmat tett a
ciszterci rendben, így a Szombathelyi Szeminárium-
ban maradhatott. Az elküldött kispaptársak esete
azonban nagyon megrendítette.

A szemináriumok nagy részét 1952 júniusában
feloszlatták, köztük a szombathelyit is. Brenner
Jánost – szombathelyi kispaptársaival együtt – 1952.
szeptember 13-án felvették a Győri Szemináriumba.
Győrben három egyházmegye – a győri, a pécsi és a
szombathelyi – kispapjai tanultak. A három Brenner
testvér az 1952/53-as tanévben itt készült a papi
szolgálatra. László ekkor ötöd-, János harmad-,
József pedig elsőéves kispap volt. Az édesapjuk –
Brenner József – a legnehezebb, a legkegyetlenebb
sztálinista időben is nagy örömmel fogadta fiai hi-
vatását, ami megpróbáltatást jelentett az egész
családnak. A munkahelyén szóvá tették neki: miért
engedi, hogy két fia papnak tanuljon. Erre mosolyog-
va kijavította, hogy nem kettő, hanem már három fia
készül a papságra.

Brenner Jánost az elöljárók a negyedik év elején az
elsőévesek duktorává nevezték ki, ő segítette, vezette
be őket a szemináriumi életbe. Testvéries, segítőkész
magatartása miatt társai igen kedvelték. A szombat-
helyi Székesegyházban 1954. június 20-án szubdia-
kónussá, december 12-én diakónussá szentelte
kispaptársaival – Nagy László, Seregély István és
Szlávik Andor – együtt Kovács Sándor szombathelyi
megyéspüspök. A pappá szentelésre szintén a szom-
bathelyi Székesegyházban került sor 1955. június 19-
én. János atya a szombathelyi Szent Norbert
lelkészség templomában mutatta be újmiséjét június
26-án, ahol bátyja, László már papként, öccse, József
szeminaristaként asszisztált. A Brenner család másik
két pap tagja, – Dr. Szabó Miklós és Szigetváry Géza
– is részt vettek az újmisén. A szentbeszédet Winkler
József teológiai tanár mondta. János atya primíciás
jelmondata a következő volt: „Az Istent szeretőknek

minden a javukra válik.”
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M
ár a szerzetesi hivatás felismerésének kezdetén őszinte elhivatottságot érzett az életszentségre, Isten

akaratának elszánt, áldozatkész követésére. Ezt így fejezte ki naplójában: „Szívem legmélyebb
hálájával és szeretetével köszönöm meg Neked, Istenem, azt a nagy-nagy kegyelmet, hogy szolgálatodra
rendeltél. Add, hogy életem méltó legyen hivatásomhoz, hogy szent lehessek, mert én egyszerre mindent és
egészen, fenntartás nélkül akarok Neked adni.”

Legfőbb vágya volt, hogy szent lehessen. Mária hálaénekéről, a Magnificatról elmélkedve is ezt jegyzi le,

mint novícius: „Ó micsoda ujjongás és Isten-dicséret! Soha senki nem tudott még ennyire ujjongani. Ó
Szűzanyám vezess el ehhez a lelkülethez, vezess el rövid időn belül az életszentség magaslatára, hiszen
most annyira szükség van rá.” Ma is nagyon időszerű ez a kérés. Tudta, hogy a világot, s benne népünket,

nem a szenteskedők, hanem a szentek tudják megváltoztatni.

Brenner János élete tiszta volt, ez sugárzott a tekintetéből is. A boldoggá avatási eljárás során a tanúk 

szinte kivétel nélkül mind megemlítették tiszta tekintetét, sugárzó, mosolygó arcát. „Emlékeimben úgy él,
mint egy mindig mosolygó, kiegyensúlyozott, boldog gyermek. – János csupa mosoly, csupa derű, csupa jó
szándék. A tekintete, a belőle áradó szeretet ki nem mosható belőlünk. A tekintete mindig felfelé húz,
valamiképpen előttünk és fölöttünk volt. – Az a vidámság, az a nyugodt, boldog mosoly, ami mindig az
arcán volt, nagyon él emlékeimben. – Valami sugárzott belőle. – Ami a legjellemzőbb: tekintetében mindig
lehetett látni, hogy tiszta lelkiismerettel él.”

Vidám ember volt, de mint lelki írásaiból kitűnik, többször foglalkozott a halállal. Valamit érzett, mielőtt

meggyilkolták. Tudott a személye ellen kitervelt vádakról, tudta, hogy figyelik és bosszút forralnak ellene.

Mindezek ellenére nem futamodott meg a reá leselkedő veszedelmektől. Püspöke aggodalmaskodására azt

felelte: „…nem félek semmitől, szívesen vállalok minden áldozatot.” Naplójába pedig ezt írta: „Uram,
tudom, hogy tieidet nem kíméled a szenvedéstől, mert mérhetetlen hasznuk van belőle.” Ki tudja, amikor

ezt a mondatot leírta, talán már igenlő választ akart adni Isten kitüntető kegyelmére, amellyel őt a vértanúság

pálmájának elfogadására meghívta. 

„Az Istent szeretőknek minden a javukra válik.” (Róm 8,28)
János paptestvérünk újmisés jelmondata rövid papi életének

vezérgondolata volt. Ezzel a lelkülettel élt és halt Krisztusért

és a rábízottakért. Rövid, de Istent szerető élete alatt minden a

javára vált, még (vagy legfőképpen) a halál is, hiszen az ő vére

is a kereszténység magvetése. Jó pásztor volt. „A jó pásztor
életét adja juhaiért.” (Jn 10,11) János atya ezt tette: életét adta

egy nem létező betegért, életét adta a hivatásáért, Krisztusért.

Hős volt, mert a célért képes volt minden áldozatra. Nem félt

a fenyegetéstől, nem félt az üldözéstől. Brenner János szem-

beszállt a hitetlenséggel, és a hit megvallásának vértanúja lett.

Több vádat is felhoztak ellene a nyomozás során (szerelmi

ügy, embercsempészet...), keresve a gyilkosság okát, amit rábi-

zonyíthatnak, de nem találtak senkit, aki rosszat mondott

volna róla. A nyomozás végén valaki megjegyezte: „Lefolytat-
ták Brenner János szentté avatási perét!” Mindenki előtt nyil-

vánvalóvá vált, hogy Isten ügyét hűségesen szolgáló,

tisztalelkű, becsületes pap volt ő. Nem embercsempész, hanem

emberhalász!
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A magyar Tarzíciusz
Brenner János lelkiségéről – 2. rész
Császár István
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M
inden szenttéavatási eljárás végső és egyedüli
bírája az Anyaszentegyház Legfőbb Pászto-

ra: a pápa. Ő határoz az életszentség vagy a vérta-
núság, illetve a csodák elismeréséről, ő dönt a
boldoggá- és szenttéavatás lehetőségéről.

A boldoggá avatás azt jelenti, hogy Isten Tisztelet-
reméltó Szolgáját egy maghatározott kiterjedésű
közösség szentként tisztelheti. A pápa erről rendel-
kező apostoli levelének kihirdetésére az adott egy-
házmegyében kerülhet sor, a Szentatyát ilyenkor egy
bíboros képviseli, ő olvassa fel a várva várt szöveget:

„Mi, elfogadva Püspöktestvéreinknek valamint
Krisztushívők sokaságának a kérését, miután
kikértük a Szenttéavatási Ügyek Kongregációjának
a véleményét, Apostoli Tekintélyünkkel engedélyez-
zük, hogy Isten Tiszteletreméltó Szolgáját N.-t
mostantól fogva Boldognak nevezzék, emléknapját
pedig a kánonjog előírásai szerint megállapított
helyen és módon évről évre (ekkor és ekkor) megün-
nepeljék. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Ámen.”

A szenttéavatás előfeltétele egy, az előzőek szerint
kivizsgált csodás esemény, amellyel Isten hitelesíti a
lefolytatott vizsgálatot. Erre azért van szükség, hogy

az Egyház ebben a fontos kérdésben az emberi
tévedések kiküszöbölését ily módon is kiimádkozza
és így biztosíthassa.

A szenttéavatást kizárólag a pápa végzi, ez ugyanis
a hittételek kihirdetéséhez sok tekintetben hasonló
legfőbb pásztori cselekmény. A hagyományos pápai
szöveg, ún. szenttéavatási formula összefoglalja azt,
hogy a kanonizáció mennyivel jelent többet mint a
boldoggáavatás:

„A Szentháromság dicsőségére, a katolikus hit fel-
magasztalására és a keresztény élet fellendítésére,
a mi Urunk Jézus Krisztus, Szent Péter és Pál apos-
tolok valamint Saját tekintélyünk erejével, hosszas
megfontolás után, miután többször kértük Isten
segítségét és meghallgattuk számos Püspöktest-
vérünk véleményét, úgy döntöttünk, hogy Boldog
N.-t szentnek nyilvánítjuk, nevét a Szentek Lajst-
romába vesszük, és elrendeljük, hogy az egész Egy-
ház vallásos buzgósággal tisztelje őt a szentek
között. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Ámen.”

Bár Brenner János aktái Rómába kerültek, és azóta
az ő mielőbbi boldoggá avatásának lehetőségéért
imádkozunk, tudnunk kell, hogy minden ilyen eljárás
végső célja a szenttéavatás. Leginkább azért,  hogy a
helyi szent a világegyház közös példaképe lehessen.
Sokan kérdezik, hogy mennyi időbe telik egy ilyen
eljárás. Erre a kérdésre a legnehezebb választ adni.
Rómában csaknem háromezer ügyet vizsgál jelenleg
a Kongregáció, és néhány ritka kivételtől eltekintve
mindre egyenlően szigorú szabályok vonatkoznak.
Fontos tudni azt is, hogy bár hatékony eszköz a jó
értelemben vett lobbizás, de a leghatékonyabb mégis
az imádság.

Brenner Jánost boldognak kiáltjuk! – nem illeték-
telenül megelőlegezve ezt a címet, inkább hitet téve
amellett, hogy őt már most égi közbenjárónknak
érezzük, ahogy Boldog Batthyány-Strattmann Lász-
lót vagy Isten Szolgája Mindszenty Józsefet. Imád-
sággal kérjük és várjuk Egyházunk döntését, hogy ez
a mi személyes és közösséget erősítő tiszteletünk a
boldoggá avatással további kegyelmek gazdag forrása
lehessen.

Boldognak kiáltjuk!
A boldoggá avatási eljárásról – 2. rész
Kovács Gergely
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A
XX. század a keresztény vértanúk százada –
mondta egyik előadásában Andrea Riccardi, a

San Egidio közösség alapítója. Idézte Isten Szolgája,
II. János Pál szavait: „Papi hivatásom nemzedékem

annyi tagja nagy szenvedésének idején született.”

A pápa személyes tapasztalatai alapján arra a
meggyőződésre jutott, hogy a vértanúság a
keresztény-séggel együtt járó valóság. Ezért felhívás-
sal fordult a helyi egyházakhoz: „ne hagyják

feledésbe merülni mindazok emlékezetét, akik vér-

tanúságot szenved-tek, hanem gyűjtsék össze a

szükséges dokumentációt.” Nem szabad engedni,
hogy tanúságtételük homályba vesszen az Egy-
házban.

Meghatódva idézem fel én is vértanú paptestvé-
remmel kapcsolatos emlékeimet. Egy évig együtt ta-
nultam vele és testvéreivel a győri szemináriumban:
László ötödéves, János harmadéves, József pedig
velem együtt elsőéves volt. 1957. november 11-én ke-
rültem Kisunyomba káplánnak. János alig egy hónap
múlva vértanú lett. E rövid idő között látogatott
szüleihez Rábakethelyről Szombathelyre Csepel mo-
torkerékpárjával. Nagy öröm volt számomra, hogy
megállt Kisunyomban, bejött a plébániára, érdeklő-
dött felőlem. Mint újmisésnek nagyon jól esett ez a
látogatás. Szent István vértanú ünnepén, karácsony
másnapján szóltam vértanúságáról a híveknek, akik
megdöbbenve hallgatták, hogy már nincs közöttünk.

1962. szeptember 20-án kerültem Rábakethelyre.
Utódja lettem, az ő szobájában laktam. Őriztem azt
a bőröndöt, amelyben János véres karingje és a be-
tegellátó burza volt. A Rábakethelytől Zsidáig vezető
utat többször megjártam, amikor Zsidára jöttem mi-
sézni. Elevenen él bennem az is, hogy a hívek milyen
szeretettel őrizték emlékét. Meghatódva elevenítet-
ték föl a vele kapcsolatos eseményeket: „engem is ő

tanított, kisfiamat ő keresztelte, neki is ilyen mo-

torja volt, mint nekem…” Lehetne tovább sorolni
ezeket.

Egy alkalommal (amikor Olaszfán voltam plébá-
nos) Kozma esperes urat hoztam el Oszkóból Zsidá-
ra egy német pap barátjával együtt. Megdöbbentő
volt, ahogy mutatta neki kedves káplánja vértanúsá-
ga helyét. Rövid kethelyi szolgálatom alatt is érez-

tem, hogy János
sokkal többet tett
halálával, mint amit
mi tehetünk hosszú
éveken át
munkánkkal. 

János vértanúsága
megdöbbentett mind-
nyájunkat, megrázta
volt spirituálisát, a szentéletű Böck Já-nos atyát is.
1957. december 17-én kelt levelével kereste fel János
szüleit, hogy maga és tanártársai részvétét közvetítse
számukra. Levelében azt kéri a szülőktől, hogy a hit
fényénél lássuk és az istengyermeki szeretetnek ere-
jében oldjuk meg ezt az emberi szívnek nagyon fáj-
dalmas történését. Idézi a kérést, amit az Egyház
papszenteléskor kér: „Tündököljék benne az igaz

élet teljes szépsége, hogy majd, ha számot kell adni

a rája bízottakról az örök boldogságot nyerje el ju-

talmul.” Az igazi élet teljes szépsége, amikor hason-
lóvá lehet Krisztushoz, a vértanúságban tündöklik
legteljesebben. 

A Katolikus Egyház Katekizmusa szerint „a vér-

tanúság a hit igazsága mellett legnagyobb tanú-

ságtétel, olyan tanúságtételt fejez ki, amely egészen

a halálig terjed. A vértanú a meghalt és feltámadott

Krisztusról tesz tanúságot, akivel szeretetben egye-

sül. Tanúságot tesz a hit és keresztény tanítás igaz-

ságáról. A halált az erő felindításával viseli el.”

A vértanúság az Egyház számára mindig győzelem,
bármennyire is vereségnek szánják ellenségei. Igazá-
ból a gonoszság számára vereség. Ezt már János
testvérünk vértanúságánál is látták a gonoszság em-
berei. Nem véletlenül hangoztatták: nem akarunk
vértanúkat! Ezért írja szentéletű spirituális: „Nem

veszítettük el, csupán megelőzött minket az égi

úton. Néhány évvel ezelőtt a balatoni körutunkon

is néhányszor nagy lendülettel az élre futott.”

Amit a szentéletű spirituális már akkor látott, mi
is érezzük és tudjuk, hogy sokkal inkább a miénk
maradt, mintha még közöttünk élne. Ő rövid idő
alatt is teljes pályát futott be. Vértanúságával az „élre

futott”. Vértanúságának gyümölcséből élünk, mu-
tatja az „égi utat” mindnyájunknak. Életünk ádventi

Brenner Jánosra emlékezem
Dr. Gyürki László



A
z Egyházmegyei Múzeum májusban megnyílt új, állandó kiállítása Brenner János életét mutatja be. A
kiállítást az elsők között tekintette meg Dr. Erdő Péter bíboros prímás, esztergom-budapesti érsek, a

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Látogatását követően a következő bejegyzést hagyta a
vendégkönyvben:

Egy másik, a kiállítás megtekintése után írt személyes bejegyzést a vértanú sorsú pap egykori hittanosától
olvashatunk: 

Megrendítően szép kiállítás vértanúnknak. Bennem egy szomorú, mégis szép gyermekkort idéz fel. Em-
lékszem a döbbenetre, a fájdalomra, hogy mind csak sírtunk. Mentünk a faluban és sírtunk, és aki szembe
jött az is sírt. 

Emlékszem a kedves „kis tisztelendőre” (csak így hívtuk, akinek mindig volt egy kedves, vigasztaló
szava, megnyugtató mosolya. Emlékszem, hogy örültünk, ha jött ruganyos léptekkel. Emlékszem a jóságos,
de sokkal szigorúbb Kozma esperes úrra és Málcsi nénire is. Köszönöm az égnek, hogy bár pici ponton, de
tiszta gyermekként részese lehettem életüknek. Mindenkinek csak köszönni tudom ezt a szép emlékezést. 

(Szombathely, 2009. május. 19. Egy volt rábakethelyi gyermek)

A múzeum május 4. és szeptember 30. között keddtől szombatig, 9-től17 óráig látogatható. A téli időszak-
ban csak előre bejelentett csoportokat (10 fő felett) tudnak fogadni csütörtökön és pénteken. A csoportok
várható érkezését egy héttel a látogatás előtt kérik jelezni. A belépőjegyekről a múzeum honlapján
(www.muzeum.martinus.hu) tájékozódhatnak a kedves látogatók.

Brenner János kiállítás Szombathelyen
Horváthné Simon Katalin, Császár István
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