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C
saládunkban hárman voltunk testvérek. Mind-
hármunk élete a papi hivatás útján haladt a

papszentelés felé, ugyanakkor mindegyikünk útja
különbözött is. Más-más évfolyamokban tanultunk,
egymástól távol levő papi állomáshelyeink miatt is-
meretségi körünk is különbözött. Szüleim otthoná-
ban gyakran fordultak meg papok, akik váratlanul,
sokszor ebédidőben érkeztek. Édesanyám azonban
mindig, mint saját gyermekeit fogadta, és keresztne-
vükön szólította őket, s ha kellett, inkább lemondott
saját ebédjéről, csakhogy látogatóinkat megvendé-
gelhesse. Sokszor gyűlt össze kisebb-nagyobb társa-
ság szobánkban. Egyik ilyen alkalommal civil embe-
rek keveredtek közénk. Amikor édesanyámtól elbú-
csúztak, nagy ámulattal beszélték el: nem is gondol-
ták, hogy a papok ilyen vidámak és jókedvűek tud-
nak lenni. 

Hogy volt lehetséges ez, amikor abban az időben
oly sok támadást kellett elviselni Isten szolgáinak?
A papi hivatás szép, és sok örömmel jár. A latin
szentmise lépcsőimájában mielőtt felment a pap az
oltár elé, a zsoltárok imáját mondta. „Bemegyek az
Úr oltárához az Úrhoz, aki megvidámítja ifjúságo-
mat.” (Zsolt 42,4) A papság szépségét és örömét az
adja, hogy papnak lenni hivatás, éspedig nem is akár-
milyen, hiszen egyenesen Isten hív szolgálatra. Sze-
mélyesen, mindenkit külön-külön úgy, mint az apos-
tolokat, akiknek azt is tudomására hozta: „Nem ti
választottatok engem, hanem én választottalak ki
titeket, és arra rendeltelek, hogy munkátokkal gyü-
mölcsöt hozzatok.” (Jn 15,16) Az életben sokféle hi-
vatás létezik. Gyakran hallani: szeretem, kedvvel
csinálom, örömet okoz, különösen, ha az eredményét
is látom. Tapasztaljuk ugyanakkor azt is, hogy sokan
nem szeretik foglalkozásukat, ezek munkájára
mondjuk, hogy „favágás”. A papot Isten hívja mun-
katársául, s a pap életét adja Istennek! Jézus a bará-
tainak nevezi apostolait: „Nagyobb szeretete senki-
nek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért. Ti

barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancso-
lok nektek.” (15,13.15) Istennek nem lehet fél szív-
vel szolgálni. Amikor 14 éves koromban édesapám-

mal közöltem, hogy pap szeretnék lenni, türelmetle-
nül vártam válaszát. Ő örömét fejezte ki ennek hal-
latán, s mindössze egyetlen kikötést tett felvetésem-
re: legyek jó pap. Ez azt jelentette, hogy teljes szívvel
és lélekkel végezzem feladatomat, mert a hivatás
csak akkor öröm. Később már papként többször jár-
tam szerzetesházakban, ezek az alkalmak mindig
nagy lelki épülésemet szolgálták. Ők még szigorúbb
szabályok szerint élnek, személyiségük mégis öröm-
mel és vidámsággal teli. Itt tapasztaltam meg igazán
azt a régi mondást, hogy a szem a lélek tükre. Mit ol-
vastam ki e szemekből? Örömet, jóságot, szelídséget,
hivatásuk szeretetét. 

Ilyen volt Brenner János is, aki halála napján a fo-
lyosóról bekiáltott a konyhába: „Málcsi néni, olyan
szép a reggel, legszívesebben átölelném a világot.”
„Fütyörészve tisztította tovább cipőjét, öröm volt
vele lenni. A káplán atya vidám, kedves fiatalember
volt, nagyon szerettük” – mondta el a házvezetőnő. 

A papi hivatás sok örömmel jár
Brenner József

Brenner József és Brenner János
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E
gy anya életét sokminden megkeserítheti. An-
nál nagyobb szomorúságot azonban kevesen él-

tek át, mint amekkorát Brenner János vértanú sorsú
atya édesanyja átélt. Férjével egyetértésben, nagy hit-
ben, szeretetben nevelték fel mindhárom gyermekü-
ket, majd a Jóisten hívó szavára feltétel nélkül mind-
hármukat a papi szolgálatra engedték.  

A lelkipásztori munka szép hivatás, de egyben fe-
lelősségteljes is. Kitartó, bátor, példamutató élet kell
ahhoz, hogy gyümölcsöző legyen. János atya éppen
ennek a kimagasló, odaadó, ifjúságnevelő tevékeny-
ségének köszönheti vértanúságát. 

Sem a lelkipásztoroknak, sem a keresztény hívők-
nek nem ígért az Úr könnyű életet
ezen a földön. „Aki követni akar,

tagadja meg magát, vegye fel ke-

resztjét minden nap és úgy köves-

sen.” (Lk 9,23) „Ha tehát engem

üldöztek, titeket is üldözni fog-

nak.” (Jn 15,20) „Az én igám

édes, és az én terhem könnyű.”

(Mt 11,30) A hívő ember tudja, a
kereszt nem büntetés, hanem ki-
tüntetés. János atya szülei, pap-
testvérei is ilyen kitüntetés része-
sei lettek. Türelmes kereszthordo-
zásuk hozzásegíti János atyát
ahhoz, hogy oltárra emeljék. Soha
nem mér ránk a Jóisten nagyobb
keresztet, mint amit el lehet vi-
selni, akit pedig kiválaszt a ke-
reszthordozásra, azt a lelki erősség kegyelmében is
részesíti. Mint tudjuk, a kegyelem Isten ajándéka,
szabadon adja annak, akinek akarja. Bizonyára a
lelki erősség kegyelmét kapta meg a háromszoros
papi édesanya is, aki második, akkor huszonhat éves
papfiát szörnyű körülmények között elveszítette.
Három év múlva férje is elköltözött az élők sorából,
így helyette is nagy odaadással gondoskodott a még
élő két gyermekéről. A lelkipásztorok tevékenysége
végigkíséri életünket. Születünk, élünk, meghalunk.
A hívő keresztény ember életének minden fontos
eseményénél jelen vannak a papok a szentségek ün-
neplése által.

Édesapám, aki megjárta az orosz fogság poklát,
mindig nagy tisztelettel viseltetett irántuk. Tudta,
hogy kilátástalan helyzetben, a családjától távol, re-
ményvesztetten, élet-halál közt mit jelent egy lelki-
pásztor bíztató szava. Két alkalommal néhány napon
keresztül itthon is fogvatartották, mivel úgy gondol-
ták, meghatározó ember a környezetében. Hadiárva-
ként, családfenntartóként mindig az igazságért, az
emberi jogokért küzdött. János atya legfiatalabb test-
vére, Brenner József atya húsz évig volt a lelkipász-
torunk. Egy alkalommal édesapám megemlítette
neki, hogy látni szeretné az édesanyját, aki három
papot nevelt, s akik közül egyet brutális körülmé-

nyek között elveszített. A találko-
zás során nem maradt el a részvét-
nyilvánítás és a gratuláció sem a
három papfiúért. Hálás vagyok,
hogy megismerhettem a három-
szoros papi édesanyát, és példa-
mutató szenvedéséből erőt merít-
hettem.

A találkozás után kiváló hitves-
társ és családanya képe rajzoló-
dott ki előttem. Az édesanya te-
kintete messzire révedt, ha János
atyáról beszélt, ahogy mondani
szokta: „Ha behunyom a szemem,

tisztán látom mosolygós, kedves

arcát.” Nekünk, kívülállóknak so-
ha nem panaszkodott, legfeljebb
azért, hogy hosszú időn keresztül

nem beszélhetett a történtekről, mintha nem is élt
volna. Ez fájt neki leginkább. 

Bosszúvágy sem vezérelte, hitét nem veszítette el,
napi áldozó volt, rendszeresen segített a rászoruló-
kon. Ha János fia szóba került, mindig úgy fejezte be
szűkszavú mondandóját: „Azt csak a Jóisten tudja,

hogy miért tette.” Valóban így van. 
Ma már tudjuk, a lelkipásztorok példaképe János

atya, a szüleik pedig a papi édesanyák, édesapák pél-
daképei. Továbbra is buzgón imádkozzunk Brenner
János boldoggá avatásáért, mert az akkor kilencéves
– János atyát ismeretlenül is megkönnyező – kislány
mára már háromunokás nagymamává cseperedett.

Egy vértanú sorsú pap édesanyjának kálváriája
Bukitsné Balogh Ilona

Brenner Józsefné

Wranovich Julianna



K
edves felkérés érkezett 2006. november 20-án
az akkor Rómában tanuló Horváth István

Sándor atyától. Bíztatást kaptam, hogy a Brenner-
emlékév alkalmából dolgozzam föl a vértanú káplán
életét egy – legfőképp fiataloknak szóló – zenés darab
formájában. 

Néhány nap, néhány hét gondolkodás után gőzerő-
vel nekiláttam az anyaggyűjtésnek és a komponálás-
nak. Alig fél évvel később már ott álltam a közel 50
fős bólyi szereplőgárdával a szentgotthárdi Művelő-
dési Ház színpadán. Azóta ezt az élményt a színját-
szó csapattal további 30 előadás alkalmával átélhet-
tem. (A 31. előadást a közelmúltban Abaligeten tar-
tottuk meg.)

Igazából nem a megírás és a darab színpadra állí-
tásának fáradalmairól, gyötrelmesen izgalmas folya-
matáról szeretnék írni, hanem arról a sok élményről,
amelyet Brenner János mártírnak köszönhetek.

Elolvasva János atya életrajzát, egy csodálatos sze-
mélyiséget fedeztem föl benne, akire oda kell figyelni,
és aki felé mások figyelmét is érdemes odafordítani.
Jézus hiteles tanúja ő!

A kommunizmus áldozatairól sokáig nem volt sza-
bad beszélni. Úgy éreztem, hogy ez az új zenés darab

még jobban, még harsányabban megtörheti a „hall-

gatás kényszerű csöndjét”. Hadd kiáltsuk világgá:
élt itt a Kárpát-medencében egy nagyszerű pap, akit
gyilkos kezek megöltek. Legyen példakép Brenner
János, és ne csupán a Szombathelyi Egyházmegyé-
ben!

Szobám falán kint van egy bekeretezett kép, egy
festmény-reprodukció János atyáról. Naponta több-
ször is rápillantok, el-elmondok egy-egy fohászt a
vértanú portréja előtt, akinek nagyon sokat köszön-
hetek.

Az élet nehezebb pillanataiban, betegségben; mun-
kahelyi nehézségek, a kis család gondjai és más prob-
lémák közepette olyan jó, hogy van egy olyan példa-
kép előttem, aki az emberi helytállásban a maximu-
mot nyújtotta azon a sötét adventi éjszakán 1957-
ben.

Minden fölszentelt pap Krisztust jeleníti meg, őt
hozza közénk a szentmisében. Brenner János atya a
szörnyű halálban is hasonlóvá lett a Mesterhez. Így
mindnyájan bízva remélhetjük: ő már ott van a
menny kimondhatatlan és leírhatatlan boldogságá-
ban. Az égi boldoggá avatás hitem szerint már rég
megtörtént.
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Egy nagyszerű példakép: Brenner János
A jó pásztor című zenés dráma szerző-főszereplőjének vallomása
Iváncsits Tamás

DVD ajánló - A jó pásztor

A
z ötvenes évek közepe táján egy nagy múltú, de szerény
körülmények között élő szombathelyi család újmisét ün-

nepel: Brenner János atya a Szent Norbert-templomban bemu-
tatja a legszentebb áldozatot. Két és fél év múlva ugyanerre a
családra mélységes gyász borul. A fiatal pap holtan fekszik egy
szentgotthárd-zsidai pajtaajtónál. Brutálisan meggyilkolták.

A kommunizmus évtizedeiben nem volt szabad beszélni
erről. Aki kinyitotta a száját megverték, megölték. A rendszer-
váltás után a hallgatás csöndje végre megtört. Brenner atya
tisztelői immár visszakapták a szólásszabadságot. A mártír pap
boldoggá avatási eljárása folyamatban van.

Ez a film János atya papi életéről és tragikus haláláról szól,
aki hitével hivatástudatával, tisztességével, igaz emberi helyt-
állásával nagy példát adott nekünk.

A jó pásztor  / Színes magyar zenés filmdráma / Szövegíró-zeneszerző: Iváncsits Tamás /

Operatőr: Sághy Gábor / Rendező: Lauer Ferenc / Időtartam: 86 perc / Nyelv: magyar /

Felirat: magyar, angol, német / Forgalmazza: Martinus Kiadó / Bruttó ára: 2000 Ft
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K
urucz Erzsébet Vincenza nővér máriaújfalusi
családból származott, s családjában rajta kívül

nővére is a szerzetesi hivatást választotta. Anna
Redempta 1930-ban a szombathelyi alapítású An-
nunciáta rendbe lépett, míg Erzsébet 1949-ben, 21
évesen a Salvator nővérek közösségéhez csatlako-
zott. Kevéssel ezután a rendtagoknak el kellett hagy-
niuk a kórházakat és az állami intézményeket, majd
1950-ben a szerzetesrendek feloszlatásakor deportál-
ták őket szerzetesházukból. Saját elbeszéléséből tu-
dom, hogy társaival együtt egy időre a váci Püspöki
Palotába vitték őket. Ott az épületet éjszaka reflek-
torfénnyel világították meg, ami ellen az ablakokra
akasztott ruhákkal védekeztek. Édesapja utána ment
Vácra, de rendjét nem akarta cserbenhagyni. Rövid-
del ezután azonban szétkergették a rendtagokat. Ha-
zaérkezését követően a rábakethelyi plébánián tevé-
kenykedett, ahol 1955-ben ismerte meg az újmisés
káplánt, Brenner Jánost. Féltette a tevékeny, nép-
szerű lelkipásztort, és félelme sajnos nem volt alap-
talan, hiszen 1957 decemberében meg kellett élnie
János atya brutális meggyilkolását. 

Kozma Ferenc esperes, Brenner János plébánosa,
oszkói áthelyezésekor, 1959-ben átadta megőrzésre
Vincenza nővérnek a gyilkosság óta őrzött véres kar-
inget és a burzákat. Én 1990-ben ismertem meg a nő-
vért, aki ekkor a többször megkínzott Kovács Imre

plébánost ápolta, s emellett kezdettől fogva részt vett
a Brenner János Emlékhely Alapítvány kuratóriumá-
nak munkájában, gondozta a Jó Pásztor-kápolnát és
a körülötte levő parkot, valamint lehetővé tette az
oda látogató zarándokoknak, hogy megtekintsék a
véres karinget és a burzákat. Ő volt az első, aki bát-
ran mert beszélni a gyilkosságról. Legfőbb vágya volt,
hogy megérje János atya boldoggá avatását, idén
azonban a Gondviselés másként rendelkezett. 

Kurucz Erzsébet Vincenza nővér hamvai ugyanott
nyugszanak, ahol Brenner János teste, a szombathe-
lyi Szent Kvirin-templom kriptájában.

Emlékezés Kurucz Erzsébet Vincenza nővérre
Brenner József

A szentgotthárd-zsidai Jó Pásztor-kápolna

Brenner János véres karingje Brenner János sírja a szombathelyi Szent Kvirin-templom kriptájában



Ö
t évvel ezelőtt, negyvenhat éves koromban, bé-
csi apáca nagynéném égi születése napján de-

rült ki, hogy előrehaladott állapotban levő, kilenc
centiméteres, agresszív fajtájú vastagbél-daganatom
van, amit minél előbb meg kell műteni. Emiatt nem
tudtam részt venni nagynéném Bécsben tartott teme-
tésén. Operációm előtt még szorgalmasabban imád-
koztam és elmélkedtem. Az orvosok elmondása sze-
rint nagyon féltem. Leggyakrabban a lelkileg hozzám
nagyon közel álló Brenner János vértanú sorsú áldo-
zópaphoz fohászkodtam, hogy segítsen át az előttem
álló műtéten és az utána következő nehéz időszakon.
Kértem, hogy nézze jócselekedeteimet, embertársa-
imnak nyújtott segítségemet, hasonlóan ahhoz,
ahogy ő is tette ezt fiatal papként. Imádkoztam, hogy
egymásnak földije lévén járjon közbe a Jóistennél bű-
neim bocsánatáért, és vezessen el a teljes gyógyulás-
hoz. A Brenner Jánosról megjelent négy könyv beteg-
ségem alatt a polcomon állandóan mellettem volt, s
van ma is. A három és fél órás beavatkozás sikerült,
pár órával később teljes nyugalomban ébredtem fel a
kórteremben, ahol egy templomigazgató atya állt
mellettem, hogy a betegek szentségében részesítsen.
Én azonban arra kértem, helyettem a mellettem fek-
vő, hetvenhét éves, daganatos megbetegedésben
szenvedő katolikus, mérnök férfit részesítse e szent-
ségben. Kérésemet teljesítette, s a beteg néhány nap-
pal később felkészülten távozott e földi életből. 

Az operációt követően éreztem és tudtam, hogy
meggyógyulok. Rendkívüli erős hit töltött el. Tizen-
egy napig még sem ülni, sem felkelni, sem járni nem
tudtam, az orvosok mégis végtelenül boldognak,
nyugodtnak és derűsnek láttak. A tizenkettedik na-
pon engedtek haza, ezt követően pedig olyan mérté-

kű javulás állt be állapotomban, hogy pár napon
belül már autót is vezethettem. A fél éven át tartó
kemoterápiás kezelés végére a betegség teljesen el-
tűnt a szervezetemből. Úgy gondolom az, hogy ma
ismét olyan egészséges vagyok, mint a megpróbálta-
tás előtt, imáim meghallgatásának és Brenner János
közbenjárásának köszönhető. Az orvosok a napok-
ban végzett ötödik, éves kontrollvizsgálaton is rend-
ben találtak nálam mindent.

Mikor Szombathelyen járok, első utam rendszere-
sen a Szent Kvirin-templom kriptájába vezet. Nagy
örömömre szolgál, hogy Brenner János atya egy he-
lyen nyugszik az én szeretett Bősze György szalézi
atyámmal, így földi nyughelyük felkeresése nem szo-
morúsággal, hanem a mennybéli, örök életbe vetett
bizalommal tölt el, hiszen mindketten örömmel és
derűsen szolgálták az Urat. Sírjaiknál nem tudok
sírni, mert azokból nem sötétség, hanem  mennyei
fényesség, Isten iránti derűs bizalom és hit árad, ami
megerősít engem.
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Brenner János kiadványok a világhálón

A
Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó internetes oldalán (www.martinuskiado.hu) minden olyan ki-
adványt összegyűjtöttünk, amely a Szombathelyi Egyházmegye intézményeiről, egyházközségeiről

és templomairól szól. Olyan könyvekkel is folyamatosan bővítjük kínálatunkat, amelyek szerzői Egyház-
megyénk lelkipásztorai, valamint a vértanú sorsú káplán, Brenner János életét bemutató könyvek, könyv-
jelzők és emlékképek is találhatók a honlapon.

Kiadványaink – a regisztrációt követően – kosárba tehetők és megrendelhetők. A megrendelt termékek
személyesen átvehetők a Püspöki Palota portáján, illetve kérés szerint a kiadványokat postai úton is el-
juttatjuk vásárlóinkhoz. 

Imameghallgatás
Cserjési Jenő



H
árom évvel ezelőtt, 2007-ben a mariazelli gyalogos zarándoklatunk során támadt az a gondolat, hogy

fel kellene éleszteni a háború előtt szervezett gyalogos zarándoklatok hagyományát a szomszédos

Ausztriában lévő Maria Bildre, ahol a templomi oltárkép a máriapócsi Könnyező Mária-kép másolata. Ezt

a templomot a szentgotthárdi ciszterci rend építette a birtokán, amely Szentgotthárdtól 11 kilométerre ta-

lálható. A gondolatot tett követte, és a szentgotthárdi Keresztény Megmozdulásokért Egyesület, felélesztve

a régi hagyományt, a Brenner János emlékévben megszervezte a zarándoklatot, amelyet vértanú sorsú pa-

punk boldoggá avatásáért ajánlottunk fel. Immár negyedik alkalommal kerül sor a zarándoklatra június 26-

án, amely a Jó Pásztor-kápolnától indul. A szentmisét Maria Bilden Dr. Veres András megyéspüspök mutatja

be, és Brenner József helynök úr is velünk zarándokol testvére boldoggá avatásáért. Egyházmegyénkből,

Ausztriából és Szlovéniából is – ahol a ciszterciek birtoka volt – több atya részt vesz ezeken az utakon. 

Bízunk benne, hogy közös áldozatunk és imádságunk hozzájárul ahhoz, hogy minél előbb boldogként tisz-

telhessük Brenner Jánost.

Zarándoklat János atya boldoggá avatásáért
Huszár Tibor
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