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M A Család Évében engedtessék meg, hogy
arról is írjak, akiről eddig még oly keveset

szóltunk. Az édesanyámról, akinek a család és a
gyermekek alakításában olyan nagy szerepe volt.
Sokat hangsúlyoztuk édesapám vallásosságát, amely
meghatározó volt papi hivatásunkra. Nem kevésbé
volt meghatározó a mama – ahogy őt szólítani szok-
tuk – istenszeretete, önfeláldozó gondoskodása, jó-
tékonykodása. A szülők tökéletes összhangja. 

Édesanyánk a Felvidéken szüle-
tett, akkor még Magyarországon,
Trencsén-Bánban. Édesapja ügyvéd
volt, aki gyakran praktizált Buda-
pesten, Bécsben és Pozsonyban.
Három nyelven beszélt, mint gyer-
mekei is. Édesanyánk tizenkét
gyermek közül a hatodik volt.
Hatan érték meg a felnőtt kort,
ugyanis voltak, akik csecsemő ko-
rukban haltak meg, de két gyerme-
ket húsz év körül vesztettek el.
Nagyapa különösen is kedvelte a
kis Juliskát kedves természete
miatt, s mert mint fiatal leány sokat
segített a háztartásban, a sok test-
vér ellátásában. Édesanyám mesélte, amikor nagy-
papa megjött a bírósági tárgyalásokról, és elfelejtett
gyermekeinek cukorkát venni, komoly arccal mond-
ta: Gyerekek, egész Pesten nem kaptam cukorkát. 

Édesanyám elemi iskoláit Bánban, a kisvárosban
végezte, nagyrészt tót gyermekek között, de akadtak
németek és németül beszélő zsidó osztálytársai is.
Plébánosuk és hitoktatójuk Jozef Tiso volt, a későbbi
szlovák államelnök, aki kiválóan beszélt magyarul. 

Nagyapa kedvenc leányát Budapestre küldte gim-
náziumba a Sacré Coeur nővérek híres iskolájába.
1919-ben a cseh katonaság bevonult a Felvidékre és
megalakult Csehszlovákia. Édesanyámnak az érett-
ségi előtt haza kellett térnie, de már idegen országba. 

A testvérek nyáron gyakran Magyarországon, a leg-
idősebb nővérüknél nyaraltak. Édesanyám ekkor is-
merkedett meg leendő férjével, édesapámmal, egy
családi összejövetelen. Nem sokkal később házassá-
got kötöttek, majd Szombathelyen telepedtek le. A
nagy Brenner család hamar befogadta édesanyámat.
Szüleim 1926. szeptember 23-án kötöttek házassá-
got a szombathelyi Székesegyházban, az akkor még
egyedül létező főplébánián. 

Brenner nagymama az őt körül-
vevő nagy család közt helyet szorí-
tott a fiatal házasoknak is. Ebben
a helyzetben mindnyájan bizonyí-
tották, hogy „aki jól tud imád-

kozni, helyesen tud élni”. (Kempis)

A kúria parkjának végében szü-
leim belekezdtek a családi fészek
építésébe, majd 1933-ban költöz-
tek be két nagyobb fiúgyermekük-
kel, Lászlóval és Jánossal. A nagy
kert ideális volt a fiúk számára. Az
új otthont azonban nem sokáig él-
vezhette a család, mert 1940-ben
édesapánkat váratlanul Pécsre he-
lyezték idegen környezetbe, ráadá-

sul helyzetünket a háború is nehezítette. Vasárna-
ponként a család a főtéren lévő belvárosi körtemp-
lomba járt szentmisékre, amelyet török dzsámiból
alakítottak vissza katolikus templommá. Már akkor
szembemiséző oltár volt a közepén. Vasárnaponként
ide vonult át a ciszterci gimnázium diákmisére. Csak
egy úttest választotta el az iskolát a templomtól.
Ekkor én még az egyházmegyei gyakorló iskola nö-
vendéke voltam. Emlékszem, gyakran vettünk rész
a májusi és októberi ájtatosságokon. Édesanyám
mellett ültem a padban, és a hosszú órákat imaköny-
vem képeinek nézegetésével színesítettem. A gya-
korló iskola közös programjai a székesegyházban
voltak. ► 2. oldal
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► Édesanyám, Wranovich Julianna

Emeleti lakásunkban gyermekként nem tudtunk ele-
get mozogni, ezért János testvéremmel gyakran por-
tyáztunk az udvaron. Édesanyám mindig félt, hogy rosz-
szalkodásunkkal és hangoskodásunkkal majd zavar-
juk az időseket. Hétvégenként gyakran sétáltunk a vá-
rosban, vagy ha az idő engedte, a Mecsekben kirán-
dultunk. Lakásunk mellett volt édesapám irodája, aho-
vá szívesen ellátogattunk délutánonként. Ez alatt édes-
anyánk mindig otthon várta, hogy együtt hazérjünk. 

1945-ben a háború után nehéz volt a megélhetés a
család számára. A pengő inflációja egyre gyorsabb
ütemben haladt. Édesapám kiutalt fizetésével lefu-
tottunk a piacra, hogy valami használhatót vegyünk
rajta, de mindössze egy ócska vaskésre tellett belőle.
Cserekereskedelem folyt, amivel nem tudtunk lépést
tartani. Gyakran jártam egy kesztyűgyáros család-
hoz, akiknek a fia osztálytársam volt, László testvé-
remet pedig a ciszterci atyák fogadták be kosztra.
Ezekben a nehéz időkben szövődött szoros kapcsolat
a ciszterci rend és családunk tagjai között.

Amilyen váratlan volt Pécsre költözésünk, éppen
olyan váratlanul ért bennünket édesapám szombat-
helyi iparfelügyelővé történő kinevezése is. Hamaro-
san visszatértünk Szombathelyre. Családi házunkban
ekkor több család lakott, akiknek a Tanács utalta ki a
lakást, nekünk már alig jutott hely saját otthonunkban.

1947-ben nagyanyánk és nagybátyánk két kofferral
érkeztek a szombathelyi állomára. Felvidéki otthonuk-
ból, Bánból költöztették el őket magyarságuk miatt,
a Beneš-dekrétumok következményeként. Nagyma-
mát a szűkös lakásunkba fogadtuk, neki átadva a két
szoba közül egyet. Ma is látom őt magam előtt,
ahogy az ablak párkányra támaszkodva a messzeség-
be néz, és sóhajtozva mondogatja: öreg koromra kell
kegyelemkenyéren élnem.

Édesanyánk sok mindenen átment. A sors legna-
gyobb csapása azonban János fia hirtelen, gyötrelmes
elvesztése volt. Három év múlva szembesülnie kellett
azzal, hogy férje halálos beteg, és már csak fél éve
van hátra az életből. Anyánknak nagy volt a hite, az
Istenbe vetett bizalma és férjéhez hasonlóan mindig
buzgón imádkozott. Nem kapnánk teljes képet sze-
mélyiségéről, ha nem emlékeznénk meg jótékonyko-
dásáról. Ismeretes Szent Ágoston mondása: „A sze-

retetnek az a természete, hogy másokkal megosztva

növekszik. Amilyen bőséggel árad ki másokra, olyan

mértékben gyarapszik önmagában.” (Serm. 206)

Édesanyám önzetlen szeretete nagy hatást gyako-
rolt az egész családra. János rövid papi életét kutatva
rájöttem, honnan vette testvérem a példát, amikor
olyan sokgyermekes családokat segített, akik anyagi
okok miatt nem tudtak volna a papi pályára készülni.
De mit is láttunk édesanyámtól? Tízgyermekes csalá-
dot segített azzal, hogy elvállalta a keresztanyaságot.
A „komaasszony” gyakran megjelent nálunk. Mi, fiúk
nem lelkesedtünk „a lelki rokonság” megnyilvánulá-
sáért, édesanyánk azonban mindig jóságos maradt.

Szombathelyen sokan ismerték Janka nénit, akit
többen bolondnak tituláltak. Jólelkű, de nagyon sze-
gény asszony volt, ezért gyakran eljött hozzánk ebé-
dért. Útközben leszabott egy-egy szál virágot, a kapu-
nál kezünkbe nyomta és azt kérte: Adja azt édesany-
jának, és kérdezze meg van-e ebéd? Mindig volt. Sőt
édesanyánk a konyhába is beengedte, leültette és tré-
fásan mondta: Janka az én barátnőm. 

Támogatott egy állásából kidobott pedagógus csa-
ládot is. Hogy mennyit osztott szét, arról fogalmam
sincs. Csak azt tudom, hogy a mi dolgainkat, félretett
játékainkat is elosztogatta. Özvegyként ráért minden
nap szentmisére járni a ferences templomba. Ezeket
az utakat bevásárlással kötötte össze. Még ma is so-
kan emlegetik a fürge, mindenkivel kedves mamánkat,
akinek mindenkihez volt egy kedves szava. 

1990-ben egy hétköznap délelőtt éppen hazafelé
tartott, amikor a parkban egy állami intézetben ne-
velt fiú hátulról leütötte, és elvette a táskáját, egy jó
személyleírás alapján azonban egy óra alatt elfogták
a tettest. A támadást követően édesanyám egészségi
állapota folyamatosan romlott. Agyérgörcsök nyomo-
rították egészségét. A kertben gyakran ültünk együtt,
néztük a madarakat, de az ő tekintete már messzebb-
re esett. Éreztem, hogy hamarosan elveszítjük. 

1991. december 24-én Táplánszentkereszten miséz-
tem, előtte azonban felhívtam a kórházat, és állapota
után érdeklődtem. „Egyformán van” – volt a válasz.
Ekkor már több, mint egy hete nem reagált a beszé-
dünkre. A szentmise után bementem a kórházba, de
ő sajnos már holtan feküdt az ágyán. Karácsonykor
szólította el a jóságos Atya. Életének karácsonyait
sok-sok öröm és még több bánat kísérte. 34 évig nem
állított karácsonyfát, csak lélekben ünnepelt, végül
pedig karácsony lett égi születésnapja is.
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B
renner János jó barátom volt a magánéletben
és a ciszterci novíciusi időben egyaránt. Előz-

ményként néhány gondolat kapcsolatunk, barátsá-
gunk alakulásáról. Bátyámat 1948-ban, a nyolcadik
gimnazista évében – az állam által betiltott Mind-
szenty hercegprímás úr körlevelének a gimnáziumba
történt bevitele miatt – kizárták a szombathelyi Nagy
Lajos Gimnáziumból és az ország összes gimnáziu-
mából. Ezt követően engem is kizártak a tanintéz-
mény hetedik osztályából, majd 1950-ben az összes
középiskolából, mivel elleneztük Óra Kálmán hitok-
tató eltávolítását. Ezt abban az időben klerikális re-
akciónak minősítették az állami szervek. 

Mit tehettünk, amikor ilyen sorsfordító esemény
ért bennüneket érettségi előtt? Bátyám sikeresen le-
érettségizett a Győri Szemináriumban, én pedig fizi-
kai munkát végeztem. Akadt azonban némi remé-
nyünk egy szerencsés véletlen folytán, ugyanis talál-
koztunk a Brenner szülőkkel. János bátyja, László a
zirci cisztercieknél volt novícius. János szüleit, Juli-
anna nénit és Józsi bácsit gyakran meglátogattuk a
bátyámmal. Megragadott bennünket az a közvetlen-
ség, szerénység és vallásosság, amit náluk tapasztal-
tunk. Ezek után bátyám úgy döntött, elmegy zircre
novíciusnak. Én ekkor még nem voltam döntési hely-
zetben, de sok időt töltöttem Jánossal, sok csibész-
séget csináltunk együtt. A Gyöngyös patakban pecáz-
tunk, majd a halakat megetettük a macskákkal, de
gyakran pingpongoztunk a Rumi úti családi házunk
udvarán is. Jánost jó barátomnak tartottam. Akkor
még el sem tudtam képzelni, hogy néhány nap múlva
mindketten a Ciszterci Rend fehér novíciusi reveren-
dáját fogjuk viselni, mégis így történt! 

János Anasztáz Zircen is kiváló barátként viszo-
nyult novíciustársaihoz. Mindenki kedvelte őt. Köz-
vetlensége, barátságos természete, őszintesége mély
benyomást gyakorolt ránk. Szerettük és tiszteltük őt.
A zirci szerzetesi élet egyik velejárója volt a fizikai
munkavégzés is. Anasztáz ugyanúgy etette regge-
lente a rá eső időben a malacokat, mint egy gazdálko-
dó parasztember, de az ebéd felszolgálásában is szor-
galmasan részt vett. Az apátság konyháján apácák is
dolgoztak, akik szintén elismerően nyilatkoztak Já-
nosról, leginkább humora miatt.  Sajnos csak rövid

ideig örülhettünk a boldog zirci novíciuséletnek,
mivel a ciszterci atyák – ésszerű okokból – szétküld-
tek minket. Így kerültem először Budapestre, majd
Nagyesztergárra. Sok maradásunk azonban ott sem
volt, mivel továbbra is tombolt az egyházüldözés,
ezen belül, mint fő ellenségé, a szerzetesek üldözése.
Hazatértem Szombathelyre, és továbbra is fizikai
munkát végeztem. Édesanyám találékonyságának
köszönhetően azonban mégis sikerült bekerülnöm a
Ságvári Endre szakérettségire, onnan pedig kétéves
képzés után felvettek a Budapesti Műszaki Egyetem
Gépészmérnöki Karára. 

1957 decemberében kaptam húgomtól egy megren-
dítő táviratot „Brenner Jancsi meghalt” szöveggel.
Nem akartam hinni a szememnek. Azóta Mária hú-
gom sok Vas Népe cikket küldött nekem, megvettem
és elolvastam a Kántor nyomoz című könyvben a
Brenner Jánosra vonatkozó részt, Erzsébet húgomtól
pedig megkaptam a Magyar Tarzíciusz című könyvet.
Úgy gondolom, Brenner János Anasztáz vértanúsága
nyilvánvaló, hiszen papi hivatása teljesítése során
gyilkolták meg aljas módon, brutálisan. 

A Brenner testvérpár a Geröly testvérpárral Zircen

Emlékeim Brenner János Anasztázról
Geröly Ferenc

Emberhalász 2011. április ● 3



E
gy forró délutáni napon, 1957 nyarán Szalay
Géza gasztonyi lelkész egyetlen, kellemesen

hűvös szobájában voltam. Latin nyelvet tanított a
tisztelendő úr, így szólítottuk a szaléziánus atyát,
mert akkor Gasztony még nem volt plébánia. Az ige-
ragozás gyötrelmeit motorzúgás szakította meg.
Kiváncsian néztünk mindketten az udvarra érkező
motorkerékpárra. Akkor még nagyon ritkán lehetett
a faluban ilyet látni. Az atya azonban egyszerre fel-
ismerte az érkezőt. A vendég, amint leszállt a motor-
kerékpárról, leengedte a vékony kabátja alá felhajto-
gatott reverendáját. Ekkor láttam először papot mo-
toron és a tisztelendőruha ilyen praktikus viselését.
Mindez nagyon imponált nekem, de méginkább az a
fogadtatás, ahogyan üdvözölték egymást. Mintha
testvérek lettek volna. Valóban azok voltak, oltártest-
vérek. Ezt a szép szót is ott hallottam először. 

Szalay Géza bemutatott az érkezőnek, ő pedig ke-
zet nyújtott és bemutatkozott nekem: Brenner János
kethelyi káplán. A lélek, az egyéniség tükröződik az
arcon, a szavakban, a viselkedésben. Mélyen belém
ivódott, most is elevenen él bennem a gyermekkori
emlék: első találkozásom a tisztelendővel. 

A szobában azonnal észrevette a kinyitott latin
nyelvkönyvet, mellette az irkát. Odaült mellém és
magyarázni kezdte a latin szavak szépségét. Szalay
Géza halvány mosollyal állt mellettünk. A következő
percben felfigyelt a kis asztalon lévő sakktáblára –
Szalay Géza az orgonálás mellett sokféle társasjá-
tékra is megtanított bennünket. Brenner János azon-
nal meghívott egy sakkpartira. Utólag visszagondol-
va úgy tűnt, mintha nem is idősebb paptársához jött
volna, hanem a véletlenül éppen akkor ott tartóz-
kodó ministránsfiúhoz. A sakkozás persze hamar vé-
getért. Arra már nem emlékszem, hogy milyen ered-
ménnyel, mert emlékezetemet teljesen kitölti az a
meghatározó élmény, amely Brenner János egyénisé-
géből sugárzott első és egyetlen személyes találko-
zásunkkor: szent pappal találkoztam. Szalay Géza
tapintatosan közölte velem, hogy mikor menjek is-
mét latinórára. 

Leírhatatlan borzalommal és félelemmel sújtott be-
lénk a szörnyű tragédia híre azon az esős, hideg de-
cemberi napon, 1957 adventjén. A rossz hírek már
akkor, telefon és rádió nélkül is gyorsan terjedtek.
Karácsonyra, az Isten örömének ünnepére készül-
tünk, amelyet nekünk ajándékoz. Akkor azonban a
gyász, a döbbenet és a félelem töltötte el a falu népét.
Tele volt a templom fekete ruhás emberekkel, az idő-
sebb asszonyok nagy, fekete keszkenőben, advent ne-
gyedik vasárnapján. Mi, ministránsok az oltár lépcső-
jén Szalay Géza arcát néztük, amely meg-megvonag-
lott, amikor a szentmise végén elkezdte az imát
Brenner János atyáért. A szavakra, amellyel imád-
ságra szólított bennünket, már nem emlékszem. Arra
azonban igen, hogy már akkor vértanúnak nevezte
Brenner Jánost. 

A diktatórikus félelem, mint a rossz szagú, szeny-
nyezett levegő, évek óta állandóan körülvett bennün-
ket, belénk ivódott. Mégsem bénított meg, noha ez
volt a célja az Egyházat, a vallásos életet illetően. A
vallásos emberekben a papjaikkal való szolidaritást,
együttérzést erősítette. Papi hivatásomat, amelyet a
szülői ház mellett a szent életű papok, Kovács Rajnér
ferences atya, Szalay Géza és Brenner János bonta-
koztattak ki, a vértanúság fiatalos daccal, idealiz-
mussal erősítette. Két év múlva határozott hivatás-

Szent pappal találkoztam
Takács László

4 ● 2011. április Emberhalász

Brenner János rábakethelyi káplán



tudattal és szándékkal kezdtem el a gimnáziumi ta-
nulást a győri bencéseknél. De nemcsak én kaptam
hivatást. Ismét nyilvánvalóvá vált Tertulliánus mon-
dása: „A vértanúk vérehullása a keresztények mag-

vetése.” A Brenner János vértanúságát követő évek-
ben az Egyházat üldöző diktatúra alatt a Rába-menti
plébániákról, Felsőszölnöktől Körmendig, tizenhá-
rom új papi hivatás érlelődött és részesült a papszen-
telés szentségében. Közülünk négyet már magához
szólított az Úristen; de mind a tizenhármunkat meg-
tartott szent hivatásunkban. Brenner János rábaket-
helyi káplán életáldozatának is köszönjük, aki
példaképünk és mennyei támogatónk. 

Noha sem a gimnáziumban, sem a Központi Sze-
mináriumban nem esett róla szó, Brenner János em-
léke végigkísért egész életemben. Talán gyerekes lel-
kesedésnek tűnhet, de a győri Acsay Ferenc Interná-
tusban regényt kezdtem írni róla, ez azonban az első
lapok után abbamaradt. Hamarosan rájöttem ugya-
nis, hogy nagyon keveset tudok életéről és vértanú
haláláról. 

Akkor nem gondoltam, hogy még közelebb kerülök
hozzá káplánként a rábakethelyi plébánián. Negyven
év múltán is borzongató örömet érzek, amikor visz-
szagondolok arra a plébániaépületre és szobára,
amelyben János atya lakott, imádkozott, ahonnan két
év három és fél hónapig lelkipásztori útjaira járt az
öt faluba misét mondani, szentségekkel ellátni a hí-
veket, tanítani, temetni és játszani a fiatalokkal. (Na-
gyon sajnálom, hogy már nincs meg az a szép, árká-
dos, verandás plébániaház a vértanú emlékszobájá-
val!) Én is abban a szobában laktam, ugyanazokra a
lelkipásztori utakra mentem ugyanazokhoz a hívek-
hez. Emlékeimben élénken látom a kápláni szobának
azt az ablakát, amelyet megzörgetett a kelepcébe
csaló fiatalember azon a szörnyű adventi éjszakán,
hogy sürgős betegellátás ürügyén kicsalja a tisztelen-
dőt a végzetes útra. A szoba, az ablak, az ajtó kilin-
cse, a gyönyörű árnyas fák, a templom, a kehely, a
miseruhák, a Zsidára vezető mezei gyalogút és lép-
ten-nyomon számos emlék őrizte kezének és lábának
nyomát, idézte fel gyermekkori személyes találkozá-
som emlékét is. Nem röstellem, gyakran beszélget-
tem vele ott Rábakethelyen. Erőt adott és megnyug-
vást ugyanúgy, ahogy a hívek féltő, óvó és papot
tisztelő szeretete. Többször is figyelmeztettek, hogy
este, éjszaka senkinek se nyissak ajtót, ablakot.

Pedig hányszor jöttem haza este, sötétben Farkasfá-
ról az erdőn át előbb kerékpárral, majd motoron.
Máriaújfaluból rövidítve az utat a kertek alatt a gya-
logúton Zsidára az Alsókethelyi úton. Ma is azt
mondhatom, amit akkor az aggódó híveknek mond-
tam: nem félek. János atya velem járt. A magyarlaki
templomban, amelynek felépítéséért, a kezdetekért
János atya annyit buzgólkodott, az emléktáblán ol-
vastam Szent Pál szavait: „Az Istent szeretőknek

minden a javukra válik.” Ez volt Brenner János új-
misés jelmondata és erőforrása. Én ott értettem meg
és fogadtam be Istennek ezt a végtelen biztonságot
adó kegyelmét. A rábakethelyi plébánia öt községé-
ben töltöttem kápláni éveim legnyugalmasabb részét,
pedig az elrettentés, a félelem árnyéka lépten-nyo-
mon ott ólálkodott körülöttem. A hívek figyelmez-
tettek, hogy kiket kerüljek, kitől tartsak. A természe-
tes borzongás ilyenkor megérintett. Jártam annak a
férfinak a házában, akit annak idején a gyilkosságért
halálra ítéltek, majd felmentettek. Az anyósát láttam
el szentségekkel. Voltam annak a fiatalembernek a
szülői házában is Rábakethelyen, aki kelepcébe
csalta Brenner Jánost, és végül egyedül őt zárták bör-
tönbe. Édesapját láttam el szentségekkel, majd elkí-
sértem utolsó útjára. A fia akkor még börtönben volt.
Fiatalok, akikkel kis csoportot alkottunk, többszó-
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lamú énekkart szerveztünk, figyelmeztettek, hogy
nyomozó ólálkodik utánam. Egyik este a zsidai is-
kola ajtajánál tetten is érték az ügyetlenül hallgatózó
besúgót. A hívek féltettek, néha én is feszült voltam,
csütörtök esténként mégis tovább énekeltünk. Egy-
szer feljelentett egy besúgó a máriaújfalui templom
ajtajára kifüggesztett búcsúi plakát miatt. Valójában
a hittanóra idejét hirdettem és a gyerekeket hívtam
templomi oktatásra. Raportra rendelt be az akkori
ÁVH-s egyházügyi titkár a Megyei Tanácsra. Sikerült
nevetségessé tennem előtte az ugyancsak ügyetlen
besúgót, és nem lett az egérből elefánt. Ilyen légkör-
ben éltünk a 70-es években is. Igyekeztek különböző
rafinériákkal elriasztani minket a papi hivatástól és
a félelmet folyamatosan fenntartani bennünk. Ennek
ellenére minden évben megemlékeztünk mind az öt
templomban illetve kápolnában Brenner János atyá-
ról, vértanúságáról. Persze ez is a hatóság fülébe ju-
tott, ilyenkor a hívek aggódtak értem. Látványos fi-
gyelmeztetést akkor kaptam, amikor virágot helyez-
tem el a kethelyi plébániatemplom mellett álló Pieta
elé. Tudvalévő, hogy dr. Kozma Ferenc plébános em-
léket állított vértanú káplánjának egy régi szép kő-
szoborral, amely a Fájdalmas Anyát ábrázolja, amint
ölében tartja halott, Szent Fiát. Ez a kethelyi Pieta.
A szobor talapzatán Brenner János vértanúságára
emlékeztető kőtáblát helyeztek el. Az emlékmű ott-
maradt, de a plébánost elhelyezték. Minden temp-
lomba igyekvő az emlékszobor előtt megy el. Feltűnt,
hogy soha sincs előtte virág. A hívek titokzatoskod-
tak, nehezen szólaltak meg, mert féltek, hiszen nem
szabadott Brenner János emlékét ápolni. 

1971 nyarán Gödörházáról egy fazekastól szép

mázas virágtálat és kerámia vázákat hoztam. Beül-
tettem virággal és elhelyeztem a szobor magas talap-
zatának párkányára úgy, hogy a szél ne tudja leso-
dorni.  

Csendes éjszaka volt. Másnap reggel a virágtálat
összetörve találtam a földön, a virágokat pedig szét-
tépve, szétszórva. A látvány brutális kezekről árul-
kodott. Úgy látszott, hogy az is volt a célja a rongáló-
nak, hogy ezt észrevegyem. Mélységesen fájt. A virág-
ültetést másik vázával megismételtem és vékony
dróttal a szoborhoz erősítettem. Két nap múlva
ugyanaz a pusztítás érte, mint az elsőt. Nem ok nél-
kül lappangott félelem a hívekben. Még 14 évvel a
gyilkosság után is „figyelmes” volt a hatóság és nem
tűrte a tiszteletnek még a legapróbb megnyilvánulá-
sait sem. Valójában a diktatúra és kiszolgálói féltek
a vértanú emlékétől, a hívek tiszteletétől, mert az va-
lódi megtartó erő, Brenner János példakép. 

Bennem és a kethelyi hívekben akkor mély, keserű
fájdalom volt. 

Mégis azt mondhatom, hogy kápláni életemnek
egyik legszebb időszaka volt a kethelyi két év, három
hónap. Gyermekkoromban szent életű pappal talál-
koztam. Ő kísér most is papi hivatásomban, amelyet
nem félelem igazgat. 

Készülünk egyházmegyénk vértanújának boldoggá
avatására. A nádasdi plébániatemplomban a Szom-
bathelyi Egyházmegye fából faragott térképén boldog
dr. Batthyány-Strattmann László mellett Isten szol-
gáinak, Brenner Jánosnak és Mindszenty Józsefnek,
egyházmegyénk leendő boldogjainak bronz dombor-
művei láthatók – egyházmegyénk gazdag példaké-
pekben és pártfogókban.



C
iszterci pap vagyok, a Ciszterci Rend zirci
kongregációjának tagja. 46 éve élek Dallas

egyik peremvárosában, Irvingben, a rend texasi apát-
ságában. Körülbelül egykorúak voltunk Brenner Já-
nossal. 1932-ben születtem Győrött. Szüleim vallá-
sosan neveltek, Pannonhalmán, az akkori olasz gim-
náziumban végeztem a középiskola első négy osztá-
lyát, ami tovább erősítette bennem a vallásos hitet.
1950 júniusában érettségiztem Győrött, az akkori
közgazdasági gimnáziumban, és miután kapitalista
származásomnál fogva nem vettek fel egyetemre, a
Belspednél (Belföldi Szállítmányozási Vállalat) kap-
tam könyvelői állást. 

1950 augusztusában értesültem arról, hogy a győri
Szent Imre Plébánián lelkigyakorlatot szerveznek.
Húsz-egynéhány egyetemista korú fiú és leány vett
részt a hétvégi lelki találkozón, amely gyökeresen
megváltoztatta addigi életemet. A piaristák titkos
hitoktatási hálózatot építettek ki országszerte, s a lel-
kigyakorlat ennek megalapozása és beindítása volt.
A lelkinapok után Dievald atya elment, de Győrben
maradt egy roppant tehetséges, elkötelezett, katoli-
kus fiatalember, Járai Lajos. Ő vezette a győri hitok-
tatócsoportok hálózatát a fiúk között. Lelkesen csat-
lakoztam a munkához, és kaptam egy 14 éves fiúkból
álló csoportot, akikkel hetente találkoztunk, együtt
tanultunk. 

1952 tavaszán gondoltam először arra, hogy milyen
jó lenne ezt az apostoli tevékenységet „teljes mun-

kaidőben” végezni. Kezdett alakot ölteni bennem a
papi hivatás gondolata. Ekkor ismerkedtem meg
Detre atyával, aki a Szent Imre-templom kántorja-
ként tevékenykedett, miután állami nyomásra elbo-
csátották a győri papi szemináriumból, ahol gregori-
án éneket tanított. Négy-öt fiú társaságában gyakran
meglátogattam őt. Szent Pál rómaiakhoz írt levelét
tanulmányoztuk, de aktuális problémák is szóba ke-
rültek.

1952 szeptemberében nagy protekció révén sike-
rült felvételt nyernem a budapesti Apáczai Csere
János Pedagógiai Főiskola könyvtáros szakára.
Krisztus Király ünnepén a templomban a nagymise
alatt, a papnövendékek gregorián énekét hallgatva
szakadt rám a felismerés: nekem itt a helyem. Sok

latolgatás után, Isten segítségével megszületett ben-
nem a döntés: szerzetes akarok lenni! Mikor ezt tu-
dattam Detre atyával, ő megkérdezte: nem szeret-
nék-e esetleg ciszterci lenni? A Ciszterci Rend ugya-
nis a feloszlatás után is tovább élt és vett fel novíci-
usokat. Lelkes igennel válaszoltam a kérdésre. 

Augusztusban Detre atya közölte, hogy adott va-
sárnapon, este hét órakor menjek a városmajori
parkba a Beethoven-szoborhoz, ahol egy fehér öltö-
nyös úr fog várni rám. Az úr Sigmond Lóránt zirci
novíciusmester volt, akit röviddel bebörtönzése előtt
Endrédy Vendel apát úr a maga vikáriusának, azaz a
magyar ciszterciek elöljárójának nevezett ki. Az em-
lékezetes beszélgetés végén azzal váltunk el egymás-
tól, hogy egy héttel később jelenjek meg a Hársmajor
utca egyik kertes házában, a kelenföldi pályaudvar
fölötti dombos vidéken. Így kezdődött „zug” ciszterci
pályám.

Amikor a Ciszterci Rendet feloszlatták, mintegy
negyven fiatal testvér készült a papságra, hozzájuk
még közel húszan csatlakoztak, akik alig néhány hét-
tel a feloszlatás előtt öltötték magukra a novíciusok
fehér habitusát. E húsz fiatal között volt Brenner Já-
nos is, aki a rendben az Anasztáz nevet kapta. A fel-
oszlatás után a növendékek egy részét még felvették
a megmaradt néhány egyházmegyei szemináriumba.
Lóránt atya próbálta megelőzni, hogy a ciszterci pap-
növendékeket behívják két- vagy hároméves katonai
szolgálatra, ezért akit kora miatt ez a veszély fenye-
getett, azt igyekezett egyetemre küldeni vagy papi
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szemináriumokban elhelyezni. Így a ciszterci növen-
dékek egy része szemináriumban tanult, mások ci-
vilként éltek a világban. Brenner János az első
csoportba tartozott, én az utóbbiba, és mivel nagy
volt a titoktartás a rendtagok, különösen a növendé-
kek között, alig tudtunk egymásról.

1953 őszén heten alkottunk egy évfolyamot a Cisz-
terci Rendben, ketten azonban hamar lemorzsolód-
tak, végül négyünket szenteltek pappá. Minden va-
sárnapot együtt töltöttünk a Hársmajor utcai ház kis
szobájában, amelyben ketten laktak közülünk. Az
atyák itt tanítottak bennünket. A novíciusi beöltözés
1954 februárjában érkezett el. Ezt egyhetes lelkigya-
korlat előzte meg. A kis szobában, gregorián énekes
szentmise keretében kaptuk meg új nevünket – én
Donát lettem – és a fehér rendi ruhát, amit aztán
egész este viselhettünk. 

Aztán elfoglaltam első állomáshelyemet Szombat-
helyen, a megyei könyvtárban. Mikor eljöttem Buda-
pestről, Lóránt atyától megkaptam a Brenner család
lakcímét. A szülőket előbb ismertem meg, mint fiai-
kat – mivel a ciszterci Tóbiás atya (László) már fel-
szentelt papként a teológiai disszertációján dolgo-
zott, János és József pedig a győri szemináriumban
tanultak.

Hetenként meglátogattam a Brenner szülőket, aki-
ket szent házaspárként ismertem meg. Sugárzott be-
lőlük a béke és a szeretet. Brenner néni maga a meg-
testesült kedvesség. Nem csoda, hogy ebben a kör-
nyezetben mindhárom fiuk pap lett. Brenner bácsi
sokat utazott, gépészmérnökként bejárta a Dunán-
túlt, nagy kazánokat ellenőrzött, ezért vele ritkábban
találkoztam. Családi házuk ajtaja mindig nyitva állt
előttem. Az ő barátságuk tette igazán széppé, emlé-
kezetessé szombathelyi tartózkodásomat.

1955 márciusában áthelyeztek Csornára, a járási
könyvtárba, de kis idő után a Győr-Sopron megyei
Népművelési Osztály vezetője személyesen ajánlotta
fel, hogy vezessem a községi könyvtárt szülőfalujá-
ban, Győrszentivánon. Ez az állás önállóságot és na-
gyobb szabadságot adott, sőt én határoztam meg a

könyvtár nyitva tartási óráit is.            
Győri tartózkodásom alatt szorgalmasan látogat-

tam novíciustársamat, Lázár Dezső Kelement és a
ciszterci testvéreket a szemináriumban. Persze, ezek-
nek a találkozásoknak is feltűnés nélkül, szinte ti-
tokban kellett történnie. Ekkor találkoztam először
Brenner János Anasztázzal is. Tiszta, megnyerő mo-
solyát, amelyről látszott, hogy igaz szeretetből fa-
kadt, máig sem tudom elfeledni. Ilyen látogatási
időkben többször is találkoztam vele. 

1955 őszén öten vettünk részt a Lóránt atya által
vezetett egyhetes lelkigyakorlaton a budai hegyek-
ben, a fogadalmat azonban már egyenként tettük le.
A Margit-híd budai hídfőjének északi oldalán, a HÉV
megállónál van egy park, én ott találkoztam Lóránt
atyával, aki azt kérdezte: „Csakugyan ciszterci

akarsz lenni?” Igenlő válaszomra annyit felelt: „Ak-

kor írd, amit diktálok”. Lóránt atya mondta a latin
szöveget, én pedig írtam: „Ego, frater Donatus,

promitto tibi, pater…”. Miután dátumoztam és alá-
írtam az elkészült iratot mint „fr. Donatus”, ő tömö-
ren, de mosolyogva közölte: „Hát akkor most cisz-

terci vagy, Donát testvér.”

Az 1956. októberi eseményeket követően a cisz-
terci rendi vezetőség úgy döntött, hogy a rendi fiata-
lok közül azok, akik papi szemináriumban vannak,
maradjanak az országban, akik azonban civilként
élnek a világban, meneküljenek nyugatra. 

Összesen tizennégy magyar ciszterci – hat pap és
nyolc növendék – hagyta el az országot. Valameny-
nyien a heiligenkreuzi ciszterci apátságba igyekez-
tünk. Nyolc növendék és két pap úti célja Róma volt.
Ezek közül négyen már november utolsó napjától
kezdve a bencések Sant’ Anselmo egyetemét látogat-
tuk. 

1957 decemberében Rómába is eljutott a hír Bren-
ner János tragikus haláláról, a teljes igazságról azon-
ban csak a rendszerváltozás után értesültünk.
Engem 1961. július 9-én szenteltek pappá Lilien-
feldben, majd egy héttel később Zwettlben mutattam
be első szentmisémet.
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