


E szám elé...

A hogy egyre jobban gyarapodik
a magyar szentek és boldogok

sora, már alig várjuk, hogy Brenner
János is közéjük tartozzon. Salkaházi
Sára, Meszlényi Zoltán és Sándor Ist-
ván életpéldája már elismerésre került

az utóbbi években, Brenner János bol-
doggá avatásáért azonban még to-
vább kell imádkoznunk. A várakozás
idejét arra használhatjuk fel, hogy róla
beszéljünk, lelkiségét minél többekkel
megismertessük, és tiszteletét minél
nagyobb körben terjesszük. Brenner
János atya az, akinek külön lapja van,
amely arra hivatott, hogy az ő ügyét
előmozdítsa, s az Egyház tagjait se-
gítse az által, hogy példaképet nyújt
neki. Ez az Emberhalász létének el-
sődleges célja. 

Jelen lapszámmal egy új kinézetű
Emberhalászt vehetnek kezükbe az
olvasók. Az 5. évfolyamába lépett ma-
gazin nem csupán küllemében válto-
zott, hanem szerkezetében is. A ko-
rábbi évi négy lapszám helyett ezen-
túl évente egy szám jelenik majd meg,
amely azonban több oldalon több
írást tartalmaz. Az egyes számok írá-
sainak jelentős része egy-egy téma
köré csoportosul. E 2013-as szám té-
mája Brenner János, a példakép. Meg-
szólal benne főpásztorunk, János atyát
példaképül választó papok, kispapok

és hívők. Mert hiszen nem pusztán
a lelkipásztorok által követhető az ő
példája, hanem egyformán szólítja
meg rajtuk kívül például a fiatalokat
és az édesapákat is. 

Magazinunk egy igen értékes listát
is tartalmaz. Igyekeztünk összegyűjte-
ni Brenner János emlékhelyeit: szob-
rokat, domborműveket és üvegabla-
kokat. A lista értékes forrás mind-
azok számára, akik szeretnék követni
az ő tiszteletének terjedését vagy csak
egyszerűen zarándoklataik során fel-
keresni János atya egy-egy emlékét és
előtte imádkozni. Listánk folyamato-
san gyarapszik, így a pótlásokat öröm-
mel fogadjuk hozzá. 

A 2013-as Emberhalászhoz jó olva-
sást és tartalmas időtöltést kívánunk,
s továbbra is kérjük olvasóinkat: le-
gyenek Brenner János ügyének misz-
szionáriusai! Juttassák el lapunkat
minél többekhez, hogy e szentéletű
fiatal lelkipásztor mind többek számá-
ra válhasson olyan követendő példa-
képpé, amely a megdicsőülés felé ve-
zeti őket.              [KÜRNYEK RÓBERT]

E SZÁM ELÉ...

2 • Emberhalász • 2013

Tartalomjegyzék
E szám elé (Kürnyek Róbert) ........................................................................................................................ 2. oldal
Brenner János, a fiatalok példaképe (Dr. Veres András megyéspüspök) ....................................... 3. oldal
Gyermekkori képek Brenner János életéből ............................................................................................. 5. oldal
Brenner János papi és szerzetesi hivatása (Brenner József) ............................................................. 6. oldal
Ki a szent? (Déri Péter) ................................................................................................................................. 10. oldal
Megőrizni a vértanúk emlékét (Dr. Gyürki László) .............................................................................. 11. oldal
Az elsőéveseknek mondott duktori búcsúzás (Brenner János) ....................................................... 12. oldal
„Valami láthatatlan fonál szövődik...” (Molnár János András) .......................................................... 13. oldal
Az életszentség két különleges útja (Déri Péter) ................................................................................. 14. oldal
Brenner János atya kultusza Szentgotthárdon (Ipacs Bence) .......................................................... 15. oldal
A szerepből valódi dráma lesz (Takács András) ................................................................................... 17. oldal
A szent fogalma a Bibliában (Déri Péter) ............................................................................................... 18. oldal
Lehajolt hozzá és érte az Isten (Nagy József) ....................................................................................... 19. oldal
Brenner János, a példakép (Györkös Balázs) ......................................................................................... 20. oldal
Brenner János vértanú sorsú papról készült szobrok, képek és üvegablakok ............................ 21. oldal
Brenner János szentbeszédei ....................................................................................................................... 22. oldal

Brenner János 1942 májusában



B renner János atya fiatalon lett

hivatásának áldozata. Már pusz-

tán az önfeláldozása példaképpé te-

heti őt minden keresztény számára.

De fiatal életkora és papi hivatása

által különösen a fiatalok és a (fiatal)

papok számára mutat életpéldát. 

Az ő élete is bizonyosság arra, hogy

az életszentséget nem feltétlenül a

hosszú élet adja meg. (Bár őt most

még nem tisztelhetjük a szentek kö-

zött.) Bőséggel ismerünk olyan szen-

teket, akik arról győznek meg min-

ket, hogy fiatalon is el lehet jutni az

életszentségre. Ők már egész fiatalon

bővelkedtek az erényekben. Legtöbb-

ször a családi nevelés adta meg nekik

azt a lelki hátteret, amely biztosítot-

ta, hogy a kegyelem gyümölcsöző le-

hetett az életükben. Azt ugyanis nem

felejthetjük el, hogy az életszentség

nem az emberi erőfeszítés eredménye,

hanem Isten kegyelmének a műve.

Voltak köztük olyanok is, akik úgy

váltak – akár már fiatalon is –

szentté, hogy egy adott élethelyzet-

ben képesek voltak Isten ügyéért a

hősies önfeláldozásra. Nem kétséges,

hogy ez sem a rendkívüli emberi bá-

torság eredménye, hanem az isteni

erő megmutatkozása az ember cse-

lekedeteiben. Viszont fontosnak érez-

zük hangsúlyozni, hogy mindkét eset-

ben az Istenbe vetett szilárd hit adja

az alapot az életszentséghez. Ugyanis

nem lehet kétséges, hogy mind az

erényekben való növekedéshez, mind

a vértanúsághoz Isten ad erőt.

Brenner János esetében is így tör-

ténhetett. Családja mélyen vallásos

légkörében Isten szeretete annyira

megragadta őt, hogy kész volt ezt tel-

jes odaadással viszonozni a szerze-

tesi, illetve a papi életformában. En-

nek kapcsán fontos megemlítenünk,

hogy semmilyen tartós elköteleződés

nem lehetséges Isten irántunk való

szeretetének felismerése nélkül. Ez

hatókörébe vonja az embert, aki olt-

hatatlan vágyat érez magában viszo-

nozni a megtapasztalt szeretetet. Lát-

juk, hogy ahol hiányzik az istenhitből

táplálkozó, önmagát ajándékozó sze-

retet, ott hamar véget ér még a leg-

szebb emberi kapcsolat is. Csak ad-

dig tart ugyanis, amíg a természetes

szeretet vagy az érdek kívánja. Ezek

megszűnésével viszont véget ér az el-

köteleződés is. Csak a természetfe-

letti, az isteni szeretet képesíti az

embert a saját képességeit és adott-

ságait meghaladó elköteleződésre. La-

cordaire írta: Egy óra hosszat szeret-

ni – állati dolog. Egy évig szeretni –

emberi dolog. Egy egész életen át

szeretni – angyali dolog. Egy életen

át csak egyet szeretni – isteni dolog. 

Napjainkban, amikor úgy tűnik, hi-

ánycikk lett az elköteleződés, a hű-

ség, az áldozatvállalás, szükségszerű-

en vetődik fel a kérdés, vajon nem ép-

pen a hit hiánya vagy gyengesége

miatt tapasztaljuk ezt a hiányossá-

got? A fiatalok nem mernek elköte-

leződést vállalni, mert kevés szép
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példát látnak maguk előtt, de legfő-

képpen azért, mert nem éreznek ma-

gukban elég erőt a hűségben való

megmaradáshoz. Hozzájuk képest a

hívő fiataloknak az az előnyük, hogy

bár ők is ebben a társadalomban él-

nek, de talán a környezetükben látnak

szép példákat, s ugyanakkor az elkö-

teleződés vállalásakor nem a maguk

erejében, hanem sokkal inkább Isten

megtartó szeretetében bíznak. Meg-

győződésünk, hogy a hitben megta-

pasztalt isteni szeretet teszi erőssé

az embert a bizonyosan várható ne-

hézségek vállalására is. 

Brenner János atya élete is ékes bi-

zonyítéka ennek. Olyan időben je-

lentkezett szerzetesnek, később egy-

házmegyés papnak, amikor intézmé-

nyesen üldözték mind a szerzeteseket,

mind a papokat. Emberi számítás sze-

rint nem sok jót remélhetett ezen az

életpályán: csak üldözést, megpróbál-

tatást és szenvedést. Helyében sokan

nem is gondolkodtak volna ezekről

az életutakról. De ő még akkor is,

amikor számára már lehetetlenné vált

a szerzetesi közösségben való élet, a

papságot választotta. Oly módon vá-

gyott arra, hogy egészen sajátosan Is-

tennek szentelje életét, hogy nem

riadt meg a veszélyektől és a nehéz-

ségektől sem. Sőt, amikor az életét

nyíltan fenyegető veszély miatt püs-

pöke át akarta helyezni egy másik

plébániára, ő akkor is bátorságról tett

tanúságot. Bizonyára eszébe jutottak

Jézus szavai: Nektek, barátaimnak

mondom: Ne féljetek azoktól, akik a

testet ugyan megölik, de aztán sem-

mi többet nem tehetnek (Lk 12,4). Ő

nem félt a haláltól, amikor Isten ügyé-

nek ellenségei már az ő életére törtek

előbb fenyegetések, majd pedig me-

rényletkísérlet által. 

Kedves Fiatalok! Hála Istennek, ti

nem olyan korban éltek, ahol a hit

megvallása miatt halálveszély fenye-

getne benneteket. Tegyétek fel maga-

toknak a kérdést: Én milyen áldozat

vállalására vagyok kész Isten orszá-

gáért? Egyáltalán, hitemért milyen

áldozatot hozok? Nem kétséges, eze-

ket a kérdéseket csak egy hívő fiatal

teszi fel magának. De ha hiszünk, te-

gyük fel a kérdést, mert Egyházunk-

nak ma éppen az az egyik gyengesége,

hogy kevesen vannak, akik készek hi-

tük megvallására, különösen pedig a

hit szerinti életre. Bármilyen hivatás-

ban lehet Isten ügyét szolgálni, de

nem kétséges, hogy papként és szer-

zetesként egy egészen sajátos elköte-

lezettségre nyílik lehetőség. Biztos

vagyok benne, Isten ma is hív fiata-

lokat ilyen szolgálatra az Egyházban.

Sokkal többet, mint ahányan végül is

elfogadják a hívást. Vajon Te nem kö-

zülük való vagy? Biztosan gondolkod-

tál már saját hivatásod felől, s bizto-

san azt is mérlegelted már, hogyan

tudnád leginkább Isten ügyét szol-

gálni? Brenner János atya egy lehet-

séges példát mutat neked is, egészen

a hősies krisztuskövetésig.

Főtisztelendő Paptestvérek! A pap-

szentelés szertartásában a leborulás-

kor egészen átadtuk magunkat Isten

szolgálatára: testestül-lelkestül. Gon-

doljunk erre gyakran, hogy naponta,

egyre tökéletesebb formában meg

tudjuk valósítani ezt az önátadást.

Így fogjuk tudni elkerülni, hogy ne

önmagunkat keressük, hanem min-

denekelőtt Isten országát. Brenner

János atya példája álljon előttünk, aki

Szent Pállal vallotta: Az Istent szere-

tőknek minden a javukra válik (Róm

8,28). Ne féljünk, ne féltsük magun-

kat az áldozatoktól. Hiszen éppen ez

adja meg szolgálatunk örömét és

nagyszerűségét: egészen Istent szol-

gálhatom életem minden pillanatá-

ban! Lukács evangélista őrizte meg

nekünk Jézus szavait: Amikor meg-

teszitek, amit parancsoltak nektek,

mondjátok: haszontalan szolgák va-

gyunk, hiszen csak kötelességünket

teljesítettük (Lk 17,10). Ha ezen szol-

gálat jegyében végezzük napi mun-

kánkat, akkor biztosan folyton érezni

fogjuk a késztetést arra, hogy még

az eddigieknél is többet kell tennünk

az Úrért! Egészen égni, egészen el-

égni – füst nélkül –, mint a gyertya.

[ANDRÁS PÜSPÖK]
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T estvérünk, László 1948. augusz-
tus 19-én öltözött be a ciszterci

rend fehér ruhájába Zircen. Ez évben
húsz jelölt vonult be a bazilikába, és
borult le az oltár előtt a földre. End-
rédy Vendel apát feltette a kérdést:
„Mit kértek?” A jelöltek azt felelték:
„Isten és a rend irgalmát.”  Ezután fel-
öltötték a fehér reverendát és a ska-
pulárét, majd a kappát, amely a szent-
miséken és a zsolozsmák alkalmából
használt imaköpeny. Ezzel a jelöltek
újoncokká, vagyis novíciusokká váltak.
Mindegyiküknek több név közül kel-
lett szerzetesi nevet választaniuk.
Ezentúl nem a családi keresztnevüket
használták, hanem a szerzetesi nevü-
ket. László a Tóbiás nevet választotta,
nagy örömmel, hiszen nagyapánk
Brenner Tóbiás volt.

A noviviátus szigorú próbaidő. Ezen
idő alatt a novíciusok havonta csak
egyszer írhattak levelet, s azokat a le-
veleket, amiket kaptak, csak egyszer
adták át havonta. Látogatót csak a no-
viciátus letelte után fogadhattak.
László testvérünk kihasználva az al-
kalmat, minden hónapban apró be-
tűkkel írt tele egy lapot. Ezeket a leve-
leket szüleink összegyűjtötték. Ebből
is látszik, hogy milyen meghatódott-
sággal fogadták legidősebb fiuk be-
vonulását a ciszterci rendbe. Ekkor
még nem sejthették, hogy másik két
gyermekük is Isten hívására figyel,
hogy nemsokára a papi hivatásra ké-
szüljenek. A levelek 1948 augusztu-
sától 1949 szeptemberéig íródtak.
Abban az időben nem volt szokás a
leveleket megőrizni, sohasem lehetett

tudni, hogy a hatóságok mikor fog-
lalják le a leveleket, és ezeket mikor
és ki ellen használják fel. Ezek a le-
velek majdnem hatvan esztendeig la-
pultak a fiók hátuljában. Ekkor elő-
vettem őket és nagy érdeklődéssel
végigolvastam. Egyrészt elém tárult
a ciszterci élet Zircen, a feloszlatás
előtt – milyen virágzó szerzetesi éle-
tet pusztított el a hatalom egyik nap-
ról a másikra –, valamint az otthoni
élet küzdelmei és nehézségei. Ami a
levelekben a legérdekesebb: papi hi-
vatásunk kibontakozása. Hogyan tud-
ta meg László testvérünk, hogy János
is és én is a papi, illetve a szerzetesi
életre törekszünk. 

János nem érezte jól magát az
1948-ban államosított iskolában. Ami-
kor tudomást szerzett arról, hogy a
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ciszterciek Zircen az utánpótlás cél-
jából középiskolát akarnak működ-
tetni, amelyben az elbocsátott szerze-
testanárok fognak tanítani, azonnal
érdeklődni kezdett a lehetőségek
iránt. Szombathelyen a premontrei
tanárok ugyanígy a szemináriumban
tanítottak. Már korábban ismeretes
volt a kisszeminárium fogalma. Ezek
gimnazista kispapok voltak, akik ki-
jártak az egyházi gimnáziumba. Ez
volt mindkettőnk hivatásának a kez-
dete. 

„Úgy látszik, borzalmasak a szom-
bathelyi iskolaviszonyok. A helyzet
minden szerzetes iskolában ugyanaz:
a hittanárt óriási ovációval fogadják,
a többi tanárt óriási hallgatással pro-
vokálják. Ez volt Budán és Pécsett is.
Borzasztó lehet abba az iskolába jár-
ni, ahol azelőtt premontreiek tanítot-
tak, most pedig mindenféle szedett-
vedett népség. Adja az Isten, hogy
ómama minél előbb átjöhessen (Cseh-
szlovákiából). Eleget szenvedtek sze-
gények odaát. Jó lenne neki egy kis
nyugalom, pedig tudom, hogy nem
fogja szegény megtalálni. Majd csak
elszórakoztatják valahogy. Van-e még
otthon sok orosz? Hajmáskér felől
erősen dübörög, s napjában sokszor
mennek a repülők. Csak a morajukat
hallom, de nem látom.”

•     •     •

Kedves Jancsikám!
Sok mindent elképzeltem volna ró-

lad, de azt, hogy ilyen szorgalmas le-
vélíró vagy, sohasem gondoltam. Le-
veleidet köszönöm szépen. Utolsó le-
veled annyira meghatott, hogy még a
könnyeim is kicsordultak. Olyan örö-
met szerzel velük, hogy egész nap
madarat lehet velem fogatni. Igazán
jó testvér vagy, nem feledkezel meg
régi szobatársadról. Az imádságaidat
és a felajánlott szentmiséket és szent-
áldozásokat köszönöm szépen. Nagy

szükségem van imádra minden idő-
ben. Tudod, az embernek néha van-
nak előre nem látott nehézségei, kí-
sértései és bajai, és ezeket imádság
nélkül legyőzni lehetetlenség. Kell
mindenhol idealizmus, ami annyit je-
lent, hogy könnyen, az Isten akaratá-
ban megnyugodva, ideálisan kell néz-
ni az életet és annak nehézségeit. Ta-
lán most még nem értesz engem, hi-
szen hetedikes koromban én sem ér-
tettem volna meg ilyesmiket. A gyöt-
relmeket, amiket írsz, az Isten adja,
de mindig bőven rászolgálunk azok-
ra. Ha pedig könnyű, boldog és gond-
talan lenne teljesen az életem, akkor
sokak problémái előtt értetlenül áll-
nék. Azért mégse gondold, hogy va-
lami szörnyű problémák ezek, más-
nak, egy tapasztaltabbnak nevetsége-
sek, de számomra aktuálisak és nehe-
zek. A honvágy, a szülői szeretet hiá-
nya, a hivatás problémái, amelyek
most zaklatnak, de ha ezeken felül-
emelkedem, jellememnek nagy hasz-
nára válnak, és megerősítenek. Akkor
majd jönnek az új nehézségek, hiszen
az élet harc és küzdelem.

És mégse gondold amellett, hogy
azért fájdalmas teher az élet. Mindjárt
könnyűvé válik, ha ideálisan nézed,
és Istennek ajánlod. Jegyezd meg ma-
gadnak, mint életem eddigi egyetlen
konzekvenciáját. Soha sehol boldog
nem leszel, ha ezt a boldogságot nem
Istennél keresed. Az imádság, az Is-
tenben való elmélyedés az egyetlen
igazi öröm. Nem a szárazon elhadart
Miatyánk, hanem önmagad teljes Is-
tennek ajánlása. Erre törekedjél, ha
boldog és harmonikus életet akarsz.
A világi szórakozások, a bálok, az ud-
varlások, a kincs, dicsőség és hírnév
mind felesleges hiúságok, amelyek
pillanatnyilag talán kielégítenek, de
egyre messzebb visznek életed céljá-
tól, és tátongó üresség marad a helyü-
kön elmúlásuk után. Nem mondom
ezzel azt, hogy pap légy. Légy kinn a

világban mindennek örülő, örök gye-
rek, szórakozz, de ez ne legyen so-
hasem cél, hanem csak eszköz az örök
cél szolgálatában. 

Engem talán azért rendelt az Úr,
hogy imádkozzam értetek, a családért
és nem utolsó sorban magamért. Ké-
sőbb, ha Isten segítségével a lelki élet
nagyobb magaslataira jutok, nagyobb
szeretettel fogja elfogadni imámat,
hogy lélekben állandóan együtt le-
hessünk. 

Sokat imádkozom érted. Körülötted
a bűn, az erények kicsúfolása, a ka-
masz cinizmus és a materializmus.
Adja Isten, hogy ezek ne érintsenek
téged, te egyenesen és tisztán kerülj
ki később közülük. Hiszen otthon jó
kezekben vagy, magad is már félig
kész egyéniség, de azért vigyázz, mert
valami mindig ragad. Tartsd szemmel
magad, és tisztálkodjál meg az ilyen
ragadmányoktól! Amit mások csinál-
nak azért, mert ők rosszak, sose tedd!
Ha pedig nehéz lesz majd, mert sze-
retnél úgy tenni, mint a kétes egzisz-
tenciák – hiszen az ördög nem
alszik, hanem folyton kísért – imád-
kozzál, és gondolj rám, hogy mek-
kora fájdalmat szereztél nekem. 

Most nem hivataloskodva írom, de
tanulj minél többet, magadtól is, mert
csak hasznát veszed. A számtannak is.
Bármennyire értelmetlennek látszik,
s én is azt hittem. Tanulj nyelveket,
olvass irodalmat, de ha kezedbe kerül,
ne dobd félre a vallásos könyvet sem!
Segíts otthon sokat! Pótold mulasz-
tásaimat! Mostanában kinn nem so-
kat látni, legjobb otthon. Én is jobban
tettem volna, ha otthon ülök, ha ott-
hon ülök és segítek, minthogy annyit
mászkálok. Ha pedig eszembe jut
életem elmúlt legboldogabb része, a
gondtalan diákkor, melyet úgy sze-
rettem volna visszafogni, szomorú-
ság, de egyben boldogság tölt el. Szo-
morú vagyok, hogy már elmúlt, de
boldog vagyok, hogy van egy kor,
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amely miatt nem kell szégyenkeznem
és pirulnom. Ne kívánd, hogy a diák-
évek elszálljanak, hanem őrizd meg
magad tiszta, örök gyereknek. 

A kivonuláson jót mulattam. Ha
eszembe jut, még a legkomolyabb
esetben is nevetnem kell. Képzelem
az őrmestert és a te angyali nyugal-
madat. Utána pedig szörnyen boldog
és büszke lehettél, hogy sikerült meg-
lógnod. Szomort szeressétek, és volt
premontreisták tartsatok össze!

1948-ban már a szerzetesi iskolákat
is kötelezték az állami ünnepeken
való kivonulásra. Ezek politikai de-
monstrációk voltak, ahol állami mél-
tóságok politikai beszédeket mondtak
szidva a reakciót, s kiemelve a kleri-
kális reakciót. Az iskolák államosítása
után szigorú kötelezettség lett a ki-
vonulás.  A politikai expozék is egyre
vadabbak lettek. Erre utal László leve-
lében. 

Levelét így fejezi be Jánoshoz: „Most
búcsúzom. Írj minél többet, de imád-
kozz ennél is többet! A papos szóla-
mok, amelyeket írtam, a szívemből
jöttek. Leírásuknál rád gondoltam. A
Jóisten áldjon és óvjon meg! Sok sze-
retettel csókollak: Laci.”

•     •     •

Zirc, 1948. november 23. László
ebben a levelében saját magáról, lelki
állapotáról ír szüleinknek. Egy egész
oldalon Jánosnak ad tanácsokat. Va-
lamit sejt abból, hogy János is pap-
nak készül. Leveléből azonban kitűnik,
hogy ebben nem biztos. Saját magá-
ról írja: „Túl vagyok életem egyik leg-
nehezebb szakaszán, amelyben az
egyik napról a másikra át kellett áll-
nom a világi életmódból a szerzetesi
életmódra. Nehéz volt és sok keserves
órát szerzett. De most, miután meg-
vívtam lelki tusámat, béke, nyugalom
és boldogság váltotta fel az eddigi
lelki harcokat. Elmondhatom én is,

papnak készülő unokatestvéremmel,
hogy úgy érzem itt magam, mintha
mindig itt lettem volna. És ez a hala-
dás első lépcsőfoka, hogy sikerült át-
állnom a szerzetesi életbe. Már otthon
is évek óta az Úr Jézusnak az a mon-
dása vezetett, hogy mit ér az ember-
nek, ha az egész világot megnyeri is,
lelkének azonban kárát vallja. Ez volt
az a mondat, amely tudatosította ben-
nem a papi hivatást, és ez adott most
is erőt a nehézségekben. Úgy örülök,
hogy ide kerülhettem szerzetesnek,
hogy egész életemben Istennek szol-
gálhatok. Ha újra kellene pályát vá-
lasztanom, akkor is csak ezt választa-
nám.

Hát sokat változhatott a világ, mióta
eljöttem hazulról. Nem is tudom be-
leképzelni magam az otthoni állapo-
tokba. (Már a városi és iskolai állapo-

tot értem.) Jancsira büszke vagyok,
egyre inkább nől a szememben. Imád-
kozom is ám sokat érte, hogy a jó
Isten őrizze és védje, mert nagy szük-
sége van rá. Hogy a diákok is ennyit
változzanak, azt nem gondoltam vol-
na. Szegény Szomor! Még a hittanár-
hoz is bűn felmenni! Azért úgy lát-
szik, még vannak rendes gyerekek is.
A tanulás és a fegyelem roppant szi-
gorú lehet, különösen, ha olyan bölcs
emberek tanítanak, mint Jancsi osz-
tályfőnöke. Az aztán a tudományos
érvelés és bizonyítás, amit ő végbe
visz! Mikor először láttam a levélben
a »Komszomolt« (nem tudom, jól
írom-e?) azt sem tudtam, hogy enni
vagy inni kell. Később derült ki, hogy
mi az. »Az én időmben« ilyen még
nem létezett. Azóta keletkezett, me-
rész újítás.
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Még egyszer kérem külön Mamit,
hogy ne aggódjék. Jól vagyok, jól ér-
zem magam, jobb helyre nem is ke-
rülhetnék. Egyelőre semmiféle vesze-
delem nem fenyeget minket. Magisz-
ter atya sem tart semmitől (őt verték
agyon egy-két év múlva), mi pláne
nem izgulunk. Kisebb kellemetlenke-
dések előfordulhatnak, de az nem za-
var minket. Szerencsére eddig a vilá-
gon semmi nem történt nálunk, hi-
szen kiesünk az útból, és nem va-
gyunk városban. Csak imádkozzanak
a rendért és különösen sokat sze-
gény hercegprímás úrért. Nehéz idő-
ket él. Szóval fel a fejjel! Ha Isten ve-
lünk, ki ellenünk?”

Kedves Jancsikám!
Sok betűt írtam már le, egészen el-

fáradt a kezem, mire ideérek. De vég-
re eddig is eljutottam. Hű voltál jó
szokásodhoz, elláttál levelekkel és be-
számoltál az iskoláról, az események-
ről, de elsősorban magadról. Köszö-
nöm azt a kedvességet és szeretetet,
amelyekkel a leveleket írtad, és nem
sajnáltad a fáradságot, pedig a levél-
írás elég fárasztó dolog. 

Hol kezdjem a választ, hiszen úgy-
sem tudok mást írni, mint válaszolni
híreidre és bölcs tanácsokat adni,
mert velem bizony kevés történik.
Talán az iskolánál kezdem. Újabb és
újabb meglepetések és csalódások
érnek. Sajnos legtöbbször nem jól
csalódom, hanem kellemetlenül. Jól
csalódtam akkor, amikor láttam azt,
hogy mennyien vannak idén a kong-
reganisták. A budai gimnáziumban
dupla osztályok mellett is csak nyolc-
van kongreganista van. Csak attól fé-
lek, hogy a legtöbben azért léptek be
a kongregációba, hogy ezzel kimutas-
sák ellenkezésüket, nem pedig azért,
mert hitüket akarják ápolni és erősí-
teni, meggyőződésből. Nem jól gon-
dolom? Adja a jó Isten. Ki a prefek-
tus, és milyen a tisztikar (a kongre-

gációban)? Erről semmit sem írtál.
Tavaly hármat jelöltünk ki az akkori
hetedik osztályból, de nem volt ne-
héz, mert nem volt választék. Össze-
sen négyen voltak. Szomor mennyire
irányít? Ő a vezető, vagy mint tavaly
is, mindent a tisztikarra hagy? 

Hát az iskoláról magáról jobb nem
is szólni. Úgy fáj a szívem azért a ren-
des iskoláért és azért a stramm tár-
saságért, amely tavaly volt. Akkor még
kézben lehetett tartani őket, de most
vezető nélkül lassan szétesnek. 

Örömmel olvastam, hogy Nóra néni
(nagynéni) befizetett a tánciskolába,
és így megtanulhattál táncolni. Ez
nem árt, sőt kell is egy világi ember-
nek. Én sem bántam volna, ha meg-
tanultam volna táncolni, legalább nem
lennék most olyan suta. De lehet,
hogy a Jó Isten akarta így, hiszen ne-
kem tökéletesen megfelel így is. Azt
is írod, hogy a Vanits kisasszonyt kul-
tiválod. Ezen igen csodálkoztam a
nyári viselkedése miatt és a te elbe-
szélésed után. Nem tudom, mennyire
folytatod, de azért szeretnélek mér-
séklésre kérni. Látom, amint lesajná-
lólag intesz – mint tavaly, mikor
annyiszor figyelmeztettelek –, hogy
nem értek hozzá, és egy novícius mit
beszél erről, úgyis megtalálod a mér-
téket. Azért egy kicsit így is félek, és
nem vagyok nyugodt egészen, noha
már nyugodtabb vagyok, mint tavaly.
Igaz, már hetedikes vagy, és tudsz
magadra vigyázni, és amint írásodból
látom, felfogásod is egyre nemesül,
tisztul. Csak vigyázz magadra és min-
denben tarts mértéket. Még valahogy
úgy gondolom, korán van, és ezért ko-
molyan udvarolni nem érdemes. Ját-
szani pedig ezen a téren veszedel-
mes. Na hiszen nem azt mondom,
hogy egyáltalán ne tedd, és bújj bele
otthon egy sarokba, csak arra kérlek,
hogy mindig mértéket tarts minden-
ben.

Az emberekben ne bízzál mindig

feltétlenül. Tételezz fel mindenkiről
jót, légy mindenkihez kedves és sze-
retetteljes, ne kívánj senkinek sem
rosszat, de ne is légy bizalmas akár-
kivel. Az első benyomások, a kedves-
kedés és a kezdeti szimpátia nem
mindig csalhatatlan jel. Válogasd
meg, kinek tárod fel a lelkedet. Tu-
dod, itt én tudok tanácsot adni, mert
nekem voltak hasonló csalódásaim,
melyek váratlanul értek és fájtak. De
itt is hibás voltam, mert rögtön az
ismeretség után sokat mondtam ma-
gamról nekik. 

Írod, hogy megfordult a fejedben
az a gondolat is, hogy pap leszel.
Igen örülök annak, hogy lelked eny-
nyire rendben van, és ilyenekre is
gondolsz. De nézd, ezt nem lehet
erőltetni. Ezen kár töprengened, mert
te jól érzed magad kinn, a világban
is. Engem a Jó Isten mindig papnak
szánt. Olyan erősen beállított ebbe
az irányba, hála neki, semmi sem tu-
dott eltéríteni. Pedig igazán sokat
mászkáltam, sok embert ismertem és
sokat szerepeltem. Akkor úgy, most
pedig egyszerű novícius vagyok, akit
senki sem ismer, aki sehol se tűnhe-
tik ki, és aki bezártan, a világtól távol
éli az egyhangú napirendet. És ez így
van jól, mert ő így akarja. El tudod
képzelni, milyen áldozat volt eljönni
hazulról? Bizony eleinte alig bírtam.
Már ez is megy és mennie kell. 

A templomból idehallatszik az or-
gona és az ének, a „Harmatozzatok
égi magasok”-at éneklik. Advent, vár-
juk a Kisjézust. Rád gondolok. Bizto-
san sétálsz és szórakozol. Én itt, a
csendben imádkozom érted, hogy
őrizze az Úr minden lépésedet! 

Imádkozzál sokat értem! Segíts ott-
hon! Írj, számolj be mindenről rész-
letesen! Téged sok szeretettel csókol-
lak: Laci.

Lucere et ardere (Világítani és lán-
golni)

[BRENNER JÓZSEF]
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Ki a szent?

E gyedül Isten szent. Mi csak any-
nyiban, amennyire egyesültünk

vele, elmerültünk Krisztusban, beol-
tódtunk a szőlőtőbe. A szó tágabb
értelmében azonban szentnek mond-
juk mindazokat, akik a kegyelem ál-
lapotában vannak és Istennek tetsző
életet élnek, vagyis hittel vallják Isten
kinyilatkoztatásait és komolyan igye-
keznek parancsai szerint élni. Ilyenek
az Egyházban minden korban nagy
számban voltak, és ma is vannak, sőt
mint már azt tudjuk is, a keresztség-
ben erre kapunk meghívást. Ha igyek-
szünk szentségi életet élni, akkor ré-
szesei leszünk a szentek közösségének
(communio sanctorum), ami elsősor-
ban azt jelenti, hogy a zarándok Egy-
ház minden tagja közösen részesedik
a szent dolgokban: a hitben, a szent-
ségekben, különösen is az Eucharisz-
tiában, a karizmákban és a más lelki
ajándékokban. E közösség gyökere a

szeretet. Másodsorban pedig azt je-
lenti, hogy közösség van a szent sze-
mélyek, azaz azok között, akik a ke-
gyelemből eggyé váltak a meghalt és
feltámadt Krisztussal.

A szó szűkebb értelmében szentnek
mondjuk azokat, akik már a menny-
ben vannak, mert szentül éltek és
szentség hírében is haltak meg, akik
már üdvözültek és így részesülnek a
visio beatifica-ban, Isten boldogító szí-
nelátásában. A szó legszorosabb értel-
mében szentek azok, akiket az Egyház
hiteles példaképként elénk állít, és tisz-
teletüket engedélyezi. Ezt teszi, ami-
kor valakit boldoggá vagy szentté avat.

A kanonizált szentekben többnyire
vallási életük rendkívülisége tűnik fel.
Sokan közülük elképesztően határo-
zott és merész gesztussal hagyják el
régi életüket és kezdenek el egy új
élet útján járni, és ez az új élet ha-
talmas kontrasztban áll a világ felfo-
gásával. Óriási önmegtagadásokra és
aszkézisre adják magukat, jó néhá-
nyan szenvedélyesen keresik és gya-

korolják a megpróbáltatásokat. Imád-
ságos életük sokszor tele van elragad-
tatásokkal, látomásokkal, magán ki-
nyilatkoztatásokkal, külső életük pedig
csodákkal.

A szentségnek azonban nem az a
lényege, hogy valaki rendkívüli ado-
mányokban, karizmákban részesül és
különféle csodákat művel, hanem az,
hogy teljes következetességgel és a
lehető legtökéletesebben szereti Is-
tent és Istenért az embereket. A szen-
tek felülről adott válaszok az alulról
jövő kérdésekre. 

A szentek nagysága tehát abban áll,
hogy amire, mint katolikus kereszté-
nyek kötelezve vagyunk mindnyájan,
azt ők nagyvonalúan és zseniálisan
viszik végbe. Igaz, ebben az Isten ke-
gyelme is segíti őket, de ezt a segítsé-
get minden megkeresztelt ember meg-
kapja. A különbség mindössze abban
áll, hogy ők egész életük és minden
erejük megfeszítésével igyekeznek
megfelelni Isten hívásának és együtt-
működni segítségével.    [DÉRI PÉTER]
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B oldog II. János Pál pápa „Tertio
millennio adveniente” (A har-

madik évezred közeledtével) című
apostoli levelében megállapítja: Az
első évezred Egyháza a vértanúk vé-
réből született: „a vértanúk vére a
keresztények magvetése.” Nagy Kons-
tantin császár intézkedései nem biz-
tosíthatták volna az Egyháznak azt a
kibontakozását, ami az első évezred-
ben történt, ha nem lett volna a vér-
tanúk magvetése és az első keresztény
nemzedékek szent öröksége. 

A második évezred végén az Egyház
újra a vértanúk egyháza lett. A papo-
kat, szerzeteseket és laikusokat ért
üldözések a világ legkülönbözőbb ré-
szein vértanúk vérének nagy magveté-
sét végezték. II. János Pál pápa 2000.
május 7-én a római Colosseumban
ünnepélyes imádságot tartott a XX.
század vértanúinak emlékére. Ez fel-
szólítás akart lenni, hogy nem szabad
őket elfelejteni, az Egyháznak meg kell
őriznie tanúságtételüket.

Az Egyház kezdettől fogva gondo-
san őrizte azok tanúságtételét, akik
életük árán is kitartottak Krisztus
mellett. A martirológiumokban nem-
csak a nevüket találjuk, hanem meg-
örökítik hitvalló életük és haláluk
történetét is. Ők mindhalálig hűsé-
gesen követték Krisztust, és ezzel pél-
dát adtak nemcsak kortársaiknak, ha-
nem minden kor keresztényei számá-
ra is. A vértanúk névjegyzékébe a ké-
sőbbi századok során bekerültek azok
is, akiket hitvalló életük miatt a szen-
tek és boldogok között tiszteltek.

A 20. században új fordulat állt be
az Egyház történetében. A világ szá-
mos területén, elsősorban az úgyne-
vezett harmadik világban a kereszté-
nyek ismét az üldözöttek sorsára jut-
nak. Európán két világháború és két
totalitárius rendszer iszonyatos pusz-
títást végzett. Csodálattal és nagy

örömmel állapíthatjuk meg, hogy ez
a kor sokakat indított arra, hogy na-
gyon sokszor akár életük árán is ta-
núságot tegyenek Krisztusról és em-
bertársaik szeretetéről.

Kálmán Peregrin ferences a hét fe-
rences vértanú ismertetésével kap-
csolatban arról ír, hogy milyen hatást
gyakoroltak a vértanúk az egyes korok
keresztényeire. Ha az egyháztörténet
nagy korfordulóit vizsgáljuk, hamar
érzékelhetővé válik, hogy a vértanúk
példája messze túlmutat korukon. A
válságok, átalakulások idején gyakran
az ő áldozatvállalásuk segítette hozzá
az Egyházat ahhoz, hogy új „szent
típus” bontakozzon ki. Példákat hoz
erre: Egyiptomban a vértanú eszmény
lett a szerzetesség, a „fehérvértanú-
ság” kialakulásának termőtalaja. Pá-
duai Szent Antal a marokkói vértanúk
koporsójának hazaszállításakor hatá-
rozta el, hogy ferences lesz, és újult
meg általa a teológus-lelkipásztor esz-
mény egybekapcsolása. A barokk kor
vértanúkultuszában az ereklyetiszte-
let-központúság a Krisztushoz és a
Katolikus Egyházhoz való hűség ösz-
tönzője volt. Mutatja ezt Néri Szent
Fülöp példája is, aki a katakombákat
járva lett papként a szegény i=úság
atyjává.

A különböző korok példái jól szem-
léltetik a vértanúk tiszteletének jelen-
tőségét. Azt, amit az Egyház kezdet-
től fogva ünnepel bennük, és ami
minden korfordulón az új típusú élet-
szentség forrása volt: a hit és az em-
bertársak iránti szeretet győzelme a
belénk írt életösztön felett. Ennek
prófétai megjelenítői a vértanúk, akik-
nek odaadása a szerzetesi, papi élet,
a házasság, a testvéri szeretet küz-
delmeiben erőt ad a hűségre, a kitar-
tásra, és leleményességre ösztönöz
az eredetiség feltalálásában. Írásában
Peregrin atya megállapítja, hogy az

életszentség mai típusának, kifejezés-
formájának keresése azért (is) vajúdik
annyira, mert miközben a 20. század
a vértanúk százada volt, korunk Egy-
háza keveset beszél a vértanúesz-
ményről, gondolkodásunkból és élet-
eszményünkből hiányzik ennek a pró-
fétai képnek a jelenvalósága. Elfeled-
kezünk arról, hogy az Egyház a multi-
kulturális közegben a leghatásosab-
ban mindig a karitásszal és a vérta-
núkkal végzett missziós munkát.
Gondoljunk itt Boldog Teréz anyára,
de gondolhatunk korunk bármelyik
vértanújára is. Ezt a feledékenységet
könnyen lehetne orvosolni azzal, hogy
az ország minden vidékén megemlé-
keznénk egy-egy vértanúról, aki életét
adta testvéreiért, hivatásáért. Találunk
köztük püspököt, papot, szerzetest,
családapát vagy családanyát, a tiszta-
ságát védő fiatalt. A vértanúk példája,
tisztelete ma is új oldalát bontakoz-
tatná ki ezeknek az életállapotoknak,
és ösztönzést adna a jelen kor élet-
szentségre való törekvésének. 

Egyházmegyénkben főképpen Bren-
ner János példája állhat előttünk.
Hosszú évtizedekig nem lehetett róla
beszélni, de példája vonzott, közben-
járása segített. Ezért emléke és tisz-
telete a többi vértanúval együtt ha-
zánkban, egyházmegyénkben szá-
munkra nem csupán történeti, hanem
pasztorális jelentőségű létkérdés. Az
újmisés papok minden évben ezért
indulnak el apostoli munkájukra a
Brenner János vértanúságának helyén
épült kápolnától.

XVI. Benedek pápa 2005. április
25-én Szent Pál apostol sírjánál mon-
dott beszédében figyelmeztetett: „Ezt
az örökséget nem tékozolhatjuk el,
hanem a hálaadás örökös kötelessé-
gével és követésük megújított szán-
dékával tovább kell adni azt.”

[DR. GYÜRKI LÁSZLÓ]

MEGŐRIZNI A VÉRTANÚK EMLÉKÉT

Megőrizni a vértanúk emlékét
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M inden más véleménnyel szem-
ben az Isten az embert szere-

tetre teremtette. Ez az otthona, bol-
dogsága, de értékmérője is. Talaja pe-
dig a közösség. Ezért gondolta Isten
közösségi lénynek az embert, hogy az
egyénisége megnyíljon mások felé,
túljusson önmagán és az emberek
egymásra találjanak. Így lesznek a há-
romszemélyű boldog Isten képmásai.

Mi is egy évet töltöttünk együtt.
Vajon ez milyen közösség, milyen ta-
lálkozás volt? Mert sokfajta találkozás
van. Van a kereskedelemben találko-
zás, megkötik az üzletet, mindegyik a
maga hasznát keresi, csak érdekkap-
csolat ez. Aztán találkozunk az utcán
emberekkel, talán egy kép marad ben-
nünk róluk, vagy még az sem. Talál-
kozunk a vasúton a kalauzzal, még
dolgunk is van vele, váltunk is néhány

szót, de lelkünk mozdulatlan marad,
elválunk örökre, s talán soha nem
gondolunk rá többé. De van találko-
zás, amikor a lélek mélyén valami
megmozdul, hangot ad. Valami látha-
tatlan fonál szövődik, valami időn fe-
lüli viszony lép a lélek és lélek közé.
Ez a cél szervező ereje. Ezek a kap-
csolatok nagyon mélyek, egy életre
szólnak, és ki tudná megadni miértjü-
ket? Egy i.ú találkozik egy pappal s
a lelke mélyén megmozdul valami: ez
az! Két i.ú egymás szemébe néz,
megértik egymást, mindkettő hallja:
ez az! Miért? Miért születik itt egy
életre szóló barátság?

Testvérek! Mi is egy évet töltöttünk
egymás mellett. Vajon túljutottunk-e
az egymásmellettiségen? Vajon milyen
találkozás ez? Egymás kezét és zsebét
néztük, vagy megtanultunk mosolyog-

va egymás szemébe nézni, sőt együtt
nézni ugyanabba az irányba? Vajon
egymásra találtunk-e, megtaláltuk-e
a szeretetet? Mert az élet iskolájában
ez a fő tantárgy. 

Gondolkodjatok el ezen, és készít-
setek magatoknak mérleget ez évről.
Találtok jót sokat, de hibát is. A hi-
báért alázatos szívvel kérjetek bocsá-
natot a jó Istentől, a jót pedig egye-
dül neki tulajdonítsátok. Óvakodjatok
a gőg és beképzeltség szellemétől,
mert ez a szeretet legfőbb akadálya,
s a valóság az, hogy nagyon szegé-
nyek, nyomorult, eladósodott embe-
rek vagyunk. A jó Isten annyira aláza-
tos, hogy úgy teszi a jót, mintha em-
berek tennék, nekünk is kell annyira
alázatosaknak lennünk – az alázatos-
ság igazság –, hogy beismerjük: mind-
ez a jó Istené.

És ha úgy érzitek, hogy kemények
voltunk, keményebbek, mint mások,
vegyétek ezt is szeretettel. Mert ez is
tiértetek volt. Most még talán nem
értitek, de majd a jó Isten elmondja
nektek. A szemináriumban meg kell
bizonyosodnunk a hivatásunkról. Ha
csak jó dolgunk van, mi biztosít, hogy
Istent keressük, és nem a kényelmes
életet? De ha hűségesek vagyunk a
próbák idején is, akkor valóban a jó
Isten hívása dolgozik bennünk. 

Köszönöm a szolgálatkészséget, ha
valamit kértem, soha nem utasítottá-
tok vissza teljesítését. Gézának köszö-
nöm, hogy kérés nélkül, fáradhatat-
lan szeretettel rám terítette télen a ta-
karóját. Imádkozzatok értünk, hogy
Pista elérhessen oda, ahol vagyok
most én, és még tovább, én pedig a
szent rend által a jó Isten hűséges
szolgája lehessek életem végéig.

[BRENNER JÁNOS]

AZ ELSŐÉVESEKNEK MONDOTT DUKTORI BÚCSÚZÁS

Az elsőéveseknek mondott duktori búcsúzás
1954. június 10. (Győr)

A győri szeminárium kispapjai (III. évfolyam • 1952/1953)
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A Gondviselés úgy hozta, hogy ré-
szese lehettem egy olyan ese-

ménynek, amely életem végéig nyo-
mot hagy bennem, hatással volt a
papságra való készületemre: abban a
szemináriumban kezdhettem meg
teológiai tanulmányaim mellett a
pappá nevelődést, amelyben Brenner
János az 1950/51-es tanévet töltötte.

Jóllehet, János atya akkor még szer-
zetesi életre készült, de éreztem, hogy
a papságra való készülődésemkor „va-
lami láthatatlan fonál szövődik” (rész-
let Brenner János kisduktori búcsúbe-
szédéből), amely összeköt ővele. És ez
az érzésem a 2010/11-es tanévben még
inkább megerősödött. Nemcsak azért,
mert akkor volt 60 éve annak, hogy
János atya ott tanult, hanem akkor
voltam duktora az ott tanuló közös-
ségnek. Hasonlóképpen, mint ahogy
János atya is duktora volt a győri sze-
minárium elsőseinek.

Nem volt mibe kapaszkodnom, nem
tudtam, hogyan lehet igazából jól csi-
nálni. Láttam elődeimet, tanulhattam
tőlük is, mégis valami biztosabb fo-
gódzópontot kerestem. Akkor hatá-
roztam el, hogy olyan lelkülettel sze-
retném csinálni, ahogy Brenner atya
tette.

Kezembe vettem a kisduktori bú-
csúbeszédét, és éreztem, hogy konk-
rét szemináriumi nevelési elv van mö-
götte, amely nemcsak 1954-ben, Győ-
rött tanuló diákoknak adott lelki út-
ravalót. E sorokból az az érzésem tá-
madt, találkoztam Brenner Jánossal.
Nem személyesen, hanem lelki érte-
lemben. Ezekkel a szavakkal engem
is tanított, nevelt, tanácsot adva kí-
sért. Mik is azok az elemek, amelye-
ket kiemelnék? 

1. A közösségi élethez való viszo-
nyomhoz azóta is zsinórmértékként
tartozik János atya gondolatsora. „Egy

évet töltöttünk együtt. Vajon ez mi-
lyen közösség, milyen találkozás volt?”
– tette fel a kérdést beszédében. Talál-
kozásként fogta fel a szemináriumi lé-
tet. Találkozás Istennel és egymással.
Olyan eleven élménynek kell lennie
minden ilyen zárt közösségi életnek,
amely nem múlhat el nyomtalanul.
Amikor elkezdtem én is így felfogni a
szemináriumi létet, egészen másként
kezdtem viszonyulni a papnövendé-
kekhez, elöljárókhoz. Nem volt addig
sem rossz a kapcsolatom velük, ám
onnantól kezdve akartam is úgy látni
minden élethelyzetet, hogy ezek újabb
lehetőségek egymás jobb megismeré-
sére, a kölcsönös ismeretbővítésre,
egymástól való tanulásra.

A szemináriumi találkozás azért
több, mint egy köztéri, közéleti vagy
éppenséggel autóbuszon történő ta-
lálkozás, mert itt nemcsak pillanatnyi
szemkontaktusok vannak, nemcsak
amolyan protokolláris kézfogások, ha-
nem egy idő után már egymás rezdü-
léseiből éreznünk kellett a másik em-
ber teljes személyét, amikor egymás
szemébe néztünk, akkor szinte a lelké-
be láttunk. És engednünk kellett azt
is, hogy Isten nézzen a szemünkbe.

2. A szemináriumot megtanultam

olyan közösségként felfogni, amely
túlnövi a szeminárium falait. Ha vo-
naton, buszon utaztam, szinte mind-
egy volt, hogy kikkel vagyok egy sze-
relvényben, ki ül a mellettem lévő ülé-
sen. Hiszen csak egymás mellett vol-
tunk, a közös utazás ideig-óráig tar-
tott, és nagy valószínűséggel soha-
sem találkozunk. Ám a szeminárium-
ban nem élhettem így. János atya fel-
tette a kérdést: „túljutottunk-e az egy-
másmellettiségen?” Nemcsak pár évig
döcögtünk együtt az élet eme megle-
hetősen furcsa szerelvényén, hanem
összekötött bennünket a hivatástu-
dat. Ha ott küzdött mellettem az egye-
tem padjaiban, vagy ott volt velünk
egy kápolnában miközben a hivatása
megerősödéséért zokogva imádkozott,
nem mehettem el már szó nélkül mel-
lette, hiszen egymásra is rá vagyunk
bízva. Meg kellett tanulnunk „együtt
nézni ugyanabba az irányba”. Ehhez
az kellett, hogy lemondjak az önző
kis elképzelésemről, hogy milyen pap
szeretnék lenni, hogyan jó nekem és
miként érzem majd jól magam pap-
ként. Arról szólt már a fáma, hogy
milyen papokká kell válnunk együtt,
mire van szüksége a híveknek és tu-
dok-e vállalni nehézségeket és olykor

„VALAMI LÁTHATATLAN FONÁL SZÖVŐDIK...”

„Valami láthatatlan fonál szövődik...”

A győri szeminárium kispapjainak kirándulása Pannonhalmára
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visszautasítással járó kellemetlensé-
geket azért, hogy Krisztus ügyét tud-
jam előbbre mozdítani?

3. Brenner János megtanított, hogy
mindezt alázatosan kell tenni. Ő, aki
negyedévesként, úgy is mondhatnánk,
fél lábbal már kint volt a szeminári-
umból, vállalta, hogy ugyanazt az élet-
formát éli, mint az elsősök (velük ta-
nul, velük egy szobában lakik) felis-
mertette velem, hogy azért, mert fő-
duktor vagyok, nem jár nekem sem
több, mint bármelyik papnövendék-
nek. Sőt, ha valaki, akkor pont én
kellettem, hogy legyek a leginkább rá-
szorulva a társaimra. Hiszen lehettek
nekem nagy elképzeléseim, extrém
gondolataim, ha a közösségnek ez
nem kellett vagy nem vált volna javá-
ra, akkor el kellett engednem. „Óva-
kodjatok a gőgtől, mert ez a szeretet
legfőbb akadálya” – tanította János
atya. Vezetőként éltem át, hogy nem
az elöljárók, hanem a szeretet köve-

telte meg, hogy ne kezdjünk el ural-
kodni egymáson, hiszen megbénult
volna a közösségünk. Hanem ehelyett
közös gondolkodásra, egységes lelkü-
letre vezetett bennünket a gőgös ma-
gatartás legyőzéséért vívott lelki küz-
delem. Alázatot kért tőlem János atya,
hogy bármit sikerült megvalósítani a
közösségért, ismerjem be, hogy „min-
dez a jó Istené.”

4. A szeminárium nem arra való,
hogy felmérjem a saját képességeimet,
és azt nézegessem, mi a kényelmes
nekem, nehogy megerőltessem, netán
túlhajszoljam magam. A szeminári-
um az a hely lett, ahol Isten akaratát
kellett keresnem. Még akkor is, ha
egyik-másik társam vagy esetleg oly-
kor az elöljáró olyat kért vagy mon-
dott, ami nem igazán volt a szánk íze
szerinti. A szeminárium ezzel is az
életre nevelt. Jóllehet sokan fáradoz-
tak azon, hogy nekünk, papnövendé-
keknek minél jobb dolgunk legyen,

azért sokszor volt bennünk elégedet-
lenség. János atya döbbentett rá, hogy
ez nem Isten akaratának a keresése.
Nemcsak Isten akaratát nem kerestük,
hanem a kényelmi élet után loholva,
nagy volt a kísértés, hogy Istent se ke-
ressük.

Mint mondtam, a szeminárium sok-
sok emléke pecsétnyomóként maradt
meg lelkemben. De nemcsak azért,
mert olyan korban élhettem ott, ami-
kor jó volt ott papnövendéknek len-
ni, hanem, mert az évfordulók olyan
miliőt teremtettek, amely János atya
lelkületéhez vezetett közelebb. Bren-
ner János atyát pedig jó lelkiveze-
tőmnek tapasztaltam meg, aki halála
után 53 évvel is útmutatást adott
egy olyan írással, amelyet ő papnöven-
dékként fogalmazott meg. Isten a tu-
dója, hogy mi volt az a láthatatlan
fonál, ami szövődött közöttünk és
vont egyre szorosabbra.

[MOLNÁR JÁNOS ANDRÁS]

„VALAMI LÁTHATATLAN FONÁL SZÖVŐDIK...” • AZ ÉLETSZENTSÉG KÉT KÜLÖNLEGES ÚTJA

A z életszentségnek két különle-
ges útja is lehetséges: a vérta-

núság és az evangéliumi tanácsok kö-
vetése. A vértanúság nem más, mint
a lelki erősség legmagasabb foka. Ez-
által válik az ember a leginkább ha-
sonlóvá Krisztushoz, aki életét áldoz-
ta értünk. Ez nem azt jelenti, hogy
Isten ezt kívánja tőlünk, de mindnyá-
junknak úgy kell ragaszkodnunk
Krisztushoz, olyan hűséggel és kitar-
tással, hogy bármit el tudjunk viselni
Krisztusért, még életünket is fel tud-
juk áldozni érte. A halálra való kész-
ség a keresztény élet alapja.

A másik ilyen különleges útja az
életszentségre való eljutásnak az
evangéliumi tanácsok követése. A tisz-
taság, az engedelmesség és a sze-
génység által osztatlan szívvel köny-
nyebben tudjuk magunkat Istennek

szentelni. Az Isten országáért vállalt
teljes önmegtartóztatást, az Egyház
mindenkor különös tiszteletben tar-
totta, ahogyan azt a Lumen gentium
kezdetű zsinati dokumentumban így
fogalmazza meg: „Az Istennek szen-
telt tisztaság, szegénység és engedel-
messég evangéliumi tanácsai – melye-
ket az Úr szava és példája alapozott
meg – isteni ajándékok, amelyeket az
Egyház Urától kapott és az ő kegyel-
mével mindig megőrzi azokat. Ezek a
szerzetesi fogadalmak teljesen lefog-
lalnak a mindenekfelett szeretett Isten
számára úgy, hogy új és különleges
jogcímen kötelezik az embert Isten
szolgálatára és az ő dicsőítésére.”

Arra azonban nagyon kell vigyáz-
nunk, hogy a tökéletes szeretet eléré-
sében ne akadályozzon bennünket
sem a test kívánsága, sem az élet ke-

vélysége, mert ezek mind a keresztény
okosság ellen irányulnak. Ellenük csak
a mértékletesség erényének gyakor-
lásával vehetjük fel a harcot. Az ész-
nek uralkodnia kell az élvezetek, vá-
gyak felett, különben az egész embe-
riség lesz az önuralom hiányának ál-
dozata.

Láthatjuk tehát, hogy a különböző
életformákban és hivatásokban ugyan-
azt az életszentséget munkálja min-
denki, akiket az Isten Lelke vezérel, s
az Atya szavának engedelmeskedve és
az Atyát lélekben és igazságban imád-
va követik a szegény, alázatos és ke-
resztjét hordozó Krisztust, hogy majd
egykoron az ő dicsőségében is része-
süljenek. Mindegyikünknek tétovázás
nélkül kell járni az élő hit útján, mely
felébreszti a reményt, és a szeretet ál-
tal tevékeny bennünk.     [DÉRI PÉTER]

Az életszentség két különleges útja
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B renner János atya papi szolgálatának egyetlen állomása, a rába-
kethelyi plébánia a legrégibb plébánia volt hazánk eme legnyuga-

tibb szegletében: az Árpád-korban alapították. A szentgotthárdi apátsá-
got 1183-ban a kethelyi plébánia területén alapította III. Béla király.
Szentgotthárd 1740-ben, Apátistvánfalva 1785-ben vált ki a plébániából,
addig 13 filia tartozott Rábakethelyhez. Brenner János atya káplánsága
idején négy filia volt: Farkasfa, Máriaújfalu, Magyarlak és Zsida. A plébá-
nián egy plébános és egy káplán szolgált, 1978-tól azonban már nem
kapott káplánt Rábakethely. Ezzel együtt Zsida kikerült a plébánia fi-
liái közül, és Szentgotthárdhoz csatolták. A plébánia 2007. július 31-én
szűnt meg és a szentgotthárdi plébánia filiája lett, Farkasfával és Má-
riaújfaluval együtt, Magyarlak pedig a csörötneki plébániahoz került.

János atya egykori plébániája tehát ma már nem létezik, maga a plébá-
niaépület is elbontásra került 1996 után, ám ezzel az emlékek természe-
tesen nem vesztek el. A rábakethelyi templom oldalában látható az a
Fájdalmas Szűzanya szobor, amelyet János atya plébánosa, dr. Kozma
Ferenc atya állíttatott emlékül, s amit akkoriban nem engedtek a ható-
ságok az épülő magyarlaki templomban felállítani. A szobor talapzatán
tábla olvasható: „Hálából Brenner Jánosnak”. Az egykori kethelyi plébá-
nia udvarán a vértanú káplán fa szobra található.

Zsidán az iskolakápolna tövében, néhány méterre a holttest megtalálá-
sának helyétől, emlékkereszt áll 1992. december 13-a óta. Ugyancsak Zsi-
dán található a legjelentősebb emlékhely, a Jó Pásztor-kápolna, amelyet
dr. Konkoly István megyéspüspök 1996. augusztus 25-én szentelt fel. 

Máriaújfaluban, ahol János atya utolsó szentmiséjét mutatta be, a ká-
polna szentélyében és a külső oldalán is tábla emlékezik a vértanú
káplánra.

A 2000-ben épült farkasfai templomban üvegablak őrzi Brenner Já-
nos atya alakját.

Ezek tehát a tárgyi emlékek. És ami ezeket élővé teszi, az a hívek
imádsága, áldozathozatala. A fenti emlékhelyeken mindig található friss
virág és égő mécses, bizonyságul arról, hogy vértanú káplánjuk emléke
ma is élénken él a hívek körében és szívükön viselik ügyét. A plébánia
valamennyi templomában a szentmisék végén elimádkozzuk a boldog-
gáavatási imát. 

A Jó Pásztor-kápolnában májustól októberig minden hónap 13-án
szentmisét mutatunk be, és imádkozunk János atya boldoggá avatásá-
ért, valamint papi és szerzetesi hivatásokért. Talán azért, mert Szent-
gotthárd az egyházmegye szélén található, talán azért, mert igen sok
templomban végeznek 13-ai szentmisét, ezeken az alkalmakon jellem-
zően csak a helyi és a szomszédos plébániák hívei vesznek részt –
utóbbiak közül különösen is az egykori fíliából, Magyarlakból –, távo-
labbról ritkábban érkeznek zarándokok. Ezeken a szentmiséken túl két
olyan alkalom van, melyek állandó időponthoz vannak kötve: az egy-
házmegye újmisés papjai Szent Péter és Pál apostolok ünnepén közö-
sen mutatnak be szentmisét, akiket gyakran elkísérnek szülőfalujuk és

BRENNER JÁNOS ATYA KULTUSZA SZENTGOTTHÁRDON
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a környék hívei, de más helyekről is elzarándokolnak erre az újmisére.
Augusztus utolsó szombatján, a kápolna felszentelési évfordulójához
kapcsolódóan pedig – immáron hetedik éve – az egyházmegye papjai
és szüleik zarándoklatát tartjuk az egyházmegye szervezésében, a
szentmise főcelebránsa megyéspüspök úr. Így tehát elmondhatjuk,
hogy a kápolnában minden évben van püspöki mise, illetve újmise.

A szentmiséken kívül három gyalogos zarándoklat is kapcsolódik a
kápolnához: június utolsó szombatján innen indulunk a szomszédos
Ausztriába, a Maria Bild-i kegyképhez. Ez a zarándoklat igen népszerű
a hívek körében, távolabbról is sokan bekapcsolódnak, és általában
mintegy 150-en gyalogolják végig az utat. Ősszel a Maria Bild-i és a mo-
gersdorfi hívek zarándokolnak el a kápolnához, egyben a testvérkapcso-
latot is kifejezve. Ennek jele az a zarándokkereszt, melyet az osztrák hí-
vek készítettek, s amelyet a júniusi zarándoklat alkalmával mi viszünk
át a Maria Bild-i kegytemplomba, ősszel pedig ők hozzák vissza a ká-
polnába. A harmadik zarándoklatra advent 3. vasárnapjának előestéjén
kerül sor. Ez a rábakethelyi templomtól indul, érinti a Jó Pásztor kápol-
nát, és a zsidai emlékkeresztnél fejeződik be, részben azon az útvonalon,
amelyen János atya utoljára haladt, amikor a feltételezett beteghez
ment. Út közben a keresztutat és a rózsafüzért imádkozzuk. Különö-
sen is megindító, amikor Zsida főutcáján több ház ablakába mécsese-
ket tesznek ki ezen az éjszakán a zarándoklat idejére, a vértanúra
emlékezve. Mindhárom zarándoklatot a boldoggá avatásért és papi és
szerzetesi hivatásokért ajánljuk fel.

A fenti zarándoklatokon kívül az utóbbi időben ritkábban, de érkez-
nek kisebb-nagyobb zarándokcsoportok a kápolnához, egyházmegyénk
határain innen és túl, illetve Ausztriából egyaránt.

Az imádságos emlékezések sorában meg kell említenünk a plébánia
férfi rózsafüzér társulatát, mely 12 éve minden hónap 15-én tartja ima-
összejöveteleit, tavasztól őszig rendszerint a Jó Pásztor-kápolnában, téli
időben a szentgotthárdi plébániatemplomban, decemberben pedig a
zsidai iskolakápolnában, szentmisével egybekötve.

A vértanúság évfordulójához, december 15-éhez több megemlékezés
is tartozik. A már említett éjszakai zarándoklaton kívül ezen a napon
szentmisét mutatunk be Brenner János atya boldoggá avatásáért a rá-
bakethelyi templomban, autóbusszal elzarándokolunk a szombathelyi
Szent Kvirin-templom kriptájába, a János atya sírjánál bemutatott
szentmisére, advent harmadik vasárnapján pedig nem rózsaszínű,
hanem piros – a vértanúságot jelképező – gyertyát gyújtunk a temp-
lomi koszorúkon.

Elmondhatjuk tehát, hogy a szentgotthárdi – és benne a volt rábaket-
helyi – plébánia hívei buzgón őrzik vértanú papjuk emlékét. Még so-
kan élnek azok közül, akik ismerték őt, szeretettel emlékeznek rá. Jó
volna, ha egyházmegyénk minden részében – és annak határain túl is
– minél többen kérnék imádságos lélekkel az örök Istent, aki szolgá-
jának megadta a papi hivatás kegyelmét és méltónak találta a vérta-
núság nagy ajándékára, hogy dicsőítse meg János atyát Egyházában.

[IPACS BENCE]
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A fiataloknak és a gyermekeknek,
de még a felnőtteknek is szüksé-

gük van az életben példaképre, olyan
valakire, akire felnézhetnek, akinek
példája és tettei alapján meg tudják
szervezni saját életüket, aki életükhöz
vezérfonalat biztosít. Sokféle példa áll
előttünk, köszönhető a média, az in-
ternet széles skálát nyújtó propagan-
dájának és az általuk bemutatott ce-
lebeknek. Pedig az ő tündöklésük elég
rövid, tiszavirág életű. Ha egy ötéves
intervallumot veszünk figyelembe, az
úgynevezett celeb példaképek sora
születik és tűnik el e rövid idő alatt,
és az általuk képviselt trend, életfor-
ma velük együtt vész el a feledés ho-
mályába.

Egy példaképnek többnek kell lennie
ennél, olyannak, aki az életem sors-
döntő kérdéseiben életével segítsé-
gemre lehet a helyes döntés meghoza-
talában.

Számomra ilyen példa Brenner Já-
nos atya, aki rövid ideig élt e földön,
fiatal korában lett vértanú. Mindösz-
szesen huszonhat évet élt, de életvi-
tele és mély elkötelezettsége hivatása
iránt követendő mindenki számára.
Ugyanis életében megtalálható az
öröm, a bánat, a fájdalom, és a fizi-
kai-lelki megpróbáltatások egész sora
érte élete során, a derű és a szeretet
mégis mindvégig megmaradt a rábí-
zottak iránt.

Ahhoz, hogy bepillantást nyerjünk
lelkiségébe és példájába, idézzük fel
életútjának fontosabb elemeit és az
életéhez kapcsolódó történéseket.

Egy édesanya sokat imádkozott,
hogy tizedik gyermeke a papi hiva-
tást válassza. Imája látszólag nem ta-
lált meghallgatásra. Fia a műszaki pá-
lyát választotta, házasságot kötött, és
feleségével együtt elkötelezett, buzgó
keresztény életet élt. Az Úristen ezt

a házasságot három fiúgyermekkel
áldotta meg, ők viszont mindhárman
megkapták a papi hivatás kegyelmét.
Az édesanya imája tehát unokáiban
nyert meghallgatást. A középső fiú azt
a kegyelmet is megkapta, hogy vérével
tegyen tanúságot hivatásáról, Krisz-
tushoz való tartozásáról. Ő volt Bren-
ner János.

Fontos tehát az Istenbe vetett feltét-
len hit és bizalom, hogy őszinte kéré-
seink meghallgatásra találnak, és az
Úr teljesíti is azokat, igaz, nem úgy,
ahogy mi azt elképzeltük.

Figyelemre méltó egy kisiskoláskori
történés János atya életében. 1938
őszén hitoktatójuk elmesélte nekik az
Oltáriszentség vértanújának, a kis
Tarzíciusznak történetét, majd aján-
lotta, hogy ebből egy kis színielőadást
állítsanak össze. Megkérdezte, kik vál-
lalkoznának szereplőnek. Leginkább
az érdekelte, hogy ki vállalná a fősze-
repet, ki lenne Tarzíciusz? A kis Já-
nos két kézzel jelentkezett a fősze-
repre, hadd személyesítse meg ő a
vértanú szentet. A megkapott fősze-
repet mély átéléssel játszotta el. Ak-
kor még senki sem gondolta, hogy
nem egészen húsz évvel később a
szerepből élő dráma lesz. A Gondvi-
selés hasonló vértanúságot szánt neki
is az életben. 

Ránk maradt lelki naplójából kitű-
nik, hogyan indul el a lelki élet útján.
Mélyen átérzi, hogy saját erejéből
nem képes eljutni a lelki életre, a sze-
retet magaslatára. Az alázatosság ke-
gyelmét kéri az Úrtól. Lelki életét nem
érzelmekre építi, hanem szilárd ala-
pokra, a meggyőződéses hitből faka-
dó jócselekedetekre. 

Az Isten akaratának őszinte keresé-
se és akár áldozatok árán való köve-
tése jellemezte már i>ú korában. Ezt
tükrözi lelki naplójának néhány sora:

„Ha nehéz is az út, felnézek szen-
vedő arcodra és követlek. Téged csak
arra kérlek, hogy amit hivatásomul
elébem társz, azt mindig a legpon-
tosabban teljesíthessem, bármilyen
életet jelölsz ki számomra – akár
egyszerű, akár vezetői állást –, min-
denütt nyomaidon haladhassak, és
alázatos gyermeki szívvel fogadjam a
te jóságos gondviselő kezedből. Ma-
radhassak mindig olyan egyszerű és
alázatos szívű, mint amilyen te voltál
földi életedben.”

Legfőbb vágya volt, hogy szent le-
hessen. Mária hálaénekéről, a Magnifi-
catról elmélkedve is ezt jegyzi le, már
mint novícius: „Ó micsoda ujjongás
és Istendicséret! Soha senki nem tu-
dott még ennyire ujjongani. Ó Szűz-
anyám, vezess el ehhez a lelkülethez,
vezess el rövid időn belül az élet-
szentség magaslatára, hiszen most
annyira szükség van rá.” Ma is nagyon
időszerű ez a kérés. Tudta ugyanis,
hogy a világot, s benne népünket,
nem a szenteskedők, hanem a szen-
tek tudják megváltoztatni. 

A SZEREPBŐL VALÓDI DRÁMA LESZ

A szerepből valódi dráma lesz

Szent Tarzíciusz szobra
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S ennek a kezdettől fogva meglévő
és megcsodált keresztény elkötele-
zettségnek már természetes folyama-
ta volt az ő lelkiismeretes papi élete.
Minden áldozatra készen állt a híve-
kért. Különösen rajongott a gyerme-
kekért és az i>úságért. Tisztelte, sze-
rette az embereket, nem volt személy-
válogató. Mindenkihez volt egy jó sza-
va: a szolgálatot teljesítő katonához
éppúgy, mint a tanítóhoz, de még az
egyszerű emberhez is. 

Brenner János élete tiszta volt, ez
sugárzott a tekintetéből is. A bol-
doggá avatási ügy kapcsán számos
tanút kerestek fel: iskolatársakat, szer-
zetestársait, kispap- és paptársakat,
egykori híveit, hittanosait, s szinte ki-
vétel nélkül mind megemlítették tiszta
tekintetét, sugárzó, mosolygó arcát.

„Emlékeimben úgy él, mint egy min-
dig mosolygó, kiegyensúlyozott, bol-
dog gyermek. János csupa mosoly,
csupa derű, csupa jó szándék. A te-
kintete, 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 emlékeim-
ben. Valami sugárzott belőle. Ami a
legjellemzőbb volt: tekintetében min-
dig lehetett látni, hogy tiszta lelkiis-
merettel élt.”

Újmisés jelmondata vezérfonala volt
rövid papi életének: „Az Istent sze-
retőknek minden a javukra válik.”
(Róm 8,28) Ezzel a lelkülettel élt és
halt Krisztusért és a rá bízottakért.
Rövid, de Istent szerető élete alatt

minden a javára vált, a halál is, hi-
szen 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 hi-
vatásáért, életét Krisztusért. Hős volt,
mert a célért képes volt minden ál-
dozatra. Nem félt a fenyegetéstől, nem
félt az üldözéstől.

János atya élete számomra példa és
segítség életem sarkalatos döntéseinek
meghozatalában. Miért példa ő ne-
kem? A felelet egyszerű: mert nem lát-
ványos, ugyanakkor üres propagandát
folytatott. Nem hírnévre, múló sikerek-
re vágyott. Egyszerűen kitartott becsü-
letesen a hivatása mellett és nem vált
szélkakassá mint sokan a múltban és
sajnos a jelenben is.  [TAKÁCS ANDRÁS]

A SZEREPBŐL VALÓDI DRÁMA LESZ • A SZENT FOGALMA A BIBLIÁBAN

A z Ószövetségben a szent szó a
héber kadós (megkülönböztet-

ni, elválasztani) szógyökből származik.
Önállóan csak kivételes esetekben al-
kalmazták. A Bibliában a szent és a
szentség (kódes) fogalmai a tisztátalan-
tól és a profántól való elkülönítettséget
jelölik. Rokon szava a tahór (tiszta). A
Tórában a szent kultikus, a tiszta pedig
rituális alapfogalom. A szent a kisugár-
zó valóság, a tiszta a benne részesülés
feltétele. A szent és a profán megkülön-
böztetésének elmulasztása főbenjáró
bűnnek, szentségtörésnek számított,
ami ítéletet vont magára, amelyet a
legtöbb esetben végre is hajtottak. 

A Szentírásban a szent általános is-
teni tulajdonság, Isten neve: Isten „Iz-
rael szentje”. Bibliai értelemben a szó
magába foglalja Isten dicsőségének kö-
telező imádását és minden teremtmé-
nyétől engedelmességet váró hatalmát;
ugyanakkor kimondhatatlanságát is.
Összegezve tehát azt mondhatjuk, hogy
az Ószövetség Istent egyszerűen „a
Szent”-nek nevezi, vagy háromszoro-

san szentként magasztalja. A szentség
Isten lényege.

Az Újszövetségben Isten szentsége
szentháromságos kibontakozásban je-
lenik meg. A János-evangélium Istent
„szent Atyaként”; Krisztust, az Isten
Fiát „Isten szentjeként”; Isten Lelkét
meg elég gyakran „Szentlélek”-ként
említi. Ez a szentháromságos Isten
pedig az Egyház minden tagjában mun-
kálja a szentséget, s ezért minden ke-
resztény „szentnek” nevezhető. Mint
„meghívott szenteknek” az a feladatuk,
hogy feddhetetlen élet kialakításával
szentté váljanak, mert „az az Isten aka-
rata, hogy szentek legyetek.” (1Tessz 4,3)

Ezek a Krisztusban szent emberek to-
vábbá elnyerik Isten dicsőségét. Az Új-
szövetségben nem találkozunk kultiku-
san szent személyekkel vagy tárgyak-
kal kapcsolatos utalásokkal. Ellenkező-
leg, az számít igazi istentiszteletnek,
ha a keresztények Isten akarata szerint
való tökéletes életükkel magukat mu-
tatják be szent áldozatként.

[DÉRI PÉTER]

A szent fogalma a Bibliában Tiszták, hősök,

szentek

Szentek élete gyerekeknek
és idősebbeknek.

Nagy betűk, 
tömör, lényegre törő 

életrajzok és 
szemléletes illusztrációk.

A sorozat eddig megjelent 
kötetei megvásárolhatók a
Martinus Könyvesboltban.

Bővebb információ:
www.martinuskiado.hu
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É jszaka volt. Sötét, téli éjszaka. A
nyugat-dunántúli kis város gyer-

mek és felnőtt lakói már nyugovóra
tértek, hogy másnap reggel tovább
munkálkodjanak annak megvalósítá-
sán, amit Isten már a teremtéskor az
emberre bízott. Ennek lényege pedig
az, hogy Isten teljessé tehesse az em-
berben azt a szépet és jót, amit elkez-
dett benne.

Ebben a kisvárosban azonban éltek
olyan emberek is, akik ezt az adventi
éjszakát választották ki arra, hogy go-
nosz tervüket végrehajtsák. A sötét-
ben munkálkodók egyike az éjszaka
kellős közepén ökleivel verte a rába-
kethelyi plébánia ablakát, és hazugsá-
gával álnok módon súlyos beteg nagy-
bátyjához, Szentgotthárd Zsida nevű
városrészébe hívta az atyát. Ő pedig
elindult, szíve fölött a legszentebb
Eucharisztia örök életet adó kenye-
rével. Útközben döbbent rá, hogy
nem is az örök élet kenyerével táp-
lálkozni akaró beteg várja, hanem a
sötétségben munkálkodó, minden
rosszra képes gyilkosok kezei közé
került. Nekik csak egy volt a fontos:
János atya kiontott vére. Sikerült!
Tényleg sikerült? De ez a vér nem hiá-
ba kiontott vérré vált. Hivatást, papi
hivatásokat termő vérré. János atyá-
nak ez volt utolsó földi útja. E sorok
írója örök hálával tartozik a minden-
ható Istennek, hogy kispap évei alatt
a nyári szünidőben csaknem nyolc-
százszor mehetett végig ezen a me-
zei úton, amely János atyát az örök
világosság országába vezette. Ez a föl-
di, de mégis mennybe vezető út le-
het még sokak számára hivatásának
tisztázó vagy megerősítést jelentő út-
jává. 

Ez az út nemcsak a vértanúság út-
ja, hanem az imádság útja is. János
atya ezt az utat végigimádkozta és

átimádkozta. Az ő imaélete olyan volt,
hogy abban egyre tisztábban látta
Isten önátadó szeretetét, vagyis azt a
szeretetet, amelyben a három isteni
személy, a Szentháromság kölcsönö-
sen egymásnak ajándékozza magát.
Szüksége is volt rá nagyon, mert a sö-
tétség ereje szedte áldozatait, gyer-
mekekben, fiatalokban és idősekben
egyaránt.

Tombolt a júdási sötétség. Voltak,
akik elhitték, hogy amit sötétségben
nem lát meg az ember, az nem is léte-
zik. Ez adott bátorságot, hogy az em-
berek gonoszat cselekedjenek.

Ebben a légkörben hallotta meg Jé-
zus hívó szavát, továbbá lelkében azt
is átlátta, hogy erre a hívásra csak
igent szabad mondania. Ez a meglá-
tás szívének fényéből, belső világos-
ságából fakadt, ezért élete örömben
megélt élet volt. Ennek az örömben
gazdag életnek földi zarándokúton
járó ember számára az az alapja, hogy
a bűn ha el is fordít Istentől, Isten ir-
galmas szeretetével azzal válaszol a
bűnbánó embernek, hogy lehajol hoz-
zá és érte, hogy örök szeretetébe fel-
emelje. 

Minden földön élő embernek meg-
adta és megadja a lehetőséget, sőt,

hogy méltó választ adjon életében, il-
letve életével, Isten ígéretére, kezde-
ményezésére. Így hát ezért élünk itt,
e földön, hogy amikor Isten szemé-
lyesen hozzánk hajol le, készen talál-
jon minket felemeltetésünkre. Amikor
azon az éjszakán a gyilkos kezek
munkálkodtak, hogy János atya életét
kioltsák, Isten nem volt tétlen, hanem
lehajolt hozzá, hogy magához emelje.
De miért ez a kegyetlenség? Jézus Is-
ten országát hirdetve elmondta, hogy
Isten végtelen szeretete akkora, hogy
megsegítésünkre és megmentésünkre
megváltót küldött, akiben önmaga
hajolt le értünk és hozzánk. A ke-
gyetlenség János atya életében is azt
hirdeti, amivel Jézus szenvedéstörté-
netében is találkozunk, a bűn irtóza-
tos sötétségét, s az ebben élő bűnös
ember gondolkodását és világát. Ami-
kor Jézus megtapasztalta a bűn okoz-
ta emberi kegyetlenséget, akkor ebből
a harcból nemcsak kiemelte az em-
bert, hanem lehajolása az emberhez
Isten örökké tartó, végső, húsvéti
győzelmét hirdeti. Tehát János atyát
ezen a kegyetlen és fájdalmas éjsza-
kán Isten az ő örökké tartó győzel-
mébe és fényességébe emelte.

[NAGY JÓZSEF]

LEHAJOLT HOZZÁ ÉS ÉRTE AZ ISTEN

Lehajolt hozzá és érte az Isten

A Kóczán ház, ahová az utolsó éjszakán beteghez hívták Brenner János atyát
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BRENNER JÁNOS, A PÉLDAKÉP
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E gy ember, akit el akartak távolí-
tani szolgálati helyéről, ahová

őt a jóságos Isten rendelte. Ő a he-
lyén maradt: „Nem félek, szívesen ma-
radok.” Még ma is köztünk lehetne,
s a zarándok Egyház tagjaként szol-
gálhatná Jézus Krisztus igaz ügyét.
Az isteni terv mást rendelt neki. Ő
halálában is Jézus Krisztus mennyei
és földi igazságát képviselte. Nem fu-
tamodott meg, nem ijedt meg a fe-
nyegetésektől. Pedig volt benne része
bőven. Nemcsak lélekben és ember-
ségében próbálták megtörni „a kor
követelményeinek megfelelően” sok
hittársával egyetemben, hanem testi
épsége sem volt biztonságban. De ő
kitartott és szolgálatát tovább foly-
tatta. Hiába félemlítették meg, nem
tudták eltántorítani kijelölt feladatá-
tól: „Uram te tudod azt, hogy bol-
dogságot itt az életben nem keresek,
hiszen mindenemet beléd helyeztem...
Uram, tudom, hogy tieidet nem kí-
méled a szenvedéstől, mert mérhetet-
len hasznuk van belőle.”

Életpéldát adott nekünk Brenner Já-
nos itt a 21. század küszöbén. Ne fél-
jünk. Ne féljünk kiállni igazunkért,
mások igazáért és mindenki igazsá-
gáért. Ne féljünk megvallani hitünket
mindennapjainkban. Vállaljuk a ne-

künk rendelt feladatot. Érezzük meg,
hogy mit akar tőlünk Jézus Krisztus,
milyen feladatot szánt nekünk, mit
kell elvégeznünk. Itt, a földi zarándok
Egyházban missziót teljesítünk. Ez a
misszió személyre szabott. Minden-
kinek más feladata van, de egy, közös
cél kell, hogy vezéreljen mindannyiun-
kat, az igazság Jézus Krisztusban.

„Előbb azonban szenvednünk kell
vele együtt... De ennek az életnek a
szenvedései... nem mérhetők az eljö-
vendő dicsőséghez” (Róm 8,17-18).
Brenner Jánost üldözték attól a pil-
lanattól fogva, hogy szolgálatát meg-
kezdte. Több mint két éven keresztül
volt rábakethelyi káplán. 1957 de-
cemberéig, szörnyűséges halálának
bekövetkeztéig, számos fenyegetés és
tettleges bántalmazás érte. Üldözte
az államhatalom, mert Jézus Krisztus
igaz misszionáriusa volt. Főképp a fia-
talság körében örvendett nagy tisz-
teletnek és szeretetnek János atya.
Fáradhatatlan munkát végzett a gyer-
mekek közt, minden idejét nekik
ajándékozta. Szenvedélyes tevékeny-
kedését nem tűrhette a kommunista
vezetés. Nekirontottak és különös ke-
gyetlenséggel meggyilkolták. Brenner
János szenvedett életében, de szen-
vedett halálában is. Ez a szenvedés

fordul át az öröm könnyeibe a meny-
nyek oltárán.

„Az Istent szeretőknek minden a
javukra válik” (Róm 8,28). A vértanú
tántoríthatatlan és vérét adja, életét
áldozza hitéért. Jézus Krisztust ke-
resztre feszítették, Szent István első
vértanút megkövezték, Szent Pált le-
fejezték és folytathatnánk a sort.
Mérhetetlen szenvedés volt a sorsa a
hitükben mindhalálig kitartó testvé-
reinknek. Brenner János vértanú lett.
Meggyilkolták, de az emberi szívek-
ből kiirtani nem tudták. Hite, tiszta-
sága és önzetlen szeretete tovább él
az emberekben. Példát mutat nekünk
a krisztusi úton.

Brenner János az igazság mellett
mindvégig kitartott. Ma, amikor olyan
sokan keressük a megalkuvást és a
kibúvókat, elfogadjuk a féligazságo-
kat, tanuljuk meg János atyától: tart-
sunk ki az igazság mellett, és vállal-
juk azt minden körülmények között.

Kérjük a Szentlélek segítségét, hogy
vezesse imánkat János atya boldoggá
avatásának érdekében.  

[GYÖRKÖS BALÁZS]

Brenner János, a példakép

Brenner János újmisés szentképe

Brenner János rábakethelyi hívei körében



Brenner János atya életpéldája nem-
csak a Szombathelyi Egyházmegyében
élők számára példa értékű, hiszen ta-
núságtétele minden katolikus hívőt a
Jóisten szeretetére ösztönöz. Emléke
országunk számos településén él, alak-
ját üvegablakok, szobrok, mozaikok,
emléktáblák, domborművek és olaj
portrék idézik fel. Szinte az ország
bármely részén élők találhatnak a sa-
ját településükhöz közel eső templo-
mot, ahol Brenner János emléke előtt
is tisztelettel adózhatnak. Az alábbi
helységek felkeresésekor a vértanú
sorsú áldozópap mielőbbi boldoggá
avatásáért is imádkozhat a zarándok.

• Abaújszántó-Gibárt – üvegablak
• Ajka-Csingervölgy – üvegablak
• Fertőszentmiklós – üvegablak
• Győr, Győri Hittudományi Főiskola

– emlékmű-mellszobor 
(Lipovics János)

• Győrvár – olajfestmény 
(Marosfalvy Antal)

• Horváth István Sándor tulajdona 
– olajfestmény (Károlyfy Zsófia)

• Horvátnádalja – dombormű
(Lesenyei Márta)

• Kemestaródfa-Miród-forrás – 
dombormű

• Kisunyom-Balogunyom – reliéf 
harang

• Krakkó, Isteni Irgalmasság 
templom – mozaik

• Szentgotthárd-Máriaújfalu – 
emléktábla (2db)

• Nagyréde – templomi zászló
• Nyíradony – fa reliéf
• Oszkó, Szent György-templom – 

emléktábla (Kozma)
• Rédics és filiái – gipsz mellszobor

(Lendvai)
• Szombathelyi Egyházmegyei 

Múzeum – réz dombormű 
(Fettich Nándor); 
ikon (Angela Scharnhorst)

• Szombathely, Szent Erzsébet-
templom – üvegablak (1982)

• Szombathelyi Püspöki Palota – 
olajfestmény portré 
(Kisléghy Nagy Ádám)

• Szombathely, Brenner János 
Kollégium – réz dombormű 
(Lesenyei Márta)

• Szombathely, Krisztus Király 
templom – faszobor (Sulyok 
János); olajfestmény portré

• Szombathely, Sarlós Boldogasz-
szony székesegyház – olajfestmény 
portré másolat 
(Kisléghy Nagy Ádám)
• Szombathely, Jézus Szíve 

templom – harang
• Szentgotthárd-Rábakethely 
(templom mellett) – Piéta emlékmű
• Szentgotthárd-Rábakethely 
(plébániakert) – faszobor 
• Szentgotthárd-Farkasfa, 

Szent Anna-templom – üvegalak
• Szentgotthárd-Zsida 

(iskola mellett) – emlékkereszt 
• Zalaboldogfa – freskó 

(Takács István, 1959)
• Zalacséb – üvegablak
• Karakó – harang (2004)
• Pécs, Ciszterci Rend Nagy Lajos 

Gimnáziuma és Kollégiuma – 
szobor

• Nádasd – olajfestmény
• Körmend – dombormű 

(Lesenyei Márta)

Amennyiben tudomása van itt nem
szereplő Brenner-emlékekről, emlék-
helyekről, kérjük küldje el nekünk az
info@martinuskiado.hu e-mail címre.

BRENNER JÁNOS VÉRTANÚ SORSÚ PAPRÓL KÉSZÜLT SZOBROK, KÉPEK ÉS ÜVEGABLAKOK

Brenner János vértanú sorsú papról készült
szobrok, képek és üvegablakok

Győr, Győri Hi	udományi Főiskola Zalacséb Horvátnádalja
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Krisztusban Kedves Testvéreim!

A mai Új Emberben olvastam, hogy
egy francia újságíró próbaképpen mű-
balesetet eszközölt. Autóját szétsze-
relve az út menti árokban hagyta és
két viaszbábút helyezett az autóron-
csok közé. Kísértetiesen hasonlított
a kép egy igazi autóbalesethez. Az
újságíró sofőrjével a közeli erdőbe rej-
tőzködött és ott leste a fejleményeket.
Ötvenegy autó vágtatott el büszkén,
rá se hederítettek a bábukra, senki
sem akart segíteni az „áldozatokon.”
Végre az 52. autó fékezett és megállt.
A volán mellől egy egyszerű öltözetű
idős ember szállt ki és a lelkendezve
odafutó újságírónak bemutatkozott:
ócskavas kereskedő volt. Nem segíte-
ni akart, hanem üzletet csinálni a ron-
csokkal. 

Félelmetes ez a történet, mégpedig
azért, mert kísértetiesen mutatja be,
hogy két évezred múltán sem jutot-
tunk vajmi előbbre Krisztus paran-
csának teljesítésében, amit adott: sze-
resd felebarátodat, mint önmagadat.

Mennyire hasonlít e történet Jézus
példabeszédéhez. Jézus csak két em-

berről mondja, hogy a félholt mellett
gőgösen továbbmentek és a harma-
dikban volt irgalmas szív. De ha ez az
újságíró egy bokorból figyelt volna,
talán itt is megszámlálhatott volna
51 szívtelen embert.

Krisztus Urunk példabeszédével elő-
ször is arra oktat minket, kivel szem-
ben kötelez a felebaráti szeretet pa-
rancsa. Vajon csak a vér kötelékével
egybeforrott rokonsággal szemben?
Vagy egy nemzetbéliek egymással
szemben? Nem, testvéreim. Minden
ember a mi felebarátunk, akár jóaka-
rónk, akár ellenségünk. Nem számít
az, hogy rokon-e, vagy más nemzet
tagja-e, a bajba jutott embertestvé-
rem, segíteni kell. Nem számít, hogy
tudós vagy tudatlan, művelt vagy mű-
veletlen, segíteni kell, ahol csak lehet.
Az sem számít, hogy más világnéze-
tet vall-e vagy más vallású-e, te csak
kövesd a Krisztus szavát és gyakorold
ezt a felebaráti szeretetet, ahol csak
alkalom adódik rá.

A keresztény parancsok mellőzése
mennyi szenvedés forrásává lettek
már a történelemben. Figyelemre mél-
tó dolog, hogy Hitler Adolf a második
világháborúban nem a keresztény ta-
nításra, nem a szentatyákra hivatko-
zott, amikor tízezrével gyilkolta meg
a zsidókat. Rosenberg fajelméletében
találta meg tömeggyilkosságához az
eszmei alapot. Ismeretes, hogy XI.
Pius pápa Mit brennerder Sorge kez-
detű körlevelében elítélte Rosenberg
fajelméletét, mely szerint egyedül a
német nép hivatott arra, hogy eszé-
vel és hatalmával kormányozzon Eu-
rópában. Németnek épp úgy feleba-
rátja a zsidó, mint a másik német. 

Franz Werfelnek világhírű regényé-
ben – mely nemrég jelent meg – leír-
ja az örmény nép rettenetes szenve-
déseit. A pogány török nacionalista

szervezet, az Ittihad, ki akarta irtani
az örmény népet. Ez sem az evangé-
lium szelleme. Az örmény éppen úgy
felebarátja a törököknek, akárcsak a
törökök egymásnak felebarátai.

Krisztus Urunk az evangéliumi pél-
dabeszéddel akarta megtanítani az
embereket arra az igazságra, hogy
mindannyian testvérek vagyunk. A
zsidók és szamaritánusok gyűlölték
egymást. Egymás köszöntését el nem
fogadták. Le nem ültek egy asztalhoz
étkezni. És mégis a szerencsétlenen
nem a pap vagy levita segít, akiknek
elsősorban kötelességük lenne, hanem
egy gyűlölt szamáriabeli ember, sza-
maritánus. Ez látjátok, igazi, könyö-
rületes, minden emberi tekintetet fél-
retevő felebaráti szeretet.

Végül fontoljuk meg, hogy ezzel a
minden ember iránti szeretettel az
Isten adósai vagyunk. Mindnyájan na-
gyon sokat köszönhetünk az Istennek.
Isten nem akarja, hogy neki fizessük
vissza, hiszen nem lát semmiben
szükséget. Ellenben igenis akarja,
hogy adósságunk a többi embertest-
vérnek fizessük ki. Azért mondja „amit
egynek tesztek, nekem teszitek...” Egy
testben, Krisztus titokzatos Testében,
az Anyaszentegyházban élünk. A test
többi tagjainak kell kifizetnünk, ami-
vel Istennek tartozunk. Amint senki
nem gyűlöli, hanem óvja testét, vi-
gyáz egészségére, úgy kell nekünk is
bánnunk Krisztus testének tagjaival.
Különbözők a test tagjai, egyik na-
gyobb, másik kisebb és más-más célra
valók, de egyik sem haszontalan, mert
segítik egymást. „A szem a lábnak lát,
hogy járhasson, a láb a kéznek fárad,
hogy munkára mehessen, a gyomor
minden tagoknak főz.” (Pázmány)
Így mi is egymást segítve, virágoztas-
suk ki a felebaráti szeretet szép és
boldogító erényét életünkben. Ámen.

BRENNER JÁNOS SZENTBESZÉDEI
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Felebaráti szeretetről • Ki a mi felebarátunk
1957. szeptember 1. (Farkasfa, Magyarlak)

Az irgalmas szamaritánus
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Krisztusban Kedves Testvéreim!

Mindnyájan hallottunk már bizo-
nyára arról, mennyit szenvednek
egyes lelkek az elhagyatottságtól, a
magányos szenvedéstől. Sokkal köny-
nyebb a szenvedés viselése, amikor ott
áll valaki a betegágy mellett, megsi-
mítja a szenvedéstől verejtékes hom-
lokot, a beteg apró-cseprő vágyait tel-
jesíti. Sokkal könnyebb a lelki kín, ha
egy baráttal meg lehet osztani, ha
olyankor áll valaki a szenvedő mellett.
Még akkor is könnyít, ha akkor mind-
járt segíteni nem is tud. Testvérek,
szoktatnunk kell magunkat arra, hogy
meglássuk mások szenvedését. Ez iga-
zán nemes emberi és keresztény lel-
kület. 

Krisztus lelkének ezt a szépséges,
követendő erényét mutatja be a mai
szent evangélium. A naimi özvegy
egyetlen fiát kíséri ki a temetőbe a
gyászmenet. Ezzel a menettel találko-
zik szembe Jézus és amikor meglátja
az egyedül maradt öreg, támasznél-
küli öregasszonyt, olyan szépen írja
a szentírás, megesett rajta a szíve.
Talán felrémlett előtte Boldogságos
Édesanyjának a képe a kereszt tövé-
ben, ahogy ott állt támasz nélkül el-
hagyottan, egyetlen Fiát levesztve, ma-
gára maradva. Azért bízta akkor a
Szűzanyát Szent Jánosra, hogy meg-
értő támasza, vigasztalója és segít-
sége legyen. De ennek az asszonynak
senki e világon nem volt, se rokona,
se jó barátnője, aki megosztotta volna
vele kenyerét. Megesik rajta az Isteni
Szív és hozzá lépve vigasztalja, mond-
ván: ne sírj!

De ezzel nem elégszik meg Jézus.

Ez isteni szeretetének szépséges bi-
zonyítéka. Mit használ a szó? Egy
időre talán enyhíti a fájdalmakat, el-
zsibbad a lélekben a fájdalom, hogy
annál nagyobb erővel törjön fel újra.
Ha Jézus nem tett volna semmit,
csak e két vigasztaló szót mondta
volna, ne sírj, egy kicsit alábbhagyott
volna az özvegy zokogása, de újult
erővel, fokozottan fojtogatta volna a
sírás fia temetésén, mert számára azt
a szeretetet temették mindörökre a
sírba, mely olyan jó volt egy pillana-
tig Jézusban látnia, olyan jó volt
Jézus szavaiból hallania. 

Jézus igazi orvos, ő egészen akar
gyógyítani. Odalép a koporsóhoz,
megállítja a lassú gyászmenetet és a
kísérők kíváncsi tekintetének kereszt-
tüzében halálos csendben kimondja
a csodálatos szavakat: iQú, mondom
neked, kelj fel! És a feltámasztott if-
jút visszaadta a most már örömtől
zokogó anyjának. Ez teljes gyógyítás,
minden seb egyszerre behegedt. És
Jézus szótlanul, jutalmat nem várva
visszatér az ismeretlenség homályá-
ba. 

Ebben a lelkületben is kell isteni
Mesterünket követnünk. Jézus életé-
ben nem ez az egyetlen eset. Hiszen
körül járt minden felé jót tévén. Egy
másik esetről is tudunk, hogy meg-
esett a szíve szenvedő embereken.
Amikor nagy tömeg kötette őt étlen-
szomjan az igazságra éhes lélekkel,
akkor is azt mondta: szánom a sere-
get, és nemcsak lelküket, hanem tes-
tüket is jóllakatta a csodálatos kenyér-
szaporításban. 

Jézus példájára vegyétek észre má-
sok szenvedéseit, sőt keressétek és

gyógyítgassátok a sebeket jó szóval
is, de ha kell, egyéb eszközökkel, ami
csak módotokban van. A lélek sebeit
is gyógyítgatni kell. Nemrég adtak hírt
az újságok egy fiatal pap merész vál-
lalkozásáról. Nápolyban a tengerparti
negyedekben nagyszámú suhanc, fi-
atal gyerek tanyázott, akikkel senki
nem törődött. Nagyrészük az utcára
dobott törvénytelen származású volt,
sok közülük szétzüllött családból ke-
rült, harmadik része apja állandó üt-
legelései elől menekült ide. Amire
szükségük volt lopással, útonállással
szerezték meg. Pincékben és kapual-
jakban tanyáztak. Ez a fiatal pap, mi-
kor már a rendőrség is tehetetlen volt
velük szemben, közéjük keveredett,
hamarosan megbecsülték. Hat évig élt
köztük. Akkor elérkezettnek érezte az
időt, hogy kilétét felfedje és papi ruhá-
ban jelent meg közöttük. Tágra nyílt
szemmel bámultak rá és a legnagyobb
részük követte a jó úton. 2/3-ad része
vállalta a munkát, tanulást, ezeknek
tiszta otthont épített és becsületes,
sokszor nagyon használható tagjai
lettek a társadalomnak. (Don Verusio,
Vigilia 1957. szeptember) Milyen sok
lelket mentett meg így.

Testvéreim, kövessétek e jó utat.
Ehhez persze kell, hogy nagy szeretet
éljen bennetek az emberek iránt, aki-
kért Krisztus meghalt. Higgyétek,
hogy aki jót tesz, jutalma nem ma-
radhat el. Akkor lesz majd valaki, aki
bekötözze a ti felsebzett, fájó szíve-
teket is, akkor küld majd mellétek is
valakit szenvedéstekben a jó Isten,
hogy Jézus nevében, a tevékeny sze-
retet gyógyszerével lelketek orvosa
legyen. Ámen

Vegyétek észre mások szenvedését
1957. szeptember 22.
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Cár Gáspár

Vigasztaló (részlet)

Havat álmodozó, hideg téli estén
Vigasztallak testvér, hős fia elestén.
Mikor ősz fejedet asztalodra hajtod,
S könny öntözi fájón bús, levita-arcod.

Tört szívedbe karmát bánat-sólyom vájja,
Mert kidőlt az Úrnak i-ú katonája,
Aki oldaladon Krisztus harcát vívta,
vértanúknak sorsát vérével megírta.

Testvér! Áldott Krisztus veterán vitéze,
Töröld le könnyedet, szemed megigézze
Krisztus diadala, csak ezt nézze hited!
Krisztusét, kit a bűn szintén megfeszített.

S most téged ősz testvér foglak szépen kézen
S ahogy bánatban tört két szemedet nézem,
Szólok hozzád lágyan: töröld le a könnyed.
Boldog, aki Isten igájában görnyed.


