
Nem félek
Brenner János

1931–1957



Összeállította:
Császár István és Soós Viktor Attila

Fotók:
Brenner József fotógyűjteménye

Kiadja:
Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó

9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3.
Telefon: 94/513-191, 30/864-5605
E-mail: info@martinuskiado.hu
Internet: www.martinuskiado.hu

Felelős kiadó: Teklits Tamás igazgató

Minden jog fenntartva!

Jelen könyvet vagy annak részleteit bármely formában 
reprodukálni vagy közölni csak a kiadó engedélyével lehet.

Nyomdai munkák:
Premier Nyomda Kft.

Felelős vezető: 
Király Attila

HU ISBN 978-615-5091-46-9 



Bevezető

A második évezred végén az Egyház újra a vér-
tanúk Egyháza lett – vallotta Szent II. János Pál 
pápa, nem véletlenül. Ezen huszadik századi vér-
tanúk egyike a Szombathelyi Egyházmegye egyko-
ri papja, Brenner János atya, rábakethelyi káplán, 
akit a kommunista hatalom 1957. december 15-
ére virradó éjszaka hivatásának teljesítése közben 
brutálisan meggyilkoltatott. Nagy tisztelet él az ő 
életműve és életáldozata iránt sok ezer hívő szí-
vében mind az egyházmegyében, mind az egész 
országban, sőt határainkon túl is. Sokakban, akik 
ismerték őt, él az a szilárd meggyőződés, hogy 
erényekben gazdag élete tette alkalmassá őt a vér-
tanúságra, amit ugyan nem keresett, de kész volt 
elszenvedni. Ő nem egy végzetszerű gyilkosság 
áldozata, hanem önként, tudatosan vállalt áldozat, 
hiszen a gyilkosság előtt már többször érték atro-
citások, halálos fenyegetések. Ezekkel meg akarták 
félemlíteni, de sikertelenül. Ő nem félt, nem lett 
kevésbé buzgó a papi munkában, nem lett kevésbé 
elkötelezett a fiatalok lelki gondozásában. Tisztelői 
megőrizték e vértanú sorsú pap történetét, s mára 
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Brenner János 
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igen sokan megismerhették. A több évtizedes til-
tás elmúltával spontán tört fel, és egyre erősödik 
az ő kultusza, amely annak kifejeződése, hogy akik 
ismerték életét és hallottak tragikus haláláról, azok 
biztosak abban, hogy egy vértanú ontotta vérét ke-
resztény hitéért, papi hivatásáért és legfőképpen az 
Eucharisztia védelmében. 
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Brenner János édesanyja, 
Wranovich Julianna
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Család

Brenner János szülei komoly, vallásos nevelésben 
részesültek. Az édesanyja – Wranovich Julianna –
tizenkét gyermekes felvidéki család hatodik gyer-
mekeként született. A budapesti Sacre Coeur apá-
cák intézetében nevelkedett és itt végezte a gim-
náziumot. Az édesapa – Brenner József  – is népes 
családból származott, ő szüleinek tizedik gyermeke
volt. Szülővárosában, Szombathelyen a Premontrei 
Rendi Szent Norbert Gimnáziumban érettségizett. 
Érettségi után a budapesti Műszaki Egyetemen 
folytatta tanulmányait. A családi otthon meghatá-
rozó lett későbbi élete szempontjából. Az ő édes-
anyja, látva fia buzgó vallásos életét, nagyon sokat 
imádkozott azért, hogy belőle pap legyen. Ennek 
ellenére mégsem kapott meghívást az Istennek 
szentelt életre. Műszaki pályát választott, házassá-
got kötött a szombathelyi Székesegyházban 1929. 
szeptember 23-án. Az Úristen ezt a házasságot há-
rom fiúgyermekkel áldotta meg, s ők mindhárman 
megkapták a papi hivatás kegyelmét. Az édesanya 
imája tehát unokáiban nyert meghallgatást. Sőt 
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Brenner János édesapja, 
Brenner József
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a középső fiú azt a kegyelmet is megkapta, hogy 
vérével tegyen tanúságot hivatásáról, Krisztushoz 
való tartozásáról. Ő volt Brenner János.

Meghatározó volt a családban az édesapa buzgó, 
hívő, elkötelezett keresztény élete. Nagy könyvtár-
ral rendelkezett, amelyben szép számmal sorakoz-
tak a lelki témájú könyvek is. Egy-egy könyvet több-
ször is elolvasott, volt olyan lelki könyv, amit nyolc-
szor-tízszer. Gyermekei is szívesen olvastak, de csak 
azokat a könyveket vehették kezükbe, amelyeket 
édesapjuk már elolvasott és számukra engedélye-
zett. Neveltetéséből és elkötelezett vallásos életéből 
fakadóan minden nap – munkába menet – szent-
misén vett részt és szentáldozáshoz járult. A litur-
gia részeit – mivel ebben az időben latin nyelven 
folyt a szentmise – saját Missale-jából követte. A 
rózsafüzért is naponta, lehetősége szerint a család-
dal közösen imádkozta, minden hónap első pén-
tekén elvégezte szentgyónását és Jézus szenvedé-
séről elmélkedett. A család minden este közösen 
imádkozott, vasárnaponként pedig a közeli feren-
ces templomban vett részt szentmisén. 

Az édesanya napjait az otthoni munka és gyerme-
kei nevelése töltötte ki, hiszen erre szentelte életét, 
ezért nem vállalt egyéb munkát. Hitvestársához 
hasonlóan, a gyakori szentmisehallgatásban és a 
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A Brenner fiúk az anyai nagyszülőkkel
1935 nyarán
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szentáldozásban nyert lelki erőt és adott jó példát 
gyermekeinek. Türelmes, nyugodt természetének 
köszönhetően az emberek nagyon szerették. Min-
denkihez – akivel csak találkozott – volt egy ked-
ves szava, szívesen segített másokon, még akkor is, 
amikor a család szűkös körülmények között élt a 
második világháború utáni nehéz időkben. Mindig 
azt hangoztatta, „valahányszor másoknak adok, há-
romszor annyit kapok vissza”. Élete végéig pap-gyer-
mekeit szolgálta, és értük dolgozott.
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A Brenner család
1937. szeptember 16-án
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Brenner János gyermekévei 
és tanulmányai

Brenner János szülei második gyermekeként 
1931. december 27-én, védőszentjének ünnepén 
látta meg a napvilágot Szombathelyen. A Szent Er-
zsébet ferences templomban keresztelték meg az 
év utolsó napján. Teljes neve: Brenner János Mária 
Tóbiás. A szülők mindhárom fiúgyermeküknek a 
Szűzanya iránti tiszteletből második névként a Má-
ria nevet adták. A Brenner családban évszázados 
hagyománya van a János keresztnév adásának.

Elemi iskola

A legidősebb Brenner gyermek – László – 1937-
ben, majd következő évben János is a szombat-
helyi Püspöki Elemi Iskolában kezdte meg iskolai 
tanulmányait. Az ifjú János eleven, okos, értelmes 
kisfiú, igazi gyermek volt, sok minden érdekelte. 
Az itt eltöltött mindkét év végén kitűnő tanulmá-
nyi eredményt ért el. 

Kiválasztottsága talán már itt, kisiskolás korában 
megfigyelhető. 1938 őszén hitoktatójuk elmesélte 
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Az első szentáldozás ünnepnapján 1941-ben, 
Urunk mennybemenetelének ünnepén

14 



nekik az Oltáriszentség vértanújának, a kis Tarzíci-
usznak történetét, és ajánlotta, hogy ebből egy kis 
színielőadást lehetne összeállítani. Megkérdezte, kik
vállalkoznának szereplőnek, ki lenne Tarzíciusz? A 
kis Brenner Jancsi két kézzel jelentkezett a fősze-
repre, hadd személyesítse meg ő a vértanú szentet. 
Társai visszaemlékeztek arra, hogy János mennyire 
ragaszkodott ahhoz, hogy ő játszhassa Tarzíciuszt. 
A mély átéléssel eljátszott főszerep után ki gondol-
ta volna, hogy alig húsz évvel később a szerepből 
valós dráma lesz. A Gondviselés hasonló vértanú-
ságot szánt neki is az életben.

Az édesapát 1940 őszén áthelyezték a Pécsi Ipar-
felügyelőségre vezetőnek, így a család Pécsre köl-
tözött. János a pécsi Püspöki Tanítóképző Gyakor-
ló Iskolában folytatta a Szombathelyen megkezdett 
tanulmányait. Életében nagy esemény volt az első 
szentáldozás, amelyre 1941-ben, Urunk mennybe-
menetelének ünnepén került sor.

Középiskolai tanulmányok – Találkozás 
a ciszterekkel

A gyermekeken keresztül az egész család életét 
meghatározta a ciszterci renddel kialakított kapcso-
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Játék az udvaron
1941. augusztus 23-án
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lat. Az elemi iskola elvégzése után először László, 
majd őt követve János is – 1942. június 27-én – 
felvételt nyert a Ciszterci Rend pécsi Nagy Lajos 
Gimnáziumába. János itt is kitűnő tanuló volt. Osz-
tályfőnöke, Felegyi Román a többi ciszterci tanár-
ral együtt nagyban meghatározta az ifjú János gon-
dolkodását és hivatásának alakulását. A ciszterciek 
pécsi gimnáziuma nagyon modern volt az oktatás 
szempontjából. Délután is foglalkoztatták a diá-
kokat, a tanulási idő után szabad programokon is 
részt vehettek. 

Miután az édesapát 1946. október elején visszahe-
lyezték Szombathelyre, a Brenner család visszatért 
korábbi otthonába.

Brenner Jánost 1946. október 7-én felvették a Pre-
montrei Rend szombathelyi Szent Norbert Gimná-
ziumába, ahol az ötödik és hatodik osztályt végez-
te el. A francia nyelv tanulásában, művelésében kü-
lönösen is kitűnt; mint külön tárgyat felvette a fran-
cia társalgást. 

Egyházi iskolából államiba

A Magyar Országgyűlés 1948. június 16-án meg-
szavazta a XXXIII. törvényt, amely az egyházi is-
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A Brenner fiúk édesanyjukkal
1942. november 4-én
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kolák állami tulajdonba vételét eredményezte. Az 
intézkedés következtében ezután a szombathelyi 
Premontrei Gimnázium már Nagy Lajos Gimná-
zium néven és ateista vezetés alatt működött.

Ilyen körülmények között kezdte meg Brenner 
János 1948. szeptember 1-jén a 7. osztályt. Az is-
kola légköre, a tanári kar teljesen megváltozott, a 
váltás a diákokat is nagyon megzavarta.

Az egyik magyardolgozatát ezzel a mondattal fe-
jezte be János: „Ép testben, ép lélek.” A magyartanár 
aláhúzta a lélek szót és piros tollal kérdőjelet tett: 
„Hol van?” Az érdemjegyét pedig lerontotta. János 
érezte és felismerte, hogy az államosított iskola szel-
lemisége és a tanárok életvitele nem az ő felfogá-
sának való. Nyilvánvalóvá vált számára, hogy a 
megváltozott körülményekből kifolyólag veszély-
be kerülhet a hivatása is. Mivel előző iskolája, a pé-
csi Nagy Lajos Gimnázium szelleme és a tanárok-
kal való lelki kapcsolata által a ciszterci hivatása 
megerősödött, ezért László bátyját követve Zircre 
ment.

Brenner László 1948. augusztus 29-én öltötte fel 
a ciszterci novíciusok fehér ruháját, és ezzel együtt 
a Tóbiás nevet kapta rendi nevének.



Brenner János 
zirci oblátus
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Az Istennek szentelt élet jelei

Ciszterci kötelékbe lépve

Zircen is államosították a ciszterci gimnáziumot, 
ezért Endrédy Vendel ciszterci apát a helyi mo-
nostorban nyitotta meg a gimnázium négy felső 
osztályát, az oblációt a hivatások megmentése és 
ápolása céljából, ahol elbocsátott szerzetes tanárok
tanítottak. Mivel az iskola hivatalosan nem működ-
hetett, így a bizonyítványt és az érettségit államilag 
nem ismerték el. Brenner János ezt vállalta, mert 
ekkor már tudta, hogy csak és kizárólag az Egy-
házban akar szolgálatot teljesíteni, Istennek szol-
gálni. Befejezve gimnáziumi tanulmányait hiva-
tásának megfelelően Zircen maradt, és 1950. au-       
gusztus 8-án jelentkezett novíciusnak. Ez idő alatt
írt lelki naplójának részlete is mutatja Istennek 
szentelt élete őszinte elköteleződését.

„Szívem legnagyobb hálájával és szeretetével köszönöm 
meg Neked azt az igen-igen nagy kegyelmet, hogy szolgá-
latodra rendeltél. Add, hogy életem méltó legyen hivatá-
somhoz, hogy szent lehessek, mert én egyszerre mindent 
és egészen fenntartás nélkül akarok adni és kapni. »Aki 
elhagyja atyját, anyját, fivéreit és mindenét az én nevemért 



Brenner János Zircen
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száz annyit kap és az örök életet fogja örökölni.« Erre én 
saját erőmből nem vagyok képes s ezért kérem kegyelmedet, 
hogy ezek által is állandóan nőjön dicsőséged itt a földön, 
hogy majdan egy akol legyen és egy pásztor és mindenki bol-
dogan, halálra szántan megérkezhessen abba az országba, 
mely a világ kezdetétől készítetett azoknak, akik szeretik 
az Istent.”

A lelkigyakorlat befejeztével az új novíciusok 
1950.  augusztus 19-én öltöztek be. Brenner János 
ekkor kapta az Anasztáz szerzetesi nevet. Lelki éle-
tük vezetését magiszterükre, Sigmond Lóránt atyá-
ra bízta a rend. Brenner János Anasztáz és társai 
mindössze csak néhány hétig élhették a nyugodt, Is-
tennek szentelt szerzetesi életet, mert a szerzetes-
rendek elleni támadás Zircet sem kímélte. 1950. 
szeptember 7-én az Elnöki Tanács megvonta a leg-
több szerzetesrend működésének engedélyét. 

A Rendi Tanács úgy döntött, hogy a novíciuso-
kat Budapestre menekíti, és ismerős családoknál 
helyezi el őket. Brenner János Anasztáz a budapes-
ti Hittudományi Akadémia világi hallgatója lett az 
1950/51-es tanévben, miközben Sigmond Lóránt 
atya vezetésével titokban végezte novíciusi évét, s 
egyszerű fogadalmát is titokban tette le.
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A győri szeminárium kispapjai 
kiránduláson
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Út a papság felé

Brenner János Anasztáz az egyéves noviciátu-
si idő letelte után nem újíthatta meg fogadalmát. 
Úgy döntött, ha már ciszterci szerzetes nem lehet, 
akkor egyházmegyés papként folytatja hivatását. 
Elöljárói azzal kívánták biztosítani a növendékek 
jövőjét, hogy egyházmegyei szemináriumokba, il-
letve hittudományi főiskolákra kérték felvételüket. 
Így került Brenner János a Szombathelyi Egyház-
megye kispapjai közé. Mivel Kovács Sándor me-
gyéspüspök nem akarta, hogy János szerzetesi múlt-
ja kitudódjék, ezért Budapestről a szombathelyi sze-
mináriumba hívta tanulmányai folytatására. 

A szerzetesrendek után a szemináriumok nagy 
részét is feloszlatták 1952 júniusában, köztük a 
szombathelyit is. Az összevonás után 3-4 egyház-
megye kispapjai kerültek egy papnevelő intézetbe. 
Így a teológusok elveszítették közvetlen kapcsola-
tukat az egyházmegyéjükkel.

Brenner Jánost – szombathelyi kispaptársaival
együtt – 1952. szeptember 13-án felvették a győri 
szemináriumba, ahol három egyházmegye – a győ-
ri, a pécsi és a szombathelyi – kispapjai tanultak. 
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Brenner János diakónusként
1954. december 12-én
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A három Brenner testvér az 1952/53-as tanévben 
itt készült a papi szolgálatra. László ekkor ötöd-, 
János harmad-, József  pedig elsőéves kispap volt. 
Az elöljárók megbízásából negyedéves korában az
elsősök kisduktora lett, ő segítette, vezette be őket a
szemináriumi életbe. Testvéries, segítőkész maga-
tartása miatt társai igen kedvelték. Tehetsége szor-
galommal párosult, vizsgáit jeles eredménnyel tette 
le. Mindezek mellett imádságos lelkű kispap volt, so-
kat látták a kápolnában. Egyik társa így jellemezte:

„János csupa mosoly, csupa derű, csupa jószándék. Nem 
lehetett hozzá menni olyan gonddal, kéréssel, amelyben ne 
azonnal teljes szívvel-lélekkel segített volna bennünket.

Édesanyjára is emlékszem egy-egy látogatásból. Csodá-
latos, eleven, csak úgy égett és csupa figyelem a tekintete. 
Látszott, hogy jó helyről jött ez a három fiú, mert az édes-
anyjuk rendkívüli ember volt. Csak láttam, és egy-két szót 
váltottam vele, de mutatta azt, hogy a családi háttér nem 
közönséges volt Brenneréknél. Az a tény is jelzés értékű a 
család szellemét illetően, hogy mindhárom fiúból pap lett. 
Nagyon tiszteltük és szerettük Jánost, fölnéztünk rá. A 
tekintete mindig is fölfelé húz, valamiképpen előttünk és 
fölöttünk volt. Csupa mosoly az arca, a tekintete, a belő-
le áradó szeretet ki nem mosható belőlünk. Az évtizedek 
nem halványították el az embernek ezt az emlékét.”
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Brenner János 
újmisés emlékképe
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Tanulmányai befejezése után, a papszentelés 
előtt elöljárói az alábbi jellemzést küldték róla püs-
pökének:

„Intellektuális alaptípusú, kissé racionalizmusba és pesz-
szimizmusba hajló éllel. Szerencsés harmonikus adottságá-
nál fogva, amelyben a szívnek is helye van, az ellentéteket 
szerencsésen áthidalja. Élesen látó kritikus, de pozitív ak-
tivitásra való hajlama és szerénysége sohasem tette bántóvá. 
Kiváló tehetség és éles elme. A legtehetségesebb növendékek 
egyike. Kiforrott egyéniség, aki igazi mai paphoz illő ma-
gatartásában lép fel. Melegen és intelligensen kiáradó egyé-
nisége jó hatással volt társaira. Mindenütt megállja helyét. 
Jó lenne, ha egy nálánál erősebb egyéniség mellett kezdhetné 
meg munkáját.” 

Brenner Jánost évfolyamtársaival – Nagy László, 
Seregély István és Szlávik Andor – együtt Kovács 
Sándor megyéspüspök szentelte pappá a szom-
bathelyi Székesegyházban 1955. június 19-én. Új-
miséjét a szombathelyi Szent Norbert lelkészség 
templomában mutatta be június 26-án, ahol bátyja, 
László már papként, öccse, József  szeminarista-
ként asszisztált. A szentbeszédet Winkler József  
teológiai tanár mondta. János atya primíciás jelmon-
data a következő: „Az Istent szeretőknek minden a ja-
vukra válik.” Római levél 8,28
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Brenner János hívei körében
1956. december 23-án
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A kápláni évek

Az újmisés pap 1955. augusztus 17-én kapta meg 
püspökétől az első és egyben utolsó dispozícióját, 
amelyben Szentgotthárd-Rábakethelyre küldi káp-
lánnak dr. Kozma Ferenc esperes, plébános mellé. 
Ez a helység közvetlenül a magyar-osztrák határ 
mellett található. A plébániához négy filia tartozott: 
Magyarlak, Máriaújfalu, Zsida és Farkasfa.

A plébános mély lelkiségű és egyben tudós be-
állítottságú lelkipásztor volt. Kiterjedt francia mű-
veltsége hasznos volt az újmisés káplán számára, 
hiszen ő is kitűnően művelte a francia nyelvet. A 
fiatal káplán áldozatkész, buzgó munkája fellen-
dítette a hitéletet. A plébános és a káplán közötti 
összhang kitűnő volt.

János atya minden áldozatra készen állt a híve-
kért. Különösen rajongott a gyermekekért és az 
ifjúságért. Tisztelte, szerette az embereket, nem 
volt személyválogató. Mindenkihez volt egy jó sza-
va: a szolgálatot teljesítő katonához éppúgy, mint 
a tanítóhoz, de még az egyszerű cigányhoz is. Ő 
valóban meglátta Jézust a másik emberben, azért 
tudott annyira egyszerű lenni, alázattal közeledni 
mindenkihez. 
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Egy hívő így emlékezik vissza a szentéletű káp-
lánra:

„Volt egy bizonyos kisugárzása, amit nem is lehet szóban 
elmondani. Szerették az emberek, és igyekeztek odamenni, 
ahol ő volt, és hallgatni a szavát. Valami volt benne, ami 
vonzotta az embereket. Ez volt az ő főbűne: szerették a 
fiatalok, szerették az öregek. Nagyon sok embert szerzett 
meg a hitnek, az Egyháznak. Ő nem tudott elmenni ember 
mellett úgy, hogy meg ne állt volna, és akárcsak két szót 
ne szólt volna hozzá. Az az örökös kedves mosoly az ar-
cán… Komolyan hirdette Isten Igéjét, tanúságot tett minden 
pillanatban a hitről. Jó volt nála gyónni, mert tudott adni 
útravalót.”

János atya látszólag nem vitt végbe nagy dolgo-
kat, mégis rövid, két és fél éves papi szolgálata so-
rán a hívek nagyon megszerették. Megérezték ben-
ne az igazi elkötelezett, imádságos lelkületű papot, 
aki mindig őszinte hivatástudattal élt és teljesítette 
feladatát. Ezért volt olyan hatásos a prédikációja 
és a vele való beszélgetés, ezért tudott nagyon sok 
embert az Istenhez vezetni. Ő a plébánián is élte 
titokban a ciszterci, Istennek szentelt életet.

Minél jobban megismerték, annál jobban látták, 
hogy hatalmas szeretet van benne, erre utal egy 
másik vallomás:
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„Én azt az embert, papot, tisztelendő urat soha nem 
láttam úgy, hogy egyszer is morcos lett volna. Gyerekek 
is sokszor rosszalkodtak, magamban gondoltam is, hogy 
milyen szeretettel tűr, még a rossz gyerekekkel is olyan sze-
retettel tudott bánni. Én nem hallottam, hogy egyszer is 
valakivel kiabált volna. Nagyon nagy szeretet volt benne, 
ami kiáradt belőle. Mindenki szerette őt hallgatni.”

János atya tisztában volt azzal, hogy a papi hiva-
tás gyakorlása ebben az időben még embert pró-
bálóbb feladat, mint amikor a szerzetesrendeket 
szétverték. Lelki naplójának korábban lejegyzett 
gondolata is erre utal:

„Uram, Te tudod azt, hogy boldogságot itt az életben 
nem keresek, hiszen mindenemet beléd helyeztem…” 
„Uram, tudom, hogy tieidet nem kíméled a szenvedéstől, 
mert mérhetetlen hasznuk van belőle.” 

Ki tudja, amikor ezt a mondatot leírta, talán már 
igenlő választ akart adni Isten kitüntető kegyelmé-
re, amellyel őt a vértanúság pálmájának elfogadá-
sára meghívta.

Brenner János soha nem politizált, sem a prédi-
kációiban, sem a hétköznapok során. Azonban ér-
dekes képet mutat, hogyan vélekedett az 1956-os 
forradalom és szabadságharc történéseiről. A for-
radalom idején a szentgotthárdi és a környékbeli 
emberek lelkesen mentek át Ausztriába a megnyi-
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tott határon. Egy nap Brenner atya is átbiciklizett, 
majd egy rövid megjegyzést tett: „Korai még az 
öröm.” Igaza lett.

A kommunista hatalom rossz szemmel nézte, 
hogyha egy pap a fiatalokkal foglalkozik. János atyá-
nak is ez volt az egyik „bűne”, hiszen a plébánia 
második otthonuk volt a fiataloknak.

Az állami egyházügyi megbízott – Prazsák Mi-
hály – Kovács Sándor megyéspüspökkel el akarta 
helyeztetni az ifjú papot. Kovács Sándor tudomá-
sára hozta Brenner Jánosnak az állam szándékát. 
Ő röviden ennyit válaszolt: „Nem félek, szívesen ma-
radok”. Ezek után a püspök úgy döntött, hogy nem 
helyezi el a káplánt. Az állami egyházügyi megbí-
zott erre azt felelte: „Jó, akkor lássák a következmé-
nyeit!”

János atya tudatában volt annak, hogy figyelik 
őt. Egy alkalommal említést tett arról egy szerzetes 
múlttal rendelkező hívőnek, hogy hamarosan jön 
az ÁVO. János atya eleinte kerékpárral, majd ké-
sőbb egy Csepel motorkerékpárral látta el kápláni 
feladatait. Az állami szerveknek nem tetszett, hogy 
az akkor még ritkaságnak számító motorkerékpárt 
pont egy fiatal pap használja. Ezért egy késő őszi 
estén, amikor hazafelé tartott Farkasfáról, egy me-
redek lejtőn az erdőből ismeretlen személyek faha-
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sábokat hajigáltak eléje, de ő ügyes manőverezés-
sel ezeket kikerülte. Hazatérése után ezt mondta a 
plébánián: „Na kievickéltem. Nem volt szerencséjük!” 
– és jót derült rajtuk. Ezek után sem félt, vidáman 
végezte lelkipásztori feladatait.

39



A vértanúság éjszakáján viselt véráztatta karing, stóla, 
burza, az összetört szemüveg és az elemlámpa

40 



Gyilkosság – „nyomozás”

Brenner János 1957. december 14-én, szomba-
ton reggel mutatta be élete utolsó szentmiséjét Má-
riaújfaluban, a Szent Péter és Szent Pál apostolok 
tiszteletére épült kápolnában. Ezen a napon délu-
tán, beosztásuknak megfelelően, a farkasfai filiába 
karácsony előtti gyóntatásra ment a plébános, dr. 
Kozma Ferenc. Az éjszakát az egyik családnál töl-
tötte, mivel másnap reggel ő mondta a szentmisét. 
Estefelé a házvezetőnő is elköszönt a plébániáról, 
mivel a faluban, saját házában lakott. Így János atya
egyedül maradt a plébánia épületében.

Szemtanúk elmondása szerint, ezen a szomba-
ton nagy jövés-menés volt Szentgotthárdon. A ta-
nácstagok részére baráti estet rendeztek, és ezzel 
egyidőben volt a rendőrségi bál is. A rábakethelyi 
sírásó, miközben a másnapi fiatal halott temetésére 
készítette a sírhelyet, bőrkabátosok egy csoportját 
látta a templom és a temető körül.

A rábakethelyi hívek advent 3. vasárnapján reg-
gel a fél 8-as misére gyülekeztek a dombtetőn lévő 
templomuk mellett, az ajtó azonban zárva volt. 
Mosolyogva jegyezték meg: biztosan elaludt a tisz-
telendő úr, hiszen egyedül volt. Az egyik minist-
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ráns fiút leküldték a plébániára, zörgetett, de senki 
nem nyitott ajtót neki. Később újra próbálkoztak, 
arra már a házvezetőnő megérkezett. A falon vér-
nyomokat találtak, és látták, hogy a káplán ágya 
üres, de nincs bevetve. Miközben a hívek tanakod-
tak, hogy mi történhetett, ezzel a hírrel érkezett meg 
a szentgotthárdi sekrestyés: „A káplán atya Zsidán 
fekszik az iskola mellett holtan. Meggyilkolták.” A hí-
vek elindultak azon az úton, amelyen meggyilkolt 
papjuk is haladt Zsida felé. Néhányuknak még si-
került közelebb jutni, de utána a rendőrség min-
denkit távol tartott. 

Gyanúsítottak, elítéltek vallomásából, a nyomo-
zati iratokból, valamint néhány szemtanú vissza-
emlékezéséből, és a nyomokból lehet következtet-
ni az eseményekre.

Éjfél körül egy tizenhét éves fiatalember, Kóczán 
Tibor zörgetett be a plébániára. A káplán kinézett 
szobája ablakán és beengedte, ismerte a fiút, aki 
korábban ministráns volt. Tibor elmondta jövete-
lének okát, hogy nagybátyja súlyos beteg, szentsé-
gekkel kellene ellátni.

Felöltözött, magára vette a karinget és a stólát, 
majd a télikabátját, s elemlámpával a kezében föl-
mentek a templomba, ahol a betegek olaját és az 
Oltáriszentséget burzába helyezte, és a nyakába 
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akasztotta. Egy feszületet is vitt magával, amely-
nek szélén a keresztút állomásai láthatók.

Miután kijöttek a templomból János atya a 
dombtetőn, a rövidebb úton indult el Zsida felé, 
mivel a fiú elmondása szerint rosszul volt a beteg. 
Ezt a gyalogutat csak napközben használták jó idő 
esetén. A templomot elhagyva kb. 100 méterre már 
megtámadták, vetésben látható nyomok utalnak 
erre, de nem bírtak vele. Később 200 méterre ettől 
a helytől megtalálták a keresztet, amit vitt magá-
val. Itt is bántalmazták, de újra elmenekült, sportos 
egyéniség volt. Végül támadók egy másik csoport-
ja a feltételezett beteg házánál várta, szándékukat 
itt végrehajtották. Megdöbbentő az a gonoszság, 
amellyel hazug módon tőrbecsalták, alattomos 
módon megtámadták, és életét bestiális módon, 
32 késszúrással kioltották. Rengeteg vért veszí-
tett, és megfulladt az átvágott torkán megakadt 
vértől. Életét nem tudta megvédeni, de az Oltá-
riszentséget megóvta a gyalázástól. Teste úgy hűlt 
ki, hogy bal keze a mellén, a szíve fölött nyugvó 
Oltáriszentséget védte. Utolsó szavai ezek voltak: 
Uram, segíts! Teljesen egyértelmű, hogy életét Jézus 
Krisztus ügyéért áldozta fel, mégpedig papi szol-
gálatának végzése közben, nyakában az Oltáriszent-
séggel, mint Tarzíciusz. Ez is bizonyítja, hogy Bren-
ner János komolyan vette a hívást és komolyan 
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akarta teljesíteni a hivatását. Tudták ezt gyilkosai is, 
ezért várták a megadott címen. A korábbi atrocitá-
sok, fenyegetések, az útközben ért bántalmazások 
ellenére nem riadt meg, nem félt.

A boncolási jegyzőkönyvből azt is tudjuk, hogy 
a nyelvcsont és a gégeporc szarvainak többszö-
rös törése volt látható. Ezt fojtogatással nem le-
het előidézni, ráléptek a nyakára, megtaposták. A 
reverendához tartozó kollárén, fehér papi gallé-        
ron talajnyomok láthatók, és kirajzolódik egy láb-
nyom körvonala is. Tehát a meggyilkolása mellett 
a meggyalázása is szándékuk volt.

A nyomozás színjáték volt. Több falu lakosságát 
félemlítették meg, sok embert meghurcoltak, éjje-
lenként hallgatták ki őket. Még a plébánost is gya-
núsítottként hallgatták ki. Két személlyel kapcso-
latban próbálták szerelmi vonalra terelni az ügyet. 
Miután ezek nem jártak sikerrel, rablógyilkosság 
szándékával álltak elő. De ezt sem tudták bizonyí-
tani. Végül egy személyt a járási és megyei bíróság 
halálra ítélt, a Legfelsőbb Bíróság pedig felmentet-
te. A gyilkosság indítékául a bosszút jelölték meg, 
mert az elítélt testvérét Brenner János segítette a
papi hivatás felismerésében és annak követésében. 
Évek múltán azt a fiút állították bíróság elé és ítél-
ték el, aki kihívta a plébániáról a gyilkosság éjsza-
káján. 
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Befejezés

„Az Istent szeretőknek minden a javukra válik.” (Róm 
8,28) Brenner János újmisés jelmondata rövid papi 
életének vezérgondolata volt. Ezzel a lelkülettel élt 
és halt Krisztusért és a rábízottakért. Rövid, de Is-
tent szerető élete alatt minden a javára vált, még a 
halál is, hiszen az ő vére is a kereszténység mag-
vetése.

Brenner János 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 hiva-
tásáért, életét Krisztusért. Hős volt, mert a célért 
képes volt minden áldozatra. 

Brenner János rejtve őrzött tisztelete a rendszer-
változás után kivirágzott. Életáldozata helyét ke-
reszttel jelölték meg. „Kálvária-dombja” tetején az 
emlékét hirdető Jó Pásztor kápolna ma már zarán-
dokhely. Brenner János temetése után Kovács Sán-
dor megyéspüspök egyházmegyei körlevélben írta 
róla: „Élete példakép volt. Halála pedig ábeli áldozat, 
amelyet a jó Isten híveink üdvösségéért fogadjon el.” Az 
egyházmegye mai hívei főpásztoruk vezetésével és 
hívők sokasága pedig rendszeresen imádkoznak 
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azért, hogy az Egyház ismerje el hősi áldozatát 
és mielőbb a vértanú szentek között tisztelhessük 
Brenner Jánost, akiben Isten kegyelme ilyen példa-
értékűen megmutatkozott!

Kerekes Károly O. Cist.: 

Lángoló vércseppek
(részlet) 

(…) 
Ahány csepp véred hull a hóra, 

megannyi ifjú szív legyen 
szent hivatásod folytatója,–
a mártír-vér bőven terem…

Urunk, töröld le könnyeinket, 
bár sírunk, boldogok vagyunk, 
a mártír-vérnek fénye minket 

szent hitre gyújt: Feltámadunk! 

A mi Istenünk élő Isten, 
élők Ura, s nem a holtaké; 

testvérünkért őt áldja minden, 
testvérünk él, – ő Istené! 
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