Brenner János
boldoggá avatása 2018.
„Az Isten-szeretõknek minden a javukra válik”

Brenner János élete 1931–1957
Brenner János Szombathelyen született 1931. december
27-én, a háromgyermekes család második fiúgyermekeként.
Később mindhárom fiúból pap
lett. János a szombathelyi Püspöki Elemi Iskolában kezdte
meg tanulmányait. 1941 őszén
a család Pécsre költözött, ahol
a Gyakorló Iskolában, majd a
Ciszterci Gimnáziumban folytatta tanulmányait. 1946-tól
a Szombathelyi Premontrei
Gimnázium diákja. Az iskolák államosítása után Zircre
megy azzal a szándékkal, hogy
belép a szerzetesrendbe. Mint
ciszter oblátus érettségizett.
A szerzetesek szétszóratása
után titokban novícius, és

egyszerű fogadalmat tesz. Fogadalomtételekor az Anasztáz
nevet kapja. Ezután egy évig a
budapesti Hittudományi Akadémia civil hallgatója.
Másodéven a Szombathelyi
Egyházmegye papnövendékeként az ottani szemináriumban folytatja teológiai
tanulmányait. Miután a szemináriumokat 1952-ben feloszlatják, a teológiát a Győri
Szemináriumban fejezi be.
1955. június 19-én megyés
püspöke pappá szenteli, és
az újmisés papot káplánként
Rábakethelyre küldi. Plébánosa dr. Kozma Ferenc.
Buzgó lelkipásztori munkáját nem jó szemmel nézték

azok, akik az 1956-os forradalom leverése után legfőbb
ellenségeiket az egyház papjaiban látták. Máig sem tisztázott körülmények között 1957.
december 15-én éjjel sürgős
betegellátás ürügyén kicsalták
plébániai lakásából. A templomban nyakába akasztotta
betegellátó tarsolyát, amelyben az Oltáriszentséget vitte,
és kísérőjével, aki kihívta a
plébániáról, a dombtetőn
keresztül vezető gyalogúton
elindult Zsida község felé. A
két falu között megtámadták,
és kegyetlen brutalitással, 32
késszúrással megölték. János
atyát a szombathelyi szalézi
templom kriptájában helyez-

ték örök nyugalomra. Sírján
újmisés jelmondata olvasható:
„Az Isten-szeretőknek minden
a javukra válik!” (Róm 8,28) A
tisztalelkű, buzgó lelkipásztor vértanúhaláláról hosszú
évtizedekig nem volt szabad
beszélni, képeit levetették a
Győri Szeminárium faláról.
(Információ: 2017. Szombathelyi Egyházmegyei Kalendárium)

A vértanúhalála 1957. december 15-én
Élete virágában, 26. születésnapja előtt néhány nappal
oltották ki a káplán életét
Zsidán (ma SzentgotthárdZsida). Távolabbról érkezők
és helyiek közül kerülhettek
ki a tettesek, hiszen csak ők
tudhatták, hogy van egy használatlan kút a közelben, oda
akarták dobni a káplán testét.
Máig megfejtetlen Brenner
János halála, lehet, hogy a valódi
gyilkosok a sírba vitték sötét
titkukat. A Szentgotthárdon és
környékén végigsöprő felháborodás után, látszólag sürgős volt
a gyilkossági ügy megoldása.
Tízes csoportokban, kutyákkal
szaglásztatták végig Zsida és
Rábakethely lakosságát, a kor
akkori leghíresebb nyomozókutyáját, Kántort is bevetették…
Az egyik gyanúsítottat kétszer
is halálra ítélte a bíróság, az
ítéletet azonban nem hajtot-

ták végre. Nyolc év múltán
kiengedték a börtönből, újabb
gyanúsítottat – azt a fiatalembert, aki éjszaka a plébániából
elcsalta – fogtak perbe, elítélték,
le is töltötte hétéves büntetését.
A rendszerváltás után, volt, aki
megkereste, beszélt is vele, de
senkinek nem árulta el, kik
voltak a megbízói, illetve csak
annyit volt hajlandó mondani,
még mindig fél, mert magas
beosztásban vannak azok az
emberek… (A férfi édesanyját,
1958 nyarán, kapálás közben
halálos lövés érte a rábakethelyi
laktanya közelében…)
Szemtanúk elmondása szerint december 14-én nagy
jövés-menés volt Szentgotthárdon. A tanácstagok részére
baráti estet rendeztek, és ezzel
egy időben volt a rendőrségi
bál is. A rábakethelyi sírásó,
egy bőrkabátos csoportot látott
a templom és a temető körül.

Brenner János egyedül volt
a kethelyi plébánián, amikor
éjfél körül haldoklóhoz hívják.
A Zsida felé vezető rövidebb
úton, a dombon át indult el.

A karing, és reverenda
a szombathelyi kiállításon
A templomtól nem messze
már többen megtámadták,
sikerült elmenekülnie, később
utolérték. Valószínűleg először
igazoltatták, mert személyi
igazolványa később került elő,
egy Szombathely közeli vasúti

töltésről, és nem volt véres. Két
késtől származtak a szúrások,
koponyáját, gégeporcát bezúzták. Valahol a dombtető (ott,
ahol most a Jó Pásztor-kápolna
áll) és Zsida között ölhették
meg és hurcolták magukkal
a haldoklót, mert el akarták
rejteni a kútban. A közeli házban a kutyaugatására lámpát
gyújtottak, támadói ekkor tűnhettek el. Megtalálói sem mertek beszélni, az 1990-es évek
után derült ki, hogy elsőként
ők látták meg az akkor még
életjeleket mutató káplánt.
Miért lehetett szálka bárkinek a szemében, a fiatal,
életvidám, több nyelvet beszélő
pap? Mert meg tudta szólítani
a híveket, maga köré gyűjtötte
a fiatalságot, ami akkor, az
ötvenes években a Rákosi és a
Kádár-rendszerben is főbenjáró bűnnek számított.
(Összeállítás)

Brenner József: a boldoggá avatás erkölcsi elégtétel is
Brenner József, a boldoggá avatandó Brenner János fivére
1935-ben született Szombathelyen. A két testvér életútjában
érdekes módon 1957 meghatározó esztendő volt. Ebben az
évben szentelték pappá Brenner Józsefet, s ekkor gyilkolták
meg Brenner Jánost. A köztiszteletben álló Vasvár-Szombathelyi Székeskáptalan nagyprépostja, nyugalmazott püspöki
helynök, készséggel válaszolt kérdéseinkre.
– Mennyire lehet az utókor
igazságszolgáltatásának, erkölcsi
elégtételének tekinteni a vértanúhalált halt testvérének boldoggá
avatását, mennyire éleszti fel ez
Önben a régi emlékeket?
– Jóvátételre nincs lehetőség, hiszen a gyilkosok elbújtak, mert a nyomozást annak
idején olyan irányba vitték el,
hogy titokban maradhasson
a kilétük. Volt ugyan két elítélt, de egyikük sem a valódi
tettes volt. Előre meg volt írva
a történet. Igazságtételről
ugyan nem lehet beszélni,
de a kegyetlenül meggyilkolt
testvérem boldoggá avatásával személyét felemelték, s
nekünk, az utókornak – sajnos
a Jánosnak már nem lehet
– erkölcsi elégtételt szolgáltattak. Éppen ettől féltek nagyon a tettesek, mert ők nem
akarták, hogy szent legyen az
áldozatukból. János egyébként gyakran mondogatta: Az
Istent szeretőknek minden
a javukra válik. Ez most be is
teljesedett.

– Hogyan emlékszik vissza a
gyermekkori, majd felnőttkori
kapcsolatukra?
– A Jánossal gyermekeskedtünk igazán, mivel az idősebb
bátyám már korosabb és komolyabb volt. Felnőttkorban aztán annyiban változott
a kapcsolatunk, hogy mint
kispapok álltunk egymással
szemben, persze nem rossz
értelemben. Igen szigorú volt
akkoriban a szeminárium,
olyannyira, hogy egymás szobájába be sem léphettünk.
– Milyen gyakran járt Szentgotthárdon, illetve annak zsidai
városrészében?
– Első alkalommal akkor jártam Szentgotthárdon, amikor
1956-ban meglátogattam a Jánost. Szigorú határsáv volt, nem
mehettünk oda, ahová csak
akartunk. De azért a nyári másfél heti ott-tartózkodásom alatt
a János elvitt kismotorral, amerre csak lehetett. Minden fíliát
– Farkasfa, Máriaújfalu, Zsida
– meglátogattunk. Bemutatta
azokat a családokat, akikkel szo-

ros kapcsolatban állt, segítették
őt. Zsidán például a Monek
családot ismertem meg, őket
később meg is hurcolták. Farkasfán a Tóka családnál jártam.
A következő alkalommal mint
papot hívott a testvérem, mert a
Kozma öspörös úr elment nyári
szabadságra, de már nem kap-

Brenner József
tam meg a határsáv-engedélyt,
bizonyára azért, mert akkor
már készültek a tervvel a János
ellen. Még kétszer voltam 1957ben Szentgotthárdon, de nem
önkéntesen, hanem a testvérem
meggyilkolásával kapcsolatban
a rendőrségen. Csodák csodája,
akkor egyszerre és gyorsan kaptam határsáv-beléptetési engedélyt. A rendszerváltás után
1990-ben ismét megfordultam
a városban, amikor az akkori
polgármester is szívén viselte
az emlékkereszt felállítását.
Ezt követően aztán többször is
jártam arra. Beszéltem azzal is,
aki megtalálta a János holttestét.
Amikor a gyilkosság helyszí-

nén voltam, beszédet is kellett
mondanom, ami igen nehéz,
megható volt a számomra.
– Nincsenek ellenérzései, ha
ezen a vidéken jár? Mit tapasztal,
mennyire élnek az emberekben
a testvérével történtek?
– A szentgotthárdi és környékbeli emberek nem tehetnek a történtekről, tehát
nem is lehet ellenérzésem.
Gondolom, sok fiatal is hallott
a János meggyilkolásáról, de
igazán az idősek emlegették,
érezték át a történteket. Nagyon sokan tisztelték a testvéremet. Sokakkal beszéltem,
akik mint káplánt ismerték,
gyóntak nála, vagy éppen
tanítványai voltak. 2000-ben
készített egy filmet a Magyar
Televízió, akkor többen nem
mertek beszélni a történtekről, mert még mindig élt bennük az óvatosság, a félelem.
Megkérdezték az egyik nénit,
hogy mire emlékszik (ő látta
elsőként az elhunytat), nem
mert nyilatkozni, majd egyszer csak elszólta magát, hogy
hol feküdt a János, és hogy a
férje vitte be a ravatalozóba.
De mind a mai napig tapasztalható az ügyben a hallgatás,
a titkolózás, csak közvetett
részletekből lehet összeállítani, feltételezni a történteket.

Lendvai Emil

Rimfel Ferenc: a gyilkosság napjának történetére
keresték a választ
Rimfel Ferencet, 1993-ban nevezte ki a püspök SzentgotthárdRábakethely plébánosának. A plébános, a hegyháti falvakból
érkezett a vértanúságot szenvedő Brenner János, egykori
szolgálati helyére. 2007-ben, a szentgotthárdi ciszter templom plébániáját összevonták a rábakethelyi plébániával – a
püspök Rimfel Ferencet nevezte ki a Nagyboldogasszony
Plébánia, Szentgotthárd és a hozzátartozó filiák – Jakabháza, Rábafüzes, Rábatótfalu, Rábakethely, Zsida, Zsidahegy,
Máriaújfalu, Farkasfa – plébánosának. Brenner Jánosról és
a boldoggá avatásról kérdeztük Szentgotthárdon.
– Mikor hallott először Brenner Jánosról?

– 1975-ben, még a szemináriumba jártam, amikor Zsida

környékéről jött egy évfolyamtársunk, tőle hallottam Brenner János tragédiájáról legelőször. Senki nem beszélt róla,
még a szemináriumi elöljárók
se. Amikor már pappá szenteltek, több évig szolgáltam
Szombathelyen, föltűnt, hogy
Póka Püspök Atya, minden
papot elhelyez, a káplánokból
sorra plébánosok lesznek,
egy kivétellel: Brenner József
volt az, Brenner János fivére.

Azokban az években az ünnepi szentmiséken soha nem
lehetett főcelebráns, érezni lehetett, hogy őt „mellőzik”. Jóval
később tudtam csak meg, hogy
Szombathelyen élő édesanyja
kérésére tartották sokáig a
városban, mert féltette és úgy
vélte, itt talán jobban meg tudja
óvni az életét. Amikor 1993ban Rábakethelyre helyeztek,
szinte suttogva lehetett róla,
paptársaimmal beszélni.

– Már akkor, mint vértanúról
beszéltek róla?
– Kétféle „irányzatot” lehetett érzékelni. Voltak, akik
rablógyilkosság áldozatának
tartották, (ennek ellentmond,
hogy semmit nem vettek el
tőle) mások szerint gyilkosság
történt, papi hivatásának teljesítése közben, vértanúhalált
halt. A gyilkosság napjának
megrendítő történetére, azonban mindannyian keresték
a választ, miért kellett ilyen
aljas módon, harminckét késszúrással végezni vele? Nem
ártott senkinek, mindenki szerette! Menekülni próbált, de
nem a biztonságosabb falu felé
vette az irányt, hanem oda,
ahová a kötelesség szólította,
hiszen haldoklóhoz hívták.

– Az alapítvány tagjai közé
jeles egyházi személyek is
kérték a felvételüket. Az
akkori szentgotthárdi önkormányzat, Bauer Károly
polgármester vezetésével támogatta az alapítványt, amely
Brenner János emlékének
megőrzésére, élettörténetének minél teljesebb megismerésére, megismertetésére
jött létre, távolabbi célja volt
a rábakethelyi káplán boldoggá avatásának előkészítése. Én megrögzötten hittem
benne, hogy bekövetkezik!
Emberpróbáló feladat volt
az emlékhely létrehozása
Zsidán, és a Jó Pásztor-kápolna felépítése 1996-ban. Danyi
Vendeltől, az azóta már megszűnt Vendvidéki Szakszö-

– Mikor értesült arról, hogy
Brenner Jánost boldoggá avatják?
– Tavaly november 9-én,
Esztergomban az eucharisztikus papi konferencián, Erdő
Péter bíboros, előadása köz-

Rimfel Ferenc
ben jelentette be a szentszéki
döntést. Megrendülten, és
meghatottan értesültem róla.
Május elsején Szombathelyen
lesz a boldoggá avatása. Némiképp sajnálom, hogy nem
Rómában történik a szer-

tartás, mert azáltal Brenner
János emlékét világszerte,
talán többen megismerhették volna. Szentgotthárdon
este hét órakor kezdődik a
záróünnepség. Dr. Székely
János püspök vezetésével a
rábakethelyi templom elől
indul a zarándoklat
– Önnek, mint hivatását gyakorló papnak, mit hordoz Brenner János története?
– Számomra egyértelmű,
hogy Brenner János papi hivatásának, az Oltáriszentség
védelmezőjének vértanúja.
Megtehette volna, hogy a késő
éjszakai órán, nem indul el, az
erdőn átvezető úton a haldoklóhoz, megtehette volna, hogy
megvárja a reggelt. De nem!
Ő bízott a Jóisten irgalmában,
segíteni akart a szenvedő
emberen! Papi hívatásának
élt, így is halt meg!
(t. m.)

Boldog Brenner János nyomában
Kedves Zarándokok, Tisztelt Szentgotthárdiak!

Törött szemüvege és éjjelilámpája
– Ön nem félt, amikor elfoglalta a rábakethelyi plébániát?
(Rimfel Ferenc egy pillanatra
meglepődött, a kérdésen, majd
elgondolkodva folytatta.)
– Nem, nem féltem. A kilencvenes években már azért
már más volt az ország, mint
a korábbi évtizedekben, noha
senki nem tudhatta biztosan,
mi következik, nem lesz-e
visszarendeződés. Megszűnt
az Egyházügyi Hivatal, a papok
állami, politikai ellenőrzése,
szabadabb lett a vallásgyakorlás, mégse lehettünk biztosak
a dolgunkban, nem tudhattuk,
hogy tovább működik-e a hálózat, vagy valóban teljesen
megszűntetik.
Hiába akarták elhomályosítani Brenner János emlékét,
Rábakethelyen, Zsidán, Szentgotthárdon és a környező falvakban megmaradt, 1992-ben
létrehozták a Brenner János
Emlékhely Alapítványt…

vetkezet elnökétől ajándékba
kaptuk a területet. A kápolnában minden hónap 13-án
miséztünk, imádkoztunk a
boldoggá avatásáért, Péter,
Pál napkor az egyházmegye
újmisés papjai itt mutatnak
be szentmisét, augusztusban
itt találkoznak a pap testvérek és szüleik. Nyolcadik éve,
minden december 15-én, esti
zarándoklatot tartunk.
– A Jó Pásztor-kápolnát, a
népnyelv Brenner-kápolnának
hívja, van ennek valami magyarázata?
– Az egyházi regula szerint még nem nevezhettük el
Brenner Jánosról, a boldoggá
avatás után már megtehetnénk. A szombathelyi püspökség indította a boldoggá
avatást, az eljárás idején Rómából küldöttség érkezett,
azt is vizsgálták, hogy vajon
nem övezi-e eltúlzott tisztelet
a boldoggá avatandót?

Egy tiszta tekintetű, ifjú káplán, aki puszta létével, közvetlen megjelenésével szinte megbabonázta a köré gyűlő
fiatalokat, kezelhetetlen helyzetet teremtett az ’50-es évek
kommunista vezetőinek körében. A boldoggá avatás bizonyossá teszi, hogy gyilkosai éppen az ellenkezőjét érték el az
örökre való elhallgattatásnak. Boldog Brenner János neve
örökké fennmarad.
Szentgotthárd mindig is központi szerepet játszott a
vallási és kulturális hagyományok őrzésében és itt a XXI.
század elején büszkén elmondhatjuk, hogy Boldog Brenner
Jánosnak köszönhetően városunk rákerült a vallási turizmus térképére is.
Ide látogatva megismerhetik Rábakethely több évszázados gyönyörű templomát, végig zarándokolhatnak a
fiatal káplán atya utolsó útján, imádkozhatnak a gyilkosság
helyszínén, és gyertyát gyújthatnak a kis keresztnél, ahol
vérbefagyott holttestét megtalálták.
Családjukkal és szeretteikkel térjenek vissza hozzánk,
járják végig Brenner atya életének utolsó helyszíneit, egy
gyönyörű erdei úton – a Mária úton – gyalogoljanak át
Zsidáról a Máriaújfalu határában lévő Hársas-tóhoz, és innen néhány 100 méterre, a település kápolnájánál, az atya
utolsó miséjének helyszínén álljanak meg néhány néma
percre. Innen visszatérve, Rábakethely érintésével, keressék
fel a városközpontban található csodálatos és egyedi ciszter
templomot és kolostort.
Ismerkedjenek meg a Rába-vidék érintetlen tájaival,
különleges íz világával.
Vendégszeretetünkben nem fognak csalódni.
Huszár Gábor
polgármester

Az emlékezet gyertyáit nem hagyják kihunyni
Brenner János rábakethelyi
káplán emlékének méltó megőrzésére alapították Szentgotthárdon a Brenner János
Emlékhely Alapítványt 1992.
december 10-én.
Az alapító okirat tanúsága
szerint, az alapítványt a Szentgotthárdi Római Katolikus Plébánia és Szentgotthárd Város
Önkormányzata hozta létre. A
kuratórium tagja a mindenkori
szentgotthárdi plébános és a
mindenkori polgármester. Az
alapítvány azt is célul tűzte ki,
hogy Brenner János boldoggá
avatását minden lehetséges
módon elősegítse. Dancsecs
Andrással, a Brenner János Emlékhely Alapítvány kuratóriumi
elnökével beszélgettünk.
Szentgotthárdon és a környéken – noha közismert volt a fiatal
káplán tragikus halála – évtizedekig csak titokban beszélhettek
róla az emberek. A rendszerváltást követően jelentek meg újra
híradások az 1957. december
15-én elkövetett gyilkosságról.
A Brenner János Emlékhely
Alapítvány eredetileg megjelölt céljai közül megvalósult az

emlékhely és kápolna létrehozása, emlékkeresztet és szobrot,
stációkat állítottak, könyvek és
filmek elkészítését és kiadását
támogatták, közbenjárásukkal,

tóriumnak több olyan tagja
volt, akik még személyesen
ismerhették a fiatal káplánt.
A kuratórium mostani elnöke
1967-ben született, ő is a szüleitől, idősebb szentgotthárdiaktól
hallotta a megrázó történetet.
Az üzletben, ahol dolgozik, még
most is előfordul, hogy a vevők
közül valaki beszél a régmúltról,
az akkori decemberi éjszakáról.
2010-ben lett tagja az alapítványnak. Korábban méhészkedett, darazsak vertek tanyát a Jó

A fából faragott szobor
2007 óta áll Rábakethelyen
imádságaikkal segítették a boldoggá avatáshoz vezető hosszú
évekig tartó utat.
Dancsecs Andrást 2013-ban
választották meg a kuratórium
élére, elődje, Dancsecs János
(névrokon) idős kora miatt lemondott, de tagságát megtartotta. Az elnök elmondta, a kilencvenes évek elején Németh
Zoltán szentgotthárdi plébános
és Bauer Károly polgármester
bábáskodása mellett jött létre
az alapítvány, az akkori kura-

Az emlékkeresztet
1992-ben állították
Pásztor-kápolna falán, Dancsecs
János (névrokon) kérte, segítsen
eltávolítani a fészküket. Korábban is hallott már az alapítványról, egyre többet tudott meg róla,

belépett. A Brenner János-emlékhely létrehozása, a kápolna
megépítése hatalmas feladat
és munka volt, a Jó Pásztor-kápolnát 1996-ban szentelték fel.
Az alapítvány gondoskodik a
környezet rendben tartásáról, a
hívek adományaikat, adójuk 1%át is felajánlják számukra.
Az alapítvány egyik kezdeményezője volt annak, hogy
tavasztól őszig misézzenek a
kápolnában, az újmisés papok itt
mutatnak be szentmisét, augusztusban a papok és szüleik találkoznak. Nyolcadik éve tartanak
zarándoklatot december 15-én.
A kápolnához vezető út rendbetételét segítette a szentgotthárdi önkormányzat. Az út mentén, 2017-ben 14 stációt állított
Dancsecs András és bátyja, dr.
Dancsecs Zsolt (a szentgotthárdi
önkormányzat jegyzője). A zarándokok a stációknál megállva
is emlékezhetnek, imádkozhatnak.
Az alapítvány távolabbi céljai
között szerepel egy Budapesten
felállítandó, egész alakos Brenner János-szobor létrehozása is.
Fotó: Bana Ferenc
(t. m.)

Szentgotthárdon zarándoklattal zárul a boldoggá avatás
2018. május 1-jén kerül sor Brenner János boldoggá avatására a szombathelyi Emlékmű-dombon. 18:00 órától
Szentgotthárdon folytatódik a rendezvény, ahol zarándoklat indul a rábakethelyi templomtól, érinti a Jó Pásztorkápolnát, és a zsidai emlékkeresztnél fejeződik be, részben
azon az útvonalon, melyen János atya utoljára haladt.
Az ünnepélyes esemény alkalmából várhatóan több zarándok érkezik városunkba, így a rendezvénnyel érintett
helyszínek környezetében ideiglenes forgalomkorlátozásra
kell számítani.
2018. május 1-én 16.00 órától, valamint a rendezvény ideje
alatt útlezárásra kell számítani az alábbi utcákban:
– Felső utca Mindenszentek Plébánia templomhoz vezető
szakasza
– Zsidai utca az Örökzöld utcai kereszteződéstől a Brenner
János emlékkeresztig
– Örökzöld utca zsidai temetőhöz vezető szakasza
Megkérjük a lezárással érintett utcák lakosait, hogy a rendezvény ideje alatt gépjárműveiket a telken belül tartsák és
lehetőség szerint, ne közlekedjenek velük.

A rendezvényre érkezők a helyi lehetőségeket kihasználva,
az ideiglenes forgalmi rendet is betartva közelíthetik meg a
megemlékezés helyszíneit.
(Szentgotthárdi önkormányzat)
A Jó Pásztor-kápolna a zsidai dombon
Fotó: Bartha Írén

A SZENTGOTTHÁRD újság melléklete Brenner János boldoggá avatására.

