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BUDAPESTRŐL  
A SZOMBATHELYI 
EGYHÁZMEGYÉBE

Brenner János a budapesti 
Hittudományi Akadémia vi-
lági hallgatója lett két szem-
eszteren át, miközben titok-
ban végezte novíciusi évét. 
Ezt követően 1951-ben tet-
te le első fogadalmát. Miu-
tán a rendi vezetés már látta, 
hogy a kommunista dikta-
túrának egyhamar nem lesz 
vége, úgy próbálták bizto-
sítani a növendékek jövő-
jét, hogy felvételüket kérték 
egyházmegyei szemináriu-
mokba. Így került Brenner 
János 1951-ben a Szombat-
helyi Egyházmegye kispap-
jai közé.

GYŐRBEN SZENTELTÉK PAPPÁ

A következő évben a szemináriumok nagy részét felosz-
latták. Brenner Jánost társaival együtt 1952-ben átvették 
a győri papneveldébe. Kovács Sándor püspök szentelte 
pappá 1955. június 19-én a szombathelyi Székesegy-
házban. A város Szent Norbert-templomában mutatta 
be újmiséjét.

A TRAGÉDIA 

Az 1956 utáni kommu-
nista egyházüldözés 
legmegrázóbb esete 
a fiatal Brenner János 
(1931-1957) meggyil-
kolása volt. Két test-
véréhez hasonlóan ő is 
a papi hivatást válasz-
totta. Első állomáshe-
lye Rábakethely volt. 
Itt végzett buzgó lel-
kipásztori munkáját 
nem jó szemmel néz-
ték azok, akik az 1956-
os forradalom leverése 
után legfőbb ellensé-
geiket az egyház pap-
jaiban látták. Máig sem 
tisztázott körülmények 
között 1957. decem-
ber 15-én éjjel sürgős 
betegellátás ürügyén 
kicsalták a plébániáról. 
Magához vette az Oltá-
riszentséget tartalma-
zó tarsolyát, és kísé-
rőjével elindult Zsida 
község felé. Útközben megtámadták és kegyetlen brutali-
tással, 32 késszúrással megölték, torkát átvágták. Vérta-
núhaláláról hosszú évtizedekig nem volt szabad beszélni.

EGYKORI SZOLGÁLATI HELYE,  
A RÁBAKETHELYI TEMPLOM MA

BRENNER JÁNOS CISZTERCI  
SZERZETES TRAGÉDIÁJA 

B R E N N E R  J Á N O S  1931. december 27-én született 
Szombathelyen. Tanulmányait a szombathelyi Püspöki 
Elemi Iskolában kezdte meg. 1941 őszén a család Pécs-
re költözött, ahol a Gyakorló Iskolában, majd a Ciszterci 
Gimnáziumban folytatta tanulmányait. 1946-tól a Szom-
bathelyi Premontrei Gimnázium diákja. A Gimnáziumot 
Zircen fejezte be oblátusként, majd 1950-ben jelentke-
zett novíciusnak a ciszterci rendbe. Beöltözésekor kapta 
az Anasztáz nevet. Csak néhány hétig tapasztalhatta meg 
a nyugodt, Istennek szentelt életet, mert a szerzetesren-
dek elleni támadás Zircet sem kímélte.

BRENNER JÁNOS
(1931-1957)

„Az Istent szeretőknek minden a javukra válik” 
(Róm 8,28)
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