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(Utoljára frissítve: 2018.01.16.)
„HALÁLRA ÍTÉLVE – PAPI SORSOK ’56 UTÁN” KONFERENCIA

ELŐZETESEK


HALÁLRA ÍTÉLVE – PAPI SORSOK ’56 UTÁN - REFORMATUS.HU



EL NEM MESÉLT PAPI SORSOK A XX. SZÁZAD EGYIK LEGSÖTÉTEBB
ÉVTIZEDÉBŐL - VALASZ.HU



„HALÁLRA ÍTÉLVE – PAPI SORSOK ’56 UTÁN” – KONFERENCIA A
PARLAMENTBEN (2017. DECEMBER 15.) - UJ.KATOLIKUS.HU



KONFERENCIA PAPI SORSOKRÓL - MAGYAR IDŐK



HALÁLRA ÍTÉLVE – PAPI SORSOK 56 UTÁN CÍMMEL RENDEZNEK
KONFERENCIÁT AZ ORSZÁGHÁZBAN - M1 - MA ESTE



PAPOK ÉS LELKÉSZEK IS ÁLDOZATUL ESTEK AZ 1956-OS
FORRADALMAT KÖVETŐ MEGTORLÁSOKNAK - MULT-KOR.HU



MŰSORFOLYAM DÉLUTÁNI HÍRPERCEK - INFORÁDIÓ MŰSORFOLYAM



HATVAN ÉVE GYILKOLTÁK MEG BRENNER JÁNOST ÉS GULYÁS
LAJOST - KARCFM - HANGOLÓ

MTI


RÖVIDHÍR - AZ 56-OS FORRADALOM UTÁN MEGHURCOLT
PAPOKRÓL TARTANAK KONFERENCIÁT A PARLAMENTBEN - MTI



AZ 56-OS FORRADALOM UTÁN MEGHURCOLT PAPOKRÓL
TARTOTTAK KONFERENCIÁT A PARLAMENTBEN - MTI
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TELEVÍZIÓS MEGJELENÉSEK


AZ 1956-OS FORRADALOM UTÁN MEGHURCOLT PAPOKRÓL ÉS
LELKÉSZEKRŐL TARTOTTAK MA KONFERENCIÁT AZ
ORSZÁGGYŰLÉSBEN - M1 - HÍRADÓ M1 19:30



NAPJAINK ÚJ HATALMASAI MEG AKARJÁK SEMMISÍTENI AZ
EMBEREK IDENTITÁSÁT, MONDTA KÖVÉR LÁSZLÓ - ECHO TV -

HÍRADÓ 12:00


HALÁLRA ÍTÉLVE - PAPI SORSOK 1956 UTÁN - M1 MA REGGEL

RÁDIÓS MEGJELENÉSEK


FARKASVEREM - KARC FM



ÖSSZEÁLLÍTÁS: AZ 1956 UTÁNI MEGTORLÁSOK EGYHÁZI
ÁLDOZATAIRA, A KIVÉGZETTEKRE ÉS MEGHURCOLTAKRA
EMLÉKEZTEK EGY KONFERENCIA RÉSZTVEVŐI - KOSSUTH RÁDIÓ
- VASÁRNAPI ÚJSÁG



NAPJAINK ÚJ HATALMASAI HELYREHOZHATATLANUL MEG
AKARJÁK SEMMISÍTENI AZ EMBEREK IDENTITÁSÁT, MONDTA
KÖVÉR LÁSZLÓ - KOSSUTH RÁDIÓ - KRÓNIKA 20:00

NYOMTATOTTSAJTÓ-MEGJELENÉSEK


LÉGY HŰ MINDHALÁLIG! - SZABAD FÖLD



PAPI SORSOK - REFORMÁTUSOK LAPJA



KÖVÉR: VILÁGSZERTE MENTÁLIS ÉS POLITIKAI TÁMADÁS ALATT
ÁLL MINDEN HAGYOMÁNYOS INTÉZMÉNY - MAGYAR HÍRLAP



KÖVÉR LÁSZLÓ: VESZÉLYBE KERÜLT AZ IDENTITÁSUNK MAGYAR IDŐK



KÖVÉR LÁSZLÓ: MEGSEMMISÍTENÉK AZ EMBEREK IDENTITÁSÁT MAGYAR NEMZET



AKIK „LEGYŐZETVE VÁLTAK GYŐZTESSÉ” - HAJDÚ-BIHARI
NAPLÓ
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ONLINEMÉDIA-MEGJELENÉSEK


FINTA LÁSZLÓ: KÖVÉR LÁSZLÓ: AKIK ISTEN HALÁLÁT HIRDETIK,
KÉSZEN ÁLLNAK AZ EMBER MEGGYILKOLÁSÁRA IS MANDINER.HU



KÖVÉR: KÖTELEZ BENNÜNKET MÁRTÍR PAPJAINK BÁTORSÁGA MAGYARHIRLAP.HU



AZ ÚJ HATALMASOK MEGSEMMISÍTENÉK AZ EMBEREK
IDENTITÁSÁT - ORIGO.HU



AKIT MEGALÁZNAK, AZT FÖLMAGASZTALJÁK – PAPI SORSOK ’56
UTÁN - MAGYARKURIR.HU



PAPI SORSOK - REFORMATUS.HU



KONFERENCIA AZ 56-OS FORRADALOM UTÁN MEGHURCOLT
PAPOKRÓL - MAGYARIDOK.HU



AZ ’56 UTÁN KEGYETLENÜL MEGHURCOLT PAPOKRÓL
TARTOTTAK KONFERENCIÁT A PARLAMENTBEN PESTISRACOK.HU
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***
ELŐZETESEK
Részletek

Halálra ítélve – papi sorsok ’56 után
REFORMATUS.HU - 2017. 12. 04.
„Halálra ítélve – papi sorsok ’56 után” címmel szervez konferenciát a Református
Közéleti és Kulturális Központ. A konferenciát 2017. december 15-én 9:00 órától, az
Országház felsőházi üléstermében tartanak. A konferencia fővédnöke Kövér László,
az Országgyűlés elnöke. Megnyitó beszédet mond Kövér László, az Országgyűlés
elnöke, a rendezvény fővédnöke. Köszöntő beszédet mond Veres András győri
megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Köszöntő beszédet
mond Bogárdi Szabó István püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának
lelkészi elnöke. Köszöntő beszédet mond Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus
Egyház Zsinatának elnök-püspöke. 10:50 Földváryné Kiss Réka (Nemzeti Emlékezet
Bizottsága, Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar) – A Kádárkormány első éve. A megtorlás és a korai egyházpolitika 11:10 Fejérdy András
(Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, MTA BTK Történettudományi
Intézet) – A kádári megtorlás és a katolikus egyház 1956 után 11:50 Soós Viktor Attila
(Nemzeti

Emlékezett

Bizottsága)

–

„Politikai

tevékenységet

nem

végzett,

egyéniségével vonzotta az embereket.” Brenner János életútja 13:30 Wirthné Diera
Bernadett (Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala) – Egyházi perek az 1960-as
években. A „Fekete Hollók” ügy 13:50 Zárszót mond Soltész Miklós (egyházi,
nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár, Emberi Erőforrások
Minisztériuma) Az eseményre 2017. december 11-ig, a nemzetfotere.hu oldalon lehet
regisztrálni. (Fontos: az időskálán a csúszkát december 15-ére kell állítani, csak úgy
jelenik meg a rendezvény és a regisztrációs mező.)
http://reformatus.hu/mutat/14467/
Vissza a tartalomjegyzékhez
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El nem mesélt papi sorsok a XX. század egyik legsötétebb évtizedéből
VALASZ.HU - 2017. 12. 06.
A hetekben már megemlékeztünk róla, hogy a Vatikánban hamarosan boldoggá
avatják Brenner János vértanú papot, az 1957. december 15-én brutális kegyetlenséggel
meggyilkolt rábakethelyi káplánt. Róla és más, eddig a nagyobb közönség előtt nem
mesélt papi, lelkészi sorsokról szól egy közelgő tudományos konferencia, ahol a
katolikus, a református és az evangélikus egyház is magas szinten képviselteti magát.
Brenner Jánost elképesztő kegyetlenséggel, 32 késszúrással gyilkolták meg 60 évvel
ezelőtt, de halálának körülményei máig tisztázatlanok. (Erről beszél Földváryné Kiss
Réka, a NEB elnöke a fenti videóban.) Története kevésbé ismert, mint a lengyel Jerzy
Popiełuszkoé, akit 1984-ben gyilkolt meg a kommunista állambiztonság, és már 2010ben boldoggá avatták. A 26 évesen megölt pap öccse, Brenner József, a Veszprémi
Érseki Szeminárium spirituálisa a napokban azt mondta a Magyar Hírlapnak
bátyjáról: „Abban az időben, amikor mindenki félt, és mindenki mindent megcsinált
azért, mert félt, ő példakép volt, és ebből a példaképből ma is lehet erőt meríteni.”
A boldoggá avatás alkalmából Brenner történetének viszonylagos ismeretlenségén
szeretne javítani a Nemzeti Emlékezet Bizottsága egy, az Országgyűlés Hivatalával
közösen szervezett konferenciával. A Halálra ítélve – papi sorsok '56 után című
tudományos tanácskozás másik kulcsfigurája Gulyás Lajos református lelkész lesz. A
39 éves, háromgyermekes Gulyást (aki a mosonmagyaróvári sortűz után a feldühödött
tömegből kimentett egy ÁVH-s határőrtisztet) 1957. december 31-én, koholt vádak
alapján, a hírhedt győri–mosonmagyaróvári per harmadrendű vádlottjaként végezték
ki Földes Gáborral és Tihanyi Árpáddal együtt.
A Parlamentbe szervezett, december 15-én reggel kezdődő konferencián köszöntőt
mond Veres András győri megyéspüspök, Bogárdi Szabó István püspök, a
Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke és Fabiny Tamás, a
Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának elnök-püspöke is. Előad mások
mellett Földváryné Kiss Réka, Kahler Frigyes, Soós Viktor Attila, Szabó Csaba és
Wirthné Diera Bernadett. A konferencia részletes programja és a jelentkezés feltételei
itt érhetők el.
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http://valasz.hu/kultura/el-nem-meselt-papi-sorsok-a-xx-szazad-egyik-legsotetebbevtizedebol-126573
Kapcsolódó videó:
https://www.youtube.com/watch?v=nqvDrDjejfc
Vissza a tartalomjegyzékhez

„Halálra ítélve – papi sorsok ’56 után” – Konferencia a Parlamentben (2017.
december 15.)
UJ.KATOLIKUS.HU - 2017. 12. 07.
„Halálra ítélve – papi sorsok ’56 után” címmel konferenciát rendez az Országgyűlés
Hivatalának Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatósága és a Nemzeti Emlékezet
Bizottsága, amelyet 2017. december 15-én 9:00 órától, az Országház felsőházi
üléstermében tartanak. Megnyitó beszédet mond Kövér László, az Országgyűlés
elnöke, a konferencia fővédnöke. Köszöntő beszédet mondanak Veres András győri
megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke; Bogárdi Szabó
István püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke,
valamint Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának elnökpüspöke. A konferenciáról bővebb információt, illetve a részletes programot itt
találhatják.
http://uj.katolikus.hu/esnap.php?esem=5281
Vissza a tartalomjegyzékhez

Konferencia papi sorsokról
MAGYAR IDŐK - 2017. 12. 09.
Halálra ítélve – papi sorsok ’56 után címmel konferenciát rendez a Nemzeti Emlékezet
Bizottsága és az Országgyűlés Hivatalának közgyűjteményi és közművelődési
igazgatósága jövő pénteken 9 órától, az Országház felsőházi üléstermében.
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A rendezvényt Kövér László, az Országgyűlés elnöke nyitja meg. A részvételi
szándékot december 11-ig kell jelezni a nemzetfotere. hu/rendezvenyek honlapon.
Hasonló tartalommal megjelent cikkek:
origo.hu - A papok 1956 utáni sorsáról rendeznek konferenciát - 2017. 12. 08.
magyaridok.hu - Halálra ítélve – papi sorsok ’56 után - 2017-12-08
magyarkurir.hu - Halálra ítélve – Konferenciát rendeznek a korai Kádár-korszak
egyházpolitikájáról - 2017-12-08
magyarkurir.hu - Halálra ítélve – Konferenciát rendeznek a korai Kádár-korszak
egyházpolitikájáról - 2017-12-08
Vissza a tartalomjegyzékhez

Halálra ítélve – papi sorsok 56 után címmel rendeznek konferenciát az
Országházban
M1 - MA ESTE - 2017.12.11.
Szereplő: Soós Viktor Attila, vallástörténész, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tagja
Kapcsolódó videó: (00:07:00-től)
https://www.mediaklikk.hu/video/ma-este-2017-12-11-i-adas/
A hírt közzétettük a NEB közösségi oldalán:
https://www.facebook.com/nemzetiemlekezetbizottsaga/photos/a.1579925728887487.
1073741827.1532044527008941/1980464195500303/?type=3&theater
Hasonló tartalommal megjelent cikkek:
webradio.hu - NEB: konferenciát rendeznek az '56-os forradalom utáni megtorlások
egyházi áldozatairól - 2017-12-11
magyarhirlap.hu - Konferenciát rendeznek az '56-os forradalom utáni megtorlások
egyházi áldozatairól - 2017-12-11
refdunantul.hu - Halálra ítélve – papi sorsok ’56 után - 2017-12-11
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Vissza a tartalomjegyzékhez

Papok és lelkészek is áldozatul estek az 1956-os forradalmat követő
megtorlásoknak
MULT-KOR.HU - 2017. 12. 12.
1957. december 31-én végezték ki Gulyás Lajos levéli református lelkészt, Brenner
János rábakethelyi (ma Szentgotthárd része) káplán pedig gyilkosság áldozata lett
szintén 1957 decemberében - mondta Soós Viktor Attila történész, a Nemzeti
Emlékezet Bizottsága (NEB) tagja hétfőn az M1 aktuális csatornán.
1956-os konferenciát rendeznek az Országházban pénteken, azokról a papokról lesz
szó, akik a forradalom leverése utáni megtorlások áldozatai voltak. Soós Viktor Attila
a konferencia két fő alakjáról elmondta: 1957. december 31-én végezték ki Gulyás Lajos
levéli református lelkészt, Brenner János rábakethelyi (ma Szentgotthárd része) káplán
pedig gyilkosság áldozata lett szintén 1957 decemberében. Hozzátette: 1957-58-ban
több római katolikus papot gyilkoltak meg máig tisztázatlan körülmények között. Úgy
fogalmazott: a '60-as évekig tartott az az időszak, amely bár már a Kádár-korszak volt,
mégis a Rákosi-diktatúrában megszokott eszközökkel próbálták elnyomni az
egyházakat. Az a közös, hogy papok, lelkészek voltak az áldozatok; esetükben talán
az zavarta a hatalmat, hogy a fiatalokkal, a hívekkel megtalálták a közös hangot - tette
hozzá.
https://mult-kor.hu/cikk.php?id=49049
Hasonló tartalommal megjelent cikkek:
hirek.sk - Papok is áldozatul estek az '56-os forradalmat követő megtorlásoknak - 201712-12
hirado.hu - Kegyetlen brutalitással léptek fel a papok ellen '56 után - 2017-12-12
Vissza a tartalomjegyzékhez
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Műsorfolyam Délutáni Hírpercek
INFORÁDIÓ - MŰSORFOLYAM - 2017.12.12.
Halálra ítélve, papi sorsok 56 után - címmel tartanak konferenciát pénteken a
Parlament felsőházi termében.
Szereplők: Soós Viktor Attila, egyháztörténész, Nemzeti Emlékezet Bizottsága
Hasonló tartalommal:
INFORÁDIÓ - MŰSORFOLYAM - 2017.12.12. 06:52:50
INFORÁDIÓ - MŰSORFOLYAM - 2017.12.12. 10:46:41
Vissza a tartalomjegyzékhez

Hatvan éve gyilkolták meg Brenner Jánost és Gulyás Lajost
KARCFM - HANGOLÓ - 2017.12.14.
Szereplők: Soós Viktor Attila, vallástörténész, Nemzeti Emlékezet Bizottsága
Vissza a tartalomjegyzékhez
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***
MTI
Részletek

RÖVIDHÍR - Az 56-os forradalom után meghurcolt papokról tartanak konferenciát
a parlamentben
MTI - 2017.12.15.
Budapest, 2017. december 15., péntek (MTI) - Az 56-os forradalom után meghurcolt
papokról, lelkészekről tartanak konferenciát a parlament felsőházi termében pénteken.
Veres András győri megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke
ismertette: az 1956-os forradalom utáni megtorlásnak nagyon sok papi áldozata volt,
összesen 176 egyházi személyt hurcoltak meg. A legtöbb, 27 papot a győri
egyházmegyéből ítéltek el, de a szombathelyi egyházmegyéből is 17 papot vettek
őrizetbe.
Bogárdi Szabó István püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának
lelkészi elnöke arról beszélt: a vértanúk előbb mindig tanúk voltak, csak azután
mártírok. Sorsuk nemcsak a haláluk, hanem egész életük is volt. Sorsuk csalhatatlanul
megvilágítja azt az ideológiát, amely felhatalmazást adott végrehajtóinak, hogy
emberéleteken átgázolva érje el célját.
Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának elnök-püspöke
kiemelte: a katolikus, református, evangélikus és más vallású mártírok sora jelzi, hogy
a kommunizmus idején is működött a „mártírok ökumenéje”.
Vissza a tartalomjegyzékhez
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Az 56-os forradalom után meghurcolt papokról tartottak konferenciát a
parlamentben
MTI - 2017.12.15.
Budapest, 2017. december 15., péntek (MTI) - Az 56-os forradalom után meghurcolt
papokról, lelkészekről tartottak konferenciát a parlament felsőházi termében
pénteken.
Veres András győri megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke
ismertette: az 1956-os forradalom utáni megtorlásnak nagyon sok papi áldozata volt,
összesen 176 egyházi személyt hurcoltak meg. A legtöbb, 27 papot a győri
egyházmegyéből ítéltek el, de a szombathelyi egyházmegyéből is 17 papot vettek
őrizetbe.
Veres András beszélt arról is: az Állami Egyházügyi Hivatal (ÁEH) a forradalom előtt
és után is rengeteg paptól vonta meg működési engedélyét, a „buzgó papok
bebörtönzésével” pedig a hatalom nemcsak a papok, a hívek körében is félelmet kívánt
kelteni.
A titkosrendőrség hihetetlen buzgalommal leste a papok magánéletét, de a papság
jelentős része mégsem ijedt meg annyira a hatalomtól, mint amennyire az ÁEH
szerette volna.
Kiemelte: ebben alighanem része volt XII. Piusz pápa magyarok melletti kiállásának
is, aki 1956 őszén két hét alatt négy felhívást tett közzé a magyar forradalom mellett.
Olaszország minden templomában felolvasták a pápai körlevelet, amelyben XII. Piusz
arra kérte a híveket, hogy imádkozzanak a magyarokért.
XII. Piusz, bár közvetlenül nem tudott beleavatkozni a forradalmi eseményekbe,
írásaival jóval nyíltabban állt a forradalom mellé, mint bármely politikus vagy akár az
ENSZ - mondta az MKPK elnöke.
Bogárdi Szabó István püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának
lelkészi elnöke arról beszélt: a vértanúk előbb mindig tanúk voltak, csak azután
mártírok. Sorsuk nemcsak a haláluk, hanem egész életük is volt, és mártíromságuk
csalhatatlanul

megvilágítja

azt

az

ideológiát,

amely

végrehajtóinak, hogy emberéleteken átgázolva érje el célját.
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A megfélemlítés, a bosszú, a példastatuálás ezért szükségszerűen nem hagyhatott
érintetlenül olyan társadalmi csoportokat sem, amelyek még a forradalom idején is a
méltányosság és az igazságosság elveit jelenítették meg. Nem maradhattak tehát ki az
egyházak sem, a „hamisságában leleplezett diktatúrának” a forradalom bukása után
rajtuk ugyanúgy bosszút kellett állni - mondta Bogárdi Szabó István.
Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának elnök-püspöke
kiemelte: a katolikus, református, evangélikus és más vallású mártírok sora jelzi, hogy
a kommunizmus idején is működött a „mártírok ökumenéje”, mint ahogy működik
ma is, amikor kopt keresztényeket fejeznek le a tengerparton, vagy kínai
keresztényeket üldöznek Pekingben, baptista lelkipásztort gyilkolnak meg ÉszakKoreában.
Ez történt 56 után is, amikor össze akarták ugrasztani az egyházakat az „osztd meg és
uralkodj” elve szerint, „az áldozatban, a szenvedésben azonban egyek voltak a
felekezetek”.
Székely János szombathelyi megyés püspök Brenner Jánosról és boldoggá avatási
eljárásáról tartott előadásában elmondta, az 1957. december 15-én meggyilkolt
rábakethelyi káplán boldoggá avatási eljárása még 1999-ben kezdődött. Az első,
egyházmegyei szakaszban azt vizsgálták, hogy a helyi egyházi közösségben szentként
tisztelik-e.
Elmondta, hogy Brenner Jánost a szombathelyi egyházmegyében már ennél korábban
is hatalmas tisztelet övezte, akkor is, amikor még a nevét sem lehetett kimondani, a
fényképét sem lehetett kitenni. Olyannyira, hogy az advent harmadik vasárnapjára
virradó éjjel vértanúságot szenvedett fiatal pap emlékére sok helyen a 3., szokás szerint
rózsaszín gyertya helyett vöröset gyújtottak meg.
Az eljárás 2001-től a tanúk kihallgatásával folytatódott, összesen 34 Brenner Jánost
ismerő embert hallgattak meg.
Ismertetése szerint az ügy 2006-ban, Veres András szombathelyi püspöki kinevezése
után új lendületet kapott, és 2008-ban elindult az eljárás római szakasza. A történész
konzultorok 2015-ös, majd a teológus konzultorok 2016-os egybehangzóan pozitív
döntése után a bíborosi kongregáció is jóváhagyta a boldoggá avatást, amit
novemberben 8-án Ferenc pápa engedélyezett.
Brenner János boldoggá avatási szertartása május 1-jén Szombathelyen lesz.
A konferenciát az Országgyűlés Hivatalának Közgyűjteményi és Közművelődési
Igazgatósága és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága szervezte.
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Összefoglaló az eseményről a NEB közösségi oldalán
https://www.facebook.com/nemzetiemlekezetbizottsaga/photos/a.1579925728887487.
1073741827.1532044527008941/1981786135368109/?type=3&theater
https://www.facebook.com/nemzetiemlekezetbizottsaga/posts/1981789722034417
Vissza a tartalomjegyzékhez
***
TELEVÍZIÓS MEGJELENÉSEK
Részletek

Az 1956-os forradalom után meghurcolt papokról és lelkészekről tartottak ma
konferenciát az Országgyűlésben
M1 - HÍRADÓ M1 19:30 - 2017.12.15.
Mv: Napjaink új hatalmasai helyrehozhatatlanul meg akarják semmisíteni az emberek
identitását, annak hiányában ugyanis mindenki könnyebben alávethető és kifosztható,
jelentette ki az Országgyűlés elnöke. Kövér László az 1956-os forradalom után
meghurcolt papokról és lelkészekről szóló konferencián azt mondta, világszerte
támadás alatt állnak az olyan identitásőrző intézmények, mint a család, az egyház és
a nemzetállam. A Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke arra
hívta fel a figyelmet, hogy a vértanúk előbb mindig tanúk voltak, csak azután
mártírok.
Bogárdi Szabó István, lelkészi elnök, Magyarországi Református Egyház Zsinata: A
sorsuk nem csupán a haláluk, hanem egész életük is volt. Ez csalhatatlan fénybe,
ezáltal csalhatatlan fénybe kerül az az ideológia, amely felhatalmazást adott
végrehajtóinak arra, hogy emberáldozatokon átgázolva, emberéleteken átgázolva érje
el, valósítsa meg célját. Továbbá ezek a sorsok megvilágítják a kommunista diktatúra
természetét is.
Kapcsolódó videó (00:16:12-től):
https://www.mediaklikk.hu/video/hirado-m1-1930-2017-12-15-i-adas/
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Vissza a tartalomjegyzékhez

Napjaink új hatalmasai meg akarják semmisíteni az emberek identitását, mondta
Kövér László
ECHO TV - HÍRADÓ 12:00 - 2017.12.15.
Mv: Napjaink új hatalmasai meg akarják semmisíteni az emberek identitását, annak
hiányában ugyanis senki sem képes megvédeni az érdekeit, így könnyebben
alávethető és kifosztható, mondta az Országgyűlés elnöke, a Halálra ítélve, papi
sorsok '56 után című konferencián. Kövér László úgy fogalmazott, napjainkban
világszerte mentális és politikai támadás alatt áll minden olyan hagyományos
intézmény, amely az emberek identitásának oltalmazására hivatott, vagyis a család, az
egyház és a nemzetállam. A házelnök szerint a jövőben az emberek saját
identitásukhoz való joga kerül a legnagyobb veszélybe, aminek elhárításában a
demokratikus nemzetállamok szövetségesei a keresztény egyházaknak.
Kövér

László,

elnök,

Országgyűlés:

Napjainkban

a

21.

század

szellemi

boszorkánykonyháiban ott fortyognak azok az új ideológiák, amelyeket az új idők új
hatalmasai

kívánnak

eszközként

használni

embertársaik

alávetésében

és

kifosztásában. Az új ideológiai eszménykép megszületett, ez az identitás nélküli
ember. A kommunizmustól és a nácizmustól eltérően az emberi azonosságtudatnak
nem pusztán csak egyes elemeit, hanem teljes egészét el akarják törölni azok, akik a
tőke soha nem látott koncentrációjának, és vele a tömegmanipuláció soha nem látott
hatékonyságú technológiáinak létrehozásával minderre már elég erősnek érzik
magukat.
Kapcsolódó videó (00:05:17-től):
https://www.echotv.hu/adasok/2017/12/15/hirado-12-00/1048
Hasonló tartalommal:
ECHO TV - REGGELI HÍRADÓ - 2017.12.16. 07:05:06
Vissza a tartalomjegyzékhez
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Halálra ítélve - Papi sorsok 1956 után
M1 MA REGGEL - 2017.12.15.
Szereplők: Földváryné Kiss Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnöke, Soós Viktor
Attila, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tagja
Kapcsolódó videó:
https://www.mediaklikk.hu/video/ma-reggel-2017-12-15-i-adas-6/
Vissza a tartalomjegyzékhez
***
RÁDIÓS MEGJELENÉSEK
Részletek

FARKASVEREM
KARC FM - 2017.12.24.
Az egyházüldözés a kommunista rendszerek alaptevékenysége volt mindenütt a
világban, így Magyarországon is. Koholt vádak alapján börtönbe csuktak, sőt ki is
végeztek papokat, lelkészeket, aki nem tettek mást, mint teljesítették Isten előtt vállalt
kötelességüket. Belénessy Csaba szerkesztő egy konferencia kapcsán beszélgetett erről
a korszakról Soós Viktorral, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tagjával és Erdős
Kristóffal, a NEB Hivatalának tudományos kutatójával. Farkasverem. A Karc FM
történelemórája vasárnap reggel kilenc órakor, ismétlés aznap este kilenc órakor.
http://karcfm.hu/archiv/farkasverem-2017-12-24-0900-1000/
Kapcsolódó hanganyag:
https://www.mixcloud.com/karcfm/farkasverem-2017-12-24-0900-1000-1/
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A korábbi adásokkal együtt a NEB honlapján:
https://www.neb.hu/hu/farkasverem
A hírt közzétettük a NEB közösségi oldalán:
https://www.facebook.com/nemzetiemlekezetbizottsaga/posts/1992783217601734
Vissza a tartalomjegyzékhez

Összeállítás: Az 1956 utáni megtorlások egyházi áldozataira, a kivégzettekre és
meghurcoltakra emlékeztek egy konferencia résztvevői
KOSSUTH RÁDIÓ - VASÁRNAPI ÚJSÁG - 2017.12.17.
Mv: Halálra ítélve - papi sorsok '56 után, ezzel a címmel rendeztek konferenciát,
amelyen olyan egyházi személyek életpályájára irányították rá a figyelmet, akik az
1956-os forradalmat követő megtorlások során veszítették életüket. Közéjük tartozott
Brenner János, szombathelyi egyházmegyés pap és Gulyás Lajos református lelkész is.
Ugyan mind a ketten a kádári terror áldozatai lettek, de különböző módon. Gulyás
Lajos, református lelkészt halálra ítélték és kivégezték, míg Brenner Jánost otthona
közelében, papi feladata ellátása közben agyonverték. Eltérő haláluk ellenére sok
közös vonás van a két pap sorsában. Mindketten a közösségük megbecsült, tisztelt
tagjai voltak és hallgattak a szavukra. Életvitelük példamutató volt, ez utóbbi zavarta
a rendszert leginkább. Az egyházakkal szembeni harc a Kádár korszakban sem
enyhült. A marxista rendszer le akart számolni a keresztény világnézettel. Ebben a
harcában elsődleges ellenfélnek tekintette azokat, akik életüket példájával
bizonyították az ateista ideológia tarthatatlanságát. Ennek a két embernek is ezért
kellett meghalnia. Brenner János sorsa azért is fontos, mert Ferenc pápa idén
novemberben döntött a vértanúhalált halt Vas megyei káplán boldoggá avatásáról. A
két pap sorsáról, a kádári megtorlásról elsőként Kiss Rékával a Nemzeti Emlékezet
Bizottságának elnökével beszélgetett Hatos Gyula.
Földváryné Kiss Réka, elnök, Nemzeti Emlékezet Bizottsága: Gulyás Lajos Levélen
volt református lelkész, ez egy kicsi falu nem messze Mosonmagyaróvártól. Az ő
története nem választható el az óvári véres sortűz történetétől 56. október 26-án volt
egy békés tüntetés a határőr laktanyából azonban sortüzet vezényeltek a tüntetőkre.
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Számos halott áldozata maradt. Gyermekek, asszonyok haltak meg nagy számban és
a feldühödött tömeget kellett lecsillapítani és akkor keresték meg Gulyás Lajost, és aki
a közeli településen lakott, hogy segítsen (...) biciklire ült és tulajdonképpen
megmentette, érthetően keserű indulatból fakadó önbíráskodástól egy határőr tisztnek
az életét. Amikor vidékre eljut a forradalomnak a hulláma, akkor tulajdonképpen
néhány nap alatt szétesik a kommunista tanácsrendszer. Pillanatok alatt létrejön egy
valóban autonóm, demokratikus önkormányzati alapokon létrejövő önigazgató
rendszer. Ezek a nemzeti bizottságok, forradalmi tanácsoknak a rendszere. Ezeknek
az élére vagy ezeknek a vezető testületében, mindenütt azokat az embereket
választják, akik hitelesek és hát nagyon sokszor természetesen ezek a lelkészek. Gulyás
Lajos is így lesz ennek a helyi közösségnek a vezetője és a megtorlás, ami Gulyásért is
elérte és számos más lelkészt elért, ennek a megbosszulása volt a kádári hatalom
részéről. Gulyás Lajos azoknak a sorába tartozik, aki két diktatúrának áll ellent. 1944ben a nyilasok letartóztatják. Próbál a fegyveres ellenállásba szerepet vállalni, segíteni,
az embermentésbe szerepet vállal és 45 után abban a néhány évben, amikor itt
sokakban benne van a remény, hogy a külső szorítás a szovjet megszállás ellenére
valami fajta demokratikus Magyarországot lehet építeni. Nagyon sokan vállalnak
politikai elkötelezettséget. A kisgazdapárt lesz Gulyás Lajosnak is a terepe, de
nyilvánvalóan ennek a reménynek 45 után nincsen realitása. Gulyásnak sincsen nagy
politikai karrierje, ami sokkal fontosabb, hogy az a fajta egyszerű, vidéke, lelkipásztori
életpálya, akik két diktatúrával való szembenállásra, egy autonóm, polgári
magatartásra és bátorságra. Nyilvánvalóan egy keresztény hitből fakadó bátorságra
ad mintát, és amikor az 56-os megtorlásokat nézzük, ahol ugye a legsúlyosabb ítélet,
egyházi személyek közül Gulyás Lajost érte, hiszen ő az egyetlen egyházi személy, akit
jogerős bírói végzés nyomán végeznek ki, de olyan típusú ügyekben, mint amilyen
Gulyás Lajos ügye. Tehát ugye helyi Forradalmi Bizottságban 56-ban szerepet vállal,
hogy a törvényes rend megtartása érdekében, a forradalom tisztasága érdekében segíti
a rend teremtését, segíti a nagyon keserű indulatoknak a lecsillapítását. Ez számos
lelkipásztor története, katolikus, református lelkipásztor története egyaránt. 1957
nyaráig egy belügyi jelentés szerint 49 református lelkész ellen indítottak valamilyen
eljárást. Ezeknek a lelkészeknek a túlnyomó többsége vidéki, falusi lelkipásztorok,
akik a saját közösségükben ugyanezt a szerepet látták el. Azokról a lelkipásztorokról
is beszélni kell, akiket nem állítanak bíróság elé, nem internálnak, nem vesznek
őrizetbe, csak éppen a karhatalom félig agyonveri őket. Alig tudunk róluk valamit,
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ezek mind-mind olyan magemberek a maguk közösségében, akikre figyelnek az
emberek, és egy diktatúrának ezek az emberek a legnagyobb ellenségei. tehát hogy
egyszerre van a megtorlás, a bosszú és a megfélemlítés benne.
Veres András: Épp hatvan évvel ezelőtt ölték meg Brenner Jánost. Advent harmadik
vasárnapjára virradó éjszaka egy ürüggyel, hogy haldoklóhoz kell mennie, csalták ki
a plébániáról, miközben már egy csapat várt rá az út mentén és ott 32 késszúrással
megölték. Mikor megtalálták a holttestét, akkor is a bursát, a nyakában lévő kis
zacskót, amiben az oltáriszentséget vitte, azt szorította, tehát látszott,, hogy az egész
gyilkosság alatt ő egyedül az oltáriszentséget védte, ezért neveztük is el a magyar
Tarziciusnak, akiről tudjuk, hogy a római időkben ugyanúgy az oltáriszentség
védelmében gyermekként halt meg, Brenner János is egész fiatalon, 26 évesen kellett,
hogy vértanúhalált szenvedjen az oltáriszentség védelmében.
Soós Viktor Attila: A korabeli nyomozó szervek úgy próbálták felderíteni az ügyet és
bemutatni, minthogyha ez egy közönséges rablógyilkosság lenne, illetve először egy
szerelemféltésből elkövetett gyilkosságot próbáltak bemutatni, amikor azonban ezek
a nyomozás során elképzelt koncepció megdőlt, arra irányult a nyomozó hatóságnak
a munkája, hogy egy rablógyilkosságot mutasson meg, azonban mindvégig lehetett
látni, hogy igyekeznek egy olyan képet kialakítani, igyekeznek ezt a papgyilkosságot
úgy bemutatni, hogy kivegyék abból a politikai, közéleti mezőből, amiben ez benne
van, és egy sima rablógyilkosságként bemutatni. Nem 1957. december 14-én éri őt az
első támadás, hanem már korábban püspökével, Kovács Sándorral, az Állami
Egyházügyi Hivatal megyei megbízottja, Prazsák Mihály megpróbálja őt elhelyeztetni,
azonban a püspök megkérdezi a fiatal papot, miután azt a választ kapja, hogy szívesen
marad, nincs félnivalója, ezért ott hagyja. A plébánia Rábakethelyen van, ez
Szentgotthárd külső része, másik négy település tartozik Rábakethelyhez, ezek
viszonylag távol esnek egymástól, vagy gyalog, vagy kerékpárral lehetett abban az
időben megközelíteni, személygépjármű még nem volt, Brenner Jánosnak volt egy
motorkerékpárja, egy ismerősén keresztül kapta, és ő ezzel a motorral járta a környező
településeket, és arra is sor került, hogy este sötétben hazafelé megpróbálták őt
megállítani igazoltatás címén, és amikor érzékelte azt, hogy ez nem egy rendőri
klasszikus igazoltatás, hanem megpróbálják őt a motorjáról lelökni, megtámadni,
akkor elhajtott, és volt egy másik eset, amikor meg farönköket dobáltak elé. Tehát több
olyan motívum, jel van arra nézve, hogy őt megpróbálják eltüntetni, eltenni láb alól. A
politikai szálat, hogy ez nem egy közönséges rablógyilkosság, onnan lehet
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visszafejteni, hogy az első elítélt, Tóka Ferenc, akit kétszer halálra ítélnek, majd a
legfelsőbb bíróság illetve a fővárosi bíróság 1960-ban felmenti őt bizonyítottság
hiányában, és ezt követően 1965-ben kerül a rendőrség szeme elé Kóczán Tibor, aki
valószínűsíthetően kihívta Brenner Jánost és őt 1965-ben elítélik, neki van egy tiltott
határátlépése, ebből keletkezik egy állambiztonsági ügy, vannak neki komoly
alkoholproblémái, tehát viszonylag könnyen rá lehetett őt bírni arra, hogy tegyen
beismerő vallomást. Ennek köszönhetően már 1959-60-ban, illetve '69-ben két magas
rangú személy segít az első elítélt Tóka Ferencnek és családjának, hogy őket
kártalanítsák és kivonják az elítélt státuszból. Először Dapsi Károly honvédelmi
miniszterhelyettes, vezérőrnagy, aki ha nem is volt egyéni választókörzet, de mégis a
térség országgyűlési képviselője volt, őhozzá fordult Tóka Ferenc és családja, kért tőle
segítséget, és Dapsi utánament egy picit az ügynek és tájékozódott, a 60-as évek végén
pedig Kisházi Ödön, az elnöki tanács elnökhelyettese volt az, aki szintén megyei
listáról került az országgyűlésbe, aki segített abban, hogy a korábban kétszer halálra
ítélt, majd bizonyítottság hiányában felmentett Tóka Ferencet rehabilitálják, azt
javasolták neki, hogy ne az legyen, hogy bizonyítottság hiányában, hanem
bűncselekmény hiányában, és 1969-ben hetvenezer forint kártérítést kapott. Az eddigi
anyagokat, iratokat kutatva az embernek az a meggyőződése, hogy mind a két
elítéltnek, és különösen is Tóka Ferenc és családjának volt köze a gyilkossághoz, de
valószínűsíthetően Szentgotthárd közelében aznap egy rendőrségi bál, összejövetel
volt, tehát vélelmezhetően a helyi vagy máshonnan érkező belügyi, katonai
személyek, akik ezen az összejövetelen részt vettek, lehetett valami szerepük ebben a
gyilkosságban, illetve azoknak a helyi párt- és tanácsi szerveknél dolgozó
párttitkároknak, vezetőknek a közreműködését tapasztalhatjuk, akik helyismerettel,
tudással, kapcsolatokkal rendelkeztek. Nyilvánvalóan meg kell találni azt a szálat,
hogy miért, föl kell tenni ezt a kérdést, hogy mi motiválja azt, hogy eltegyenek
lelkészeket, papokat '57-ben láb alól. Látni kell azt, hogy a fiatalokkal, a hívekkel jó
kapcsolatot ápoló, foglalkozó lelkipásztorokról van szó, és mindegyik esetben
megpróbálják ezt úgy bemutatni, hogy egy fajta sima rablógyilkosság vagy
köztörvényes bűncselekmény legyen a végső kicsengés, akkor is, amikor
egyértelműen a nyomok azt mutatják, hogy nem.
Veres András: Brenner János politikai tevékenységben részt nem vett, pusztán azzal,
hogy pap volt szeretett pap volt az ifjúság, idősek körében egyaránt, kiérdemelte az
'56 utáni megtorlás idején ezt a vértanúhalált, és sokáig erről sajnos beszélni sem
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lehetetett, egészen a legutóbbi időkig, hála istennek az eljárás sikerrel végződött, és
most, november 8-án kaptuk a hírt, hogy a szentatya jóvá hagyta az ő boldoggá
avatását, amelyre jövőre, május 1-jén kerül sor. Én bízom benne, hogy ez nemcsak az
egyházmegyének, hanem az egész országnak nagy öröm, és különös módon öröm a
testvérének, aki még él, egy pap, nyolcvan éven felül, és azoknak a volt
évfolyamtársainak, akikkel együtt tanult, sőt, együtt szenvedett, hiszen köztük is
vannak néhányan, akiket súlyosan bántalmaztak, csak végül nem fizettek az életükkel
ebben a bántalmazásban. Azt gondolom, hogy nagyon sok meghurcolt, meggyötört
pap számára is ez a boldoggá avatás egy fajta belső elégtétel lesz.
Mv: Halálra ítélve. Papi sorsok '56 után. Az ezzel a címmel rendezett konferencián
Földváryné Kiss Rékával, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnökével, Veres
András püspökkel és Soós Viktor Attila történésszel Hatos Gyula beszélgetett.
Vissza a tartalomjegyzékhez

Napjaink új hatalmasai helyrehozhatatlanul meg akarják semmisíteni az emberek
identitását, mondta Kövér László
KOSSUTH RÁDIÓ - KRÓNIKA 20:00 - 2017.12.15
Mv: Napjaink új hatalmasai helyrehozhatatlanul meg akarják semmisíteni az emberek
identitását, annak hiányában ugyanis mindenki könnyebben alávethető és kifosztható,
jelentette ki az Országgyűlés elnöke. Kövér László az 1956-os forradalom után
meghurcolt papokról és lelkészekről szóló konferencián azt mondta, világszerte
támadás alatt állnak az olyan identitásőrző intézmények, mint a család, az egyház és
a nemzetállam. Bogárdi Szabó István, a Magyarországi Református Egyház
Zsinatának lelkészi elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a vértanúk előbb mindig
tanúk voltak, csak azután mártírok.
Bogárdi Szabó István, lelkészi elnök, Magyarországi Református Egyház Zsinata: A
sorsuk nem csupán a haláluk, hanem egész életük is volt. Ezáltal csalhatatlan fénybe
kerül az az ideológia, amely felhatalmazást adott végrehajtóinak arra, hogy
emberáldozatokon átgázolva, emberéleteken átgázolva érje el, valósítsa meg célját.
Továbbá ezek a sorsok megvilágítják a kommunista diktatúra természetét is.
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Vissza a tartalomjegyzékhez
***
NYOMTATOTTSAJTÓ-MEGJELENÉSEK
Részletek

Légy hű mindhalálig!
SZABAD FÖLD - 2018. 01. 12.
Szerző: Hardi Péter
TIZENHAT SZERZETES, pap, püspök, lelkész, káplán. Némelyik mosolyog, más
komoly arccal néz. Tizenhat sors, amelyeket egy dolog bizonyosan összeköt: a
mártíromság. Valamennyien életüket adták a hitükért. Az első közülük Apor Vilmos
győri püspök, akit az orosz katonák lőttek agyon, miközben az apácákat mentette. Az
utolsó Gulyás Lajos református lelkész, aki a kádári megtorlás áldozata:
háromgyermekes édesapaként 39 éves korában végezték ki.
Tizenhat fénykép, összességében kereszt alakba rendezve a Nemzeti Emlékezet
Bizottságának a kiadványán, amelyet a Parlament felsőházának dísztermében tartott,
Halálra ítélve – papi sorsok ’56 után című konferencián kaptunk kézbe. A mártírok
között volt, akit agyonlőttek, mást kivégeztek, ismét mást agyonvertek, halálra
szurkáltak, vagy aki rejtélyes módon eltűnt. A hatalom felekezeti megkülönböztetés
nélkül csapott le azokra, akiket magára nézve veszélyesnek talált. Erre mondta
találóan az egyik előadó, hogy ez a mártírok ökumenéje. Nekik állít emléket a
kiadvány, számukra jelenthetett elégtételt a konferencia.
Sokakban él az a képzet, hogy a Kádár-korszak egyházpolitikája Rákosiéhoz képest
enyhébb volt. Ez a forradalom leverését követő időkről semmiképpen nem mondható
el. A hatalom új urai, vagy inkább elvtársai a korábbi egyházpolitikát folytatták. Az
egyházakat ugyanúgy „konkurens vállalatnak” tekintették, ahogy azt hatalma teljében
Rákosi cinikusan megjegyezte. Csak a katolikus egyház papjai, szerzetesei,
tisztségviselői ellen 1945 és 1972 között 2500–3000 elmarasztaló ítéletet hoztak. Nincs
enyhülés a forradalom leverését követően.
Erőszak áldozata lett például Kis Szaléz ferences szerzetes, akit 1946-ban a szovjet
hatóságok végeztek ki, miután megásatták vele a sírját. Romzsa Tódor görög katolikus
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püspököt 1947-ben a szovjet állambiztonságiak elgázoltak, majd egy ügynök a
kórházban megmérgezte. Meszlényi Zoltán címzetes püspök 1950-ben a kistarcsai
internálótáborban a megpróbáltatások és az orvosi segítség hiánya miatt halt meg.
Gáspár Gusztáv hittanár a váci fegyház mostoha körülményei miatt hunyt el. Vezér
Ferenc pálos szerzetest 1951-ben koncepciós per vádlottjaként ítéltek halálra és
végeztek ki. Kriszten Ferenc Rafael ferences szerzetest a kihallgatásai során súlyosan
bántalmazták, szervezete a börtönben 1952-ben mondta fel a szolgálatot. Sándor István
szalézi szerzetest 1953-ban végezték ki. Rásdy András református lelkész a kistarcsai
internálótáborban halt meg 1953-ban. Balogh Mátyás református lelkész ugyancsak
1953-ban halt meg a váci börtönben. Pógyor István református ifjúsági vezető szintén
1953-ban vált a diktatúra áldozatává a budapesti Gyűjtőfogházban. Íme tehát
néhányan a forradalom előtti egyházi áldozatok közül. A sor azonban folytatható
1957-ben is. Kenyeres Lajos tiszavárkonyi plébánost a Tisza gátján ütötték-verték a
pufajkások, majd lőtték agyon. Szekuli Pál piarista szerzetessel, ösküi káplánnal
ugyanennek az évnek a decemberében végzett a pártállam politikai rendőrsége. A
kutatások szerint az ’56-os forradalmat követően legkevesebb hét papot gyilkoltak
meg megfélemlítés céljából.
Brutális kegyetlenséggel végeztek Brenner János káplánnal is. Lássuk az ő történetét
részletesebben! Éjfél felé járt az idő 1957. december 14-én, amikor zörgettek a
Szentgotthárdhoz tartozó Rábakethely plébániájának ablakán. Fiatalember kért
segítséget a káplántól: nagybátyja haldoklik a közeli Zsidán, jönne-e feladni neki a
betegek szentségét. Természetesen. A 25 éves káplán a késői időpont ellenére a
templomból azonnal magához vette a szentséget, és indult a szomszédos faluba.
Valójában a halálba: útközben megtámadták és 32 késszúrással megölték. A boncolási
jegyzőkönyv szerint a nyakán olyan töréseket találtak, amelyek csak taposással
idézhetők elő. A nyomozás végül nem vezetett eredményre, a gyilkosokat futni
hagyták.
Vajon miért akarták mindenáron eltenni láb alól a fiatal káplánt? „Politikai
tevékenységet nem végzett, egyéniségével vonzotta az embereket”, állt a
jellemzésében. Az ilyesmi igen veszélyes jellemzés a kádári időkben. Népszerű volt a
fiatalok körében, amikor tehette, pásztorolta őket, és nemcsak a templomban, hanem
azon kívül is. Meg kellett halnia.
Brenner János vértanú boldoggá avatása idén májusra várható Szombathelyen.
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Vagy álljon itt egy másik sors, az 1957-ben eltűnt Pap Béla karcagi református lelkészé.
Ellehetetlenítése már a Rákosi-korszakban megkezdődött, és abban egyházi vezetők is
közreműködtek. Azok, akiket az egyházhoz hű püspökök helyébe raktak Rákosiék.
Pap Béla élesen szembeszállt az iskolák államosításának gyakorlatával, s kiállt a
kuláknak bélyegzett egyháztagok mellett is. Felszólalt az erőszakos téeszesítés ellen, s
ezt indítványozta az egyházi vezetésnek is. 1951-ben tartóztatták le, nem sokkal azt
követően, hogy Péter János püspök – Kádár későbbi külügyminisztere – nem tudta őt
meggyőzni arról, hogy változtasson nézetein. A börtönből csak 1956 nyarán
szabadulhatott, de karcagi lelkészi állását nem kapta vissza. Egy évvel később a
Bakonyban eltűnt, földi maradványainak azonosítása azóta sem történt meg. 1958-tól
a hatalom finomított a módszerein. Egyrészt továbbra is használták a békepapi
mozgalmat az egyház belső bomlasztása érdekében, másrészt bírósági eljárások
keretében zártak rács mögé papokat, híveket. Ennek érdekében kreálták az
úgynevezett Fekete Hollók-ügyet. Több száz, egyházhoz kötődő személyt figyeltek
meg már 1957–58-tól, majd 1961 februárjának egyik éjjelén egyszerre tartottak náluk
házkutatást és tartóztatták le sokukat. Végül 86 elmarasztaló ítélet született. A bírók
összesen 340 évet osztottak ki. Az utolsó fogoly a hetvenes években szabadulhatott.
Mielőtt azonban a hatalom a neki nem tetsző egyházi személyek likvidálása helyett
„csupán” a börtönbüntetést, megfélemlítést választotta, 1957. december 31-én, tehát
hatvan évvel ezelőtt kivégeztette Gulyás Lajos református lelkészt. Pere a Nagy Imre
miniszterelnök ellen kezdeményezett eljárás főpróbája volt. Gulyás Lajos a háború
után lelkészi hivatásának gyakorlása mellett a Kisgazdapártban is politizált, ám attól
kezdve, hogy a demokráciát ellehetetlenítették, kizárólag a családjának és a
gyülekezetének élt. A forradalom idején Levél községben szolgált lelkészként. Október
26-án a mosonmagyaróvári sortűz miatt feldühödött tömeget csitította. A következő
év februárjában tartóztatták le, s a Földes Gábor-per harmadrendű vádlottjaként
ítélték halálra. Kegyelmet az Elnöki Tanács elnökétől, az ugyancsak református Dobi
Istvántól kaphatott volna, ő azonban nem élt a lehetőségével, és Gulyást az év utolsó
napján kivégezték. Meggyilkolásának üzenete: ha egy lelkészt kivégezhetnek, akkor
bármi megtörténhet. Gyülekezetén és tágabb családján kívül az akkor 13, 12 és 10 éves
gyermeke gyászolta. Gulyás Lajost 33 év múltán, 1990 márciusában rehabilitálták.
Az ősegyházban tartotta a mondás, hogy a mártírok vére magvetés. Igaz volt a
szocialista idők egyházüldözésére is. A magát öröknek tartó rendszer véget ért, az
egyház kétezer év múltán is él.
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Hasonló tartalommal megjelent cikkek:
szabadfold.hu - Légy hű mindhalálig! - 2018-01-15
Vissza a tartalomjegyzékhez

Papi sorsok
REFORMÁTUSOK LAPJA - 2017. 12. 24.
Budapest. Konferenciával emlékeztek a keresztyén egyházak mártírsorsú lelkészeire a
Parlamentben. A Halálra ítélve papi sorsok ’56 után című konferenciát az
Országgyűlés Hivatalának Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatósága, valamint
a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tartotta a Parlament felsőházi termében december 15én. A konferencia apropóját az adta, hogy hatvan éve ezen a napon brutálisan
meggyilkolták Brenner János katolikus papot, majd még ebben az évben koncepciós
perben kivégezték Gulyás Lajos levéli református lelkipásztort.
A konferencia szervezői arra akartak rámutatni, hogy a kommunista diktatúra
ugyanúgy üldözte az egyházat 1956 után, mint előtte: megváltoztak ugyan a hatalom
módszerei és stratégiája, de egészen 1990-ig az emberek beszervezésén, megtörésén,
manipulálásán keresztül akarták fenntartani uralmukat. A diktatúra, még ha később
puhának nevezték is, diktatúra maradt.
Kövér László házelnök hangsúlyozta, hogy a 20. században a kommunista és a náci
diktatúrák „különböző ideológiák jegyében, de ugyanazon cél érdekében lopták ki az
isteneszményt az emberek szívéből”. Mindkét diktatúra igyekezett elfojtani az emberi
identitás egyes elemeit, míg másokat el akart torzítani, végül mindkét kísérlet
hasonlóan sötét barbárságokat eredményezett és százmilliók életét követelte. Kövér
László elmondta, hogy a konferencia a keresztyén egyházak azon mártír és
mártírsorsú papjaira emlékezik, „akik egy istentelen és embertelen politikai
rendszerben

segítették

embertársaikat

Istenbe

és

emberségbe

vetett

hitük

megőrzésében” hangsúlyozta a házelnök.
Erről szólva történelmi tapasztalatnak nevezte, „hogy az istentagadásra épülő
politikai rendszerek elkerülhetetlenül emberellenessé válnak, és mindig emberölésbe
torkollnak”.
24. oldal

HIVATALA

Kommunikációs és Informatikai Főosztály

- Akik ugyanis Isten halálát hirdetik, azok mindig készen állnak az emberélet
kioltására is - fogalmazott Kövér László. Hozzátette, a második világháború után több
mint négy évtizedig Magyarország ilyen rendszernek vált a foglyává, akikre pedig ma
emlékeznek, valamennyien ennek a kommunista rendszernek az áldozatai és vértanúi.
A politikus beszédében emlékeztetett ugyanakkor arra is, hogy mindennek előzménye
a Tanácsköztársaság időszaka, amikor alig több mint négy hónap alatt az elsősorban
vidéken tomboló terrorista különítményesek tucatnyi olyan papot öltek és kínoztak
meg, akiknek nevét csak részlegesen őrizte meg az utókor emlékezete.
A konferencián beszédet mondott Bogárdi Szabó István, a Magyarországi Református
Egyház Zsinatának lelkészi elnöke.
- A pártállami diktatúrát és általában a huszadik századi diktatúrákat veszedelmes
igyekezet lenne feledésbe engedni, ugyanakkor mindmáig roppant feladat és
kockázatos szellemi harc a helyüket az emlékezetben kijelölni. A diktatúrákat nem
tekinthetjük voltaképpen jóakaratú, de félresikerült történelmi vállalkozásoknak. A
vértanúk előbb tanúk voltak, a sorsuk nem csupán a haláluk, hanem egész életük is
volt. Ezáltal csalhatatlan fénybe kerül az az ideológia, amely felhatalmazást adott
végrehajtóinak arra, hogy emberéleteken átgázolva érje el célját. Továbbá e sorsok
megvilágítják a kommunista diktatúra természetét is. 1956 forradalma és
szabadságharca leleplezte azokat a hamis hivatkozásokat, amelyek révén a
propaganda folytonosan összemberi egyetértést sugallt a világtörténelem eme,
úgymond, legújabb és legdicsőbb szakaszát tekintve. A megfélemlítés, a bosszú, a
statuálás ezért szükségszerűen nem hagyhatott érintetlenül olyan társadalmi
dimenziókat sem, amelyek még a forradalom idején is a méltányosság és igazságosság
elveit jelenítették meg. Nem maradhattak ki az egyházak sem. A keresztyéneket
ugyanúgy meg kellett félemlíteni, rajtuk és velük szemben ugyanúgy példát kellett
statuálni, a hamisságában leleplezett diktatúrának rajtuk ugyanúgy bosszút kellett
állnia hangsúlyozta a püspök.
Aki Isten ügyében habozik kiállni, az végső soron nem tud az ember ügyében kiállni
idézte a püspök Tertullianust, és hangsúlyozta: Ma nem pusztán áldozatokról
emlékezünk, hanem tanúkról, akik bátrak voltak kiállni Isten ügye mellett, és így álltak
ki végső módon az ember ügye mellett. Ma ezt szabadon tesszük a társadalom
nyilvánossága előtt, itt, az ország legfőbb törvényhozó helyén, ahol a döntéshozók és
választott vezetők mindennapi felelősséggel tartoznak a rájuk bízottakért. A
keresztyén mártírium egyik mély titka éppen ez a szabadság mert nincsen nagyobb
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szeretet annál, ha valaki életét adja barátaiért tanítja üdvözítőnk (Jn 15,13), és ez a
szeretet csak a szabadság belső erejéből tud táplálkozni. A szabadság ennek a
szeretetnek a belső minősége fogalmazott Bogárdi Szabó István, és hangsúlyozta: Az
igaz tanúk és vértanúk erről az isteni szeretetről tanúskodnak: a mi igaz sorsunk,
szabadságunk nem magunktól való, hanem Isten ajándéka Krisztusban.
A konferencián beszédet mondott veres András győri megyéspüspök, a Magyar
Katolikus Püspöki Konferencia elnöke és Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus
Egyház elnök-püspöke. Brenner János boldoggá avatási eljárásáról Székely János
szombathelyi megyéspüspök beszélt. A Kádár-korszak első évéről, a megtorlásról és
korai egyházpolitikájáról Földváryné Kiss Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának
elnöke szólt. Gulyás Lajos református lelkészről „Még a bitófa alá is vasalt nadrággal
megyek!” címmel Erdős Kristóf, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága Hivatalának
munkatársa beszélt. Pap Béla karcagi lelkész börtönéveiről és rejtélyes haláláról
Csűrös András református lelkész, egyháztörténész tartott előadást.
Vissza a tartalomjegyzékhez

Kövér: Világszerte mentális és politikai támadás alatt áll minden hagyományos
intézmény
MAGYAR HÍRLAP - 2017. 12. 16.
Szerző: Pálfy Dániel Ábel
Napjaink „új hatalmasai” helyrehozhatatlanul meg akarják semmisíteni az emberek
identitását, annak hiányában ugyanis senki nem képes megvédeni az érdekeit, így
könnyebben alávethető és kifosztható – mondta a házelnök a Halálra ítélve – papi
sorsok ’56 után című konferencián
Kövér: Kötelez bennünket mártír papjaink bátorsága
A kommunista és náci diktatúrák különböző ideológiák jegyében, ugyanazon célt
követve lopták ki az isteneszményt az emberek szívéből – mondta a házelnök az
egyházi vértanúkra emlékezve
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Keresztény egyházaink mártír papjaira emlékezünk, az ő bátorságuk a mi erkölcsi
kötelezvényünk és az utánunk jövők reménysége – jelentette ki az Országgyűlés
elnöke.
Kövér László szerint az „új idők új hatalmasai” napjainkban az ember
azonosságtudatának egészét el akarják törölni.
Azon magyarok előtt tisztelgünk, akik a történelemben legyőzetve váltak győztesekké,
keresztény egyházaink mártír papjaira emlékezünk, akik egy istentelen és embertelen
politikai rendszerben segítették embertársaik Istenbe és emberségbe vetett hitének
megőrzését – mondta tegnap a Halálra ítélve papi sorsok ’56 után című konferencián
Kövér László. A házelnök a Magyarországot „négy évtizedig fogva tartó,
istentagadásra épülő kommunista rendszer áldozatairól és vértanúiról” beszélt. A
kommunista uralom előzménye a „szemérmesen csak tanácsköztársaságnak nevezett”
rendszer kártékony működése volt, amikor az egyházak megsemmisítésére törekedtek
– emlékeztetett. „Ha az emberek szívéből az isteneszményt tudatosan kilopják, akkor
azoknak szenvedélyei féktelenül kirobbannak a legsötétebb barbárságokban” idézte
IX.
Pius pápát, hozzátéve, a kommunista és náci diktatúrák „különböző ideológiák
jegyében, de ugyanazon célt követve lopták ki az isteneszményt az emberek szívéből”.
Mindkét diktatúra igyekezett elfojtani az emberi identitás egyes elemeit, míg másokat
el akart torzítani, mindkettő sötét barbárságokat eredményezett és százmilliók életét
követelte mutatott rá Kövér László.
A házelnök szerint a XXI. század új hatalmasainak új ideológiai eszményképe az
identitás nélküli ember, ennek megteremtéséhez az ember azonosságtudatának teljes
egészét el akarják törölni, értéktudatát akarják megsemmisíteni, mert ennek hiányában
az ember könnyebben alávethető és kifosztható.
Az ember genetikai, nemi, családi, vallási és nemzeti identitását koloncnak tartják az
emberiség nyakában.
Napjainkban az emberek természetes identitásukhoz való alapvető joga kerül
veszélybe, minden azt védő intézmény, a család, az egyház és a nemzeti állam
világszerte mentális és politikai támadás alatt áll – figyelmeztetett Kövér László.
Kijelentette, „akikre ma emlékezünk, nem féltek, az ő bátorságuk a mi erkölcsi
kötelezvényünk, és az utánunk jövők reménysége, tisztelettel és kegyelettel
emlékezünk rájuk”. Veres András megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia elnöke arról beszélt, a kommunista hatalom félelmet akart kelteni a hívek
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és a papok körében, de a papság jelentős része mégsem ijedt meg annyira a hatalomtól,
mint amennyire az szerette volna.
Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának elnök-püspöke
kiemelte, a katolikus, református, evangélikus és más vallású mártírok sora jelzi, hogy
a kommunizmus idején is működött a „mártírok ökumenéje”. Bogárdi Szabó István
püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke szerint a
vértanúk élete és mártíromsága megvilágítja azt az ideológiát, amely felhatalmazást
adott végrehajtóinak, hogy emberéleteken átgázolva érje el a célját.
Vissza a tartalomjegyzékhez

Kövér László: Veszélybe került az identitásunk
MAGYAR IDŐK - 2017. 12. 16.
Szerző: Kárpáti András
– A jövőben az emberek saját identitásukhoz való joga kerül a legnagyobb veszélybe,
ennek elhárításában a keresztény egyházak természetes szövetségesei a demokratikus
nemzetállamoknak – jelentette ki Kövér László tegnap az Országházban tartott,
Halálra ítélve – papi sorsok ’56 után című konferencián, amelyet az Országgyűlés
Hivatalának Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatósága, valamint a Nemzeti
Emlékezet Bizottsága közösen szervezett.
A házelnök rámutatott: míg a XX. század folyamán a kommunista és náci diktatúrák
különböző ideológiák nevében kilopták az isteneszményt az emberek szívéből,
napjaink új hatalmasai az emberek identitását mint olyat akarják megsemmisíteni.
Szavai szerint a magukat transzhumanistának is nevezők a különböző identitásokat
koloncként állítják be, amelyektől meg kell szabadulni. Hozzátette: az identitás nélküli
ember eszményképpé avatásával gyengítik az emberek vallási, nemzeti és nemi
identitását, ezzel pedig az egyház, a nemzeti állam és a család hagyományos
intézményeit is bomlasztják. A házelnök felhívta a figyelmet: önazonosság és
értéktudat hiányában senki nem képes megvédeni az érdekeit, így az új hatalmasok
céljainak megfelelően világszerte könnyebben alávethetővé és kifoszthatóvá válnak az
emberek.
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elkerülhetetlenül emberellenessé válnak, a totalitárius diktatúrák is százmilliók életét
követelték. A politikus úgy fogalmazott: a 2010-ben indított konferenciasorozattal a
keresztény egyházak azon mártír és mártírsorsú papjaira emlékeztek, akik egy
istentelen és embertelen politikai rendszerben segítették embertársaikat hitük
megőrzésében.
Veres András győri megyéspüspök ismertetése szerint az 1956-os forradalom utáni
megtorlás során 176 egyházi személyt hurcoltak meg hazánkban.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke emlékeztetett: az Állami Egyházügyi
Hivatal a forradalom előtt és után is rengeteg paptól vonta meg működési engedélyét,
a papok bebörtönzésével pedig a hívek körében is félelemkeltést gyakorolt a
kommunista hatalom. A rendezvényen mások mellett előadást tartott Bogárdi Szabó
István református és Fabiny Tamás evangélikus püspök is.
Vissza a tartalomjegyzékhez

Kövér László: Megsemmisítenék az emberek identitását
MAGYAR NEMZET - 2017. 12. 16.
Napjaink „új hatalmasai” helyrehozhatatlanul meg akarják semmisíteni az emberek
identitását, annak hiányában ugyanis senki nem képes megvédeni az érdekeit, így
könnyebben alávethető és kifosztható – jelentette ki az MTI tudósítása szerint Kövér
László, az Országgyűlés elnöke pénteken az Országház épületében tartott, Halálra
ítélve – papi sorsok ’56 után című konferencián.
A házelnök szerint ez a magyarázata annak, hogy napjainkban világszerte mentális és
politikai támadás alatt áll minden olyan hagyományos intézmény, amely „az emberek
identitásának oltalmazására hivatott”, azaz „a család, az egyház és a nemzeti állam”.
Hangsúlyozta: a jövőben az emberek saját identitásukhoz való joga kerül a legnagyobb
veszélybe, amelynek „elhárításában a demokratikus nemzet államok természetes
szövetségesei a keresztény egyházaknak”. Kiemelte, a XX. században a kommunista
és náci diktatúrák „különböző ideológiák jegyében, de ugyanazon cél érdekében
lopták ki az isteneszményt az emberek szívéből”. – Mindkét diktatúra igyekezett
elfojtani az emberi identitás egyes elemeit, míg másokat el akart torzítani, végül
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mindkét kísérlet hasonlóan sötét barbárságokat eredményezett, és százmilliók életét
követelte – fejtette ki.
– Most azonban a kommunizmustól és a nácizmustól eltérően az emberi
azonosságtudatnak nem pusztán egyes elemeit, hanem teljes egészét el akarják törölni
azok, „akik a tőke soha nem látott koncentrációjával és vele a tömegmanipuláció soha
nem látott hatékonyságú technológiájával” elég erősnek érzik magukat erre – mondta.
A kormánypárti politikus szerint ők magukat transzhumanistáknak nevezik, és azt
hirdetik: a technológiai fejlődés elhozta azt az időt, amikor az ember képes a
mesterséges evolúcióra. – Azt is állítják, hogy az ember genetikai, nemi, családi, vallási
és nemzeti identitása kolonc az emberiség nyakán, és ezektől mielőbb meg kell
szabadulni – fejtette ki.
– Az idei konferencia a keresztény egyházak azon mártír és mártírsorsú papjaira
emlékezik, „akik egy istentelen és embertelen politikai rendszerben segítették
embertársaikat Istenbe és emberségbe vetett hitének megőrzésében” – húzta alá a
házelnök. Erről szólva történelmi tapasztalat az, „hogy az istentagadásra épülő
politikai rendszerek elkerülhetetlenül emberellenessé válnak, és mindig emberölésbe
torkollnak”.
– Akik ugyanis Isten halálát hirdetik, azok mindig készen állnak az emberélet
kioltására is – fogalmazott Kövér László.
Hozzátette, a második világháború után több mint négy évtizedig Magyarország egy
ilyen rendszernek vált a foglyává, akikre pedig ma emlékeznek, valamennyien ennek
a kommunista rendszernek az áldozatai és vértanúi.
A

kormánypárti

politikus

mindennek

előzményeként

nevezte

meg

a

Tanácsköztársaság időszakát, amikor alig több mint négy hónap alatt elsősorban
vidéken tomboló terrorista különítményesek tucatnyi papot öltek és kínoztak meg.
Vissza a tartalomjegyzékhez

Akik „legyőzetve váltak győztessé”
HAJDÚ-BIHARI NAPLÓ - 2017. 12. 16.
Kövér László házelnök a „Halálra ítélve – papi sorsok ’56 után” című konferencián
beszélt.
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BUDAPEST. Napjaink „új hatalmasai” helyrehozhatatlanul meg akarják semmisíteni
az emberek identitását, annak hiányában ugyanis senki nem képes megvédeni az
érdekeit, így könnyebben alávethető és kifosztható – mondta Kövér László, az
Országgyűlés elnöke pénteken, az Országház épületében tartott, „Halálra ítélve – papi
sorsok ’56 után” című konferencián. Az utókor tiszteleg A házelnök az Országgyűlés
Hivatalának Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatósága, valamint a Nemzeti
Emlékezet Bizottsága által közösen szervezett rendezvényen úgy fogalmazott, a 2010ben indított konferencia-sorozattal azon magyarok előtt kívánnak tisztelegni, „akik a
történelemben legyőzetve váltak győztesekké, akikért nem szólt a harang, és akikről
évtizedekig nem szólhatott a szó sem”.
Az idei konferencia a keresztény egyházak azon mártír és mártírsorsú papjaira
emlékezik, „akik egy istentelen és embertelen politikai rendszerben segítették
embertársaikat Istenbe és emberségbe vetett hitének megőrzésében” – húzta alá a
házelnök.
Hasonló tartalommal megjelent cikkek:
Kelet-Magyarország - Akik „legyőzetve váltak győztessé” - 2017-12-16
Észak-Magyarország - Akik „legyőzetve váltak győztessé” - 2017-12-16
Vissza a tartalomjegyzékhez
***
ONLINEMÉDIA-MEGJELENÉSEK
Részletek

Finta László: Kövér László: Akik Isten halálát hirdetik, készen állnak az ember
meggyilkolására is
MANDINER.HU - 2017. 12. 20.
Hatvan évvel ezelőtt ezen a napon gyilkolták meg Brenner János rábakethelyi káplánt,
majd ugyanebben az évben koncepciós perben halálra ítélték és kivégezték Gulyás
Lajos levéli református lelkipásztort. A Halálra ítélve – papi sorsok ’56 után című
konferenciát az Országgyűlés Hivatalának Közgyűjteményi és Közművelődési
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Igazgatósága, valamint a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tartotta az Országház
zsúfolásig megtelt felsőházi üléstermében december 15-én. A konferencia apropóját a
fiatal római katolikus pap vértanúhalála adta.
A konferencia szervezői a Rákosi- és a Kádár-rendszer közötti kontinuitásra kívántak
rámutatni; arra, hogy a kommunista diktatúra ugyanúgy üldözte az egyházakat 1956os forradalom után, mint előtte: noha megváltoztak a hatalom módszerei és változott
a stratégiája is, egészen 1990-ig a hívek és az egyházak szolgálatában állók
beszervezése és lelki megtörése révén akarták fenntartani zsarnoki hatalmukat.
Kommunistáktól a transzhumanistákig
„Akik Isten halálát hirdetik, mindig készen állnak az emberi élet kioltására is” –
emlékeztetett megnyitó beszédében a Kövér László, az Országgyűlés elnöke, a
konferencia fővédnöke, aki kitért arra is, hogy „a történelem kígyótojásából 1919-ben
kelt ki első ízben egyházellenes és vallásüldöző politikai program és gyakorlat”. A
kommunista ideológia a vallásban a „kapitalizmus veszélyes eszközét” látta, amely
„elhomályosítja a proletár tömegek tisztánlátását”, ezért a kommunista diktatúrák –
így már az 1919-es magyarországi kommün is – elsőrendű feladatnak tartották az
egyházak megsemmisítését és a vallás üldözését, e törekvésük megvalósítása
érdekében pedig nem válogattak az eszközökben: államosították a templomokat,
javaikat konfiskálták és még a perselypénzekre is rátették a kezüket.
A házelnök úgy vélekedett, hogy a kommunista zsarnokság célja az identitás nélküli
ember létrehozása volt. Ma a „transzhumanisták” hirdetnek ilyen ideológiát, és ennek
sikere érdekében az embereket elszakítanák a hagyományos intézményektől: a
családtól, a nemzettől és az egyháztól. Ezek az intézmények napjainkban „mentális és
politikai támadás alatt állnak”. Az „istentagadó politikai rendszerek” ellen vívott
harcban a „szuverén, demokratikus nemzetállam az egyház természetes szövetségese”
– vélekedett az Országgyűlés elnöke. Kövér László emlékeztetett arra is, hogy az
üldözött papok nem féltek hitük megvallásáért elszenvedni sem az üldöztetést.
A résztvevőket Veres András győri püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
elnöke is köszöntötte. A főpásztor XI. Piusz pápa Quadragesimo anno kezdetű
enciklikáját idézve kitért arra, hogy a kommunizmus a legerőszakosabb eszközöktől
sem riadt vissza a magántulajdon eltörlése érdekében. Mindenütt, ahol hatalomra
jutott, „bámulatosan vadnak és hihetetlen módon embertelennek mutatkozott”. A
püspök szerint a kommunizmus rémtetteinek felidézése és az emlékezés még ma is
sokak számára „kényelmetlen téma”, pedig a több tízmillió áldozatra emlékezni
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kötelesség. A kommunista hatalom a római katolikus egyházat elpusztítandó
ellenségnek bélyegezte, mivel szemben állt mindazzal, amit Lenin és követői
képviseltek. „Nekünk magukat tulajdonképpen ki kellene irtanunk” – idézett egy
államvédelmi tisztet a győri egyházmegye főpásztora, megvilágítva a kommunisták
egyház- és vallásellenes indulatainak legsötétebb mélységeit.
A diktatúrák „minden korban találnak gonosz szándékú embereket, olyanokat, akik
cinkosnak jelentkeznek” – emlékeztetett a katolikus püspöki konferencia elnöke, majd
kitért arra, hogy a magyar egyházat nem sikerült Rómától elválasztva, a kommunista
célok szolgálatába állított „nemzeti egyházzá” szervezni. Magyarországon az Állami
Egyházügyi Hivatal és az állambiztonsági szervek nemcsak a papokat, de a híveket is
meg akarták félemlíteni. Felidézte, hogy az 1956-os forradalom idején XII. Piusz pápa
két hét alatt négyszer szólalt fel a magyar szabadság ügye mellett. „A népeket
megillető szabadságot nem lehet eltörölni emberek vérének ontásával” – idézte a
Szentatyát a főpásztor. „A kommunizmus idején sok egyházi embernek kellett
elszenvednie súlyos megpróbáltatásokat és megaláztatásokat. Bízom abban, hogy ez a
konferencia része lehet az elégtételnek” – zárta beszédét Veres András püspök.
Vasalt nadrággal a bitófa alá
Bogárdi Szabó István református püspök, a Magyarországi Református Egyház
Zsinatának lelkészi elnöke köszöntőjében arra hívta fel a népes hallgatóság figyelmét,
hogy „csak az tud kiállni az emberek ügyéért, aki Isten ügyéért kiállni nem habozik”.
A vértanúk sorsa rámutat a kommunista ideológia igazi, leplezetlenül és a maga
brutalitásában megnyilvánuló természetére. A vértanúk előbb tanúk voltak, szilárd
hitükhöz rendíthetetlen jellem társult: Brenner Jánosról azt jegyezték fel – jegyezte
meg a zsinat lelkészi elnöke –, hogy „politikai tevékenységet nem végzett,
egyéniségével vonzotta az embereket”. Gulyás Lajos pedig „még a bitófa alá is vasalt
nadrággal” ment.
A papi sorsok tehát egyéni sorsok is voltak, és az egyéni sorsokban tűnik elő „a
keresztyén hit transzcendáló valósága”. Az erőszakos ideológiák számára ez az isteni
korlát és a hitvallók egyénisége a legkevésbé elviselhető; egyfelől azért, mert ez a
korlát megtöri az emberi gőgöt, valamit emlékeztet az ember és minden emberi
törekvés végességére; másfelől pedig azért, mert „emlékeztet a jó, az igaz, és a szép
forrására, az isteni valóságra”. Tertullianus gondolatát felidézve zárta beszédét
Bogárdi Szabó István püspök: „aki Isten ügyében habozik kiállni, az végső soron az
ember ügyében sem tud kiállni”.
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Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának elnök-püspöke
köszöntőjében felidézett egy graffitit, amelyet 1982-ben, lelkésszé szentelése napján
olvasott az egyik budapesti házfalon: „Kispap, nagypap, plébános, minden csuhás
szélhámos, de van még lámpavas, van még lámpavas”. Számára akkoriban, a
„konszolidált” Kádár-rendszer mindennapjaiban már „szokatlannak” tűnt, hogy ilyen
„kínrímes rigmust” olvasson a házfalakon, de ez a „brutális mondóka” is jelzi, milyen
idők jártak akkoriban. Az evangélikusok elnök-püspöke arra emlékeztetett, hogy az
evangélikus liturgiában az adventi időszak Keresztelő Szent János ünnepe: ő is előbb
tanú volt, majd fejét vették, s ezáltal vértanúvá vált. Kiemelte, hogy azok, akiket a
kommunisták meghurcoltak, jó pásztorok voltak, „a jó pásztor pedig életét adja
juhaiért”. „A mártírok vére az egyház magvetése” – idézte az egyházatyákat Fabiny
Tamás. Emlékeztetett arra is, hogy a mártíroknak is van ökumenéja, mert
áldozatukban a különböző felekezetű emberek „tulajdonképpen egyek”.
Nem rehabilitáció
Székely János szombathelyi megyéspüspök Brenner János, egykori rábakethelyi
káplán boldoggá avatásának eljárásáról tájékoztatta a konferenciát. Felidézte II. János
Pál pápa szavait, aki – ókeresztény vértanúkra gondolva – azt mondta, hogy
„Szombathely a szentek földje”. A megyéspüspök szerint méltán gondolhatunk
Szombathely neve halltán a Brenner családra is, amely több papot is adott a hazának,
Brenner János édesapja pedig Szombathely polgármestere volt.
A főpásztor emlékeztetett arra, hogy a boldoggá avatás „nem rehabilitáció”. Az
egyház olyan személyiségeket avat boldoggá, majd szentté, akiben az Isten kegyelme
egészen különleges módon volt jelen, aki „győz a halál és a bűn felett, aki Krisztus
titkának birtokában van”. Emlékeztetett arra is, hogy az eljárást sokáig nem
szabályozták. A hívők közösségének hitérzékére bízták a procedúra kezdeményezését
abban a meggyőződésben és reményben, hogy az egyházat a szentlélek vezérli.
Napjainkban történészi szakbizottság bizottság és teológus bizottság vizsgálja az
eljárással érintett személy életútját és hitének szilárdságát, és a csoda is igazolni kell.
Brenner János – akinek fivérét, Brenner József atyát a hallgatóság soraiban üdvözölte
a püspök – „hősies fokon gyakorolta az erényeket” és a hit elleni gyűlölettől vezérelve
oltották ki életét gyilkosai. „Szerették az emberek, és igyekeztek odamenni, ahol ő volt,
és hallgatni a szavát. Ez volt az ő »fő bűne«: szerették a fiatalok, szerették az öregek”
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– idézte fel Brenner József alakját Székely János. A hívek már a kommunizmus
évtizedei alatt szentként tisztelték őt, holott a nevét sem volt szabad nyilvánosan
kiejteni. Boldoggá avatását 1999-ben kezdeményezték az egyházmegyében. Az ügy
2008-ban került a Szente Ügyeinek Kongregációja elé, és a bíborosi kongregáció
hozzájárulását követően Ferenc pápa 2017-ben adott ki dekrétumot Brenner János
boldoggá avatásáról, amelyre jövő év májusában kerül sor – közölte a szombathelyi
megyéspüspök.
Rendpárti forradalmárok
A megnyitó beszédek elhangzása után a konferencia történészek hozzászólásával
folytatódott. Földváryné Kiss Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke a
kádári megtorlásról beszélt. Megállapítása szerint a forradalom időszakában a
lelkészek és a papok „békéltető szerepet vállaltak”, sokan közülük a nemzeti
bizottságok tevékenységében is részt vettek. Ők voltak a „rendpárti forradalmárok” –
vélekedett a kutató. Hozzátette: a kora-kádári időszakot a brutális erőszak jellemezte,
ugyanakkor a kommunizmust restauráló rezsim csak 1957 elejétől tudott érdemben
foglalkozni a „klerikális reakcióval”. A divide et impera elvét alkalmazva igyekeztek
a különböző felekezeteket egymás ellen kijátszani és azt is el akarták érni, hogy a
felekezeteken belül hozzanak létre törésvonalakat.
Fejérdy András történész a kádári egyházpolitikáról elmondta, hogy a Magyar
Szocialista Munkáspárt hatalmának megszilárdulásával párhuzamosan erősödött az
egyházakkal szembeni fellépés. Az adminisztratív intézkedések célja az volt, hogy az
egyházak tevékenységét teljes egészében ellenőrizhessék, ugyanakkor a hatalom arra
törekedett, hogy életre hívjon egy Rómától független „nemzeti egyházat” is.
Soós Viktor Attila, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tagja Brenner János vértanú
életútját ismertette. Brenner János 1950-ben jelentkezett ciszter novíciusnak. Első
szerzetesi fogadalmát 1951-ben tette le. A rend feloszlatása után visszatért
Szombathelyre, itt szentelték pappá 1955-ben. A város Szent Norbert templomában
mutatta be újmiséjét. Egyszerű lelkipásztorként tevékenykedett, karizmatikus
egyéniségével vonzotta magához a fiatalokat. Politikai szerepet nem vállalt, ennek
ellenére akarták megfélemlíteni. Advent idején, 1957. december 15-én a Szentgotthárd
közelében fekvő Zsida faluba csalták azzal az ürüggyel, hogy egy haldoklóhoz kell
elvinnie az Oltáriszentséget. Útközben feltartóztatták és infernális kegyetlenséggel
35. oldal

HIVATALA

Kommunikációs és Informatikai Főosztály

meggyilkolták. Harminckettő késszúrás érte a testét, de az Oltáriszentséget utolsó
pillanatáig védelmezte. Az államvédelem mindvégig azt a látszatot akarta kelteni,
hogy rablógyilkosság áldozata lett. A feltételezett elkövetők 1969-ben bíróság elé álltak
ugyan, ám végül felmentették őket.
Fekete Hollók
Erdős Kristóf történész Gulyás Lajos református lelkész életéről és haláláról beszélt. A
lelkész a mosonmagyaróvári sortűz után megmentette egy államvédelmi határőrtiszt
életét, ennek ellenére bíróság elé állították, koncepciós perben halálra ítélték és annak
ellenére hajtották végre a halálos ítéletet, hogy ügyében maga Dobi István, a
Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke ígért közbenjárást a kegyelem érdekében,
ám végül nem tett semmit. „A hatalom példát kívánt statuálni” – emlékeztetett a
történész. Wirthné Diera Bernadett történész és Kahler Frigyes jogtörténész a győrimosonmagyaróvári per és a Fekete Hollók ügyének jogtörténeti és politikai tanulságait
ismertették. Kitértek arra, hogy a győri perben – amely a Nagy Imre miniszterelnök és
társai elleni eljárás „főpróbájának” is tekinthető – tulajdonképpen az „áldozatokból
csináltak bűnbakot”, a Fekete Hollók pere pedig az egyházak jogi eszközökkel történő
üldözésének vált modelljévé.
A konferenciát Soltész Miklós egyházügyi államtitkár szavai zárták. Az államtitkár
ugyancsak méltatta Brenner Jánost és Gulyás Lajost, valamint emlékeztetett arra is,
hogy napjainkban sem ismeretlen a keresztényüldözés a világ számos pontján, s ez
ellen tenni kötelesség.
http://mandiner.hu/cikk/20171220_finta_laszlo_papi_sorsok_konferencia_kommuniz
mus_egyhaz_brenner_gulyas_kover_laszlo
Vissza a tartalomjegyzékhez

Kövér: Kötelez bennünket mártír papjaink bátorsága
MAGYARHIRLAP.HU - 2017. 12. 16.
A kommunista és náci diktatúrák különböző ideológiák jegyében, ugyanazon célt
követve lopták ki az isteneszményt az emberek szívéből – mondta a házelnök az
egyházi vértanúkra emlékezve Keresztény egyházaink mártír papjaira emlékezünk, az
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ő bátorságuk a mi erkölcsi kötelezvényünk és az utánunk jövők reménysége –
jelentette ki az Országgyűlés elnöke. Kövér László szerint az „új idők új hatalmasai”
napjainkban az ember azonosságtudatának egészét el akarják törölni.
Azon magyarok előtt tisztelgünk, akik a történelemben legyőzetve váltak győztesekké,
keresztény egyházaink mártír papjaira emlékezünk, akik egy istentelen és embertelen
politikai rendszerben segítették embertársaik Istenbe és emberségbe vetett hitének
megőrzését – mondta tegnap a Halálra ítélve - papi sorsok ’56 után című konferencián
Kövér László. A házelnök a Magyarországot „négy évtizedig fogva tartó,
istentagadásra épülő kommunista rendszer áldozatairól és vértanúiról” beszélt. A
kommunista uralom előzménye a „szemérmesen csak tanácsköztársaságnak nevezett”
rendszer kártékony működése volt, amikor az egyházak megsemmisítésére törekedtek
– emlékeztetett. „Ha az emberek szívéből az isteneszményt tudatosan kilopják, akkor
azoknak szenvedélyei féktelenül kirobbannak a legsötétebb barbárságokban” idézte
IX. Pius pápát, hozzátéve, a kommunista és náci diktatúrák „különböző ideológiák
jegyében, de ugyanazon célt követve lopták ki az isteneszményt az emberek szívéből”.
Mindkét diktatúra igyekezett elfojtani az emberi identitás egyes elemeit, míg másokat
el akart torzítani, mindkettő sötét barbárságokat eredményezett és százmilliók életét
követelte - mutatott rá Kövér László.
A házelnök szerint a XXI. század új hatalmasainak új ideológiai eszményképe az
identitás nélküli ember, ennek megteremtéséhez az ember azonosságtudatának teljes
egészét el akarják törölni, értéktudatát akarják megsemmisíteni, mert ennek hiányában
az ember könnyebben alávethető és kifosztható. Az ember genetikai, nemi, családi,
vallási és nemzeti identitását koloncnak tartják az emberiség nyakában.
Napjainkban az emberek természetes identitásukhoz való alapvető joga kerül
veszélybe, minden azt védő intézmény, a család, az egyház és a nemzeti állam
világszerte mentális és politikai támadás alatt áll – figyelmeztetett Kövér László.
Kijelentette, „akikre ma emlékezünk, nem féltek, az ő bátorságuk a mi erkölcsi
kötelezvényünk, és az utánunk jövők reménysége, tisztelettel és kegyelettel
emlékezünk rájuk”. Veres András megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia elnöke arról beszélt, a kommunista hatalom félelmet akart kelteni a hívek
és a papok körében, de a papság jelentős része mégsem ijedt meg annyira a hatalomtól,
mint amennyire az szerette volna.
Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának elnök-püspöke
kiemelte, a katolikus, református, evangélikus és más vallású mártírok sora jelzi, hogy
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a kommunizmus idején is működött a „mártírok ökumenéje”. Bogárdi Szabó István
püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke szerint a
vértanúk élete és mártíromsága megvilágítja azt az ideológiát, amely felhatalmazást
adott végrehajtóinak, hogy emberéleteken átgázolva érje el a célját.
http://magyarhirlap.hu/cikk/105912/Kover_Kotelez_bennunket_martir_papjaink_bat
orsaga
Hasonló tartalommal megjelent cikkek:
civilhetes.net - Kövér László szerint aki nem vallásos, annak identitása sincs, ezért
előbb-utóbb gyilkos lesz - 2017-12-16
refdunantul.hu - Papi sorsok - 2017-12-16
Vissza a tartalomjegyzékhez

Az új hatalmasok megsemmisítenék az emberek identitását
ORIGO.HU - 2017. 12. 15.
Napjaink „új hatalmasai” helyrehozhatatlanul meg akarják semmisíteni az emberek
identitását, annak hiányában ugyanis senki nem képes megvédeni az érdekeit, így
könnyebben alávethető és kifosztható - mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke
pénteken, az Országház épületében tartott, „Halálra ítélve - papi sorsok '56 után” című
konferencián.
A házelnök az Országgyűlés Hivatalának Közgyűjteményi és Közművelődési
Igazgatósága, valamint a Nemzeti Emlékezet Bizottsága által közösen szervezett
rendezvényen úgy fogalmazott, az identitás nélküli ember az az új eszménykép,
amelyeket az új idők, új hatalmasai kívánnak eszközként használni embertársaik
alávetésében és kifosztásában.
Ez a magyarázata annak, hogy napjainkban világszerte mentális és politikai támadás
alatt áll minden olyan hagyományos intézmény, amely az emberek identitásának
oltalmazására hivatott, vagyis a család, az egyház és a nemzeti állam - jelentette ki
Kövér László. Hangsúlyozta: a jövőben az emberek saját identitásukhoz való joga
kerül a legnagyobb veszélybe, aminek elhárításában a demokratikus nemzetállamok
természetes szövetségesei a keresztény egyházaknak.
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http://www.origo.hu/itthon/20171215-kover-az-uj-hatalmasok-megsemmisitenek-azemberek-identitasat.html
Hasonló tartalommal megjelent cikkek:
hirado.hu - Kövér: az új hatalmasok megsemmisítenék az emberek identitását - 201712-15
magyarhirlap.hu - Kövér László: Az új hatalmasok megsemmisítenék az emberek
identitását - 2017-12-15
magyaridok.hu - Kövér László: az új hatalmasok megsemmisítenék az emberek
identitását - 2017-12-15
vajma.info - Kövér: Az új hatalmasok megsemmisítenék az emberek identitását - 201712-15
kemma.hu - Kövér László: megsemmisítenék az emberek identitását - 2017-12-15
szoljon.hu - Kövér László: megsemmisítenék az emberek identitását - 2017-12-15
baon.hu - Kövér László: megsemmisítenék az emberek identitását - 2017-12-15
beol.hu - Kövér László: megsemmisítenék az emberek identitását - 2017-12-15
heol.hu - Kövér László: megsemmisítenék az emberek identitását - 2017-12-15
bama.hu - Kövér László: megsemmisítenék az emberek identitását - 2017-12-15
teol.hu - Kövér László: megsemmisítenék az emberek identitását - 2017-12-15
sonline.hu - Kövér László: megsemmisítenék az emberek identitását - 2017-12-15
feol.hu - Kövér László: megsemmisítenék az emberek identitását - 2017-12-15
veol.hu - Kövér László: megsemmisítenék az emberek identitását - 2017-12-15
vaol.hu - Kövér László: megsemmisítenék az emberek identitását - 2017-12-15
zaol.hu - Kövér László: megsemmisítenék az emberek identitását - 2017-12-15
duol.hu - Kövér László: megsemmisítenék az emberek identitását - 2017-12-15
mno.hu - Kövér László: Napjaink új hatalmasai megsemmisítenék az emberek
identitását - 2017-12-15
iszolnok.hu - Kövér: az új hatalmasok megsemmisítenék az emberek identitását - 201712-15
mandiner.hu - Kövér: Az új hatalmasok megsemmisítenék az emberek identitását 2017-12-15
888.hu - Kövér: világszerte támadás alatt áll a család, az egyház és a nemzeti állam 2017-12-15
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Vissza a tartalomjegyzékhez

Akit megaláznak, azt fölmagasztalják – papi sorsok ’56 után
MAGYARKURIR.HU - 2017. 12. 15.
A Kádár-rezsim egyházpolitikájáról és az 1956-os forradalmat követő megtorlásról
rendeztek konferenciát december 15-én az Országház Felsőházi termében. A „Halálra
ítélve – papi sorsok ’56 után” című rendezvényen részt vett Veres András, az MKPK
elnöke és Székely János szombathelyi megyéspüspök.
Az Országgyűlés Hivatalának Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatósága és a
Nemzeti Emlékezet Bizottsága (NEB) közös tanácskozásának megnyitó beszédét
Kövér László, az Országgyűlés elnöke, a rendezvény fővédnöke mondta. Akik Isten
halálát hirdetik, mindig készen állnak az emberi élet kioltására is. A kommunista
ideológia egyik elsőrendű feladatának tartotta az Egyház és a vallás megsemmisítését.
A diktatúra célja ugyanis az identitás nélküli ember létrehozása volt. Kövér László
emlékeztetett arra, hogy akikre ma emlékezünk, nem féltek hitük megvallásáért
elszenvedni az üldöztetést és segítették a lelki túlélést egy istentelen politikai
rendszerben. A megjelenteket Veres András, az Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia elnöke is köszöntötte. A főpásztor XI. Piusz pápa Quadragesimo anno
kezdetű szociális enciklikáját idézve kitért arra, hogy a kommunizmus az osztályharc
nevében minden módon, a legerőszakosabb eszközökkel is el akarta törölni a
magántulajdont. Semmitől nem riadt vissza és semmit nem tartott tiszteletben. Ahol
hatalomra jutott, ott „bámulatosan vadnak és hihetetlen módon embertelennek
mutatkozott”. A kommunizmus rémtetteinek felidézése még ma is sokak számára
kényelmetlen, pedig a több tízmillió áldozatra emlékeznünk kell. A kommunista
hatalom a Katolikus Egyházat – minden időben – elpusztítandó ellenségnek tartotta,
mivel szemben állt mindazzal, amit képviselt. Magyarországon az Állami Egyházügyi
Hivatal és a titkosrendőrség nemcsak a papokat, de a híveket is meg akarta félemlíteni.
Az ’56-os forradalom idején XII. Piusz pápa két hét alatt négyszer szólalt fel a magyar
ügy mellett. A Szentatya nyíltan kiállt a magyar nép szabadsága érdekében. „A
kommunizmus

idején

sok

egyházi

embernek

kellett

elszenvednie

súlyos

megpróbáltatásokat és megaláztatásokat. Bízom abban, hogy ez a konferencia része
lehet az elégtételnek” – fejezte be beszédét Veres András püspök. Bogárdi Szabó István
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püspök,

a

Magyarországi

Református

Egyház

Zsinatának

lelkészi

elnöke

köszöntőjében arra mutatott rá, hogy „csak az tud kiállni az emberek ügyéért, aki Isten
ügyéért kiállni nem habozik”. Nem feledhetjük, hogy a vértanúk előbb tanúk voltak.
Az ő sorsuk rámutat a kommunista ideológia igazi természetére. Fabiny Tamás, a
Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának elnök-püspöke köszöntőjében azt
emelte ki, hogy azok, akiket a kommunisták meghurcoltak, jó pásztorok voltak, a jó
pásztor pedig életét adja juhaiért. A mártírok vére az egyház magvetése – mondták az
egyházatyák. Az is fontos, hogy a mártíroknak is van ökumenéja, mert az áldozatban
a különböző felekezetű emberek tulajdonképpen egyek. A bevezető előadást Székely
János szombathelyi megyéspüspök tartotta Brenner János boldoggáavatási eljárásáról.
Mint elmondta, a boldoggá avatás nem emberi rehabilitáció. Sokkal inkább azt jelenti,
hogy valakiben az Isten kegyelme különleges módon ragyogott fel. Valamikor
közfelkiáltással, a hívek hitérzékének köszönhetően vált valaki szentté. Ma a
teológusok és a történészek vizsgálata alapján, valamint az Egyház döntésével
emelnek valakit a boldogok és a szentek sorába. Olyan emberek ők, akik hősies fokon
élték meg hitüket, akik nem tértek el a krisztusi tanítástól. A vértanúk esetében azt is
megvizsgálják, hogy a hitükért gyilkolták-e meg őket. Brenner János boldoggáavatási
eljárása 1999-ben indult. Ügyének posztulátora Gyürki László lett. A tanúkat 2001-től
hallgatták ki. Az egyházmegyei szakasz után 2008-ban indult el a római eljárás. Ennek
posztulátora Ruppert József piarista lett. A történész konzultorok 2015-ben, a
teológusok 2016-ban adták meg a pozitív véleményt. 2017. november 8-án Ferenc pápa
engedélyezte és elrendelte Brenner János boldoggá avatását, melyre 2018. május 1-én
kerül sor Szombathelyen. A boldoggá avatás azt hirdeti, hogy a történelem ura Isten –
aki a diktatúrák legnagyobb ellensége –, de arra is rámutat, hogy „akit megaláznak,
azt fölmagasztalják”. Földváryné Kiss Réka, a NEB elnöke a kádári megtorlásról
beszélt. A forradalom időszakában a lelkészek, a papok békéltető szerepet vállaltak,
sokan közülük a nemzeti bizottságokban vettek részt. Ők voltak a „rendpárti
forradalmárok”. A kora kádári időszakot a brutális erőszak jellemezte, ugyanakkor a
rezsim csak 1957 elején tudott érdemben foglalkozni az „egyházi reakcióval”.
Igyekeztek a különböző felekezeteket egymás ellen kijátszani és azt is el akarták érni,
hogy a felekezeteken belül hozzanak létre törésvonalakat. Ennek érdekében tudatosan
használtak

törvénytelen

eszközöket.

Fejérdy

András

történész

a

kádári

egyházpolitikáról elmondta, hogy a kommunista párt hatalmának megszilárdulásával
párhuzamosan erősödött az egyházakkal szembeni fellépés. Az adminisztratív
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intézkedések célja az volt, hogy az egyházak tevékenységét teljes egészében
ellenőrizni tudják. Ugyanakkor a hatalom létre akart hozni egy Rómától független
nemzeti egyházat is. Soós Viktor Attila, a NEB tagja Brenner János Anasztáz ciszterci
szerzetes, mártír életútját ismertette. Brenner János egy olyan vallásos családból
származott, mely több papot is adott az Egyháznak. 1950-ben jelentkezett ciszter
novíciusnak, első szerzetesi fogadalmát 1951-ben tette le. A rend feloszlatása után
visszatért

Szombathelyre,

itt

szentelték

pappá.

Egyszerű

lelkipásztorként

tevékenykedett, egyéniségével vonzotta magához a fiatalokat. Politikai szerepet nem
vállalt, ennek ellenére meg akarták félemlíteni. 1957. december 15-én Zsidára csalták
azzal az indokkal, hogy egy haldoklóhoz kell elvinnie az Oltáriszentséget. Útközben
megállították, és brutálisan kegyetlenséggel megölték. A hatóságok mindvégig azt a
látszatot akarták kelteni, hogy rablógyilkosság áldozata lett. A tettesek 1969-ben
bíróság elé álltak, de végül nem ítélték el őket. Erdős Kristóf történész Gulyás Lajos
életéről és haláláról beszélt. A református lelkész a mosonmagyaróvári sortűz után
megmentette egy határőrtiszt életét, ennek ellenére bíróság elé állították és kivégezték.
Kahler Frigyes jogtörténész a győri-mosonmagyaróvári per tanulságait ismertette.
Kitért arra, hogy ebben a perben – mely a Nagy Imre elleni eljárás főpróbája volt –
tulajdonképpen az áldozatokból csináltak bűnbakot. Szabó Csaba, a Magyar Nemzeti
Levéltár főigazgatója A katolikus papok mártíriuma a forradalom után című
előadásában azt emelte ki, hogy a kommunista időszakban majd’ háromezer egyházit
marasztaltak el a koncepciós perekben. Szabó Csaba szerint is figyelemre méltó, hogy
az ’56-os forradalom után milyen brutális volt a megtorlás. Így akarták ugyanis
megfélemlíteni az Egyházat és az egész magyar társadalmat. Csűrös András
egyháztörténész Pap Béla karcagi, rendszerkritikus református lelkész rejtélyes
eltűnéséről és haláláról szólt. Wirthné Diera Bernadett az egyházi perekről és a „Fekete
Hollók” ügyről beszélt. Utóbbi eljárásnak azt kellett bizonyítania, hogy az egyháziak
a legalsóbb szinteken is a rendszer ellen tevékenykednek. A „Fekete Hollók” ügyében
1961-ben körülbelül kétszáz helyszínen tartottak házkutatást, ez pedig példátlan
ebben a korszakban. A perekben végül nyolcvanhat embert ítéltek el – papokat,
szerzeteseket és világiakat egyaránt. A konferencia zárszavában Soltész Miklós, az
Emberi Erőforrások Minisztériuma egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi
kapcsolatokért felelős államtitkára azt hangsúlyozta, hogy a kommunista diktatúra el
akarta velünk hitetni: az üldöztetés, az erőszak és a megtorlás meg sem történt, vagy
ha mégis, akkor nem is volt olyan szörnyű. Nekünk az a feladatunk, hogy bemutatva
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a történelmet átadjuk a fiataloknak a múlt ismeretét. A vértanúk áldozata nem volt
hiábavaló. Az ő példájuk arra mutat rá, hogy a hit és a nemzet ügye mennyire fontos.
Ám azok az elvek, melyek a nemzetiszocialista és az internacionalista diktatúrát
működtették, a liberális ideológiában napjainkban is fellelhetők.
http://magyarkurir.hu/hirek/akit-megalaznak-azt-folmagasztaljak-papi-sorsok-56utan
A hírt közzétettük a NEB közösségi oldalán:

https://www.facebook.com/nemzetiemlekezetbizottsaga/posts/1982238098656246
Kapcsolódó hír a NEB honlapján:
https://www.neb.hu/hu/akit-megalaznak-azt-folmagasztaljak-papi-sorsok-56-utan
Vissza a tartalomjegyzékhez

Papi sorsok
REFORMATUS.HU - 2017. 12. 15.
Konferenciával emlékeztek a keresztyén egyházak mártírsorsú lelkészeire a
Parlamentben. Kövér László házelnök úgy fogalmazott, hogy „ezek a papok egy
istentelen és embertelen politikai rendszerben segítették embertársaikat Istenbe és
emberségbe vetett hitük megőrzésében”.
A „Halálra ítélve – papi sorsok '56 után” című konferenciát az Országgyűlés
Hivatalának Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatósága, valamint a Nemzeti
Emlékezet Bizottsága tartotta a Parlament felsőházi termében december 15-én. A
konferencia apropóját az adta, hogy hatvan éve ezen a napon brutálisan meggyilkolták
Brenner János katolikus papot, majd még ebben az évben koncepciós perben
kivégezték Gulyás Lajos levéli református lelkipásztort. A konferencia szervezői arra
akartak rámutatni, hogy a kommunista diktatúra ugyanúgy üldözte az egyházat 1956
után, mint előtte: megváltoztak ugyan a hatalom módszerei és stratégiája, de egészen
1990-ig az emberek beszervezésén, megtörésén, manipulálásán keresztül akarták
fenntartani uralmukat. A diktatúra, még ha később puhának is nevezték, diktatúra
maradt. „Napjaink »új hatalmasai« helyrehozhatatlanul meg akarják semmisíteni az
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emberek identitását, annak hiányában ugyanis senki nem képes megvédeni az
érdekeit, így könnyebben alávethető és kifosztható – mondta Kövér László, az
Országgyűlés elnöke. – Az identitás nélküli ember az az új eszménykép, akit az új idők,
új hatalmasai kívánnak eszközként használni embertársaik alávetésében és
kifosztásában.” Ez a magyarázata annak, hogy napjainkban világszerte mentális és
politikai támadás alatt áll minden olyan hagyományos intézmény, amely az emberek
identitásának oltalmazására hivatott, vagyis a család, az egyház és a nemzeti állam –
jelentette ki Kövér László. Hangsúlyozta: a jövőben az emberek saját identitásukhoz
való joga kerül a legnagyobb veszélybe, aminek „elhárításában a demokratikus
nemzetállamok természetes szövetségesei” a keresztyén egyházaknak. A házelnök
hangsúlyozta, hogy a 20. században a kommunista és náci diktatúrák „különböző
ideológiák jegyében, de ugyanazon cél érdekében lopták ki az isteneszményt az
emberek szívéből”. Mindkét diktatúra igyekezett elfojtani az emberi identitás egyes
elemeit, míg másokat el akart torzítani, végül mindkét kísérlet hasonlóan sötét
barbárságokat eredményezett és százmilliók életét követelte. Most azonban a
kommunizmustól és a nácizmustól eltérően az emberi azonosságtudatnak nem
pusztán csak egyes elemeit, hanem teljes egészét el akarják törölni azok, „akik a tőke
soha nem látott koncentrációjának és vele a tömegmanipuláció soha nem látott
hatékonyságú technológiájával” elég erősnek érzik magukat erre – mondta Kövér
László. A házelnök szerint ők magukat transzhumanistáknak nevezik, és azt hirdetik,
hogy a technológiai fejlődés elhozta azt az időt, amikor az ember önmaga képes a
mesterséges evolúcióra. Emellett azt is állítják, hogy az ember genetikai, nemi, családi,
vallási és nemzeti identitása csak kolonc az emberiség nyakán, és azoktól mielőbb meg
kell szabadulni – fejtette ki. Kövér László elmondta, a 2010-ben indított konferenciasorozattal azon magyarok előtt kívánnak tisztelegni, „akik a történelemben legyőzetve
váltak győztesekké, akikért nem szólt a harang, és akikről évtizedekig nem szólhatott
a szó sem”. Az idei konferencia a keresztyén egyházak azon mártír és mártírsorsú
papjaira emlékezik, „akik egy istentelen és embertelen politikai rendszerben segítették
embertársaikat Istenbe és emberségbe vetett hitének megőrzésében” – hangsúlyozta a
házelnök. Erről szólva történelmi tapasztalatnak nevezte, „hogy az istentagadásra
épülő politikai rendszerek elkerülhetetlenül emberellenessé válnak, és mindig
emberölésbe torkollnak”. „Akik ugyanis Isten halálát hirdetik, azok mindig készen
állnak az emberélet kioltására is” – fogalmazott Kövér László. Hozzátette, a második
világháború után több mint négy évtizedig Magyarország egy ilyen rendszernek vált
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a foglyává, akikre pedig ma emlékeznek, valamennyien ennek a kommunista
rendszernek az áldozatai és vértanúi. A politikus beszédében emlékeztetett
ugyanakkor arra is, hogy mindennek előzménye a Tanácsköztársaság időszaka,
amikor alig több mint négy hónap alatt az elsősorban vidéken tomboló terrorista
különítményesek tucatnyi olyan papot öltek és kínoztak meg, akiknek nevét csak
részlegesen őrizte meg az utókor emlékezete. Kövér László felidézte: a korábbi évek
rendezvényein az első világháború után az „önvédelem erényét felmutató és a magyar
becsületet megmentő” Székely Hadosztályra; a felvidéki magyar sorsot megtestesítő
gróf Esterházy Jánosra; a több mint tízezer fős áldozattal járó délvidéki magyar
mártíriumra és a szovjet gulág kárpátaljai magyar áldozataira; a „sztálinizmus időben
és térben messzire vetülő árnyékára”; továbbá a „magyar lelki túlélésben segítő” 1956os forradalomra és szabadságharcra emlékeztek. A mostani konferencián beszédet
mondott Bogárdi Szabó István püspök, a Magyarországi Református Egyház
Zsinatának lelkészi elnöke. A beszédet az alábbiakban olvashatják. „Senki sem tud
kiállni az emberek ügyéért, aki Isten ügyében kiállni habozik.” (Tertullianus, Intés a
vértanúkhoz) Tisztelt Elnök úr, Hölgyeim és Uraim! Köszönettel tartozunk
Magyarország Országgyűlésének és a Nemzeti Emlékezet Bizottságának, nemcsak e
mostani konferencia megrendezéséért, hanem azért a kutató és előkészítő munkáért,
amely az egyházi hagyományból országos emlékezetbe hozza a papi sorosokat, még
pontosabban az egyház sorsát a kommunista diktatúra idején, különösen 1956 után.
Több okból fontos ez. Mindenekelőtt a pártállami diktatúrát, és általában a huszadik
századi diktatúrákat veszedelmes igyekezet lenne feledésbe engedni, ugyanakkor
mindmáig roppant feladata és kockázatos szellemi harc a helyüket az emlékezetben
kijelölni. A diktatúrákat nem tekinthetjük voltaképpen jóakaratú, de félresikerült
történelmi vállalkozásoknak (ahogy ezt a rendszerváltás idején magyarázgatta nekem
egy kedves amerikai ismerősöm – mintha át is élte volna egyetlen napját a
kommunizmusnak, vagy legalábbis jobban értette volna szándékait). A vértanúk előbb
tanúk voltak, a sorsuk nem csupán a haláluk, hanem egész életük is volt. Ez által
csalhatatlan fénybe kerül az az ideológia, amely felhatalmazást adott végrehajtóinak
arra, hogy emberéleteken átgázolva érje el célját. Továbbá, e sorsok megvilágítják a
kommunista diktatúra természetét is. 1956 forradalma és szabadságharca leleplezte
azokat a hamis hivatkozásokat, melyek révén a propaganda folytonosan összemberi
egyetértést sugallt a világtörténelem eme, úgymond, legújabb és legdicsőbb szakaszát
tekintve. A megfélemlítés, a bosszú, a statuálás ezért szükségszerűen nem hagyhatott
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érintetlenül olyan társadalmi dimenziókat sem, melyek még a forradalom idején is a
méltányosság és igazságosság elveit jelenítették meg. Nem maradhattak ki az
egyházak sem. A keresztyéneket ugyanúgy meg kellett félemlíteni, rajtuk és velük
szemben ugyanúgy példát kellett statuálni, a hamisságában leleplezett diktatúrának
rajtuk ugyanúgy bosszút kellett állnia. Leginkább azonban Tertullianus megállapítása
a mérvadó. Brenner Jánosról azt jegyezték fel, hogy: „politikai tevékenységet nem
végzett, egyéniségével vonzotta az embereket.” Gulyás Lajos „még a bitófa alá is vasalt
nadrággal ment”. Vagyis a papi sorsok egyéni sorsok is voltak, és az egyéni sorsokban
tűnik elő a keresztyén hit transzcendáló valósága. Olykor szelíd távolságtartással
szoktuk idézni a régi bölcsességet: minden politika, de a politika nem minden. Most
ennek korlátozó erejét látjuk. Az erőszakos ideológiák számára ez az isteni korlát a
legkevésbé elviselhető. Részben azért, mert ez a korlát emlékeztet az ember
végességére, minden emberi igyekezet végességére, megtöri az emberi gőgöt; részben,
és döntő módon pedig azért, mert emlékeztet a jó, az igaz, és a szép forrására, az isteni
valóságra. Aki Isten ügyében habozik kiállni, az végső soron nem tud az ember
ügyében kiállni – mondja Tertullianus. Végső soron, és végső módon kiállni. Ma nem
pusztán áldozatokról emlékezünk, hanem tanúkról, akik voltak bátrak kiállni Isten
ügye mellett, és így álltak ki – végső módon – az ember ügye mellett. Ma ezt szabadon
tesszük – a társadalom nyilvánossága előtt, itt az ország legfőbb törvényhozó helyén,
ahol a döntéshozók és választott vezetők mindennapi felelősséggel tartoznak a rájuk
bízottakért. A keresztyén mártírium egyik mély titka éppen ez a szabadság – mert
nincsen nagyobb szeretet annál, ha valaki életét adja barátaiért – tanítja üdvözítőnk (Jn
15,13), és ez a szeretet csak a szabadság belső erejéből tud táplálkozni. A szabadság
ennek a szeretetnek a belső minősége. Nem magától értetődőség, hanem ajándék. A
124. zsoltárt sorait idézem: „Lelkünk megszabadult, mint a madár, a madarásznak
tőréből. A tőr elszakadt, mi pedig megszabadultunk.” Jeromos egyházatya így fordítja,
és jól: et nos liberati sumus – vagyis megszabadítottak vagyunk. Ez az Isten ügye – és
ez minden emberi hatalmaskodás, sőt az egész emberi történelem korlátja:
voltaképpen nem szabadok, hanem megszabadítottak vagyunk. Az igaz tanúk – és
vértanúk – erről az isteni szeretetről tanúskodnak: a mi igaz sorsunk, szabadságunk
nem magunktól való, hanem Isten ajándéka Krisztusban. A konferencián beszédet
mondott Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
elnöke és Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke.
Brenner János boldoggá avatási eljárásáról Székely János szombathelyi megyéspüspök
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beszélt. A Kádár-korszak első évéről, a megtorlásról és korai egyházpolitikájáról
Földváryné Kiss Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnöke szólt. Gulyás Lajos
református lelkészről „Még a bitófa alá is vasalt nadrággal megyek!” címmel Erdős
Kristóf, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága Hivatalának munkatársa beszélt. Pap Béla
karcagi lelkész börtönéveiről és rejtélyes haláláról Csűrös András református lelkész,
egyháztörténész tartott előadást.
http://reformatus.hu/mutat/14523/
Vissza a tartalomjegyzékhez

Konferencia az 56-os forradalom után meghurcolt papokról
MAGYARIDOK.HU - 2017.12.15.
Az 56-os forradalom után meghurcolt papokról, lelkészekről tartanak konferenciát a
parlament felsőházi termében pénteken.
Veres András győri megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke
ismertette: az 1956-os forradalom utáni megtorlásnak nagyon sok papi áldozata volt,
összesen 176 egyházi személyt hurcoltak meg. A legtöbb, 27 papot a győri
egyházmegyéből ítéltek el, de a szombathelyi egyházmegyéből is 17 papot vettek
őrizetbe.
Veres András beszélt arról is: az Állami Egyházügyi Hivatal (ÁEH) a forradalom előtt
és után is rengeteg paptól vonta meg működési engedélyét, a „buzgó papok
bebörtönzésével” pedig a hatalom nemcsak a papok, a hívek körében is félelmet kívánt
kelteni.
A titkosrendőrség hihetetlen buzgalommal leste a papok magánéletét, de a papság
jelentős része mégsem ijedt meg annyira a hatalomtól, mint amennyire az ÁEH
szerette volna.
Kiemelte: ebben alighanem része volt XII. Piusz pápa magyarok melletti kiállásának
is, aki 1956 őszén két hét alatt négy felhívást tett közzé a magyar forradalom mellett.
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Olaszország minden templomában felolvasták a pápai körlevelet, amelyben XII. Piusz
arra kérte a híveket, hogy imádkozzanak a magyarokért.
XII. Piusz, bár közvetlenül nem tudott beleavatkozni a forradalmi eseményekbe,
írásaival jóval nyíltabban állt a forradalom mellé, mint bármely politikus vagy akár az
ENSZ – mondta az MKPK elnöke.
Bogárdi Szabó István püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának
lelkészi elnöke arról beszélt: a vértanúk előbb mindig tanúk voltak, csak azután
mártírok. Sorsuk nemcsak a haláluk, hanem egész életük is volt, és mártíromságuk
csalhatatlanul

megvilágítja

azt

az

ideológiát,

amely

felhatalmazást

adott

végrehajtóinak, hogy emberéleteken átgázolva érje el célját.
A megfélemlítés, a bosszú, a példastatuálás ezért szükségszerűen nem hagyhatott
érintetlenül olyan társadalmi csoportokat sem, amelyek még a forradalom idején is a
méltányosság és az igazságosság elveit jelenítették meg. Nem maradhattak tehát ki az
egyházak sem, a „hamisságában leleplezett diktatúrának” a forradalom bukása után
rajtuk ugyanúgy bosszút kellett állni – mondta Bogárdi Szabó István.
Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának elnök-püspöke
kiemelte: a katolikus, református, evangélikus és más vallású mártírok sora jelzi, hogy
a kommunizmus idején is működött a „mártírok ökumenéje”, mint ahogy működik
ma is, amikor kopt keresztényeket fejeznek le a tengerparton, vagy kínai
keresztényeket üldöznek Pekingben, baptista lelkipásztort gyilkolnak meg ÉszakKoreában.
Ez történt 56 után is, amikor össze akarták ugrasztani az egyházakat az „osztd meg és
uralkodj” elve szerint, „az áldozatban, a szenvedésben azonban egyek voltak a
felekezetek”.
Székely János szombathelyi megyés püspök Brenner Jánosról és boldoggá avatási
eljárásáról tartott előadásában elmondta, az 1957. december 15-én meggyilkolt
rábakethelyi káplán boldoggá avatási eljárása még 1999-ben kezdődött. Az első,
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egyházmegyei szakaszban azt vizsgálták, hogy a helyi egyházi közösségben szentként
tisztelik-e.
Elmondta, hogy Brenner Jánost a szombathelyi egyházmegyében már ennél korábban
is hatalmas tisztelet övezte, akkor is, amikor még a nevét sem lehetett kimondani, a
fényképét sem lehetett kitenni. Olyannyira, hogy az advent harmadik vasárnapjára
virradó éjjel vértanúságot szenvedett fiatal pap emlékére sok helyen a 3., szokás szerint
rózsaszín gyertya helyett vöröset gyújtottak meg.
Az eljárás 2001-től a tanúk kihallgatásával folytatódott, összesen 34 Brenner Jánost
ismerő embert hallgattak meg.
Ismertetése szerint az ügy 2006-ban, Veres András szombathelyi püspöki kinevezése
után új lendületet kapott, és 2008-ban elindult az eljárás római szakasza. A történész
konzultorok 2015-ös, majd a teológus konzultorok 2016-os egybehangzóan pozitív
döntése után a bíborosi kongregáció is jóváhagyta a boldoggá avatást, amit
novemberben 8-án Ferenc pápa engedélyezett.
Brenner János boldoggá avatási szertartása május 1-jén Szombathelyen lesz.
A konferenciát az Országgyűlés Hivatalának Közgyűjteményi és Közművelődési
Igazgatósága és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága szervezte.
http://magyaridok.hu/belfold/konferencia-az-56-os-forradalom-utan-meghurcoltpapokrol-2582188/
Hasonló tartalommal megjelent cikkek:
hirado.hu - „Halálra ítélve – papi sorsok '56 után” – konferencia a parlamentben - 201712-15
magyarhirlap.hu - Kövér László: Az új hatalmasok megsemmisítenék az emberek
identitását - 2017-12-15
mno.hu - Kövér László: Napjaink új hatalmasai megsemmisítenék az emberek
identitását - 2017-12-15
168ora.hu - Kövér egyszerűen nem tud leugrani a komcsizós rolleréről - 2017-12-15
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888.hu - Kövér: világszerte támadás alatt áll a család, az egyház és a nemzeti állam 2017-12-15
gondola.hu - Halálra ítélve - papi sorsok '56 után - 2017-12-15
epoc.hu - Az ’56 után kegyetlenül meghurcolt papokról tartottak konferenciát a
parlamentben - 2017-12-15
vajma.info - Az 56-os forradalom után meghurcolt papokról tartanak konferenciát a
parlamentben - 2017-12-15
kanizsaujsag.hu - Az 56-os forradalom után meghurcolt papokról tartottak
konferenciát a parlamentben - 2017-12-15
hirek.sk - Halálra ítélve - papi sorsok '56 után - 2017-12-15
fuhu.hu - Lapszem – 2017. december 16. - 2017-12-16
Vissza a tartalomjegyzékhez

Az ’56 után kegyetlenül meghurcolt papokról tartottak konferenciát a
parlamentben
PESTISRACOK.HU - 2017. 12. 15.
Az 56-os forradalom után meghurcolt papokról, lelkészekről tartottak konferenciát a
parlament felsőházi termében pénteken.
Veres András győri megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke
ismertette: az 1956-os forradalom utáni megtorlásnak nagyon sok papi áldozata volt,
összesen 176 egyházi személyt hurcoltak meg. A legtöbb, 27 papot a győri
egyházmegyéből ítéltek el, de a szombathelyi egyházmegyéből is 17 papot vettek
őrizetbe. Veres András beszélt arról is: az Állami Egyházügyi Hivatal (ÁEH) a
forradalom előtt és után is rengeteg paptól vonta meg működési engedélyét, a „buzgó
papok bebörtönzésével” pedig a hatalom nemcsak a papok, a hívek körében is félelmet
kívánt kelteni.
A titkosrendőrség hihetetlen buzgalommal leste a papok magánéletét, de a papság
jelentős része mégsem ijedt meg annyira a hatalomtól, mint amennyire az ÁEH
szerette volna. Kiemelte: ebben alighanem része volt XII. Piusz pápa magyarok melletti
kiállásának is, aki 1956 őszén két hét alatt négy felhívást tett közzé a magyar
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forradalom mellett. Olaszország minden templomában felolvasták a pápai körlevelet,
amelyben XII. Piusz arra kérte a híveket, hogy imádkozzanak a magyarokért.
XII. Piusz, bár közvetlenül nem tudott beleavatkozni a forradalmi eseményekbe,
írásaival jóval nyíltabban állt a forradalom mellé, mint bármely politikus vagy akár az
ENSZ – mondta az MKPK elnöke. Bogárdi Szabó István püspök, a Magyarországi
Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke arról beszélt: a vértanúk előbb mindig
tanúk voltak, csak azután mártírok. Sorsuk nemcsak a haláluk, hanem egész életük is
volt, és mártíromságuk csalhatatlanul megvilágítja azt az ideológiát, amely
felhatalmazást adott végrehajtóinak, hogy emberéleteken átgázolva érje el célját.
A megfélemlítés, a bosszú, a példastatuálás ezért szükségszerűen nem hagyhatott
érintetlenül olyan társadalmi csoportokat sem, amelyek még a forradalom idején is a
méltányosság és az igazságosság elveit jelenítették meg. Nem maradhattak tehát ki az
egyházak sem, a „hamisságában leleplezett diktatúrának” a forradalom bukása után
rajtuk ugyanúgy bosszút kellett állni – mondta Bogárdi Szabó István.
Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának elnök-püspöke
kiemelte: a katolikus, református, evangélikus és más vallású mártírok sora jelzi, hogy
a kommunizmus idején is működött a „mártírok ökumenéje”, mint ahogy működik
ma is, amikor kopt keresztényeket fejeznek le a tengerparton, vagy kínai
keresztényeket üldöznek Pekingben, baptista lelkipásztort gyilkolnak meg ÉszakKoreában. Ez történt 56 után is, amikor össze akarták ugrasztani az egyházakat az
„osztd meg és uralkodj” elve szerint, „az áldozatban, a szenvedésben azonban egyek
voltak a felekezetek”.
Székely János szombathelyi megyés püspök Brenner Jánosról és boldoggá avatási
eljárásáról tartott előadásában elmondta, az 1957. december 15-én meggyilkolt
rábakethelyi káplán boldoggá avatási eljárása még 1999-ben kezdődött. Az első,
egyházmegyei szakaszban azt vizsgálták, hogy a helyi egyházi közösségben szentként
tisztelik-e. Elmondta, hogy Brenner Jánost a szombathelyi egyházmegyében már ennél
korábban is hatalmas tisztelet övezte, akkor is, amikor még a nevét sem lehetett
kimondani, a fényképét sem lehetett kitenni. Olyannyira, hogy az advent harmadik
vasárnapjára virradó éjjel vértanúságot szenvedett fiatal pap emlékére sok helyen a 3.,
szokás szerint rózsaszín gyertya helyett vöröset gyújtottak meg.
Az eljárás 2001-től a tanúk kihallgatásával folytatódott, összesen 34 Brenner Jánost
ismerő embert hallgattak meg. Ismertetése szerint az ügy 2006-ban, Veres András
szombathelyi püspöki kinevezése után új lendületet kapott, és 2008-ban elindult az
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eljárás római szakasza. A történész konzultorok 2015-ös, majd a teológus konzultorok
2016-os egybehangzóan pozitív döntése után a bíborosi kongregáció is jóváhagyta a
boldoggá avatást, amit novemberben 8-án Ferenc pápa engedélyezett.
Brenner János boldoggá avatási szertartása május 1-jén Szombathelyen lesz.
A konferenciát az Országgyűlés Hivatalának Közgyűjteményi és Közművelődési
Igazgatósága és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága szervezte.
http://pestisracok.hu/az-56-utan-kegyetlenul-meghurcolt-papokrol-tartottakkonferenciat-parlamentben/
Vissza a tartalomjegyzékhez
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