
KOVÁTS FERENC

Kováts Ferenc (1932–1958) gencsapáti káp-
lánnak (szombathelyi egyházmegye) az
apját akarták megtörni, megfélemlíteni, és
ezért a fiát kínozták meg. De valóban csak
errŒl volt szó? 1958-ban letartóztatták a 26
éves papot, és annyira összeverték, hogy
szabadulása után többé már nem épült fel.
Zalaegerszegen, a szüleinél halt bele a rend-
Œrségen elszenvedett bántalmazásokba.

Kováts Ferenc tevékenységét Gencsapá-
tiban a rendŒrség figyelemmel kísérte, pré-
dikációinak tartalmáról a helybéli rendŒr a
ministránsokat rendre kifaggatta. Az ese-
mények azonban 1958 tavaszán gyorsultak
fel. Március 29-én, virágszombaton Kovács
Imre kŒszegi káplánt – a hitoktatás melletti
kiállása miatt – a rendŒrök annyira megver-
ték, hogy képtelen volt ellátni feladatát. Az
eset félelmet keltett, senki nem merte fel-
keresni a kŒszegi papot, csak a gencsapáti
káplán. Elbiciklizett Kovács Imréhez látoga-
tóba, hogy megbeszéljék a nagyheti, húsvéti
helyettesítéseket. Hazafelé tartva utolérte
egy autó. Az utasok kiszálltak a kocsiból, s
tudván, hol járt a káplán, addig ütötték-ver-
ték, amíg bele nem esett az árokba. Ezután
berendelték Szombathelyre kihallgatásra.
A rendŒrségen is brutálisan összeverték, azt
sem tudni, hogyan érkezett haza a plébáni-
ára. Másnap a lépcsŒn, az ágynemın és a
ruháján is vérnyomokat találtak.

Állapota egyre romlott, júniusban befe-
küdt a soproni kórházba, ahol idült hashár-
tyagyulladását tuberkulotikus eredetınek
tartották. Az öt orvosból álló konzílium (bel-
gyógyászok, sebészek) egybehangzóan di-
agnosztizálta a gyógyítható betegséget.
Mivel azonban a háromheti gyógyszeres ke-
zelés sem hozott javulást, felmerült egyéb
betegség lehetŒsége is. Mıtétre került sor.
A szövettani eredmény egyértelmı volt:
„daganatos eredetı hashártyagyulladás, sar-
coma. A beteg menthetetlen; a kezelés csak
a fájdalom csillapítására és a szív erŒsítésére
szolgál. Egy-két hónap múlva a szervezet így
is kimerül…” Augusztus 25-én bocsátották
el a kórházból. Másfél hónapig élt még. 

A korabeli orvosi vélemények nem keres-
tek összefüggést a bántalmazások és a ki-
alakult betegség között. Ma már sokkal töb-
bet tudunk még laikus szinten is a dagana-
tos betegségekrŒl. A kiváltó okok között
például nagy szerepe lehet a stressznek, a
szorongásnak. 

Amennyiben Kováts Ferenc brutális meg-
verése és a halála között nincs is közvetlen
kapcsolat, az esztelen, embertelen kínzás
akkor is bıntény! Sokan úgy tartják, hogy va-
lójában az édesapa (a független kisgazdapárt
Zala megyei szervezetének elnöke, az 1945-
ös választások után pártja képviselŒje a Nem-
zetgyılésben, majd az 1947-es választásokon
a Demokrata Néppárt képviselŒjeként került

be a parlamentbe; az 1956-os forradalom ide-
jén részt vett a De mok rata Néppárt újjászer-
vezésében, megyéjében elnöknek választot-
ták, és tagja lett a Zala Megyei Forradalmi
Bizottságnak is) volt a célszemély. Ugyanak-
kor ifjabb Kováts Ferenc is szálka lehetett
a hatalom szemében: az osztrák határtól
alig nyolc kilométerre fekvŒ Gencsapáti köz-
ség káplánja tudott a határon zajló ember-
csempészetrŒl. Az államrendŒrség emberei
„beépültek” az osztrák táborokban a mene-
kültek közé, és fiktív történeteiket elŒadva
másoknál is érdeklŒdtek a határátlépések
menetérŒl, a segítŒkrŒl. Az is okot adhatott
a támadásra a káplán ellen, hogy titkos
pálos szerzetes volt, bár nincsen adatunk
arról, hogy mennyit tudtak a rendŒrök errŒl.
A hatalom nehezen viselte az ifjúság köré-
ben végzett munkáját is. A gencsapáti káp-
lán kiválóan fogta össze a helybeli ifjúsá-
got, így akadozott a KISZ megszervezése
a faluban. Veszélyesnek tartották prédiká-
cióit is. 

Érdemes röviden megvizsgálni azt a sze-
mélyt is, akinek komoly szerepe lehetett Ko-
váts Ferenc vértanúságában. Zala és Vas me-
gyék rettegett verŒlegénye volt Tóth (eredeti
nevén: Klamerusz) Béla. A BM Zala Megyei
FŒosztályán belül a IV. (BelsŒreakció-elhá-
rító) Osztály vezetŒje 1953 után Klamerusz
Béla államvédelmi hadnagy volt. 1956 után
Zalából néhány hírhedt ávóst áthelyeztek
Vas megyébe, köztük Tóth/Klamerusz Bélát
is. A BM Vas Megyei RendŒr-fŒkapitányság
Politikai Osztály vezetŒjeként több „reakció-
ellenes” akcióban is részt vett. Például 1957.
március elején, amikor a 8-ról 9-re virradó éj-
szaka rendŒrök törtek be a szombathelyi Püs-
pökvárba. Kovács Sándor püspököt bezárták
a lakásába, a papokat pedig hálóingben ki-
terelték a folyosóra. Gúnyolták, szidalmaz-
ták Œket, többeket összevertek. A mıvele-
tet Klamerusz vezette. Ugyan csak Œ végezte
a nyomozást Brenner János meggyilkolása
ügyében is.

BRENNER JÁNOS

ÉS SZEKULI PÁL

Brenner János (1931–1957) elsŒfogadalmas
ciszterci szerzetes, rábakéthelyi káplán ügye
jól feltárt, bár gyilkosait nem ismerjük. Ko-
vács Sándor püspök szentelte pappá 1955.
június 19-én a szombathelyi székesegyház-
ban. Rábakéthelyen (Szentgotthárd mel-
lett) lett káplán. Sokat foglalkozott a hely-
beli fiatalokkal, nemcsak hittanórát tartott,
hanem sportolt is velük. Tevékenységét az
államhatalom rossz szemmel nézte, át is
akarták helyeztetni a püspökkel. Több siker-
telen kísérlet történt a megfélemlítésére,
mielŒtt meggyilkolták. 1957. december
14–15. éjjelén egy fiatalember azzal az indok-
kal csalta el a papot a plébániáról, hogy
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A katolikus egyház papjai, szerzetesei és szerzetesnŒi ellen mintegy 2500-3000

elmarasztaló ítéletet hoztak a magyar bíróságok 1945 és 1972 (az utolsó, kato-

likusokat érintŒ per) között. Az 1956-os forradalom és szabadságharc bukását

követŒen azonban megjelent a magyar katolikusokkal szembeni megtorlásokban

egy, az elŒzŒ 11 évben nem tapasztalt, új elem: a gyáva bestiális gyilkosság. A tör -

ténelem számos példával bizonyítja, hogy a háborúk és a forradalmak következ-

ményeként az emberi erkölcsök jelentŒsen gyengülnek, maga az emberi élet is

„olcsóbbá” válik. Ilyenkor könnyebben átszakadnak azok a gátak, amelyek más

idŒszakban mıködnek, feltartóztatják az embertelenséget. Valójában keveset

tudunk ezekrŒl az ügyekrŒl. Szerepet játszhattak bennük túlkapások, személyes

bosszúvágy, de tekinthetjük ezeket a gyilkosságokat a posztsztálini egyházpoli-

tika kirívó eseteinek is. A forradalom után legalább hét papot gyilkoltak meg 

az országban gyanús körülmények közt. Közülük mutatunk be néhány esetet.

PAPGYILKOSSÁGOK

SZABÓ CSABA

AZ EGYHÁZÜLDÖZÉS 
BRUTÁLIS OLDALA



beteg nagybátyját kellene ellátni a szentsé-
gekkel. Útközben megtámadták és harminc-
két késszúrással megölték. A nyomozás
csak színjáték volt, amelynek során Brenner
Jánost is igyekeztek lejáratni, féltékenység-
gel, embercsempészettel vádolták. Végül
egy személyt a járási és a megyei bíróság
halálra ítélt, majd a LegfelsŒbb Bíróság fel-
mentette. KésŒbb elítélték azt a fiút, aki
Brenner Jánost kihívta az állítólagos beteg-
hez, de Œt is felmentették. A valódi gyilko-
sok kilétére sohasem derült fény. 

A veszprémi egyházmegyének is van
kétes körülmények közt megölt papja. Sze-
kuli Pál (1925–1957) érettségi után, 1944.
augusztus 27-én felvételét kérte a piarista
rendbe. A váci és tatai novíciusévek után ün-
nepélyes fogadalmát 1949. március 25-én
tette le. Pappá szentelték 1950. június 21-
én. 1946-tól 1950-ig matematika–fizika sza-
kos volt a budapesti egyetemen, de állami
nyomásra több piarista rendtársával együtt
tanulmányai feladására kényszerült. 1950
szeptemberétŒl SomlószöllŒsön, 1951 már-
ciusától Látrányban mıködött káplánként.
1952 decemberében letartóztatták és bör-
tönbüntetésre ítélték. A budapesti GyıjtŒ-

fogházban és Vácott raboskodott, de dol-
goztatták a dorogi szénbányában is. 1956 jú-
liusában kegyelemmel szabadult. Ösküre he-
lyezték a 68 éves Miklós József plébános
mellé káplánnak. 1957. december 7-én a plé-
bánia kútjában holtan találták. 

A talányos üggyel kapcsolatban csak azt
tudhatjuk bizonyosan, hogy ki nem követte
el a gyilkosságot. A valódi gyilkos személye
máig ismeretlen, az ügy ily módon megol-
datlan. A nyomozás során inkább összeza-
varták a szálakat, semmint kibogozták vol -
na. A rendŒrök elŒkapartak egy lehetséges
„szeretŒt” Tibold Éva árva, epilepsziás kis-
korú személyében, de a gyanú tarthatatlan-
nak bizonyult. Vizsgálták az öngyilkosság le-
hetŒségét, majd az idŒs plébánosra és annak
64 éves házvezetŒnŒjére, Miklós Katalinra
terelték a gyanút. A névazonosság még za-
varosabbá teszi a történetet, ugyanis Miklós
Katalint a plébános szülei fogadták örökbe,
hogy elejét vegyék a majdani szóbeszédnek,
amiért a plébános és házvezetŒnŒje egy ház-
tartásban élt. A nyomozók szerint a 64 éves
asszony egy törölközŒvel megfojtotta Sze-
kuli Pált, majd a 70 éves plébánossal az ud-
varon lévŒ kúthoz vonszolták a tetemet, és
a megfojtott káplánt beledobták a vízbe. A

nyomozati anyag teljes káosz, inkább egy
morbid komédiára emlékeztet: az idŒs
plébános a gyilkosságot követŒen utasí-
totta a harangozót, hogy Szekuli Pált ha-

rangozza ki, sŒt a 70 éves pap lemá-
szott a kútba, és feladta Szekuli

Pálnak az utolsó kenetet.
Az eredeti iratokból mégis ki-

derül néhány fontos tény. Pél-
dául hogy a plébános magának
való, mogorva ember volt, akit
a faluban nem szerettek. A nála
tartott házkutatás során elŒke-
rült egy vadászpuska és egy
pisztoly is. Ezzel zsarolhatóvá
vált. A gyilkossággal a nyomo-
zók több eredményt akartak el-
érni. Az ilyen szövevényes, ho-
mályos üggyel jól meg lehetett
osztani, össze lehetett zavarni
az embereket. Az amúgy sem

népszerı plébánost teljesen ki le-
hetett rekeszteni a falu közössé-
gébŒl. 

KENYERES

KÁROLY LAJOS

Ám a papgyilkosságok nem el-
szigetelt esetek voltak. Kenye-
res Károly Lajos (1908–1957) az
érettségi után a váci Hittudo-
mányi FŒiskolán tanult tovább.
1930-ban Vácott szentelték
pappá. Káplán és hitoktató
volt több településen. Hittan-

könyveket írt a népiskolák tanulói számára.
Politikai érzékenysége jókora naivitással pá-
rosult, mert levelet írt például Jurij Andropov-
nak, aki 1956-ban a Szovjetunió magyaror-
szági nagykövete volt. Felhívta a figyelmét,
hogy a magyar parasztságtól idegen a kol-
hozszellem. Kádár Jánoshoz írt levelei a bé-
kéért való bátor kiállást hirdetik. Talán ez a
„szemtelenség” is hozzájárult végzetéhez.

1957. február 28-án kora este a hittanóra
után VezsenyrŒl kerékpárján hazafelé tar-
tott Tiszavárkonyba, de útközben hazakí-
sérte a gátŒr gyerekeit is. A Tisza-gáton ke-
rekezett tovább, de egy kifeszített drótkö-
télben megakadt a bicikli, a plébános pedig
a földre zuhant. Hat-hét ember rontott rá
lesbŒl. Ütötték-verték, a kiabálás elhallat-
szott a gátŒrházig. Nem tudták agyonverni,
a Tisza felé vonszolták. Egyik támadója a
folyóparton tarkón lŒtte. Kerékpárját a
vízbe dobták, holttestét az alacsony vízál-
lású folyó partfala alá dugták, és ráomlasz-
tották a földet. Kerékpárját a gátŒr egy hét
múlva megtalálta a Tiszában. Miután csa-
ládja kereste, a rendŒrség elterjesztette,
hogy disszidált. Eltınése után éppen egy
évvel, 1958. február 28-án Martfın egy ha-
lász az akkor éppen áradó, zavaros Tiszában
egy férfi holttestére bukkant. A tetemet
Szolnokról Budapestre szállították. A Károly
Róbert körúti kórházban kiállított halott-
vizsgálati bizonyítvány alapján a kb. egy éve
bekövetkezett halál oka „gerincvelŒ roncso-
lódás, lövési sérülés” volt. A holttestet test-
vérei azonosították. Rákóczifalván a sírján
kereszt, alatta felirat áll: „A jó pásztor életét
adta juhaiért.” 

x
Magyarországon csak a rendszerváltozás
után lehetett ezekrŒl az ügyekrŒl nyíltabban
beszélni. A helyi közösségeket, ahol az ese-
mények történtek, biztosan évekig, évtize-
dekig foglalkoztatták a homályos gyilkossá-
gok. A brutalitás része volt a megtorlásnak
és az új hatalom kiépítésének. Az elkövetŒ-
ket szinte biztos, hogy valamilyen trauma és
félelem, megaláztatás és kisebbségi érzés
is motiválta. Mindig csoportban követték el
az erŒszakot, ami azt jelzi, hogy csak egy-
mást erŒsítve voltak képesek a bıncselek-
ményre. Különben miért kellett féltucatnyi
felfegyverzett ember egy szerencsétlen pap
likvidálásához? Kétségtelen az is, hogy az el-
követŒk célja a vallásos közösségek megfél-
említése, a zavarkeltés és a bomlasztás volt,
de tettüket valamilyen vélt vagy valós sére-
lem miatti bosszúvágy is sarkallhatta. Való-
jában gyáva alakok voltak.

A SZERZÃ A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR

FÃIGAZGATÓ-HELYETTESE, AZ ESZTERHÁZY

KÁROLY EGYETEM OKTATÓJA (PHD)
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Az elszenvedett 
bántalmazások 
következtében kialakult 
súlyos betegségben 
1958-ban elhunyt 
Kováts Ferenc pappá 
szentelésén 
édesapjával
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