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 A római katolikus hívık körében a XVIII-XIX. században a Jászság minden 
településén igen erıs volt a szentek kultusza, szobrok, keresztek állítása. Az ez idıbıl 
származó szent szobrok, keresztek állítatói a kegyúri jogokat gyakorló helyi tanácsok, 
jómódú polgárok. A szent szobrok közül megkülönböztetett tisztelet övezte a pestis 
járványok ellen fogadalomból általában a köztereken, a templomok közelében állított 
Szentháromság oszlopot.  
 Jászberényben az elsı Szentháromság oszlopot a tanács 1728. évben Balogh Gergely 
fıbírósága idején állítatta.1  Amint a következıkbıl megismerhetjük keletkezésének 
idejét és azt, hogy hol állt, tudták. Az azonban, hogy a tanács állítatta, valami okból 
ismeretlen volt.  
 Az idıközönként tartott kanonikai vizitációk, az azt elıkészítı jelentések mindig 
foglalkoztak a szobrokkal. Az 1766. augusztusban készített vizitációs jelentés közli, hogy 
„hat darab kıszobor van itt. Az elsı a legszentebb Szentháromságé.” 2 
 Rigó Ferenc apátplébános 1805 októberében készített összefoglaló anyagában öt 
szoborról olvashatunk. Ezek közül három a város felsı terén áll, majd közli, hogy „Az 
elsı a Szentháromság szobor kerek oszlopon, teljes egészében kıbıl van, rács veszi 
körül, de nem ismeretes, hogy melyik évben és milyen alapból emelték. Elıtte az est 
beálltától vasárnaponként lámpa szokott égni egyesek kegyes bıkezőségébıl.”3 Stipula 
József apátplébános 1829-ben készített jelentésében hat szoborról ír. A város felsı terén 
változatlanul három áll. A Szentháromság – szoborról az 1805-ben írt sorokat azzal 
egészítette ki, hogy azt 1728-ban emelték.4  
 Az elsı a 275. éve emelt Szentháromság oszlop – valószínőleg idınként felújítva - 
több mint 100 évig állt eredeti helyén. Közben megszőntek a pestis járványok, s 1831-ben 
megjelent az országban, Jászberényben is, az új súlyos fertızıbetegség a kolera, 
köznyelven keleti epekórság. Ugyanezen évben a város egyik legmódosabb polgára, 
nemzetes Alavander Mihály úr, a tanács tagja, fıbírói cím többszörös birtokosa, új díszes 
Szentháromság oszlopot készítetett. Kérésére a tanács engedélyezte, hogy azt a plébánia 
elıtti parkban állítathassa fel.5 
 Ezek után az új és a már 1728. óta ott álló Szentháromság oszlopokra vonatkozó 
hiteles adatokat Gyurka József plébános "A jászberényi szent szobrok” címő 1879-ben 
megjelent tanulmánya tudatja az utókorral. Közlése szerint:  
„I-II. Sz. Háromság szobra.  
 Kettı van a városban. Az egyik a parochia elıtti sétatér közepén igen csinos kivitelő 
kıfaragvány, hat mellék szoborral, és négy láncos oszloppal körülvéve. A rajta levı veres 
márványlapon e fölirat olvasható: „A teljes Szent Háromság egy Isten imádásában 
buzgolkodó szabad jászberényi népnek lelki épületére állítatta az epemirigy alatt 
Alavander Mihály tanácsbeli 1831. Esztendıben.” Szerinte a felirat ismerteti „az alapító 
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nevét” azt, hogy „mi okból állítatott.” Közli azt is, hogy „Sz. Háromság ünnepének 
elıestéjén és napján itt e szobor elıtt tartatik a litánia.” Majd folytatja:  
 „A másik sz. Háromság szobra az elsı tizedbeli elemi iskola épülete elıtt áll, hová 
1864. évben, a jákóhalmi út mellıl, a városi fa iskolakert általános oldaláról, hol villám 
által sujtva ledılve és eltöredezve hevert, tétetett át, kevésbé szerencsés sikerrel. E szobor 
valaha a mostani sétatér helyén állott, szemközt a rákos bolttal... Keletkezésének ideje: 
1728-ik év.”6 
 Gyurka József közleménye szerint egyértelmő az 1728-ban létesített Szentháromság 
oszlop további sorsa, hogy azt 1831-ben az Új Szentháromság oszlop felállításakor hová 
helyezték át. Valamint az is, hogy a villám által lerombolt szent szobor a város 
peremérıl, a holtak lakhelye mellıl, a város egyik legsőrőbben lakott belsı területén 
akkor épült iskola elıtt kapott új helyet. A Gyurka József által közölteket a korabeli 
tanácsülési jegyzıkönyvek ismeretében lehet kiegészíteni. A tanács 1862. májusban 
tartott ülésén határoztak el, hogy a régi felvégi iskolát eladják. Helyette új iskolát 
építenek özv. Pethes Jánosné háza elıtti szabad téren. Ez elé az iskola elé „tétetett át, 
kevésbé szerencsés sikerrel” 1864-ben. A városi fa-iskoláskert az 1761-ben nyitott 
Fehértói temetı területéhez tartozott. Ideiglenesen hasznosították faiskolai célra. Az 
1883-ban készült térképen ott a temetı mellett még a faiskola látható. Miután a temetıt 
bıvíteni kellett, a tanács a faiskolát 1892-ben megszőntette. Ugyancsak az 1883-as 
térképen az elsı tizedi iskola elıtti háromszögben jelölve van a Szentháromság oszlop.7  
 Gyurka József 1861-tıl jászberényi káplán, 1872-tıl plébános. Vagyis nem másoktól 
hallotta, hanem személyesen ismerte a villám által összetört Szentháromság oszlop új 
helyén való felállítását. 1879-ben közölt tanulmányában egyértelmően a város akkor 
meglévı II. Sz. Háromság szobrának múltját és helyét ismerteti. Ugyanekkor közli, hogy 
két Mária szobor van és azt is, hogy ezek hol vannak. „Fájdalmas Mária szobra. Kívül a 
barátok templomának szentélyénél áll... Immaculata szobra, mely a barátok templomának 
fı bejárata elıtt áll.„ 
 Gyurka József súlyos betegsége miatt 1879. november 4-én készült a plébániai átadási 
leltár. Aláírók: Ficzek Károly kerületi alesperes, Tersztyánszky Dezsı adminisztrátor, id. 
Körlaky József templom gondnok, és Torma István helyettes polgármester. Ez az igen 
részletes leltár is tudatja, hogy „Szent háromság szobra kettı van a városban, az elsı a 
plébánia lak elıtti sétatéren.... A másik Szentháromság szobra az I-sı tízedbeli népiskola 
épülete elıtt áll...” A leltár felsorolja a két Mária szobrot is” Fájdalmas Mária szobra, 
mely kívül a barátok templomának szentélyénél áll. A Szent Ferenc-rendi szerezet irattára 
szerint, 1810-ben Pesti Mihály által megújíttatott s azóta e nevő család viseli gondját. A 
Szeplıtelenül fogantatott szőz szobra, mely a barátok templomának fıbejárata  elıtt áll, 
1804-ben Bódy Ágnes úrnı emelte, s föntartására 1812-ben 50. frt. váltópénz alapítványt 
tett...” E leltár szerint vette át 1883. szeptember 26-án a plébániához tartozó ingó és 
ingatlan javakat Tersztyánszky Dezsı adminisztrátortól Koncz Menyhért plébános. Az 
1883-ban készült térképen a leltár szerinti helyen a Mária szobrok jelölve vannak. 
Mindezek bizonyítják téves azon vélemény, hogy „Az oszlopon álló Mária szobor az 
1864-es áthelyezéskor került a Szentháromság helyére.”8  
Jelen ismereteink szerint nincs adatunk arra, hogy a Szentháromság helyett mikor 
helyezték az oszlopra a Mária szobrot.  
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 Jászberény mőemléki és városképi vizsgálata 1854-ben volt. A vizsgálatot végzık 
által készített anyagban található az alábbi néhány sor:  
 „Báthory u. 24. Nap u. találkozása.  
Ernyıs Mária. Három utcavonal lezárásában egy artézi kút díszítéseként, az általános 
iskola elıkertjében kıoszlopra állított festet Mária kıszobor van. Az oszlop lépcsın és 
posztamensen áll a naiv felfogásban állított bádog védıtetı kedves és a körülötte lévı 
beton és drótkerítés lebontásával – a környezı épületeknek a közkúttal együtt komponált 
tervével igen hangulatos városképben, lehetıleg fenntartandó.”9 
 Sajnálatos, hogy a bizottság csak városképi szempontból nézte. Nem érdeklıdött 
eredete, múltja iránt. Hiszen a környék idıs lakosai akkor még emlékezhettek arra, hogy 
a XIX. sz. végén, vagy a XX. sz. elején lett a Szentháromság szoborból Ernyıs Mária 
szobor. Ma már az iskola helyén lakóház van. Az Ernyıs Mária szobor kerítés nélkül a 
lakóház elıtti közterületen áll. A 275 éves talapzat hátoldalán még látható az 1728-as 
szám. S a talapzat elsı oldalán ott van a hajdani dombormő. Azt azonban, hogy mit 
ábrázolt, az idık folyamán bekövetkezett kopás, és a rámázolt vastag festék réteg miatt 
nem lehet megállapítani.  
 Az 1831-ben emelt díszes Szentháromság oszlop nem egészen 100 évig állt eredeti 
helyén. Ahogy Gyurka József írja: „a parochia elıtti sétatár közepén.” E sétateret már 
idézett 1883-ban készült térkép rendezett fıs területként jelöli. A Szentháromság oszlop a 
tér közepén összefutó 6 sétaút találkozásánál kialakult kis térségben állt, egy síkban a 
Rozália kápolnával.10 Ezt írja eredeti helyeként Sáros András is „a századforduló korából 
való fénykép” ismeretében.11 
 A Szentháromság oszlopot 1926-ban helyezték át a sétatér felsı részére, oda ahol 
napjainkban is áll. Új helyén vaskerítéssel vették körül ez valamikor eltőnt, s a 
Jászberényi Keresztény Missió újrafestette. Ezidıtájt a sétautakat még ırzı, hatalmas ıs 
fákkal, bokrokkal telített sétatér akkori nevén „promenád” illetve „promonád” is 
felújításra várt. 1926-ban a mellette levı Piac térbıl elvett területen kapott helyet az I. 
világháború hısi halottai emlékére állított lovas szobor. Majd néhány év múlva az öreg 
fáktól megtisztított promonádból a korabeli képeslapokon látható angolpark lett.  
 Az igencsak megkopott, felújítását váró Szentháromság oszlop ma még ott magasodik 
második helyén a plébánia elıtt. Egyre rosszabb állapotban várja az illetékesek 
intézkedését, hogy a múlt e nemcsak hitéleti, de mőemlékileg is becses alkotása az utókor 
számára megmaradjon.  
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