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Kovács István László

A JÁSZBERÉNYI SZENT KORONA TÖRTÉNETÉHEZ

Az előzmények

Csaknem tizenkét esztendő után, 1968. június 11-én került vissza a Nagyboldogasszony 
templom tornyának csúcsára a Szent Korona, és 2019. augusztus 15-én lesz 50. évfordulója 
az 1956 novemberében lerombolt toronysisak helyreállítását és a templom felújítását követő 
újraszentelésnek.

El kell mondanom, hogy jelen írásomhoz elsősorban az adta az inspirációt, hogy ötven 
évvel ezelőtt, 1968 májusában munkám váratlanul Jászberénybe szólított egy nem mindennapi 
megbízatással. A feladat a Nagyboldogasszony templom toronysisakjának felújításához, 
pontosabban a Szent Koronával ékesített toronycsúcshoz kapcsolódott. Többen is megírták 
már a Nagyboldogasszony templom történetének az 1956-os forradalomhoz, valamint a 
helyreállításhoz kapcsolódó fejezeteit, ezért a témának szorosan a koronához kapcsolódó, 
illetve eddig kevéssé ismert vonatkozásaival, dokumentumaival szeretnék foglalkozni. A 
történet folyamatossága érdekében azonban megkerülhetetlen, hogy már ismert, illetve 
publikált tényekről, mozzanatokról, visszaemlékezésekről is említést tegyek. Az építészeti-
műszaki vonatkozások megkívánják, hogy idézzek a tervezés dokumentumaiból, a történeti 
kutatás, az egykori fotók, a műszaki leírás és a tervlapok anyagaiból is.

Szent Korona 

A mai Magyarország katolikus templomai között egyedül a jászberényi Nagyboldogasszony 
templom hordozza évszázadok óta toronycsúcs-díszként a magyar Szent Korona mását.1 
Határainkon túl is csak az 1563 és 1830 között 11 magyar király és 8 királyné/királynő 
koronázásának helyszínéül szolgáló pozsonyi Szent Márton székesegyház, valamint az 
ipolybalogi Szent Miklós templom tornyának csúcsán látható a korona. Az ipolybalogi torony 
ékessége 1464 óta emlékeztet arra, hogy 1304 nyarán a Károly Róbert és Vencel közötti 
trónviszály idején e templomban őrizték a Szent Koronát. Jászberényben 1802-ben helyezték a 
torony csúcsára, jelezve ezzel a jászok hűségét a mindenkori királyhoz.2 
Budapesten a Regnum Marianum templom tornyát díszítette a korona másolata 1931-től 1951-
ig, azaz a templomnak a Sztálin-szobor építése miatt elrendelt felrobbantásáig. Lakiteleken 
1997. augusztus 20-án szenteltek fel egy új, ökumenikus kápolnát, oromzatán a Szent 
Korona másával.3 

1 http://lexikon.katolikus.hu/T/toronycs%C3%BAcsd%C3%ADsz.html
2 http://www.jbnagytemplom.hu/tortenete.htm
3 http://lexikon.katolikus.hu/L/Lakitelek.html
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Jászberényben „1956. november 4-én szovjet találat érte a templomtornyot (egy harckocsi 
gyújtógránátja csapódott bele),4 mely ennek következtében leégett, ilyen módon a korona is 
megsemmisült. Ezt követően több mint egy évtizedig csonkán árválkodott a torony. A műemlék-
felügyelőség szakmai állásfoglalásának köszönhetően az 1968‒69-ben zajló újjáépítés 
folyamán visszakerült a kereszt alá a korona, jóllehet a helyreállítás színvonala hagyott némi 
kívánnivalót maga után. A korona alatt található párna egyik bojtjának hiányát 1981. július 
3-án Sáros András gimnáziumi tanár, a renoválás egyik fő szorgalmazója és fia, László vették 
észre a templom és a torony fotózása közben.”5

A toronysisak helyreállításának 13 évig húzódó története igen változatos, ellentmondásos 
és abszurd mozzanatokat sem nélkülöző volt. Egyes helyi állami és egyházi vezetők ott 
akadályozták a folyamatokat, ahol csak tudták. Például 1959-ben gyűjtést szerveztek, melynek 
nyomán 1,1 millió forint gyűlt össze, ami nem bizonyult elegendőnek a felújításhoz, így végül 
‒ a nem megalapozatlan helyi szóbeszéd szerint ‒ a Lenin Tsz istállója készült el az összegből.

Megindulhat a tervezés

A Középülettervező Vállalatnál meghiúsult korábbi próbálkozás után a VÁTTI (Városépítési  
Tudományos és Tervező Intézet) nevében Dragonits Tamás, a Műemléki Osztály vezetője 
vállalta a toronysisak újjáépítésének, illetve a templom felújításának tervezési munkáit. 1965. 
február 26-án meg is érkezett a plébániára a tervezési szerződés. Lombár Pál építészmérnök, 
megbízott tervező a nyár folyamán megkezdte a helyszíni felméréseket, ehhez hozzá tartozott a 
plébánia udvarán tárolt, sérült, roncsolódott vörösrézlemez-maradványok vizsgálata az eredeti 
formák rekonstrukciója érdekében. A tervezéshez szükséges építéstörténeti vizsgálatot Tóth 
Melinda művészettörténész, egyházi műemlékeink kiváló kutatója végezte.6

A Mayerhoffer-féle tornyot 1761-es elkészülte után valószínűleg csak egyszerű fedéssel 
láthatták el. Ez a fedés hamarosan tönkrement, és 1802-ben Cardetter Tamás pesti ácsmester 
kapott megbízást a toronysisak rézzel való fedésére. A toronyra készült három terv közül a 
tanács a fennmaradt jegyzőkönyv szerint az elsőt választotta.
„... Cardetter Ur is tartozik a pactált 6250 rftért a sub No lévő Rajzolat szerint (meg hagyatván a 
toronynak mostani kőrakása a maga állapottyában), annak tetejét egyrészben Rézzel bé feddetni 
és a Rajzolaton látható Czirádákon kivül a szegelleteken oda illő aranyozást tétetni, a Keresztet 
pedig, Koronát és Vánkust tűzben Aranyoztatni és minden néven nevezendő Materiálékot és 
mester embereket tulajdon költségen meg szerezni ...”7

A templom homlokzati felújítására vonatkozó tervezési megbízás legnehezebb pontjának 
a toronysisak helyreállítása számított, ugyanis a lezuhant és teljesen deformálódott sisak 

4 A szemtanú Járomi József Vihar a városban című könyvében eltérően idézi fel a történteket.
5 Hajdu Ágnes: A Főtér története az utóbbi évtizedekben ‒ Jászberény története a harmincas évektől az ezredfor-
dulóig, 341. o. szerk.: Pethő László, Jászberény, 2017 Jászsági Évkönyv Alapítvány 
6 Tóth Melinda művészettörténész: A jászberényi r.k. Főplébánia templom építéstörténeti kutatása, 1965. decem-
ber, Lechner Nonprofit Kft. Dokumentációs Központ
7 Komáromy József: Adatok Jászberény múltjából, Pesti Könyvnyomda és Könyvkiadóvállalat, Budapest, 1939

részletformái a gondos kihajtogatás, egyengetés és összehasonlítás után is csak nehezen voltak 
rekonstruálhatóak. A toronysisak helyreállításához olyan eredeti fényképfelvételekre, rajzokra 
volt szükség, amelyek a tornyot eredeti állapotában mutatják. Alkalmas fényképekből két darab 
állt rendelkezésre, az egyik oldalról, a másik pedig szemből készült. Erős nagyítás mellett sem 
tisztáztak azonban minden kérdést a fényképek. Nem adtak támpontot például a roncsok között 
megtalált pálmalevélszerű, valamint virágfüzérre emlékeztető díszítményekkel kapcsolatban.

„Sajnos az eredeti Cardetter-féle terv minden valószínűség szerint elkallódott. A 
jászberényi levéltárban őrizték. Komáromy József, a Jász Múzeum volt igazgatója, aki a 
rajzot publikálta is, a levéltárban külön fontos anyagként kezeltette. Szerinte még a háború 
utolsó éveiben megvolt, tudomása szerint azonban elveszett. A rajz valóban nem található 
meg a levéltárban (ma a levéltár a szolnoki Megyei Könyvtárban van), és a Jász Múzeum 
anyagába sem keveredett, így csak Komáromy publikációjában áll rendelkezésünkre 
elégtelen reprodukció formájában; a többszöri másolás folytán egyes, minket érdeklő 
részletei szinte kivehetetlenek” ‒ írta Tóth Melinda.

Az elveszett eredeti terv és az alkalmatlan fényképek miatt a VÁTTI tervének műszaki 
leírása kiemeli, hogy „Az új toronysisak munkáinak megkezdése előtt szükséges a plébánia 
udvarán lévő régi toronysisak lemezfedés maradványainak szakember ‒ bádogos ‒ által történő 
kiválogatása. A roncsok között ugyanis olyan toronysisak-elemek találhatók ‒ lásd a mellékelt 
fényképanyagot ‒, amelyek megfelelő, bádogos szakember által végzett kiegyengetése az új 
toronysisak biztosabb méret és formai kialakítását teszi lehetővé. [...] A toronysisak lemezfedése 
az eredeti sisak fedéstechnikájával azonos módon készül. Az eredeti fedéstechnika, valamint a 
domborított díszeknek a lemezfedésre történő felerősítési módja a helyszínen rendelkezésre álló 
eredeti sisakroncsokon felismerhető. [...] Az eredeti korona és párna javítható és kiegészíthető, 
mivel az alkatrészei a helyszínen kevés kivétellel megtalálhatók, és mivel vastagabb lemezből 
készült, nem szenvedett olyan mértékű károsodást, mint a sisak többi alkotó eleme. Aranyozni 
‒ laparannyal ‒ a koronát az összes díszítéseivel, a rajta lévő keresztet, valamint a koronát tartó 
párna négy sarokbojtját terveztük.”8

1965. november 15-én a Városi Tanács Építési Osztályán a műemléki albizottságot képviselő 
Sáros András, Paksy Gábor területi főépítész és Terjéki Miklós építési osztályvezető előtt 
bemutatta a tervező az elkészült terveket és a tervezéssel kapcsolatos fotóanyagot. A jelenlévők 
a terveket elfogadták. A tárgyaláson készült jegyzőkönyv szerint „A Bizottság megállapítja, 
hogy a toronysisak tervei a rendelkezésre álló anyag felhasználásával a lehető legpontosabb 
kivitelben készültek és a régi toronysisak formáit hűen tükrözik vissza. A tervező a torony 
arányait helyesen választotta meg, és a romos anyagban szereplő díszítményeket is a 
helyükre tette. Csupán néhány díszítménynek a helye bizonytalan, mert a rendelkezésre álló 
fotóanyagból ezek elhelyezése pontosan nem állapítható meg.”9

8 Műszaki leírás, VÁTTI Műemlék Osztály, Lombár Pál, 1965. december, Lechner Nonprofit Kft. Dokumentációs 
Központ
9 Jegyzőkönyv, Jászberény, 1965. 11. 15., Lechner Nonprofit Kft. Dokumentációs Központ
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8 Műszaki leírás, VÁTTI Műemlék Osztály, Lombár Pál, 1965. december, Lechner Nonprofit Kft. Dokumentációs 
Központ
9 Jegyzőkönyv, Jászberény, 1965. 11. 15., Lechner Nonprofit Kft. Dokumentációs Központ
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Küzdelem az engedélyek megszerzéséért

A toronyfelújítás fáradhatatlan előmozdítójának és krónikásának, Sáros András tanár úrnak 
a kéziratos naplójából vett számos idézettel igyekszem felidézni az engedélyek megszerzése 
és a kivitelezési munkák körüli nehézségeket. 

1966 januárjában „Bozóky János apát plébános örömmel újságolja, hogy a VÁTTI 
megküldte a terveket.” A templom toronysisak és homlokzat-helyreállítási munkáihoz ‒ a 
VÁTTI-tól 1966. január 15-én érkezett tervdokumentáció felülvizsgálata alapján ‒ február 
21-én adta meg az OMF az építési engedély kiadásához feltételként előírt műemléki hatósági 
hozzájárulást.10 

„Az (építési) engedélyt csak úgy adja ki (a tanácselnök) ha az OMF is megadja az engedélyt, 
és ha a püspök is hozzájárul az építéshez. A püspök pedig csak akkor ad engedélyt, ha a város 
megadja az ép. engedélyt” ‒ írta február 25-én Sáros tanár úr. Igen furcsa a püspöki válasz, 
hiszen az egyházi „engedély” az építési hatóság számára tulajdonosi hozzájárulásnak minősül, 
mely feltétele minden építési engedély kiadásának. Az egri Püspöki Hivatal hozzájárulásának 
késedelme csaknem fél évig akadályozta a helyreállítás folyamatát. „Bozóky apát plébános 
már két levelet írt, de egyikre sem válaszoltak. Nem tudja mire vélni a nagy hallgatást. [...] 
Rémes, hogy amikor világi vonalon mindent el tudunk intézni az újjáépítés ügyében, éppen az 
egyháznál akadnak el a dolgok” [...] ‒ írja naplójában a tanár úr, megemlítve, hogy a plébános 
tőle is kérte az egri érsek válaszának sürgetését a torony ügyében írt városi és plébániai 
megkeresésekre.

Az eredménytelen levelezés, több hónapos várakozás után 1966. július 9-én Sáros András 
és Terjéki Miklós városi főmérnök megkísérelték, hogy személyesen tisztázzák a püspökkel 
az egyházi hozzájárulás ügyét. Bizonytalanok voltak a látogatás sikerében, de abban is, hogy 
fogadja-e őket a püspök. Brezanóczy Pál 1956-tól 1959-ig káptalani helynökként, majd 
apostoli adminisztrátorként vezette az egri egyházmegyét, 1964. október 28-án szentelték 

10 Szakhatósági hozzájárulás, OMF, 1966. 02. 21. Lechner Nonprofit Kft. Dokumentációs Központ

A korona és kereszt részlettervének fejléce (VÁTTI Műemlék Osztály, 
Lombár Pál, 1968. április)

A korona és kereszt részletterve (VÁTTI Műemlék Osztály, Lombár Pál, 1968. április)
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címzetes püspökké. Végül 1969-ben kapott egri érseki kinevezést.11 A találkozás váratlanul jól 
sikerült, a fogadtatás rendkívül előzékeny volt, a püspök mindent megígért, hosszú hallgatását 
az iktatóban sajnálatosan elkeveredett levelekkel magyarázta. Július 21-én meg is érkezett 
Egerből a levél az egyházi hozzájárulással. Szeptemberben kiderült, hogy „…a torony építési 
engedélyét még nem adják ki, előbb vállalkozót kell keresni”.

Az Országos Műemléki Felügyelőség saját építésvezetőségeinek leterheltsége miatt nem 
tudta vállalni a munkát. 1966 novemberében végül a plébánosnak sikerült magánvállalkozót 
találnia a torony újjáépítéséhez. Bozóky János bírta az OMF részéről Dercsényi Dezső 
igazgatónak az állami támogatásra vonatkozó ígéretét, hivatalos levélben is kérte az anyagi 
hozzájárulást, egyidejűleg gyűjtést is indított a városban az építkezés javára. Decemberben 
megszületett az építési engedély is. 

Az építkezés évei

Telt-múlt az idő, az állami támogatás ügyében még nem döntöttek, és a gyűjtés is vontatottan 
haladt. Sáros tanár úr hosszabb szünet után, 1968 januárjában jegyezte fel naplójában a 
plébános személyében történt változást. Az egyházközség képviselő-testületének követelésére 
ugyanis pénzügyi szabálytalanságok miatt nyugdíjazták Bozóky Jánost, az új plébános Tajti 
Lajos lett. A vállalkozó, Ongjerth Richárd a faanyagok beszerzési nehézségeire hivatkozva a 
terv szerinti ácsszerkezetet acélvázra kívánta módosítani. Az OMF-nél folytatott egyeztetés 
során a VÁTTI ellenvéleménye dacára megállapodás született, mely szerint Ongjerth majd 
áttervezi a torony-fedélszéket vasszerkezetűre, Urbán István, a VÁTTI statikusa pedig 
ellenőrizni fogja a tervet, melyhez az OMF jóváhagyása is szükséges.

Még nincs részletrajz a koronához, a vasszerkezetet még nem hagyta jóvá a statikus, 
nincs még műszaki ellenőr, nem történt meg a „munkaterület-átadás” sem, de a plébános 
bejelentette a munkakezdést a tanács műszaki osztályán. 1968 első hónapjaiban tehát 
ugyancsak rendhagyó módon folyik a munka. Két bádogos dolgozik, csinálják a díszeket 
a régiek alapján. A sérült, eredeti korona eltűnt. Sáros András a plébánost (!) kérte, hogy 
vezesse az építési naplót, készülőben a vasszerkezet, bontják a torony ideiglenes fedélszékét, 
a tanár úr egy, a múzeumban lévő rajzról és a Révai lexikonból rajzolta le a koronát, hogy a 
meglévő részek alapján meg tudják csinálni. A tervező, Lombár Pál nagyon sajnálja, hogy 
az eredeti koronát ellopták, pedig kérte Bozóky János plébánost, hogy zárja el, mégis kint 
hagyták az udvaron. 

Április végére el is készült az új korona, igaz, hogy a hozzá szükséges tervekről csak május 
elején ad hírt a napló. 1968. május 13-án érkezett Tajti Lajos esperes-plébános levele a VÁTTI 
Műemléki Osztályára, melyben sürgősséggel kérte a tervező helyszínre küldését az elkészített 
kereszt és korona felülvizsgálata céljából. Megírta, hogy az aranyozót is a helyszínre hívta, 
tervbe vették ugyanis az aranyozás megkezdését. Lombár Pálnak azonban előre egyeztetett 

11 Brezanóczy Pál 1958-tól a Belügyminisztérium III/III. Csoportfőnökség Kékes Pál fedőnéven nyilvántartott 
ügynöke volt. https://hu.wikipedia.org/wiki/Brezan%C3%B3czy_P%C3%A1l; letöltés: 2018.09.17.

megbeszélése volt Sopronban. Dragonits Tamás, a Műemléki Osztály vezetője nem óhajtott 
késedelmet okozni, így aztán engem, az iroda fiatal építész munkatársát küldött május 15-
én Jászberénybe. A tervezői művezetés során ellenőriznem kellett a tervek alapján a torony 
csúcsán elkészült díszmű-bádogos munkát, valamint feladatom volt a párna, a korona és 
a kereszt aranyozásának engedélyezése, amennyiben azok a tervek szerint készültek el. 
Az írásomhoz szükséges anyagok gyűjtésének kezdetén első gondolatom a plébániára vitt 
volna, feltételezve, hogy ott porosodik az irattárban bejegyzéseimmel, vázlataimmal a régi 
építési napló, mely krónikája is lehet a templom helyreállításának. Sajnos ez a vágyam nem 
teljesülhetett, mert szakszerűtlenül bántak az iratokkal, és nem maradt fenn az egykori napló.
Szerencsére Sáros tanár úr naplója megemlékezik erről a napról is, és összefoglalta a helyszíni 
ellenőrzés lényegesebb megállapításait: „Szedik szét a koronát. Pestről lejött Lombár egyik 
segédje, és sok mindent kifogásolt a koronán. A díszeket máshová kell elhelyezni és minden 
ráhelyezett díszt körül kell forrasztani. Hézag nem lehet.”12 Majd néhány nappal később, a 
hibák kijavítását követően feljegyezte: „Kedvemért összerakják a kész koronát, keresztet 
és párnát.” Őt nap múlva már azt írhatta: „A koronát bevitték a tanácsterembe, ott fogják 
aranyozni.”13 Eredeti elgondolása szerint sátrat épített volna az aranyozó mester a toronycsúcs 
állványzatán, hogy a széltől védetten dolgozhasson odafent a finom aranyfüstlemezekkel. 
Valószínű, hogy elsőre nem mérte még fel a magasban végzendő, több napos munka 
körülményeit, mert a realitás végül más helyszínt határozott meg. 

Június első felében már így tudósított a tanár úr: „Pünkösd vasárnap. A korona, a párna a 
4 bojttal és a kereszt bearanyozva ki van állítva a templomban. Nagyon sokan megnézik. Jó 
ötlet volt a felrakás előtt kirakni.” Helyére került tehát valamennyi párnabojt is. Beszámol 
arról is, hogy néhány „jó szemű” ember kritizálta az elkészült koronát. Nincs nyoma 
annak, hogy a bemutatás során elhangzott-e szakszerű ismertetés a toronycsúcsra kerülő 
másolatról. Mindazokban, akik a fényképekről ismert, gazdagon díszített, finom ötvösmunka 
emlékképével pillantották meg a koronát, valóban csalódást kelthetett a 90 cm átmérőjű 
tárgy, leegyszerűsített, jelzésszerű díszítéseivel. Érdemes lett volna elmondani, hogy a 
korona mását már 1802-ben úgy tervezték, hogy 40 méter magasban, a legalább 50-60 méter 
távolságból feltekintő szemlélő számára jelenítse meg hűen a Szent Koronát.

Június 11-én végre megszülethetett a következő bejegyzés: „Ma tették fel a párnát, a 
koronát, a keresztet. A munka egész nap tartott, bár hideg, borús idő volt, sok ember nézte 
mindig. Délután 5 h-kor került fel a kereszt, majd kitűzték a bokrétát. A kereszt egy kicsit 
nagynak látszik, és újszerű a gömb is a végein.”14

Több mint egy évet vett még igénybe a toronysisak díszmű-bádogos munkáinak és az 
épület felújításának befejezése. Sáros András értő és kritikus szemmel kísérte figyelemmel 
a munkákat, álljon itt néhány, ebben az időszakban rögzített bejegyzés a naplójából: „A 
párkány gimnázium felé eső részét nagy igyekezettel javítják. Szerintem így sem jó. [...] 
Pontatlan formák, nem párhuzamos párkányok és lapos, nem plasztikus díszek [...] nem 

12 S. A. naplója 104. o. 1968.05.15.
13 S. A. naplója 107., 108. o. 1968.05.21., 26.
14 S. A. naplója 109., 116. o. 1968.06.02., 11.
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11 Brezanóczy Pál 1958-tól a Belügyminisztérium III/III. Csoportfőnökség Kékes Pál fedőnéven nyilvántartott 
ügynöke volt. https://hu.wikipedia.org/wiki/Brezan%C3%B3czy_P%C3%A1l; letöltés: 2018.09.17.
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12 S. A. naplója 104. o. 1968.05.15.
13 S. A. naplója 107., 108. o. 1968.05.21., 26.
14 S. A. naplója 109., 116. o. 1968.06.02., 11.
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követik hűen a tervrajzot, más arányokat és formát adtak a toronynak. [...] Kezdem bánni, 
hogy ennyi időt, energiát fordítottam az újjáépítés elősegítésére. Ha tudtam volna, hogy 
kontárok építik, inkább vártam volna türelmesen. [...] Itt volt Lombár (1969. július) 18-án. 
[...] Állítólag sok mindent kifogásolt, be is írta a naplóba, de úgy látszik, minden marad. 
Lombár szerint »református nyakat« csináltak a templomnak, ő nem ilyet tervezett.”

„Aug. 15-én volt a felszentelés [...] Itt volt Brezanóczy Pál egri érsek. Az ünnepi mise 
után nagy bankett volt a plébánián. [...] Meghívták a városi tanács illetékes szerveit, de 
senki sem ment el. (Bányai VB. elnök beteg volt, a helyettese nem mert elmenni, mert 
Szolnokon letiltották. Ugyanígy az épít. oszt. vezetője sem. A műemléki albizottság 
vezetője is kimentette magát.)”15

Gondolatok a Szent Korona sorsáról

Járomi József, a járási könyvtár akkori vezetője így írt könyvében: „A szemtanúk közül többen 
állították, hogy a Nagytemplom tornyát a szovjet laktanyából előre becélzott löveggel lőtték le. 
Szemtanúk állítása szerint ez jeladás volt a harc kezdetére. Hogy mennyire igaz ez az állítás, 
arra írásbeli bizonyíték nincs. Az biztos, hogy a laktanyából lőtték a tornyot, mert magam 
is, mikor hazafelé mentem, hallottam a lövedék hangját fölöttem. Ekkor én a templom és a 
laktanya között tartózkodtam. Arra azonban nem figyeltem a megdöbbenésem miatt, hogy ezzel 
kezdődött-e el a lövöldözés. Trabanarszky szovjet főhadnagy szerint az »Ellenállás helyei: [...] 
a Városi Nagytemplom, ahonnan géppuskából nyitották meg a tüzet, a szovjet laktanyára.«„16 
„Kocsis Ferenc nyugalmazott teológiatanár, az egri Jézus Szíve Templom plébánosa, aki 1956-
ban a jászberényi főtéri római katolikus főtemplomban volt káplán, állítja: »A torony bejárati 
ajtaja a belövés után zárva volt, Altordai jött, kérte a kulcsot, mondván: ég a templom tornya. 
Amikor a torony lezuhant, a roncsok között se emberi tetemet, se fegyvereket nem találtunk.«”17

A Nagytemplom toronycsúcsát díszítő korona elpusztítása szimbolikus, visszahelyezése is 
az, csaknem kilenc évvel megelőzve a Szent Korona hazatérését. Országszerte egyetlenként 
szakrális kisugárzása, spirituális erőtere volt a jászberényi Szent Koronának, ne csodálkozzunk 
tehát, hogy „1946-ban a hatalomra kerülő kommunista városvezetés el akarta távolítani a 
templom tornyáról a kereszt alatt található koronát. Az elképzelés megvalósítása anyagi okok 
miatt meghiúsult (az állványozás 28 ezer forintba került volna).”18 Ám húsz évvel később, a 
toronysisak helyreállításának időszakában sem talált mindenkinél kedvező fogadtatásra a Szent 
Korona. „Ugye korona nélkül?” ‒ így reagált 1966 júliusában Andrási Béla országgyűlési 
képviselő, amint arról értesült, hogy elkészültek a toronysisak tervei.19 

15 S. A. naplója 193. o. 1969.08.15. 
16  Járomi József: Vihar a városban, A forradalom és a szabadságharc napjai Jászberényben 1956-ban Jászbe-
rény 1995, 129. o.
17  Uo. 130. o.
18 Hajdu Ágnes: A Főtér története az utóbbi évtizedekben ‒ Jászberény története  a harmincas évektől az ezred-
fordulóig, 341. o. szerk.: Pethő László, Jászberény, 2017 Jászsági Évkönyv Alapítvány
19 S. A. naplója 043-044. 1966.07.10.

A Szent Korona léte önmagában is elegendő okot szolgáltatott ahhoz, hogy 1956. november 
4-én a bevonuló szovjet hadsereg két célzott lövéssel szimbolikusan ledöntse a toronysisakot. 
Az idézett, 1946-os előzmény is megerősíti, hogy nem véletlenül kerülhetett célkeresztbe a 
Nagytemplom tornya. Tény, hogy a toronydöntés hangsúlyos nyomatékot adott a forradalom 
leverésére az aznap hajnalban megindult katonai inváziónak, valamint félreérthetetlenül 
kijelölte a kommunista diktatúra restaurációjának kezdetét. 

Nem tudjuk, hogy valóban magasabb szempontok alapján, előre tudatosan kiválasztott 
célpontként esett-e áldozatul a magyar államiság jelképét, a Szent Koronát a magasba 
felmutató jászberényi templomtorony, azt azonban tudjuk, hogy ledöntése igen jól beleillett 
a múltat és annak jelképeit végképp eltörölni szándékozó ideológia és a nyomában 
megvalósuló embertelen világ keretei közé.
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