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Kiss Erika

AKIT HÁROMSZOR VÁLASZTOTTAK POLGÁRMESTERNEK 

– TöRöK ALADÁR NEM HÉTKöZNAPI TöRTÉNETE

Török Aladár (1862-1918) huszár főhadnagy, földbirtokos, szabadelvű politikus jogi végzett-
ségű köztisztviselő, malomtulajdonos, a haladást, a fejlődést kereső vállalkozó, Jászberény 
polgármestere (1897-1900), az USA-ban boldogulást kereső, az I. világháborúban kitüntetett 
katona, majd hősi halott, élete 56 évében különleges utat járt be. Csak közel 10 évig élt Jász-
berényben, de ez sokféle fordulatot hozott a város életében is. Ő maga állandóan küzdött a 
berényiek, a jászok sajátos gondolkodásmódjával, életszemléletével.  Nem volt jász, nem volt 
redemptus, nem volt katolikus, így nagy árat fizetett azért, hogy másként gondolkodott a világ-

ról, mint a helybeliek többsége.
Török Aladár 1862. július 4-én született Bu-

dapesten. Szülei római katolikusok voltak, Török 
Imre (1823-1897) birtokos és Felső-Eőri Pyerker 
Róza (1830-1916).1 Három nővére volt.   Egy ke-
resztlevél szerint 1868. szeptember 3-án – születé-
se után több évvel - római katolikusnak keresztel-
ték Budapesten, a Terézvárosi plébánián.2 Amikor 
Jászberényben 1895-ben megházasodott, unitárius 
vallásúnak van feltüntetve. Itt nem volt ilyen fele-
kezet, ezért az esküvőt a református templomban 
tartották, majd a gyermekek születése is itt lett be-
jegyezve. 
Édesapja, szili Török Imre 1897. október 8-án halt 
meg Pesten. A gyászjelentéséből kitűnik, hogy 
1847-ben vette feleségül Felső-Eőri Pyerker Rózát. 
Négy gyermekük érte meg a felnőtt kort: Leona 
(Kócsy Jánosné), Ilona (Röser Miklósné), Mária 
(Czitó Károlyné) és Aladár.3

A Török család leszármazottainak birtokában 
lévő, s e kutatáshoz számomra biztosított iratok szerint 1650-ben nyert nemességet az egyik 
ősük. Ekkor Győr közelében, Szil községben -  mely a Rába-közben található - éltek. A szili 
előnevet valószínűleg származási helyüket jelezve használhatták. A család egyes tagjai később 
Heves és Külső-Szolnok vármegyében, valamint Pesten éltek. Volt köztük egy seborvos, Török 
József, aki a XIX. században a honvédség alakulatait követve Győrben és Révkomáromban 
is szolgált, majd Szolnokra került. Török József itt letelepedett, gyermekei itt születtek, és 
valamennyi birtoka is volt.  Imre nevű fia (1823-1897) Pesten élt, Aladár nevű unokája pedig 
huszártisztként került Jászberénybe. 
1 Édesanyja az egri érsek öccsének leánya volt a család információi szerint. 
2 Greguss (Török) Edit (Bp. 1925.) , akinek édesapja Török Imre (1896-1965) volt - birtokában lévő iratok 
szerint.
3 Jászberény és Vidéke 1897. október 10.
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Török Aladár 1893-tól Jászberényben élt. A helyi sajtó 1894-ben közreadta, hogy a nőegy-
leti juniálison Török Aladár hadnagy a belépőt felülfizette, azaz támogatta a rendezvényt.4 
A városi elit tagjai részt vettek a bálokon, ahol az eladó sorba került lányok, a fiatalok, az itt 
állomásozó katonatisztek összeismerkedhettek. Ferenczy Leona is ott volt 1894-ben az Úri 
Kaszinó jelmezbálján nevelő anyja, Sismis Józsefné kíséretében.5 Egy újsághírből tudhatjuk, 
hogy Ferenczy Leona „crémszínű ruháját élő, piros szegfűk díszítették.” Vagyis a szép ifjú 
hölgy és a Jászberényben élő huszár honvédhadnagy összeismerkedhetett bálok, táncmulat-
ságok alkalmával.

Török Aladár Jászberényben 1895. november 4-én kötött házasságot, a református temp-
lomban a római katolikus, 19 éves Ferenczy Leonával.6 Ekkor Török Aladár kétszeresen el-
vált volt. A családi dokumentumok szerint első házasságát Nagy Irénnel kötötte, s Gabriella 
lánya született. Második neje Röser Lili volt, akitől Lívia nevű lánya született. A vallása kö-
rüli rejtélyt talán éppen az indokolja, hogy elvált ember volt.7 Török Aladár foglalkozásaként 

4 Jászberény és Vidéke 1894. július 12.
5 Jászberény és Vidéke 1894. január 18. Sismis Józsefné férje tehetős ember, 1848-as honvéd volt. A testvére 
Sismis Mihály, kinek neje Szendrei Franciska (1803-1879) volt. Ő nagynénje volt Szendrei Júliának, akit megláto-
gatni érkezett Petőfi Sándor költő 1847. november 3-án Jászberénybe.
6 A jászberényi református egyház házassági anyakönyvének bejegyzése szerint, 1895. november 4.  – 1895/59. 
lap, 10. sz. bejegyzés.
7 Greguss (Török) Edit és Lakatos Miklós (Török Aladár ükunokája)  szíves közlése szerint.

Családi fénykép 1901-ből
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1895-ben tartalékos honvéd, huszárhadnagy bejegyzés szerepel a házassági anyakönyvben.8 
Ekkor Jászberényben a III. tizedben (kerületben) lakott.

Ferenczy Leona (sz.1876.) szülei: néhai Ferenczy János9 gőzmalom-tulajdonos (1840-
1878) és néhai Beleznay Cecília10 (1856-1878). Leona gyámja Sismis József, jeles ügyvéd 
és neje Ágoston Erzsébet volt.
Első gyermekük, Török Imre 1896. szeptember 22-én született, és a református templom-
ban keresztelték. Ekkor Török Aladár foglalkozásaként földbirtokos bejegyzés olvasható az 
anyakönyvben. Azonban a család birtokában lévő – később kiállított - születési anyakönyvi 
kivonatban már gőzmalom-tulajdonos bejegyzés szerepel.11 Török Aladár és Ferenczy Leona 
később született gyermekei: Miklós (1899. augusztus) és Rozália (1900. november).

Leona vagyona – kincs, ami nincs

Jászberényben a városháza illetékesei az 1876-os közigazgatási reform szabályait éveken át 
nem tartották be. A városi elit redemptus beidegződése olyan erős volt, hogy a polgári társa-
dalmi berendezkedést segítő előírásokat figyelmen kívül hagyták. Szabálytalanul kezelték a 
gyámpénztárt is. A felettes hatóságok már 1893-ban vizsgálták a gyámügyeket, visszamenőleg 
1872-73-tól, mert a szabálytalanság attól kezdve folyamatos volt. Nem volt megfelelő szakem-
ber sem erre a munkára, így a gyámoltak pénze, vagyona, öröksége szinte semmivé foszlott.  
Mintegy 30 ezer forint hiányt állapítottak meg az első vizsgálatok után.12

Az éveken át elkövetett hanyagság, szabálytalanság vizsgálata évekig húzódott. Végül 1894-
ben Muhoray Sándor és Szőke István árvaszéki ülnökök fegyelmi vétségét állapították meg, 
és Muhorayt hivatalvesztésre, Szőkét pénzbüntetésre ítélték. Sipos István - már 1873-ban is - 
közgyám volt, ő sikkasztott is, így elbocsátották.13 

A korabeli törvény szerint a 18. évüket elért árvák kérhették, hogy vagyonukat, örökségüket 
rendelkezésükre bocsássa az árvaszék. 1894-ben Ferenczy Leona 18 éves volt, s a tulajdonát 
képező ingatlanokat árverésre meghirdették.14 A hirdetésben szerepel kert, 26 forintos kikiáltási 
áron. A Kossuth úti gőzmalom, udvarral, telekkel és a hozzá tartozó szerelvényekkel 55 503 
forintos kikiáltási árral, valamint a malom melletti lakház, udvar és telek 660 forintos árral.  Az 
nem derült ki a helyi sajtóból, hogy az 1894-ben tartott árverezés eredménye mi lett, de nem 
lehetetlen, hogy a malmot Török Aladár vette meg, mert később malomtulajdonosként szerepel 
az iratokban. S, ha már a malom az övé volt, hát a szép leányt sem hagyta tovább árván. 

A város első gőzmalmát 1872-ben Ferenczy János alapította. 1878-ban bekövetkezett ha-
lála után unokatestvére, a gépész szakmával bíró, és azonos nevű Ferenczy P. János bérlőként 
üzemeltette. A gyámhivataltól bérelte. A malom jelentős hasznot termelő üzem volt. 

8 A jászberényi, református anyakönyvi bejegyzés szerint.
9 Ferenczy János árokszállási származású volt. Beleznay Cecíliát Jászberényben 1872-ben vette feleségül. (Jász-
Kunság 1872. július 9.) Ferenczy János 1873-ban létesítette az első gőzmalmot Jászberényben.
10 Beleznay Cecília szülei: Beleznay Ignác és Bathó Julianna.
11 Greguss (Török) Edit iratai szerint apja, Török Imre unitáriusként lett keresztelve, de  a váczi református lelkészi 
hivatal által kiállított 7-1915. bizonyítvány szerint református vallásra tért át 1915. január 13-án.” 
12 Jászberény és Vidéke 1893. július 6.
13 Jászberény és Vidéke 1894. március 29., valamint Jászság 1896. március 21. Sipos István közgyám 15 ezer 
forintot sikkasztott.
14 Jászberény és Vidéke 1894. augusztus 9. 
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Szülei halála után, mint malomtulajdonos és jövedelmei után adózó személy, kiskorú 
Ferenczy Leona neve is a virilisek listáján szerepelt 1889-ben. Leona vagyonával azon-
ban sok dolog nem volt rendben, így hamarosan több per kezdődött Török Aladár, illetve 
Ferenczy Leona kezdeményezésére. 

Különböző iratok igazolják, hogy szülei halálakor, 1878-ban, az „…akkor 2 éves gyer-
mekre örökségképpen egy fényes forgalmú, nagy jövedelmet hajtó, modern berendezésű gőz-
malom maradt, mely gyámhatóságilag volt kezelendő.” A leszármazottak által őrzött iratok 
között van olyan, amelyben az áll, hogy „Ferenczy Leona vagyona elkallódásáért fegyelmi 
feljelentést tett a közgyám (Szőke István) és Jászberény város ellen. A megejtett fegyelmi 
vizsgálat megállapította, hogy bár az árvaszék Sismis József jászberényi lakost tekintette 
gyámnak, ez kirendelve nem lett, a vagyon neki kezelésre át nem adatott.”15 Egy másik irat-
ban áll: „Amikor a kiskorú férjhezmenetelével teljeskorúságát elérte, ezen örökségből mind-
össze a malomépület és néhány hasznavehetetlen gép maradt meg, amely akkor a külön 
kezelt 5674 frt. értékű ékszerekkel és értékpapírokkal, 21 932 frt 01 krc-ra becsültetett.”  
Továbbá:„Számadások nem adattak és nem vizsgáltattak, végül kk. Ferenczy Leona tartásá-
ra 1881-től 1894-ig Sismis József 16.000 frt-tal többet vett fel, mint amennyi a tartásra szük-
séges lett volna.”16 Az kétségtelen, a gyermektelen Sismis házaspár szépen nevelte, járatta 
Leonát, szinte, mint egy „királykisasszonyt”. 

15 Greguss (Török) Edit birtokában lévő korabeli iratok szerint.
16 Uo.

Képeslap az 1900-as évek elejéről
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Török Aladár gazdasága

Török Aladár 1893-tól különböző vállalkozásokat indított Jászberényben. A város tulajdonát 
képező belső és a külső vízimalom üzemeltetését szerette volna elnyerni 1896-ban. A város 
vezetése korábban ezt Benyovszkynak adta bérbe, de Török Aladár 300 forinttal több bérleti 
díjat ígért. Azonban Koncsek István akkori polgármester kierőszakolta a képviselő-testület 
többségénél, hogy ne szavazzák meg. Pedig a városnak így több bevétele lehetett volna.17

Török Aladár 1896. november 21-én fa- és kőszén kereskedelemre kapott engedélyt 9866/896. 
szám alatt.18  A malomnál gazdasági gépkiállítást rendezett, ahol kisebb gépek, de gőzgép is 
látható volt, és részletfizetéssel is lehetett vásárolni.19  1896-ban – az 1895-ös jövedelmei alap-
ján - 2000 forint adóalap után fizetett adót, de a választói névjegyzékből mégis kihagyták, amit 
sérelmezett.20 Az 1897-es év végén összeállított virilis (a legtöbb adót fizető) listában nevét a 
17. helyen találjuk, 428 forint megfizetett adóval.21 1896-ban a Jászberényi Hitelszövetkezet 
alapításában is részt vett. Ennek Elefánthy Sándor22 volt az elnöke, alelnöke Török Aladár, 
pénztárosa Szikszay János porteleki lakos. Az iroda a Kossuth utcai malom épületében volt. 
Az alapítás célja az volt, hogy a kisebb birtokos gazdák hitelhez jussanak, az uzsorásoktól 
megmeneküljenek.23

Török Aladár mindeközben 1896. december 22-én, Budapesten letette az államtudo-
mányi doktorátust. Az újsághír szerint promoveálása (avatása) 1897. január 11-én történt.24 
Azaz, jogi diplomát szerzett!

A helyi politika érdekszférái Jászberényben

Jászberényben az országot 1867-től kormányzó balközép párt igen népszerű volt. Sipos Or-
bán személyében jeles képviselőjük volt – többször is megválasztva - az országgyűlésben. 
Azonban az 1876-ban bekövetkezett közigazgatási reform, a Jászkun Hármas Kerület meg-
szüntetése, a vármegyerendszer kialakítása, a megyeszékhely Szolnokra helyezése, a tör-
vényszék elvitele, mind a jászok sérelmére történt. Ezen régi kiváltságok visszaszerzése lett 
a város elitjének fő törekvése. 1875-ben, még szabadelvű (azaz kormánypárti) parlamenti 
képviselőt választottak, de később az egyesült ellenzéket támogatták. 1881-ben gr. Apponyi 
Albertet választották, aki királyhű, konzervatív politikusként pályája nagy részében ellen-
zékben volt.  

A jászberényi helyi politikában két irányzat volt markánsan jelen, az ún. úripárt – a ke-
reskedők, iparosok, iskolázott szellemi foglalkozásúak – és a régi redemptusokat, nagygaz-
dákat tömörítő, ún. parasztpártiak.25 Ők Apponyi feltétlen hívei és támogatói voltak.

17 Jászberény és Vidéke 1896. december 3. 
18 Iparlajstrom kereskedőkről 1884-1899.  J-N-Sz Megyei Levéltár
19 Jászság 1896. augusztus 1. 
20 Jászság 1896. szeptember 26.
21 Jászberény és Vidéke 1897. december 19.
22 Elefánthy Sándor (1863-1926) egy korábbi, „úri párti” polgármester fia, a szabadelvűek táborába tartozó 
fiatalember volt ekkor.
23 Jászság 1896. február 15. és 29.
24 Jászberény és Vidéke 1896. december 29.
25 Zounok 3. Szolnok 1988. Cseh Géza: Országgyűlési választási mozgalmak Jászberényben 1867-1896.  112. o.
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Az 1896 őszi parlamenti választáskor a parasztpárti városvezetés ragaszkodott 
Apponyihoz, így mindent elkövettek, hogy ismét ő legyen a képviselőjük. Történelmi tény, 
hogy csalással győzött Apponyi. A szavazáskor halottak nevében is „kapott” voksot, a vá-
lasztási bizottság jóvoltából. Ellenfele, Erdélyi Sándor igazságügy-miniszter választói közül 
91-nek nem engedték meg a szavazást.  A lefolytatott vizsgálat végén azonban 88 szavazattal 
mégis Apponyi nyert.26

E korszakban a berényi szabadelvűek a helyhatósági választások közeledtével újraszerveződ-
tek. Török Aladár is azok közé tartozott, akik a város fejlődését, az urambátyámos, személyi 
összefonódásokkal vezetett korszak megszüntetését támogatták. Részt vett a helyi szervezet 
új alapszabályának kidolgozásában is. A szabadelvű párt helyi tagjainak célja volt, hogy 
a – Koncsek István, a korábban a visszaélések miatt lemondani kényszerült polgármester 
és érdekszövetségesei révén – kialakult „monopolizált politikai egyeduralmat megtörjék”.27 
A szabadelvű párt helyi elnöke 1896-ban Mallár József földbirtokos, alelnöke dr. Almásy 
László28 tiszti ügyész volt.29

Török Aladár polgármesteri vesszőfutása 

Török Aladár lelkes támogatója volt dr. Almásy Lászlónak, a helyi szabadelvűek vezéregyé-
niségének, akit a soros tisztújítás alkalmával a képviselő-testület szabadelvű  többsége 1896. 
december 31-én megválasztott polgármesternek.30  A város története azonban furcsa for-
dulatot vett. A kisebbségben lévő potentátok – az ún. parasztpártiak: Koncsek István volt 
polgármester, Bathó János közjegyző, Pethes Pál ügyvéd, Koncz Menyhért prépost, Simon 
Ferenc lelkész és mások – a választás megtörténte után megtámadták dr. Almásy Lászlót. 
Koncz Menyhért31 olyan erős fellépést mutatott vele szemben, hogy ennek hatására a mélyen 
katolikus Almásy azonnal lemondott. 

Sajátos helyzet alakult ki, mert a szabályosan tartott közgyűlés során a városi tisztségvi-
selőket is megválasztották. Első tanácsos – és gyakorlatilag helyettes polgármester - Török 
Aladár lett. Ami azt jelentette, hogy amíg nincs újabb polgármester-választás, neki kell ve-
zetnie a testületet. Így 1897 elejétől ő volt a városvezető, majd március 1-től már hivatalo-
san megválasztva is polgármester. A Jászberény és Vidéke c. helyi lap a következőket írta: 
„Török Aladár elegáns megjelenésű, tapintatos modorú, tájékozott, a törvényt jól ismerő 
ember.” 32

26 Jászság 1896. október 31., valamint  Jászberény és Vidéke december 3. és 24.   - Ebben a korban választójo-
ga mintegy 2000-2500 főnek volt Jászberényben. Vagyonhoz (föld, ház, megfelelő jövedelem) kötött jog volt. 
(Zounok 3. Szolnok 1988.) 92.o.
27 Jászberény és Vidéke 1896. december 10.
28 Dr. Almásy László (1869-1936) később belátta, hogy Jászberényben nem építhet politikai karriert.  1910-től 
haláláig országgyűlési képviselő Pomázon és Szentendrén, a Nemzeti Munkapárt, majd Nemzeti Egységpárt szí-
neiben. Tisza István támogatója volt, majd később a Nemzeti Egységpárt alapítója, vezetője, a Parlament elnöke 
1929 és 1935 között. 
29 Jászberény és Vidéke 1896. szeptember 24. 
30 Jászberény és Vidéke 1896. december 29.
31 Koncz Menyhért (1842-1921) később egri kanonok volt.  1883-ban kerül Jászberénybe, esperes volt. 1905-ben 
ő javasolta a Rákóczi, a Kossuth és Bercsényi utcák elnevezését. 1906-ban Jászberény díszpolgárává választotta a 
képviselő-testület. 1907-ben Egerbe került.
32 Jászberény és Vidéke 1897. január 17.
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Török Aladár helyettese Elefánthy Sándor33 lett, a tiszti ügyész pedig dr. Almássy László 
maradt, hiszen korábban is ő volt. A képviselő-testületben az erőviszonyok szerint 40-50 fő  
Apponyi hű támogatója, a szabadelvű kormánypártiak pedig 70-80-an voltak.34

Az ádáz politikai küzdelem ekkor kezdődött igazán. Koncsek István (1893-1896 között 
polgármester, a közbirtokosság35 elnöke) és tábora a március elsejei választást a közigazga-
tási bíróságon megtámadta.36 Az 1896. december 31-i tisztségviselő-választást is megfelleb-
bezték, ezért 1897 októberében meg kellett ismételni. Azonban nekik csak 89 támogatójuk 
volt, a szabadelvűeknek pedig 105, és Török Aladár maradt polgármester. A jogi csűrés-csava-
rás számos ügyben elkezdődött, és éveken át tartott a nemtelen küzdelem.

Sokféle, a lakosságot szolgáló intézkedést tett a Török Aladár vezette képviselő-testület. 
A főteret rendszeresen locsolták. A nyári melegben a Zagyva mentén több helyet jelöltek ki 
fürdőzésre. Ezeken a helyeken deszkákkal elkerített részben a férfiak és a nők külön-külön 
fürödhettek.37 A gimnázium korábban elkezdett államosításának ügyét befejezték, s ezzel a 
város évi 4000 forint kiadást megspórolhatott. Állandó dohánybeváltó építését, a méntelep lé-
tesítésének ügyét is szorgalmazták, s ehhez 15 hold területet biztosított is a város.38 Az ésszerű 
gazdálkodás eredményeként a pótadót 13 %-kal lehetett csökkenteni, ami az adófizetőknek 
jól jött. A népiskolák községivé szervezése – azaz állami fenntartásúvá tétele – is elkezdődött, 
ami szintén a város kiadásait csökkentette. A határban a dűlőutakat kijelölték, rendbe szedték, 
mert egyes gazdák beszántották korábban, saját földjükhez csatolták, s másokat nem engedtek 
közlekedni. A Zagyva kotrása történt, járda épült. Felújították a Jászkürt Fogadót és bővítették 
a városháza épületét. Higgadt, józan, pártatlan kormányzást vitt Török Aladár, írta róla a ko-
rabeli újság 1898-ban.39

Török Aladár 1898. február 2-án azonban lemondott polgármesteri posztjáról, mert ellen-
lábasai számos ügy miatt feljelentették. A jászberényi helyi politika hónapokon át az országos 
érdeklődés középpontjában állt. Mikszáth Kálmán lapja, az Országos Hírlap többször foglalko-
zott az itt történtekkel. A lap 1898. február 4-i számában olvashatjuk, hogy Török Aladárnak „a 
politikai zaklatások miatt kellett lemondania.” A lemondás történeteként azt tették közzé, hogy 
a jászberényi központi választmány – mely a közelgő országgyűlési választások előkészítésén 
dolgozott, s főleg parasztpárti tagjai voltak – a választók névsorát nem hagyta jóvá, illetve 
annak hitelesítését többször megtagadták. Így az előírt határidőket Jászberény nem tartotta be. 
Ez az ügy arra is szolgált, hogy a szabadelvű kormányt is támadhassák. Az Országos Hírlap 
azt tette közzé, hogy: „Török Aladár polgármestersége valósággal áldás volt a városra. Ő volt 
az, aki a jászberényi városházáról kiirtotta a mindenütt pusztító sógorsági és komasági rend-
szert…. Rendbe hozta a városnak azelőtt elhanyagolt ügyeit.”40

33 Elefánthy Sándor (1863-1926) vállalkozó, fűrészüzem és téglagyár alapító volt. Édesapja - szintén Elefánthy 
Sándor - korábban polgármester (1879 és 1893 között) volt. 1893-ban azért mondott le, mert Pintér Mihály 
korábbi polgármestertől „megörökölt” városházi szabálytalanságokat, korrupciót nem tudta megszüntetni. Így lett 
1893-ban Koncsek István a polgármester.
34 Jászberény és Vidéke 1897. március 7.
35 A közbirtokosság az új közigazgatási rendszerben1878-ban jött lére, és a redemptusok közösségi földhasznála-
tát (puszták, legelők, vadászterületek stb.) irányította.
36 Jászberény és Vidéke 1897. augusztus 8.
37 Jászberény és Vidéke 1897. július 11.
38 Jászberény és Vidéke 1898. április 17.
39 Jászberény és Vidéke 1898. február 6.
40 Országos Hírlap 1898. február 4. 11. o.
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Apponyi parlamenti felszólalásában 1898. március 21-én azt állította, hogy Jászberényben 
1897 óta sok egyéb mellett a mezőrendőri kihágások vizsgálata során az ő hívei százait marasz-
talták el, üldözik, büntetik őket. Török Aladár az Országos Hírlapban március 25-én megjelent 
igen részletes válaszában leírta többek között, hogy a mezőrendőri bírságolás nem több, mint a 
korábbi években, s azt nem vizsgálják, hogy föld tulajdonosa, bérlője milyen párti.41

Az külön is érdekes, hogy a gazdálkodó, büszke redemptus jászok mi mindent követtek el a ha-
tárban: tilos helyen áztatnak kendert, a döglött állatokat nem ássák el, tilos helyen legeltetnek, 
ellopják más terményét, más földjén járnak át jogtalanul, stb. Török Aladár pedig  a dűlőutak 
kimérését személyesen is ellenőrizte.42 Ez sokak kívánsága volt, de egyesek sérelmezték, és 
a kimért utakat ismét beszántották. A közbirtokosság vezetője Koncsek István minden Török 
Aladártól származó, a köz javát szolgáló intézkedést megtorpedózott. Több ügy szolgált arra, 
hogy Török Aladárt támadják, de sok esetben kiderült, hogy a Koncsek-csapat vádjai hami-
sak.43 A megyei vizsgálat 1898-ban megalapozatlannak találta a Török elleni vádakat, így a 
vizsgálatot szankció nélkül lezárta.44 

Harmadszor is polgármester - majd hivatalvesztés

A képviselő-testületben az 1898. februárban lemondott Török Aladárt jelölték ismét polgár-
mesternek, és 1898. április 23-án újra megválasztotta a többség. Ő 110 szavazatot kapott, a 
parasztpárt jelöltje Streitmann Gyula 66-ot. Török ellenlábasai nem adták fel a küzdelmet. 
Még 1897-ben megtámadták az 1896. december végi helyi választás eredményét is azzal a 
kifogással, hogy Török nem lehetett volna képviselő sem, mert még nem volt két éve a város 
adófizetője. Ezt a megyei közigazgatási bíróság 1898-ban vizsgálta, de nem talált szabálytalan-
ságot, ezért a beadványt elutasította.45 

Az 1899-es esztendőben is folytatódott a hatalmi harc, de a fellebbezések zöme nem ért 
célt. Ez némiképp annak is köszönhető lehetett, hogy a főispán Almásy Géza (1894 és 1899 
között töltötte be a tisztséget) is szabadelvű párti volt.  Azonban Apponyi és nemzeti párti hívei, 
a hatalom megszerzése érdekében példátlan, történelmi lépést tettek. Beléptek a kormányon 
lévő szabadelvű pártba, így tulajdonképpen szétzúzták azt. Ezzel új helyzet alakult ki a honi 
politikában, így a megyében is. Almásy Géza főispán 1899 márciusában lemondott.46 Az új 
főispán Lippich Gusztáv inkább az „új” szabadelvűekkel tartott. 

Török Aladárt közben feljelentették Rómában, a Vatikánban is, mert egy mulatságon, es-
küvőn nótázott, és a papokról is viccesen dalolt. Sőt, ezt a mulatozást Eigen Pál nemzeti párti 
városi képviselő titokban le is fényképezte, hogy legyen bizonyíték.47 A sok feljelentés és el-
járás vége az lett, hogy Lippich főispán 1899 végén Török Aladárt állásából felfüggesztette, 
és fegyelmi eljárást indított.48 Első körben a megyei közigazgatási bizottság nem találta ezt 
megalapozottnak, de aztán újabb ügyeket ástak ki ellenségei, így újabb vizsgálat indult.  

41 Országos Hírlap 1898. március 25. 10.o.
42 Jászberény és Vidéke 1898. május 16.
43 Jászberény és Vidéke 1898. február 7.
44 Jászberény és Vidéke 1898. március 23.
45 Jászberény és Vidéke 1898. július 3.
46 Jászberény és Vidéke 1899. március 12.
47 Jászberény és Vidéke 1899. december 3.
48 Jászberény és Vidéke 1899. december 19.



História 49

Török Aladár polgármesteri felfüggesztése miatt 1900. január elején helyettes polgármestert 
választott a testület, de a nemzeti pártiak ismét alul maradtak, Cigány János 12 szavazattal 
többet kapott.49 Így helyettesként ő vezette a várost közel két éven át! 

Török Aladár a politikai küzdelmek részeként 1899-ben több alkalommal is párbajozott. 
Pl. a Jászberényben a nemzeti pártiakat támogató újság szerkesztőjével, Lingauer Albinnal 
kétszer is.50 Előbb pisztollyal, majd lovassági karddal is. A párbajokban győzött, bocsánatot 
kértek tőle.51 Tarnay Sándorral, a Jászsági Hitelintézet pénztárosával is párbajozott 1900-
ban.  Török nem lőtt, Tarnay pedig a levegőbe!52 Az egészsége megromlott, többször is volt 
betegszabadságon 1899-ben.53 1899 novemberében balesetet szenvedett, kocsiját a lovak el-
ragadták. 54 1901-ben ismét beteg volt, újra sokáig kezelték Pesten.55

Újabb fegyelmik sora - véget nem érő vádak

1901 szeptemberében ismét parlamenti választás volt. A helyi választási bizottság elnökének 
Török Aladárt választották. Ez alapos jogi ismereteket kívánt.56 Nagyon érdekesen alakult a 
helyzet, mert ekkor az általa „elfoglalt” szabadelvű párt tagjaként indult Apponyi, és ellenfe-
le egy „régi” szabadelvű politikus, Almásy Géza, a korábbi főispán volt.

A választás eredménye: Apponyi 883, Almásy Géza 842 szavazatot kapott.57 Ekkor is 
vizsgálat indult csalás miatt, s Török Aladárt, mint a választási bizottság elnökét vonták el-
járás alá. Apponyi visszaemlékezéseiben írta, hogy a csalás úgy történt, hogy az ő szavazóit 
nem engedték voksolni, míg másokat – akiknek talán szavazati joguk sem volt – igen.58

Török Aladár 1901 novemberében le akart mondani képviselő-testületi tagságáról és 
tisztségeiről, de ezt a folyamatban lévő fegyelmi vizsgálatok miatt a testület nem fogadta 
el.59  A Lippich főispán vezette fegyelmi bizottság 35 pontból álló vizsgálatot folytatott úgy, 
hogy Török Aladárt nem hallgatták meg. Egy téma volt pl. a 1899. június 29-én tartott népün-
nepély ügye, amikor maskarába öltözött ifjak szalmából font botjai keresztre hasonlítottak, 
ami a vallásos érzületet sértette a beadványtevők szerint. Ezt pedig Török nem akadályozta 
meg. A téglaégetésről nem volt rendszeres kimutatás, a közpénztári költségvetés határidőn 
túl készült el, a városházi nyomtatványok, irodaszerek szállítása verseny nélkül lett kiadva 
1899-ben, az iparosok nyilvántartása nem volt jól összeállítva, a tanalap kezelése laza volt. 

49 Jászberény és Vidéke 1900. január 7.
50 Lingauer Albin (1877-1962) újságíró, lapszerkesztő, később országgyűlési képviselő is volt. Jogi diplomája 
megszerzése után Jászberénybe újságírónak Apponyi ajánlotta a Jászberényi Hírlaphoz. 1901-től a Vasvármegye 
c. lap tulajdonosa volt. Konzervatív, legitimista politikusként többször nyert mandátumot Szombathelyen.  Szélső 
jobboldali, fajvédő, a zsidókat üldöző politikát követett. 1945 után bujkált, 1947-ben elfogták és a Népbíróság 
elítélte.
51 Jászberény és Vidéke 1899. március 25. és május 8.
52 Jászberény és Vidéke 1900. február 18. és augusztus 12.
53 Jászberény és Vidéke 1899. április 9. és június 26.
54 Jászberény és Vidéke 1899. november 12. 
55 Jászberény és Vidéke 1901. január 13. és február 24. 
56 Jászberény és Vidéke 1901. szeptember 22.
57 Jászberény és Vidéke 1901. október 6.
58 Zounok 5. Szolnok 1990. Cseh Géza: Országgyűlési és önkormányzati pártharcok Jászberényben 1896-1914. 
109. oldal
59 Jászberény és Vidéke 1901. november 3. és november 17.
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A betegsegélyező pénztárt nem kezelték meg-
felelően, a vadászterület bérlése nem volt el-
számolva, stb.60 A vizsgálat szerint anyagi 
visszaélés nem történt, az ügykezelés hibáit 
azonban feltárták. Mindezek miatt végül 1901. 
december 31-i hatállyal a megyei vezetés hiva-
talvesztésre ítélte Török Aladárt.61 

1902-ben is több per folyt ellene a szol-
noki bíróságon. Streitmann Károly és társai, 
valamint Ivanics Ferenc postatiszt személyes 
szabadság megsértése miatt perelte. Koncsek és 
társai nyomtatás útján elkövetett rágalmazás és 
becsületsértés miatt. Végül csak a becsületsér-
tést mondta ki a bíróság, s 120 koronás büntetést 
szabott ki Török Aladárra. 1901-es választási 
ügyek miatt is volt per. A szolnoki királyi tör-
vényszék személyes szabadság megsértése mi-
att 100 korona büntetésre ítélte. A fellebbezést 
követően ez az ügy a királyi táblához került, ahol 
1903 tavaszán azt a határozatot hozták, hogy vá-
lasztási elnökként a rend helyreállítására intéz-
kednie kellett, e tekintetben hatáskörét nem lépte túl, nem sértett személyiségi jogot.62

A Török család valószínűleg már 1902-ben elköltözött Pestre, ahol Török Aladár szülei, 
testvérei és rokonságuk élt. A család súlyos anyagi gondokkal küzdött. A korabeli Jászkürt c. 
hetilap azt írta, hogy Török Aladár Amerikából írt levelet jó barátjának Elefánthy Sándornak, 
s abban többek között az állt, hogy ott közjegyzőként működik!63  Erről – a leszármazot-
takkal egyeztetve - az valószínű, hogy az USA több államában is próbálkozott megélhetést 
találni, s ehhez jogi ismereteit kamatoztatni. Bizonyos, hogy New Jersey Állam fővárosában 
Trentonban éltek.64 1906 és 1911 között kétszer is kiment Amerikába, de ez sem hozta meg 
az anyagi eredményt, amit ettől vártak. Amikor a második útra sor került, akkor a két fiú, 
Imre és Miklós itthon maradt a rokonság felügyelete alatt, és elvégezték középiskoláikat.

Török Aladár végig katona volt a Nagy Háborúban. Huszár főhadnagyként szolgált, két-
szer kapott Signum Laudist a kardokkal ékesítve, és a Károly csapatkeresztet is kiérdemelte. 
Visszatérve családjához Budapestre, az őszirózsás forradalom hírének hallatán, 1918. októ-
ber 31-én agyvérzést kapott. Úgy is fogalmazható, hogy a forradalmi változás miatt megütöt-
te a guta.65 A Farkasréti temetőben, katonai parcellában temették el.66 

60 Jászberény és Vidéke 1902. január 19, és 26.
61 Jászberény és Vidéke 1902. január 5, és január 19.
62 Jászberény és Vidéke 1903. április 26.
63 Jászkürt 1906. július 25.
64 Greguss (Török) Edit szíves közlése szerint.
65 Greguss (Török) Edit és Lakatos Miklós szíves közlése nyomán. – Sajnos sírját a család tagjai már nem találták 
meg egyik temetőben sem, mert valószínűleg felszámolták az I. világháborús parcellát. 
66 Sugárné Koncsek Aranka: Jász történelmi arcképcsarnok  Jászberény, 2003., 237.o.  könyvében – a Ferenczy 
rokonokra hivatkozva azt írta le, hogy a Farkasréti katonai temetőben helyezték örök nyugalomra Török Aladárt.

Török Aladár időskorában
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A Török család anyagi viszonyairól

Egy újsághirdetés 1897-ből arról tudósít, hogy Török Aladár eladásra kínálta a Mátrai-féle 
fatelep melletti házát, valamint neszűri szőlőket több helyen és a Zagyva partján egy nagy 
dísz- és gyümölcskertet is.67 1898-ban Török Aladár házat épített, a Kossuth utcán, a malom 
mellett.68 A gőzmalom 1899-ben is működött, jövedelmet hozhatott, egy szakember vezette 
magas fizetésért. öregerdőn is volt birtoka, ahol a béres irányította a munkákat, és 1901-ben 
Hajtán is volt bérelt földje, tanyája.69 Azonban a gazdálkodás eredményességéről, a családot 
eltartó mértékéről nincs információ. A polgármesteri posztjáról történt felfüggesztés után, 
1900 őszén Török Aladár eladta a malmot 90 ezer forintért Vallus Jánosnak.70 

A jászberényi gyámhatóság 1876 és 1892 közötti szabálytalan működése nagyon sok 
árva vagyonát tette semmivé. Ferenczy Leona is pert indított az árvaszék ellen, mert örök-
ségét rosszul kezelték. A perben 300 ezer korona összegű követelés szerepelt. A sok éven 
át húzódó   eljárás több fórumot is megjárt, majd a Királyi Kúria 1911-ben hozott döntést. 
Ebben elismerték, hogy a követelés jogos. A Kúria utasította a Királyi Törvényszéket, hogy 
intézkedjen a kártérítés ügyében.71 Ezt az összeget azonban a jászberényi képviselő-testület 
soha nem fizette meg számára. Koncsek István - aki 1903-tól 1914-ig ismét polgármestere 
volt a városnak - sosem gondolta, hogy fő ellenségének kifizeti a megítélt járandóságot. Az-
tán jött az I. világháború, ami új helyzetet teremtett.

A kártérítés 1923-ban sem volt rendezve. Ekkorra már Jászberény vezetése is változott, 
Friedvalszky Ferenc volt a polgármester. A képviselő-testület – több más megoldandó fel-
adat miatt is – hitel felvételét tervezte. Török Aladárné követelése már fél millió koronás 
összegre nőtt.72 Azonban a hitelfelvételre nem került sor. 

Leona 1928-ban meghalt. Temetése 1928. február 28-án volt Budapesten, a Rákosi új 
temetőben. Gyászolta 3 gyermeke: Imre, Miklós és Róza, valamint menye Kail Ida, és ennek 
leánya Török Edit.73

Török Aladár és Ferenczy Leona gyermekei sorsáról

Török Imre (1896-1965) Az I. világháború kitörésekor éppen leérettségizett. Részt vett a har-
cokban, és 1918-ban lovas tüzér hadnagyként szerelt le. Számos kitüntetést kapott, Signum 
Laudis nagy ezüst, Károly csapatkereszt, sebesülési érdemérem, stb.74 Beiratkozott Keszthe-
lyen a Gazdasági Akadémiára, mezőgazdász oklevelet szerzett. Orosházán tanított a polgári és 
felső-mezőgazdasági szakiskolában mezőgazdaságtant és a tangazdaságot vezette. Okleveles 
gazdaként, növénytermesztő tanárként e témában 1926-ban tankönyvet készített. Ebben akkori 
kollégája, Móczár Miklós is részt vett, aki később a jászberényi tanítóképző igazgatója lett.75 
 
67 Jászberény és Vidéke 1897. július 11.
68 Jászberény és Vidéke 1898. október 1. Ez az épület máig megvan, jelenleg egy ABC bolt működik benne.
69 Jászberény és Vidéke 1901. július 28.
70 Jászberény és Vidéke 1900. október 14. 
71 Jászkürt 1911. augusztus 10.
72 Jász Hírlap 1923. július 8.
73 Jász Hírlap 1928. február 26. - gyászjelentés
74 Greguss (Török) Edit szíves közlése szerint.
75 Tanulmányok a kétszázötven éves Orosháza és vidéke történetéről 1995. Fekete Nándor tanulmánya 267.o.
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Szegeden a Tanárképző Főiskolán mezőgazdaságtan tanszéket alapított, s ennek vezetője 
volt 1931-től 1950-ig. Emlékét ma is őrzik Szegeden, születésének 100. évfordulóján, 1996-
ban emléktáblát avattak a főiskolán, és egy kiállítást rendeztek munkáiból, régi fotókból. Hat 
gyermeke született, 3 fiú, 3 leány. Közülük négyen érték meg a felnőtt kort.76 

Török Miklós (1899-1961) Közgazdasági-kereskedelmi végzettsége volt. Bírósági végrehaj-
tóként Kunszentmiklóson dolgozott, itt vette feleségül a református lelkész lányát, Baky 
Idát. A II. világháború során hadnagyként szolgált, majd amerikai fogságba került. Sikerült 
családjával együtt kijutnia az USA-ba. Négy gyermekük volt, Detroit közelében éltek nehéz 
körülmények között. A családi kapcsolatok megszakadtak.77

Török Rozália (1900-1974) Szép és művelt lány volt, apja kedvence. Azonban 1920-ban, 
Pesten egy villamos elütötte, súlyosan megsérült, tolószékbe kényszerült. A közlekedési vál-
lalat - hibája okán - a Győri úton volt Vöröskeresztes Kórházban különszobát és életjáradé-
kot biztosított számára. Budapest ostromát 1944-45-ben rettenetes körülmények között élte 
át. Ekkor volt egy vőlegénye, aki egy alkalommal felment az óvóhelyről szétnézni, talán 
vízért. Egy repeszdarab eltalálta és azonnal meghalt. Rózsikát annyira sokkolta az eset, hogy 
a tolószékből felugrott. Ettől kezdve tudott járni, így az életjáradékot megvonták tőle. Nyo-
morogva, segélyekből, kézimunkázásból, keksz-sütésből tartotta fenn magát. A csaknem 30 
évvel korábban elhalt vőlegénye sírjába temették el.78

76 Greguss (Török) Edit szíves tájékoztatása szerint.
77 Greguss (Török) Edit szíves tájékoztatása szerint.
78 Greguss (Török) Edit és Lakatos Miklós szíves tájékoztatása szerint. A rendelkezésemre bocsátott képekért, 
dokumentumokért  is  hálás köszönettel tartozom.
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