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WIRTH ISTVÁN

Becsületbeli ügyek és politikai küzdelmek
Jászberényben, a századfordulón

A magán- és közélet viharaiban ma és egykoron sűrűn keletkeznek becsületbeli
ügyek, olyan személyes ellentétek, amelyeket a törvényekbe foglalt jog nem tud kezelni.
Olyan ügyek, amelyekkel a felek a legritkább esetekben fordulnak a bírósághoz. Például
ha egy személlyel vagy közeli hozzátartozójával kirívóan udvariatlanok, megsértik,
becsületsértő módon gyalázzák, esetleg tettleg bántalmazzák, akkor az önérzetébe
gázoltak, tehát különféle fokú sérelmeket szenvedett el. A sérelmek vagy sérelemnek
tartott cselekmények száma változó, nagy a különbség az elkövetett udvariatlanság és
a tettlegesség között.

Természetesen történelmi korok és társadalmi hovatartozás függvénye, hogy egy-egy
sérelemért milyen elégtétel jár. Egykor, alig több mint fél évszázada szinte minden
magára valamit adó úrnak kötelessége volt, hogy becsületbeli ügyeit a lovagiasság sza-
bályai szerint intézze. Sajátos intézmények működtek közre az ilyen ügyekben, például
a becsületbíróságok. A régi hadsereg ezredenként kialakított becsületügyi választmányai
akár a tiszti pályáról is eltávolíthatták azokat, akik tisztességtelenül viselkedtek, még
akkor is, ha az érvényben lévő törvényeket nem szegték meg. Például, a tisztek vagy
tisztjelöltek becsületügyi eljárás alá kerültek, ha nem vettek elégtételt olyanokkal
szemben, akik nyilvánosan rombolták a hadsereg tekintélyét vagy gyáván viselkedtek.

Az elégtétel legsúlyosabb formája a párbaj volt, amit hivatalosan, törvényekben
régóta tilalmaztak, de a szabályszerűen lebonyolított párbajok hőseivel szemben mindig
elnézőek voltak. Az 1878-as büntető törvénykönyv vétségként ír róla és a legsúlyosabb
végkifejlet esetén is 2—5 évig terjedő fegyházzal büntette.

A dualizmus korában komoly igazságügyi szakemberekben fel sem merült, hogy
politikai elítélt vagy egy párbajhős a köztörvényes bűnözőkkel közös intézmény vendége
legyen. A párbaj módozata és a fegyvernem megválasztása a sértett fél előjoga volt.
Sok párbajmódozat ismeretes. A fegyverek kard, vívótőr és pisztoly voltak. Vívhattak
első vérig, vagy előre meghatározott összecsapásszámban. Lőhettek háromszori golvó-
váltással tizenöt, de ötven lépésről is. A századfordulótól az 1930-as évekig az újságok
„Nyílttér" rovata mindig említett párbajokat.

Leggyakrabban a politikusok és a hírlapírók voltak kénytelenek kardot, pisztolyt
ragadni. A nő-, feleségcsábítási ügyek résztvevői mellettük csak bronzérmesek lehettek.
A két legismertebb párbajhős a politikus gróf Tisza István és Beniczky Ödön voltak.
Tisza ötven alkalommal párbajozott, többnyire parlamenti képviselőkkel. Leghíresebb
összecsapás-sorozatában egymás után vívott meg gróf Károlyi Mihállyal és őrgróf
Pallavichini Györggyel. Tisza és Beniczky orgyilkosság áldozatai lettek. Tóth Kálmán
költő egy versét ért kritikája miatt Gyulai Pált invitálta pisztolycső elé és sebezte meg
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a lábán. Krúdy Gyula karddal bírta jobb belátásra Sztojanovics Viktor huszárszázadost.
aki nem akart vele kezet fogni. Nagy port kavart Krúdynak Szentkirályi Béla
rendőrfogalmazóval vívott kettős sebesüléssel végződő összecsapása. A párbajo/ók
némelyike a váci fegyházba vonult néhány hónapra. Ebben az intézményben vetette
papírra az ugyancsak kardpárbaj győztes Herceg Ferenc első regényét.

A sors furcsa fintora, hogy Balkay Béla fegyházigazgató egy szerencsétlen lovagias
ügye miatt szintén eltöltött néhány hónapot saját fegyintézetében. A szelíd természetű
Gárdonyi Géza vagy a zseniális matematikus Bolyai János is többször feliratkoztak a
párbajozók közé, lévén eredeti foglalkozásuk újságíró illetve tüzértiszt volt. Dr. Várady
Károly tanfelügyelő a kolozsvári tanítóképző intézetben a tanév végi eredmények
megbeszélésénél kifogásolta Gesztessy Etelka tanárnő osztályzatait, mire Kozma József
tanár párbajra hívta ki 1886. június 20-án. A tanfelügyelő utolsó észrevételét tette,
ugyanis a golyóváltásokban elhunyt.

A század utolsó éveiben országszerte megnőtt a párbajjal végződött politikai termé-
szetű becsületbeli ügyek száma. A századforduló évei telítődtek feszültséggel. Erzsébet
királynő meggyilkolása, az egyre erőteljesebben kibontakozó nemzetiségi mozgalmak,
a nemzetközi helyzet gyakoribb válságai gyorsan elfeledtették a millenniumi ünnepségek
derűjét. Bánffy Dezső báró kormánya 1899. február 18-án lemondott. Széli Kálmán
megegyezik az ellenzékkel és február 26-án kormányt alakít. A Nemzeti Párt egyesül
a Szabadelvű Párttal és kemény küzdelem árán sikerült elfogadtatni a parlamenttel az
osztrák-magyar gazdasági kiegyezés esedékes megújítását. A század utolsó évtizedének
egyházpolitikai csatározásai az állam és egyházak közötti viszony 1895-ös rendezése
után is tovább folytak. A kötelező polgári anyakönyvezés és házasság intézménye elleni
fellépést a Katholikus Néppárt kezdeményezte. Az egyre hevesebben egymásnak
rugaszkodó konzervatívabb és liberálisabbnak mondható politikusok időnként nagyon
kemény hangot ütnek meg a sajtó hasábjain.

A vidéki városokban a politikai pártok inkább csak választásuk idején hallatják hang-
jukat. A köztes időszakot a pártok helyi vezéregyéniségei casinóikba. egyesületeikbe
visszahúzódva töltik. Gróf Apponyi Albert, Jászberény országgyűlési képviselője óriási
tekintéllyel rendelkezett, mérsékelten konzervatív arisztokrataként kellő bölcsességgel
és tapintattal avatkozott választókerülete belső hatalmi harcaiba. 1898 folyamán
ellenzékbe szorult. A városban Koncsek István után Török Aladár került a polgármesteri
székbe. A képviselőtestület két részre szakadt, Pethes Pál ügyvéd volt a Török Aladárral
szembenálló ellenzék vezéregyénisége. Almássy Árpád a városi rendőrkapitány Török
oldalán állt a Koncsek-Pethes csoporttal szemben.

A XIX. század utolsó évében 27 ezer lakosú Jászberényben két hetilap működött.
Az Apponyihoz és az Úri Casinóhoz közelebb álló Koncsek-Pethes irány a Jászberényi
Hírlapot jelentette meg. Felelős szerkesztője 1898. áprilisától Balogh Miklós, majd 1898.
szeptember 11-től Lingauer Albin vezette a lapot. Török Aladár polgármester táborának
szócsöve a Jászberény és Vidéke volt. Érdekessége, hogy 1898. december 24. és 1900.
április 1. között személyesen Török szerkesztette és utána Háy Géza neve szerepelt
szerkesztőként. A két lap cikkeinek hangvétele 1898—99 folyamán egyre jobban
eldurvult.

A Jászberény és Vidéke 1899. november 19-én Lingauer ítélete című cikkében vilá-
gosan elmondja, kik között zajlik a küzdelem. Koncsek Istvánt és Pethes Pált hibáztatja
a folytonos civódásokért, mert igyekeztek rávenni a főispánt fegyelmi vizsgálat lefoly-
tatására Török polgármester ellen. 1899. november 8-án Lippich Gusztáv főispán Török-
kel szemben fegyelmi vizsgálatot javasolt, mivel a város gazdálkodását szabálytalannak
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vélte. A cikkben hivatkoznak arra, hogy Török 16.507 ezüstforinttal megnövelte a város
bevételeit, illetve míg Koncsek 1896-ban 15.675 ezüstforintot. Török 1899-ben
20.398-at költött a város költségvetéséből az egyház és az iskolák támogatására. A
hivatalnoki fizetéseket évi 600 forint összeggel növelte a városban. Török népszerűsége
ezekben a hónapokban — mint a későbbi fejleményekből kiderül — lendületesen
csökkent, ennek oka a polgármester kifejezetten agresszív magatartása volt.

A helyi politikacsinálás igazi műhelyében az Úri Casinóban . ahol 1839 óta élte
társasági életét Jászberény igazi elitje, Töröknek nem volt nagy tábora. Az Úri Casinó
teljes jogú tagsága nem haladhatta meg a 200 főt. A felvételüket kérőknek belépéskor
100 ezüstforintot kellett befizetniük (összehasonlításul egy kinevezett tanító meg-
élhetését biztosító éves fizetése 1880-ban 400 ezüstforint volt). A városi vezetésben
kiélesedett hatalmi harc következtében járványos méreteket öltöttek a becsületbeli
ügyek. Elefánthy Sándor, aki régebben a város polgármestere volt elutasított egy párbaj-
kihívást, az Úri Casinó ezért kizárta tagjai közül. (Érdemes megjegyezni, hogy Jász-
berényben az Úri Casinó mellett — amelynek önálló székháza a nemrég még Honvéd-
ségi Művelődési Ház épülete volt — működött egy 1883-ban alakult Polgári Casinó is.
tagjai 1894-től a Lehel Szállóban tartották összejöveteleiket. 1899. január 15-én az Úri
Casinó tisztújításakor ismét Koncz Menyhért prépost plébánost választották elnökké, a
néhány békétlenkedő Török-párti tag látványos vereséget szenvedett.

Török Aladár az első huszárezred tartalékos hadnagya volt, mint ilyen személy az
ezred tiszti becsületbíróságának joghatósága alá is tartozott. Az egyébként jogi végzett-
ségű Lingauer Albin miután kritikus írásai miatt becsületbeli összeütközésbe keveredett
Törökkel, az első huszárezred bíróságánál becsületügyi eljárást kezdeményezett ellene.
Érthető, ha a lobbanékony természetű polgármestert ez nagyon bosszantotta, mivel
Lingauer párbaj vétsége miatt állt a Szolnoki Törvényszék elé Almássy Árpád
rendőrkapitány társaságában nem először, és nem utoljára. 1899. folyamán két ízben
mérkőztek meg karddal. 1899. november 22-én a Törvényszék főként azt firtatta, mi
indította Lingauert az Almássy elleni kihívásra. A fiatal újságíró ezt környezete hatá-
sával magyarázta, s mivel sérülés nem történt, a Törvényszék — tekintettel a megbánást
tanúsító magatartásra — Almássyt öt napi államfogházra, míg a kihívó Lingauert tíz
napi államfogházra ítélte. Lingauert ugyanebben az esztendőben szeptember 15-én Háy
Géza papírkereskedővel és újságíróval vívott párbajáért 14 napi államfogházra ítélte a
Törvényszék. 1899 nyarán Török Aladár becsületbírósági ügyében szakértőként Clair
Vilmost is megkérdezték, aki Codexe 50. paragrafusára hivatkozva Lingauernek adott
igazat. Az ezred becsületbírósága végül nem vonta kétségbe Török párbajképességét.
Török Lingauer ellen az Úri Casinó vezetőségénél tett bejelentést, de a testület sem őt.
sem párbajsegédeit, Pethes Pált és Tarnay Sándort nem marasztalta el. Török segédei.
Szabó Zoltán őrnagy és Citó Károly százados voltak. Citó még a nyár folyamán vívott
kardpárbajában olyan súlyosan megsebesült, hogy tényleges katonatiszti szolgálatra
alkalmatlanná vált. Ellenfele minden valószínűség szerint tiszttársa volt.

A kardpárbajok helyszíne Jászberényben többször a Lehel Szálló nagyterme volt.
Lingauer és Török minden bizonnyal kétszer vívott pisztolypárbajt. Clair Vilmos ezt a
becsületbeli ügyet 1899 végére datálta párbajtörténetében.

Az indulatokat forrpontig hevítette az 1899. évi Péter-Pál napján rendezett népünne-
pély (Jász Hírlap, július 2.). A Bathó-kertben Verseghy vendéglős bérleményében
kezdődött a „Szentföldi zarándokok megérkezése Jeruzsálemből" címet viselő jelmezes
felvonulás. A Koncsek-Pethes táborhoz tartozók a katolikus vallásnak és jelképeinek
meggyalázásaként értelmezték az eseményeket. A főként mesterlegényekből álló csoport
az Uri Casinó épülete előtt folytatta a rendbontást. Az Úri Casinó köreiben is egyre
népszerűtlenebb Török Aladár polgármester, aki a Lehel Szállóban, illetve a Casinóban
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is hirhedett volt hirtelen haragjáról és időnkénti modortalanságairól. a hírlapi és
képviselő-testületi támadások kereszttüzébe került. A városi gőzmalomra 3500 forint
hitelt akart felvenni, ezzel sokan nem értettek egyet, illetve az 1900-ban létesült Dohány-
beváltó helyének kiválasztásával kapcsolatosan is akadtak ellenlábasai. 1899 decem-
berében a városi téglaégetőnél tapasztalt visszaélésekről írt a Jászberényi Hírlap. 1899.
december 19-én adják hírül, hogy Lippich Gusztáv főispán felfüggesztette Török Aladár
polgármestert. 1900 januárjától Cigán János alpolgármester elnökölt a képviselőtestület
ülésein, melyeken Török Aladár mint virilis képviselő vett részt. 1900. február 11-én
Finita La Comedia címmel írt cikkében Török visszautasítja az ellene felhozott vádakat,
nyíltan kimondja: politikai ellensége Apponyinak. A szolidan fogalmazva gyalázkodó
írás több családot és személyt sértett meg, például Stretmann, Pray. Taczmann. Eigen.
Uzelmann nagy tekintélyű családok sváb, tót származását említi. Kijut a sértés Tarnay
Sándornak is, ugyanis Török kitételei között „disznópásztorból lett közjegyző" és más
megjegyzések is szerepeltek.

Tarnay lovagias elégtételt kívánt. 1900. február 13-án szerdán délután 15 órakor
zajlott le a pisztolypárbaj a külső malom melletti téren. A kihívás oka a Jászberény és
Vidéke február 11-én megjelent cikke. Tarnay segédei Pethes Pál és Weisz István voltak.
Török dr. Almássy Lászlót és Vecsey Aladárt kérte fel párbaj segédének. A két orvos
dr. Király Gáspár és dr. Neumann Lipót „párbajorvosok" voltak. A huszonöt lépésről
történő egyszeri golyóváltásban egyeztek meg. A lövésre adott 10 másodperc elmúlt.
Tarnay a levegőbe lőtt, Török nem sütötte el fegyverét. Ezzel ért véget a Török Aladárral
vívott párbajok sora Jászberényben.

Török a Jászberény és Vidékét visszaadta tulajdonosának Brünauernek. A rossz
nyelvek szerint 1902 után már azért nem szerepel a virilisek névsorában, mert felesége
vagyonát is eltékozolta. A fővárosba költözött. Az első világháború idején huszár-
főhadnagyként szolgált (1861-ben született). Bátorságáért a Károly csapatkeresztet is
megkapta. 1918. október 31-én hunyt el a harctéren szerzett betegségében.

Lingauer Albin később Lékay-Lingauer Albinként a Vasvár-megye című lap szer-
kesztője. Fontos szerepet tölt be az 1921-es két királypuccs kísérletében. IV. Károly
belső köréhez tartozik. 1920-tól nemzetgyűlési képviselő a kőszegi választókerületben.
Háromszor választják meg a törvénykezés tagjává legitimista programmal. 1962-ben
hunyt el élete 85. évében Linzben.

A politikai küzdelmek világából kiszorul a párbaj, a hatalomért zajló harcban más
eszközök divatoztak a második világháború idején és utána. Az erőszak nagyipari és a
párbajkódexet nem alkalmazó formái lassan elfeledtették a néhány évtizede még oly
fontos „becsületbeli ügyeket".
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