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EGY (BOR)KERESKEDŐ NEMES*
VINCZE PÁL HIVATALI ÉS ÜZLETI KARRIERJE

MAGÁNÉLETE TÜKRÉBEN

„mennyire ellenkezik a kereskedés,
a nyereségre dolgozó termelés elve

a magyar természettel"1

(Szekfií Gyula)

Biográfiát írni illúzió - summázta szkeptikusan Pierre Bourdieu. A szociológus úgy
fogalmazott, hogy az élet nem más, mint egy mindenféle értelmet nélkülöző káosz, így az
életpálya megrajzolására kiválasztott tettek, események, érzések csak az egyén vagy az őt
megfigyelő tudatában alkotnak (fiktív) egységet. A „párizsi olasz" mikrotörténészek doyenje,
Giovanni Levi pozitívabban állt a műfajhoz, szerinte a kiválasztott hős kulturálisan és
társadalmilag meghatározott - a normarendszer rései között meglévő - döntésszabadságát
kell a vizsgálódás fókuszába állítani. Patrice Gueniffey arra figyelmeztet, hogy a normatív
struktúrák sohasem merevek és koherensek, hanem folyamatosan változó szerkezetek,
fejlődésük, átalakulásuk, lerombolásuk a társadalmi szereplők műve. A mikrokörnyezetéhez
kötődő egyén életpályájában a szükségszerűség igazolása helyett az akarat, a választás, a
véletlen, az esetlegesség feltárása a biográfus legfőbb feladata. Hedwig Röckelein, s a
gyakorló életrajzíró, Kövér György úgy véli, hogy a górcső alá vett személy karrierje
mellett személyiségének belső magvát (karakterét), magánéletének rejtett dimenzióit is
érdemes feltérképezni. Nem haszontalan kinyomozni, hogy valaki a családi körben, az
üzleti életben ugyanúgy viselkedik-e, mint a közéletben. Manapság a biográfia (újra)
virágkorát éli, ám a műfaj csak akkor teljesíti küldetését - vallja Jacques Le Goff-, ha
képes megmutatni egy egyéni életút történelmi jelentőségét.2

Bourdieu provokatív ars poeticája' ellenére, elfogadva az új típusú biográfia írás
módszertani alapvetéseit felvázoljuk Vincze Pál különböző életterületeken folytatott
társadalmi akcióit, az azokban mutatott viselkedésformáit, emellett rávilágítunk arra, hogy
miként tudta kamatoztatni gazdasági, társadalmi, kulturális erőforrásait, kognitív tőkéjét
(kereskedő szellem) a különböző normarendszerek keretei között.

• A tanulmány másodközlés. Eredetileg a Debreceni Szemle 2007/3. és 2008/1. számában látott napvilágot
1 A magyar bortermelő lelki alkata című tanulmányból idéz Pach Zsigmond Pál, 1982. 398-399. p.
2 Levi, Giovanni, 2000. Gueniffey, Patrice, 2000. Röckelein, Hedwig, 2002. Kövér György, 2000, Kövér György, 2002. Az

életrajzírás módszertanára, gyakorlati alkalmazására az Aetas 2002/2-3. száma ad támpontokat.
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1.) Családi (rizikó)faktorok

„Nem azt érdemlik ám a meg boldogult Atyámnak azon Nfemejs Communitásnak
dolgaiban tett sok fáradozásai, hogy azoknak emlékezete vele együtt porba temettessen " -
fakadt ki a túrkevei tanácsnak küldött levelében a bécsi nemesi testőrségben szolgáló
Vincze Pál. A huszonegy éves ifjú - a családi tájékoztatását alapul véve - fölényesen kérte
számon a nagykun település első emberétől, hogy miért nem foglalkozott a csikós által
„elveszített" lovak kárpótlásával. Felfokozott indulattól vezérelve a tanácstagokat irigységgel
vádolta, s figyelmeztette a főbírót a „tréfálás" befejezésére, ellenkező esetre kemény fel-
lépést ígért (,,az emberrel nagyon katonásan szoktam bánni") az őt gyermekkora óta
ismerő Kun Jánosnak, apja keresztkomájának, egykori kocsmabérlő társának! [Kieme-
lések - P. Z.] A mezőváros vezetői válaszlevelükben először megmagyarázták, hogy
panaszos megkeresés hiányában nem vizsgálhatták a csikós felelősségét, majd didakti-
kusán ráirányították Vincze Pál figyelmét fékevesztett stílusára. „Leszerelő" levelük
megtette hatását: Vincze Pál sűrű bocsánatkérések közepette esedezett Kun János és a
tanács jóindulatának visszaszerzéséért.3

A fenti események első látásra megmagyarázhatatlannak tűnnek, hisz a konfliktusban
résztvevő felek, illetve családjaik jól ismerték egymást, évtizedek óta a községet irányító
privilegizált csoportba tartoztak. Vincze Pál (anyai és apai ágon is nemes) felmenőit össze-
sen tizenhétszer választották Túrkeve főbírájává, továbbá a família tagjai több mint fél
évszázadon keresztül ültek a tanácsban." A Vinczék társadalmi presztízsük mellett anyagi
erejükkel is kitűntek (ahogy arrafelé manapság is mondják) Keviben. A jászkunok életében
sorsfordítónak tartott 1745-ös redempció5 után, a család akkori feje 272 katasztrális hold
szabadparasztinak minősülő földet (153 hold szántó, 119 hold kaszáló) váltott, illetve
vásárolt. Teljesítményével az 1760-as évekre a legnagyobb földdel rendelkező birtokossá,
korabeli kifejezéssel élve redemptussá vált.6

A vizsgálatunk tárgyát képező Vincze Pál apja megszakításokkal öt évben ült a főbírói
székben, települési karrierje csúcsán pedig a Nagykun Kerület fizetés nélküli esküdt
ülnökévé választották.7 Vincze Pál nem helybeli, hanem egy cívis nőt vett nőül, válasz-

3 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár (JNSZML) Túrkeve közigazgatási iratai. (V. A. 501/b.) Cap. A. Fasc. 4. No.
54/1798. A tisztviselők sértegetéséért büntetés járt. Vö. Articuli 1844. 96. p.; Statuta 1844. 32-34. p. A főbíró keresztelte Pál
meghalt öccsét, Sándort. Idősebb Vincze Pál bátyjával és a főbíróval 1776 és 1779 között kibérelte a település kocsmáit.
JNSZML Túrkeve háztartási iratai. (V. A. 501/e.) Contractusok 1751-1854.

4 Őrsi Julianna, 1996. 17., 50-51. p.
5 A Jászkun Kerület 1702-ig királyi koronabirtok volt, majd földesúri tulajdonba (Német Lovagrend, Pesti Invalidus Ház)

került. 1745-ben a jászkunok 500 ezer rajnai forintért megváltották a területet (redempció). A lakosok anyagi erejük és
hadiadójuk arányában válthattak földet a 25 településen. A jászkunok az állami szolgálatok (hadiadó, nádori cenzus, nemesi
felkelés, áthaladó katonaság ellátása) mellett az önigazgatás fenntartására fizettek adót, s még közmunkával is tartoztak.
Bagi Gábor, 1995. 49-57. p.

6 A redempciókor Túrkeviben rovásonként mérték a földet, 1 rovás 22 rajnai forintba került. A családfő 528 forintért (24
rovás) váltott földet. Bagi Gábor, 1995. 43. p. A vásárlások időpontja ismeretlen, de két évtizeddel később már 34 rovásnyi
fold szerepelt a neve mellett. JNSZML Túrkeve összeírásai. (V. A. 501/d.) 1765-ből származó lajstrom. 1 rovás 8 katasztrális
holdnak felelt meg. A Túrkevéről szóló részeknél mindig ebben a mértékegységben adom meg a területnagyságot. A szántó
és kaszáló átváltására JNSZML V. A. 501/b. Cap. C. Fasc. 7. No. 2/1803-1804.

7 JNSZML Jászkun Kerület nemesi közgyűlésének jegyzőkönyvei. (IV. A. l/a.) 1783. okt. 13. 480. Az esküdt ülnökök peres
eljárásoknál, a tisztviselők választásánál, a települési kasszák ellenőrzésénél tevékenykedtek. Minden településnek csak 1
fizetett esküdtje lehetett. Bánkiné Molnár Erzsébet, 1995. 66., 244. p.
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tottja a neves professzor, Piskárosi Szilágyi Sámuel Sára nevű lánya lett. A Nagykunságba
kerülő tizenhét éves hajadon anyja a tehetős kereskedőket és főbírót adó Szeremley család
leszármazottja volt.8 A Szilágyiak - a Szeremleyek révén - az Érmelléki járásban Janka-
falván, a Váradi járásban Jákóhodoson, Hegyközpályiban és Hegyközkovácsiban rendel-
keztek birtokrészekkel a 18. században.9

A pár házassága különösen termékenynek mondható, hisz az együtt töltött harminc-
három év alatt tíz gyerek látta meg a napvilágot.10 Férje 1792-es végzetes infarktusát
követően Szilágyi Sára nyakába szakadt az eladósorba került lányok kiházasítása, s a
három kiskorú felnevelése is. Feltehetően nagyban támaszkodott a már a tizenhatodik
életévét taposó Pálra, a legfontosabb ügyeket azonban maga intézte — meglehetősen kevés
sikerrel. Az egymást érő konfliktusok között volt egy közös vonás: az özvegy minden
megoldatlan helyzetért a tanácsot hibáztatta." A sorozatos összeütközések közül
gyakorlatilag két eset mutat rá a fokozatosan éleződő ellentét eredőire. 1795-ben Mária
nevű lánya kalapban jelent meg az istentiszteleten. A település prédikátora (aki az özvegy
sógora volt), a tanácstagok kérésének eleget téve, megintette a lányt. Az „öltözet isten előtt
semmit sem teszen, hanem az igaz és tiszta szív a mely ő felsége előtt kedves" - érvelt a
református teológus lánya, majd így folytatta: Mária „soha kunsági Asszony nem lesz és
őneki soha sem prédikátorok annyira inkáb közönséges Tanáts nem fog parantsolni''.'-
1805-ben a nótárius Szilágyi Sárát utasította vagyonlajstromának kiegészítésére, mert keve-
sebb lábas jószágot, szolgát tüntetett fel, mint amennyit valójában bírt. Az özvegynek több se
kellett, a tanáccsal szemben felgyülemlett nemtetszését ismét papírra vetette. „Disznó élet a
kunsági élet [...] nem híjába Nagy Emlékezetű Atyám nem akart adni az itt való paraszt életre,
a leg nagyobb ember telenség előre való nem látás betsülettel való nem gondolás, hogy egy
ilyen asszonyt meg nem tudnak különböztetni a paraszt renden lévőktől".0 [Kiemelések - P.
Z.] A fentiekből egyértelműen kiviláglik, hogy Szilágyi Sára nemesi öntudata ütközött a
jászkun szabadparaszti társadalmi léttel. Az özvegy nem a Jászkun Kerületben szociali-
zálódott, így képtelen volt elfogadni, hogy a nemes redemptusoknak birtokuk után ugyanúgy
kell adózni, mint a nemteleneknek. Azt meg végképp nem tudta tolerálni, hogy a települési
tanácsba a birtokosok voksaival bekerülő nemtelenek nemeseknek is dirigálhatnak.'4

8 Nagy Iván, 1863. 687-690. p., Nagy Iván, 1865. 711-712. p., Nagybákay Antal, 1942.4-15. p., Szinnyei 1909. 910. p.
9 Bársony István - Papp Klára - Takács Péter, 2003. 312. p., Nagy Iván, 1863. 711-712. p. A Szeremleyek őse Szikszai Kiss

Péter volt, ő szerezte a négy települést 1698-ban. Nagybákay Antal, 1942. 28-31., 49. p., Fényes Elek 1839. 77-80., 98. p.
10 Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár. Egyházi anyakönyvek mikrofilmmásolatai. A 2180. Piskárosi

Szilágyi Sára (1752. 10. 10. Debrecen). A 2181. A pár esküvője (1769. 10. 4. Debrecen) Magyar Országos Levéltár (MOL)
X. szekció - mikrofilmtár A 2452. Ismeretlen nevű fiú (1770. ?. - 1778. 6. 20.), Sára (1772. 11. 13.), Julianna (1775. 2. 18.),
Pál (1777. 4. 1.), Márton (1779. 7. 9. - 1779. 7. 11.), Mária (1780. 9. 28.), Zsuzsanna (1783. 4. 1.), Eszter (1786. 7. 25.),
Sándor (1789. 1.20.-1790. 11. 28.), Klára (1792. 8. 25. - 1794. 11.25.)

11 JNSZML Túrkeve tanácsülési jegyzőkönyvei. (V. A. 501/a.) (szolgálónő felfogadása) 595-596/1792., (adósságok behajtása)
Uo. 377. 394-396. 401. számok alatt 1793-ban.

12 JNSZML Túrkeve törvényszéki jegyzőkönyveinek mellékletei. No. 158/1795.
13 JNSZML V. A. 501/b. Cap. C. Fasc. 9. No. 60/1805. Szilágyi Sára szolgájának a lajstromból való kihagyását annak nemesi

származásával indokolta.
14 A nemesek elégedetlensége gyakran az adófizetés kapcsán tört felszínre. Bánkiné Molnár Erzsébet, 1982. 370-371. p., Bagi

Gábor, 1995. 77., 207. p., Bagi Gábor, 2006. 204-211. p. A nemesek 1802-től bizonyos esetekben (büntetőügy, katonai
szállítás, elszállásolás, út- és hídjavítások) felmentési kaptak. Bánkiné Molnár Erzsébet, 1982. 369. p. A nemesek
beilleszkedésének problémáira a Jászkun Kerületből hoz példákat Rácz Istvám, 1988. 169., 194-203. p. A túlzott nemesi
öntudat kifejeződésére Kosa László, 2001. 46-58. p.
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Vincze Pál Túrkevibe küldött levele tehát nem egy előzmény nélküli támadásként,
hanem egy hosszú küzdelem újabb és határozott ütéseként értékelhető. A nemesi menta-
litását feladni képtelen Szilágyi Sára viselkedésével elvágta a família és a települési elit
között több emberöltőre visszanyúló, a megelőző generációk idején gondosan ápolt szoros
személyközi kötelékeket. Sorozatban elkövetett meggondolatlan akcióival jelentősen be-
szűkítette egyetlen fia helyi karrierlehetőségét, ami a Jászkun Kerületben való közéleti
szereplés főpróbájának minősült.

2.) A (segítséggel megmászott) hivatali grádics fokai

Apja halála után Pál jelentős szerepet kaphatott a majd 100 holdas (56 szántó, 43,5
kaszáló) jószág irányításában, ám nővérei férjhezmenetele után családja helyett saját
érdekeit helyezte előtérbe. 1796 őszén a nemesi testőrségbe való bejuttatását kérte a
Jászkun Kerület közgyűlésétől, amit az támogatott is nagybátyja testőri múltjára, családja
presztízsére való tekintettel.'5 A gárda alkapitánya örömmel vette jelentkezését, ám közölte
vele, hogy 1798-ig nem lesz üresedés a testőrségnél. Alig telt el egy fertály esztendő az
elutasítás után, Vincze Pál a testőrséghez kerülés siettetését kérte a közgyűléstől! A
tisztviselők nyugalomra intették a türelmetlen ifjút, s megígérték, hogy jelöltségét kiemelt
figyelemmel kísérik." Nem kizárt, hogy a Jászkun Kerület vezetése lépéseket tett az
ügyben (bár ezt források nem bizonyítják), mindenesetre 1797 júliusában a nádori
alkapitányt értesítették felvételéről.17 Vincze Pál kitöltötte az ötéves szolgálati időt, aminek
a csúcspontja s egyben záróakkordja az 1802-es diétán tett szolgálata lehetett.18 Pontosan
tudta, hogy leszerelését követően (anyja „akciói" miatt) Túrkeviben esélytelenül pályázik
választott vagy kinevezéssel járó pozícióra. Pályája töretlenül folytatódhatott volna, ha
kérelmének megfelelően főhadnagyi rangban áthelyezik az 1800-ban felállított 12. számú
„Palatínus" („Nádor") huszárezredhez, melynek tulajdonosa József nádor, a Jászkun
Kerület legfőbb bírája volt. Óhaja nem teljesült, az elutasítás okát nem rögzítették.19 Ez
azonban nem szegte kedvét, testőri szolgálatára hivatkozva a családi jószág hadiadó alóli
felmentése mellett esküdt ülnökké történő kinevezését kérte a nádortól. Első kérése
„természetesen" elutasításra, második meghallgatásra talált.-0 Vincze a Nagykun Kerület-
ben szerzett fontos tisztség megkaparintásával kikerülte a helyi elitet, s úgy tűnt, hivatali
elfoglaltságai mellett a Túrkeviben lévő gazdaság teendői kötik majd le erejét.

15 JNSZML Jászkun Kerület nemesi közgyűlésének közigazgatási iratai. (IV. A. 1/b.) Fasc. 2. No. 1841/1796. Nagybátyja,
Vincze István a gárda felállításakor került Bécsbe, de csak egy évet szolgált ott. Hellebronth Kálmán, é. n. 392. p. A testörség
jelentőségére, mobilizációs szerepére K. László József, é. n. 32., 36-37., 48. p.; Für Lajos, 2000. 80-81. p., Odor Imre, 1995.
261. p.

16 JNSZML IV. A. l/a. 794/1797.
17 JNSZML IV. A. 1/b. (elutasítás) Fasc. 2. No. 70/1797. (felvétel) Uo. No. 1168/1797.
18 Hellebronth Kálmán, é. n. 393. p. A szerző hibás adatokat közöl Vinczéről, jászságinak tünteti fel, s azt állítja, hogy testőri

szolgálata előtt vármegyei írnok volt.
19 JNSZML IV. A. 1/b. Fasc. 1. No. 1076/1801. Feltehetően helyhiány állt az elutasítás hátterében. A Hellebronth-féle

névanyag szerint a testőrök többsége a hadsereg állományába került (vissza) testőri szolgálatát követően.
20 JNSZML IV. A. l/a. 2204/1802. Uo. 360/1803.
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Mindezt a következő év történései egyértelműen cáfolják: Vincze Pál 1803 karácsonya
előtt Bihar vármegye nemesi közönsége előtt igazolta kiváltságos származását.:i Nem
tudjuk, hogy mi késztette lakhelyének megváltoztatására, az új miliőben azonban mindent
elölről kellett kezdenie. A vármegyei hivatalviselés szamárlétráját a legalsó foktól mászta
meg: 1805-ben lett esküdt, s három évig az is maradt."

1808 közepén hirtelen fordulat következett be az addig peres eljárásoknál, végrehajtá-
soknál segédkező Vincze Pál életében: ideiglenesen helyettesítette a nagyváradi akadémia
prodirectori posztjára távozó számvevőt. Az ajánlás szerint Vincze pozícióját két ténye-
zőnek köszönhette. Elsőként az esküdti szerepkör kiváló betöltését, másodikként testőri
múltját (!) említették. A gárda jogi, gazdasági, hadtudományi képzése a Jászkun Kerület
után az ország legnagyobb vármegyéjében is gyümölcsözött számára.33 A sikertörténet
azonban karácsony előtt jutott csúcspontjára: a számvevői hivatalt betölteni akaró négy
jelölt közül ő kapta a legtöbb voksot.24 Három esztendővel később Vincze mind a szám-
vevői tisztségre, mind az érmelléki járás főszolgabírói posztjára pályázott. A Váradola-
sziban tartott tisztújítás alkalmával a közgyűlésen megjelentek számvevőnek választották
meg.-5 A „kudarc" nem tántorította el, 1816-ban újfent kandidált szűkebb, választott pátri-
ájának főszolgabírói tisztségére, de emellett a szakhivatalnak számító, a számvevői
tisztségnél magasabb fizetéssel járó, nagyobb társadalmi presztízsű főjegyzői posztért is
ringbe szállt. (Nem tudni, hogy a „szakhivatalok" felől mi vezette a „hagyományos
törvényhatósági" karriert jelentő, embert próbáló főszolgabírói pozíció irányába?) Hiába
telt el öt esztendő, a vármegye nemesi közönségének Vincze Pálról alkotott véleménye
jottányit sem változott: voksaikkal egyik pozícióba sem ültették, viszont megerősítették -
munkájának magas szintű ellátásáért - eredeti tisztségében. A főispán feltehetően tudta,
hogy Vincze szívügyének tekinti járása elöljárói pozícióját, ezért élve hivatali jogkörével
tiszteletbeli főszolgabíróvá nevezte ki.:6

Már-már úgy tűnt, hogy - minden erőfeszítése ellenére - örökre számvevő marad, de
egy véletlennek és a vármegyei irányítás szándékának köszönhetően magasabb pozícióba
lépett. Gróf Rhédey Lajos főispáni adminisztrátor 1821 novemberében kinevezte a Mojszin
Miklós halálával megüresedett hadi főadószedői pozícióba. A particularis (kis) gyűlésnek
írott levelében a megbízást Vincze Pál erkölcsi feddhetetlenségével, tizenhárom éve tartó
számvevői serénységével, precizitásával indokolta.17 Szinte még meg sem száradt a tinta
az okiraton, amikor a közgyűlésen a „statusok" szóvá tették a pozíció betöltésének körül-
ményeit. Nemcsak azt kifogásolták, hogy a főispáni adminisztrátor a rendek megkérdezése

21 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár (HBML) Bihar vármegye közigazgatási iratai. (IV. A. 1/b.) Fasc. 8. No. 15/1803.
22 HBML Bihar várraegye nemesi közgyűlésének jegyzőkönyvei. (IV. A. l/a.) 1509/1805. Vincze az érmelléki járás „honor"

esküdtje lett. Dolgozatunk egyes részeihez szemléletben közel álló reformkori karriertörténetet közöl Völgyesi Orsolya.
2003. A táblabirákra Hudi József, 2006. A nemesi karrierek vármegyei szintű elemzésére Dominkovits Péter, 1991. Odor
Imre, 1995.

23 Szabályzat mondta ki, hogy a leszerelt testőrök a vármegyei tisztújításokon, a kormányzati hivatalok (kamara, só- és
postahivatalok stb.) betöltésénél előnyt élveznek. Ballagi Aladár, 1872. 384. p.

24 HBML IV. A. l/a. 759/1808. Uo. 2070/1808.
25 Uo. 1268/1811.
26 Uo. 382/1816. A kinevezés még a tisztújítás napján, 1816. július 1-én megtörtént, ám a jegyzőkönyvben csak 1817.január

9-én rögzítették. Uo. 23/1817.
27 HBML IV. A 1/b. Fasc. 5. No. 948/1821.
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nélkül döntött, hanem azt is, hogy Vincze kizárólag a kis gyűlés előtt tette le az esküt.28 A
főispáni jogkört gyakorló Rhédey hivatalosan nem vett tudomást az ellenvetésekről, sőt
Vinczét (másik két személlyel együtt) még táblabírává is kinevezte 1822 tavaszán.2' Az
adminisztrátor emberének számító adószedő azonban nem sokáig élvezhette pozícióját,
mert 1825-ben csúfos vereséget szenvedett a tisztújításon.30 Noha a rendek 1821-ben nem
személyét, felkészültségét, hanem hivatalba kerülésének módját kritizálták, amikor lehető-
séget kaptak, megvonták tőle a bizalmat. Pontosabban fogalmazva, ő lett - kiszolgáltatott
helyzeténél fogva - a rendek és a főispáni adminisztrátor csatározásának az áldozata.
Hivatali pályája ezzel az aktussal befejeződött, a későbbiekben egyszer sem tűnt fel a neve
a tisztújításokon. (Egyébként a családban az a hír járta, hogy Vincze Pál megromlott
egészségi állapota miatt távozott tisztségéből!)31 Bármennyire is balul ütött ki Vincze
utolsó közéleti szereplése, húszéves karrierjének végére - indulási körülményeihez képest
- magasra jutott.

3.) Merkantil mentalitás

A reformkor hajnalán majd 8000 lelket számláló Túrkeve gazdálkodásában a 19. század
közepéig (hasonlóan a környező nagykun mezővárosokhoz) a csekély jövedelmezőségű
földműveléssel szemben a felhalmozást lehetővé tevő árutermelő állattartás számított
meghatározó ágazatnak. Az 1808-ban négy országos vásár tartására jogot kapott Berettyó
(Túr) parti nagykun települést sajátos földrajzi helyzete miatt a jelentős utak elkerülték, s
a közelben nem keresztezték egymást, így nem fejlődhetett - a közeli Mezőtúrtól, a távo-
labbi Gyulától, Szolnoktól eltérően - a térség meghatározó vásárvárosává. Bár a mező-
városi cím megszerzése után a termények, a kézművesipari termékek egyre nagyobb
arányban cseréltek gazdát, az állatkereskedelem még sokáig meghatározó maradt a nem
túl nagy forgalmú vásárokon.32

Noha három helyen osztottak szőlőfoldet Túrkeviben, a település borból nem volt
önellátó. A mezőváros csapszékeit üzemeltető tanács a helyi, gyengébb minőségű borokon
kívül Nagykőrösről, Egerből, Kecskemétről, Tisza-mellékről, illetve Bihar vármegyéből,
ezen belül is az Érmelléki és a Váradi járásból vásárolt bort méretett a kocsmákban.33 A

28 HBML IV. A. l/a. 2480/1821. A kinevezés után elfogyott a rendek türelme, állításuk szerint Rhédey sokadik alkalommal
viselkedett önkényesen, ezért kívántak a diétához fordulni. Ez azonban még fenyegetésnek is kevés volt, hisz az uralkodó
rendeleti kormányzással, az országgyűlés kikapcsolásával, a vármegyék gyengítésével kívánta elérni pénz- és hadügyi
céljait. Vö. Vörös Károly, 1980. 624-631. A rendek mindkét területen keresztbe tudtak tenni a kormánynak. Ennek tükrében
értékelődik fel a hadi adószedő pozíció, s annak betöltője.

29 HBML rv. A. 1/b. Fasc. 5. No. 94/1822. A rendek szóvá tették, hogy a kinevezésekkel, a közgyűlések időpontjának titkolá-
sával Rhédey semmibe veszi jogaikat. HBML IV. A. l/a. 142/1822. Vincze kinevezése az elmérgesedett politikai viszonyok
függvényében értelmezhető, hisz a táblabírók döntő többségét a tisztújításokon nevezték ki. Vö. Hudi József, 2006. 45. p.

30 HBML IV. A. l/a. 1982/1825. A megválasztott hadi főadószedö, Ferdényi József 1977, a harmadik helyen befutó Vincze 226
(!) szavazatot kapott.

31 JNSZML Felsővályi Vincze család iratai 1700-1898. (XUI. 4.) No. 73/1825. Vincze Pál Bönyben élő unokaöccse azt írta
apjának, Vincze Lajosnak Túrkevibe küldött levelében: „sajnállom, hogy Pál Bátyánk az betegsége miatt resignált" [lemondott].

32 Dankó Imre, 1996. 339-355. p.
33 JNSZML V. A. 501/e. Contractusok 1751-1854. Jelzett időszak alatt csak egy rövid ideig, 1836 és 1839 között bérelte

magánszemély (görög Kondorosi Mihály) a kocsmákat. JNSZML V. A. 501/e. Borbírói számadások. 1800-1838. A Tisza-
melléki borok Tiszakürtről, Tiszasasról, Tiszaföldvárról, Cibakházáról származtak. Szilágyi Miklós, 1996. 290-292. p.
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források 181 l-ben említik először az érmelléki Jankafalvárói, Vincze Páltól származó bor
kevi kocsmákban való árulását. A borszállításra a település fogadott fel (először sikerte-
lenül) helybeli fuvarosokat.34 1818 augusztusában éppen Vincze Pál birtokáról, „Jankáról"
hozták a nedűt, amikor is a hordók „kifüródtak".35 1814 végén a kocsmai készletek kimerü-
lőben voltak, ezért a borbírák hivatalos levélben kértek árajánlatot Bihar vármegye szám-
vevőjétől. A nagykun mezőváros vezetése 200 öreg cseber bort akart venni Vinczétől, aki
„kedvessen vette" a megkeresést, s közölte a tanáccsal a kért mennyiség (fel nem tüntetett)
árát.36 1819 tavaszán az előzetes egyeztetések feltehetően sikeresek lehettek, mert egy
népes delegáció utazott Jankafalvára a bor minőségének megvizsgálására. A kóstolással
egybekötött vizit meggyőzte a borbírót, hisz alig egy hónap múlva már meg is érkezett a
nem túl nagy tételnek minősülő (417 kis cseber) borszállítmány Túrkevibe. Ebből azonban
csak 167 kis cseberért fizetett a tanács, a fennmaradó mennyiséget hitelbe hozták el.37 Vincze
azonban nemcsak a mezőváros fizetésképtelensége idején kényszerült engedményeket
tenni. Valószínűleg a borbíró elszámította magát, s 1812 telére túl sok „O bor" maradt meg.
A település vezetése megkérte a számvevőt, hogy a bor árát „lágyíttsa" meg vagy vegye
vissza (!) a nyakukon maradt készletet.38 Vincze a rendkívül tiszteletteljes megszólítást
követően először a tanáccsal ötödik éve folyamatosan fenntartott üzleti kapcsolatáról
értekezett, majd nagyon finoman szőtt logikával eszébe juttatta a testületnek, hogy a tőle
1811 -ben elszállított 1200 öreg cseber bort a településnek egyharmaddal kevesebbért adta,
mint más vásárlóinak. A tanács akaratának befolyásolása végett keserű hangon panasz-
kodni kezdett az újonnan készíttetett hordók költségéről, majd a borfelvásárlásra fordított,
számszerűleg nem jelzett kiadásairól ejtett szót. Végül elfogadta a bor árának csökken-
tését, s reményét fejezte ki, hogy a jövőben legalább a saját termését a mezőváros felvásá-
rolja.39 A levél kézhez vétele után, január végén a szenátorok elhatározták, hogy az utoljára
elhozott borért kis cseberenként az eredetileg kialkudottnál két forinttal kevesebbet adnak
a bihari számvevőnek. Ezen döntésüket a március utolján tartott gyűlésükön (ahol Vincze
is részt vett) megerősítették.40 Talán még haza sem ért Jankafalvára, amikor a kevi borbíró
rájött „hibás számadására": az árcsökkentés alá eső bormennyiség ugyanis nem 590,
hanem 1053 kis cseber volt.41 A hamarjában értesített Vincze késői reakciója mögött a
gazdasági számítások pontos elkészítése húzódhatott meg. Az 1812-ben Kevibe szállított
mennyiséget egy számvevőtől elvárható precizitással vetette papírra. A bortranszportokat

34 JNSZML V. A. 501/a. 89/1811. JNSZML V. A. 501/e. Borbirói számadások. 1811-1812.
35 JNSZML V. A. 501/a. 383/1818. Az ilyen „balestek" előidözői gyakran a részeg fuvarosok voltak. Szilágyi Miklós, 1996.

291. p.
36 Uo. 596/1814. A tanács novemberben 2600, decemberben már csak 518 forinttal tartozott. Vincze mindkét alkalommal

sürgette a summa kiegyenlítését, de a kért mennyiség elszállítását nem tette függővé a törlesztéstől. A bihari vagy ritkán
debreceninek is nevezett kis cseber (csöbör, tinna) 50 iccés (42,42 liter), a nagy (öreg) cseber 100 iccés volt. Bogdán István.
1990. 255-256. p. A Nagykun Kerületben - a bihari területekhez való gazdasági kötődés miatt - a mértékegység a
korszakban végig használatban volt. JNSZML IV. A. 1/b. Fasc. 4. No. 929/1834. Emellett használták még a kantát (10 icce;
8,4 liter) is.

37 JNSZML V. A. 501/a. 255/1819., 310/1819.
38 Uo. 350/1812.
39 JNSZML V. A. 501/b. Cap. E. Fasc. 7. No. 101/1813.
40 JNSZML V. A. 501/a. 23/1813. 65/1813. Eredetileg egy öreg cseberért 20 forintot fizetett volna a tanács.
41 Uo. 69/1813. ill. V. A. 501/e. Borbirói számadások. 1812-1813. Az 1812-es esztendő borbírói számadását először nem

fogadták el, nem tudni, hogy ebben szerepet játszott-e a Vinczével való nézeteltérés.
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hordó és cseberszámra lebontó, táblázatos kimutatást készítő Vincze udvariasan ugyan, de
kategorikusan elutasította a tanács kifogásait, észrevételeit. Kérte a települési vezetést a
„szekeres emberek" mellett az előző évi borbíró kihallgatására is, mondván csak ők tudják
hitelt érdemlően bizonyítani a Nagyváradról elszállított, eredetileg Mojszin Miklós hadi
főadószedő tulajdonát képező bor mennyiségét.42 Az ügy folytatásáról nincs információ a
jegyzőkönyvben, ám az 1813-as év borbírói számadásából kiderül, hogy a tanács igazat
adott Vinczének, s kifizette neki jogos követelését.43

Nem csak Vinczével, hanem a fenti helyek termelőivel, a görög és zsidó kereskedőkkel
is az imént bemutatott több lépcsős, gyakran hosszúra nyúlt tárgyalási folyamat után kötött
üzletet a szállítás rendkívül jelentős kockázatát magára vállaló tanács. Vincze, aki termelő
és mások borát felvásárló kereskedő volt egy személyben, nem hazafiúi szeretetből44 (bár
ezt mindig hangsúlyozta) ment bele az elhúzódó kifizetésbe, az esetleges visszavásárlásba,
hanem azért, mert a (Debrecent kivéve) lanyha borkereskedelemmel bíró Bihar vármegyé-
ben feltehetően neheze(bbe)n tudta értékesíteni a sok száz, esetenként ezer hektóra rúgó
„veres" és „fejér" borát.45

A borbírói számadások tanúsága szerint korszakunkban a tanács minden évben nyere-
séggel üzemeltette a kocsmákat, s valószínűleg az 1810-es években évi 5000-10000 váltó-
forint értékben szállító Vinczének is tisztes nyereség ütötte a markát. Noha a következő
másfél évtizedben kevesebb bort adott el Túrkevének, mind a mennyiség, mind az érték
(3000-5000 váltóforint) tekintetében ő volt a település legjelentősebb „borbeszállítója".
Rajta kívül senki sem mondhatta el magáról, hogy negyedszázadon keresztül itták a borait
a kevi kocsmákban.46 Az ártárgyalások során (alkupozíciójának javítása érdekében) gyakran
hivatkozott a nagykun mezővároson kívüli üzleti partnereire, ám a felvevőhely(ek)re, az
eladott mennyiségre még utalást sem tett.

A sikeres borkereskedelmi tevékenységet folytató Vincze az 1810-es évek elején a só
árusítását is tervbe vette.47 Eredetileg a sót (a többi jászkun településhez hasonlóan)
Keviben is a görögök árulták a tanácstól arendált boltjaikban, de az üzlet nem érhette meg
nekik, így azzal már egyre kevésbé foglalkoztak a századforduló környékén. A tanács -
tapasztalva a görögök passzív hozzáállását - megfogadta a Jászkun Kerület ajánlását, s
1800-tól maga vállalta fel a lakosok sóval való ellátását.48 Amikor, 1812-ben Vincze azt

42 JNSZML V. A. 501/b. Cap. E. Fasc. 7. No. 85/1813. Eredetileg 11348 forinttal tartoztak Vinczének, aki 10138 forintot
követelt a tanácson, míg az csak 9212 forintot kivánt neki adni. A vita tárgya az eltérő számításból fakadó 926 forintos (463
kis cseber ára) különbözet volt.

43 JNSZML V. A. 501/e. Borbírói számadások. 1813-1814.
44 JNSZML V. A. 501/b. Cap. F. Fasc. 1. No. 107/1814. Ebben a levelében szinte ódát zengett Kevihez fűződő különös

vonzódásáról.
45 A bihari borértékesítés nehézségeiről Feyér 1981. 332. Az 1811 -ben 2400 kis cseber (több mint 1018 hektó), 1812-ben 1308

kis cseber (majd 555 hektó) bort szállítottak Vinczétől.
46 JNSZML V. A. 501/e. Borbírói számadások. 1809-1835. 1822-ben, 1833-ban nem hoztak tőle bort. 1824 és 1829 közötti

időszakról nincs borbírói kimutatás. A megmaradt számadások tanúsága szerint az éves bortranszportok értéke más eladók
esetében nem érte el az 5000 váltóforintot.

47 A sóbányászat a középkor óta regáléjog volt. A kamara a vármegyékre, a szabad kerületekre kivetett szolgálatként és
fizetségért juttatta el a sót az elosztókba, ahonnét a kereskedők szabadon vásárolhattak. A Tisza mentén - Tiszaújlak,
Tárkány, Tokaj, Szeged mellett - Szolnok volt a legjelentősebb sóelosztó központ. Bellon Tibor, 2003. 168-169. p.

48 A jászkunsági görögök kereskedelmi tevékenységére Papp Izabella, 1987. Az ügy részletei JNSZML IV. A. l/a. 360/1800.
JNSZML V. A. 501/a. 150/1800.
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kérte a települési vezetéstől, hogy sóházat üzemeltethessen, akkor a szenátorok - hivat-
kozva persze a település jogosítványára - támogatták szándékát/' A tanács - ezzel is csök-
kentve nem csekély kötelezettségét - privilégiumot adott a bihari számvevőnek, aki viszont
nem élt a lehetőséggel. A következő esztendőben megkérdezte ugyan a tanácstól, hogy a
település kocsisai mennyiért fuvaroznák el a felvásárolt sót a szolnoki elosztóból Kevibe,
ám a szállítás megkezdését továbbra is halogatta.50 A település vezetése nyilván gyorsan
felmérte a helyzetet, s engedélyt adott szolnoki kereskedőknek és helyi görögöknek az
emberi fogyasztás mellett a marhatartáshoz is elengedhetetlen só árusítására. Néha meg-
gyűlt ugyan a baja a megszabott árnál drágábban értékesítő kupecekkel, de a kiegyen-
súlyozott ellátás miatt nem kényszerült arra, hogy átvegye tőlük az értékesítést. 1818
januárjában levélben keresték meg Vinczét, hátha kedve támad élni az évek óta kihasz-
nálatlan privilégiumával.51 Vincze alázattal megköszönte a tanács bizalmát, majd körmon-
dataiban a külső körülményekkel - sóháznak való helyiség hiánya, hivatali elfoglaltsága,
nagy távolság áthidalhatatlansága - magyarázta a szállítás és az árusítás elmaradását.5: A
mentegetőzés hátterében azonban anyagi okok állhatták, bizonyára felmérte, hogy nem tud
olyan hasznot realizálni, mint a borból, így bele sem vágott az üzletbe.

4.) Nőkre mért csapások

Szilágyi Sára és fia közötti egyetértés az utóbbi testőrségből való leszereléséig tartha-
tott. A kenyértörés pontos dátuma nem, csak kiváltó oka ismert az özvegy testamen-
tumaiból. 1809 nyarán a már hosszú ideje betegeskedő, magára maradt nő végrendeletében
a túrkevi jószágot (ház, szőlő, fekvő birtok) nem kizárólag fiának hagyta, hanem hat gyer-
meke között - nemtől függetlenül - egyenlő arányban osztotta fel. A birtokot egyik vejé-
nek, a később még fontos szerepet játszó Fazekas Lászlónak (aki teljes jogú megbízottja
is volt) tisztes ellátása, valamint házban maradása fejében átadta.53 Októberben, bő másfél
hónappal halála előtt papírra vetett második testamentumában megerősítette, hogy halálát
követően öt lányához hasonlóan Pál is csak egy hatod részt vehet birtokba a nagykunsági
fekvő jószágból! „Boldogult Férjemnek is Édesannyáról nem Attyáról maradt öröksége
volt és a lányokra is tsak úgy szállott mint a Férjfiakra " - magyarázta a lányait jutalmazó
özvegy döntésének hátterét. [Kiemelés - P. Z.] Szilágyi Sára állítása szerint fia - Bécsből
való hazatérése után - az ő Érmelléken fekvő ősi birtokaira támaszkodva, s 7000 rajnai
forintos (!) támogatását élvezve tudott gyökeret ereszteni Bihar vármegyében. A hála és a
köszönet helyett azonban Pál megtiltotta neki, hogy öreg napjaira a bihari jószágok
valamelyikére költözzön, sőt megkérdezése nélkül adott túl húsz marháján és egy darab
szőlőföldjén.54

49 JNSZML V. A. 501/a. 267/1812. Vincze a sóházat az egyik boltban akarta üzemeltetni, amihez nem járult hozzá a tanács.
50 Uo. 343/1813.
51 Uo. 35. ill. 36/1818. 1816-ban egy szolnoki kereskedő családot és egy helybeli görögöt figyelmeztettek a só limitált áron

történő árusítására. Uo. 771/1816.
52 NSZMLV.A. 501/b. Cap. G. Fasc. 2. No. 150/1818.
53 Uo. Caps. D. Fasc. 3. No. 29/1809.
54 Uo. Cap. D. Fasc. 4. No. 61/1809. Összesen 15500 rajnai forintot adott kölcsönbe, ajándékba gyerekeinek. Sem a pénz

átadásának, sem visszakapásának időpontjait nem tüntette fel.
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Szilágyi Sára végrendeletei a jászkun miliőben rendhagyónak minősültek, ugyanis az
özvegyasszony nem tulajdonosa, csak haszonélvezője volt férje jószágának (ebből faka-
dóan Szilágyi Sára nem rendelkezhetett férje vagyonáról), ráadásul a haszonélvezet csak a
közszerzeményekre vonatkozott. A jászkun szokásjog, majd a 18. század végi törvényi
szabályozás szerint a földet a lányok egyenlően örököltek a fiútestvéreikkel, ám a fekvő
javakat az utóbbiak örökölték, a szebbik nem képviselői földhöz nem jutottak, részüket
kifizették.55 Mindebből kitűnik, hogy az 1799-es jászkun statútumokba is belefoglalt
öröklési, s végrendelkezési normát figyelmen kívül hagyta az özvegy, s a helyett egy
másfél évtizeddel azelőtt megszületett bírósági ítélettel támasztotta alá sajátos érvelését.
Igaza volt Szilágyi Sárának: férje és sógora azért veszítette el három sógornőjével szem-
ben a 272 holdas jószág felét, mert annak fundamentuma anyai ágról jött, de a perben az
sohasem hangzott el, hogy a későbbiekben a fiúági leány utódokat részeltetni kell a fekvő
javakból!56

Az özvegy halála után egy nappal Vincze Pál öt leánytestvérével megállapodott az
eladásra szánt portékák licitálásáról. Az árverés során a helybeli lakosok között a lábas
jószágok, a legkülönfélébb konyhai-háztartási, gazdálkodási eszközök, s a helyi társada-
lom leggazdagabb rétegéhez való tartozás egyértelmű bizonyítékának számító, a többség
számára el nem érhető bútorok (pohárszék, kihúzható asztal, almáriumok, bőrszékek)
találtak gazdára.57

Az atyafiságos egyetértés azonban hamarosan köddé vált. A Vincze lányok, akik anyjuk
szándékának megfelelően Jászkun Kerületen kívüli birtokos nemesekhez mentek férjhez,
nem tudtak birtokon belüké kerülni, mert Pál elfoglalta a majd 100 holdas túrkevei
birtokot.58 Miután a Bihar és Szabolcs vármegyében élő leánytestvérekhez eljutott a hír,
egységes fellépésre szánták el magukat. Képviseletüket Vincze egyik sógora, Budaházy
Lajos látta el, aki semmit sem bízott a véletlenre. Ajászkun főkapitánynak (!) írt levelében
a lányok fekvő jószágból való egyenlő öröklését helyezte a fókuszba. Alapvetően a
Hármaskönyvre támaszkodott, s nem riadt vissza a sajátos törvénymagyarázatoktól sem.
Nem zavarta, hogy a Tripartitum hivatkozott pontja (I. 40. 2. §.) a lányokat meg sem
említi, továbbá az sem, hogy az általa citált másik két törvényrész (I. 17. 4. §., I. 19. 1. §.)
csak a szerzett jószágra mondja ki a lányok részelését, ráadásul az utóbbi az egyenlő
osztályról szót sem ejt. Budaházy nem rejtette véka alá Pállal szembeni bizalmatlanságát,
ezért indítványozta az önkényesen elfoglalt jószág zár alá helyezését.

55 Articuli, 1844. 36-40. Statuta, 1844. 36-40. Brandt József, 1913. Őrsi Julianna, 1994. 147-153. p., Bánkiné Molnár
Erzsébet, 2005. 102-108. A nők csak saját szerzeményükről rendelkezhettek. A nem közszerző özvegy, ha újból férjhez
ment, házastársa ingóságaiból csak egy gyermekrészt vihetett el - hitbérén, hozományán, jegyajándékán kívül.

56 JNSZML Jászkun Kerület törvényszékének polgári peres iratai. (IV. A. 5/b.) 19. iuz. 11. köt. No. 93/1815. A hosszú
pereskedés során még Szilágyi Sára anyósának közkeresősége is bebizonyosodott.

57 JNSZML V. A. 501/b. Cap. D. Fasc. 4. No. 63/1809. A bútorokért majd 1500 rajnai forintot kaptak. Az összeíró tanácsosok
emellett még 2135 forintra értékelték a birtokhoz tartozó javakat (ház, malom stb). A felsorolt bútorok egy másik jászkun
településen (Kiskunhalas) is a legtehetősebbek birtokában voltak. Vö. Granasztói Péter, 2001. 477-491.

58 MOL X. szekció - mikrofilmtár A 2452., 2455. Házasságok időpontjai: Sára és Bajó Mihály (első férj) 1787. 6. 23., Sára és
Szabolcs vármegyébe való Fazekas László (második férj) 1792. 10. 26., (kihirdetés) Julianna és Budaházy László 1793. 5.
11., Mária és Budaházy Lajos 1796.8. 16., Zsuzsanna és Lévay Mihály 1798. 5. 12., Eszter és Olasz József 1803. 11. 20. A
bihari férjek családi birtokaira Bársony István - Papp Klára - Takács Péter, 2001. 347., 354. p., Bársony István - Papp Klára
- Takács Péter, 2003. 312. p.
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A fentiek nem a védelem jogi ismerethiányáról, hanem a kevés bizonyítékot jelentős
törvényi csúsztatással ötvöző stratégiáról adnak tanúbizonyságot. Budaházy eszközkész-
letének bőségére utal az elsőfokú bírói fórumot (helyi tanács) megkerülő taktikája is. Nem
időhúzásra játszott, hanem a borkereskedelem miatt Vincze Pállal szoros személyközi
viszonyba került szenátorok elfogultságától tartott. Terve sikeresnek bizonyult -
legalábbis egy ideig. A főkapitány nem a mezőváros tanácsához utalta az ügyet, hanem
Illésy Jánost kérte fel annak mielőbbi rendezésére. A nagykun kapitány 1810. május
végére személyes egyeztetésre hívta az érintetteket, ám Vincze Pál - hivatali
elfoglaltságára hivatkozva - lemondta a részvételt. A Nagykun Kerület első emberének írt
levelében egyértelműen kinyilvánította: a Keviben fekvő birtok kizárólagosan az ő
tulajdona, de előre vetítette, hogy a 4. jászkun statútum alapján - szerzési áron - megváltja
leánytestvérei részét. A meghiúsult találkozót követően a leányág újfent zárlatot kért a
birtokra. Illésy azonban két okból sem volt hajlandó a kérés végrehajtására. Elsőként a
tanács által kiállított dokumentumra hivatkozott, amely elismerte Vincze Pált egyedüli
tulajdonosnak, majd a törvény betűi mögé bújva azzal érvelt, hogy jelen esetre nem
alkalmazható a zárlat.59

A leányág tudomásul vette a döntést, de eredeti szándékából jottányit sem engedetett.
Az új akciót azonban már nem Budaházy, hanem a bihari számvevő másik sógora, Fazekas
László irányította, aki a holtpontra jutott családi konfliktus feloldása érdekében 1811 feb-
ruárjában a nádorhoz, majd márciusban a főkapitányhoz fordult. A nádor érdemben nem
foglalkozott az üggyel, hanem leküldte azt a Jászkun Kerület közgyűlésének. A döntés-
hozó fórum áprilisi ülésén kijelöltek két tisztviselőt, akinek sikerült a két ág képviselőit
májusban egy asztalhoz ültetni. A tárgyalás azonban eredménytelenül zárult, mert a lányok
a Vincze Pál által ajánlott összegnek a dupláját (10000 rajnai forinttal egyenértékű
bankóforintot) kérték. A föld áráról való alkudozást - a személyi ellentéteken túl - még a
csúcsra szökő infláció is nehezíthette. A leányág minden bizonnyal mélységesen csalódott
a kirendelt tisztekben, hisz azok Vincze Pál jogait nyíltan elismerték! Jelentésükbe
belefoglalták, hogy a „Leány Testvérek a Földek birtokában nem voltak, egyedül hogy a
leg öregebb közzülök, még Édes Annyok életében [...] a Gazdaság Administrátiójába
botsátkozott. "m [Kiemelés - P. Z.] Először úgy tűnt, hogy a leányág helyi tanácsot elkerülő
taktikája eredményre vezet, a kompromisszum hiánya azonban Vincze Pál malmára
hajtotta a vizet. A helyi, s a felsőbb szintekről feléje áradó szimpátia miatt nyeregben
érezhette magát, amit tovább erősített, hogy Budaházy nem tudott érvényt szerezni
Szilágyi Sára testamentumainak, így esély sem volt a zárlat elrendelésére.

Érthetetlen, hogy a leányág miért halogatta négy évig a per megindítását. 1815 tavaszán,
a helyi tanácsnál Vincze Pál ellen benyújtott indítványukban ugyanaz a jogi argumentáció
bukkant fel, mint 1810-ben. Hiába jelent meg mindenki a júniusi bírósági tárgyaláson a
családi gubanc kibogozására, az ítélkező fórum nem tett pontot az ügy végére.61 A köz-

59 JNSZMLIV.A. 1/b. Fasc. l.No. 1194/1810.
60 Uo. Fasc. I. No. 829/1811. A bankóforint gyorsan inflálódó papírpénz volt.
61 JNSZMLXIII. 4. No. 60-62/1815.
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vetett bizonyítékok arra utalnak, hogy Vincze Pál megváltotta leánytestvérei birtokrészét.
Az alkut a kényszer hozhatta tető alá: a lányoknak semmi reményük nem volt arra, hogy
megszerezzék a jószágot, a bihari számvevő viszont csak az ő kifizetésük után tekinthette
magát teljes jogú tulajdonosnak."

5.) Pusztai nemes a városok vonzásában

Az Ér és a Berettyó között elterülő Érmellék kevés homokot és meszet tartalmazó sárga-
vörös színű agyagos talaján a középkorban honosodott meg a szőlőkultúra. A középérésű,
hatalmas fürtű, gömbölyű bogyójú bakator sárgás-zöldes színű, savanykás ízű nedűt
adott.63 Az Érmelléki járás legnagyobb mezővárosától, Diószegtől délre fekvő Jankafalván
a többségében református lakosság száma alig haladta meg a másfélszázat az 1830-as
években. A kedvező közlekedésföldrajzi adottságokkal rendelkező puszta a szőlőhegyek
mellett kövér kaszálóval, termékeny szántófölddel és erdővel bírt. A Nagyvárad felé vezető
országút két oldalán több csinos úrilak sorakozott.64 Ezek egyikében kezdett új életet
Vincze Pál az ismeretlen időpontban feleségül vett Szilágysomlyói Halmágyi Eszterrel.65

Házasságuk legnagyobb részét az érmelléki településen töltötték: az 1820-as évek közepéig
mindig ide tért haza hivatali és üzleti elfoglaltságai után a családfő, s itt látta meg a
napvilágot 1814-ben Miklós, majd 1826 körül Viktor."

A források tanúsága szerint Vincze Pál - vármegyei teendőitől függően - gyakran meg-
jelent Túrkeviben. Még javában tartott a leánytestvéreivel való birtokvita, amikor fiági
unokatestvérével, Vincze Lajossal szövetkezve perbe fogott. A fiúág 1793-ban elveszítette
a 272 holdat kitevő jószág felét, az 1810-es évek derekán kezdődött eljárás annak vissza-
szerzését szolgálta. Az első évek bírósági fordulói nem sok sikert hoztak, de 1822-ben a
nádori főtörvényszék megítélte Vincze Pálnak és Lajosnak a leányág kezén már felaprózó-
dott birtokot. Ezt követően a bihari főadószedő nem tizenkét és fél, hanem huszonegy
rovás, azaz 167,5 katasztrális hold kiterjedésű fekvő birtokkal rendelkezett Túrkeviben.'7

Az akkoriban legnagyobbnak számító jószágot Vincze Pál kisebb parcellánként (3-5
rovás) árendába adta helybelieknek, akik néha csak a települési vezetés erőteljes nyomá-
sára voltak hajlandók megbízottjának átadni a (néha terményben fizetett) bérleti díjat.68 Ha
Vincze több napig maradt a településen, feltehetően a szülői házban tért nyugovóra,

62 Peres vagy közigazgatási anyag a megegyezést nem bizonyítja. Az alkut azért valószínűsítem, mert azt már Budaházy is
felvetette. A vagyonlajstromok tanúsága szerint a jószág tulajdonosa mindvégig Vincze Pál volt. JNSZML V. A. 501/d.
1809-1835.

63 Galgóczy Károly, 1855. 289-290. Fényes Elek, 1839. 42^(3. p., Feyér Piroska, 1981. 323. p.. Majdan János, 2003. 75-76.
64 Egy 1825-ben készült összeírás szerint a közbirtokosságban feltüntetett 13 nemesből 5 nem Jankafalván élt, mellettük még

4 szabad szőlőbirtokost írtak össze. HBML IV. A. 1/b. Fasc. 5. 422. cs. Bihar vármegye összeírásai. No. 421/1825. Fényes
Elek, 1839. 98. Jankafalván az 1830-as évek végén a nemesek/nemesi javak száma 21 volt. Az Érmelléki járás nagyobb az
Érmellékként azonosított területnél. Petró Leonárd, 2005. 66-67.

65 A Halmágyiak ősi fészke Krasznában volt, Halmágyi Eszter apja és nagyapja Közép-Szolnokban alispánságig vitte. Nagy
Iván, 1859. 39 40. p. Korszakunkban már a „nevezetesebb birtokosok" közé tartoztak Biharban. Fényes Elek, 1839. 61. p.

66 HBML Debrecen népszámlálási iratai. (IV. B. 1109/p.) Az 1856. évi népösszeírásban feltüntették a lakosok születési
dátumát; Miklós a 374. sz. alatt. Viktort 1870-ben 44 éves lakosként írták össze. Népösszeírási ívek. Bejelentési lapok. 1870.
A fellelhető forrásokban több gyermekre nem találtam utalást.

67 JNSZML XIII. 4. No. 69/1822. Ez 93,25 hold szántót, 73,25 hold kaszálót jelentett.
68 JNSZML V. A. 501/a. 480/1815. 144/1816., 650/1816.
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amiben másfél évtizeden át egy mesterséget űző hazátlan zsellér lakott.69 A haszonbérlők
felügyeletét, a gazdasági épületek karbantartását nem legközelebbi rokonára, a fentebb
említett Vincze Lajosra, hanem leányági unokatestvére apósára, Tóth Gergelyre bízta, aki
az 1810-es években tanácsosként és városgazdaként tevékenykedett a nagykun mező-
városban. A borbírákat Jankafalvára többször elkísérő Tóthnak nem kis szerepe lehetett
abban, hogy a kevi tanács az érmelléki boron túl Vincze lovaira, helyben termett búzájára
is vevő volt.™ Vincze Pál nem bízott Vincze Lajosban, erre minden oka megvolt, hisz zavaros
magánéletű unokatestvére nemesi származására hivatkozva az adófizetés miatt többször
konfliktusba keveredett a tanáccsal, ezen túl folyton pénzügyi problémákkal küzdött.
Előfordult, hogy Vincze Pál is kölcsönzött neki pénzt, ám az atyafiságos jóindulatnak
nyoma sem volt a szerződésben. Vincze Pál kikötötte, hogy ha unokatestvére nem tudja a
summát határidőre visszafizetni, földet vesz el tőle."

A nagy forgalmú, sok kereskedőt vonzó vásárok alkalmával többnyire Vincze Pál is
Debrecenben tartózkodott. Gyakran ezeket az alkalmakat használták ki a túrkevei tanácso-
sok, borbírák, vagy az általuk megbízott személyek a bor árának kiegyenlítésére, az újabb
szállítmányok megrendelésére. Az 1820-as évek első felében már feltehetően a Csapó utca
külvárosi („Hostat") részén fekvő, vályogból készült, náddal fedett bérelt házban fogadta
Vincze a nagykunsági mezőváros képviselőit.72 1826 tavaszától azonban már saját házában
üdvözölhette üzletfeleit. Feleségével 1826-ban 6600 pengőforintért megvette Poroszlay
Fridiik főjegyző és neje az akkori Nagy Új utcában található házát — az appertinentiával
együtt.73 Az ingatlanvásárlás révén polgárjogot szerzett, cívis lett.74 Az átlagosnál jóval
nagyobb, kerítéssel körülvett 363 négyszögöl nagyságú, kétosztatú belső telek a lakó- és
gazdasági épülteknek helyt adó részre, valamint a zöldség- és gyümölcsfélék termelését
szolgáló veteményes kertre tagolódott.75 Nem lehetett oka panaszra az egykori bihari
tisztviselőnek, hisz az ebesi határban lévő több mint 9 katasztrális hold ház utáni földje is
tekintélyes volt.76 Amíg az utcára néző, jelentős értékű, ritkaságszámba menő emeletes,
alápincézett, téglából épült ház felső szintjén kamra, konyha, több lakó(szoba) helyez-
kedhetett el, addig az egész földszinti rész boltként funkcionált.77 Nem tudni, hogy a

69 JNSZMLV.A. 501/d. 1817-1829. A lajstrom nem jelöl szakmát.
70 JNSZML V. A. 501/a. 607/1817. (kiséret), 602/1815., 624/1815. (vásárlás) A városgazda kötelességei közé tartozott a

közönség részére történő szántatás, vettetés. a termény betakaríttatása, a középületek tataroztatása, a szükséges termékek
beszerzése. Bánkiné Molnár Erzsébet, 1995. 98. p.

71 JNSZML XIII. 4. No. 54/1811.
72 HBML Debrecen népszámlálási iratai. (IV. A. 101 l/t.) Népszámlálási töredékek. 1825.
73 HBML Debrecen örökbevallási jegyzőkönyvei (IV. A. 1011/y.) 243/1826. A mai Bajcsy-Zsilinszky út 58. sz. alatt állt a ház,

amit később lebombáztak, majd lebontottak, ma a telek üres, emiatt a házsor foghíjas. A házhely meghatározása Papp József
(Debrecen Város Önkormányzata Városépítési Osztály) leleményes munkája, amit ezúton is köszönök. Az alábbiakban az
összegek pengőforintban értendők.

74 A Matricula cívium nem tartalmazza Vincze Pál nevét, pedig cívis volt. Az 1774-es Forgách-komisszió rendelkezése
értelmében csak az kaphatott ház utáni földet, aki polgárjoggal bírt. Vö. Módy György, 1960. 33-35. p., Rácz István, 1982.
4-6. p.

75 Az átlagos teleknagyság 250 négyszögöl alatt volt; a 150-200 négyszögölnél kisebb telkek osztatlanok voltak. Rácz 1989.
38-63. Rácz 1984. 59., 68. Vincze szerint a belső telek csak 310 négyszögölt tett ki, ezért kevesebb adót akart fizetni. Az
ügyet bíróságra vitte, ám ott elutasították álláspontját. HBML Debrecen polgári perei. No. 14/1828.

76 HBML Debrecen tanácsi iratai. Jelentések. (IV. A. 1011/k.) No. 467/1828. A 9,1 kh (39,5 öl széles. 369 öl hosszú) földnél
voltak jóval nagyobbak (15, 18, 21 kh) is, de a birtokkategória háromnegyede 6 kh alatt maradt. Rácz 1989. 63-74.

77 Nem maradt hátra inventárium, házleírás, így a ház szerkezetét a szakirodalom alapján (Rácz István, 1989. 186-207.,
381-388. p., Zoltai Lajos, 1938. 19-31. p.) Vincze testamentumának ingatlanra utaló megjegyzéseiből rekonstruáltam.
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család(fő) lakott-e huzamosabban a ház emeleti részén vagy esetleg bérlők használták azt.
Az azonban biztos, hogy az alsó szinten az 1830-as évek elején (a házvásárlásnál is jelen
lévő) Vinerli Ferenc fűszerkereskedő, az évtized közepén pedig Kaszonyi László neves
ötvös rendezte be üzletét.78 Két évvel az ingatlanszerzést követően a házaspár a Postakert-
ben vásárolt nem túl jelentős, hat kapás kerti szőlőt.79

Vincze Pál 1834. március közepén készített végrendeletében nem tett említést egészségi
állapotáról, de annak megromlására utal testamentuma végén (a korábbi gondosan formált
betűktől elütő) göcsörtös aláírása. Az egykori főadószedő a Jankafalván és Jákóhodoson
lévő birtokrészeit Miklósnak, a túrkevei javakat, s a debreceni házat Viktornak rendelte. A
nyolcéves Viktor nagykorúságának eléréséig felesége, Halmágyi Eszter húzta a vagyon-
részek hasznát, emellett őt jelölte ki a magánszemélyeknek adott hitelek visszakövete-
lésére is. A húszéves Miklósnak megtiltotta a bihari jószágok feletti rendelkezést. Az
idősebb fiú csak huszonhárom éves kora, s nősülése után tekinthette magát önálló birto-
kosnak, az egymástól el nem választható feltételek teljesüléséig - noha erről a végrende-
letben nem esett szó - Halmágyi Eszter gyakorolta a tulajdonosi jogokat.80 Jószerivel még
meg sem száradt a tinta a testamentumon, a debreceni házát, sőt ágyát elhagyni nem tudó
Vincze Pál júniusban meghatalmazta nejét a nagykunsági jószág eladásával, s kikötötte
neki, hogy a befolyó összeget azonnal adja hitelbe - kizárólag „biztonságos hellyre közön-
ségnek."81 A következő hónapban lezajlott az adásvétel Túrkeviben, az ismeretlen okból
értékesített jószág 21000 forintért került két, jelentős túrkevei család tulajdonába.82 Az
ügyletet követően a kevi jószág árából — a családfő utasításnak megfelelően - 11250 forin-
tot azonnal hitelbe adtak Nagyszalonta mezőváros tanácsának, ezen túl még 9408 forinttal
tartoztak nekik az üzleti és rokoni körükbe tartozó magánszemélyek. Az 1835-ben készült
pénzügyi mérleg szerint a család nem tiszta évi jövedelme lefelé kerekítve 3200 forint volt,
ebből a bor ára 1180 forintra, a hitelek kamatai 1124 forintra rúgtak, a jákóhodosi és
jankafalvai jószág árendája 682 forintot, a debreceni ház (alsó szintjének) bérlete 204
forintot tett ki.83 Noha a családfő halála előtti év(tized)ekből nem maradt fenn hasonló

78 HBML Debrecen vagyonösszeírásai. 183 l-l 834. A kereskedők többsége nem rendelkezett saját bolttal. A boltok négyötöde
a város tulajdonában, a fennmaradók magánkézben voltak. Rácz István, 1989. 224—230.

79 HBML IV. A. 1011/y. 119/1828. A többség 8 kapás kerti szőlőnél kevesebbet bírt. Hat kapás szőlőért 610 váltóforintot
fizettek, az ár alacsonynak mondható. Kerti szőlőnél 1 kapás 225 négyszögölt tett ki 1825 után. Rácz István, 1989. 111.,
123., 269., 399. p.

80 HBML Debreceni végrendeletek. (IV. A. 1011/z.) No. 1870/1834. Vincze Pál végrendeletében a cívisekhez hasonlóan
pontosan feltüntette vagyonának ősi és szerzett részeit. Testamentuma szerint a feleség bőnyi örökségéből négyezer forintot
használtak fel a házvásárláskor. Halmágyi Eszter anyja a debreceni Domokos famíliából származott. Nagy Iván, 1859.
39-40. p., Nagy Iván, 1858. 356-357. p. A Domokosoknak Bőnyben is volt birtokrésze. Győr-Moson-Sopron Megyei
Levéltár Győri Levéltára. Győr vármegye adószedőjének iratai. Nemesi összeírások. Pusztai járás. 1787., 1800., 1809.,
1818., 1825. Felesége révén még Vincze Pált is megemlítik közbirtokosként 1825-ben. A cívisvagyon öröklésére,
örökítésére Antal Péter, 1986. 65-75. Rácz István, 1989. 362-380. p.

81 JNSZML Örökítési jegyzökönyvek. 146/1834.
82 HBML Debrecen iratai. Fogalmazványok. No. 266/1834. A jószágot az egykori bíró, Mihályi István és a nagyhírű Hajdú

família szerezte meg. Az eladás után derült ki, hogy a bérlők több éven keresztül nem fizettek adót, amit az özvegynek
. kellett kiegyenlítenie. JNSZML V. A. 501/b. L. ffiz. 2. köt. No. 128/1838. Uo. L fflz. 3. köt. No. 39/1839.

83 HBML IV. A. I011/z. No. 1870/1834. A kiadási oldal tisztázatlan, kizárólag Miklós 1746 forintra rúgó költségeit (utazás,
vásárok, ruházat), illetve a béresek, kocsisok munkabérét tüntették fel. Volt egy malmuk is (valamelyik bihari birtokon), az
abból származó 12,5 forintos bevétel szerénynek nevezhető. A nagyarányú hitelkihelyezésre hoz példát Debrecenből Rácz
István, 1984. 42^*3. p. A folyókölcsönök természetére, kamataira Tóth Tibor, 1979. 31-39.
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gazdasági forrás, a tévedés nagyobb kockázata nélkül megállapíthatjuk, hogy Vincze
vagyonának alapját a kereskedelmi tőke adta, ami kihelyezve, ingatlanba fektetve további
felhalmozást eredményezett.84

6.) A családregény vége

A családfőt valószínűleg Jankafalván érte a halál 1834-ben, testamentuma értelmében
felesége kezelte a családi vagyont, Viktor iskolai előmenetelét pedig egyik közeli barátja,
Fényes Lajos egyengette. A túrkevei tanács 1836-ban még vásárolt bort Halmágyi Esztertől,
később azonban nem tűnt fel az özvegy neve a borbírói számadásokban.85 Ezt követően a
família és a mezőváros kapcsolata névlegessé vált, a leégett malom portája és a háztelek
1839-es értékesítése után pedig meg is szűnt.86

Az 1840-es évektől kezdve Fényes Lajos hathatós közreműködésével Viktor pénz-
vagyonából főleg (közeli) rokonok, a családhoz (üzletileg) kötődő egyének 8200 forintot
kölcsönöztek, de abból csak 2000 forintot törlesztettek 1847-ig." A „klasszikus" tőkekihe-
lyezés mellett a kölcsönzés sajátos formáját testesítette meg a Nagy Új utcai ház értéke-
sítése. Halmágyi Eszter eladta az ingatlant sógornőjének, Halmágyi Lajosnénak, de a 8000
forintos vételárból csak 1600 forintot vett fel 1839-ben, a fennmaradó részt a szokásos
hatszázalékos kamattal tíz esztendő alatt törlesztették a vevők.88 A fent jelzett összegek
kamatai, valamint a ház árának kitolt visszafizetése lehetőséget adtak Halmágyi Eszternek
a kényelmes járadékos életmód folytatására.89

Amíg az özvegy és Viktor neve a kölcsönadók, addig Vincze Miklósé a hitelt felvevők
között tűnt fel 1848 előtt. Az idősebb fiú bihari birtokainak gazdasági stabilitása az 1830-
as évek végére megroppant: a többnyire kezesek biztosításával, kisebb tételekben, jelölet-
len felhasználási céllal kölcsönzött, összességében 5200 forint (bejegyzett) tartozását az
újabb hitelfelvételekkel sem tudta törleszteni.90 Az 1840-es évek derekától már nem akadt

84 Nem tudni, hogy mivel függ össze Vincze és neje hitelfelvétele az 1820-as éveké elején. Összesen 1528 pengőforintot vettek
fel, amit később kitábláztattak. HBML Bihar vármegye ki- és betáblázási jegyzőkönyvei. (IV. A. l/f.) 1820-1821., 1829.

85 A túrkevei és a debreceni halálozási matrikulák nem tartalmaznak bejegyzést Vincze Pálra vonatkozóan. Az elhalálozás
dátumára Nagy Iván, 1865. 195. p. Az özvegy 234 pengőforintot kapott a borért. JNSZML V. A. 501/e. Boltiról
számadások. 1835-1836.

86 A háztelek felméretése 1834-ben történt. JNSZML V. A. 501/b. Cap. I. Fasc. 3. No. 109/1834. HBML IV. A. 1011/k. No.
706/1839. 350 forintot kaptak az ingatlanokért.

87 HBML IV. A. l/a. 4137/1843., 4672/1846., 3721-3726/1847. Az ügyleteknek a vármegyei ki- és betáblázási
jegyzőkönyvekben nincs nyoma. Erre mutat rá Varga János, 1958. 22. p.

88 HBMLIV.A. 1/b. Fasc. 20. No. 2289/1843. HBML IV. 101 l/y. 239/1846-1847. Az adásvételi szerződés nélkül úgy tűnik,
mintha Halmágyi Eszter hitelezett volna sógornőjének és testvérének. HBML IV. A. 1/b. 4134 4135/1843. Halmágyi Lajos
az egyik legtehetősebb cívis volt. Vö. Rácz István, 1989. 54., 251. p. Még az 1830-as évek végén egy debreceni esküdt.
Nagy Sándor 500 aranyforintot betábláztatott Halmágyi Eszter és ifjabb fia nevére. Az adósságtörlesztés majd egy évtizedig
húzódott. HBML Debrecen betáblázási jegyzőkönyvei. No. 199/1838 1839. No. 239/1847. Elképzelhető, hogy a tartozás
egy adásvétellel állt összefüggésben, Vincze Pál ugyanis végrendeletében utasította nejét, hogy Nagy Sándortól vegyen 30
kapás hegyi szőlőt.

89 Özvegyek hitelező tevékenységére, járadékos életmódjára Tóth Tibor, 1979. 32. p., Varga János, 1958. 38. p., Rácz István,
1988. 168. p. Emellett eltörpül az özvegy által kölcsönadott 1300 forint, amiből 800 forintot visszakapott 1847-ben. HBML
IV. l/a. 4135/1843., 4138^1139/1843., 2997/1847. Halmágyi Eszter halálozásának helye, időpontja ismeretlen.

90 HBMLIV.A. l/f. 1939., 1843., HBML IV. A. l/a. 4517/1844. Helyzetét tovább rontotta, hogy ö is kezességet vállalt, s egyszer
neki kellett fizetnie kezestársával együtt 636 forintot. Uo. 3145/1844. A kezességvállalásra Varga János, 1958. 40. p.
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olyan személy, aki kezeskedett volna érte. Az adósságtenger mélységét jelzi, hogy a janka-
falvai jószágnál némileg kisebb jákóhodosi birtokrész eladása sem segített rajta.9' Ezt
követően a legközelebbi rokonaihoz fordult segítségért: öccsétől 2000, második felesége,
Ilkey Jozefa családjától 20 ezer forintot (!) vett fel, amelyből 11 ezer forintot hozomány
lekötésként tüntettek fel. A tekintélyes summa fejében nejének zálogba adta a 310 magyar
hold „külső földből", 96 hold erdőből, 100 kapás majorsági szőlőből álló teljes jankafalvai
birtokát - kúriájával, lábas jószágaival, a birtok gazdasági épületeivel, a felesége pénzéből
vásárolt üveges hintójával együtt.92 Visszafordíthatatlan eladósodása nem volt egyedi eset
Biharban, a 300-500 holddal rendelkező társainak több mint négyötöde hasonló problé-
mákkal küszködött a forradalom előestéjén.93

A fennmaradt források nem világítanak rá a zálog sorsának alakulására, mindössze
annyit tudunk, hogy Vincze Miklós, akit egy 1850-es évekből származó összeírásban
jankafalvai birtokosként tüntettek fel, és tizennégy esztendővel fiatalabb, pesti születésű
neje szert tett egy debreceni házra. A genealógiai irodalom szerint Miklós nemsokára
elhagyta az érmelléki települést, s az 1860-as években már Pesten töltötte mindennapjait.94

Bátyjával szemben Viktor teljesen elszakadt Jankafalvától, a vidéki nemesi élet-
formától. A fent nevezett tutor erkölcsi és anyagi háttértámogatását élvezve jogot tanult, s
húszéves korában kitűnő minősítéssel ügyvédi vizsgát tett.95 A szabadságharc leverése után
már Debrecenben lakott, először a Hatvan utcában három évre bérbe vett egy egész házat,
a következő évtizedben már saját, kétszobás lakásában élt a Péterfia utcában. Házas-
ságának időpontja ismeretlen, két fiának anyjától az 1860-as évek végén vált el.96 Jogi
ismereteit nem ügyvédként, hanem magántisztviselőként hasznosította. Az 1860-as
években a debreceni István Gőzmalom Rt. jegyzői posztját töltötte be, emellett 1861-ben
a Polgári Kaszinó tagjaként jelentős szerepet játszott Farkas Ferenc vaskereskedővel,
Sesztina Lajossal, Simonffy Sámuellel együtt a városi zenede megalapításában. Őt válasz-
tották a zeneiskola első jegyzőjévé, a források tanúsága szerint haláláig, 1890-ig kötődött
az intézményhez.97

9 i HBML IV. A. 1/b. No. 559/1845. Az adásvétel előtt tájékoztatták az elsőbbségi joggal rendelkezőket. A jákóhodosi jószág
nagysága ismeretlen, de a Nemzeti Színház építésére ajánlott nemesi hozzájárulás alkalmával készített összeírásból kiderül,
hogy a személye után fizetett összeggel együtt jankafalvai birtokára 4 forint 7,2 krajcárt (1,03 dica), a jákóhódosira 3 forintot
(0,53 dica) vetettek ki. HBML Bihar vármegye nemesi hozzájárulásokkal kapcsolatos összeírásai. 1841. 16. cs. Érmelléki
és Váradi járás.

92 HBML IV. A. l/f. 2794-2795/1847. 1 kapás hegyi szőlő 150 négyszögölt tett ki. Rácz István, 1989. 399. p. A belső telekkel
együtt 311 hold, 474 négyszögöl volt a földbirtoka. Birtokméret alapján a harmadik legjelentősebb birtokosnak számított a
településen. HBML Bihar vármegye bizottmányának közgyűlési iratai. No. 1261 1/1849. A zálogkölcsönök sajátosságaira
Tóth Tibor, 1979. 26-31. p.

93 Vö. Varga János, 1958. 46-47. p.
94 HBML IV. B. 1109/p. 1856. évi népösszeírás. 374. szám alatt. Miklós az első feleségétől elvált. Nagy Iván, 1865. 195. p.
95- Ügyvédi oklevelét Pesten adták ki 1846-ban. HBML IV. A. 1/a. 317/1847.
96 HBML Debrecen betáblázási jegyzőkönyvei. 103/1853. HBML IV. b. 1109/p. Népösszeírási ívek. Bejelentési lapok. 1870.

Nagy 1865. 195.
97 Szűcs István, 1871. 1074., 1079. p., Drumár János, 1913. 25-26. p. HBML Debreceni Polgári Kaszinó iratai. Részvényesek

névsora. 1869-1871. HBML Debreceni Városi Zeneiskola igazgatósági iratai. Alapítók nyilvántartási könyve 1883-1909.
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Az életpálya mérlege

Vincze Pál hivatali és üzleti karrierjét öröklött és megszerzett erőforrásai hatékony
felhasználásának, s rendkívüli alkalmazkodó képességének köszönhette. Pályája kezdetén
társadalmi mobilizációja érdekében famíliája társadalmi tekintélyét és a kulturális tőke-
ként értelmezett testőri szolgálatát kamatoztatta a Jászkun Kerületben. A Bécsben töltött öt
esztendő volt az alapja hivatali emelkedésének választott pátriájában is, ahol ugyan rendel-
kezésére álltak anyja birtokai, de családi presztízs híján személyes képességeivel, elvég-
zett munkájával hívhatta fel magára a figyelmet.

Gazdasági erőforrásait (nagykunsági, bihari jószágok) gondosan szőtt társadalmi
kapcsolathálója révén aknázta ki. Látható személyközi viszonyrendszerének meghatározó
csomópontjaiban (borkereskedelmi szempontból) a túrkevei városgazda és a Bihar várme-
gyei (gazdasági) vezetés állt. Amíg az előbbi az állandó felvevőpiac garanciája volt, addig
az utóbbi felesleges, nehezen értékesíthető borának eladásáért cserébe „mesterséges"
hivatali emelkedést biztosított a tisztújítások során feljebblépésre képtelen számvevőnek.
A borszállításhoz és a meg nem valósult só árusításhoz a városgazda pártoló tevékenysége
mellett elengedhetetlen volt a túrkevei városvezetés róla kialakult negatív emlékezetének
megváltoztatása is. Felmérte, hogy hosszú távú gazdasági érdekei miatt sokkal kifizető-
dőbb számára, ha feladja (legalábbis külsőleg) nemesi önazonosság tudatát, s a jászkun
normatív struktúrában nem vármegyei nemesként, hanem redemptusként definiálja
önmagát.98 Ennek eléréséhez alázatra, büszkesége letörésére volt szüksége - ahogy tette
azt a testőrségből írt bocsánatkérő levelében. Személyiségét azonban nemcsak a meghát-
rálás, hanem a rendkívül határozott és céltudatos magatartás is jellemezte: a gárdába
kerüléskor elszántsága tükröződött, anyjához és leánytestvéreihez fűződő kapcsolatában
erőszakos viselkedése domborodott ki.

A Túrkevibe küldött üzleti leveleiből - mottónk kárhoztatott karakterképével szemben
- egy profitérzékeny, jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkező, a gazdasági-társadalmi
mikrokörnyezet igényeihez alkalmazkodó, a kortársak eszményének tekintett kereskedő
portréja tűnik elő." Merkantil mentalitása, tevékenysége, valamint bevételének szerkezete
(kereskedelmi haszon, bérleti díjak, kintlévőségek kamatai) miatt Vincze Pál különbözött
középbirtokos társaitól, nem tiszta évi jövedelmének nagysága alapján azonban hasonlított
hozzájuk (legalábbis a szerényebb anyagi kondíciójúakhoz).'00

98 Az összefonódásokra Hudi József, 1987. 106. p. Az alispánná emelkedett Novak Antal rokoni kapcsolatainak és
személyiségének köszönhette politikai karrierjét. Völgyesi Orsolya. 2003. 132-134. A boreladás személyes kapcsolatokhoz
kötődött, ennek legfőbb bizonyítéka Túrkevén kívül Kisújszállás példája. A másik nagykun mezőváros is vásárolt bort az
Érmeliékröl, ezen belül Jankafalváról is, de nem Vincze Páltól. JNSZML Kisújszállás számadásai. Borbírói számadások.
1819-1836.

99 Vö. Pach Zsigmond Pál, 1982. 377-380., 398-399. p.
100 A társadalomtörténet-írás a kereskedést alapvetően annális és kurialista nemesekkel kapcsolja össze. Odor Imre, 1987.

116-118. p., Dominkovits Péter, 1992, Kosa László, 2001. 37-41. p., Petró Leonárd, 2005. 73-74. p. Jelentősebb birtokkal
rendelkező nemesek kereskedésére hoz példát Dominkovits Péter, 1992. 100-101. p. Glósz 1991. 76-77. p. Az Érmellék
szülöttje szerint a korszakban zsidók kereskedtek borral Biharban. Fényes Elek, 1839. 56. p. A kőzépbirtokosok jövedelmi
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