
Községi tanácsadó 1864-ből 
 

A közelmúltban fővárosban a Szőnyi Antikvárium árverésén szerepelt egy 
1864-ben Pesten nyomtatott kötet, melynek szerzője Vas Gereben (1823-
1868) hírlapíró, regényíró.  
Eddig nincs is semmi meglepő a hírben, hiszen a XIX. század második 
felében oly népszerű író összegyűjtött munkáit 19 kötetben kétszer is kiadták. 
Ám ezúttal egy olyan műre lehetett licitálni, mely nem a szépirodalom körébe 
tartozott. Címe: Községi tanácsadó, községi elöljárók, jegyzők és ügyködők 
számára. (Az ügyködő mai kifejezéssel ügyintézőt jelent.) 
 
Vas Gerebennek, eredeti nevén Radákovits, egyesek szerint Radankovics 
Józsefnek némi köze a mai Fejér megyéhez is van. Apja ugyanis az enyingi 
herceg Batthyány uradalom ispánjaként tevékenykedett, s az író – bár a Tolna 
megyei Fürgeden született – maga is megfordult itt, műveihez, alakjaihoz innét 
is kapott ötletet. 
 
Az ifjú Radákovits iskoláit kezdetben Veszprémben és Pécsett végezte. 
Könnyelműsége, gúnyos természete miatt azonban tanulmányait abba kellett 
hagynia, magyarul kicsapták, és apja sem tudott gazdasági gyakornokot 
faragni belőle. Sok próbálkozás, nyomorgás után végül Győrben ügyvédi 
vizsgát tett és irodát nyitott. Víg kedélye, sziporkázó elméje, tréfái társai közt 
népszerűvé tette. Ezért, és ekkor kapta a Vas Gereben csúfnevet, melyet írói 
névként kezdett használni. Ugyanis az ügyvédi praktizálás helyett 
szívesebben foglalkozott irodalommal. Bekapcsolódott a pesti irodalmi életbe, 
megismerkedett a kor jeles költőivel, íróival, így 1848-ban a márciusi ifjak 
egyike lehetett. Aztán a kormány a Nép barátja c. lap szerkesztésével bízta 
meg. (Szerkesztőtársa Arany János volt, aki szerint meglehetősen szájbarágó 
modorban szólt a parasztsághoz.) 
Világos után bujdosott, 1850-ben fogságot szenvedett, az ügyvédségtől pedig 
eltiltották.  
 
Jókai Mór „Az én kortársaim” c. visszaemlékezésében nagy szeretettel, 
megértéssel jellemezte egykori társát: „Mint aki örökké együtt lakott velünk, 
úgy esett közénk Vas Gereben, abban a pillanatban mindenkinek jó barátjává 
idomulva. Piros arcú, veres szakállú, kék szemű, jó kedélyű gyerek volt; tele 
adomával, minden tréfára kész. Művei a magyar népéletet tükrözték vissza 
egészséges humorral, tiszta, érthető nyelven, s hajlott egy kissé a szatírához 
is … Jó fiú volt, én szerettem. Mindenkinek tartozott egy kis pénzzel, akit 
ismert, nekem is.” 
 
Vas Gerebent a szabadságharc leverése után is komoly anyagi gondok 
gyötörték. Ezért is vállalkozott arra, hogy naptárakat adjon ki, füzetes 
munkákat (A falu könyve 1851; Falusi esték 1853-54), továbbá hetilapokat 
(Peleskei nótárius, Kétgarasos Újság, Képes Újság, Népbarát 1858-67) 
szerkesszen. Ám kevés gondot fordított ebbéli munkájára, csak a pénzszerzés 
érdekében végezte azt, így a közönség hamarosan elpártolt tőle.  
 
Bizonyos szempontból az előbbi munkák sorába tartozik a már említett, 1864-
ben, a híres „Trattner-Károlyinál” nyomtatott Községi tanácsadó. 
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Megszületésében nyilvánvalóan szerepet játszott Vas Gereben 
ügyvédi végzettsége, jogi ismerete, ám a kiadvány nem önálló mű. Erre már a 
címlap is utal, mondván, „szerkeszté és kiadá Vas Gereben”. 
 
A gyakorlati közigazgatást segítő, hasonló jellegű munkák már korábban is 
jelentek meg hazánkban. Közülük elsősorban a kiváló jogász, Veszprém 
megye volt főszolgabírója, majd főjegyzője Zsoldos Ignác (1803-1885) munkáit 
kell megemlíteni, melyek több kiadást is megértek: Szolgabírói hivatal, A 
mezei rendőrség főbb szabályai. (Első alkalommal mindegyik 1842-ben hagyta 
el a nyomdát.) 
 
Vas Gereben 1864-ben jól érzékelte, hogy melyek a kor időszerű 
közigazgatási jogalkalmazási problémái, és erre figyelemmel állította össze 
kiadványát. Az 1848 áprilisában megszületett törvények megállapították az 
úrbériség, a jobbágyság, illetve az ősiség megszűnését. Mindezek 
végrehajtását érdekes módon az abszolutizmus, az elnyomatás körülményei 
közt I. Ferenc József császár által kibocsátott ősiségi nyílt parancs (1852) és 
az úrbéri pátens (1853) valósította meg. Az egykori jobbágybirtokkal 
kapcsolatos viszonyok, szabályok bonyolultak voltak. Ezért is kezdte könyvét 
Vas Gereben „Az urbéri ügy” c. fejezettel. Azt is összefoglalta, hogy mi 
vezérelte: „Nem lévén czélom, hogy a községi tanácsadóban ügyvédek 
számára írjak kézikönyvet, elégnek találom az urbéri viszonyban előforduló 
tárgyaknak világos magyarázatát, hogy előforduló alkalommal akár az egyes 
ember maga akarja a magyarázatot elolvasni, akár azt mástól kérje, e 
könyvben a tárgyak mibenlétére nézve helyes fölvilágosítást kapjon.”  
Azután vagy kérdés-felelet formájában, vagy alcímek szerint adott választ a 
szerző a földeknek az egykori jobbágy és hajdani földesura közötti 
megosztására. 
 
Tudjuk, hogy a polgári társadalomban milyen jelentőséggel bír az 
ingatlantulajdon és annak nyilvántartása. A telekkönyvi rendszer bevezetését 
az 1840-es években már a Kossuth Lajos vezette reformellenzék is célul tűzte 
ki. Ténylegesen azonban ezt is a neoabszolutizmus honosította meg és az 
1855. december 15-én kibocsátott császári pátens az egész birodalom 
tekintetében elrendelte a telekkönyvi rendtartást. Az ezzel kapcsolatos 
feladatokat a felállításra kerülő járásbíróságokra bízta.  
A telekkönyvi ügyekben előforduló leggyakoribb esetekre magyarázatot, 
továbbá okirat- és folyamodványmintákat adott Vas Gereben könyve. 
Mégpedig oly módon, hogy mintegy százötven oldalba belefoglalta, 
változatlanul átvette Fiedler Ignác Pest megyei telekkönyvi irodatiszt munkáját. 
A „Tekintetes Telekkönyvi Hatósághoz” számos ügyfajtában kellett 
beadvánnyal fordulni, és mindezekre tartalmazott iratmintát a kötet, ahogy 
adásvételi és csereszerződéseket, sőt házassági szerződéseket is.  
 
Csaknem 30 oldal jutott az örökösödési ügyeknek. Ám a községi jegyző urak – 
kik hasonló ügyekben rendszerint eljártak – külön figyelmeztetést is kaptak: „e 
szakaszt ismételve olvasgassák, előforduló esetben pedig különösen 
átlapozzák, nehogy a végrendelkezők ügyetlenség – elfogultság – és néha 
hirtelenkedésből olyan okmányt készítsenek, melylyel utódaik – vagy 
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hagyományosaiknak nem hogy hasznot, de valóságos kárt okoznak”. 
Hiszen a végrendelet készítés akkor is kényes iratszerkesztésnek számított. 
 
A kötet további részében tanácsot adott többek közt az árvaügyek 
intézéséhez, a bélyeg-illetékekkel kapcsolatban, a katonaállítások 
lefolytatásához, a közmunkák elvégeztetéséről, a biztosításról és a községi 
számadásról. A tartalom tehát elég színes, amit az utolsó oldalak hirdetései 
még változatosabbá tesznek. Érdekesség, hogy megtalálható itt Vidats István 
pesti gépgyárának két oldalas, árjegyzékes reklámhirdetése is. Mindez nyilván 
nem véletlen, hiszen Vidats István 1848. március 15-én Vas Gerebennel 
együtt vett részt a polgári forradalomban, ős is a márciusi ifjak közé tartozott. 
 
A könyv belső borítóján egy ex libris azt is elárulja, hogy ki volt a kiadvány első 
tulajdonosa. A címer és az alatta olvasható szöveg egyértelművé teszi, hogy a 
Szőgyény-Marich család könyvtárát gazdagította Vas Gereben műve. Mind 
idősebb, mind ifjabb Szőgyény-Marich László a magyar államéletben, azon 
belül Fejér megye közéletében meghatározó szerepet játszott, magas 
tisztségeket töltöttek be. A kötet a család csóri könyvtárából származhat, mely 
a második világháború idején, illetve azt követően szétszóródott. Vas Gereben 
munkája az aukció révén visszakerült Fejér megyébe. Ha nem is éppen 
Csórra, de legalább Fehérvárra.  
 
 
         Gelencsér József 
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