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Tamási Urbáriuma 
 

1767. április 5-11. 
 

Urbáriumok (latin): a volt földesúr és a jobbágy kölcsönös jogait és 
kötelezettségeit szabályozó írásbeli rendeletek. Ily rendeleteket a régibb időkben 
maguk a földesurak adtak ki, de e rendeletek egyoldalú, hiányos s hézagos 
intézkedéseikkel valóban tarthatatlan állapotokat idézvén elő, Mária Terézia az 
úrbéri viszonyokat rendszeresen szabályozta, és pedig, miután ez törvényhozási 
úton nem sikerült, rendeletét a törvényhozás mellőzésével a kormányszékek 
útján adta ki és hajtatta végre. Ez a Mária Terézia-féle 1767-iki Urbárium. Az 
1791. XXXV. t.-c. a földesúr és a jobbágy közti viszonynak törvényhozásilag 
elintézését s az úrbérnek országgyűlésen leendő kidolgozását rendelte el a 
törvényhozási mű elkészültéig a Mária Terézia-féle Urbáriumnak ideiglenesen 
hatályban fenntartásával.  
 

 
 

A Tamási Urbárium elő oldala 



2 
 

A viszonynak szabályozása azonban csak az 1832-36-iki országgyűlésen került 
rendszeres tárgyalás alá. Erre vonatkoznak: az 1836. IV. törvénycikk a 
jobbágyok költözéséről; 1836. V. t.-c. a jobbágytelki állományról; 1836. V. t.-c. 
a jobbágyok hasznairól; 1836. VII. t.-c. a jobbágyi tartozásokról; 1836. VIII. t.-
c. az úrbéri kötésekről; 1836. X. t.-c. a földesúri törvényhatóságról és az úrbéri 
perről, melyeken az 1840. VII. t.-c. némi módosításokat eszközölt. Így maradt a 
dolog 1848-ig, amidőn az 1848. IX. t.-c. az úrbéri viszonyt megszüntette. A 
Tamási szerződést 1767. április 5-11. között pontosították, majd írták alá. A 45 
oldalas, nyomtatott irat magyar nyelven olvasható, néhány oldal latin kézírásos 
kiegészítéssel, illetve tartalmaz néhány paragrafusmagyarázatot is. Felsorolva 
magában foglalja az adózó vagy telektulajdonos, robotra kötelezett családfők 
neveit is. A 2.-3. punchtomokból: 
 

URBARIOMA 
 

TAMÁSI NEVŰ MEZŐ VÁROSSÁNAK 
 

MÁSODIK PUNCTOM 
 

A Jobbágyoknak Haszon-Vételeiről 
  

§. I. 1550. Esztendőnek 36dik Articulusa szerént szabad légyen a jobbágyiknak 
bort árulni Szent Mihály naptól fogva. Szent György napig mivel szőlői vannak.  

HARMADIK PUNCTOM 

A Jobbágyoknak Szolgálatiról, vagy-is Robotyokról. 

§. V. Kaszálás, Aratás, avagy Szőllőnek mivelésében, akár kézi, akár Marhás 
szolgálatot duplán veheti az földes Uraság Jobbágyatúl, úgy mind azon - által, 
hogy ebbéli duplán vett Szolgálatok az többi Hetekben szolgáltassanak. 

§. XII. A szokott és közönséges Robotyokon kivűl a Jobbágyok minden 
Esztendőben egyszer hosszú Fuvarozást Véghez vinni tartoznak ekképpen tudni-
illik, hogy 

Harmadszor: Szántás, Aratás, Kaszálás és Szüret üdeiben aztat a Jobbágyon meg 
venni ne lehessen.   

Urbárium szövegforrása: Pallas nagy lexikon 
Képforrás:http://archives.hungaricana.hu/hu/urberi/view/tolna-
tamasi/?document=1&pg=0&bbox=-182%2C-1417%2C2433%2C-207 
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