FERENCZY Geza

A szekelyudvarhelyi
Ugron-kuria
(Kivonat)
A szerzo elsosorban eddig kozoletlen
adatok alapjart folvazolja a Szekelyudvarhelyrol Szovatâra vezeto orszagut kijâratanal all6, irasban 1613-ban emlitett
es a 19. szazad kozepeig Szombatfalvi-,
napjainkig ezutan Ugron-kuria neven ismert epiilet tOrtenetet.
Szekelyudvarhely eszak-nyugati kijar6janal, Szovata iranyaban haladva, az orszagut
mellett, az alant folydogal6 Szejke-patak fele
eson, kisebb-nagyobb gazdasagi epiiletek szomszedsagaban tObb epitkezesi idoszakot felolelo,
mai alakjaban ketsegteleniil a mult szazad masodik felenek az epitkezesi jegyeit is mutat6 udvarhaz lathat6. Az 1944 oszen a komyeken elesett
szovjet katonâk temetoje felol nezve, hatterben a
tobb hatarreszt magaban foglal6 (Vermek oldal,
R6kaskert, Vanikert) !apos teteju, deli vegen ma
nehany csere- s fenyofat hordoz6 Laz agyagtartalmu dombja emelkedik.
Sziiksegesse valt ennek, a szekelyudvarhelyi „Hidf6~ ' kft. tulajdonaba ujkelet(fn keriilt
epiiletnek a javitasa, helyreallitasa. Az epiilet jovobeli felhasznalasa miatt pedig idoszeru .lett
eme epitmeny tortenetenek a megirasa. Az ennek
erdekeben vegzett kutatasok 1, sajnos, csak szegenyes es kisse bizonytalan adatokat nyujtanak
epiiletiink szabatos meg minden kovetelmenyt
kielegito tortenetenek a megfrasahoz. Valamelyes tobbletet a javitasi munkalatok sorân folfedezett, tagadhatatlanul korai s kiilonbozo idoszakokba helyezheio, amde - csak nagyon fajlal-

hat6n - keltezest ugyan nem nyujt6 alapozasi maradvânyok meg facsonkok szolgaltatnak.
A rendelkezesiinkre all6 okleveles anyag
alapjan epiiletiink tortenetere vonatkoz6lag a lennebb kovetkezo kep korvonalaz6dik.
I. 1. A sorra keriilo irasos adatok megkovetelik az „Ugron-kuria" nev i.igyenek tisztazasat. Az udvarhaz ugyanis eredetileg nem UGRON, hanem a szombatfalvi SZOMBATFALVI
(a kovetkezOkben SZOMBATFALVI) tulajdon
volt. Az Ugron csalad birtokaba csak keson keriilt. De az atvetel 6ta eltelt (kb. 160-180 esztendos) idOkoz elegendo volt ahhoz, hogy az uj tulajdonosoknak vegso fokon egeszen a kozelmliltig tartott birtoklasa s a resziikr61 val6 hasznalata-hasznositasa reven a regebbi birtokos 6:Salad
neve epiiletiinkkel kapcsolatban elfelejtodjek.
A SZOMBATFALVI csaladnak a nevad6 (vagy forditva: Szombat nev() osrol elnevezett) helysegben all6 nemesi udvarhazat elso izben 161-3-ban emlitik2. A PALMAY J. idezte
FANCSALI-fele szoveg igy sz61: „Literatus
szombatfalvi SZOMBATFALVI Janos egyik oldalar61 nemes TOTH Gergellyel, mas oldalr61 a
kiralyi kozlittal hatâros udvarhazat Istvan fianak
ajandekozza." 3 Ennek ertelmeben folteheto a kuria legregibb reszeinek a 16. szazadb61, annak
legalabb a kozepe tajar61 val6 keltezese.
Ez az idomeghatâr.pzas el is fogadhat6,
mert a Szombatfalvi (nemesi) csalad neve a
(Szekelyudvarhelyen 1505-ben kesziilt frasban
t(fnik fel eloszor Gregorium ZOMBARFALW AI
alakban4 . A (szekely)udvarhelyi szekely nemzetgy(fles vegzeseit tartalmaz6 eme emlekiink a nevezettet kiralybfr6i (!) tisztseget vise!Okent emliti. De a csalad szamottevo voltâr61 tanuskodik a
kes6bbi oklevelek sora, es (meg a rank orokitodott leveltâri anyag hianyos volta ellenere is)
mondhatni: szinte folyamatosan talalkozunk a
csalad nevevel 5. 1560-ban, masok mellett,
SZOMBATFALVI Janos bfr6kent frta ala a
betlenfalvi GEREB Janos es hestfalvi GERGELY Zs6fiaval meg ennek fiaval kotOtt birtokcsererol sz616 szerzodest. ZOMBATFALWIJ
Mate neve a Janos Zsigmond „valasztott kiraly"
es erdelyi fejedelem (1540-1571) elrendelte
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1566-os osszeirasban a szekely f6emberek soraban talalhat6 meg. Az Udvarhely, Csfk, Gyergy6
meg Kâszon szeki szekely f6emberek 1576-ban
kesztilt 50 denâros ad6 osszeirasaban pedig
Benedicti SZOMBATFALVI szombatfalvi valamint 6cfalvi birtokai utân fizetett illeteket. A
SZOMBATPALVI csalâdnak korânt61 kezdve
hosszu idon ât tăbb oklevelben is emlftett malma
volt a szekelyudvarhelyi vâr alatt. 1600 elejen
zajlott a vârossal rovidebb pereskedes e malom
birtoklâsa iigyeben. 1820-ban keszftett urberi
osszeirâs szerint „Malom egy fertalynyi distanciâra a Kiikiilăn Te[kinte]t[e]s SZOMBATFALVI
Jânosne Asszony es Te[kinte]t[e]s SZOMBATPALVI lgnâtz es Perentz Urunknak vagyon a
Hatarunk szelen jo commoditâsunkban." 6
Ugyanebbol az osszeirâsb61 ertesiiliink a SZOMBATPALVI csalâd mâsegyeb javair61 is a foldeken, reteken, kaszâl6kon, erdokon - es mindezek
hasznâlati m6djâr61 is ! - kfvi.il : „c - Udvarhelly
Varossa ide edgy fertâlly ora distancia, ahovais
tsinalt uton a Termeszetnek minden javait
konynyen vissziik el adni. [ .. .] f-sem tiizre sem
epiiletre vaio făt itt a Palu Hatârân nem kapunk
ha nem mi szolgalo emberek Urunk be birassok
utân egy merfold (a kess6obiekbol kovetkeztetheton val6szfn1Ileg a 8,3 km-t kitevo magyar
merfoldrol van sz6 - F. G.) Distanciarajârunk faert, es onnan ingyen eleget hozunk, van itt a Palu Hatârain keves Cserefiatalos, de ezis meg nem
alkalmatos arra, hogy abbol epithessiink, [ . ..] m
- A SoAkna ide 1 3/4 Merfold es a mig meg nem
drâgult,
kereskedtiink velle, de most
elelmiinkrevalotis alig tudunk szerezni, Penzt pedig kapunk Ezen falu szomszedsegeban leven a
vâros Udvarhelly minden fele naturalek el
adâsâbol Szekereskedesbăl , napszârnoskodâsbol, a
Szegenynye a Palunak a Savanyu vizet hordjâk be
a Vârosban s abbol elnek. n -Tegla Pâbrika (!)vagyon [ ... ] r - Kozjovedelmiink van Vâros mellett
egy botskor ârollo Hellyiink mellyert arendat fizetnek. [ .. .] u - Boit nints Meszârszek Kortsomâlâs
Pâlinka fozes kor. [ ... ] x - Mester embereink
Kovâts van 2. y - Epiiletre vaio Ko fiiveny van."
1602-ben SZOMBATPALVI Benedek
nevet talâljuk a BASTAnak foleskiidott Udvar-
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hely es Kereszrur szeki nemesek, 16f61c es szabad
szekelyek nevsoraban. 1717-ben a hadbiztosok
Csik, Gyergy6 es Kaszon szek hadainak a Temesvar ala vonulasâr61 sz616 ertesitesbol tudjuk
meg, hogy „commissariusnak SZOMBATPALVI uram rendeltetett Udvarhelyszekbol." 7 De a
csalad tagjai szerepet jatszottak a Nap61eonhaborubeli (utols6) nemesi felkelesben is. Az
1805. december 10. es 1806. januâr 14-e kăzt
kelt osszefrâs szerint „Az 5-ik: farczâdi jârasban
[ ... ] 2-ik kapitâny SZOMBATFALVI Ignâc.
[ ... ] A 9-ik: parajdi jârâsban 1-so kapitâny
SZOMBATFAL VI Istvan." 8
I. 2. Eme ertheto kis kitero utan forduljunk most mâr vissza a SZOMBATFALVI-kUriahoz. Errol a jeles tărtenesz BENK6 J6zsef is
megemlekezik - igaz csak kozvetve - a 18. szazad mâsodik feleben 9 . Ezeket irta: „73 .. Szombatfalva, Udvarhely varosahoz nyugat (inkâbb
eszaknyugat - PG.) felOI a legkozelebbi kozseg.
Nevezetes mint a SZOMBATFALVY es GALFY csalâdok lak6helye es kenes forrasair61, melyeknek vize sebek es kii.iteses pattanâsok ellen
ajanlatos."
Biztos viszont kovetkezo adatunknak az
egyik - a leiras alapjân ugyan meghatârozhatatlan, de a terkep rajza szerint megis azonosfthat6
(az 1613-as adatunk „kiralyi kozut" kozelsege is
tâmogatja ezt !), a mai helyzetnek is megfelel6
teriileten allott - emlftendo udvarha znak a
SZOMBATFALVI csalâdhoz, illetve epiileti.inkhoz kotese. Az egykori Habsburg-birodalom egeszet, fgy 1769-ben Erdelyt is egeszeben es egyseges irânyelvek szerint felălelO, reszben helyteleniil (csak) II. J6zsef csaszar (1780-1790) nevehez
kotott, a vilâg elso korszeru katonai terkepehez
csatolt irott mellekletben olvashat6: „24. sz.
Szombatfalvân [ ... ] van ket kobol (! - PG.) epi.ilt
nemesi udvarhaz."10
I. 3. Eme, benniinket tagadhatatlanul kozelrol erinto s bizonyos tekintetben meg rnindig
nem elegge biztos adatok mellett meg tovabbi
hason16k is felbukkannak . Ezek ugyan idoben j61
meghatârozottak, de nem lehet tudni, mifele epi.iletre vagy epftkezesre vonatkoznak. Ezek ellenere vegyi.ik sorra 61cet.

„A[nn]o [1]767 22da Aug[usti] alkutam
meg BOLDISAR Josef Komives Pallerral, hogy
az vetemenyes Kert e!Ot az mely hazyt epittetek
annak fundamentumat Kobol es az fa hazak
ozot hat darab kofalat, melyeken a Kemenyek
ălyanak epittek 11 es Ket Kemencet epittsen fel,
fizetese nap szamra leszen maganak dietim 6.
Sustak es etel az alattvalo komivesek[ne]k ot ot
Sustak etel nelki.il. Eodem die attam a!Ore
kezeben a Komivesek fizetesere flr. 10." 12
„A[nn]o [1]767 d[ie] 22 Aug[usti] fogattam meg BORDAS Janos Paller faragot az
felyeb 13 meg irt haznak fel epitteser~ nap szamra, maganak leszen nap szama eot Sustak, az alatta valokn[a]k az joradek 4 Sustak az alab valoknak negyedfel etel nelki.il. eodem die elore attam
BORDAS kezeben a Mester emberek fizetsegere
flr. 6. mivel maganak elore adot penzem vagyon.
die 4-ta 9bris attam BORDASnak flr. 6. ez arant
a contractusba levokkel szamot kel venni
tolle." 14
„die 13tia Maji [1]769 az most csinalando tegla arraba fizettem KOV Acs Palnak flr. 4
id est negy m[agyar] forintot negy krajczar
hijjan." 15
2die 12-a Aug[usti] [1]769 attam
BUZANYI Mihaly[na]k tegla vetesert 6. mariast
s masfel veka torok buzat s meg a teglajat szamba nem vettek. die eod[em] attam Buzanyi
Palnak ugyan Teglavetesert 7. id est het mariast
es egy veka torok buzat, ennek sem vettek meg
szamba a teglajat." 16
Ozv. SZOMBATFALVI Jânosne TOROK Mana keri a kertjet hatârol6 Szejke-patak
szabalyozasat, majd nehâny nap multan az utepitesnek (!)a maga kolonusait veszelyeztetâ voltara hfvja foi Udvarhely szek vezetâinek figyelmet.
Ez utasftja a neves UGRAI Lâszl6 (fold)merât a
panasz kivizsgalasara s az ad6dhat6 karok elkeri.ilese erdekeben a szi.ikseges intezkedesek
megtetelere 17.
A felsoroltakb61 kihamozhat6, hogy
1613-ban a Szekelyudvarhelyrâl Szombatfalvan
kereszti.il Szovata fele vfvâ orszagut mellett mar
allott a SZOMBATFALVI nemesi csalad udvarhaza. Akkori epftâanyaga ugyan ismeretlen, de

val6szfnu1eg mar erre (vagy id61cozben valarnikepp m6dositott folytatâsara) kell gondolnunk az
1767. es 1769. evekbeli epitkezest vegzâ epitâmeg (kâ?)farag6 mesterek alkalmazasakor, valamint teglaveteskor. A terkepeszeti foljegyzes tanusaga szerint pedig 1769-ben tagadhatatlanul
k61>61 emelt ket nemesi udvarhaz âllott a helysegben. Ezek egyike volt a BENKO J. is emlftette
SZOMBATFAL VI csalâde. Tâmogatja meg az is
ezt, hogy az ut mind korabbi adatainkb61 tudottan, mind pedig a mai val6sagot veve figyelembe, egyik oldalr61 hatarolta-hatarolja az udvarhazat. (Ezzel szemben BENK6 J. nev szerint emlitette masikat, a GALFI csalâd kuriajat az orszagut nem hatarolta-hatarolja.) Az viszont ketsegtelen, hogy a ma Szekelyudvarhelyhez tartoz6 falvacska meg napjainkban is annyira kicsiny, hogy
mas epiiletre meg csak gondolni sem lehet.
II. l.Az eredetileg SZOMBATFALVI
udvarhaz UGRON-kuriava valasa csaladtorteneti
esemenyekkel magyarazhato. A ket csalad leszarmazasi tablazatab61 kivilagl6n harom Ugron
fi egy-egy SZOMBATFALVI lânyt vett
felesegi.ii 18 . A SZOMBATFALVI csalâd a nevad6 helysegben all6 udvarhâzat birta, „mig a kozelebb mult evekben - frta NAGY Ivan - az illetâ ag fiakban kihalvan, vele az âsi feszek nagy
resze a szekely orokosodesi tărvenyek szerint leany-agra az UGRON csaladra szâllt." 19
II.2.fgy valik erthetâve a tulajdonos
megvaltozasa s ennek kovetkezteben a birtoklast
jelzâ uj nev feltfinese, nemki.i!Onben - termeszetszeruleg - ennek napjainkig val6 fonnmaradasa.
Az udvarhaznak az ărokosodes reven uj
tulajdonba keri.ilese 1853 elâtt megtărtent. Ezt a
kovetkezâ adat igazolja. J6KAI M6r, a magyar
szepirodalom nagy alakja 1853-ban beutazta Erdelyt. Napl6jab61 kideri.ilân (1853. 05. 21-en)
„estere Szombatfalvara erkezti.ink, hol U[GRON]
Lâzar ur, hajdan hosszas ideig Udvarhely-szek
kiralybfraja, fogadott benni.inket."20
II.3.Ettol kezdve - az epi.ilet tovabbi sorsar61 semminemfi adatunk sincs. Mindossze azt
tudjuk, hogy 1933-ban (esetleg mar el61>btâl ?)
„az UGRON-kuriaban napi 80 Ieiert Iehet kapni
teljes ellatast ! Fenyves park ! Szejke-fi.irdâ

kăzeleben."21

Azaz e hirdetes szăvegebol kihamozhat6n a korâbban a csalâd hasznâlta udvarhâzat reszben (vagy egeszeben ?) „kirândul6" (?)
- „tidtilo" (?) szâllâskent rendeztek be (?) es tartottâk fonn.
ID.1.1943-ban a tulajdonosok eladtak itteni birtokukb61 6,8 ha foldet a Magyar Ăllam
nak. Az adâsvetel velheto oka, hogy 1941-ben
megkezdtek a Szekelyudvarhelyrol Szovâtâra
vezeto ut korszerusiteset, es egy kanyar levâgâsa
rniatt az UGRON-birtokon kellett kereszttilvezetni azt. Ezzel kettevâgtâk a tertiletet. A tulajdonosok az utepites miatt lemondtak birtokuk eme
reszer61.
IV.l.Ezek utân, meg kesei emelese ellenere is, târgyalt eptilettink ktizeleben âll6 s
ugyancsak e csalâd tulajdonât kepezo kâpolnât UGRON-kriptât - is tekintstik meg. Ez a mult
szâzad vegen emelt eptilet orzi az UGRON csalâd nehâny kesei tagjânak a foldi maradvânyait.
Ktizttik az igen kiemelkedo, ttibb irânyu szerepet
is jâtsz6 UGRON Gâboret is22 .
A kăpolna a 659 t. sz. f. m.-u Szejke
dombja delkeleti kiugrâsa tetejen âll. Magasan a
kăzeJi kÎS patakok es meg inkâbb a taYolabb foJy6 Nagy-Ktiktill6 vize folătt. A kăzvetlen kăr
nyek uralkod6 teteje. Az oda folsetâ16 -kaptat6
elott megkap6 tâjkep nyilik meg. Ellâtni egeszen
a Hargita ktizponti ttimbjeig; az egesz udvarhelyi
medence târulkozik ki elotte.
A kâpolna bejârata folătt a homlokzatba
erositett mârvâny tâblâba vesve olvashat6:
UGRON LĂZĂR VEGRENDELETE FOLYTĂN EPfTETTE UGRON ĂKOS 1890. EVBEN.
IV.l.UGRON Gâbor (1847 . 04. 15. 1911. O1. 22) als6foku iskolâit Szekelyudvarhelyen vegezte, jogi tanulmânyait pedig Becsben
es Pesten. Mar jogâsz korâban elclapot szerkesztett. Kesobb. mas lapok mellett, szerkesztokent
vagy munkatârskent, a Szekelyudvarhelyen
187 4-1876 kăzt megjelent, igen jelentos Baloldal
cimu ellenzeki ujsâgot inditotta el, es tartotta
fenn. Tanulmânyai befejeztevel reszben Pesten,
reszben sztilohelyen elsosorban az irodalomnak
elt, egeszen 1870-ig. Ekkor a francia kăztârsa-

sâgnak ajânlotta foi szolgâlatilit. Ktizdtitt GARIBALDI seregeben is Olaszorszâg akkor nagyon
is idoszeru egyesiteseert, majd visszatert Parizsba. A Kommtin alatt leveleiben tud6sitotta az ottani esemenyekrol az Ellenor cimu lapot. A
Kommtin leverese utân Angliâba utazott. Innet
tert vissza 1872-ben, es meg ebben az evben Udvarhely szek kepviselojeve vâlasztotta. Rovid
idoszak kivetelevel ha!Ma.ig, ttJ"t;b vâros orszâggyulesi kepvisel@j<! volt.
Erdely magyarsâga eloremutat6 folyamatnak tartotta a ttirăk uralom alatt elo nepek
szabadsagttirekveseit a mult szâzad utols6 negyedeben. Agg6dott azonban Oroszorszâg tulzott megerosădese miatt. Az eur6pai szabadelvu
ktizvelemennyel tisszhangban a ttirtiktik irânti rokonszenv kerekedett feltil. Ez volt aztân az erzelmi hâttere az utols6 regenyes tisszeesktivesnek.
Szervezoi, a ftiggetlensegi UGRON Gâbor, ORBAN Balazs es BARTHA Mikl6s nehânyszâz
fOs szabadcsapatot kiserelt meg toborozni, hogy
aztân - val6szinuleg angol penzen vett fegyverekkel - Moldvâba bettirve a Szeret foly6 egyik
hidjânak a folrobbantâsâval elvâgjâk az orosz
csapatok utânp6tlasi -vonalat, s Orosz-Lengyelorszagban is folkelest robbantsanak ki 1877-1878ban. A tervrol orszâgszerte beszeltek. Nehâny român ertelmisegi mâr ellenlepesre gondolt. TISZA Istvan gr6f miniszterelntik azonban ăssze
fogatta a toborz6kat, a 600 puskât elkoboztâk.
Egy idore UGRON Gabornak is vissza kellett
vonulnia, mignem a „bunvizsgâlatba vett honfiak" az eljârâs befejezese nelktil kegyelmet kaptak23 .
A ftiggetlensegi csoporthoz tartozott
UGRON Gâbor az orszaggyules ktiltinâll6 alakja
volt. Az 1887. evi orszâggyffies utols6 tilesszakân ttibbedmagaval kivâlt a ftiggetlensegi pârtb61
,es megalakitotta a 48-as pârtot24 . Egyenisege a
mult szâzad nyolcvanas-kilencvenes eveinek a
politikai eletet tartotta egyensulyban. Politikuskent erelyes ftiggetlensegi, sz6nokkent pedig
egyike volt a legnagyobbaknak Beszedeit csodâlatos folyekonysag, sulyos erveles, szep gondolatok jellemzik25 . Mind târsai, mind ellenfelei
nagyrabecstiltek es tiszteltek26.

UGRON Gabor 1911. Ol. 22-en halt meg
3udapesten. Szfvszelhudes vegzett vele. Elobb
3udapesten ravataloztiik fă! nagy reszvet mellett.
::5-en este erkezett Szekelyudvarhelyre a holttet tartalmaz6 kopors6. Kovetkezo nap reggel
n atlomasr61 nagy tomeg kfserte Szombatfalva~ kopors6jat. A halottat vivo kocsi megallott a
ferencesek temploma elott, majd a rekviem „vegeztevel ujra megindult a menet Szombatfalvara
a csaladi sfrbolthoz. Masfel 6râig tartott, mfg a
menet a hegy tetore kiert. A hegy aljaban negy
hatalmas okorrel vontatott szekerre tettek a kopors6t. [ „.] Gyaszszertartas elott SEBESI Janos
Udvarhely-megye alispanja bucsuztatta el a megye nagy fiat, majd Mikes gr6f (ti. MIKES Janos
gr6f fOesperes - F. G.) ujra beszentelte a holttestet s a kripta gyertyainak lobog6 fenye mellett lebocsatottak a kopors6t es ezzel veget ert a nagy
temetes." 27
Nekiink pedig, nem is tul kesei ut6doknak is iidvos lenne megszfvlelniink - termeszetesen a mai koriilmenyekhez alkalmazva - UGRON
Gabor emlftect orszaggyU!esi beszedeinek az
egyikeben elhangzottakat: „Tartozunk egymasnak (ti. magyar es osztrâk - F. G.) azzal a kfmelettel, hogyha mi a multat elfeledjiik, ha a mult bantâlmaira es serelmeire fatyolt boritunk, akkor veliink szemben az aszellem, a mely a nemzetre
annyi gyaszt hozott, szinten elhallgasson. " 28
Jegyzet
I. Ezeket az Âllami Leveltâr csfkszcredai fi6kj<iban , valamint a helybeli
Tudomânyos KOnyvtârban folytattam. Az UGRON csaMd levelt.ăra,
vegs6 fokon, az Âllami LevClt.ăr kolozsvâri fi6kjâba ke1iilt voll bc. Rcndezetlensegc miau nem kutathal6. E fi6k igazgat6jânak a kOzlCse szerint
cz a lcveltâri anyag 1997-t61 kczdve âll majd a kutat6k rendclkezCsCre. E
felszabadul6 ~ fgy kOzkinccsC vli.16 leveltâri anyag tanulmănyozăsa csctlcg largyunk lekinlcl~bcn is ujabb adalok birtokaba jullalja majd a kulal6l. lrl!somal a helybcli „Hfdr<l" kft . mcgbfusab61 allilollam osszc. - lu is
ktisztintim M. HUBBES Evanak ~ VOFKORI Gytirgynck szfves segfts~
g~l, ~ FORR6 Mikl6s tinzellcn lamogallisal.
2. PÂLMA Y J6zsef: Udvarhcly vârmcgye nemcs csalădjai.
Szekelyudvamely 1900. 238. - PÂLMAY J. FANCSALI Daniel f<'iesperesrc, gyulafehervări kanonokra, a „Fancsalifele" gcncal6giai gyO'jterreny
sz~rz6jere hivatkozik, de, sajnos, irodalmi utalâs nClkUJ. Ezt az adatot ellenliriznem Cppen ennek kOvcikeztCben nem sikcrillt.
3. ,)oanncs Litcratus SZOBBATFALVY nobili5 de cadcm curiam in
vit:initatibus nobilis TOTH Gcrgely ab una. (fgy ! - F. G.) ct publicae viac
regiac ab altera, lcgatfilio (fgy ! - F. G.) suo Stepano (fgy ! - F. G.)

rogalc." - A •.szomszMok" mcgcmlfl6e rev~n el~gg~ clfogadhat6n allfthat6, hogy val6ban sz6ban forg6 CpilletUnkrO:I van sz6. (A ligi „kidlyi
kOzlit" maradv8.nya cgyCbkCnt az cmlitettem szovjet katonatemetO:t hatarolja nyugal fel61.)
4. Szekely Oklev~llar (a tovabbiakban SzO) VIII„ Bp„ 1934. 220. Az oklcv~l teljcs kelle: 1505. 11 . 20.
5. A f6sz0vcgbcli oklevelck az itt kOvetkez6 (Cvck szcrinti) sorrendet kO-

vclik: SzO V„ 77. (1560. 11. 06.); SzO 11., 203. (1566. 07. 11. el6ll); SzO
IV„ 39. (1576); SzO VIII„ 333. (1598. 02. 23.); SzO us sor. 111„
UdvarhelyszCki tOrvenyke:resi jegy1.6kOnyvek 1598-1600. (KOzzCteszi
DEMENY Lajos - PATAKI J6zsef - TOOOS Kinga) Bp. - Buk. 1994.
275-277. (1600. 02. 28.; 03. 05.; 04. 06.); SzO uj sor. III. , 218-221. (1601.
03. 06.); SzO V„ 291. (1602. 08. 11.); SzO VII„ 191. (1712. 08. 09.); SzO
VII„ 222. (1717. 04. 16.)
6. Fond Colecţia conscriptii urbariale. Nr. 27. Inventar Nr. 76 (1785-

1820) Conscrip\ia urbarială din Scaunul Odomei din 1820. 449/1820.
Idem Sâmbătcşti (Szombatfalva) azi înglobat în oraşul Odorheiu
Secuiesc. 2-3. Kezirat. Allami Lcveltar, marosvasârhclyi fi6k. Ez a
SZOMB/\TFALVI csalad Szombatfalvăn ICtczett Osszes bi11okc1t fclsorolja; Protocollum Polilicum Anni 1816. Allami LevCltl1.r, kolozsv<:iri fi6k.
Fond Nr. J6. Scaunul Odorhei. Cota: II/56; Conscriptio Anni 1765
Totalium el Intcrpretum Portionum Poss (folytalăsa hi4nyzik) vinarum,
seu Hereditatum Siculicarum in ( ... I Possessionibus[ ... / SzombatfaJva
existentibus Inclytae Secii Siculicalis adjacentibus in forma inquisitio
Relatoriarum confecta. KCzi rat. A.Uami LevCltâr, csrkszcrcdai fi6k. Jel zetc: 249. Colecţia Muzeului din Odorhei. Dosar Nr. I 365.
7. Ezt a kel adatot Id. az 5. j z.-bcn.
8. JAKAB Elek - SZÂDECZKY Lajos: Udvamely vârmegyc ltirtcnele a
legrcgibb idilkl611849-ig. Bp. 1901. 547. - lgen sajnălalos, hogy a szek
~lclebcn is szazadokon al jelenl6s szcrepel bcltilltill SZOMBATFALVI
csalăd tagjainak a sfrjăl a legszorgosabb kuatâsok ellcnCrc sem sikerillt
f<illelni.
9. BENK6, Joscphus: Specialis Transilvania. li. r. Terra Siculorum. 3738. 19. szăzad eleji ml!solatban meg6rzou keziral 1767- 1787 ktirer61 s
szckclyudvarhelyi Tudomanyos Konyvtarban. Leit sz.: 2 371. - „73.
Szombatfalva, l[d) c[stJ Sabathi pagus oppidi Udvarhcly ab aquilone
proximus. Nobilis csl posse.'isione nobilitari SZOMBATFALVIana turn et
GALFlana ncc minus acidulis (palato quidem ingrati.s) ac Fonte
Sulphureo, quorum undas vulnera acidula, el pustula.o; commcndat. Az
idCzet magyar nyclva szOvcgCt Id.: BENKC J6zsef: Udvarhcly megye lefrl!sa. Sajl6 ala rcndezlc SZAB6 . Andras. ErdClyi Ritkasagok 14.
(J ANCS6 Eicmer szcrk.) Kolozsvar 1944. 75-76.
10. Anhang zu der Kricgs des Gross Fi.ir.ilenthum Siebcnbilrgen. Drittes
Buch vorinncn verschicdene Anmerkungcn i.ibcr Scctioncs 151. [ ... ] 159
und so weitcr biss inclusive 208 enhaltcn. 462-463. KCzirat. Becs, K. u.
. k. K.riegs·Archiv. Je)zcle: 3 lxa 715. · Sectio 177. ,.No. 24 Szombatfalva
f ... f isl (fgy ! - F. G.) f ... f 2. Edclshtiffen von Slcin gcbauel." - E fcljcgyw mcg BENK6 J. adatănak az tisszekapcsoll!sa rcven az (elm~lclileg)
azonositou (ml!sik, lchal) GÂLFl-kuria, szăzadunk ktizepe tajan . ~g eredcti alakjaban alloll. Mara mar teljesen, a felismcrhelellens~gig mcgvaltoztatott alakban a mai Tcmplom utca elcjCn, a FehCr-patak hîdja utân
jobb oldall all. (A kcl udvarhaz ktiztilli legvonalbcli lavolsag minlegy
250m.) Erre a l~nyrc PETER Allila hfvla f<il ·figyelmcmcl. 6 szăzadurik
măsodik negyedCbcn ~g a rCgi oszlopos torn4cli alakjâban j<:irta az akkor, vele rokon.săgban 4116, Csfkszentmărtonb61 ide sz.<1.rmazott SZABO
csalâd tulajdon,ban volt epi.ilctct. Szfvess~gCt itt is kOszOnOm.
I I. Ez a sz6

ăthUzva.

12. Calcndarium Tymaviensc ad annum Jcsu Christi MDCCLXXXVIJ.
Tyrnaviac f 1766) . - Srekclyudvarhelyi Tudom<:inyos KOnyvtar. Leit. sz.
32 2 17. - A B3 jclz6a (= aprilisi naplar-)lapol kovet5, jcgyzetck bcfrl!sa-

ra p6ll6lag beragasztoll Iv el/loldalan. A p6tlapokra bejegyzell szovegek
szerz6je ismeretlen. Kclstgtelen azonban, hogy a SZOMBATFALVI csalăd valamclyik [crfitagja. Szămba johet (kevcsse val6szlnfin) (11.) PetertOI
szărmazoll Lăsz16 itc16mcstcr, nemktilonben az (I.) Zsigmondt61 1701 bcn sztiletell (I.) Janos, de meg inkăbb (li.) Zs igmond (sz. 1703) cs Fcrenc (sz. 1706.), viszont <II .) Jănos (sz. l 716.) - măsutt olvashat6 bejcgyzCs CrtclmCbcn - biztosan kirekeszthct6. Vă. PĂLMAY J. i.rn., 237.

SZOMBATFALVI csalâdfa. - Ez a naptăr az alăbb

id~zend6vcl

6s mc1ssal

egyetemben SzCkclyudvarhely e szâzad clcji rcnd6rf6nOkCnek: SZOM -

BATFALVI Lajosnak a

tulajdonăt

kCpczte. /\ volt r. kat. gimn8zium

kOnyvtârab61 SZOMBATFALVI Lajos-tCka darabjakCnt
rtilt a fenti Tudomănyos KOnyvtlir ă.llomănyăba.

13. Ti. az cl6z6 a.-ban rOgzftctt

ătadăs

rCvCn ke-

szăvcgben .

14. Calenda1ium Tymavicnsc ad annum Jcsu Christi MIXCLXIX.
Tyrnaviac 11768]. - SzCkclyudvarhelyiTudomânyos KOnyvtâr. Leit. sz.
32 2 18 .• A B4 jclzesa (=măjusi naptăr-)lapot kovct6 p6llv cl/loldalăn.

26. ElctCrc vonatkoz6 b6vcbb irodalmat Id. A SzOvctkezctt Balpărt arck~pcsamoka . KOSSUTH Fcrencz autogrammjăval Cs SZATMARI M6r
el6szavăval. llp. 1905.; SEB6K ZS[igmo nd): Szinfoltok. Bp. [Cn.) 283286.; PETH6 S3ndor: Politikai arckCpek. Az Uj Magyarorszâg vczfrcgyCnis~gci . Bp. 1911. 95-101.; Magyarorszâg tărt~ncte Ferencz csâszăr korât611910-ig. Politikai M agyarorszăg. (SZASZ J. [6szcrk.) Bp. 1913. 436.;
MIKSZATH Kălmăn: A tisztclt Haz. 1892-1906. llp. 191 7. 63. GRATZ
G.: i.m. 276-277.; Magyar Eletrajzi Lcxikon. (KENYERES Arpăd [6szerk. li. llp. I %93. 923., UGRON Găbor dmsz6; A Magyar Sajt6 To11encte. IUi. 1867-1892. (KOSARY Domokos- NEMETH G. Bela szcrk.)
Bp. 1985„ 108„ 130„ 149„ 261., 267.
27. UGRON

Găbor.

Udvarhelyi Hirad6. XIV. (1911) 5. (Ol. 29.J 2-3.

28. A honvedclemr61. OrszaggyaJcsi bcszcdci az 1892197-i
sen. I. Bp. 1895, (lgy ! · FG.) 91.

16. i.m„ i.h.

Conacul UGRON din
Odorheiu Secuiesc

17. Protocollum Politicum Anni 1816. Kellc: 1816. 09. 25„ illetve 10. Ol.

(Rezumat)

15. i.m„ i.h., a p6tlv

hătoldalăn.

18. PALMAY J. : i.m„ i.h., illetvc 249. UGRON csalăd[a. - UGRON Mi ·
hăly ( 1760-1806) n6til veue SZOMBATFALVI Janos cs BENK6 Kris ztina (I.) Anna ncva l ănyâl. UGRON Antal C.< Găspăr (ez 2. [crjkcnt) pc·
dig az cmllleuem SZOMBATFALV I (I.) Anna, (li.) An na mcg Verona
neva unokahUgâval kOtătt hâzassâgot. LIU jcgyzem mcg, hogy cmc.
UGRON Antal es SZOMBl\TFALVI (li.) Anna unokăja • LAzăr ncva fi.
uk rcven • az alăbb tărgylynd6 jclcs UGRON Găbo r.) Az ut6bb cmHtcll
ket UGRON fi 1820-ban măr ketsegtelcntil h ăzassăgban elt a kct SZOMBATFALVI lănnyal.
19. NAGY lv<in: Magyarorszâg csal3dai czimcrekkcl 61 ncmzcdCkrcndi
10., Pest 1863. SZOMBATFALVY csalăd. A kiitet kiadăsi eve

lăblăkkal.

( 1863.) alapjiin (a kezirat nyolvănval6n meg korăbbi !) eme oriiklcsnek a
19. szăzad kozepe tăjăn. de mindcnkeppen 1853 el6u meg kellett tărten
nie. Ld. ~g a kOvctkcz6 jzA is.
20. KRISTOF Gyorgy: JOKAI napjai Erdelybcn. Cluj· Kolo7'văr 1925.
48. Vo. meg DAVID Gyula: JOKA!. Kolo1-<văr 1971. 72. KRISTOF Gy.
szcrint JOKAlek 05. 21.-<!n, DAVID Gy. szerint 05 . 20.-ăn estere crkeztek
Swmbatfalvăra , UGRON Lăzărek (!) illeni udvamăzăba. [EmHlcllem:
UGRON L. măr UGRON Antal es SZOMBATFALVI (li .) Anna fia volt
! UGRON L. [clescge pcdig (DAVID Gy.: i.m„ i.h. ugyan nem cmHti nevCt, de vitathatallanul r61a van sz6: ,,sz8\lâsad6ival cgytitt") sânii SIMl~N
R6za. (PALMAY J.: i.m„ i.h.) Tehăt semmikcppcn sem „SZOMBATFAL Vl "-, hancm („măr") „UGRON"-lalriăban fogadtăk JOKAlekal.)
21. BANYAI Jănos: Odomciu. Szckclyudvarhcly varosa. SzekclyfOldi
Utmutat6 I. (llANY AI J. szerk.) Szekelyudvamcly 1933„ 19.
22. Eppen UGRON Găbomak az udvamăzunkhoz val6 melyebb kot6dcsc.
va\amint halâJânak 85. Cvfordul6ja k6iztctclt az frâsom cfmCbcnjclzctt tcirgyamhoz kăzvct lcntil ncm tartoziisa cllcnCrc is emlCkCnck a fclid6zCs~rc.
23. SZASZ Zoltăn: Politikai elet c., ncmzetisegi kcrdCs a dualizmus konlban
(I K67-1918) 2. Alkalmazkodăsi vălsăg a 57.ăsz cs roman nemzcti mozgalmakban. Az erdclyi romănok tigyc a Roman Kirălysăgban. Erdely 'l'ărtcnetc.
lll. 1830-l61 napjainkig. (KOPECZI Bela 16.<ierk.) llp„ 19872. Xlll. fej. I

653 . Vă. GRA'IZ Guszlâv: A duaJizmus kora. Magyamrszâg t01tenetc J 8671918. 1-11. llp„ 1934. Az Akademiai Kiad6 reprintsoro1.ata. llp. 1992.1. 117.,
21K., 289. stb. szetsz6rtan, li. 78., 94., 110., de kkcpp I. 134. es 276-277.
24. SZINNYEI J6zsef: Magyar îr6kcletccs
618. hasăb.

munkăi.

XIV. llp. 19 14. 616•

25. UGRON Găbor bcszedei az 1878. ors7.ăggyalescn. llp. 1881.; u6. beszMei az 1881-84. orszaggyaJesen. Bp. 1884.; u6. bcszed.ei az 1884-87.
orszaggyalescn. Bp. 1887. (Lcnyomatok a kcpviscl6hăz Napl6ib61.)

ors7..ăggy aJe

Autorul, pe baza unor date nepublic;te,
scoate în relief istoria conacului UGRON, care
este aşezat la marginea oraşului Odorheiu
Secuiesc, lângă drumul naţional care duce spre
Sovata. Prezintă dovezi conform cărora conacul,
amintit prima oară în documente în anul 1613, a
fost ridicat maiînainte, în jurul mijlocului secolului al XVI-iea. Acest conac până în mijlocul secolului al XIX-iea aparţinea familiei SZOMBATFALVI din Szombatfalva (Sâmbăteşti, jud.
Harghita) şi numai după aceea îşi poartă denumirea de „UGRON-kuria" - Conacul UGRON.

The UGRON-Manor of
Szekelyudvarhely
(Odorheiu Secuiesc)
(Abstract)
Using primarly unpublished information,
the author outlines the history of a building that
is located on the way out of Szekelyudvarhely
toward Szovâta, is registred in 1613 as SZOMBATFALVI-manor (family SZOMBATFALVI
de Szombatfalva - Sâmbăteşti, Harghita county)
and called so until the 19th century. Today the
building is known as UGRON-manor.

