
FERENCZY Geza 

A szekelyudvarhelyi 
Ugron-kuria 

(Kivonat) 
A szerzo elsosorban eddig kozoletlen 
adatok alapjart folvazolja a Szekelyud
varhelyrol Szovatâra vezeto orszagut ki
jâratanal all6, irasban 1613-ban emlitett 
es a 19. szazad kozepeig Szombatfalvi-, 
napjainkig ezutan Ugron-kuria neven is
mert epiilet tOrtenetet. 

Szekelyudvarhely eszak-nyugati kijar6-
janal, Szovata iranyaban haladva, az orszagut 
mellett, az alant folydogal6 Szejke-patak fele 
eson, kisebb-nagyobb gazdasagi epiiletek szom
szedsagaban tObb epitkezesi idoszakot felolelo, 
mai alakjaban ketsegteleniil a mult szazad maso
dik felenek az epitkezesi jegyeit is mutat6 udvar
haz 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 agyagtar
talmu dombja emelkedik. 

Sziiksegesse valt ennek, a szekelyudvar
helyi „Hidf6~' kft. tulajdonaba ujkelet(fn keriilt 
epiiletnek a javitasa, helyreallitasa. Az epiilet jo
vobeli felhasznalasa miatt pedig idoszeru .lett 
eme epitmeny tortenetenek a megirasa. Az ennek 
erdekeben vegzett kutatasok1, sajnos, csak sze
genyes es kisse bizonytalan adatokat nyujtanak 
epiiletiink szabatos meg minden kovetelmenyt 
kielegito tortenetenek a megfrasahoz. Valame
lyes tobbletet a javitasi munkalatok sorân folfe
dezett, tagadhatatlanul korai s kiilonbozo ido
szakokba helyezheio, amde - csak nagyon fajlal-

hat6n - keltezest ugyan nem nyujt6 alapozasi ma
radvânyok meg facsonkok szolgaltatnak. 

A rendelkezesiinkre all6 okleveles anyag 
alapjan epiiletiink tortenetere vonatkoz6lag a len
nebb kovetkezo kep korvonalaz6dik. 

I. 1. A sorra keriilo irasos adatok megko
vetelik az „Ugron-kuria" nev i.igyenek tisztaza
sat. Az udvarhaz ugyanis eredetileg nem UG
RON, hanem a szombatfalvi SZOMBATFALVI 
(a kovetkezOkben SZOMBATFALVI) tulajdon 
volt. Az Ugron csalad birtokaba csak keson ke
riilt. De az atvetel 6ta eltelt (kb. 160-180 eszten
dos) idOkoz elegendo volt ahhoz, hogy az uj tu
lajdonosoknak vegso fokon egeszen a kozelmlil
tig tartott birtoklasa s a resziikr61 val6 hasznala
ta-hasznositasa reven a regebbi birtokos 6:Salad 
neve epiiletiinkkel kapcsolatban elfelejtodjek. 

A SZOMBATFALVI csaladnak a nev
ad6 (vagy forditva: Szombat nev() osrol elneve
zett) helysegben all6 nemesi udvarhazat elso iz
ben 161-3-ban emlitik2. A PALMAY J. idezte 
FANCSALI-fele szoveg igy sz61: „Literatus 
szombatfalvi SZOMBATFALVI Janos egyik ol
dalar61 nemes TOTH Gergellyel, mas oldalr61 a 
kiralyi kozlittal hatâros udvarhazat Istvan fianak 
ajandekozza."3 Ennek ertelmeben folteheto a ku
ria 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 ZOMBARF AL W AI 
alakban4. A (szekely)udvarhelyi szekely nemzet
gy(fles vegzeseit tartalmaz6 eme emlekiink a ne
vezettet kiralybfr6i (!) tisztseget vise!Okent emli
ti. De a csalad szamottevo voltâr61 tanuskodik a 
kes6bbi oklevelek sora, es (meg a rank orokito
dott leveltâri anyag hianyos volta ellenere is) 
mondhatni: szinte folyamatosan talalkozunk a 
csalad nevevel5. 1560-ban, masok mellett, 
SZOMBATFALVI Janos bfr6kent frta ala a 
betlenfalvi GEREB Janos es hestfalvi GER
GEL Y Zs6fiaval meg ennek fiaval kotOtt birtok
csererol 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 sora
ban talalhat6 meg. Az Udvarhely, Csfk, Gyergy6 
meg Kâszon szeki szekely f6emberek 1576-ban 
kesztilt 50 denâros ad6 osszeirasaban pedig 
Benedicti SZOMBATFALVI szombatfalvi vala
mint 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 distanci
âra a Kiikiilăn Te[kinte]t[e]s SZOMBATFALVI 
Jânosne Asszony es Te[kinte]t[e]s SZOMBAT
PALVI lgnâtz es Perentz Urunknak vagyon a 
Hatarunk szelen jo commoditâsunkban."6 

Ugyanebbol az osszeirâsb61 ertesiiliink a SZOM
BATP AL VI csalâd mâsegyeb javair61 is a folde
ken, 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 kovetkeztet
heton val6szfn1Ileg a 8,3 km-t kitevo magyar 
merfoldrol van sz6 - F. G.) Distanciarajârunk fa

ert, es onnan ingyen eleget hozunk, van itt a Pa
lu 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 pe
dig 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 (!)va
gyon [ ... ] r - Kozjovedelmiink van Vâros mellett 
egy botskor ârollo Hellyiink mellyert arendat fizet
nek. [ . . . ] 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 BAST Anak 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 Te
mesvar ala vonulasâr61 sz616 ertesitesbol tudjuk 
meg, hogy „commissariusnak SZOMBATPAL
VI uram rendeltetett Udvarhelyszekbol."7 De a 
csalad tagjai szerepet jatszottak a Nap61eon
haborubeli (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 
SZOMBA TF AL VI Istvan. "8 

I. 2. Eme ertheto kis kitero utan fordul
junk most mâr vissza a SZOMBA TF AL VI-kUria
hoz. Errol a jeles tărtenesz BENK6 J6zsef is 
megemlekezik - igaz csak kozvetve - a 18. sza
zad mâsodik feleben9. Ezeket irta: „73 .. Szombat
falva, Udvarhely varosahoz nyugat (inkâbb 
eszaknyugat - PG.) felOI a legkozelebbi kozseg. 
Nevezetes mint a SZOMBATFALVY es GAL
FY csalâdok lak6helye es kenes forrasair61, me
lyeknek vize sebek es kii.iteses pattanâsok ellen 
ajanlatos." 

Biztos viszont kovetkezo adatunknak az 
egyik - a leiras alapjân ugyan meghatârozhatat
lan, 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 udvarhaznak a 
SZOMBATFALVI csalâdhoz, illetve epiileti.ink
hoz kotese. Az egykori Habsburg-birodalom ege
szet, fgy 1769-ben Erdelyt is egeszeben es egyse
ges irânyelvek szerint felălelO, reszben helytele
niil (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 ko
zelrol 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.i
letre vagy epftkezesre vonatkoznak. Ezek ellene
re 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 epittek11 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] fogat
tam meg BORDAS Janos Paller faragot az 
felyeb 13 meg irt haznak fel epitteser~ nap szam
ra, maganak leszen nap szama eot Sustak, az alat
ta valokn[a]k az joradek 4 Sustak az alab valok
nak 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 csinalan
do 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 szam
ba 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 TO
ROK Mana keri a kertjet hatârol6 Szejke-patak 
szabalyozasat, majd nehâny nap multan az utepi
tesnek (!)a maga kolonusait veszelyeztetâ volta
ra hfvja foi Udvarhely szek vezetâinek figyelmet. 
Ez utasftja a neves UGRAI Lâszl6 (fold)merât a 
panasz kivizsgalasara s az ad6dhat6 karok elke
ri.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 udvar
haza. Akkori epftâanyaga ugyan ismeretlen, de 

val6szfnu1eg mar erre (vagy id61cozben valarni
kepp m6dositott folytatâsara) kell gondolnunk az 
1767. es 1769. evekbeli epitkezest vegzâ epitâ
meg (kâ?)farag6 mesterek alkalmazasakor, vala
mint teglaveteskor. A terkepeszeti foljegyzes ta
nusaga szerint pedig 1769-ben tagadhatatlanul 
k61>61 emelt ket nemesi udvarhaz âllott a helyseg
ben. Ezek egyike volt a BENKO J. is emlftette 
SZOMBA TF AL VI csalâde. Tâmogatja meg az is 
ezt, hogy az ut mind korabbi adatainkb61 tudot
tan, mind pedig a mai val6sagot veve figyelem
be, egyik oldalr61 hatarolta-hatarolja az udvarha
zat. (Ezzel szemben BENK6 J. nev szerint emli
tette masikat, a GALFI csalâd kuriajat az orszag
ut nem hatarolta-hatarolja.) Az viszont ketsegte
len, hogy a ma Szekelyudvarhelyhez tartoz6 fal
vacska 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 le
szarmazasi tablazatab61 kivilagl6n harom Ugron 
fi egy-egy SZOMBATFALVI lânyt vett 
felesegi.ii 18. A SZOMBATFALVI csalâd a nev
ad6 helysegben all6 udvarhâzat birta, „mig a ko
zelebb mult evekben - frta NAGY Ivan - az ille
tâ ag fiakban kihalvan, vele az âsi feszek nagy 
resze a szekely orokosodesi tărvenyek szerint le
any-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 - termeszet
szeruleg - 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 Er
delyt. 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 sor
sar61 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 kiha
mozhat6n a korâbban a csalâd hasznâlta udvar
hâzat reszben (vagy egeszeben ?) „kirândul6" (?) 
- „tidtilo" (?) szâllâskent rendeztek be (?) es tar
tottâk fonn. 

ID.1.1943-ban a tulajdonosok eladtak it
teni 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 kereszttilve
zetni azt. Ezzel kettevâgtâk a tertiletet. A tulajdo
nosok az utepites miatt lemondtak birtokuk eme 
reszer61. 

IV.l.Ezek utân, meg kesei emelese elle
nere 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 csa
lâd 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 fo
Jy6 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 FOLY
TĂN EPfTETTE UGRON ĂKOS 1890. EV
BEN. 

IV.l.UGRON Gâbor (1847. 04. 15. -
1911. O 1. 22) als6foku iskolâit Szekelyudvar
helyen vegezte, jogi tanulmânyait pedig Becsben 
es Pesten. Mar jogâsz korâban elclapot szerkesz
tett. 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 GARI
BALDI seregeben is Olaszorszâg akkor nagyon 
is idoszeru egyesiteseert, majd visszatert Parizs
ba. A Kommtin alatt leveleiben tud6sitotta az ot
tani esemenyekrol az Ellenor cimu lapot. A 
Kommtin leverese utân Angliâba utazott. Innet 
tert vissza 1872-ben, es meg ebben az evben Ud
varhely szek kepviselojeve vâlasztotta. Rovid 
idoszak kivetelevel ha!Ma.ig, ttJ"t;b vâros orszâg
gyulesi kepvisel@j<! volt. 

Erdely magyarsâga eloremutat6 folya
matnak tartotta a ttirăk uralom alatt elo nepek 
szabadsagttirekveseit a mult szâzad utols6 ne
gyedeben. Agg6dott azonban Oroszorszâg tul
zott megerosădese miatt. Az eur6pai szabadelvu 
ktizvelemennyel tisszhangban a ttirtiktik irânti ro
konszenv kerekedett feltil. Ez volt aztân az erzel
mi hâttere az utols6 regenyes tisszeesktivesnek. 
Szervezoi, a ftiggetlensegi UGRON Gâbor, OR
BAN Balazs es BARTHA Mikl6s nehânyszâz 
fOs szabadcsapatot kiserelt meg toborozni, hogy 
aztân - val6szinuleg angol penzen vett fegyve
rekkel - Moldvâba bettirve a Szeret foly6 egyik 
hidjânak a folrobbantâsâval elvâgjâk az orosz 
csapatok utânp6tlasi -vonalat, s Orosz-Lengyelor
szagban is folkelest robbantsanak ki 1877-1878-
ban. A tervrol orszâgszerte beszeltek. Nehâny ro
mân ertelmisegi mâr ellenlepesre gondolt. TI
SZA Istvan gr6f miniszterelntik azonban ăssze
fogatta a toborz6kat, a 600 puskât elkoboztâk. 
Egy idore UGRON Gabornak is vissza kellett 
vonulnia, mignem a „bunvizsgâlatba vett honfi
ak" az eljârâs befejezese nelktil kegyelmet kap
tak23 . 

A ftiggetlensegi csoporthoz tartozott 
UGRON Gâbor az orszaggyules ktiltinâll6 alakja 
volt. Az 1887. evi orszâggyffies utols6 tilessza
kân ttibbedmagaval kivâlt a ftiggetlensegi pârtb61 
,es megalakitotta a 48-as pârtot24. Egyenisege a 
mult szâzad nyolcvanas-kilencvenes eveinek a 
politikai eletet tartotta egyensulyban. Politikus
kent erelyes ftiggetlensegi, sz6nokkent pedig 
egyike volt a legnagyobbaknak Beszedeit csodâ
latos folyekonysag, sulyos erveles, szep gondola
tok 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 holt-

tet tartalmaz6 kopors6. Kovetkezo nap reggel 
n atlomasr61 nagy tomeg kfserte Szombatfalva
~ kopors6jat. A halottat vivo kocsi megallott a 
ferencesek temploma elott, majd a rekviem „ve
geztevel 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 ko
pors6t. [ „.] Gyaszszertartas elott SEBESI Janos 
Udvarhely-megye alispanja bucsuztatta el a me
gye nagy fiat, majd Mikes gr6f (ti. MIKES Janos 
gr6f fOesperes - F. G.) ujra beszentelte a holttes
tet s a kripta gyertyainak lobog6 fenye mellett le
bocsatottak a kopors6t es ezzel veget ert a nagy 
temetes."27 

Nekiink pedig, nem is tul kesei ut6dok
nak is iidvos lenne megszfvlelniink - termeszete
sen a mai koriilmenyekhez alkalmazva - UGRON 
Gabor emlftect orszaggyU!esi beszedeinek az 
egyikeben elhangzottakat: „Tartozunk egymas
nak (ti. magyar es osztrâk - F. G.) azzal a kfmelet
tel, hogyha mi a multat elfeledjiik, ha a mult ban
tâlmaira es serelmeire fatyolt boritunk, akkor ve
liink 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 
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Conacul UGRON din 
Odorheiu Secuiesc 
(Rezumat) 

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 secolu
lui al XVI-iea. Acest conac până în mijlocul se
colului al XIX-iea aparţinea familiei SZOM
BATFALVI din Szombatfalva (Sâmbăteşti, jud. 
Harghita) şi numai după aceea îşi poartă denu
mirea 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 SZOM
BATFALVI-manor (family SZOMBATFALVI 
de Szombatfalva - Sâmbăteşti, Harghita county) 
and called so until the 19th century. Today the 
building is known as UGRON-manor. 




