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n Abstract: The article presents several
landmarks from the history of buildings
and landscape designs of the park belong
ing to the Béldy Ladislau Manor House in
Budila (Braşov County), a 19th century park,
with traces of design in a landscape style,
listed on the 2004 and 2010’s Lists of His
toric Buildings. The main element of the
landscape design, still recognizable by its
imprint, was the artificial lake, with islands.
The article describes the main built and
landscape design elements of the ensemble,
the relationships established between them
and with the settlement and surrounding
landscape, as they were observed by the au
thor in the summer of 2009, in an attempt to
outline a short summary of the current situ
ation of the landscape elements.

n Rezumat: Articolul prezintă câteva repere din istoria construcţiilor ºi

n Keywords: historical garden, rural residence, landscape design, 19th century

amenajărilor parcului castelului Béldy Ladislau din Budila, parc de secol
XIX, cu urme de amenajări în stil peisager, clasat ca atare drept monument
istoric în Listele Monumentelor Istorice 2004, respectiv 2010. Principalul
element al amenajării, încă recognoscibil prin amprenta sa, îl constituia
lacul artificial cu insule. Articolul descrie principalele elemente construite
ºi amenajate ale ansamblului, relaţiile dintre ele ºi relaţiile lor cu aºezarea
ºi peisajul înconjurător, aºa cum au fost ele observate de către autoare în
vara anului 2009, în încercarea de a schiţa un inventar sumar al situaţiei
actuale a amenajării.

n Cuvinte cheie: grădină istorică, reºedinţă rurală, amenajare peisageră,
secolul al XIX-lea

1 Doctor, arhitect, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, România.

n Following the methodological structure
described in the first article of the Histori
cal Gardens2 column, the presentation of
the park belonging to the Béldy Ladislau
Manor House approaches the following aspects: “general information on the owners,
building stages, architectural style, builders; landscape [...]; placement [...]; local
relief and the placement of major elements
[...]; access and the elements related to it
[...]; the manor house and its relationship
with the exterior design”; and “the actual
landscape design”3.
Built in the first half of the 18th century, the Béldy Ladislau Manor House in
Budila4 is surrounded by the traces of a
1
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Architect, PhD, Technical University of ClujNapoca, Romania.
Andreea MILEA, “Historical Gardens in
Transylvania. First Steps for a Systematic Research” Transsylvania Nostra 4 (2012): 48-60.
Andreea MILEA, “The Park of the Szent
kereszthy Manor House in Arcuş, Covasna
County. Historical and Contemporary Data”,
Transsylvania Nostra 1 (2013): 43-44.
Béldy Ladislau Manor House ensemble (BVII-a-A-11615) 18th-19th century: Béldy Ladislau Manor House (BV-II-m-A-11615.01) 1892;
chapel (BV-II-m-A-11615.02) 1762; park (BVII-m-A-11615.03) 19th century; gate (BV-II-mA-11615.04) 19th century; according to the 2004
and 2010’s List of Historic Buildings (Ministry
of Culture and National Heritage, National

n Fig. 1. Reprezentarea satului Budila în Harta Iosefină (1769-1773). Fără a putea distinge amenajări
propriu-zise de parc și fără a putea localiza cu precizie castelul Béldy Ladislau printre clădirile
reprezentate, amplasamentul actualului parc și castel este vizibil în zona sudică a așezării, între
două cursuri de apă, sub forma unei suprafețe lipsite de clădiri și ocupate cu grădini.
 igure 1. The representation of Budila village on the Josephine Map (1769-1773). Without being able
nF
to distinguish proper landscape design elements of the park or to accurately locate Béldy Ladislau
Manor House among the buildings represented, the placement of the current park and manor house
is visible in the southern area of the settlement, between two rivers, as a surface without buildings,
occupied by gardens.
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n Urmând structura metodologică descrisă în articolul de debut al rubricii Grădini Istorice, prezentarea parcului castelului Béldy Ladislau din
Budila abordează următoarele aspecte: „date generale despre proprietari,
etape de construcţie, stil arhitectural, constructori”; peisaj [...]; amplasament [...]; relief local ºi dispunerea elementelor majore [...]; „amenajările
de acces [...]; castelul ºi relaţia lui cu amenajările exterioare”; respectiv,
„amenajarea exterioară propriu-zisă”.3
Construit în prima jumătate a secolului al XVIII-lea, castelul Béldy
Ladislau din Budila4 este înconjurat de urmele unui parc de secol XIX,
ocupând pe vremuri cca. 3 ha ºi ale cărui amenajări, pe baza analogiilor
tipologice, par să fi aparţinut stilului peisager.5 Iniţial, castelul a fost înconjurat de ziduri exterioare de apărare, astăzi ruinate, care cuprindeau ºi
o casă de poartă.6 În prezent, accesul în parc se face prin poarta de secol
XIX.7 În apropierea castelului se află capela, construită în 1762.8 Pe la
1940, proprietatea a fost vândută de către urmaºii familiei BÉLDY inginerului Barbu PANTAZI, care a pierdut-o la naţionalizare. Până în 1985, aici
s-au desfăºurat tabere ºcolare, pentru funcţionarea cărora, în 1953, s-au
construit anexe (cantină ºi dormitoare). Începând din anul 2009, castelul
adăposteşte Primăria Comunei Budila.9
Peisaj. Satul Budila este situat în Depresiunea Braşovului, cu râurile
Tărlung şi Zizin trecând la vest şi la nord de aşezare, şi cu Pârâul Popii
traversând aºezarea dinspre sud-est spre nord-vest. Munţii Întorsurii se
află la sud-est de aşezare.
2

2 Andreea MILEA, Grădini istorice din Transilvania. Primi paşi pentru o cercetare
sistematică, în „Transsylvania Nostra”, nr. 4/2012, p. 48-60.
3 Andreea MILEA, Parcul castelului Szentkereszthy din Arcuş (judeţul Covasna). Date
istorice şi contemporane, în „Transsylvania Nostra”, nr. 1/2013, p. 43-44.
4 Ansamblul castelului Béldy Ladislau (BV-II-a-A-11615) sec. XVIII-XIX: castelul Béldy
Ladislau (BV-II-m-A-11615.01) 1892; capelă (BV-II-m-A-11615.02) 1762; parc (BVII-m-A-11615.03) sec. XIX; poartă (BV-II-m-A-11615.04) sec. XIX; conform Listei
Monumentelor Istorice 2004, respectiv 2010 (Ministerul Culturii, Institutul Naţional al
Patrimoniului). Budila (ro.), Bodola (magh.), Budille (germ.); conform M. Attila SZABÓ,
„Dicţionar de localităţi din Transilvania”, accesat URL: http://dictionar.referinte.
transindex.ro/index.php?kezd=120.
5 Dacă parcurile în stil geometric (francez) – definit pe parcursul secolelor XVI-XVII
– sunt caracterizate de rigoare ºi ordine geometrică, folosind adesea, ca principiu
dominant de compoziţie, axul de simetrie, parcurile în stil peisager (englez) – definit pe
parcursul secolelor XVIII-XIX – reprezintă tocmai opusul celor dintâi, caracterizânduse printr-o compoziţie liberă, apropiată de imaginea peisajului natural. Parcul în stil
peisager (englez) primeºte alei sinuoase. Vegetaţia nu este geometrizată prin tundere ºi
nu este dispusă după trasee sau în forme riguroase. Grupuri de arbori ºi arbuºti sunt
dispuse aparent liber. Parcul se îmbogăţeºte cu specii exotice ºi este populat cu grote,
ruine, pavilioane de vânătoare în stil rustic, morminte. Grupuri de plante compuse cu
rafinament în apropierea castelului pun în valoare imaginea acestuia. Peluze largi cu
iarbă ºi flori creează un cadru romantic. Se urmăreºte o trecere gradată de la volumul
construit înspre peisaj. Dacă prin parc trece un curs de apă sau dacă o oglindă de apă
este prezentă, ţărmurile sale sunt populate cu arbori, arbuºti ºi plante ierboase iubitoare
de apă. Apar totodată mici construcţii ºi mobilier cu caracter rustic. Pentru studiul
stilurilor istorice de amenajare a parcurilor, în contextul Europei Occidentale ºi Centrale,
pot fi consultate, dintre numeroasele lucrări care abordează acest subiect: Jacques
BENOIST-MÉCHIN, L’homme et ses jardins ou les métamorphoses du Paradis terrestre,
Paris, Albin Michel, 1975; Ana-Felicia ILIESCU, Arhitectură peisageră, Bucureºti, Ceres,
2003; Monique MOSSER, Georges TEYSSOT, L’architettura dei giardini d’Occidente. Dal
Rinascimento al Novecento, Milano, Electa, 2005; Rapaics RAYMUND, Magyar Kertek.
A kertművészet Magyarországon, Budapest, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1940;
Meto Van VROOM, Lexicon of garden and landscape architecture, Basel, Birkhäuser,
2006.
6 Ştefan PETRARU, Constantin CATRINA, Braşovul Memorial, Bucureşti, Editura SportTurism, 1976, p. 90.
7 Lista Monumentelor Istorice 2004, respectiv 2010.
8 Lista Monumentelor Istorice 2004, respectiv 2010.
9 A se vedea pentru acest subiect: Pál BINDER, A bodolai (Béldi) uradalom története,
Szecseleváros, 1994; József BÍRÓ, Erdélyi kastélyok, Budapest, Új Idők Irodalmi
Intézet (Singer és Wolfner) Kiadása, 1944; Constantin CATRINA, Ion LUPU, Braşov:
monografie, Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1981; Silviu POP, Ştefan PRINCZ, Braşov
- ghid turistic, Bucureşti, Editura pentru Turism, 1974.
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19th century park, which formerly occupied
approximately 3 ha, with a landscape design that seems to belong, based on typological analogies, to the landscaped style.5
Initially, the manor house was surrounded
by defensive walls, today ruined, that contained a gatehouse.6 Currently, the access to
the park is through the 19th century gate.7
The chapel, built in 17628, is placed near
the manor house. Around 1940, the BÉLDY
family heirs sold the property to engineer
Barbu PANTAZI, who lost it during the
nationalisation. Until 1985, the domain
housed school camps, for which reason annexes (cafeteria and bedrooms) were built
in 1953. Since 2009, the manor house gives
place to the Town Hall of Budila.9
Landscape. Budila village is placed in
the Braşov Depression, with the Tărlung
and Zizin Rivers passing to the west and
north of the settlement, and with Popii
Stream crossing the settlement from the

5

6
7
8
9

Heritage Institute). Budila (ro.) Bodola (magh.)
Budille (germ.); according to M. Attila SZABÓ,
“Dicţionar de localităţi din Transilvania”, accessed on http://dictionar.referinte.transindex.
ro/index.php?kezd=120.
If the parks in the geometric (French) style –
defined during the 16th-17th century – are characterised by geometrical order and rigor, often
using the symmetry axis as a dominant composition principle, the parks in the landscape
(English) style – defined during the 18th – 19th
century – represent their opposite, being characterised by a free composition, close to the
image of the natural landscape. The landscape
(English) style park has winding alleys. The
vegetation is not geometrised by trimming and
is not placed following paths or rigorous layouts. Groups of trees and shrubs are planted
apparently freely. The park is enriched with
exotic species and is populated with grottoes,
ruins, rustic hunting pavilions, graves. Groups
of plants composed with refinement near the
manor house highlight its image. Wide lawns
with grass and flowers create a romantic setting. It aims at a gradual passage from the built
volume to the landscape. If a watercourse
crosses the park or water surface is present,
its shores are populated with water-loving
trees, shrubs and herbaceous plants. Small
rustic buildings and furniture also appear. For
the study of the historical styles of landscape
design in the context of Western and Central
Europe may be consulted, of the many works
on this subject: Jacques BENOIST-MÉCHIN,
L’homme et ses jardins ou les métamorphoses
du Paradis terrestre (Paris: Albin Michel,
1975); Ana-Felicia ILIESCU, Arhitectură pei
sageră (Bucureºti: Ceres, 2003); Monique
MOSSER, Georges TEYSSOT, L’architettura
dei giardini d’Occidente. Dal Rinascimento
al Novecento (Milano: Electa, 2005); Rapaics
RAYMUND, Magyar Kertek. A kertművészet
Magyarországon (Budapest; Királyi Magyar
Egyetemi Nyomda, 1940); Meto Van VROOM,
Lexicon of garden and landscape architecture
(Basel: Birkhäuser, 2006).
Ştefan PETRARU, Constantin CATRINA, Bra
şovul Memorial (Bucureşti: Editura Sport-Turism,
1976), 90.
List of Historic Buildings 2004, respectively
2010.
List of Historic Buildings 2004, respectively
2010.
For this subject see: Pál BINDER, A bodolai
(Béldi) uradalom története (Szecseleváros:
1994); József BIRÓ, Erdélyi kastélyok (Buda
pest: Új Idők Irodalmi Intézet (Singer és
Wolfner) Kiadása, 1944); Constantin CATRINA,
Ion LUPU, Braşov: monografie (Bucureşti:
Editura Sport-Turism, 1981); Silviu POP,
Ştefan PRINCZ, Braşov - ghid turistic (Bucu
reşti: Editura pentru Turism, 1974).

Historical Gardens
Grădini istorice
n Történeti kertek
n
n

Transsylvania Nostra

n Fig. 2. Ortofotografia satului Budila. Conturul puctat reprezintă limita actuală, aproximativă, a parcului. © 2013 DigitalGlobe, GoogleEarth.
n Figure 2. The orthophotograph of Budila village. The dotted contour represents the current, approximate limit of the park. © 2013 DigitalGlobe, GoogleEarth.

south-east to the north-west. The Întorsurii
Mountains are located to the south-west of
the village.
Placement. The Béldy Ladislau Manor
House ensemble is found in the village’s
central area, at the main road, which crosses it (Figures 1 and 2). The site has an irregular, vaguely rectangular shape, placed,
we may say, along the village’s main road;10
it is bordered to the west by roads (partially
by the village’s main road), to the north and
south by built properties, and to the east by
agricultural lands. The ensemble formed
by the Béldy Pál, Mikes and Nemes manor
houses (Figure 3) is found at a small distance from Béldy Ladislau Manor House
ensemble, on the opposite site of the road,
to the north.
Local relief and the placement of major
elements (Figure 3). From the village’s main
road, after passing through the former enclosure gate, the terrain rises slowly from
the west, along the sequence of access to
the manor house (Photo 1). Near the manor house, placed in the central area of the
site’s current surface, the terrain is relatively flat, continuing so to the north, east and
south. Next to the manor house’s northern
10 The site description refers to the area between
the current limits of the park. The layout of
the park’s initial limits is, for the moment,
unknown.

Amplasament. Ansamblul castelului Béldy Ladislau se află în zona
centrală a satului, la drumul principal, care îl traversează (fig. 1, 2). Amplasamentul are o formă neregulată, vag dreptunghiulară, dispusă, putem
spune, în lungul drumului principal al satului;10 este delimitat la vest de
drumuri (parţial de drumul principal al satului), la nord şi sud de proprietăţi construite, iar spre est de terenuri agricole. La mică distanţă de
amplasamentul ansamblului castelului Béldy Ladislau, pe partea opusă
a drumului principal al satului, spre nord, se află amplasamentul ansamblului castelelor Béldy Pál, Mikes şi Nemes (fig. 3).
Relief local şi dispunerea elementelor majore (fig. 3). De la drumul
principal al satului, odată traversată poarta fostei incinte, terenul urcă lin,
dinspre vest, de-a lungul secvenţei de acces la castel (foto 1). În apropierea
castelului, aflat în zona centrală a suprafeţei actuale a amplasamentului,
terenul se desfăşoară relativ plat, continuând astfel spre nord, est şi sud.
În dreptul faţadei nordice a castelului sunt vizibile urme ale amenajărilor
majore ale parcului: amprenta, de dimensiuni considerabile, a unui lac
secat (sau asanat) în prezent ºi dispuneri studiate de arbori şi arbuşti. În
apropierea castelului, la est, se află capela (foto 2), iar spre sud-est o construcţie anexă (foto 3). În dreptul faţadei sudice a castelului se desfăşoară
o peluză plantată liber.
Accesul şi amenajările de acces (foto 1). Drumul de acces la castel
porneºte din drumul principal al satului, sub forma unei alei cu traseu
sinuos, aliniate cu arbori, ocolind zona lacului ºi trecând pe lângă faţada vestică, scurtă, a castelului. Faţada sudică, principală, a castelului,
10 Descrierea amplasamentului se referă la suprafaţa cuprinsă între limitele actuale ale parcului. Dispunerea limitelor iniţiale ale parcului ne este, pentru moment, necunoscută.
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n Fig. 3. Încadrarea ansamblului castelului Béldy Ladislau în localitate și dispunerea elementelor majore ale ansamblului: 1 – acces, 2 – castelul Béldy Ladislau,
3 – capela, 4 – anexe, 5 – peluză, 6 – zona fostului lac, 7 – castelul Béldy Pál, 8 – castelul Mikes, 9 – castelul Nemes (reconstituirea autoarei, suprapusă peste o
ortofotografie: GoogleEarth 2012; scala grafică reprezentată este estimativă) © Andreea MILEA.
n Figure 3. The location of the Beldy Ladislau Manor House ensemble within the settlement and the placement of the main elements: 1 – access, 2 – Béldy Ladislau
Manor House, 3 – chapel, 4 – annexes, 5 – lawn, 6 – the area of the former lake, 7 – Béldy Pál Manor House, 8 – Mikes Manor House, 9 – Nemes Manor House
(reconstruction made by the author, superimposed on an orthophotograph: Google Earth 2012; the represented scale is an estimated one) © Andreea MILEA.

adăposteºte intrarea, dispusă în axul de simetrie al clădirii, precedată fiind de o terasă acoperită, înălţată faţă de nivelul terenului ºi străjuită de
coloane, care susţin la nivelul etajului o terasă descoperită. Faţada nordică
a castelului, orientată spre lac, acomodează şi ea în axul de simetrie al
clădirii accesul spre parc, traversând, de la interior spre exterior, o loggia
ºi o terasă descoperită, înălţată faţă de nivelul terenului.
Castelul şi relaţia lui cu amenajările exterioare. Clădirea se dezvoltă după un plan dreptunghiular alungit, iar volumul este compus
simetric faţă de un ax orientat pe direcţia sud-nord, având un corp central mai înalt (subsol, parter ºi etaj) ºi aripile laterale mai scunde (subsol
ºi parter) (foto 4). Ambele faţade lungi ale castelului prezintă porţiuni
proiectate în rezalit, atât în zona centrală a corpului mai înalt, cât ºi la
extremităţi.
Rezalitul central al faţadei sudice (foto 5) semnalează intrarea principală în castel. Intrarea este precedată de o terasă largă, înălţată faţă de
nivelul terenului, accesibilă prin câteva trepte dispuse în axul de simetrie
al clădirii, şi străjuită de coloane care susţin, la nivelul etajului, o terasă
descoperită. Atât terasa parterului, cât ºi terasa etajului dispun de parapete metalice, susţinute de coloane, respectiv de socluri din piatră. Într-o
fotografie de început de secol XX putem observa de asemenea prezenţa
tuturor acestor elemente (foto 11). Ambele terase se orientează spre zona
sudică a parcului: la început de secol XX, aparent o zonă populată cu arbori înalţi; în prezent, o peluză largă, relativ liberă.
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elevation, traces of the park’s major design
elements can be found: the sizeable imprint
of a currently dried up (or drained) lake and
studied placements of trees and shrubs.
Near the manor house, to the east, is the
chapel (Photo 2) and to the south-east there
is an annex. A freely planted lawn unfolds
in front of the manor house’s south-eastern
elevation.
The access and the elements related to it
(Photo 1). The road of access to the manor
house begins from the village’s main road,
as a winding alley, lined with trees, skirting the lake’s area and passing by the short,
eastern elevation of the manor house. The
manor house’s main, southern elevation
houses the entrance, placed on the building’s symmetry axis, preceded by a covered terrace, raised from the terrain level
and bordered by columns, which support
an uncovered terrace on the storey. The
manor house’s northern elevation, oriented
towards the lake, also accommodates on
the building’s symmetry axis the access to
the park, which crosses, from inside to the
exterior direction, a loggia and an open terrace, raised from the level of the terrain.
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The manor house and its relationship
with the landscape design elements. The
building follows an elongated rectangular
layout and the volume is symmetrically
composed on an axis with direction from
south to north, with a taller central wing
(basement, ground floor and storey) and
lower lateral wings (basement and ground
floor) (Photo 4). Both of the manor house’s
long elevations have projections, both in
the central area and at the extremities.
The central projection of the southern
elevation (Photo 5) indicates the main entrance to the manor house. The entrance
is preceded by a wide terrace, raised from
the terrain level, accessible through several
steps placed in the symmetry axis of the
building and bordered by columns, which
support an open terrace at the level of the
storey. Both ground floor and storey terraces have metallic parapets, supported by
columns, and stone pedestals. In a photo
from the beginning of the 20th century, we
can also notice the presence of all these elements (Photo 11). Both terraces open on
the southern area of the park: at the beginning of the 20th century, apparently an area
populated with tall trees; at present a wide,
relatively open lawn.
The central projection of the northern
elevation (Photo 7), oriented towards the
former lake, has two superposed loggias on
its symmetry axis, at ground floor and storey level. The ground floor loggia, bordered
by columns, communicates towards the
park through a semi-circular terrace, raised
from the level of the terrain and accessible
through steps placed on the building’s symmetry axis. On the terrace, the ends of the
steps connecting to the park are marked
with two stone pedestals, probably meant
to support lighting fixtures. Traces of such
pedestals placed on the edge of the terrace
suggest the possible former existence of a
parapet. Columns, supported by stone pedestals, connected through metallic parapets, also border the storey loggia. Both loggias would have benefited from wide views
opening on the lake.11
Both short sides of the castle, western
and eastern, have a small terrace bordered
by columns at ground floor level (Photos 4
and 11).
11 Based both on the possibilities of organising
the access to the manor house and the orientation of the terrain, we find this placement
of the manor house building, with the main
entrance elevation oriented approximately
toward the south and the main room elevation oriented approximately to the north, toward a consistent area of the park, in order
to take advantage of the shade and coolness
during the hot summer days, in other rural
residences: Teleki Manor House in Căpâlnaº
(Arad County), Kövér-Appel Manor House in
Fântânele (Arad County), Bethlen Manor House
in Arcalia (Bistriţa Năsăud County), Béldy Pál
Manor House in Budila (Braºov County), Haller
Manor House in Hoghiz (Braºov County), Brukenthal Manor House in Sâmbăta de Jos (Braºov
County), Bánffy Manor House in Bonţida (Cluj
County), Fáy Béla Manor House in Simeria
(Hunedoara County), Dégenfeld Manor House
in Cuci (Mureº County), Bethlen Manor House
in Dragu (Sălaj County), Hatfaludy Mansion in
Hida (Sălaj County), Wesselényi Manor House
in Jibou (Sălaj County), etc.
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n Fig. 4. Plan de situație: 1 – acces, 2 – aleea de acces, cu traseu sinuos, aliniată cu arbori pe latura
dinspre castel, 3 – castel, 4 – intrarea principală în castel, pe fațada sudică a acestuia, precedată
de o terasă acoperită, străjuită de coloane, susținând, la nivelul etajului, o terasă descoperită,
5 – loggiile suprapuse, pe fațada nordică a castelului, precedate, la nivelul parterului, de o terasă
semicirculară, 6 – terase străjuite de coloane pe laturile scurte, estică și vestică, ale castelului,
7 – peluză, 8 – grupuri ornamentale de arbori pe fâșia de teren dintre castel și lac, 9 – micul bazin
ornamental de piatră, 10 – amprenta fostului lac artificial cu insule, 11 – aliniament de arbori de-a
lungul țărmului fostului lac, 12 – arbori dispuși în rondou, 13 – peluză populată cu arbori răsfirați,
14 – capelă, 15 – anexe, 16 – peluză populată cu arbori răsfirați (reconstituirea autoarei, scala
grafică reprezentată este estimativă) © Andreea MILEA.
 igure 4. Site plan: 1 – access, 2 – access alley, with a sinuous route, aligned with trees on the manor
nF
house side, 3 – the manor house, 4 – the main entrance to the manor house, on its southern elevation,
preceded by a covered terrace, bordered with columns that support an open terrace at the storey level,
5 – the superimposed loggias of the manor house’s northern elevation, preceded by a semi-circular
terrace at ground floor level, 6 – terraces bordered by columns on the short, eastern and western sides
of the manor house, 7 – lawn, 8 – ornamental groups of trees on the strip of land between the manor
house and the lake, 9 – the small, ornamental stone basin, 10 – the imprint of the former artificial lake,
with islands, 11 – tree alignment along the shore of the former lake, 12 – trees placed in a rondo, 13 –
lawn, populated with scattered trees, 14 – chapel, 15 – annexes, 16 – lawn, populated with scattered
trees (author’s reconstruction, the represented graphic scale is an estimated one). © Andreea MILEA.

Rezalitul central al faţadei nordice (foto 7), orientată spre fostul lac, dispune, în axul de simetrie al clădirii, de două loggii suprapuse, la nivelul
parterului ºi la cel al etajului. Loggia parterului, străjuită de coloane, comunică spre parc cu o terasă semicirculară înălţată de la nivelul terenului
ºi accesibilă prin trepte dispuse în axul de simetrie al clădirii. Pe terasă,
capetele treptelor de legătură spre parc sunt marcate prin două socluri de
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n Foto 1. Aleea de acces, cu traseu sinuos, aliniată cu arbori pe latura dinspre castel, conducând la intrarea de pe fațada sudică, principală, a castelului. (2009) ©
Andreea MILEA
n Photo 1. Access alley, with a sinuous route, aligned with trees on the side of the manor house, leading to the entrance of the manor house’s southern, main
elevation. © Andreea MILEA

piatră menite, probabil, să susţină corpuri de iluminat. Urme ale altor astfel
de socluri, dispuse pe marginea terasei, sugerează posibila fostă existenţă
a unui parapet. Loggia etajului este de asemenea străjuită de coloane, susţinute de socluri din piatră, legate între ele prin parapete metalice. Ambele
loggii ar fi profitat de perspective ample deschise spre lac.11
Ambele laturi scurte ale castelului, vestică ºi estică, dispun la nivelul
parterului de câte o mică terasă străjuită de coloane (foto 4, 11).
Amenajarea exterioară.12 Ţinând cont că parcul a fost amenajat pe
parcursul secolului al XIX-lea ºi urmărind caracterul principalelor ele11 În funcţie atât de posibilităţile organizării accesului la castel, cât ºi de orientarea
terenului, regăsim această dispunere a clădirii castelului, cu faţada accesului principal
orientată aproximativ spre sud ºi faţada încăperii principale orientată aproximativ
spre nord, către o zonă consistentă de parc, pentru a profita de umbră ºi răcoare pe
timpul zilelor călduroase de vară, ºi în cazul altor reºedinţe rurale: castelul Teleki din
Căpâlnaº (judeţul Arad), castelul Kövér-Appel din Fântânele (judeţul Arad), castelul
Bethlen din Arcalia (judeţul Bistriţa Năsăud), castelul Béldy Pál din Budila (judeţul
Braºov), castelul Haller din Hoghiz (judeţul Braºov), castelul Brukenthal din Sâmbăta
de jos (judeţul Braºov), castelul Bánffy din Bonţida (judeţul Cluj), castelul Fáy Béla
din Simeria (judeţul Hunedoara), castelul Dégenfeld din Cuci (judeţul Mureº), castelul
Bethlen din Dragu (judeţul Sălaj), conacul Hatfaludy din Hida (judeţul Sălaj), castelul
Wesselényi din Jibou (judeţul Sălaj), etc.
12 Luând în considerare specificul arhitecturii peisagere ºi a elementelor cu care ea lucrează, pentru studiul amenajărilor parcurilor istorice considerăm că sunt de interes
următoarele aspecte: stilul amenajării parcului; delimitarea zonelor cu caracter diferit;
principiile compoziţionale la care s-a recurs în amenajare; dispunerea traseelor de cir-
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The landscape design.12 Considering
the park was designed during the 19th century and following the characteristics of the
main elements preserved – the winding alleys, the lake with its organic shape, the apparently freely planted vegetation, we may
assess that the design was made, in its time,
in a landscape style.
Three areas with distinct characteristics can be observed in the landscape design (Figure 4). The first area consists of the
access sequence, with the winding route
of the alley lined with deciduous trees on
the side (Photo 1). The second area is the
southern lawn, relatively free at present
and framed by the background vegetation
(Photo 6); it is the only area of the park
12 Considering the specifics of landscape design
and the elements with which it works, for the
study of historical parks landscape design,
we believe the following aspects are of interest: landscape design style, the delimitation of
areas with different characteristics; the compositional principles that were used; the layout of
the circulation routes, their hierarchy and the
treatment of the stepping surfaces; the placement of vegetation, the height of the specimens
and the species used; the presence of ornamental buildings, objects and of the park furniture.
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that, for the moment, we can compare
with a previous arrangement stance, from
the beginning of the 20th century, based on
a period photo (Photo 11). The third and
most spectacular area unfolds in front of
the manor house’s northern elevation. A
large part of its surface is occupied by the
ovoid imprint of the former lake13, which
apparently had island-type formations, one
of which supported a grove of trees (Photo
8). The space between the manor house’s
northern elevation and the lake is populated with ornamental groups of deciduous
and coniferous trees (Photo 10). The whole
lake shore, except the side next to the manor house, is aligned in a continuous rhythm
with deciduous trees. Scattered deciduous
tree plantations with a group arranged in
the form of rondo stand out towards the
east (Photo 9). A small ornamental basin
made of stone is placed on the building’s
symmetry axis, between the semi-circular
terrace and the lake.
Two compositional principles can be
noticed in the park’s landscape design. The
first refers to the image’s naturalness, specific to the landscape style: the designed
irregularity. The second is more easily remarked in the relationship between the exterior design and the manor house, namely
the extension of the building’s symmetry
axis at a small distance from it, both to
the north and to the south, to organise the
placement of several ornamental detail elements: ornamental vegetation plantations
in front of the southern elevation, symmetrical to the axis (visible in the photograph
from the beginning of the 20th century, currently disappeared). Another example is
the small ornamental stone basin, placed
on the axis in front of the southern elevation (still preserved).14
As for the circulation routes, the only
alley that is currently still visible is the
one that starts from the village road and
leads to the manor house’s southern elevation: a gravel alley without a kerb. We can
observe in the photo from the beginning
of the 20th century that, at that time also,
an alley existed along the entire southern
elevation, with a width that allowed, if
necessary, the passage of two cars side by
side, and a neater pavement of gravel with
a median strip of river stone. From the
13 We find lakes or their traces in the landscape
style parks of Bethlen Manor House in Arcalia
(Bistriţa Năsăud County), Bran Manor House
(Braºov County), Béldy Pál Manor House
in Budila (Braºov County), Szentkereszthy
Manor House in Arcuº (Covasna County),
Mikes Manor House in Zăbala (Covasna
County), Csáky Manor House in Almaºu (Sălaj
County), Brukenthal Manor House in Avrig
(Sibiu County).
14 We find such ornamental basins, associated
to the elevation towards the park, in the landscape style designs at the Cernovici-Macea
Manor House in Macea (Arad County), Szent
kereszthy Manor House in Arcuº (Covasna
County) – see Andreea MILEA: “The Park of the
Szentkereszthy Manor House in Arcuş, Covasna County. Historical and Contemporary Data”
in Transsylvania Nostra 1 (2013): 43-55; Gyulay
Ferenc Manor House in Mintia (Hunedoara
County), Naláczy-Fáy Mansion in Nălaţvad
(Hunedoara County), Wesselényi Manor House
in Jibou (Sălaj County), etc.

Transsylvania Nostra

n Foto 2. Capela din apropierea castelului. (2009) © Andreea MILEA
n Photo 2. The chapel near the manor house. (2009) © Andreea MILEA

n Foto 3. Construcții anexe în apropierea castelului. (2009) © Andreea MILEA
n Photo 3. Annex buildings near the manor house. (2009) © Andreea MILEA

mente păstrate – traseele sinuoase, lacul de formă organică, vegetaţia dispusă aparent liber – putem aprecia că amenajarea parcului s-a făcut, la
vremea ei, în stil peisager.
Trei zone cu caracter distinct se remarcă în amenajarea exterioară (fig.
4). Prima zonă este reprezentată de secvenţa accesului, cu traseul sinuos
al aleii aliniate cu arbori foioºi pe latura dinspre castel (foto 1). Cea de-a
doua zonă este reprezentată de peluza sudică, relativ liberă în prezent, ºi
al cărei spaţiu este încadrat prin vegetaţie de fundal (foto 6); este singura
zonă din parc pe care, pentru moment, o putem compara cu o ipostază anterioară de amenajare, de început de secol XX, pe baza unei fotografii de
culaţie, ierarhia acestora ºi tratarea suprafeţei de călcare; dispunerea vegetaţiei, înălţimea exemplarelor vegetale ºi speciile întrebuinţate; prezenţa construcţiilor ornamentale, a obiectelor ornamentale ºi a mobilierului de parc.
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n Foto 4. Fațada nordică a castelului, orientată spre fostul lac. (2009) © Andreea MILEA
n Photo 4. The manor house’s northern elevation, opening towards the former lake. (2009) © Andreea MILEA

epocă (foto 11). Cea de-a treia zonă şi cea mai spectaculoasă se desfăşoară
în dreptul faţadei nordice a castelului. Mare parte din suprafaţa acesteia
este ocupată de amprenta de formă ovoidală a fostului lac,13 dispunând
aparent de formaţiuni de tip insulă, dintre care una susţine un pâlc de
arbori (foto 8). Spaţiul dintre faţada nordică a castelului şi lac este populat cu grupuri ornamentale de foioase ºi conifere (foto 10). Întregul ţărm
al lacului, cu excepţia laturii din dreptul castelului, este aliniată în ritm
continuu cu arbori foioşi. Înspre est se remarcă plantaţii răsfirate de arbori
foioºi, cu un grup dispus sub formă de rondou (foto 9). În axul de simetrie
al clădirii castelului, între terasa semicirculară ºi lac, este amplasat un
mic bazin ornamental din piatră (foto 7).
Două principii compoziţionale se disting în amenajarea parcului. Primul dintre ele se referă la naturaleţea imaginii, specifică stilului peisager:
neregularitatea proiectată. Cel de-al doilea se remarcă mai degrabă în relaţia amenajărilor exterioare cu castelul, ºi anume extinderea axului de
simetrie al clădirii, la mică distanţă de aceasta, atât spre sud, cât ºi spre
nord, pentru a ordona dispunerea câtorva elemente de detaliu, cu caracter
ornamental: dispuneri vegetale ornamentale în dreptul faţadei sudice, simetrice faţă de ax (vizibile în fotografia de început de secol XX, dispărute

13 Regăsim amenajări de lacuri sau urmele lor, în parcurile de factură peisageră de la
castelul Bethlen din Arcalia (judeţul Bistriţa Năsăud), castelul Bran (judeţul Braºov),
castelul Béldy Pál din Budila (judeţul Braºov), castelul Szentkereszthy din Arcuº (judeţul Covasna), castelul Mikes din Zăbala (judeţul Covasna), castelul Csáky din Almaºu
(judeţul Sălaj), castelul Brukenthal din Avrig (judeţul Sibiu).
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same photo, we can assess that ramifications started from this alley, made of gravel, headed to the southern lawn, also along
the eastern elevation, toward the annexes
and towards the chapel. If some of these
routes are still possible to walk on, they no
longer have the aspect of a designed alley
or the clear formal definition they had in
those times. We can only suppose certain
alleys had to have existed in the park’s
northern area, probably along the northern
elevation and along the shore of the lake,
surrounding it.
The vegetation currently present in the
park does not appear to have a controlled
layout; some areas seem to have preserved
several groups from an earlier stage, others seem altered or resulted by chance.
The layouts and specimens that seem to
be preserved from an earlier stage are: the
tree alignment along the sinuous access
alley; the tree alignment along the lake
shore; the tree grove on one of the lake’s
islands; 15 the group of trees near the lake,
15 We find such islands with trees in the
landscape style parks at Bran Manor House
(Braºov County), Szentkereszthy in Arcuº
(Covasna County), Mikes Manor House in
Zăbala (Covasna County), Csáky Manor House
in Almaºu (Sălaj County).
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n Foto 5. Fațada sudică a castelului, acomodând intrarea. (2009) © Andreea MILEA
n Photo 5. The manor house’s southern elevation, housing the entrance. (2009) © Andreea MILEA

in a round layout;16 some of the specimens
sparsely planted both in the park’s northern
area and, in smaller numbers, in the park’s
southern area. Based on the photo from the
beginning of the 20th century, we may deduce that in the park’s southern area, in the
manor house’s near vicinity, the forms of
lawns and flowerbeds were clearly defined:
those next to the southern elevation having
straight lines, as an extension of the advanced body of the terraces; those detached
from the manor house having wide curves
in the alleys’ intersections. The flowerbeds
attached to the southern elevation seem to
have had an ornamental layout. The southeastern flowerbed appears clearly as two
rows of four ornamental shrubs, with a
spherical shape; the two rows are placed
parallel with the manor house’s southern
elevation. A lane is kept between the two
rows of shrubs, in which at least one tree
seems to have been planted (possibly a
sapling, from the elements that supported
the trunk, which seem to be visible). This
flowerbed seems to also have a vegetal bor16 We find such round layouts of deciduous trees
in the landscape style parks at Brukenthal
Manor House in Sâmbăta de Jos (Braºov
County), Pogány Manor House in Păcliºa
(Hunedoara County), Zsombory Mansion in
Zimbor (Sălaj County).

în prezent); respectiv, micul bazin ornamental din piatră, în ax, în dreptul
faţadei sudice (existent ºi în prezent).14
În ceea ce priveºte traseele de circulaţie, singura alee vizibilă în prezent este cea de acces din drumul satului către faţada sudică a castelului:
o alee lipsită de borduri, din prundiº. Din fotografia de început de secol
XX, putem observa că ºi pe atunci o alee de circulaţie se desfăºura de-a
lungul întregii faţade sudice, cu o lăţime permiţând la nevoie trecerea în
paralel a două automobile, cu un paviment mai îngrijit, din prundiº, şi cu
o bandă mediană din piatră de râu. Din aceeaºi fotografie putem deduce că
de la această alee porneau ramificaţii, din prundiº, atât spre actuala peluză
sudică, cât ºi de-a lungul faţadei estice, ºi, de asemenea, spre anexe ºi spre
capelă. Dacă unele din aceste trasee sunt astăzi încă posibil de parcurs, ele
nu mai au aspectul unor alei amenajate sau definirea formală clară a celor
de pe vremuri. Putem doar presupune că unele alei trebuie să fi existat ºi în
zona nordică a parcului, probabil de-a lungul faţadei nordice ºi de-a lungul
ţărmului lacului, înconjurându-l.
Vegetaţia prezentă la ora actuală în parc nu pare să prezinte o dispunere controlată în ansamblu; unele zone par să fi păstrat câteva grupări,
dintr-o etapă anterioară, altele par alterate sau rezultate la întâmplare.
Dispunerile ºi exemplarele care par să aparţină unei etape anterioare
14 Regăsim astfel de bazine ornamentale, asociate faţadei orientate spre parc, în amenajările
de factură peisageră de la castelul Cernovici-Macea din Macea (judeţul Arad), castelul
Szentkereszthy din Arcuº (judeţul Covasna) – a se vedea Andreea MILEA, Parcul
castelului Szentkereszthy din Arcuş (judeţul Covasna). Date istorice şi contemporane,
în „Transsylvania Nostra”, nr. 1/2013, p. 43-55; castelul Gyulay Ferenc din Mintia
(judeţul Hunedoara), conacul Naláczy-Fáy din Nălaţvad (judeţul Hunedoara), castelul
Wesselényi din Jibou (judeţul Sălaj), etc.
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n Foto 6. Peluza spre care se orientează fațada sudică a castelului. (2009) © Andreea MILEA
n Photo 6. The lawn towards which the southern elevation is oriented. (2009) © Andreea MILEA

sunt: aliniamentul de arbori de-a lungul aleii sinuoase de acces; aliniamentul de arbori de-a lungul ţărmului lacului; pâlcul de arbori de pe una
din insulele lacului;15 grupul de arbori de lângă lac, dispus sub formă de
rondou;16 unele din exemplarele de arbori dispuse răsfirat atât în zona
nordică a parcului, cât ºi, în număr mai mic, în zona sudică a parcului.
Pe baza fotografiei de început de secol XX, putem aprecia că în zona
sudică a parcului, în imediata apropiere a castelului, peluzele ºi straturile erau clar definite formal: cele din dreptul faţadei sudice a castelului având linii drepte, în prelungirea corpului avansat al teraselor; cele
detaºate de castel având curburi largi în intersecţiile aleilor. Straturile
ataºate faţadei sudice a castelului par să fi avut o amenajare ornamentală. Stratul sud-estic apare clar ca fiind alcătuit din două ºiruri de câte
patru arbuºti ornamentali, tunºi sferic; cele două ºiruri de arbuºti sunt
dispuse în paralel cu faţada sudică a castelului. Între cele două ºiruri de
arbuºti este păstrat un culoar, în care apare cel puţin un arbore plantat
(posibil puiet, după elementele de susţinere a trunchiului, care par să
se întrevadă). Acest strat pare să aibă, totodată, o bordură vegetală din
plante mărunte. Nimic din aceste straturi ornamentale nu se păstrează
în prezent. În fotografia de început de secol XX, soclurile integrate în
parapetul terasei superioare nu par să susţină vase ornamentale pentru

der of small plants. Nothing is preserved
at present of these ornamental flowerbeds.
In the photo from the beginning of the 20th
century, the pedestals integrated in the upper terrace parapet do not seem to have
ornamental flower vases, as we might expect.17 In what regards the southern lawn of
the manor house, relatively free at present,
the photo from the beginning of the 20th
century seems to present a completely different situation: extremely tall trees already
at that time and very close to the manor
house suggest rather a populated lawn.
However, we cannot discern the number of
the specimens that populate it or the density of their placement. The lawn in front
of the southern elevation terraces appears
to have a vegetal border of small plants.
Without being able to specify the liberation
moment of these lawns, we may say that
the massive trees visible in the photo from
the beginning of the 20th century no longer
exist, except maybe for some specimens, at
the southern end of the current free lawn.

15 Regăsim astfel de insule plantate cu arbori în parcurile de factură peisageră de la
castelul Bran (judeţul Braºov), castelul Szentkereszthy din Arcuº (judeţul Covasna),
castelul Mikes din Zăbala (judeţul Covasna), castelul Csáky din Almaºu (judeţul Sălaj).
16 Regăsim astfel de dispuneri de arbori sub formă de rondou în parcurile de factură
peisageră de la castelul Brukenthal din Sâmbăta de Jos (judeţul Braºov), castelul Pogány
din Păcliºa (judeţul Hunedoara), conacul Zsombory din Zimbor (judeţul Sălaj).

17 As we find, for example, in period photos
of the Szentkereszthy Manor House Park in
Arcuº (Covasna County); see Andreea MILEA,
“The Park of the Szentkereszthy Manor House
in Arcuş, Covasna County. Historical and
Contemporary Data”, Transsylvania Nostra 1
(2013): 43-55.
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n Foto 7. Rezalitul central al fațadei nordice, cu cele două loggii suprapuse, terasa semicirculară și micul bazin de piatră ornamentală. (2009) © Andreea MILEA
n Photo 7. The central projection of the northern elevation, with the two superimposed loggias, the semi-circular terrace and the small ornamental stone basin.
(2009) © Andreea MILEA

We do not have data on the presence
of ornamental constructions in the park.
The only preserved ornamental object is
the small stone basin, placed on the axis of
the northern elevation, close to the manor
house.
The photo from the beginning of the
20th century shows the existence of a bench
near the southern terrace, with the entrance
of the manor house. The shape visible in
the image suggests a typical park bench,
made of wood. We can only suppose that
such objects were placed in other areas of
the park. At present, there is no furniture
in the park.
Although visibly altered, the park of the
Béldy Ladislau Manor House in Budila preserves valuable traces of the former layout,
which allow it to be considered as belonging to the landscape style, characteristic of
the 19th century, also offering the premises
for its rehabilitation: the sinuous access
route, the use of the topography while preserving its character, the trace of the lake
with its islands, the massive tree specimens
with their specific placements, the small
ornamental basin, as well as the architectural devices (loggias, terraces) to connect
the building and the park, both through direct physical connections and through the
emphasis on the views.

flori, aºa cum ne-am putea aºtepta.17 În ceea ce priveºte peluza sudică a
parcului, relativ liberă în prezent, fotografia de început de secol XX pare
să prezinte o cu totul altă situaţie: arbori deosebit de înalţi deja la vremea respectivă ºi aflaţi foarte aproape de castel sugerează mai degrabă o
peluză populată, fără să ne putem da totuºi seama de numărul exemplarelor care o populează sau de desimea dispunerii lor. Peluza din dreptul
teraselor faţadei sudice a castelului apare ca având o bordură vegetală
din plante mărunte. Fără să putem specifica momentul eliberării acestei
peluze, putem aprecia că arborii masivi vizibili în fotografia de început
de secol XX nu mai există în prezent, decât poate câteva exemplare, la
capătul sudic al actualei peluze eliberate.
Nu deţinem date despre prezenţa unor construcţii ornamentale în
parc. Singurul obiect ornamental păstrat îl constituie micul bazin din piatră, dispus în axul faţadei nordice a castelului, la mică distanţă de aceasta.
Fotografia de început de secol XX arată existenţa unei bănci în apropierea terasei sudice de acces în castel. Forma vizibilă în imagine sugerează o
bancă tipică de parc, executată din lemn. Putem doar presupune că astfel
de obiecte se aflau ºi în alte puncte ale parcului. În prezent, nu există niciun
obiect de mobilier de parc.
Deºi vizibil alterat, parcul castelului Béldy Ladislau din Budila păstrează urme valoroase ale fostei amenajări, care permit încadrarea sa în
stilul peisager caracteristic secolului al XIX-lea, oferind totodată premi17 Cum regăsim, de exemplu, în fotografii de epocă ale castelului Szentkereszthy din
Arcuş (judeţul Covasna); a se vedea Andreea MILEA, Parcul castelului Szentkereszthy
din Arcuş (judeţul Covasna). Date istorice şi contemporane, în „Transsylvania Nostra”,
nr. 1/2013, p. 43-55.
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n Foto 8. Amprenta fostului lac cu insule și aliniamentul de arbori foioși de pe
țărm (în planul îndepărtat). (2009) © Andreea MILEA
n Photo 8. The imprint of the former lake with islands and the deciduous tree
alignment on the shore (in the background). (2009) © Andreea MILEA

n Foto 9. Peluza estică, învecinată fostului lac și castelului. O dispunere de
arbori în rondou se remarcă printre exemplarele de arbori răsfirate pe
peluză. (2009) © Andreea MILEA
n Photo 9. The eastern lawn, next to the former lake and to the manor house.
A round layout of trees can be noticed among the tree specimens scattered
on the lawn. (2009) © Andreea MILEA

sele reabilitării sale: traseul sinuos de acces, valorificarea topografiei cu
păstrarea caracterului acesteia, amprenta lacului cu insule, exemplarele
masive de arbori cu dispunerile lor specifice, micul bazin ornamental din
piatră, precum ºi dispozitivele arhitecturale (loggii, terase) pentru relaţionarea clădirii cu parcul, atât prin legături fizice directe între cele două, cât
ºi prin valorificarea perspectivelor.
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n Foto 10. Micul bazin de piatră ornamental și un
grup de conifere pe fundalul cărora se proiectează.
(2009) © Andreea MILEA
n Photo 10. The small ornamental stone basin with
the background formed by a group of coniferous
trees. (2009) © Andreea MILEA

n Foto 11. Vedere asupra laturii sudice a castelului,
la începutul secolului al XX-lea. © profila.hu (sursa:
http://www.historicgarden.net)
n Photo 11. View on the southern side of the manor
house, at the beginning of the 20th century ©
profila.hu (source: http://www.historicgarden.net)

