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Până pe la mĳlocul secolului 18. grădinile 
renascentiste au dominat împrejurimile 
castelelor din Transilvania. Aceste grădini 
aveau mai mult un rol funcţional, cu plante 

medicinale și mirodenii. Existau însă și părţi decorative aranjate în forme geometrice.1 
În perioada cercetată există două stiluri care au influenţat arhitectura parcurilor și 
grădinilor. Barocul și parcurile englezești. Parcul baroc și-a început cariera la curtea de 
la Versailles și ajunge în Transilvania prin intermediul curţilor germane și austriece. 
Parcul “á la franҫaise” se caracterizează prin crearea de forme geometrice, și construcţii 
ca: serele de flori și orangeria, “des follies”: pagode, case chinezești, templuri antice, 
statui, fântâni arteziene.

La sfârșitul secolului 18, începutul celui 19 parcurile geometrice dau loc parcurilor 
englezești create pentru prima dată în Anglia de William Kent și Lancelot “Capability” 
Brown. Pe continent primele parcuri în stil englezesc sunt Englischer Garten din München 
și parcul castelului de la Ermenonville creat de baronul Louis Girardin prietenul lui 
Jean Jacques Rousseau pornind chiar de la ideile scriitorului de a crea un parc care 
să arate cât mai natural posibil. În locul copacilor tăiaţi regular apar copaci lăsaţi să 
crească fără intervenţia umană, pădurici care de cele mai multe ori se îmbină cu natura 
înconjurătoare, dispare graniţa dintre parcul propriu-zis și natura “sălbatică“. Grote, 
căsuţe, lacuri, pârâiașe, gloriette-uri, ruine artificiale populează aceste parcuri.

La sfărșitul secolului 19. aceste parcuri devin parcuri dendrologice cu arbori rari 
aduși din străinătate, catalogate, aranjate știinţific de proprietari de cele mai multe ori 
cu pregătire de botanist.

În studiul de faţă ne am oprit la câteva familii nobiliare transilvane, care au influenţat 
dezvoltarea politică și culturală a Transilvaniei. Acestea sunt familiile Bánffy, Bethlen, 
Teleki, Haller. Am ales prezentarea dezvoltării parcurilor și grădinilor, la cele mai 

1 Bicsok-Orbán 2011. 52.
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reprezentative castele aflate în proprietatea lor, dar și câteva altele. Cele mai multe 
dintre aceste parcuri au dispărut datorită vicisitudinilor istoriei. Grădinile franceze au 
cedat locul celor englezești. Acestea din urmă au rezistat pânâ în mĳlocul secolului 20. 
Au suferit enorm din cauza distrugerilor din timpul Celui de al Doilea Război Mondial 
și a perioadei comuniste, iar astăzi suferă în continuare din cauza nepăsării și a lipsei 
fondurilor.

Familia Bánffy este considerată una dintre cele mai vechi familii nobiliare din 
Transilvania. Primul reprezentant care apare în izvoare este un anume Dénes (mort 
în 1241) comite de Solnoc, palatin al Ungariei.2 Familia va da primul guvernator al 
Translvaniei Habsburgice în persoana lui Bánffy György(1661-1708) care pentru 
serviciile sale va primi și titlul de conte în 1696. Alte ramuri vor primi titlul de baron, la 
diferite date. Strănepotul primului guvernator, György(1746-1822) va deveni la rândul 
lui guvernator al Tranilvaniei între 1787 și 1822. Baronul Bánffy Dezső (1843-1911) va 
împlini funcţia de prim ministru al Ungariei (1895-1899), iar Bánffy Miklós(1873-1950) 
cel de ministru de externe (1921-1922), fiind și un scriitor prolific. 3

Domeniul de la Bonţida4 a fost dat în 1387 unui membru al familiei5 și a rămas în 
proprietatea aceleași familii până în 1949. Construcţiile medievale începute de familie 
vor dăinui până pe la mĳlocul secolului 18. 

Această stare este consemnată în primul inventar cunoscut al castelului, care datează 
din anul 1736. Redactat după moartea contelui Bánffy György din 1735, el prezintă starea 
castelului și a dependinţelor menţionând și grădinile. Sunt descrise două grădini de 
factură renascentistă: o grădină de flori și una de legume. Lângă clădirile sudice se afla 
grădina cu flori, iar trecând peste un braţ al Someșului se ajungea în cea cu legume. În 
grădina de legume se găseau mai ales legume rădăcinoase, dar au fost plantaţi pruni 
și vișini.6

La mĳlocul secolului 18. vor avea loc schimbări majore în cea ce privește clădirile 
și parcul. Aceste schimbări se leagă de numele contelui Bánffy Dénes(1723-1780) și vor 
fi continuate de fiul György(1746-1822). Bánffy Dénes a fost comite suprem de Cluj și 
a deţinut mai multe funcţii la Curtea de la Viena. Un „grand seigneur” adevărat, el a 
dorit să creeze un domeniu demn de statutul său . El este creatorul a cea ce va fi numit 
“Versailles-ul transilvan”. A adus eleganţa parcurilor “á la franҫaise” pe valea Someșului. 
Parcul baroc de la Bonţida cu cele -la origine- 230 de ha. este unic în Transilvania7 Cel 
mai vechi plan al parcului datează din secolul 18. și a fost făcut de Johann Christian 
Erras grădinar originar din Marchegg, Austria. Parcul a fost unul tipic baroc cu alei (trei 
la număr) de tei măsurând peste 1000 de metri. Totodată se consemnează existenţa unei 

2 Bicsok-Orbán 2011. 89.
3 Bicsok-Orbán 2011. 89-92.
4 Judeţul Cluj
5 Bicsok-Orbán 2011. 93.
6 B. Nagy 1973. 321.
7 Biró 1935. 27.
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grădini de fazani. În parc se aflau și câteva construcţii: grote, căsuţa de vânătoare.8 Ceea 
ce se poate spune este că la sfârșitul anilor 1750 parcul baroc era terminat.9

Înfăţișarea parcului se va schimba radical la începutul secolului 19 datorită noului 
proprietar contele Bánffy József (1779-1858, nepotul lui Bánffy Dénes și fiul lui Bánffy 
György și a Jozefei Palm), ultimul reprezentant al ramurii comitale. Bánffy József este cel 
care va dărâma ultimile vestigii al castelului medieval, și va transforma aripile vestice ale 
castelului care dădeau spre noul parc. Stilul ales a fost cel neogotic/romantic. (aripa va fi 
iarăși transformată în anii 1930). Arhitectul clujean Kagerbauer Antal a fost ales pentru 
reconstruirea aripii vestice și a clădirii bucătăriei (a fost adăugat un turn cu ceas). Aceste 
amenajări pot fi datate în jurul anului 1855.10 Ca model pentru reconstrucţie a servit 
“castelul gotic” (construit după planurile lui Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorff și 
Georg Christoph Hesekiel între anii 1773-1813, după modelul palatelor gotice veneţiene) 
din parcul castelului Wörlitz (Sachsen-Anhalt, Germania).11 Construite între 1769-1773 
de către prinţul de Anhalt-Dessau Leopold III. parcurile și grădinile de la Wörlitz au 
fost printre primele parcuri peisagistice de pe continent.12

Parcul va fi transformat și el într-un parc romantic. Două planuri arată schimbările 
făcute: unul nedatat al lui Hermann Samuel și unul din 1831 al lui László János.13 Două 
treimi ale aleilor baroce au fost tăiate și transformate în parc peisagistic. Au apărut 
mai multe construcţii ca de exemplu: bănci, căsuţa pescarului, “Schweizerei”, Gloriette, 
templul lui Pan, obeliscuri, Eremitage. Din păcate cele mai multe din aceste elemente 
peisagistice au dispărut. (În anii 1930 o statuie a lui Pan, căsuţa pescarului, urne Louis 
XVI mai dăinuiau în parc).14 

În secolul 19. mulţi au vizitat și au admirat parcul de la Bonţida. Astfel Hodor Károly 
scrie în 1837 că parcul castelului “se poate asemui cu el însuși” (csak magához hasonló),15 
și că parcul este locul: “unde umbra tristă a brazilor îndeamnă la suspin sufletele 
sensibile” (itt ahol a fenyvesek bús homálya sóhajtásra bírja az érzékeny lelkeket). El 
descrie și că în parc a văzut mesteacăne, robinia, cât și izvoare. Pe partea de deal a 
parcului exista un pavilion, un belvedere de unde se putea vedea întreaga regiune. 
El asemuia parcul cu tărâmul mitic al Arcadiei.16 În mai 1835 scriitorul Bölöni Farkas 
Sándor petrecea câteva zile la Bonţida la invitaţia contelui Bánffy József. El menţionează 
că ”…pot să arăt fiecare potecă, fiecare copac, și fiecare loc unde ne plimbam, ședeam 

8 Biró 1935. 27.
9 Gy. Dávid 2001.89.
10 B.Nagy 1977. 81.
11 Bíró 1935. 34-35, După modelul casei lui Horace Walpole, Strawberry Hill, Twickenham primul 

de acest fel din Anglia.
12 În Anglia deja s-au creat astfel de parcuri la Claremont, Stourhead și Stowe, iar pe continent 

tot în această perioadă se crează parcul de la Ermenonville.
13 Biró 2008. 163
14 Bíró 1935. 31. 
15 Hodor 1837. 667.
16 Hodor 1837. 669-670.
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și stăteam,” (...minden ösvényt minden fát s minden ülést ki tudok most is mutatni, hol 
mentünk, űltünk és álltunk) locurile amintindu-l de timpul petrecut cu iubita lui aici 
înainte cu 15 ani.17 

Parcul a rămas intact până la mĳlocul secolului 20. La sfârșitul Celui De Al Doilea 
Război Mondial castelul a fost incendiat, iar perioada următoare a pecetluit soarta 
parcului. Astăzi a rămas foarte puţin din parcul “Versailles-ului transilvan”.

Legat de domeniul și parcul de la Bonţida se află castelul și parcul de la Răscruci,18 
aflat în proprietatea altei ramuri a familiei. Răscruci a devenit proprietatea familiei 
probabil împreună cu Bonţida în 1387.19Castelul actual de la Răscruci a fost construit de 
către contele Bánffy Dénes (1776-1854) și transformat de urmașii lui Albert (1818-1886) 
și artistul Ádám (1847-1887)20. Parcul a fost creat probabil de ei urmând construcţia și 
reconstrucţia castelului (care și-a primit forma actuală în timpul conţilor Bánffy Albert și 
Ádám). Parcul peisagistic cuprindea 4,5 ha și a fost creat de Hein János. Înaintea faţadei 
spre parc exista un lac în mĳlocul căruia se afla o casă de porumbei de factură orientală.21 

Familia Bethlen apare în istorie cu un strămoș numit Ant care a trăit in mĳlocul 
secolului 11. Familia are aceleași rădăcini cu familiile Apafi și Erdélyi. În perioada 
secolelor 13-15 au achiziţionat majoritatea domeniilor care vor rămâne în proprietatea 
familiei până in 1949: Criș, Beclean, Sânmiclăuș, Bahnea etc. Familia a avut două ramuri: 
cea de Iktár din care provine și principele Transilvaniei Bethlen Gábor (1613-1629)-ramură 
stinsă în secolul 19.- și cea de Bethlen care trăiește și astăzi. Din această ramură provin: 
Bethlen István (1874-1946), prim ministru al Ungariei (1921-1931), Bethlen Gergely 
(1810-1867), colonel în armata revoluţionară maghiară din 1848, Bethlen Kata, scriitoare. 
Bethlen Sámuel (1663-1708) a fost cel care a primit titlul de baron în 1693, iar în 1697 
toate ramurile familiei au primit titlul de conte.22

În 1776 familia întră în posesia domeniilor de la Chiraleș și Arcalia.23 La Chiraleș în 
1803 contele Bethlen Lajos (1782-1867) preia conducerea domeniului. El va construi un 
castel pe dealul de deasupra satului. Castelul în formă de vilă italiană a devenit celebru 
pentru parcul său. Parcul unic de la Chiraleș este expresia excentricităţii și personalităţii 
lui Bethlen Lajos.

Personaj pitoresc al perioadei reformelor, el și-a abandonat studiile pentru a se înrola 
în armată. Își va relua studiile la insistenţele mamei. Își începe cariera politică, dar se 
retrage la domeniul de la Chiraleș. Între 1825-1826 a fost chiar întemniţat pentru du-
el.24 A rămas în perioada reformelor opozant al nobilimii reformatoare, reactavându-se 

17 16 mai 1835. Bölöni 1971. 78.
18 Judeţul Cluj.
19 Bicsok-Orbán 2011. 111.
20 Bicsok-Orbán 2011.111.
21 Bicsok-Orbán 2011. 115.
22 Bicsok-Orbán 2011. 136-138.
23 Judeţul Bistriţa-Năsăud.
24 Lukinich 1927. 537.
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politic în 1843.25 A organizat la Chiraleș o întrunire a nobililor conservatori și ca mulţi 
dintre conservatori, la începutul evenimentelor din 1848 s-a retras pe domenul lui de 
la Chiraleș.26 El își pierde însă încrederea în trupele austriece, iar experienţa prin care 
trece e aproape fatală atunci când castelul și parcul sunt devastate de răsculaţii români 
și sași,27 experienţe care îl vor face să se înroleze în armata maghiară în 1849 devenind 
soldat la vârsta de 69 de ani.28 Datorită participării la revoluţie va fi întemniţat în 1852.

Parcul creat de el este un parc peisagistic. Descrierea lui provine de la Hodor Károly. 
Astfel la intrarea în parc se află inscripţia: “Siste viator, ubi natura stare jubet non adstu-
pe artis; sed naturae delicas”. (Oprește-te călătorule, acolo unde natura îţi poruncește. 
Nu fi uimit de opera ei, ci delectează-te în natură.) Drumul spre castel este străjuit de 
plopi. Pe partea stângă se află un lac. O coloană de piatră, un templu al lui Venus, o 
statuie a lui Neptun cu un izvor, o stâncă cu inscripţii ai celor care au vizitat parcul vin 
să completeze imaginea. Tot în parc se află un monument, o urnă în memoria mamei 
creatorului parcului: “Memoriae matris optimae B. Annae Wesselenyi/Filius Lugens 
Ludovicus Bethlen 1807.”29(Memoriei celei mai bune mame B. Wesselenyi Anna/Fiul ei 
îndoliat Bethlen Lajos 1807).

Totodată și cripta familiei face parte din parc. Inscripţia de pe intrare exclamă: 
“Óhajtott nyugalmat csak ez helyben lelhetsz/Hazádban csak e sötet úton mehetsz/ Itt 
lesz düledékké a testnek porfala/Itt válik hamuvá a mi hamu vala/írtózatos csendes e 
sírnak mélysége/ Ismeretlen helyet fed gyász sötétsége/ Szegény szív! Ha megszünsz 
végre hánykolódni/ Zürzavarok után itten fogsz nyugodni.” (Odihnă dorită numai în 
acest loc o să ai/ acasă numai prin acest loc întunecat poţi să te duci/ aici devine ruină 
zidul de praf al corpului/ aici devine ţărână ce a fost ţărână/ este terifiantă liniștea adân-
cimii acestui loc/ acoperă un loc necunoscut întunecimea-i funebră/ Săraca inimă. Dacă 
oprești a mai bate/ După dezordine aici o să te odihnești.) 30

În criptă există reprezentări sculpturale ale parcelor, a lui Cronos, a Morţii. Cripta 
a devenit locul de veci al constructorului Bethlen Lajos și al soţiei Bethlen Klára. Toţi 
care au vizitat aceste locuri și-au lăsat numele gravat pe zidul criptei: baronul Jósika 
János (guvernator al Transilvaniei), Haynald Lajos, Szepessy Ignác (episcopi catolici), 
Bodor Péter(inventator)31. Ultimul este cel care va crea pe templul lui Venus clopoţeii de 
vânt și camera pustnicului de lângă criptă care, printr-o mașinărie, la deschiderea ușii 
se repezea la vizitator. …32 Deasupra intrării, în camera pustnicului se afla următoarea 
inscripţie: “Deus felicitas, homo miseria, …..Inertibus horis ducere solicitae jucunda 

25 Bethlen f.a. 34.
26 Bethlen f.a.36.
27 Bethlen f.a. 38-43.
28 Bethlen f.a. 45.
29 Hodor 1837. 773-774.
30 Hodor 1837. 775.
31 Kádár 1905. 319.
32 Biró 1943.113.
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oblivia vitae 1824.”33 (Dumnezeu este fericire, omul mizerie…în ore de inerţie duce 
dispariţia vieţii plăcute 1824)

Din păcate familia a abandonat castelul și parcul la începutul secolului 20, acestea 
dispărând treptat de pe dealul de deasupra satului.

Una dintre cele mai interesante parcuri au fost create de contele Bethlen János (1752-
1812) consilier regal, la Arcalia. Parcul englezesc a fost creat începând cu 1801 prin 
transformarea pădurii aflate în spatele castelului.34 S-au plantat viţă de vie, livezi, s-au 
făcut sere pentru flori. Fondatorul parcului a dorit să fie înmormântat în mĳlocul creaţiei 
sale. Monumentul empire conţine următoarea inscripţie: “E néma kő hírdet egy igaz 
házaspárt, /Egy búvár olvasót és eleven könyvtárt,/Kinél a józan hit templomában szállott/
Tudomány, barátság valóságból állott./Udvarhely széki Főtiszt, de majd magányos,/
Házi boldog Tudós volt Gróff Bethlen János”. (Această piatră anunţă soţi adevăraţi/Un 
cititor avid și bibliotecă vie/la cine bunul simţ casă și-a găsit/ Știinţă Prietenie au fost 
adevărate/funcţionar al scaunul Odorhei, dar apoi singuratic/ Contele Bethlen János a 
fost un om de știinţă fericit).35

Parcul a avut și o a doua perioadă de înflorire la sfârșitul secolului 19. Contele Bethlen 
Béla (1841-1897) -pasionat de agricultură și peisagistică- nu numai că a reconstruit 
castelul într-un stil maur destul de străin meleagurilor transilvane, dar a transformat 
parcul într-un parc dendrologic cu cca. 150 de specii de arbori rari, pe o suprafaţă de 16 
ha, cu salcâmi japonezi, brazi caucazieni, stejari de baltă, magnolii.36

Poate cel mai interesant domeniu al familiei a fost localitatea Beclean.37. Aici familia 
a avut mai multe castele de a lungul timpurilor. Multe ramuri ale familiei deţineau 
teritorii în localitate. Fiecare ramură și-a construit un castel sau conac. În totalitate de-a 
lungul secolelor s-au construit patru castele/conace. Cel mai vechi castel datează din anii 
1770-1780 fiind construit după demolarea vechii cetăţi medievale. Acest castel și-a trăit 
vremurile de glorie la sfârșitul secolului 19. în   timpul contelui Bethlen András (1847-
1898, între 1890-1894 ministru al agriculturii la Budapesta). Castelul era înconjurat de un 
parc peisagistic și dendrologic. Siemers Ilona, născută contesă Wass, nota în memoriile 
sale: “Un parc grandios înconjura castelul, pajiștea îngrĳită era înconjurată de minunaţi 
arbori, care lăsau totuși o vedere către interiorul parcului. Cea mai mare atracţie a 
parcului o constituia Someșul care străbătea parcul.” (nagyvonalúan megtervezett park 
vette körül a kastélyt, a széles, ápolt pázsitot gyönyörü fák szegélyezték, melyek azért 
bepillantást engedtek a kert mélyábe. A park legnagyobb vonzerejét az udvart átszelő 
Szamos jelentette.”38.

Un alt castel a apărut în Beclean la sfârșitul secolului 19, castel construit de contele 
Bethlen Pál (1851-1935), comite suprem al comitatului Bistriţa-Năsăud. Un castel de mici 

33 Hodor 1837. 775-776.
34 Bicsok-Orbán 2011. 142.
35 Kádár 1905. 66.
36 Bicsok-Orbán 2011.144.
37 Judeţul Bistriţa-Năsăud.
38 Siemers 1999. 147.
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dimensiuni cu un parc peisagistic, cu o livadă, sere pentru flori, și chiar o stupină, din 
păcate astăzi toate dispărute.

Este de amintit și castelul de la Criș39 unde, pe locul fostelor șanturi de apărare 
medieval, s-a aranjat parcul englezesc, nelipsind lacul cu insulă, sculpturile, băncile, 
coloanele. 

Familia Teleki este cea de a treia familie nobiliară prezentată aici, cu o influenţă 
majoră în istoria Transilvaniei. Primul membru cunoscut al familiei este Mihály, căpitan 
al principelui Bocskai, și care a luat-o de soţie pe Garázda Anna, primind și domeniile 
acestei familii40. Cel care însă a pus bazele bogăţiei și puterii politice a familiei a fost 
Teleki Mihály II.(1630-1690) om de încredere al principelui Apaffy. Din familie mai pot 
fi amintiţi: cancelarul și bibliofilul Teleki Sámuel (1739-1822), Teleki Samu (1845-1916), 
exploratorul, Teleki Pál (1879-1941), prim-ministru al Ungariei (1920-1921; 1939-1941).

Domeniul de la Gornești41 a ajuns în posesia familiei în 1674 și a rămas până în 
1949. În centrul domeniului exista un castel medieval fortificat, care va fi demolat abia 
în secolul 18. Noul castel baroc a fost ridicat între 1772-1802. Grădinile vechiului castel 
aveau se pare mai ales un rol funcţional. Inventarul din 1754 amintește mai multe tipuri 
de grădini. Există o grădină cu lac: cuprinzând patru heleștee și o livadă cu peri, meri 
și pruni. Există o grădină unde se crește tabac, dar și dovlecei și vișini.42

În 1778 domeniul este preluat de Teleki József (1738-1796).43 El este cel care va crea 
noul parc baroc. Între 1759 și 1761 el face un tur al Europei, vizitând Elveţia, Olanda, 
Franţa și câteva principate germane. Îi va întâlni pe Voltaire și Rousseau. În afara 
observaţiilor asupra știinţelor, oamenilor, clădirilor el observă și parcurile și grădinile 
castelelor. Printre altele el vizitează orașul nou fondat Karlsruhe. Fondatorul orașului 
a fost ducele de Baden-Durlach, Karl III Wilhelm care a proiectat castelul ducal și 
parcuriile extensive. În perioada în care Teleki a vizitat Karlsruhe încă nu exista parcul 
englezesc realizat sub moștenitorul lui Karl Wilhelm. În Franţa este primit la curtea 
regelui Ludovic XV. El admiră nu numai arhitectura castelului de la Versailles, dar 
și grădinile lui. Admiră Marele Canal, fântânile arteziene, statuile, menajeria, Marele 
Trianon.44 Vizitează și castelul de la Marly unde admiră mașina pentru ridicarea apei 
care alimenta fântânile din parcul de la Versailles. În parcul castelului care aparţine 
Doamnei de Pompadour observă statuile ca, de exemplu: Les enfants de Bacchus(Copii 
lui Bacchus) și Venus a belles fesses (Venus cu posteriorul frumos).45 În martie 1761 
el îl vizitează pe Rousseau în solitudinea lui de la Montmorency, unde Rousseau 
vorbește cu admiraţie de lucrarea contelui46 “Essai sur la faiblesse des esprits forts”, 

39 Judeţul Mureș.
40 Bicsok-Orbán 2011. 487.
41 Judeţul Mureș
42 Fekete 2007. 39.
43 Bicsok-Orbán 2011. 497.
44 Teleki 1987. 198, 216.
45 Teleki 1987. 197.
46 Teleki 1987. 212-213.
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apărut nu cu mult înainte la Leyden, în 1760. În 1769 contele va face și o vizită în Italia 
de 4 săptămâni.47 

Parcul a fost creat în jurul anilor Crearea 1780. Deja în 1789 Teleki József scrie fiului 
său să angajeze un grădinar iar într-o altă scrisoare din 7 octombrie 1789 scrie că din 
vechea grădină să se menţină livezile pentru uz propriu.48 Planurile pentru noul parc 
vor fi gata în 1792, cu “parterre” francez, cu forme geometrice și lacuri în fostele șanţuri 
medievale.49 Pentru plantele exotice se va construi și o seră deja în 1790.50 Teleki, într-o 
scrisoare din 1792, critică însă lipsa insuliţelor, a grădinii cu lac, a fântânilor, pârâiașelor, 
adică a elementelor tipice unui parc englezesc.51

După moartea lui, domeniul va reveni celui de-al doilea fiu, József (1777-1817), care 
va transforma parcul în parc englezesc. Teleki József, care a vizitat Anglia, va transfor-
ma parcul plantând plopi, brazi, salcii. Acum se va crea și lacul cu insula în fostul șanţ 
medieval. După moartea lui, soţia, Teleki Zsófia, în 1817 va ridica un monument în 
memoria soţului, cu inscripţia prezentând virtuţile mortului: VERA PIETAS (adevăra-
tă pietate) CANDOR MENTIS (minte senină), ROBUR ANIMI (curajul inimii), MIRA 
COMITAS (omenie de admirat), CURA EGENORUM (grĳa nevoiașilor),PATRIAE 
AMOR (patriotism)52. Fiul lui, Domokos, pasionat de arheologie, va aduce în parc pietre 
funerare, coloane provenite din săpături arheologice, cât și statui de zeităţi din Buda și 
câteva statui grotești reprezentându-i pe Ludovic XVI, Mirabeau.53

Nu foarte departe se află castelul familiei de la Dumbrăvioara54. Domeniul a intrat în 
posesia familiei împreună cu cel de la Gornești și au alcătuit un singur domeniu până 
ce, în 1756 a revenit lui Teleki Sámuel, cancelarul și bibliofilul de mai târziu. Castelul 
de aici a fost construit între 1769-1774. Între 1782-1787 mai mulţi grădinari, ca Frantz 
Jarschel, Franz Leerch, Andreas Koppmann55 au lucrat la Dumbrăvioara; probabil ei sunt 
responsabili pentru crearea unui parc baroc. Parcul va fi transformat complet însă în a 
doua jumătate a secolului 19. de către contele Teleki Sámuel Ferenc cu 4 lacuri, teren 
de polo și de călărit.56

Un alt castel al familiei merită să fie menţionat. Domeniul de la Posmuș57 a intrat în 
posesia familiei datorită lui Teleki Mihály, la fel ca celelalte două. Parcul de aici este 
un parc mixt (baroc-englezesc), cu reminiscenţe renascentiste. Inventarele din 1774 și 
1806 amintesc de existenţa unor grădini de legume, livezi, dar și de sera pentru plantele 

47 Fekete 2007. 40.
48 Fekete 2007. 41.
49 Fekete 2007. 41.
50 Fekete 2007. 41.
51 Fekete 2007. 42.
52 Bicsok-Orbán 2011. 497, 499.
53 Fekete 2007. 44.
54 Judeţul Mureș.
55 Orbán 2005. 70.
56 Bicsok-Orbán 2011. 525.
57 Judeţul Bistriţa-Năsăud.
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exotice, mai ales lămâi, portocali cât și de foișorul făcut din lemn. Mai târziu s-a creat un 
parc cu brazi și statui ale unor zeităţi.58 În 1824 contele Teleki Ferenc scria prietenului 
Döbrentei Gábor:” Castelul meu, cu sera, cu casa olandeză și foișorul cu două etaje au 
ars până la pământ la 27 Aprilie.”(… kastélyom, virág és hajtóházammal, a hollandus 
házzal, és kétemeletü mulatóházzal együtt Április 27-d majd mind egészen földig égett)59

Familia Haller este originară din Nürnberg. Primul strămoș apare în izvoare în anul 
1198. Haller Rupprecht este cel care se stabilește în secolul 15. la Buda. Unul dintre 
descendenţii lui, Peter ajunge în Transilvania în jurul anului 1526 și pune bazele familiei 
în Transilvania. Ei primesc titlul de baron în 1699 și titlul de conte în 1713, respectiv 1753. 
60 Din reprezentanţii familiei îi enumerăm pe Haller János, guvernator al Transilvaniei 
între 1734-1755 și Haller Ferenc, ban al Croaţiei între 1842-1845.

Unul dintre cele mai vechi domenii ale familiei este satul Albești61. La turnura seco-
lelor 18/19 proprietarul parcului a fost contele Haller János(1774-1843). El a conlucrat 
cu medicul și botanistul sighișorean Johann Christoph Baumgarten care făcea cercetări 
pentru lucrarea lui despre flora Transilvaniei apărută în 181662. Cercetările pentru această 
lucrare le-a făcut în parcul castelului de la Albești. El va dedica cel de al doilea volum 
al lucrării sale contelui și va numi și o plantă după numele lui, Lathyrus hallersteinii. 
Grădina de la Albești era o grădina cu tendinţe atât franceze, cât și engleze. A existat 
o grădină de legume, cât și un parc de fazani. Serele pentru plantele exotice erau mai 
mult funcţionale decât reprezentative.63 Probabil contele Haller János a construit foișorul 
sau gloriette-ul în 1816 și a plantat arborii rari de ginko biloba, și salcâmii japonezi pe 
locul unde aveau locul de veci membrii familiei.64 În parc se găseau un lac, brazi tunși 
în formă de obelisc, un gloriette.65 “Un adevărat palat al zânelor” (Valóságos tündérlak)-
nota poetul Kazinczy Ferenc care a vizitat Transilvania și Albeștiul în 1816.66 Din păcate 
atât parcul, cât și castelul au dispărut la începutul secolului 20.

Un alt castel al familiei se află la Hoghiz67. A ajuns în proprietatea contesei Bethlen 
Kata în 1716,68 iar prin căsătoria cu Haller László a rămas la Halleri. La sfârșitul secolului 
19, când castelul era în proprietatea contelui Haller János (1852-1928, comite suprem de 
Mureș-Turda și Odorhei), parcul ar fi fost creat de Konrad Rosenthal de la Viena având 

58 B. Nagy 1977. 20. 
59 Bicsok-Orbán 2011. 520.
60 Harmath-Kálmán 2010. 11-13.
61 Judeţul Mureș.
62 Johann Christoph Baumgarten, Enumeratio stirpium magno Transsilvaniae principatui praeprimis 

indigenarum in usum nostratum botanophilorum conscripta inque ordinem sexualinaturalem concin-
nata, Viena, 1816.

63 Schneider 2008.19.
64 Máthé 1999. 75.
65 Scrisoarea 9, Kazinczy 2008. 28.
66 Scrisoarea 9, Kazinczy 2008. 28.
67 În judeţul Brașov.
68 Bicsok-Orbán 2011. 272
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ca model Tiergarten-ul din Berlin.69 În parc exista un brădet în care se aflau sculpturi 
ale contelui Haller József (tatăl lui János): reprezentând un preot catolic, o femeie și un 
turc. În parc mai existau pavilioanele “Rosali” și “Ödifészek”, cabane, o salcie uriașă cu 
inscripţia “Memoria bunului meu tată” (Jó Atyám Emléke).70

Amintim încă două familii și câte un castel reprezentativ. Istoria familiei Bornemisza 
începe cu Kászoni János care va lua numele de Bornemissza. Un self made man care 
devine cancelarul Transilvanei, președintele dietei, și primește titlul de baron în 1717. 
Totodată primește în arendă domeniul de la Gurghiu71. Într-un inventar redactat în 1780 
se amintește de existenţa unei livezi, a unor sere și a unui parc cu cerbi cu un foișor de 
lemn 72 Se pare că crearea parcului romantic se leagă de numele baronului Bornemisza 
Leopold în anii 1820-1830.73 În 1871 preotul localităţii consemna depre parc că există 
totul pentru un parc: lacuri, fântâni arteziene, chioșcuri, statui ale unor zeităţi74 

Dupa moartea baronului însă parcul și domeniul erau într-o stare dezolantă. 
Domeniul de la Gurghiu va reveni statului care, la sfârșitul secolului 19, va transforma 
castelul în castel de vânătoare pentru Kronprinzul Rudolf.

Parcul de la Biscaria75 a fost amenajat de contele Gyulay Ferenc în anii 1760. Parcul 
a fost amenajat din pădurea de ulmi de pe malul Mureșului. În parc, care astăzi are 67 
de ha au fost plantaţi arbori rari. Din cauza distrugerilor din 1848-49 parcul a trebuit 
replantat de către proprietarul de atunci, contele Kuun László, în anii 1870-1880.76 Dupa 
moartea lui Kuun, survenită în 1881, castelul și parcul trec în proprietatea lui Fáy Béla. 
El va fi fondatorul arboretumului pe baze știinţifice.

În vara anului 1816 poetul Kazinczy Ferenc a poposit la Biscaria. Kazinczy un pro-
movator al grădinilor englezești consemna: “ nu am trăit niciodată zile mai frumoase 
dacă nu este să număr cele date de iubire. …. Ori ne plimbăm cu doamna casei și copii 
ei pe pajiște și în umbra densă a ulmilor bătrâni…ne plimbăm cu barca sus pe Strei… 
Ies din camera mea și o văd pe contesă în alb, cu o pălărie de paie, stând singuratică pe 
malul Mureșului, sub copacul ei favorit, în timp ce trei prietene al sale și copilul meu se 
joacă pe pajiște.Și atunci fug jos din vârful dealului să fiu în mĳlocul lor și să retrăiesc 
bucuriile dispărute ale vieţii mele.”(…….szebb napokat, ha ide nem számolom, amit a 
szerelem ada, sohasem éltem…. Hol együtt sétálunk a ház asszonyával s gyermekeivel 
a gyepszőnyegen és a fekete színű vén szilas sűrű homályában, hol csónakba ülünk, s 
felmegyünk a Sztrigyen,... Kĳövök a szobából s a grófnét fehér öltözetében, szalmaka-
lapjával, magányosán látom ülni a Maros szélen, kedvelt fája alatt, míg három barátnéi 
s a gyermekem a pázsiton játszadoznak. Akkor sebesen futok le a kert ormáról, hogy 

69 Chalupka 1911. 70.
70 Chalupka 1911.70-71.
71 Judeţul Mureș.
72 Kovács 2005. 67.
73 Kovács 2005.67.
74 Kovács 2005. 67.
75 Astăzi parte a orașului Simeria, judeţul Hunedoara
76 Bicsok-Orbán 2011. 243.
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körökben láthassam magamat s újra éljem életemnek eltűnt szép örömeit.)77. În memoria 
acestei vizite s-a ridicat un monument în parc în 1881, reprezentând: o cupă, o lalea, o 
liră și o libelulă.78

Cele mai multe din aceste descripţii pot părea a fi luate din povești. De-a lungul se-
colului 20. Numărul acestor parcuri s-a redus considerabil. Multe dintre aceste parcuri 
au dispărut sau au suferit modifcări, multe din construcţiile care decorau parcurile au 
fost distruse, arborii au fost tăiaţi neţinând seama de raritatea sau valoarea lor. Secolul 
21. a adus un val de restaurări ale fostelor reşedinţe nobiliare. La restaurarea unui castel 
însă trebuie avute în vedere și inventarierea, catalogarea şi restaurarea acestor parcuri 
și grădini istorice.
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