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Parcul castelului Csáki din Almașu, 
județul Sălaj
DATE ISTORICE ŞI CONTEMPORANE2

n Rezumat: Articolul prezintă câteva repere din istoria construcţiilor ºi 
amenajărilor parcului castelului Csáki din Almaºu (judeţul Sălaj). Parcul 
în stil mixt, clasat drept monument istoric în Listele Monumentelor Istori-
ce 2004, 2010, respectiv 2015, a fost creat în secolul al XIX-lea. Descifra-
bilă parţial în documente iconografice de epocă, amenajarea a fost altera-
tă pe parcursul secolului al XX-lea, din fostele dispuneri păstrându-se doar 
urma unui lac. Părăsit de mai bine de un sfert de secol, castelul însuºi este 
în stare de ruină. Articolul descrie principalele elemente construite ºi ame-
najate ale ansamblului, relaţiile dintre ele ºi relaţiile lor cu aºezarea ºi pei-
sajul înconjurător, aºa cum au fost observate de către autoare în vara anu-
lui 2007, în încercarea de a schiţa un inventar sumar al situaţiei amena-
jării în zilele noastre.

n Cuvinte cheie: grădină istorică rezidenţială, amenajare în stil peisager, 
amenajare în stil mixt, secolul XIX

Introducere

n Date puţine avem în prezent despre istoria ansamblului castelului Csá-
ki din Almaºu.3 Amintit de József BIRÓ ca ilustrând perioada de tranziţie 
dintre secolele al XVIII-lea ºi XIX-lea (1944, 75), castelul, împreună cu par-

1 Arhitect, dr., lector la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, România.
2 Urmând structura metodologică descrisă în articolul de debut al rubricii Grădini Isto-

rice, prezentarea parcului castelului Csáki din Almaºu abordează următoarele aspecte, 
relevante pentru o analiză sistematică a grădinilor istorice rezidenţiale transilvănene: 
date generale despre „proprietari, etape de construcţie, stil arhitectural, constructori”; 
peisaj („formaţiuni principale de relief, cursuri de apă, prezenţa unor elemente domi-
nante”); amplasament („localizare în cadrul aºezării, forma generală a sitului, caracterul 
limitelor”); relief local ºi dispunerea elementelor majore („topografia sitului, localizarea 
elementelor majore pe sit: zona de acces, reºedinţa, parcul, alte elemente naturale sau 
construite”); amenajările de acces („localizarea acceselor – pe proprietate ºi în reºedinţă 
– ºi descrierea amenajărilor aferente”); castelul ºi relaţia lui cu amenajările exterioare 
(„descrierea volumelor principale” ale castelului ºi a „dispozitivelor de legătură cu ex-
teriorul”); respectiv, amenajarea exterioară propriu-zisă („compoziţie, dispunerea vege-
taţiei, elemente de vegetaţie, paviment, obiecte ornamentale, construcţii ornamentale”). 
Pentru descrierea detaliată a metodologiei, a se vedea articolul de debut (MILEA 2012).

3 Ansamblul castelului Csaki (sic) (SJ-II-a-B-05010) 1815-1819: castelul Csaky (sic) (SJ-
II-m-B-05010.01) 1815-1819; anexe castel (SJ-II-m-B-05010.02); parcul castelului Csaki 
(sic) (SJ-II-s-B-05010.03) 1815-1819 (Lista Monumentelor Istorice 2004, 2010, respectiv 
2015). Almaºu/Almaşul Mare (RO), Váralmás/Nagyalmás/Monostorosalmás/Almás/Ka-
lotaszeg (HU) (SZABÓ, Dicţionar...). 

Scrierea numelui familiei apare în literatura de specialitate atât ca CSÁKI (Mór PETRI 
1901-1904), cât ºi ca CSÁKY (József BIRÓ 1944), dar ºi ca CSAKI, respectiv CSAKY 
(Lista Monumentelor Istorice 2004, 2010, 2015). În lucrarea de faţă am optat pentru va-
rianta CSÁKI, ca fiind cea folosită de dr. Mór PETRI în reputata sa lucrare (1901-1904).

n Abstract: The article presents sever-
al landmarks from the history of construc-
tion and landscape design of the Csáki Man-
or House in Almaºu (Sălaj Co.). The mixed 
style park, listed on the 2004, 2010, respec-
tively 2015 Historic Buildings List, was cre-
ated in the 19th century. Partially decipher-
able in period iconographic documents, the 
landscaping was altered during the 20th cen-
tury, only the trace of a lake being preserved 
from the former elements. Abandoned for 
more than 25 years, the manor house itself is 
in ruins. The article presents the main built 
and landscaped elements of the ensemble, 
the relationships developed between them 
and with the settlement and the surrounding 
landscape, as they were observed by the au-
thor in the summer of 2007, in an attempt to 
sketch a brief inventory of the current state 
of the ensemble.

n Keywords: historical residential garden, 
landscaped style park, mixed style park, 
19th century

1 Architect, PhD, lecturer at the Technical Uni-
versity of Cluj-Napoca, Romania.

2 Following the methodological structure de-
scribed in the first article of the Historical 
Gardens column, the presentation of the Csáki 
Manor House Park in Almaºu approaches the 
following aspects, relevant for a systematic 
analysis of Transylvanian historical residen-
tial gardens: general data on “owners, build-
ing stages, architectural style, contractors”; 
landscape (“main landforms, watercourses, 
the presence of dominating elements”); site 
(“location within the settlement, general 
shape of the site, limit characteristics”); local 
relief and the placement of major elements 
(“site topography, location of the main ele-
ments on site: access area, the residence, the 
park, other natural or built elements”); access 
and the elements related to it (“access place-
ment – to the property and to the residence – 
and the descriptions of the related elements”); 
the manor house and its relationship with the 
exterior design elements (“description of the 
residence’s main volumes and the devices for 
the connection with the exterior”); as well as 
the actual landscape design (“composition, 
placement of the vegetation, vegetation ele-
ments, pavement, ornamental objects, orna-
mental constructions”). For a detailed descrip-
tion of the methodology, see the first article 
(MILEA 2012).
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cul amenajat în imediata sa apropiere, apare reprezentat deja în cea de-a 
doua ridicare topografică militară a Imperiului Austriac (1806-1869), dar 
de asemenea în cea de-a treia ridicare topografică militară a Austro-Unga-
riei (1869-1887), în cartarea Regatului Maghiar (1869-1887), ºi într-o har-
tă militară din 1941,4 aceasta din urmă cu o reprezentare ceva mai suma-
ră a sitului. Ilustrate de la sfârºitul secolului al XIX-lea ºi începutul seco-
lului al XX-lea se adaugă documentaţiei iconografice, înfăţiºând reºedinţa 
în momentele ei de bunăstare. Naţionalizarea atrage după sine, în preajma 
mijlocului de secol XX, pierderea funcţiunii rezidenţiale a ansamblului, 
devenit Cooperativă Agricolă de Producţie (CAP) în perioada comunistă, 
iar schimbările post-revoluţionare din ultimul deceniu al secolului al XX-
lea conduc la abandonarea ansamblului, urmată de ruinarea lui.

4 Aºa-numita hartă militară a Ungariei din 1941. Întrucât denumirea acesteia, Military 
Survey of Hungary (1941) (Historical Maps...), este improprie, cuprinzând ºi teritorii 
aflate la vremea respectivă în România, ne vom referi la ea mai simplu în lucrarea de 
faţă, drept harta militară din 1941.

Introduction

n At the moment, we have few data on 
the history of the Csáki Manor House en-
semble in Almaşu.3 Mentioned by József 

3 Csaki (sic) Manor House ensemble (SJ-II-a-
B-05010) 1815-1819: Csaky (sic) Manor House 
(SJ-II-m-B-05010.01) 1815-1819; manor house 
outbuildings (SJ-II-m-B-05010.02); Csaki (sic) 
Manor House park (SJ-II-s-B-05010.03) 1815-
1819 (Lista Monumentelor Istorice 2004, 2010, 
respectively 2015). Almaºu/Almaşul Mare (RO), 
Váralmás/Nagyalmás/Monostorosalmás/Almás/
Kalotaszeg (HU) (SZABÓ, Dicţionar...). The last 
name appears in the literature both as CSÁKI 
(Mór PETRI 1901-1904), as well as CSÁKY 
(József BIRÓ 1944), but also as CSAKI, respec-
tively CSAKY (the 2004, 2010, and 2015 Histor-
ic Buildings List). We have chosen in this paper 
the CSÁKI option, as being the one used by Mr. 
Mór PETRI in his famous work (1901-1904).

n  Foto 1. Ortofotografia satului Almașu (2016). Conturul alb cu linie continuă reprezintă limitele amplasamentului ansamblului castelului Csáki, clar 
identificabile în prezent, iar cu linie punctată întinderea presupusă a amplasamentului, corespunzător reprezentărilor istorice (însemnările grafice și textuale 
sunt adăugate de către autoare, scala grafică reprezentată este estimativă) © 2016 GoogleEarth, CNES/Astrium © Andreea MILEA

n  Photo 1. Orthophoto of Almașu Village (2016). The solid white contour represents the approximate limits of the Csáki Manor House ensemble and the dotted line 
the approximate limits of the site corresponding to the historical representations, with the entire area of the park (the graphic and textual markings are added by 
the author, the represented graphic scale is estimative) © 2016 GoogleEarth, CNES/Astrium © Andreea MILEA
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Peisaj (foto 1)

n Satul Almaºu, sat de reºedinţă al comunei omonime, este situat în Po-
diºul Someºan, într-un peisaj deluros, dezvoltându-se în lungul văilor râ-
urilor Almaºu ºi Băbiu,5 la confluenţa acestora. Ruinele cetăţii Almaºului 
se înalţă pe un deal, în apropiere, la sud-est de aºezare.

5 Râul Băbiu este afluent de stânga al râului Almaºu.

BIRÓ as illustrating the transition pe-
riod between the 18th and 19th centu-
ries (1944, 75), the manor house, along 
with the park created next to it, already 
appears on the Second Military Survey 
of the Austrian Empire (1806-1869), but 
also on the Third Military Survey of Aus-
tro-Hungary (1869-1887), on the mapping 

n  Fig. 1. Reprezentarea satului Almașu (Nagÿ Almas) în prima ridicare topografică militară a Imperiului Habsburgic (1763-1787). Zona amplasamentului studiat 
este reprezentată (de către autoare) cu linie albă © Österreichisches Staatsarchiv, Arcanum Adatbázis Kft., 2017

n  Fig. 2.  Reprezentarea satului Almașu (Nagy Almas) în cea de-a doua ridicare topografică militară a Imperiului Austriac (1806-1869). Zona amplasamentului 
studiat este reprezentată (de către autoare) cu linie albă © Österreichisches Staatsarchiv, Arcanum Adatbázis Kft., 2017

n  Fig. 3.  Reprezentarea satului Almașu (Nagy Almás sau Almasiu mr.) în cea de-a treia ridicare topografică militară a Austro-Ungariei (1869-1887).  
Zona amplasamentului studiat este reprezentată (de către autoare) cu linie albă © Österreichisches Staatsarchiv, Arcanum Adatbázis Kft., 2017

n  Fig. 4.  Reprezentarea satului Almașu (Nagy-Almás sau Almasu mare) în cartarea Regatului Maghiar (1869-1887). Zona amplasamentului studiat este 
reprezentată (de către autoare) cu linie albă © Österreichisches Staatsarchiv, Arcanum Adatbázis Kft., 2017

n  Figure 1. Representation of Almașu (Nagÿ Almas) in the 1st Military Survey of the Habsburg Empire (1763-1787). The area of the studied site is represented  
(by the author) with a white line © Österreichisches Staatsarchiv, Arcanum Adatbázis Kft., 2017

n  Figure 2. Representation of Almașu (Nagy Almas) in the 2nd Military Survey of the Austrian Empire (1806-1869). The area of the studied site is represented  
(by the author) with a white line © Österreichisches Staatsarchiv, Arcanum Adatbázis Kft., 2017

n  Figure 3.  Representation of Almașu (Nagy Almás or Almasiu mr.) in the 3rd Military Survey of Austro-Hungary (1869-1887). The area of the studied site is 
represented (by the author) with a white line © Österreichisches Staatsarchiv, Arcanum Adatbázis Kft., 2017

n  Figure 4. Representation of Almașu (Nagy-Almás or Almasu mare) in the mapping of the Kingdom of Hungary (1869-1887). The area of the studied site is 
represented (by the author) with a white line © Österreichisches Staatsarchiv, Arcanum Adatbázis Kft., 2017

n HISTORICAL GARDENS 
n GRĂDINI ISTORICE 
n TÖRTÉNETI KERTEK 

1.

3.

2.

4.



52017/2

Transsylvania  Nostra

Amplasament

n Caracterul formal al confluenţei râurilor Almaºu (aici, pe direcţia sud-
vest nord-est) ºi Băbiu (aici, pe direcţia nord-sud) a determinat structura 
satului Almaºu. Satul s-a dezvoltat în cea mai mare parte la nord de râul 
Almaºu, în lungul a trei drumuri definind trei braţe ale aºezării, dintre 
care două în paralel cu râul Almaºu, iar al treilea în paralel cu râul Băbiu. 
La întâlnirea celor trei braţe ale aºezării se dezvoltă piaţa satului.6 Aceas-
tă structură este identificabilă în prima ridicare topografică militară a Im-
periului Habsburgic (1763-1787) (fig. 1) dar ºi în cele ulterioare (fig. 2-5) 
ºi o regăsim, de asemenea, în prezent (foto 1). Faţă de prima ridicare topo-
grafică militară a Imperiului Habsburgic, cele ulterioare arată o mai mare 
dezvoltare a aºezării la sud de râul Almaºu, zonă care ne interesează în-
deosebi, aici aflându-se ansamblul castelului Csáki. Totuºi, dacă întinde-
rea dezvoltării aºezării la sud de râul Almaºu diferă clar între prima ºi cea 
de-a doua ridicare topografică militară, dezvoltările ulterioare acesteia din 
urmă aduc diferenţe relativ minore.

Amplasamentul castelului Csáki se află imediat la sud de râul Almaºu, 
odată ce drumul condus în paralel cu râul Băbiu îl traversează.

Prima ridicare topografică militară a Imperiului Habsburgic (1763-
1787) nu prezintă dispuneri comparabile ansamblului castelului Csáki, 
aºa cum îl putem observa în prezent. În această reprezentare, suprafaţa 
actuală a ansamblului castelului este ocupată de mici parcele construite, 
dar ºi de o proprietate mai amplă, mobilată aparent cu clădirea unei bise-
rici ºi cu anexele sale, cu o grădină amenajată formal ºi cu o grădină uti-
litară. Începând cu cea de-a doua ridicare topografică militară a Imperiu-

6 Mai largă la început ºi suprapusă intersecţiei de drumuri (în reprezentările cartografice 
din secolul al XIX-lea), micºorată ulterior prin parcelarea domeniului public ºi separată 
astfel de intersecţia drumurilor (în harta militară din 1941 ºi în prezent).

of the Kingdom of Hungary (1869-1887), 
 and on a military map from 1941,4 the lat-
ter with a more sketched representation 
of the site. Postcards from the end of the 
19th and the beginning of the 20th century 
are added to the iconographic documen-
tation, depicting the residence in its mo-
ments of plenty. Nationalisation brought 
with it, around the mid-20th century, the 
loss of the ensemble’s residential destina-
tion, turned into an “Agricultural Produc-
tion Cooperative” during the communist 
regime. The post-revolutionary changes 
in the last decade of the 20th century led 
to the abandonment of the ensemble, fol-
lowed by its ruin.

Landscape (Photo 1)

n Almaºu Village, the residence village of 
the homonymous commune, is placed in 
the Someºan Plateau, in a hilly landscape, 
unfolding along the valleys of the Almaºu 
and Băbiu rivers,5 at their confluence. The 
ruins of Almaºu Castle are on a nearby 
hill, to the south-east of the settlement.

Placement

n The formal characteristics of the con-
fluence of Almaºu (here, on the south-
west – north-east direction) and Băbiu riv-
ers (here, on a north – south direction) has 
determined the structure of Almaºu Vil-
lage. The village developed mostly north 
of the Almaºu River, along three roads de-
fining three arms of the settlement, two 
of which parallel to the Almaºu River and 
the third to the Băbiu River. The village 
square is placed at the meeting of the vil-
lage’s three arms.6 This structure is iden-
tifiable in the First Military Survey of the 
Habsburg Empire (1736-1787) (Figure 1), 
but also in the subsequent ones (Figures 
2-5) and today (Photo 1). Compared to the 
First Military Survey of the Habsburg Em-
pire, the subsequent ones show a great-
er development of the settlement to the 
south of the Almaºu River, an area of spe-
cial interest for us, since the Csáki Manor 
House ensemble is found here. However, 
if the area of the settlement south of the 
Almaºu River is clearly different between 
the First and Second Military Survey, its 
subsequent developments bring relatively 
minor differences.

The Csáki Manor House site is found 
immediately to the south of the Almaºu 
River, when the road led parallel to the 
Băbiu River crosses it.

4 The so-called Military Survey of Hungary from 
1941. As its name, Military Survey of Hungary 
(1941) (Historical Maps...), is not accurate, also 
containing territories that belonged at the time 
to Romania, we will refer to it in this paper as 
the 1941 military map.

5 The Băbiu River is a left tributary of the Al-
maºu River.

6 Wider at the beginning and superposed over 
the crossroads (in the 19th century maps), sub-
sequently reduced by the plotting of the public 
land and thus separated from the crossroads (in 
the 1941 military map and at present).

n  Foto 2. Ilustrată de la sfârșitul secolului al XIX-lea sau începutul secolului al XX-lea, înfățișând latura 
vestică a castelului, cea adăpostind intrarea, și amenajările exterioare imediat învecinate acesteia © 
Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”, Cluj-Napoca 

n  Photo 2. Postcard from the end of the 19th century or the beginning of the 20th century, showing the 
western side of the manor house, the one housing the entrance, and the landscaping elements next 
to it © “Lucian Blaga” Central University Library of Cluj-Napoca
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lui Austriac, dispunerile amintite nu se mai regăsesc, locul lor fiind luat 
de dispunerile ansamblului castelului Csáki, în forme comparabile cu si-
tuaţia actuală.

Amplasamentul are formă neregulată. La nord este delimitat de un 
drum local, condus de-a lungul ţărmului drept al râului Almaºu, dinco-
lo de care se desfăºoară grădini ºi proprietăţi construite. La vest este deli-
mitat de asemenea de un drum local, condus în continuarea celui format 
în paralel cu râul Băbiu; acest drum constituie totodată principala cale de 
acces la castel. Pe partea opusă a drumului se află, de asemenea, grădini 
ºi proprietăţi construite. Către est, de-a lungul unei limite cu numeroa-
se frângeri, amplasamentul se învecinează direct cu grădini ºi proprietăţi 
construite. Către sud, pe parcursul secolului al XIX-lea nu par să fi fost ve-
cinătăţi amenajate, reprezentările semnalând doar terenul natural care în-
cepe să urce; mărunte dezvoltări prin parcelare ºi construire apar semna-
late doar în secolul XX, existând ºi în prezent.

Relief local şi dispunerea elementelor majore

n Terenul este plat. Denivelările vizibile în prezent în partea nordică (foto 3) 
a sitului corespund fostelor amenajări ale parcului, făcute în scopul creă-
rii unui lac artificial cu insulă.7

Cea de-a doua ridicare topografică militară a Imperiului Austriac 
(1806-1869) (fig. 2) semnalează atât o zonificare funcţională a sitului, cât 
ºi prezenţa principalelor elemente construite ºi amenajate de pe sit. Ast-
fel, remarcăm o zonă cu caracter presupus utilitar, reprezentată pe fond 
deschis la culoare, aferentă laturilor vestică, sudică ºi estică ale sitului. 

7 Necunoscând adâncimea lacului în perioada existenţei sale, putem estima o diferenţă 
de nivel actuală între terenul înconjurător ºi fundul de lac de cel mult 1,5 m.

The First Military Survey of the 
Habsburg Empire (1763-1787) does not 
show elements comparable with the Csáki 
Manor House ensemble, as we can observe 
it now. In this depiction, the current area 
of the manor house ensemble is occupied 
by small built plots, but also by a larg-
er property, apparently furnished with a 
church and its outbuildings, with a land-
scaped garden and a utilitarian one. Start-
ing with the Second Military Survey of 
the Austrian Empire, the mentioned ele-
ments are not found any more, being re-
placed by the elements of the Csáki Manor 
House ensemble, in similar shapes com-
pared with the current situation.

The site’s shape is irregular. It is lim-
ited to the north by a local road, led along 
the right bank of the Almaºu River, be-
yond which gardens and buildings un-
fold. To the west it is limited also by a lo-
cal road, led as a continuation of the one 
parallel with the Băbiu River; this road is 
also the main access route to the manor 
house. Gardens and buildings are found 
also on the other side of this road. To the 
east, along a limit with many breaks, the 
site is next to gardens and buildings. To 
the south, there seem to be no developed 
neighbouring plots during the 19th centu-
ry, the representations showing only the 
natural terrain beginning to climb; small 
developments through plotting and build-
ing are shown only in the 20th century and 
they still exist now.

Local relief and the placement  
of major elements

n The land is flat. The differences in lev-
el visible at present in the northern area 
of the site (Photo 3) correspond to the for-
mer landscaping of the park, with the pur-
pose of creating an artificial lake with an 
island.7

The Second Military Survey of the 
Austrian Empire (1809-1869) (Figure 2) 
shows both a functional zoning of the site, 
as well as the presence of the main built 
and landscaped elements. Thus, we notice 
a supposedly utilitarian area, shown on a 
light coloured background, corresponding 
to the western, southern and eastern are-
as of the site. The supposedly utilitarian 
area has a U-shaped configuration, which 
contains another area, supposedly des-
tined for leisure, shown on a dark colour-
ed background. The supposed leisure area 
also corresponds to the northern area of 
the site.8

The western side of the utilitarian area 
has a series of buildings, among which we 
can identify the manor house at the con-
tact point with the leisure area. The other 
buildings, supposed outbuildings, form a 

7 Without knowing the depth of the lake when 
it existed, we can estimate a current difference 
of level between the surrounding terrain and 
the lake’s bed of maximum 1.5 m.

8 Estimated measurements on an aerial view 
of the site, using Google Earth measurement 
tools, indicate a possible total area or the site 
of approx. 22 ha, of which approx. 6 ha des-
tined for the park.

n  Fig. 5. Reprezentarea satului Almașu (Váralmás) în harta militară din 1941. Zona amplasamentului 
studiat este reprezentată (de către autoare) cu linie albă © Österreichisches Staatsarchiv, Arcanum 
Adatbázis Kft., 2017 

n  Figure 5. Representation of Almașu (Váralmás) in the 1941 Military Map. The area of the studied site 
is represented (by the author) with a white line © Österreichisches Staatsarchiv, Arcanum Adatbázis 
Kft., 2017 
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Zona presupus utilitară prezintă o configuraţie în U, în interiorul căreia 
este cuprinsă o altă suprafaţă, cu caracter presupus agremental, reprezen-
tată pe fond închis la culoare. Zona presupusă de agrement răspunde tot-
odată laturii nordice a sitului.8

Latura vestică a zonei utilitare cuprinde o serie de clădiri, printre care 
o putem identifica pe cea a castelului, la contactul cu zona de agrement; 
celelalte clădiri, presupunem anexe, formează în dreptul laturii sudice a 
castelului o curte cu caracter utilitar. Laturile sudică ºi estică ale zonei 

8 Măsurători estimate pe o vedere aeriană a sitului, cu ajutorul instrumentelor de măsu-
rare Google Earth, indică o posibilă suprafaţă totală a amplasamentului de c. 22 ha, din 
care c. 6 ha destinate parcului.

utilitarian courtyard next to the southern 
side of the manor house. The southern and 
eastern sides of the utilitarian area seem 
to be free from buildings and other devel-
opments, as the representation shows only 
tree alignments with a delimitation pur-
pose. The leisure area encompasses the 
lake to the north and the promenade al-
leys to the south.

The area of access to the site is not sig-
nalled very clearly. Of the two roads that 
limit the site, the one next to the western 
side is more important, continuing the road 
led parallel with the Băbiu River, thus com-

n  Fig. 6. Dispunerea elementelor majore ale ansamblului castelului Csáki: 1 – corpul inițial al castelului, 2 – extinderea castelului, 3 – anexe ruinate, 4 – anexe, 
5 – fosta curte utilitară, 6 – acces de pe latura vestică a sitului, 7 – potecă de acces de pe latura nordică a sitului, 8 – insula cu plopi, în prezent o movilă, 
9 – urma fostului lac, 10 – aliniament de pomi fructiferi, 11 – castan monumental, 12 – castani, 13 – platformă betonată, 14 – zona aleilor de promenadă în 
fostul parc, 15 – fostă zonă utilitară a amplasamentului, pe care în prezent se desfășoară grădini extinse ale caselor învecinate, 16 – fostă zonă utilitară a 
amplasamentului, 17 – delimitare de teren în folosință agricolă, 18 – parcelă construită (reconstituirea autoarei, suprapusă unei ortofotografii © GoogleEarth 
2016; scala grafică reprezentată este estimativă) © Andreea MILEA

n  Figure 6. Placement of the major elements of the Csáki Manor House ensemble: 1 – original building of the manor house, 2 – manor house extension, 3 – ruined 
outbuildings, 4 – outbuildings, 5 – former utilitarian courtyard, 6 – access from the western side of the site, 7 – access trail from the northern side of the site, 8 – the 
poplar island, at present a mound, 9 – trace of the former lake, 10 – fruit tree alignment, 11 – monumental chestnut, 12 – chestnut trees, 13 – concrete platform, 
14 – area of the promenade alleys in the former park, 15 – former utilitarian area of the site, where now extended gardens of the neighbouring houses are found, 
16 – former utilitarian area of the site, 17 – limits of agricultural land, 18 – built plot (reconstruction of the author, superposed over an orthophoto © GoogleEarth 
2016; the represented graphic scale is estimative) © Andreea MILEA
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utilitare par să fie libere de construcţii ºi amenajări, în reprezentare fiind 
evidenţiate doar aliniamente arborescente cu rol de delimitare. Zona de 
agrement cuprinde înspre nord lacul, iar înspre sud aleile de promenadă.

Zona accesului pe sit nu este foarte clar semnalată. Dintre cele două 
drumuri care delimitează situl, cel adiacent laturii vestice este mai impor-
tant, continuând drumul condus în paralel cu râul Băbiu, prin urmare ve-
nind din partea nordică a satului, de unde pornesc legăturile spre restul 
teritoriului ºi aºezările vecine. Intrarea în castel, dispusă pe latura sa ves-
tică, este orientată către acest drum, faţă de care are o retragere convenabi-
lă de cca. 60 m.9 Astfel, am putea presupune că accesul pe sit s-ar fi făcut 
din drumul adiacent laturii vestice, posibil undeva între castel ºi curtea 
utilitară desfăºurată la sud de el, creându-se, din punct de vedere funcţi-
onal, o situaţie avantajoasă: un acces confortabil în apropierea intrării în 
castel, în legătură directă cu anexele ºi curtea utilitară conturată de aces-
tea. La ora actuală, un astfel de acces pe sit există, fiind totodată ºi cel mai 
bine marcat. Dacă în trecut caracterul său ar fi fost de acces principal sau 
secundar, pentru moment nu este evident.

9 Valoare estimată pe o vedere aeriană a sitului, cu ajutorul instrumentelor de măsurare 
Google Earth.

ing from the northern area of the village, 
the point from where the connections to 
the rest of the territory and to the neigh-
bouring villages start. The manor house 
entrance, placed on its western side, fac-
es this road, from which it has a suitable 
distance of approx. 60 m.9 Thus, we could 
suppose the entrance to the site to have 
been made from the road next to the west-
ern side, possibly somewhere between the 
manor house and the utilitarian courtyard 
found to its south, creating a functional-
ly advantageous situation: a comfortable 
access close to the manor house entrance, 
with a direct connection to the outbuild-
ings and the utilitarian courtyard outlined 
by them. Such an entrance to the site ex-
ists at present, being also the best marked 
one. It is at the moment not clear wheth-
er in the past it was the main or second-
ary access.

On the other hand, the possibility of 
a former access from the northern road 
is not excluded. Such an access would 
have led the course to the manor house 
through the landscaped park in a more 
attractive way, in the spirit of the land-
scaped park or landscaped elements of a 
mixed style park, where, as will be seen, 
we think the park of the Csáki Manor 
House in Almaºu was placed. At pres-
ent, such an access exists, as well as a 
winding path connecting the northern 
area of the site with the manor house en-
trance. We cannot say with certainty if 
it represents the trace of a former land-
scaped element, but its proximity to the 
western side of the site, lined anyway by 
the road, makes us believe that, in case 
it was present in the park’s landscaping, 
it was probably a promenade alley with 
ambient ambitions, maybe a walkway, 
rather than a driveway, separating the 
representative entrance from the utili-
tarian one.

Regarding the placement of the main 
landscaping elements on the site, the 
Third Military Survey of Austro-Hungary 
and the mapping of the Kingdom of Hun-
gary (both from 1869-1887) (Figures 3 and 
4) do not seem to bring any alterations. 
The functional zoning, the manor house, 

9 Value estimated on an aerial view of the site, 
using Google Earth measurement tools.

n  Foto 3. Ansamblul castelului Csáki din Almașu, privit de la intersecția drumurilor care îl mărginesc la vest și nord. În prim plan se observă urma fostului lac 
artificial cu insulă © Andreea MILEA, 2007

n  Photo 3. Csáki Manor House ensemble in Almașu, seen from the intersection of the roads that limit it to the west and north. The trace of the former lake with 
and island is seen in the foreground © Andreea MILEA, 2007

n  Foto 4. Vedere din zona intrării în castel înspre urma fostului lac artificial cu insulă  
© Andreea MILEA, 2007

n  Photo 4. View from the entrance area of the manor house on the trace of the former artificial lake 
with an island © Andreea MILEA, 2007
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Pe de altă parte, un posibil fost acces din drumul nordic nu este ex-
clus. Un astfel de acces ar fi condus parcursul spre castel prin amena-
jările parcului, într-un mod mai atractiv, în spiritul amenajărilor peisa-
gere sau a componentelor peisagere din cadrul amenajărilor în stil mixt, 
în care, după cum vom vedea, considerăm că se înscrie parcul castelului 
Csáki din Almaºu. La ora actuală, un astfel de acces există, de asemenea, 
sub forma unei poteci sinuoase de legătură între latura nordică a sitului 
ºi intrarea în castel. Dacă ea reprezintă sau nu urma unei foste amenajări 
nu putem spune cu certitudine, dar apropierea ei de latura vestică a situ-
lui, mărginită oricum de drum, ne îndeamnă să considerăm că, în cazul 
prezenţei ei în amenajarea de parc, mai degrabă ar fi avut caracterul unei 
alei de promenadă cu veleităţi ambientale, poate doar pedestră, decât cel 
al unei alei pentru vehicule, separându-se astfel accesul de reprezentare 
de cel la anexe.

În ceea ce priveºte dispunerea elementelor majore pe sit, cea de-a treia 
ridicare topografică militară a Austro-Ungariei ºi cartarea Regatului Ma-
ghiar (ambele din 1869-1887) (fig. 3-4) nu par să aducă modificări. Zoni-
ficarea funcţională, castelul, curtea anexelor, parcul cu lac ºi alei de pro-
menadă se păstrează.10

Harta militară din 1941 oferă o reprezentare ceva mai sumară (fig. 5). 
O zonificare funcţională a sitului pare să fie încă semnalată, recurgând la 
o reprezentare convenţională de arbori pe suprafaţa cunoscută deja ca fi-

10 Modificările survenite în amenajarea propriu-zisă a parcului vor fi discutate la Amena-
jarea exterioară.

the outbuildings’ courtyard, the park with 
the lake and walkways are preserved.10

The 1941 military map shows a more 
sketched representation (Figure 5). A 
functional zoning of the site seems to be 
signalled still, making use of a conven-
tional representation of trees on the area 
already known as belonging to the park. 
The manor house and the outbuildings’ 
courtyard are well defined.11 However, the 
park’s elements themselves (the lake, the 
alleys) are completely missing. We cannot 
be sure at the moment if they had been al-
ready altered or not in this period.

At present (Figure 6), we cannot speak 
of a functional zoning; probably, the en-
tire site became at some point the scene for 
the activities of the Agricultural Produc-
tion Cooperative, blurring the differences 
between the former utilitarian and leisure 
areas. The manor house is in ruins and of 
the outbuildings that lined the utilitarian 

10 The alterations suffered by the landscaping 
itself will be discussed within the Landscape 
design section.

11 The alterations suffered by the depiction of 
the manor house building will be discussed in 
The manor house and its relationship with the 
landscape design.

n  Foto 5. Latura vestică, a intrării principale în castel, precedată de portic © Andreea MILEA, 2007
n  Photo 5. Western side, that of the main entrance to the manor house, preceded by the portico © Andreea MILEA, 2007
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ind a parcului. Castelul ºi curtea anexelor sunt bine definite.11 În schimb, 
amenajările propriu-zise ale parcului lipsesc cu desăvârºire, fie că este 
vorba de lac, fie că este vorba de aleile de promenadă. Dacă ele fusese-
ră deja alterate sau nu în această perioadă, nu putem fi siguri pentru mo-
ment.

În prezent (fig. 6), nu mai putem vorbi despre o zonificare funcţională; 
probabil că întregul sit a devenit la un moment dat scena desfăºurării acti-
vităţilor Cooperativei Agricole de Producţie, estompând diferenţele dintre 
fostele zonă utilitară ºi zonă agrementală. Castelul se păstrează ruinat, iar 
dintre clădirile anexe ce conturau pe vremuri curtea utilitară, se păstrează 
cele de pe latura vestică,12 ruinele celor de pe latura estică, în timp ce ane-
xele de pe latura sudică au dispărut. Lacul, secat, îºi păstrează urma im-
primată în teren; ceea ce pe vremuri era probabil o insulă în mijlocul lacu-
lui, acum apare ca o movilă proeminentă. Aleile de promenadă au dispă-
rut. Drumurile ºi aleile de pe sit au rol strict funcţional, cele mai evidente 
fiind cele discutate deja ca fiind căi de acces pe sit. Pe alocuri, unele por-
ţiuni de teren au primit alte utilizări ºi amenajări. Astfel, grădinile caselor 
situate la est de sit s-au extins peste fosta zonă utilitară a amplasamentu-

11 Modificările survenite în reprezentarea clădirii castelului vor fi discutate la Castelul ºi 
relaţia lui cu amenajările exterioare.

12 Fără să putem pentru moment aprecia în ce măsură au fost ele alterate în timp.

courtyard, those on the western side12 and 
the ruins of the ones on the eastern side are 
still preserved, while the outbuildings on 
the southern side have disappeared. The 
lake, dried up, preserves its trace imprint-
ed on the ground; what was probably long 
time ago an island in the middle of the lake 
now seems to be a prominent earth mound. 
The walkways have disappeared. The roads 
and alleys on the site have a strictly func-
tional role, the most obvious being the ones 
already discussed as being access routes 
to the site. Here and there, some areas re-
ceived other uses and developments. Thus, 
the gardens of the houses to the east of the 
site have expanded on the studied site’s for-
mer utilitarian area, reaching next to what 
was once the park. A bordering of a utilitar-
ian area also appears in the southern corner 
of the site, and a small built plot is cut out 
from the western side, being represented 
even in the 1941 military map. A concrete 
platform, accessible from the northern side 
of the site, was built to the east of the lake.

12 We cannot estimate for the moment the degree 
in which these were altered over time.

n HISTORICAL GARDENS 
n GRĂDINI ISTORICE 
n TÖRTÉNETI KERTEK 

n  Foto 6. Latura sudică a castelului, orientată spre fosta curte utilitară conturată de clădirile anexe. În prezent, un aliniament de pomi fructiferi este condus în 
paralel cu fațada castelului © Andreea MILEA, 2007

n  Photo 6. Southern side of the manor house, opening on the former utilitarian courtyard outlined by the outbuildings. At present, a fruit tree alignment is led 
parallel with the manor house’s elevation © Andreea MILEA, 2007
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lui studiat, ajungând până în dreptul a ceea ce a fost pe vremuri parcul. O 
delimitare de teren în folosinţă agricolă apare de asemenea în colţul sudic 
al amplasamentului, iar o mică parcelă construită este decupată din latura 
vestică, aceasta de altfel fiind deja reprezentată în harta militară din 1941. 
La est de lac, accesibilă de pe latura nordică a sitului, a fost amenajată o 
platformă betonată.

Amenajările de acces

n În baza celor deja discutate la Relief local ºi dispunerea elementelor ma-
jore, considerăm astfel plauzibilă ipoteza localizării accesului pe sit din 
drumul care îl mărgineºte la vest, în dreptul faţadei vestice a castelului.

Reprezentările cartografice nu ne oferă indicii despre amenajarea pro-
priu-zisă a presupusei zone de acces. Ilustrata de la sfârºitul secolului al 
XIX-lea ºi începutul secolului al XX-lea (foto 2) este singura care, la ora ac-
tuală, prezintă detalii ale acestei zone, în imediata apropiere a faţadei ves-
tice, de intrare în castel.

Observăm astfel o amenajare de tip rondou ornamental chiar în drep-
tul intrării în castel ºi crearea unui spaţiu intermediar, premergător intră-
rii, sub forma unei terase acoperite, înălţate de la teren, care, datorită stâl-
pilor de susţinere a acoperiºului, poate fi percepută ca un portic.

Rondoul ornamental, ca element minor al amenajării parcului, s-a pier-
dut în timp, iar porticul este în prezent ruinat, asemenea întregii clădiri.

Castelul şi relaţia lui cu amenajările exterioare

n Atât cea de-a doua cât ºi cea de-a treia ridicare topografică militară 
(1806-1869, respectiv 1869-1887) (fig. 2-3), dar ºi cartarea Regatului Ma-
ghiar (1869-1887) (fig. 4) prezintă castelul prin planul său în formă de U, 
cu latura deschisă a configuraţiei orientată spre partea nordică a parcului, 
unde se întindea lacul. Putem presupune că spaţiul încadrat de clădire, 
orientat spre lac, avea un rol de intermediere între interiorul reºedinţei ºi 
amenajarea exterioară, oferind un loc retras ºi umbrit, cu o bună priveliº-
te. Configuraţia golurilor ruinei actuale în această zonă (foto 3) sugerează 
existenţa, pe vremuri, atât a legăturilor directe dintre interior ºi exterior 
prin intermediul uºilor, cât ºi a legăturilor vizuale favorizate de ferestrele 
mari orientate spre lac.

Ilustrata de la sfârºitul secolului al XIX-lea ºi începutul secolului al 
XX-lea (foto 2) ne aduce ºi câteva informaţii privind volumetria părţii ves-
tice a castelului, cea care adăpostea intrarea principală. Astfel, castelul 
apare ca fiind o clădire parter,13 cu acoperiº înalt cu frângere de pantă, dar 
ºi cu acoperiri distincte, mai joase, ale părţilor proeminente precum por-
ticul intrării de pe faţada vestică.

Porticul, ca spaţiu intermediar, este un dispozitiv clar de relaţionare a 
clădirii castelului cu amenajările exterioare. Orientarea sa spre zona pre-
supusă de acces pe sit ar fi permis o bună observare a acesteia. Orientarea 
cardinală, spre vest, este de asemenea favorabilă folosirii lui ca încăpere 
deschisă, în timpul după-amiezelor călduroase de vară. Mobilarea porti-
cului, vizibilă în ilustrata de epocă, adevereºte această utilizare.

Dacă au existat ºi alte dispozitive de relaţionare a clădirii castelului 
cu amenajările exterioare, pentru moment nu suntem în măsură a spune.

Harta militară din 1941 (fig. 5) sugerează, o extindere spre est a caste-
lului, în prelungirea clădirii iniţiale. Regăsim această extindere ºi în rui-
na actuală (foto 3, 9-11), indicând că ºi acest corp de clădire ar fi fost dez-

13 Latura nordică a castelului ne oferă indicii ºi despre existenţa subsolului, desfăºu-
rat, dacă nu pe toată suprafaţa castelului, totuºi, măcar parţial, pe capătul său vestic 
(foto 3, 5).

Access elements

n Based on what was already discussed in 
Local relief and the placement of major el-
ements, we consider plausible the hypoth-
esis that the access to the site was locat-
ed on the road that limits it to the west, 
facing the western elevation of the man-
or house.

The available maps do not give us any 
clues on the landscaping of the access 
area itself. The postcard from the end of 
the 19th and the beginning of the 20th cen-
tury (Photo 2) is the only one that current-
ly presents details of this area next to the 
western elevation, which houses the en-
trance to the manor house.

We see thus a round lawn in front of 
the manor house entrance and the crea-
tion of an intermediate space, preceding 
the entrance, as a covered terrace, raised 
from the ground, which, due to the pillars 
sustaining the roof, can be perceived as a 
portico.

The round lawn, as a minor element of 
the park’s landscaping, was lost in time, 
and the portico, along with the entire 
building, is now in ruins.

The manor house and its 
relationship with the  
landscape design

n Both the Second and the Third Mili-
tary Surveys (1806-1869, 1869-1877) (Fig-
ures 2 and 3) and also the mapping of the 
Kingdom of Hungary (1869-1887) (Fig-
ure 4) show the manor house through its 
U-shaped layout, with the open side fac-
ing the northern area of the park, where 
the lake was placed. We may suppose that 
the space framed by the building, facing 
the lake, had a role of intermediary be-
tween the interior of the residence and 
the landscaping, offering a secluded and 
shaded place, with a good view. The con-
figuration of the openings of the ruin in 
this area (Photo 3) suggests the former 
existence of both direct connections be-
tween interior and exterior through doors, 
as well as visual connections favoured by 
the large windows facing the lake.

The postcard from the end of the 19th 
and the beginning of the 20th century 
(Photo 2) brings some information on the 
volume of the manor house’s western side, 
which housed the main entrance. Thus, 
the manor house appears as a ground floor 
building,13 having a tall roof with a break 
in the pitch, but also distinct, lower cov-
ers of the prominent parts, such as the en-
trance portico on the western elevation.

The portico, as an intermediary space, 
is clearly a device connecting the man-
or house building with the landscape de-
sign. Its orientation towards the supposed 
area of access on site would have allowed 

13 The northern side of the manor house offers 
us clues on the existence of the basement as 
well, if not on the entire surface of the manor 
house, at least partially, on its western end 
(Photos 3 and 5).
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voltat doar pe parter. Golurile vizibile pe faţadele extinderii nu semnalea-
ză existenţa vreunui dispozitiv deosebit de relaţionare a clădirii cu exteri-
orul. În prezent, castelul este complet ruinat. Abandonul, vandalizarea ºi 
agresiunea factorilor naturali au adus construcţia într-o stare în care o po-
sibilă reabilitare este greu de imaginat.

Amenajarea exterioară14

n Cea de-a doua ºi cea de-a treia ridicare topografică militară (1806-
1869, respectiv 1869-1887) (fig. 2-3), dar ºi cartarea Regatului Maghiar 
(1869-1887) (fig. 4) sugerează o amenajare cu intenţii peisagere a parcu-
lui. Această apreciere ţine cont de prezenţa lacului artificial15 cu formă 
organică, dar ºi de traseul sinuos al aleilor reprezentate. Secolul al XIX-
lea, în care aceste amenajări sunt consemnate grafic, corespunde de ase-
menea perioadei de largă adoptare a amenajărilor de factură peisageră 
în parcuri.16

Cele trei reprezentări cartografice prezintă unele diferenţe în ceea ce 
priveºte amenajarea zonei de parc.17 Astfel, cea de-a doua ridicare topogra-
fică militară a Imperiului Austriac (1806-1869) (fig. 2) prezintă, ca amena-
jări principale ale parcului, lacul artificial de formă organică, alungit pe 
direcţia vest est ºi situat în partea nordică a parcului, de asemenea la nord 
de castel, ºi două bucle sinuoase de alei pentru promenadă, desfăºurate în 
partea sudică, mai consistentă, a parcului, respectiv la est ºi sud de castel. 
Cele două bucle de alei par să constituie două trasee: un traseu de prome-
nadă de mai scurtă durată (bucla mică, mai apropiată de castel) ºi un tra-

14 Luând în considerare specificul arhitecturii peisagere ºi a elementelor cu care ea lu-
crează, 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-
culaţie, ierarhia acestora ºi tratarea suprafeţei de călcare; dispunerea vegetaţiei, înălţi-
mea exemplarelor vegetale ºi speciile întrebuinţate; prezenţa construcţiilor ornamenta-
le, a obiectelor ornamentale ºi a mobilierului de parc.

15 Inexistent în reprezentarea primei ridicări topografice militare a Imperiului Habsburgic 
(1763-1787) (fig. 1).

16 Pentru o prezentare detaliată a caracteristicilor stilului peisager de amenajare a grădini-
lor, a se vedea publicaţia lui Ana-Felicia ILIESCU (2003, 56-58).

17 Delimitarea zonei de parc, agrementală, a fost deja discutată la Relief local ºi dispunerea 
elementelor majore.

the area to be well observed. The cardi-
nal orientation, to the west, is also favour-
able for its use as an open room during hot 
summer afternoons. The portico’s furni-
ture, visible in the period postcard, con-
firms this use.

We cannot say for the moment if there 
were any other devices that connected the 
manor house building with the landscape 
design.

The 1941 military map (Figure 5) sug-
gests an extension of the manor house to 
the east, in the continuation of the initial 
building. We find this extension in the pres-
ent-day ruin as well (Photos 3 and 9-11), in-
dicating that this wing was also a ground 
floor building. The openings visible on the 
extension’s elevations do not signal the ex-
istence of a special device for the connec-
tion of the building with the exterior. At 
present, the manor house is completely ru-
ined. Abandonment, vandalising, and the 
aggression of natural factors brought the 
building to a state in which a possible reha-
bilitation is difficult to imagine.

Landscape design14

n The Second and Third Military Surveys 
(1806-1869, respectively 1869-1887) (Fig-
ures 2-3) and the mapping of the Kingdom 
of Hungary (1869-1887) (Figure 4) suggest 
a design with landscaped style intentions. 

14 Taking into account the specifics of landscape 
architecture and of the elements with which 
it works, for the study of historical park land-
scaping elements we consider the following 
aspects to be of interest: the style of the park’s 
landscaping; the delimitation of the areas with 
different characters; the compositional princi-
ples of the design; the placement of circulation 
routes, their hierarchy and the treatment of the 
stepping surfaces; the placement of the vegeta-
tion, the height of the specimens and species 
used; the presence of ornamental buildings, of 
ornamental objects, and of outdoor furniture.
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n  Foto 7. Fosta curte utilitară conturată de clădirea castelului (în afara imaginii, în stânga) și clădirile anexe (aici, ruinele celor de pe latura estică a curții), 
populată încă de câteva exemplare de castan monumental (aici, cel din planul îndepărtat) © Andreea MILEA, 2007

n  Photo 7. The former utilitarian courtyard outlined by the manor house (outside the picture, to the left) and the outbuildings (here, the ruins of the ones on the 
eastern side of the courtyard), still populated with monumental chestnut specimens (here, the one in the background) © Andreea MILEA, 2007

n  Foto 8. Castani pe latura sudică a fostei curți utilitare © Andreea MILEA, 2007
n  Photo 8. Chestnuts on the southern side of the former utilitarian courtyard © Andreea MILEA, 2007

7. 8.
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seu de mai lungă durată (bucla mare, mai îndepărtată de castel). Obser-
văm totodată că bucla mică a aleilor de promenadă se desfăºoară parţial în 
lungul laturii sudice a lacului.

Considerăm că cea de-a treia ridicare topografică militară a Austro-Un-
gariei (1869-1887) (fig. 3) nu prezintă modificări substanţiale în amenaja-
re, dar reprezentarea este mai puţin precisă ºi probabil uºor distorsiona-
tă prin introducerea unor simboluri grafice convenţionale. Astfel, intro-
ducerea unei faţade simbolice semnificând castelul ca reºedinţă impor-
tantă a aºezării18 a deplasat planul castelului înspre nord, îndepărtându-l 
de zona anexelor, determinând totodată o reprezentare micºorată a lacu-
lui ºi anulând reprezentarea buclei mici de promenadă, cea apropiată de 
castel. Întrucât cartarea Regatului Maghiar (1869-1887) (fig. 4), contempo-
rană celei de-a treia ridicări topografice militare a Austro-Ungariei, revi-
ne la aºezarea relativă a clădirilor ºi amenajărilor pe sit, asemănător celei 
de-a doua ridicări topografice militare a Imperiului Austriac, socotim în-
temeiată explicarea diferenţelor ce apar în cea de-a treia ridicare topogra-
fică militară prin simpla distorsionare grafică ºi nu prin existenţa în mod 
real a unor diferenţe.

18 Convenţie adoptată consecvent în cea de-a treia ridicare topografică militară a Aus-
tro-Ungariei.

This appraisal takes into account the pres-
ence of the artificial lake15 with an organ-
ic shape and the winding course of the 
represented alleys. The 19th century, when 
these designs were graphically recorded, 
also corresponds to the period of wide-
spread adoption of the landscaped style 
design for parks.16

The three maps show some differenc-
es regarding the landscaping of the park ar-
ea.17 Thus the Second Military Survey of 
the Austrian Empire (1806-1869) (Figure 
2) shows, as main elements of the park, the 
organically shaped artificial lake, elongated 
on a west-east direction and situated in the 
northern area of the park, to the north of the 
manor house, and two winding promenade 

15 Non-existent in the First Military Survey of 
the Habsburg Empire (1763-1787) (Figure 1).

16 For a more comprehensive description of the 
characteristics of the landscaped garden de-
sign style, see the publication of Ana-Felicia 
ILIESCU (2003, 56-58).

17 The limits of the park, the leisure area, was 
already discussed in Local relief and the place-
ment of major elements.

n  Foto 9. Partea estică a castelului (probabil o extindere de la sfârșitul secolului al XIX-lea sau începutul secolului al XX-lea), privită din fosta curte utilitară  
© Andreea MILEA, 2007

n  Photo 9. The eastern side of the manor house (probably an extension from the end of the 19th or the beginning of the 20th century), seen from the former 
utilitarian courtyard © Andreea MILEA, 2007
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Ceea ce cartarea Regatului Maghiar prezintă, totuºi, diferit este modifi-
carea amenajării aleilor de promenadă în partea sudică a parcului. Astfel, 
în timp ce bucla mică se păstrează, apropiată fiind de castel, bucla mare 
dispare, înlocuită fiind de două trasee lineare intersectate. În acest fel, cir-
cuitul închis de promenadă se micºorează, iar noile trasee lineare creea-
ză legături spre părţile sudică ºi estică ale zonei utilitare a amplasamen-
tului. Se prefigurează astfel o mai clară orientare stilistică a amenajării în-
spre stilul mixt.19

Alte particularităţi ale amplasamentului castelului Csáki din Almaºu 
pot susţine, de asemenea, încadrarea amenajării parcului mai degrabă în 
stilul mixt decât în cel peisager. Astfel, suprafaţa relativ mică a parcului 
propriu-zis20 ºi prezenţa limitelor clare (două drumuri, dar ºi parcele con-
struite ºi vecinătăţi amenajate) exclud diluarea amenajării peisagere în pe-
isajul propriu-zis natural, principiu esenţial al amenajărilor de parc în stil 
peisager. Geometrizarea traseelor de promenadă semnalează cu atât mai 
mult intervenţia umană, excluzând sentimentul de apartenenţă la natura 
pură, pe care stilul peisager ºi-ar propune să-l inducă. Astfel, domesticirea 
naturii este evidentă, chiar dacă formele acestei domesticiri sunt blânde.

În plus, ilustrata de la sfârºitul secolului al XIX-lea ºi începutul seco-
lului al XX-lea (foto 2) sugerează o formalizare a amenajărilor în apropie-
rea castelului, precum rondoul ornamental în dreptul intrării de pe faţada 
vestică, dar ºi aliniamente de gard viu în dreptul faţadei sudice.

În epocă, aleile erau cel mai probabil prunduite; totuºi, ilustrata de 
care dispunem nu oferă claritate asupra acestui detaliu. În imagine, ron-
doul pare să fie amenajat cu mici plante ornamentale, dar sunt prezente 
ºi suporturile pentru specii arbustive. Faţada vestică ºi pilaºtrii porticu-
lui sunt îmbrăcate în spaliere servind drept suport pentru plante căţără-
toare. În extrema dreaptă a imaginii se întrezăreºte frunziºul unei coroa-
ne de castan.

19 Pentru o prezentare detaliată a caracteristicilor stilului mixt de amenajare a grădinilor, 
a se vedea publicaţia lui Ana-Felicia ILIESCU (2003, 64).

20 A se vedea nota 8, mai sus.

alley loops, in the southern, more consist-
ent area of the park, respectively to the east 
and south of the manor house. The two al-
ley loops seem to create two routes: a short-
er promenade route (the smaller loop, clos-
er to the manor house) and a longer route 
(the large loop, farther from the manor 
house). We also notice that the small prom-
enade alley loop is partially unfolded along 
the southern side of the lake.

We believe that the Third Military Sur-
vey of Austro-Hungary (1869-1887) (Figure 3) 
does not show a substantial alteration of 
the landscape design, but the representa-
tion is less precise and probably slightly 
distorted by the introduction of conven-
tional graphic symbols. Thus, the introduc-
tion of a symbolic elevation depicting the 
manor house as an important residence of 
the settlement18 shifted the manor house 
to the north, farther from the outbuilding 
area, also causing a smaller depiction of 
the lake and cancelling the representation 
of the small promenade loop, the one clos-
er to the manor house. As the mapping of 
the Kingdom of Hungary (1869-1887) (Fig-
ure 4), contemporary with the Third Mili-
tary Survey of Austro-Hungary, returns to 
the relative placement of the buildings and 
landscaping elements on the site, similar to 
the one in the Second Military Survey, we 
consider justifiable the explanation of the 
differences that appear in the Third Mili-
tary Survey through a simple graphical dis-
tortion and not through real differences.

18 Convention consistently adopted in the Third 
Military Survey of Austro-Hungary.
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n  Foto 10. Vedere înspre fosta curte utilitară, privită de la capătul estic al castelului © Andreea MILEA, 2007
n  Photo 10. View on the former utilitarian courtyard, seen from the eastern end of the manor house © Andreea MILEA, 2007
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Harta militară din 1941 (fig. 5) nu face referiri concrete la amenajarea 
parcului, dar îl semnalează grafic ca zonă distinctă.21

Dintre amenajările parcului, puţine urme s-au păstrat până în zilele 
noastre. Urma lacului (foto 3-4), cu albia năpădită de buruieni este cea 
mai evidentă. Movila proeminentă din mijlocul lacului,22 populată în pre-
zent cu plopi, ar fi putut constitui o insulă. În spiritul amenajărilor peisa-
gere sau a componentelor peisagere ale amenajărilor în stil mixt, o astfel 
de insulă sporea caracterul romantic al locului, oferea totodată un accent 
vizual care să reţină privirea, ºi devenea loc preferat de refugiu al păsări-
lor iubitoare de apă.

Aleile de promenadă au dispărut. Traseele de acces pe sit23 nu prezin-
tă la ora actuală vreo pavimentare: cel de pe latura vestică este un drum 
de pământ, cel care porneºte de pe latura nordică este o potecă năpădită 
de ierburi.

Pe lângă plopii deja amintiţi, pe sit se mai observă câteva exemplare 
monumentale de castan în zona fostei curţi utilitare (foto 7-8), un alinia-
ment de pomi fructiferi dispus în paralel cu latura sudică a castelului (foto 
6, 10), dar ºi alte exemplare răzleţe de arbori foioºi, ale căror specii, pentru 
moment, sunt neidentificate. Dintre exemplarele amintite, castanii ºi plo-
pii ar putea avea o vârstă mai înaintată, posibili martori ai fostelor ame-
najări. Totuºi, din nou, vârsta lor concretă nu este posibil de precizat pen-
tru moment.

Construcţii ornamentale, obiecte ornamentale, mobilier de parc, dacă 
vor fi existat odinioară, ele s-au pierdut cu totul.

21 A se vedea Relief local ºi dispunerea elementelor majore.
22 Nereprezentată în niciuna dintre hărţile istorice, lucru care poate fi explicat prin mica 

ei dimensiune.
23 A căror problematică a fost discutată deja la Relief local ºi dispunerea elementelor majore.

What the mapping of the Kingdom of 
Hungary presents differently, however, is 
the change of the landscaping of the prom-
enade alleys in the southern area of the 
park. Thus, while the small loop is pre-
served, being closer to the manor house, 
the large loop disappears, being replaced 
by two crossing linear routes. In this way, 
the closed promenade route becomes small-
er and the new linear routes create connec-
tions to the southern and eastern parts of 
the utilitarian area of the site. Thus, there 
is a clearer stylistic orientation of the land-
scaping towards the mixed style.19

Other characteristics of the site of the 
Csáki Manor House in Almaºu can also 
support the idea that the park belongs to 
the mixed style, rather than to the land-
scaped style. Thus, the relatively small 
area of the actual park20 and the presence of 
clear limits (two roads, but also built plots 
and developed neighbouring areas) exclude 
the dilution of the landscape design into 
the actual natural landscape, an essential 
principle of landscaped style park designs. 
The geometric alteration of the promenade 
routes signal human intervention in an 
even stronger way, excluding the feeling of 
belonging to pure nature, which the land-
scaped style aimed to induce. Thus, the do-
mestication of nature is obvious, even if the 
forms of this domestication are mild.

Moreover, the postcard from the end of 
the 19th and the beginning of the 20th centu-
ry (Photo 2) suggests a formalisation of the 
landscaping elements near the manor house, 
such as an ornamental round lawn next to the 
western elevation entrance, but also hedge 
alignments next to the southern elevation.

At the time, the alleys were most likely 
gravelled; still, the postcard we have access 
to does not offer clarity on this detail. In the 
image, the round lawn seems to be composed 
of small ornamental flowers, but stands for 
shrub species seem to be also present. The 
western elevation and the pilasters of the 
portico are covered in trellises for climbing 
plants. The leaves of a chestnut tree can can 
be seen in the right extremity of the image.

The 1941 Military Map (Figure 5) does 
not refer in a specific way to the landscaping 
of the park, but it signals it as a distinct area.21

Few traces are preserved nowadays of 
the landscaping elements. The trace of the 
lake (Photos 3 and 4), with the bed overrun 
by weeds, is the most obvious. The prom-
inent mound in the middle of the lake,22 
currently populated by poplars, could have 
been an island. In the spirit of landscaped 
designs or of landscaped elements of 
mixed designs, such an island increased 
the romantic character of the place, of-
fering at the same time a visual accent to 
catch the eye, and became a preferred ref-
uge for water loving birds.

19 For a more comprehensive description of the 
characteristics of the mixed garden design style, 
see the publication of Ana-Felicia ILIESCU 
(2003, 64).

20 See note 8, above.
21 See Local relief and the placement of major el-

ements.
22 Not shown in any of the historical maps, 

which can be explained by its small size.
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n  Foto 11. Vedere încadrată din interiorul castelului înspre insula populată 
cu plopi a fostului lac artificial © Andreea MILEA, 2007

n  Photo 11. Framed view from inside the manor house to the poplar island 
of the former artificial lake © Andreea MILEA, 2007
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Concluzie

n Ansamblul castelului Csáki din Almaºu se află într-o stare avansată de 
degradare, atât în ceea ce priveºte clădirea castelului, practic ruinată, cât 
ºi în ceea ce priveºte parcul, din ale cărui amenajări s-au păstrat prea pu-
ţine urme. Se poate constata la o simplă privire că starea actuală a clădirii 
castelului, dar ºi a unora dintre fostele clădiri anexe, se datorează în mai 
mare măsură vandalismului decât neîntreţinerii ansamblului abandonat 
ºi expus agresivităţii factorilor naturali, cu toate degradările care decurg 
de aici în timp; tâmplăriile smulse, învelitoarea lipsă, ºarpanta acoperiºu-
lui cvasi-inexistentă nu pot fi, totuºi, decât semne ale agresivităţii umane. 
Odată ajunsă în această stare, eventuala reabilitare a clădirii castelului nu 
poate fi decât problematică, implicând un volum de reconstrucţie care ar 
atrage după sine interogarea validităţii demersului, îndeosebi din punctul 
de vedere al autenticităţii monumentului. Amenajările parcului, consem-
nate, chiar dacă sumar, în reprezentările cartografice din secolul al XIX-
lea, au dispărut ºi ele, fapt în mod sigur favorizat ºi de modificarea funcţi-
unii ansamblului în perioada comunistă (CAP). Urma lacului artificial de 
formă organică, probabil actor principal al amenajării de factură peisageră 
a fostului parc, se citeºte încă imprimată în teren în zona nordică a situ-
lui; la fel se poate încă citi urma unei mici insule în mijlocul fostului lac, 
la ora actuală o movilă proeminentă pe care sunt aliniate câteva exempla-
re de plop, a căror vârstă, pentru moment, nu o putem aprecia. Dintre ra-
rele exemplare arborescente existente la ora actuală pe sit, câţiva castani 
masivi se mai remarcă la sud de castel, în zona fostelor anexe. Totuºi, un 
aspect pozitiv al condiţiei actuale a sitului îl reprezintă foarte mica mă-
sură a alterărilor produse prin reparcelări sau apariţii de construcţii con-
temporane, motiv pentru care structura amplasamentului, identificabilă 
în reprezentările cartografice din secolul al  XIX-lea, este uºor recognosci-
bilă la faţa locului.
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The walkways have disappeared. The 
routes of access to the site23 are not paved in 
any way at this time: the one on the western 
side is a dirt road and the one starting from 
the northern side is a trail overrun by grass.

Besides the already mentioned pop-
lars, there are several monumental chestnut 
specimens observed on the site, in the area 
of the former utilitarian courtyard (Photos 7 
and 8), a fruit tree alignment parallel with 
the southern side of the manor house (Pho-
tos 6 and 10), but also other deciduous tree 
specimens, the species of which are for the 
moment unidentifiable. Of the mentioned 
specimens, the chestnuts and poplars could 
have a more advanced age, being possible 
witnesses of the former landscaping. How-
ever, again, their actual age cannot be deter-
mined at the moment.

If ever there were ornamental buildings, 
objects, or park furniture, they have been 
completely lost.

Conclusion

n The Csáki Manor House ensemble in Al-
maºu is in an advanced state of decay, both 
regarding the manor house, practically in ru-
ins, as well as regarding the park, with too 
few traces preserved of its former landscap-
ing elements. It may be noticed at a glance 
that the current state of the manor house 
building, but also of some of the former out-
buildings, was rather caused by vandalism 
than by the lack of maintenance of the en-
semble, abandoned and exposed to the ag-
gression of natural conditions, with all deg-
radations caused by them, over time: the 
torn joineries, the missing roofing, the al-
most non-existent roof structure can only be 
signs of human aggression. Once it reached 
this state, the potential conservation of the 
building can only be problematic, imply-
ing a volume of reconstruction works that 
would bring along the question of the valid-
ity of the action, especially in terms of the 
historic building’s authenticity. The land-
scaping of the park recorded, even if sum-
marily, in the 19th century maps has also dis-
appeared, a fact certainly favoured by the al-
teration of the ensemble’s function during 
the communist period (C.A.P). The trace of 
the organically shaped artificial lake, proba-
bly a main actor of the landscaped style de-
sign of the former park, is still imprinted in 
the terrain, in the northern area of the site; in 
the same way, the trace of a small island in 
the middle of the lake can be still observed, 
at present a prominent mound with several 
poplar specimens, the age of which cannot 
be determined for the moment. Of the rare 
tree specimens that exist at this time, several 
massive chestnuts can be seen to the south 
of the manor house, in the area of the former 
outbuildings. Still, a positive aspect of the 
site’s state at this time is represented by the 
small degree of alterations caused by replot-
ting or new buildings, reason for which the 
site’s structure, identifiable in 19th century 
maps, is easily recognisable.

23 Their issue was already discussed in Local re-
lief and the placement of major elements.
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