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CASTELUL DE lA ZĂBALA -

Studiu asupra complexului arhitectural şi peisager 

LAMBESCU GABRIEl 

In cadrul patrimoniului arhitectural din judeţul Covasna, complexul de 
la Zăbala are o valoare deosebită prin două componente strîns relaţionate . 
Este vorba de fondul arhitectunal existent aici 1ncă din a doua parte a se
colului al XVII-lea (Orban Balazs aminteşte chiar existenţa aici a unor vesti
gii medievale), la care se aduc mai multe contribuţii pînă spre jumătatea 
secolului al XX-lea. Se poate apoi vorbi despre amenajările peisagere care 
s-au făcut aici pe circa 30 de ha. In această privinţă, parcul este cel mai 
mare din judeţ şi unul din cele mai mari din această pofte a Transilvaniei. 

Studiul de faţă urmăreşte mai buna cunoaştere a unui dintre cele 
mai valoroase monumente, dar în acelaşi timp, prin analogiile care se fac 
cu alte monumente din această categorie, o evaluare a situaţiei existente 
in întreg judeţul. Se încearcă în felul acesta o primă sistematizare a arhi
tecturii civile din mediul rural, pe baza influenţelor pe care le suf-eră în de
cursul timpului, atit din partea stilurilor şi a curentelor ajunse aici din cen-: 
trul Europei încă din secolul al XVI-lea, dar mai ales din partea arhitecturi• 
tradiţionale existentă in această zonă. 

Aceeaşi evoluţie este urmărită şi în cadrul amenajărilor peisajere, 
destul de numeroase, care mai există, dar care din păcate au suferit un 
proces de degradare ce face foarte dificilă reconstituirea lor. Relaţiei care 
există intre arhitectură şi amenajarea peisajeră i-(] fost acordată o mare 
atenţie întrucît este evidentă ideia unei unităţi funcţionale intre arhitectura 
clădirii şi cea ambientală . Această _ idee are la bază foarte multe dintre 
principiile organizării Q'Ospodăriei ţărăneşti şi a spaţiului" aferent acesteia, 
principii existente în arhitectura populară de sute de ani. 

localitatea Zăbala este situată pe drumul care leagă localităţile Co
vasna de Tirgu Secuiesc. Astăzi această localitate include şi Pava, căpătînd 
o intindere de 4 km. Este siţuată in zona Carpaţilor de Curbură, la poalele 
Munţilor Vrancei pe versantul vestic al acestora. Localnicii numesc masivul 



336 2 

muntos din imediata apropiere "Peraszka". Zona este străbătută de pîrîu l 
Zăbala care trece prin incinta castefului şi în care se vmsă pîra iele "B·:J
kara" şi ,.Gyepu". 

Accesul la ,.castel" se face străbătind circa 800 m sore est de la inter
secţia aflată in centrul localităţi i , pe lîngă biserica refo;mată. Ultimui pro
prietar al complexului a fost Mikes Armin. De altfel, castelu l mai este cu
noscut sub numele de ,.castelul Mikes". În 1948, castelul trece în proprieta
tea statului. fn 1949 aici se amenajează o oasă de odihnă pentru l ucrătorii 
ziarului .,Scânteia". ln 1951, U.G.S.R. preia castelul pentru organizarea de 
tabere internationale pioniereşti. Din anul 1956 funcţionează aici un pre
ventoriu T.B.C. pentru copii. Acesta funcţionează şi în afara sezonului de 
vară; prin înfiinţarea unei şcoli pentru clasele !-VIII. Destinaţia actuală a 
preventoriu!ui este pentru copii cu sechele post-hE-::patice. 

Intreaga amenajare se desfăşoară pe o pantă orientată spre 
sud-vest. Accesul in i ncintă se face dinspre sud-vest, unde terenul este 
aproape orizontal. Panta s_e accentuează spre nord -est. În zonele de interes 
(in faţa vilelor), sînt amenajate ter.ose orizontale care se leagă intre ele cu 
alei trasate după linio de cea mai mică pantă (p-aralele cu curbele de nivel). 
In felul acesta incinta este străbătută din toate direcţiile, de o reţea de a iei 
mărginite de gard viu sau de specii decorative de arbori. Terasele sint orien
tate spre sud, benefici ind ca şi foaţada clădirii din apropiere, de o i ns·orire 
maximă. Ele sînt amenajate după principii le arhitecturii pefsagere fronce.ze 
create de Le Nâtre, autorul marelu i parc de !a Versailles, conceput în secolul 
al XVII-lea, la comanda lui Ludovic al XIV-loo. De-a lungul ale!lor, in lu
minişuri, erau amenajări în sti l " peisager" englez, cel care a influenţat arhi
tectura franceză în secolul XV!!! a! .,!umini!or" (cînd J..!. Rouseau o!edează 
în Nouvelle Hedoise pentru întoorceren !a natU!:ă, militind împctri·~a g rădi
nilor geometrice). Apare astfel pmcu i "mixt" core, desigur se pretează mai 
bine în cazul terenurilor denive!ate. Cursurile de apă sînt folosite tot in 
sensul redării uhei ctmosfere ' dt moi naturale, cre!ndu-se mici obstacole 
(ingrămădiri de bolovani, cascade etc.). Unul d in acestea, creat artificia!, 
alimentează un lac (de asemenea artifi.cial) cme are suprafaţa de. circa 4 
ha. Panta terenului pe care este amplasat este de 15°, f(Ipt" pentru oare 
malul su"dic a fost ridicat cu ci rca 3 m şi consolidat cu plantaţii de con i
fere. lacul are o formă alungită spre vest, cu o insulă rotundă in mijloc. 
Capătul vestic este alveolat ca un buzunar cu· două ieşiri. Lacul are debor
cader, iGJr malurile sînt plantate cu conifere şi să!cii. Capătul vestic are o 
vegetaţie bogată în arbuşti, care creează tn zona buzunarului un desiş 
bogat ca un tunel. ln apă cresc numeroş~ nuferi. Accesul la ins.ulă se face 
doar cu barca. Pe insulă mai sint urmele unui chioşc cu bănci. ,... 

· Este cunoscut faptul că astfel de amenajări a.veau un fond faunistic 
adecvat, constituit din păsări cintătoare, păsori decorative (păuni, fazo.ni) 
crescute in voliere (cuşti mari din plasă de sîrmă), peşti şi păsod de apă 
(in special raţe turceşti) pentru lacuri şi cursuri de apă. 
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PlantaţiHe existente datează mai ales de la sfîrşitul secolului ql XIX-lea, 
ca de a·ltfel. întreaga concepţie a parcului în forma actuală. Există însă ş i 
cîţiva arbori care au depăşit vîrsta de un secol. Datorită lor şi a altor speci i 
şi varietăţi de plante decorative rare, parcul a fost. declarat rezervaţie na
turală. 

Amenajarea peisageră de la Zăbala este strîns înrudită cu cea de la 
Arcuş unde se află castelul Szentkereszty. Parcurile acestea se caracteri
zează prin accentul care se pune pe impresia de grandoare şi eleganţă , 
după modelul marilor parcuri din Europa Centrală. 

O componentă a parcurilor menţionate, precum şi a celorlalte exis
tente în judeţ este grădina utilitară. Ea este de obicei situată în partea 
nordică a castelului sau .conacului în zona gospodărească unde se află ş i 
celelalte anexe. Aceasta se explică prin faptul că zona sudică mai însorită, 
era destinată agrementului. La Zăbala însă, panta terenului fiind foarte 
mare în această zonă, anexele gospodăreşti, precum şi o parte din terenu
ril e de ,.mică" cultură au fost amplasate la baza pantei, pe latura sudică . 
Deşi caracterul ordonat pe care-I aveau aceste grădini utilitare la începutul 
secolului XX îşi pierde rigoarea, principiul alcătuirii lor este încă vizibil. Se 
poate vorbi de un sistem de concepere al acestora, valabil la majoritatea 
gospodăriilor dezvoltate din această parte a Transilvaniei, desigur, în ace
leaşi condiţii de relief. Se disting grădinile de pomi fructiferi (livezile), gră
dinile de arbuşti (se cultivau coacăzele negre in special), cele de legume ş i 
foarte des era întîlnită grădina de plante medicinale. Aceasta se amenaja 
şi în gosp_odăriile· cele mai modeste, tradiţia lor datînd încă din evul mediu, 
multe din plante fiind aduse de către călugării diferitelor ordine, stabiliţ i 
pe aceste meleaguri. 

Mobilierul de grădină avea atît un rol funcţional, cît şi unul decorativ. 
Parcul de la Zăbala mai păstrează cîteva piese de mobilier de !.a înoeputu l 
secolului XX, la care s-au mai adăugat altele prin anii '50, cu ocazia unor 
reamenajări ale parcului. Pentru aprecierea corectă a importanţei pe care 
ie au acestea în cadrul amenojărilor peisagere, trebuiesc mentionate cîteva 
tipuri de mobilier şi descri·ere·a lor,- aşa cum se prezentau la inceputul se
colului nostru. 

Umbra rele se realizează · în .locuri mai retrase şi pot fi simple locuri 
de şedere cu bănci, la umbra unor arbori apropiati, sau puteau avea 3 
pereţi şi acoperiş din lemn, îmbrăcaţi cu plante agăţătoare. Chioşcurile 
constituie adăposturi sigure împotriva ploii, dispunind de un confort supli 
mentar faţă de umbrare (pardoseală şi fotolii sau bănci din nuiele). Ele pot 
fi real izate din lemn sdu zidărie . Aspectul acestora dădea frumuseţe loculu i 
unde erau amplasat'e, ete insele constituind de multe ori mici lucrări de 
artă . Pergolele erau perechi de stîlpi din lemn, cărămidă, piatră, beton, pe 
ca re se aşeza o grindă cre·înd o succesiune de-a lungul unei al.ei, consti
tuind suportul pentru plante agăţătoare. Arcele de grădină se amplasau la 
intersecţia unor alei, sau la intrarea acesl:ora. Un arc de grădină se corn-

n - ALUTA XVII-XVIII 
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punea dintr-o pereche de stîlpi care se legau printr~ un ,arc metalic, care la 
rîndul său se îmbrăca cu plante agăţătoare. Tot la intersecţia unor alei, în 
centrul unor compoziţii florale se puneau vase decorative din ceramică, 
piatră sau beton şi ceasuri solare. Acestea din urmă erau alcătuite dintr-un 
picior (coloană) din piatră sculptată in chip de coloane din arhitectura cla
sică. La partea superioară, pe o mică tăblie orizontală se afla o piesă triun
ghiul·ară din bronz, care prin umbra pe core o proiecta, indica fazele zilei 
i n funcţie de mişcarea Soarelui. Astfel de ceasuri solare erau des întîlnite 
în incintele mănăstireşti din Europa Centrală, in Evul Mediu. Treiajele (fr. 
t reillage) erau pereţi despărţitori din şipci de lemn, care se amplosau între 
două spaţii cu funcţiuni diferite, sou pentru a masca o anexă sau un spaţiu 
mai puţin reprezentativ ce nu aparţinea grădinii. Ele constituiau suport pen
tru plantele agăţătoare şi de multe ori se fixau chiar pe faţadele clădirilor, 
i n special a celor orientate spre sud. Această amenajare era întîlnită şi în 
arhitectura populară. De altfel, trebuie menţionat faptul că marea majori
tate a tipurilor de mobilier menţi:onate sînt cunoscute încă din antichitate. 
Evoluţia parcurilor a fost strins legată de cea a programelor de arhitectură 
şi sînt cunoscute numeroase descrieri ale grădinilor persane (grădinile lui 
Cyrus, Xerxes, Darius etc.), cele din Asia şi Mesopotamia (grădinile suspen
date din Babilon fiind considerate una din cele 7 minuni ale lumii), egip
tene, chinezeşti, japoneze, apoi cele greceşti şi romane care au constituit 
modelul grădinilor şi parcurilor din perioada Renaşterii şi de mai tîrziu. 

Dintre principiile de alcătuire a grădinilor şi parcurilor la sfîrşitul se
colului XIX, se disting cîteva legate de felul amenajărHor in funcţi·e de teren, 
precum şi tipurile de grădini care pot fi realizate în cadrul amenojărilor 
respective. O lucrare apărută în 1923, şi intitulată "Arta şi tehnica organi
zării grădinilor". Rerrich Bela făcînd o sinteză a tehnicilor şi mijloacelor de 
a menajare peisageră a unui ter~n. recomanda: 

- pe terenurile orizontale, pentru evitarea monotoniei se realizează 
poteci ocolitoare, cu pîlcuri de copaci şi plante ornamentale ; 

.- la cele în terase, monotonia este ruptă chiar de forma terenului, 
organizările putînd avea un caracter geometric ; 

Grădinile de flori din cadrul unei amenajări moi ample, au o valqare 
cu atit mai mare cu cît ele sînt subordonate unor criterii mai riguroase. 
Există astfel grădini de specie, grădini de . flori sălbatice, grădin-i ţărăneşti 
e tc. 

Rosarium-ul era o grădină de specie foarte des întîlnită. Aşa cum arată 
numele, are la bază cultura trandafirului. Un rosarium avea caracter de co
l ecţie, de grupare botanică, sau utilitară {pentru recoltarea petal,elor). Alcă
tu irea poate fi făcută în straturi concentrice rotunde, sau după forme poli
gonale. Pe fiecare strat se planta un singur rînd de trandafiri, pentru a se 
putea ajunge la fiecar:e din ei. Pentru protecţie~ lor, terenul se înconjura cu 
plante mal inalte, sau se recurgea la coborîrea terenului (sunck garden). 
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Parcela era intersectată de două alei perpendiculare pentru accesul între 
straturi. in centru se instala o statuie, un vas decorativ, o fîntînă, sau un 
ceas solar. 

"Sunck _ garden" (grădină prăbuşită) era o modali~ote de a realiza 
grădina la un nivel mai coborît cu două-trei trepte decît terenul înconjurător, 
în scopul protejării speciilor mai sensibile la vînt. . 

Nu trebuie uitată arta tunderii copacilor şi a arbuşti!or după figuri, 
în special geometrice, artă cunoscută în secolul XVII sub numele de "Topiary 
art". O astfel de amenajare este încă vizibilă pe platoul din stînga intrării 
în incinta de la Zăbala, precum şi pe latura sudică a castelului de la Arcuş. 

Amenajarea cursurilor de apă, a locurilor, precum şi realizarea lor 
artificială, făcea parte din arsenalul grădinarilor din toate timpurile. Fîn
tînile aveau de cele mai multe ori un rol decorativ, fiind amplasate în funcţie 
de compoziţiile peisagere al·ese. Trebuie menţionată în acest sens mica 
fîntînă de la Arcuş de pe platoul de pe latura sudică, care •este un cap al 
axei de simetrie a compoziţiei reolizate in stil clasicist francez. 

Parcurgerea şi descrierea inventarului arhitectural, cu analogiile şi 
sublinierile care se impun, are scopul de a întregi imaginea ansamblului de 
la Zăbala, de a propune un unghi nou din care clădirile şi in general arhi
tectura să fie privită în contextul legăturilor pe care le are cu "situ"-ul în 
care se află, în special cînd acesta are o valoare în sine. 

Cea mai veche clădire care se păstrează astăzi este Castelul Vechi 
(Vila 2). Este greu de stabilit dt se moi păstrează din primul conac 
construit de către familia Mikes. De as·emenea, este greu de spus dacă co
nacul (primul) a avut ca incintă, fortificaţiile medievale de care pomeneşte 
Orban Balazs, dacă din piatra acestor fortificaţii s-a construit primul conac, 
sau dacă fortificaţiile erau undeva în munţi. Certe sînt două aspecte: clă
direa schiţată de Orban Bal6zs în volumul III din "Descrierea ţinuturilor 
secuieşti" (A Szekelyfold lei rasa) pare a fi nucleul celei existente astăzi; al 
doilea aspect care trebuie luat în considerare este că nu poate fi posibilă 
o analiză istorcă a evoluţiei acestei clădiri decît pe baza elementelor aflate 
în clădirea existentă. 

Prezenta unor fragmente de pictură murală avînd ca subiect figurile 
unor personaje în costumaţie orientală, îndreptăţeşte dotarea clădirii la sfîr
şitul secolului al XVII-lea, întrucît sînt cunoscute invaziile tătăr·eşti care au 
avut loc în anii 1658 şi 1661 reprezentate de aceste picturi, într-o perioadă 
cînd amintirea lor era încă vie. Aceste personaje mai sint reprezentate 
mural şi la biserica reformată din localitate. 

Pl,anul clădirii ar:e forma unui patrulater regwlat. lncăperile sint gru
pate în jurul unui nucleu central, constituit de casa scărilor. Aceasta ajunge 
pînă la nivelul al treilea reprezentat de mansardă (etajul 11). Este luminată 
natural datorită unui luminator pătrat, situat la ultimul nivel al acoperiştJ-



340 6 

lui. Această soluţie a fost probabil adoptată spre sfîrşitul secolului XIX. 
Forma mansardotă o acoperişului (cu pante frînte), precum şi profila

turi le din stuc care decorooză bo!ţile cu penetraţii de la parter şi primul 
nivel al clădirii, au un caracter baroc, care în această parte a Transilvaniei 
se localizează în secolul XVIII (în special a doua parte a acestuia). Tot la 
etajul 1, în spaţiul dintre două intersecţii, în chenare de formă poligonală 
se păstrează o pictură cu valoare decorativă care este de influenţă renas
centistă. Este posibil să fi existat şi ancadramente de pi·atră ca cele de la 
Turia (castelul Apor), Virghiş, Micloşoara etc. Dec'?raţia prezintă motive ve
getale şi florale. Intr-una din săli însă, acestora le-au luat locul figurile pă-
g îne, amintite ma i sus. · 

Tot din această perioadă datează pe latura nord-vestică, apropiată de 
co ! ţul sudic, un mic balcon închis . Este situat la nivelul al doilea (etajul 1) 
ş i se reazemă pe două console de piatră . Este un element de arhitectură 
oare se întîlneşte şi la castelul de la Turia, la cel de la Micloşoara, de fie
oare dată orientat spre sud-vest (orientarea cea mai însorită şi în acelaşi 
timp favorabilă amenajărilor peisagere şi de agrement). Este fără îndoială 
un loc oare deşi îngust (circa 1 m lăţime), oferea posibilitatea contemplării 
naturii înconjurătoare, în lumina soarelui de după-amiază . · 

Dintre ultimele amenajări mai importante, trebui·esc amintite cele de 
!a sfîrsitul secolului al XIX-lea. Cu această ocazie, laturii sud-vestice i-a fost 
adăugat un corp ingust care se înai·ţă pînă la nivelul acoperişului. Acest 
corp are scopul de a marca intrarea mai pregnant, oferind şi un adăpost 
la nivelul parterului in chip de portal, care permitea accesul trăsurilor pînă 
în faţa intrării. 

Aspectul acestui corp cu ferestre semkircu!me ş i cu numeroase profile 
este specific arhitecturii de la sfîrşitu l secolului. XIX şi începutul secolului XX 
ş i are un caracter clasicist. Exemple similare se întîlnesc la Turia şi la 
Micloşoara, a căror clădiri şi mai ales introrea principală, au fost moder
nizate în aceeaşi perioadă. 

Din mobilierul vechi al castelului, nu se mai păstre·ază decît două sobe 
montate i n perioada clasicistă şi care poartă două blazoane ale familiilor 
proprietare. De altfel, aceste blazoane se întîlnesc şi pe faţada corpului de 
la intrare, deasupra cornişei, intr-un medalion semicircular. 

In secolul XX s-a mai făcut o adăugire şi compartimentare - spre 
exemplu - corpu l care conţine un grup sanitar pe două niveluri, situat pe 
latura nord-estică. 

Castelul Nou (Vila 1) a fost construit în anii 1910-1912. Clădirea are 
trei nivele (două etaje) şi este l ·egată de clădirea veche faţă de care se află 
ia o distanţă de circa 200 de metri, printr-un tunel de acces. Datorită dife
renţei de nivel dintre cele două clădiri (circa 8 m), tunelul este parţial sub
teran. Este legat nivelul l al pr4mei căldiri . (cea veche), cu cel de-al doilea 
al clădirii noi. ' 
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Faţada sudică a clădirii are două legii cu structură din lemn, după 
modelul celor aflate în staţiunile balneo-climaterice, oferind posibilitatea 
de a se face băi de soare. Şi în cazul aoesta pot fi făcute analogii cu con
strucţii realizate în aceeaşi perioadă şi l,a care se întîlneşte această logie. 
Este vorba de conaceie Thury din Tamaşfalău (la circa 7 km de Zăbala) şi 
Domokos din Aroci. De altfel, tradiţia l·ogiilor este mcii veche în judeţ, ele 
regăsindu-se la monumente mai vechi, cum sînt castelul Daniel din Vîrghiş, 
sau Doriei din Tălişoara. . 

Vila Elveţicmă a fost cumpămtă în Elveţia şi montată în anul 1912. 
Această construcţie din lemn, este amplasată în partea cea mai· izolată, la 
nord, într-o zonă plină de vegetoţie din care vara abia se moi distinge. Este 
o c!ădire care este pusă în valoare de vegetaţia ce o în<;:onjoară şi la r1n
dul ei, scoate în eviden·ţă frumuseţe.a vegetaţiei. 

Din punct de vedere Grhitecturol, c lădirea este interesantă dato.rită 
progmmului a rhitectura l pe care- ! re prezintă . Constructiv, se compune din
tr-un parter şi un acoperiş simplu mansardat, în două ape. 

Sînt de asemene-a, interesante detaliile aicătuirii constructiei, soluti ile 
de îmbinare ale lemnului folosit, precum şi omamentele reali:z:<ate' prin sim,pla 
cioplire a elementelor aporente. 

Din păcate, aspectul interior a suferit o serie de transformări în scopul 
măririi capacită'~ii de cazare, fapt core a degradat aspectul specific pe ca 
re-I avea clădirea. 

Alte clădiri din incinta acestui complex, sînt dispensarul medical şi 
şcoala aflate la intrare, p.avilionui administrativ şi fosta casă a administra
torului, realizate lo începutu ~ seco!ului XX. 

Paviliorn.d odrainistroth• este o clădire cu o structură de !emn apa
rent şi zidărie, care se încadrează pitoresc în partea sud-estică a incintei. 
Este situată în zona gospodărească, în apropierea depozitelor şi a altor . 
construcţii anexe. Clădirea adăpostea un atelier meoanic şi cîteva birouri, 
destinaţie care o are şi astăzi . 

Clădirea dispensarului este o construcţie simplă de zid. Singurul ele
ment car·c mai creează un accent, este pe faţoda opusă intrării de la pa r
ter. Constă dintr-o scară metalică in spirală care face accesul la etaj. Clă
direa adăposteşte dispensarul preventoriului şi este situată în apropierea 
intrării în incintă. 

Clădirea şcolii a adăpostit mai întîi caii de curse pe care-i creştea 
contele Mikes. Apoi clădirea a fost transformată în ateliere de ţesătorie (se 
ţeseau stofe de lînă). Mai tirziu, în ani·i '50, ea devine şcoală. Clădirea nu 
prezintă interes din punct de vedere arhitectural, dar ca şi celelalte clădiri 
menţionate făcea parte din ansamblul de construcţii şi amenajări. 

Casa Administratorului este ultima d·in seria clădirilor ·anexe realizate 
sau existente la începutul secolului nostru. Este situată în zona gospodă-
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rească, la sud de pavilionul administrativ. Nu este semnificativă din punct 
de vedere arhitectulial, dar urmărind grosimea zidurilor de rezistenţC"; . se 
pare că este o construcţie anterioară secolului XX, care mai apo~. a fost 
extinsă . 

Restul construcţiilor existente in incintă sînt realizate la jumătatea 
secolului nostru. Este vorba de un bazin de înot, la nord de l,ac. lîngă 
acesta se mai află două clădiri tip baracă folosite ca dormitoare in timpul 
verii. In dreapta Vilei Elveţiene se află o o treia baracă, iar in stînga ei o 
amenajare care astăzi este dezafectată şi care constituia un teatru de vară. 
Ultima clădire care mai poate fi menţionată este cantina şi este situată în 
dreapta Castelului Nou. 

Trebuie menţionat şi un loc istoric existent în spatele Vilei Elveţiene . 
Este vorba de un mic luminiş, unde intre secolele XVI-XVII, Basa Tamas, 
jude în Treiscaune, conducea judecăţile. În acest loc, se mai află scaunele 
cioplite în piatră ale juraţilor, precum şi piatra pătrată pe care se aşeza 
acuzatul. El stătea în mijlocul juraţilor aşezaţi în cerc. 
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LE CHATEAU DE ZABALA- ETUDE SUR LE COMPLEXE ARCHITECTURAL 
El PAVSAGER 

Resume 

343 

Le châteou de Zăbala date du fin du XVI l-e siecle; il a ete construit par la famili e 
Mikes. Co.ncernant le châtedU, on cite egalement l'exi:stence de certaines fortification s 
medievales. 

Au fur et a mesure sont eleves plusiellrs ed ifices et a la fi.n du XIX-e siecle on a 
realise l'un des plus grands amenagements paysagers de cette pa,rtie de Transilvan ie (en
viron 30 ha). 

Le complexe est situe dans la localite Zăbala, a 800 m de la route departamentale 
qui relie ta viile Tîrgu Secuiesc de Covasna. 

A present, sa destination est celle de preventorium pour enfants a seqelles post
hepatiques. 

La prese,nte etude se propose d'analysel et d'inventarier les elements composants du 
parc, des especes rares de plantes y existants. D'ailleurs, le pare est considere reservation 
naturelle. 

De meme, nous avons analyse l'evolution architecturele des edifice:s existants, tot en 
relevant les influences stylistiques qu'ils ont subies au cours des afmees. On a faits des 
a,nalogies avec ·les autres manoirs et amenagements de meme sort du departement, emme 
sont ceux de Arcuş, Vîrghiş, Micloşoara, Turia et d'autres. On a esseye dans cette maniere 
une premiere systematisation des monuments d'architectu.re de cette categorie. 

A la fin de l'ouvroge on pn!sente la docomentation concernont les especes de plontes 
exi.stantes, de meme que les releves du parc et des edifices qui appartiennent au complexe 
en question. 
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1. Castel 4. Lac 
2. VHa Nouă 5. Pavilion administrativ 
3. Vila Elveţionă 6. Ca.ntfna 

7. Şcoala 
8. Teatrul de vară 
9. Teren de sport 
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) CASTELUL - Plan parter 

VILA NOU~ - Plari paP't.eP 
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