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szaBó tekla

váRosFejlesztés a diktatúRa idején és a 
maroShévízi urmánczy-kaStély

 Maroshévíz (Toplița), a Kelemen-havasok lábánál fekvő kisváros 
mai képe nagyon keveset árul el egykori múltjáról. Iskolapéldája lehetne a 
kommunista településfejlesztésnek, az arculatrombolásnak. Az Urmánczy 
család egykori lakóháza, a kastély ma eldugva bújik meg a városi kórház 
négyemeletes betontömbje mögött. Az egykori kertben a kórház, több középület 
és tömbházak állnak. 2009-ben a kastélyt visszaadták a leszármazottaknak 
a szabadon maradt kertrészekkel és a romos melléképületekkel együtt. A 
kastélyegyüttes helyreállítására ma már nincs esély.

 Maroshévíz (Toplița) városfejlődése 

Maroshévíz településszerkezete lineáris, a Maros folyó és Vájla-patak 
(Valea Topliței) vonalát követi, a központ a torkolat közelében alakult ki. Az 
írott források és a régi fényképek alapján egyértelmű, hogy a településkép 
kialakításában az egykori nemesi birtokszerkezet volt meghatározó. Fejlődését 
két fő gazdasági tényező határozta meg: a nagy erdőbirtokok és az itt fakadó 
meleg vizek hasznosítása. A kommunista diktatúra időszakában a gazdasági 
fejlődés és az iparosítás a lakosság számának megduplázódásához vezetett. 

Az Urmánczy-kastély környezete. 
Fotó 2011, Szabó Tekla 

A maroshévízi Urmánczy-kastély. 
Fotó 2015, Szabó Tekla
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Maroshévíz jelenlegi Google Earth térképe 

Maroshévíz archív térképe. Harmadik Katonai Felmérés (1869-1887)
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Ekkor a már rég működő fafeldolgozók mellé több nagy gyár épült a település 
Szászrégen felé vezető főútja mellett.1

1  A Maroshévíz történetéről megjelent írások érdemben nem tárgyalják a település 
kialakulását: CSATLÓS Maria Blaga: Monografia Topliței, Târgu Mureş, Editura Nico, 2009; 
CZIRJÁK Károly: Taplóczától Maroshévízig, avagy Maroshévíz monográfiája. Csíkszereda, 
Státus kiadó, 2010; ŞANDRU Ilie, MAN Felicia, LAZǍR Costel: Topliţa, Repere Monografice, 
Târgu Mureş 2010; Hasznos forrásanyagot adnak a korabeli újságcikkek újranyomtatásai: 
OCTAVIAN D. BUCUR, CARMEN M. BUCUR: Toplița Română în publicistica interbelică (1927-
1940), Cluj-Napoca, 2004; OCTAVIAN BUCUR, CARMEN BUCUR: Toplița Română în presa scrisă 
din perioada ceaușistă. (1965-1989), 2016.

A Bánffy-fürdő. Képeslap 1888

Az Urmánczy-fürdő és az Urmánczy-kastély kertje. Képeslap 1900 körül
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A Bánffy-fürdőtelep a 19. 
század végén épült ki a nemesi 
családnak a Maros bal partján fekvő 
egykori birtokán. A kommunizmus 
idején is jól működött. Új nevén, 
a Bradul üdülőtelep sok turistát 
vonzott. Meghatározó épületét, az 
1882-ben épült Dezső-villát csak 
1989 után bontották le. A másik, a 
régebben kialakított Urmánczy-fürdő 
a kommunizmus éveiben elveszítette 
régi fényét. A központhoz közeli  ̶  
Tineretuluinak átkeresztelt  ̶  strand 
körüli parkba több tömbházat és 
lakóházat emeltek. 

Az Urmánczy-család több 
birtokkal rendelkezett a mai település 
központjában. Az úgynevezett 
Urmánczy-sor a 19. század második 
felében alakult ki, az egykori főút 
dél-keleti oldalán, kis teret formálva 
a református templommal és a 
Vájla-patak partján álló pár házzal. 
Nagyjából középtájt, a patak hídjával 
átellenben volt Urmánczy Jeromosnak, 
a kastély építtetőjének emeletes, 
romantikus stílusú szülőháza. 1906-
ban az új kastélyt az Urmánczy-házsor 
mögötti park végébe, a Maros partjára 
emelték. Ezután a régi családi ház 
szállodaként üzemelt, a házsor egyik 
földszintes épületét feláldozva sétányt, 
utcát nyitottak, ami a központból az 

Maroshévíz központja az Urmánczy-
sorral. Az előtér két emeletes épülete kö-
zött az Urmánczy-kastély kapuja látható. 

Képeslap 1941

Maroshévíz központja az Urmánczy-
sorral. A régi családi ház már Maros 

szálloda, látható a kastély felé vezető út 
is egy lebontott földszintes ház helyén. 

Képeslap 1910

Maroshévíz központja az Urmánczy-
sorral. Képeslap 1906
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új birtokelemhez vezetett. Ez a mai Victor Babeș utca. Az első világháború 
idején, 1916. augusztus 30-án az Urmánczy házsor leégett. Felújítása lassan 
haladt, de a második világháborúig itt már csak két földszintes ház maradt. 
Meghosszabbításában, a Bánffy-fürdő felé vezető úton is több emeletes ház 
állt, de az utca másik, a Vájla-patak felőli oldala gyérebb, szabálytalanabb 
beépítésű volt, kisebb épületekkel. A hatvanas években a szabadon maradt 
területek egyikén a piac működött, az Urmánczy-sorral szemben városi parkot 
telepítettek. 

Az 1952-ben városi 
rangra emelt település az 
1960-as évek végén rajzolt 
térképe az utcaszerkezet 
drámai változását mutatja. 
A birtok északi részén álló, 
ekkor már lebontott kripta és 
a közvetlen kastélykert közötti 
részt  ̶  már Urmánczy Jeromos 
testvérének, Istvánnak birtokát  
̶  felparcellázták, ahol több 
kisebb lakóház és egy iskola 
épült. A birtok déli részén, az 
egykori Urmánczy-sporttelep 
környékén lakóházakból álló 
negyedet hoztak létre. A 
Vájla-patak túloldalán ekkor 
már állt az első lakótelep, a 
Cerbului. 1963-ban, részben az 
Urmánczy-fürdő kertjében, az 
Izvoarelor negyedet kezdték el 
felhúzni. A közeli fennsíkon, 
a Cornișa negyedben, előbb 
a líceum készült el 1970-ben, 

Maroshévíz látképe. Fotó 2017, 
Szabó Tekla

Maroshévíz központja. Fotó 1976, 
Bajkó László
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majd egy nagyobb lakótelep.2

A város drasztikusabb 
változásai a múlt század 70-
es éveinek utolsó harmadában 
és az 1980-as évek elején 
zajlottak le. A település 
Szászrégen felé vezető útja 
mentén (Ștefan cel Mare) épült 
könnyűipari gyárak és az ezt 
kiszolgáló lakótelep felhúzása 
nem módosította jelentősen 
a településszerkezetet, de 
a további modernizálás 
a történelmi központ 
lebontásával járt. Az újonnan 
felszabadult részen a főutca 
vonalát egyenesen Borszék 
felé vezették, így az már nem 
érintette a református templom 
előtti teret. Az Urmánczy-
sor összes házát lebontották. 
Helyette emelték többek 
között Maroshévíz hatalmas, 
eredetileg csak színháznak 
szánt, ma közigazgatási 
funkciókat is ellátó épületét, 
amit jóval 1989 után fejeztek be. 
Az új főút észak-keleti oldalán 
Urmánczy István örököseinek 

2  BUCUR-BUCUR 2016, 7. 1976 
júniusában átadott tömbházról: 
Se imbogățește zestrea edilitară a 
Topliței, In: Informația Harghitei, 
1976. június 17.

Maroshévíz a Bánffy-fürdőtelep felé vezető utcája 
(Nicolae Bălcescu). Fotó 1976, Bajkó László

Maroshévíz központja, az Urmánczy-ház bontá-
sa. A hátoldalán datált fotó, 1983. 

Czirják Károly gyűjteménye

Maroshévíz a Bánffy-fürdőtelep felé vezető utcája  
patkóblokkal (Nicolae Bălcescu). 

Fotó 1983 körül, Dénes Géza
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a lebontott háza és birtokainak 
helyén több tömbház épült, 
szomszédságában 1983-ban 
pedig a városi hotel. Az út másik 
oldalán a régi épületek egy 
része még ma is áll. A település 
Bánffy fürdőtelephez vezető 
útján (Nicolae Bălcescu), a 
Vájla-patak partjának gyérebb 
beépítésű részén 1979-ben 
húzták fel a városközpont 
egyik első tömbházát. Ezzel 
körülbelül egy időben készült 
el az egykori kastélyfeljáró 
saroktelkére a patkóblokk, 
majd beépítették az Urmánczy-
istállók mögötti zöldterületet. 
A kastélykertben álló Eroilor 
utca tömbházait 1982-ben 
fejezték be, a Sportivilor 

lakótelep kiépítése az egykori Urmánczy-sporttelep környékén 1980-ban 
kezdődött.3 1984 februárjában átadták a több mint 2000 négyzetméteres területű 
Transilvania bevásárló és szolgátató központot, 1986 márciusában pedig az új 
városi korházat is.4 

A nagyszabású beépítések teljesen megváltoztatták a településképet, 
a város elveszítette identitását, drasztikusan lecsökkentették fürdővárosi 
karakterét, amit elsősorban a kastély és a fürdőt övező Urmánczy-kertek 
határozták meg, valamint a központtól távolabb kialakított Bánffy-fürdőtelep.

3  Adatközlő Szabó Kálmán építőmérnök, Urmánczy-leszármazott, aki a helyi tömbházak 
építésén dolgozott. Információkért, régi térképekért, fotókért, a tömbházak pontos 
használatbavételi dátumának a kikutatásáért köszönettel tartozom Kalapács Zsoltnak, aki 
városi tanács építésügyi osztályának alkalmazottja, Veress Csaba topográfusnak és Czirják 
Károly helytörténésznek.
4  BARANYAI ÉVA: Megújhodó város. In: Dolgozó nő, 1984 november.

Maroshévíz központja az egykori kastélykertben 
álló közigazgatási épülettel. 

Fotó 2017, Szabó Tekla

Maroshévíz központja a Victor Babeș utcával és a 
patkóblokkal. Fotó 2017, Szabó Tekla
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A maroshévízi Urmánczy-kastélyegyüttes 

Az Urmánczy-kastély Maroshévízen a Maros lapos fennsíkján, 1903 
és 1906 között épült. Megrendelője Urmánczy Jeromos örmény származású 
földbirtokos, tervezője Giacomuzzi Virgilio (Vigilio) dél-tiroli építész volt. A 
kastélyegyüttes a Maros fennsíkján kialakított, a környező hegyekre panorámikus 
kilátást nyújtó kertből és a kissé távolabb álló melléképületek csoportjából 
állt.5 Kevés ideig használhatták eredeti rendeltetésének megfelelően. Röviddel 

5  A kastéllyal 2007-ig nem foglalkozott a művészettörténeti szakirodalom. Ekkor elsőként 
Sisa József akadémikus a historizáló kastélyokról szóló könyvében mutatta be. Stílusát 
szecessziós-modernként határozta meg. Forrásként Czirják Károly helytörténész az Urmánczy 
család történetéről írt kézíratát használta. Ez, a kastélyra vonatkozó részen nagyrészt az 
én kutatásaim eredményeit tartalmazza. (SISA József: Kastélyépítészet és kastélykultúra 
Magyarországon. A historizmus kora. Budapest, Vince könyvkiadó, 2007, 274-275. CZIRJÁK 
Károly: A maroshévízi Urmánczy-család története. Maroshévíz, 2012, 70 lábjegyzet, a 
továbbiakban CZIRJÁK 2012). Szintén a családtörténetben publikált leírásokat használta 
forrásként BICSOK Zoltán – ORBÁN Zsolt: „Isten segedelmével udvaromat megépítettem” – 
Történelmi családok kastélyai Erdélyben, Csíkszereda, Gutenberg kiadó, 2012. 553–555. és 
Bordás Beáta is. A kutatónő a Jósikafalvi Urmánczy kastély kapcsán foglalkozott a maroshévízi 
épülettel: BORDÁS Beáta: Castele din epoca eclectismului în fostul comitat Cluj. In: Studia UBB 
Historia Artium, 53. (2013) 1. sz. 99–120, 119–120; BORDÁS BEÁTA: Erdélyi kastélyépítészet a 
historizmus korában (1840–1914). Az egykori Kolozs, Torda-Aranyos és Alsó-Fehér vármegyék 
kastélyai. Kolozsvár, Polis könyvkiadó, 2016, 71–73. 2016-ban elkészült a kastély műemlékké 
nyilvánításához szükséges tanulmány SZABÓ TEKLA  ̶  CAMELIA RALUCA BǍRBULESCU: Studiu 
istoric și de architectură. Castelul Urmánczy.

Az Urmánczy-kastély és környezete. Képeslap 1944
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felépítése után, az első világháború idején a román hadsereg tizennegyedik 
gyaloghadosztályának főhadiszállása lett.6 A tulajdonosok csak 1920 körül 
tértek vissza és 1945-ig maradhattak. 

A kastélynak egyetlen építési periódusa van. Az épület jellegét a 
hangsúlyos terméskő lábazat, az egykor zsindellyel burkolt magas sátortető 
és a négyzetes központi tömbhöz csatlakozó kisebb-nagyobb kiszögellések, 
tornyok határozzák meg. Domináns eleme a főhomlokzat jobboldali sarkának 
sisaktetős víztornya, földszintjén kocsialáhajtós főbejárattal. Baloldali sarkán 
sarokbástya van, a csatlakozó kerti homlokzat dísze a kőbábos, pilléres loggia, 
lépcsőlejárattal a parkba. A Maros-partra néző oldalon, az alagsori szinten 
terméskő lábazatos, támpilléres előreugró télikert, keleti sarkán pedig fa 
mellvédes erkély látható.

Belső tereinek kialakítása a kordivatot tükrözi, földszinti szobái főként 
a reprezentációt szolgálták. Mind közül a legelegánsabb a vendégfogadások fő 
helyszíne, az impozáns belmagasságú hall, ahonnan a legtöbb szoba nyílt. Az 

6  ŞANDRU  ̶ MAN  ̶  LAZǍR 2010. 30-31.

Az Urmánczy-kastély. Képeslap 1910 körül
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észak-keleti oldalon helyezték el a férfiszobákat, amit Urmánczy Jeromos főként 
irodaként használt. Ugyanitt volt az ebédlő kijárattal a nyitott verandájára. A 
naposabb, a Marosra néző oldalon a télikertes szalon állt, valamint a hátsó, 
csendesebb részen a tulajdonosok hálószobája. A hallból impozáns falépcső 
vezetett az emeletre. Itt többnyire kisebb gyerek- és vendégszobákat alakítottak 
ki. A szuterénben volt a konyha, pince és több cselédszoba. A hátsó lépcsőház 
valamennyi szintet érintette.7 

Az építész Giacomuzzi Virgilio (Vigilio) a századforduló utáni időszak 
több építési stílusából merített. A Maros felőli oldal vakolatdíszei szecessziós 
jellegűek: a télikert előtetője alatt hullámos szegélyű fríz fut végig, a földszint 
keleti ablaka fölött lant formájú, füzéres elemeket felhasználó vakolatdíszt 
találunk. A torony erkélyének és a toronyaljnak a kiképzése a stílus bécsi, 
geometrikusabb irányzatával rokonítható. A terméskő lábazat, a zsindelyfedésű 
meredek tető, a faragott, fa mellvédes erkély és a zsalugáterek kialakítása 
környékünkön később a Kós Károly nevével fémjelzett fiatal építésznemzedék 

7  Adatközlő Mara Józsefné, Urmánczy leszármazott.

Az Urmánczy-kastély mellékhomlokzata. A fénykép 1945 előtt készült
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úttörő, népies elemeket felhasználó stílusával lett népszerű. Az akkor még 
nagyon karrierjük kezdetén álló fiatalok és az öreg dél-tiroli építész közös 
ihletői a finn Arts and Crafts mozgalom nagy egyéniségei, Gesellius, Lindgren 
és Saarinen lehettek.

A kastélyhoz tartozó kert

A park kialakítása a kordivatot tükrözve vegyes, historizáló jellegű, 
nagyrészt angolkertszerű, ligetes telepítésű fenyvessel, cserjékkel és egy nagy 
pázsittal az istálló és a főépület között. A kastély közvetlen közelében, a Maros 
felőli részen ápolt virágoskertet telepítettek. A kert kialakítása még a kastély 
építése előtt elkezdődött, a családi ház kapujától egyenes sétány vezetett 
egy központi rond felé, innen lépcsősor vitt egy keresztirányban kialakított 
bukszussal övezett sétányhoz, nagyjából a mai Eroilor utca vonalában. A 
kastély megépítése után, a telekhatárt követő utat építettek (ma Victor Babeș 
utca). A gazdasági épületeken túli pázsitos részen a sétányok vonala íves, a 
természetesség hatását keltve.

Az Urmánczy-kastély vízpompa háza. Fotó 2017, Szabó Tekla
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A kastélyhoz tartozó melléképületek

A kert nyugati részén impozáns, közel ezer négyzetméter alapterületű, 
téglalap alaprajzú lovarda-istálló fekszik. A kastélynál feltehetőleg régebbi 
épület az 1872-ben emelt régi főtéri családi házzal egyidős is lehet.8 A 
hosszú oldalához két bejárati rizalit csatlakozott ívelt, törtvonalú oromzattal. 
Építészeti elemeit, talapzatát, oromzatát, az ajtók és az ablakok kereteit vörös 
vakolatdíszek emelték ki. Az istállóval szemben egy kisebb gazdasági udvart 
alakítottak ki. Itt állt az intéző háza, egy villaszerű, magas tetős, hátsó verandás 
épület. A ház és az istálló között egy L alaprajzú cselédházban volt a konyha, 
az intéző gazdaságához tartozó személyzet és a kocsis lakása is. A vízpompa 
épülete távolabb, a Maros-parton áll. A négyzetes alaprajzú, magas sisaktetős 
épületen a kastély stílusjegyei ismerhetők fel. A birtok északi határán állt a 
családi kápolna és sírbolt. A romantikus stílusú épület 1862-ben épült. 1869-ig, 
a katolikus templom építéséig, ez volt a gyülekezeti ház.9

8  CZIRJÁK 2012. 35. A főtéri ház datálának forrása nincs közölve.
9  CZIRJÁK 2012. 50-51. A családi sírbolt datálásának forrása nincs közölve.

Az Urmánczy-sírbolt 1960 előtt
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A kastélyegyüttes sorsa a kommunista rendszer idején

 Az épület pusztulása 1944 őszén kezdődött, ekkor a települést a szovjet 
légierő bombázta, amit a szovjet Vörös Hadsereg csapatainak bevonulása 
követett. Egy szemtanú beszámolója szerint a kastélykaput az oroszlánszobrokkal 
együtt egy harckocsi tette tönkre.10 A család visszatérésekor a kastély már 
teljesen kiürítve állt, a pincékbe és bunkerekbe elrejtett vagyontárgyaknak 
nyomuk veszett. Elrejtésükben a kastély adminisztrátorai segédkeztek, és egyes 
források szerint közük volt eltűnésükhöz is.11

Az államosítás után a kastély pár évig üresen állt, 1952-ben a 
kastélyegyüttesből kórház lett, ami  ̶ bár később drasztikusabb átépítésekkel 

10  Adatközlő: Elena Roman. CZIRJÁK 2012. 45.
11  Adatközlő: Mánya Ilona, született Bükkfejes (1922–2012), varrónő. CZIRJÁK 2012. 69–72. 

Az Urmánczy-kastély telekkönyvi kivonata. A végleges államosítás dátuma 1957
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járt ̶ megmentette az épületet.12 A hatvanas években csak kisebb átalakítások 
voltak: például két szintre osztották a nagy belmagasságú hallt. A felső emelet 
megvilágítására három négyzet alakú ablakot nyitottak, arányai nem rontották 
el a homlokzatot. A nagyobb szobákat felosztották, a hallból a földszinten két 
kórházterem lett. A főbejárat előszobájából alakították ki a szeptikus műtőt, itt 
volt a gipszelő is. A szalon sokszögletű kiugró részén egy ideig a szülőszoba 
volt, emellett még elfért itt a műtő egy előkészítő teremmel együtt. Az egykori 
tulajdonosok fürdőszobájában az újszülötteket apró vaságyakon helyezték el. A 
saro

kbástya földszintjén, a régi férfiszalonból orvosi szoba lett. Az emeleten 
a kórtermek mellett gárdaszoba, orvosi iroda, kezelőhelység és egy labor is volt. 
A pincében konyhát, gépészetet és raktárak sokaságát helyezték el.

1972-ben drasztikusabb beavatkozások történtek: a toronyalji főbejáratot 
megszüntették, a lépcsőfeljárat helyén egy kis gipszraktár lett. A főbejárattá 
előléptetett kerti lejáratos loggiát és feltehetőleg az emeleti faerkélyt is ekkor 

12  ŞANDRU  ̶ MAN  ̶  LAZǍR 2010. 48.

Az Urmánczy-kastély. Képeslap 1965 körül
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építették be. A tetőt a kert felé néző oldalon megmagasították, az emeleten 
három új kórtermet alakítottak ki. A szülészet és egy ideig a gyerekosztály 
is az emeletre költözött. Az egykori hall falépcsőjét betonlépcsőre cserélték 
a korabeli tömbházak mintája szerint. Készítői büszkék voltak munkájukra, 
nevüket a dátummal együtt beleírták a még friss betonba.

Az 1972-es felújítás lényegesen megváltoztatta az épület arányait, az 
északnyugati, valamint délnyugati homlokzatokat. A beavatkozás fölösleges 
volt, hiszen a kórtermeket tetőtéri beépítéssel is ki lehetett volna alakítani. Az 
akkori építész felmérése szerint a tető akkor még jó állapotban volt.13

A kastély-kórház működéséről Dr. Kovács Gabriella gyermekorvos 
visszaemlékezéseiben olvashatunk, aki 1972-ben költözött Maroshévízre: „Ott 
működött a sebészet, belgyógyászat, szülészet, nőgyógyászat és újszülött osztály 
[...]. A pincében, illetve az alagsorban volt a kórház konyhája a raktárakkal 
együtt, ami valószínű a bárók idejében is ugyanazt a funkciót élvezte.”14 Ott 
a kórházi étel minőségi ellenőrzései során „a nagy fagyasztókban hús helyett 
csak óriási, csupasz marha-csontokat láttam és abból sem sokat. Marha-
csontvázakból főztek naponta nagy találékonysággal eledelt legalább 30 
belgyógyászati betegnek, valamint sebészeti és nőgyógyászati betegnek, még 
a gyerekgyógyászatra is jutott, mert ott volt a gárda orvos, annak is kellett 
valami, ha elfogadta. (…) Meg kellett pillantani a diétás menüket is, és hogy 
azok megfelelnek-e az orvos által előírt kalóriáknak, nem volt dietetikus vagy 
diétás nővér. Mindet akkurátusan alá kellett firkantani. Az orvos maga, ott 
helyben egy hatalmas asztalnál egy egyszemélyes terítéknél bekajálhatott, és 
így lett meg a minőségi ellenőrzés. A nagy könyvbe be kellett írni és aláírni a 
minősítést.”15

Az új kórház felépítésével a kastély ideigles hasznosítás nélkül maradt. 
Egy 1989 februárjában megjelent újságcikk az akkor már körülbelül két éve a 

13  Az eredeti terveket és a felújítás dokumentációját a Hargita Megyei Művelődési és Kulturális 
Örökség Igazgatóságának archívuma őrzi. A kutatásban adott segítségért köszönettel tartozok 
Mihály Zita szakfelügyelőnek.
14  KOVÁCS GABRIELLA: Maroshévízi emlékek. Kiadó nélkül, 2014. 7. (a továbbiakban KOVÁCS 
2014). 1969-ben a gyerekgyógyászat egy deportált zsidó család házába költözött, a szovjet 
hősök temetőjével szemben. A mű sok érdekes leírást tartalmaz, de az Urmánczy családra 
vonatkozó információi tévesek.
15  KOVÁCS 2014. 118.
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Hargita Megyei Szocialista Kulturális és Tanügyi Bizottság tulajdonába átkerült 
épület újabb átalakítási munkálatairól számolt be. A tervezett Etnográfiai 
Múzeum első állandó kiállítása a Román Kommunista Párt XIV., 1988-as 
novemberi kongresszusa tiszteletére készült, a város Ceaușescu-korszak alatti 
gazdasági és szociológiai fejlődését mutatta volna be. Az etnográfiai kiállítás 
megnyitását későbbre, 1990 júniusára tervezték, a VIII. „Miorița”- Pásztordal 
Országos Fesztiválra. A cikk írásakor már kijavították a tetőt, új válaszfalakat 
emeltek, valamint rendezték a kastély környezetét, ahová régi népi épületeket 
szándékoztak kiállítani. A szerző a belső munkálatoknál jelentős késést észlelt, 
még a padlózat is hiányzott.16 

A magára maradt épületegyüttes sokáig viszonylag épen maradt, azonban 
melléképületei már korábban áldozatul estek a rendszer viszonyainak. Elsőként a 
birtokon álló családi kripta bontását kezdték el, a leszármazottak meglepetésére 
„beleegyezésüket” kérték. A helyi néptanács határozatáról 1960. április 
6-án értesítették Birtók Ferenc római katolikus plébánost. Kegyeletsértésre 
hivatkozva tiltakozott, de csupán annyit ért el, hogy ne a távoli Bajkó-pataki 
temetőbe, hanem a templom udvarára temessék a halottakat.17 Június 10-én az 
érintett felek egy okmányban kötelezték magukat a koporsók átköltöztetésére. 
Urmánczy István, Jeromos unokaöccsének a kérésére a kripta vaskerítését az 
egyház tulajdonának nyilvánították.18 A halottakat június 24-én éjjel temették 
újra, a párttitkár és a Maroshévizen lakó leszármazottak, Urmánczy István 
és Szabó Kálmán Ödön jelenlétében. A lebontott kripta helyére részben a 
mai Miron Costin iskola épült. A kovácsoltvas kerítés még ma is áll, egyetlen 
emlékműveként egy kivételes szépségű épületnek. 

A kastély új, kórház funkciójához kapcsolódik az első modern beépítés a 
kastélykert területén: az istállóval szemben álló kisebb rendelőintézet 1970-ben 
már állt. Ez ugyan zavarta a rálátást a kastélyra, de a környező ligetes beültetést 
nem bántotta. 

16 BUCUR-BUCUR 2016. 445. ILIE ȘANDRU: Când va fi deschis noul muzeul din Toplița? In: 
Informația Harghitei, 1989 február 27.
17  CZIRJÁK KÁROLY: A maroshévízi római katolikus egyházközség története. Csíkszereda, 
2003, 8.
18  Római katolikus parókia irattára. Aláírták Urmánczy István, a tanács alelnöke Vas András, 
valamint D. Ioan.
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Az istálló jelentős átalakításon esett át, ide helyezték az eredetileg a 
kastélyban működő belgyógyászatot 6-8 nagy szobával, a dermatológiai 
osztályokat, a gyógyszertárat, a sterilizátort, a mosodát és a mentőállomást.19 
Feltehetőleg 1952 után bontották le a hosszú épület egy részét, így alakítottak 
ki önálló épületet a fertőző osztálynak. Az egykori intéző házában egy ideig 
családorvosi rendelő, orvosi lakás, a közelében álló cselédházakban irodák, egy 
kisebb különálló épületben pedig halottasház volt.20 Valamikor a kommunizmus 
idején az intéző épületét északkeleti irányba kibővítették, és új, az eredetitől 
eltérő arányú tetőt kapott. A hátsó beépített verandát lebontották, miként a 
közeli szolgálók házát is. 

A vízpompa háza látszólag eredeti állapotban van, mégis az 1940-es 
évekhez képest jelentősen kibővítették, tetőszerkezetét megváltoztatták. Az 
átépítés pontos időpontját ismerjük, a stíluskorrektség miatt az sincs kizárva, 
hogy még a család kitelepítése előtt volt rá szükség.

A kert viszonylag jó állapotban megmaradt 1982-ig, a városi kórház 
építéséig. Ekkor szüntették meg a kastélyt a városközponttal összekötő 
sétányokat. A kertbe vezető egyetlen bejárat északkelet felől, az Eroilor utcából 
maradt.

19 KOVÁCS 2014. 7–8.
20  Adatközlő Szabó Terézia gyógyszerész, aki az 1970-es években a patikában dolgozott. 
Kovács leírása szerint: „A belgyógyászat épülete után következtek a mentőállomás hodályai, 
valószínű itt laktak a különböző szekerek, batárok, saréták annak idején. Majd a mosoda 
épülete helyezkedett el, és egy egészen különálló épületben volt a fertőző osztály.” KOVÁCS 
2014. 8.

A városi rendelőintézetek és a kórház, a 
kastély teljes takarásban. 
Fotó 2015, Szabó Tekla

Az Urmánczy-kastély a rendelőintézet hát-
terében. 1970 előtt
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Az Urmánczy-sor fő épülete, a kastély felé vezető út melletti „százszobás 
ház” a kommunizmus évei alatt boltként és kaszárnyaként működött, emeleti 
erkélyén mindig fegyveres katona járőrözött. 1979-ben „[...] a katonák elmentek, 
a kaszárnya kiürült, az épület használatlan és lehanyagolt lett, egy időben discot 
működtettek benne. Azután az oldalsó nagy teher-kapu és elülső kiskapu tárva-
nyitva volt.” A házsorból utolsóként viszonylag későn, 1983-ban bontották le, 
egy archív fényképen együtt láthatjuk az egykori kastélyfeljáró túloldalán, a 
már nem az Urmánczy-birtokon álló tömbházzal. Az e mögötti tömbházakat, 
amelyek a Victor Babeș utcában egészen az istállóig sorakoznak, 1980-1983 
között készítették el, az egykori parksétány, az Eroilor utca tömbházait 1982-
ben. Az Urmánczy-sporttelep, a Sportivilor utca tömbháznegyede is az 1980-
as években épült fel. 1984-ben, a Maros-parton közvetlenül a kastély mellé 
építették meg a Mihail Kogălniceanu út tömbházait. A Maros fennsíkján 
álló kastélykertből nem látszanak, de a Gyergyó felé vezető út felőli látképet 
drasztikusan befolyásolják.

A kastély ma 

Az 1989-es események után 
a kastélyban a múzeumi helyiségek 
kialakítása megakadt, a munkálatok 
csak 1997-ben kezdődtek újra: az első 
kiállítás 1998 nyarára készült el.21 2006-
ban az épületből kulturális központ lett. 
A kastély újabb belső módosításokon 
ment keresztül, idővel az emeleti részen 
egy kisebb néprajzi kiállítást rendeztek 
be, a földszinten az egykori ebédlőben 
pedig a helyi néptáncegyüttes próbatermét 
alakították ki. A földszinten irodáknak 
több kisebb helyiséget választottak le. 

21  http://ghidulmuzeelor.cimec.ro/id.asp?k=346 

Az Urmánczy-kastély átalakított 
hallja. Fotó 2015, Szabó Tekla
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A tényleges birtokbavétel után elkezdődtek a kutatási munkák, az utólagos 
ad hoc falakat, ajtókat eltávolították, a befalazott ajtókat újra kibontották. A 
kastély műemlékké nyilvánítása folyamatban van, jelenleg üresen áll, kérésre 
látogatható. 

Az istálló épületéből az új kórház építése után fokozatosan kiköltöztek 
a különböző kórházi osztályok, legtovább a mentőállomás maradt. A 
visszaszolgáltatás hosszú eljárása alatt az épület teljesen tönkrement. 2010-
ben a beomlott tetőt a cserepek és a meglévő gerendák megőrzése céljából a 
tulajdonosok visszabontották, a falak ideiglenes védőfóliát kaptak. Az intéző 
háza, egy szintén tető nélkül visszaadott épület, jelenleg felújítás alatt van, 
amennyire lehetett igyekeztek az eredeti arányokat helyreállítani. 

A kert vissza nem szolgáltatott részén, a hősök sírja közelében a 
közelmúltban a történelmi környezethez nem illeszkedő új sétányt építettek, 
aminek kiinduló része a Miron Cristea helyi születésű pátriárkának szentelt 
emlékkapu. A városközpont közigazgatási épületét, amit már 1982-ben elkezdtek 
építeni, de 1989 után több évig befejezetlenül állt, végül 2008–2009-ben vették 
használatba. A környezetébe ültetett fák egyre inkább eltakarják, semlegesítik 
a város méretéhez képest túlzónak mondható tömegét. 

A diktatúra pusztító hatásának fizikai jegyei napról napra súlyosbodnak. 
A tulajdonosok törekszenek a múlt sebeinek begyógyítására, de kellő pénzforrás 
híján ez csak társadalmi összefogással lenne lehetséges.

Az Urmánczy-kastély mellékhomlokzata a ma használt bejárattal. 
Fotó 2017, Szabó Tekla
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Tekla Szabó: Urbanizarea comUniSTă şi caSTelUl 

Urmánczy din Topliţa

Studiul prezintă soarta domeniului Urmánczy din centrul orașului Toplița (jud. 
Harghita), precum și transformările urbanistice din perioada comunistă, care au 
dus la destrămarea ansamblului istoric. 

După al doilea război mondial castelul a fost confiscat. Începând cu anul 
1952 în clădirea principală și anexele acesteia a funcționat un spital. Modificări 
drastice au fost efectuate în anii 1971-1972. Cu această ocazie a fost refăcut 
și acoperişul, ceea ce a stricat volumul original al clădirii. Ȋn anul 1986 a fost 
terminat noul spital municipal, o clădire de patru etaje care a acoperit faţada 
castelului. Ȋn parcul istoric au fost ridicate mai multe clădiri administrative și 
blocuri, au fost desființate aleile care legau centrul orașului de castel, izolându-l. 
Câțiva ani castelul a rămas fără o funcție anume, în final a primit destinație 
culturală. Între anii 2009-2013 statul a închiriat clădirea care între timp fusese 
retrocedată. 

Tekla Szabó: CommuniST urbanizaTion and The 
Urmánczy caSTle in Topliţa

This brief description presents the story of the Urmánczy estate situated in 
the centre of Topliţa (Harghita county). The estate’s history illustrates the 
transformations of urban architectural style during the communist era that led 
to the destruction of many historically significant buildings. 
After the Second World War, the castle was confiscated by the Communist State. 
Starting from 1952, a hospital operated in the main building and its annexes for 
several years. More drastic alterations were made in 1971-1972. The roof was 
changed and these alterations spoiled the original proportions of the building. 
In 1986, a four-storied hospital was built just in front of the castle, at only a few 
meters distance from its façade. Most of the park was also destroyed. Several 
administrative buildings and blocks of f lats were built in the former park, while 
the alleys connecting the city centre to the castle were eliminated. For a while 
the castle was not utilized but latter it was revived as museum and cultural 
centre. Although the building was returned to its former owners in 2009, the 
state rented it until 2013.


