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 SZILÁGYI Kinga1  

A kolozsvári Fő tér 
és a Szent Mihály-templom kertje

VÁROSKÉPI MEGFONTOLÁSOK 
A SZENT MIHÁLY-TEMPLOM MEGÚJÍTÁSA KAPCSÁN2

 Kivonat: Kolozsvár főterét a középkor óta uralja a Szent Mihály-temp-
lom. A tér a templomnak köszönhetően alakult ki. A templom és a tér együt-
tese évszázadokon át szakrális, társadalmi és politikai funkciókat látott el. 
A méretei alapvetően nem változtak az idők során, de a térarányok, s főként 
a templom megjelenése, képi szerepe folytonosan módosult a beépítettség 
mértékétől és a térhasználat jellegétől függően. A napirenden lévő temp-
lom-rekonstrukció kapcsán tisztázni kell a templomkert szerepét, városképi 
és funkcionális jelentőségét.

A történeti városképi elemzések alapján egyértelmű, hogy a templom-
kert megújítási tervében a városképi megjelenés, a templom és a tér ará-
nyainak kiegyensúlyozása lehet a cél. A tér szellemisége maga a változás; 
a középkor óta a templom és a tér viszonya, a tér megjelenése és benne a 
templom „körítése” újból és újból változott. A templom XIX. század végi 
kibontása a kereskedő- és piaci házak gyűrűjéből szinte steril környezetet 
eredményezett. A városi tér használata, a templom és a tér kapcsolatának 
rendezése, a funkciók tagolása azonban egyre inkább kívánta a templom-
kert vertikális tagolását is a pusztán síkszerű kialakításon túl. A XX. század 
közepén telepített örökzöldek a városképi együttesben kedvező térelemek, 
mert karcsú koronájukkal könnyedebbé teszik a templom súlyos tömegét.

Történeti városi tereink ugyanúgy változnak, ahogy változik, fejlődik, 
terjeszkedik maga a város is. A természet elemeinek újra helyet kell kapni-
uk, akár a városi tereken is. A kolozsvári főtéri templom esetében az időt, a 
változást, a természet fenségét megtestesítő fák a tér élhetőségét, tartalmas-
ságát javítják, de legalább olyan fontos az a vizuális hatás, amit az épület 
tömegének kölcsönöznek.

 Kulcsszavak: történeti városi tér, templomkert, Szent Mihály-templom, 
Kolozsvár

 Kolozsvár emblematikus főtere a Szent Mihály-templom által markán-
san definiált tér, mely az évszázadok során többször váltott arculatot és 
ugyancsak többször változtatta funkcióját. „Körülötte fejlődött ki a város, 
innen indult és ide érkezett minden út. A tér a templom által alakult ki, 
és szent funkciónak adott helyet.”3 A templom és tér együttese évszáza-

1 Kertépítész, doktor, egyetemi tanár a Budapesti Corvinus Egyetemen, Magyarország.
2 A Szent Mihály-templom rekonstrukciós tervét a plébánia megbízásából a Budapesti 

Műszaki Egyetem Építészettörténeti és Műemléki Tanszéke készítette, vezető tervező: 
dr. MEZŐS Tamás, Budapest, 2014.

3 FEKETE Albert: A szabadtér használatának fizikai és lelki akadályai. Tájépítészet. Tudo-
mányos szakmai folyóirat, 1. évf. 2000. 1. sz. 29–30.

 Abstract: Ever since the Middle Ages, Saint 
Michael’s Church has dominated the main 
square of Cluj-Napoca. The urban open space 
was shaped by the church. For centuries, the 
ensemble of church and open space served 
sacral, social and political functions. Its di-
mensions have not changed fundamentally 
over time, but the spatial proportions, and es-
pecially the church’s appearance and visual 
role have been constantly modified, depend-
ing on the degree of built-up area and the na-
ture of the use of space. In connection with the 
church conservation on the agenda, we have 
to clarify the role of the church garden, its sig-
nificance related to townscape and function.

Based on the analysis of the historical 
townscape, it is clear that within the garden’s 
conservation design, the goal was to balance 
the townscape appearance, the proportions 
of church and urban open space. The open 
space’s spirit is change itself; ever since the 
Middle Ages, the relationship between the 
church and the urban open space, the latter’s 
appearance, and within that the church’s envi-
ronment have been modified time and again. 
Freeing the church in the late 19th century from 
the ring of merchant and market houses has 
resulted in an almost sterile environment. 
However, the use of the urban open space, the 
ordering of the relationship between the church 
and the open space, and the breakdown of 
functions required the church garden’s verti-
cally articulated presentation, beyond the one 
in a planar manner. The evergreens planted in 
the mid-20th century are favourable spatial ele-
ments within the townscape ensemble, as with 
their slender crowns, they confer lightness to 
the church’s massive volume.

Our historical urban open spaces change 
in the same way as the town itself changes, de-
velops, and expands. Natural elements must 
be once again given space, even in urban 
areas. In the case of the church in the main 

1 Landscape architect, PhD, university teacher 
at the Corvinus University of Budapest, Hungary.

2 The conservation design was elaborated at the 
request of the parish of Saint Michael’s, by the 
Department for History of Architecture and 
of Monuments of the Budapest University of 
Technology and Economics, the head of design 
being Tamás MEZŐS, PhD. Budapest, 2014.
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dokon át fontos szakrális, társadalmi és politikai szerepet töltött be a vá-
ros életében. A tér méretei alapvetően nem változtak az idők során, de a 
térarányok, a térérzet, s benne kiváltképp a templom érvényesülése, képi 
szerepe folytonosan módosult a beépítettség mértékétől és a térhasználat 
jellegétől függően. Most, amikor napirenden van a Szent Mihály-temp-
lom rekonstrukciója,4 óhatatlanul tisztázni kell, vajon a templom és a fő-
tér történetében van-e „hagyományos”, visszaállítandó vagy megidézhető 
karakter, térhasználat és térkapcsolat, vagy a teret vizuális értelemben ma 
is egyértelműen uraló templom településképi szerepét kell-e alapul venni 
a templomkert rekonstrukciós tervezése során.

A kolozsvári Fő tér városképi 
megjelenésének változása

 A tágas, négyszögű főtér, amit 1869-ig Nagypiaczként vagy Piacz térként 
emlegettek, a középkori városokban szokásos kettős funkciót töltötte be, 
azaz szakrális és kereskedőtér volt, a templom körül több évszázadon át 
cinteremmel. A kora Árpád-kori szakrális-temetkezési szerepét MÉRI Ist-
ván 1943. évi ásatásai igazolták, amelyek révén egy XI–XII. századi temető 
leleteit hozta felszínre.5 Az első írásos feljegyzés szerint 1349-ben kezdtek 
a régi, már akkor is Szent Mihályról elnevezett kis templom helyén egy 

4 A Szent Mihály-templomon végzendő felújítási munkálatokat a felújítás kifejezés szi-
nonimájaként használt rekonstrukció fogalmával írjuk le. Véleményünk szerint a mű-
tárgyakon végzett restaurátori tevékenységet lefedő restaurálás fogalom sokkal korlá-
tozottabb tevékenység, mint az a beavatkozás, amit egy épület megújítása során kell 
elvégezni. Nem tekinthető restaurálásnak például az alap vagy a fedélszék tartószerke-
zeti megerősítése, illetve a világítás rendszerének felújítása sem, ami azonban az épület 
megújításának a része. Értelmezhetetlen például a restaurálás fogalom a tető héjalá-
sával, de akár a korábban is meszelt falfelületek újrameszelésével kapcsolatban is (dr. 
MEZŐS Tamás fogalommeghatározása).

5 MÉRI István: Ásatások a Főtéren. Kézirat. Kolozsvár, 1943. november 10. Magyar Nem-
zeti Múzeum Adattára. A különböző ásatások irodalmát lásd BENKŐ Elek: Kolozsvár 
magyar külvárosa a középkorban. Kolozsvár, 2004, Erdélyi Múzeum-Egyesület. 10., 28. 
lábjegyzet. Legújabban a templom északnyugati sarkánál álló Márton Áron-szobor ala-
pozásakor kerültek elő erre az időszakra utaló sírok. PAPP Szilárd: Építészettörténeti 
elődokumentáció a kolozsvári Szent Mihály-plébániatemplomról. Kézirat, 2013.

square of Cluj-Napoca, the trees that embody 
time, change, and the majesty of nature, en-
hance the urban open space’s liveability and 
substance, but the visual effect, which they 
lend to the church’s volume, is as important.

 Keywords: historical urban open space, 
church garden, Saint Michael’s Church, Cluj-
Napoca

 The emblematic main square of Cluj-
Napoca is sharply defined by the Saint Mi-
chael’s Church, which over the centuries has 
changed its appearance and function many 
times. “The town developed around it, all 
roads started from, and arrived here. The 
urban open space, hosting sacral functions, 
was shaped by the church.”3 For centuries, 
the ensemble of church and urban open 
space has played an important sacral, social, 
and political role in the town’s life. The lat-
ter’s dimensions have not been altered fun-
damentally over time, but the spatial pro-
portions, the sense of place, and within that 
especially the church’s self-assertion and vis-
ual role have constantly changed, depending 
on the degree of built-up area and the nature 
of the use of space. Now, when the conserva-
tion4 of Saint Michael’s is on the agenda, we 

3 Albert FEKETE, “A szabadtér használatának 
fizikai és lelki akadályai,” Tájépítészet. Tudo-
mányos szakmai folyóirat 1 (2000): 29-30.

4 In the Hungarian text, the conservation works 
to be implemented on Saint Michael’s church 
are described with the concept of reconstruc-
tion, considered by the author as a synonim of 
restoration. In the author’s view, the concept 
of restoration, indicating a restorer’s activity 
aimed at artistic creations, denotes a much 
more restrictive activity than the interventions 
needed to be implemented during a building’s 
conservation. For example, the load-bearing 
structural consolidation of a foundation or of 
a roof stucture, respectively the renewal of 
the illuminating system, cannot be regarded 

  1. ábra: Kolozsvár és hóstátjai, 1763–1787, részlet. Forrás: BÁLINT József: Kolozsvári emlékírók. Bukarest, 1990, Kriterion
  2. ábra: Kolozsvár térképe, 1810. © Hadtörténeti Térképtár, Budapest G I. H 351/4
  Figure 1. Cluj-Napoca and its suburbs, 1763-1787, detail. Source: József BÁLINT, Kolozsvári emlékírók (Bucharest: Kriterion, 1990)
  Figure 2. The map of Cluj-Napoca, 1810. © The Map Collection of the Military Archives, Budapest G I. H 351/4
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nagyobb templom építésébe.6 A munkálatok befejezését a nyugati kapun 
lévő 1444-es évszám jelzi. A templomot nem sokkal ezután, 1489-ben tűz-
vész károsította. A helyreállítás ugyan még Mátyás király idejében megtör-
tént, ám az északi oldalra helyezett torony rekonstrukciója jóval később, 
csak 1511–1545 között készült el. A torony ezután még kétszer pusztult 
el: először az 1697-es tűzvészben (csak 1742–1744 között építették újjá ba-
rokk stílusban), majd 1763-ban villámcsapás és földrengés károsította. A 
jelenlegi, tehát immár negyedik, neogótikus stílusú torony építését 1859-
ben fejezték be.7

A templomhoz és a toronyhoz hasonlóan a térfalat alkotó épületek is 
többször cserélődtek, illetve át is épültek, 1655-ben és 1697-ben tűzvész, 
majd a Rákóczi-szabadságharc pusztításai miatt. Az 1600-as évek végére 
többségében egyemeletes, reneszánsz kőházak szegélyezték a teret. A tűz-
vészek utáni újjáépítés már barokk stílusban történt, ahogy a Szent Mi-
hály-templom akkori tornya is hagymakupolás barokk torony volt. A XIX. 
század első felére rokokó és klasszicista stílusban épültek át a teret övező 
házak, de a stíluskeveredés a homlokzatok esetében mindig tetten érhető, 
hiszen azok az adott korszak építészeti stílusa szerint formálódtak (a 11. 
számú Wass-ház reneszánsz, klasszicista és rokokó stíluselemeket őriz, de 
leginkább eklektikusnak vagy neorokokónak nevezhetnénk8; a klasszicista 
stílusra a Jósika-palota a példa). Az építészeti térfal minden stíluskevere-
dés ellenére harmonikus és egységes. 

A Fő tér korábbi neve, a Nagypiacz tér egyértelműen jelzi a térnek egé-
szen a XV. századig visszavezethető világi funkcióját, ami tehát a szakrá-
lis-temetkezési szereppel jól megfért, sőt, a vásáros és piaci népet, a vá-
rost kiszolgáló árusok az egyház bevételét, anyagi biztonságát is növelték. 
A piactéri funkciót a nagy nyitott térség (MÉRI István ásatásai szerint a 

6 A jelenlegi Szent Mihály-templom építésének kezdetével nemigen számolhatunk a XIV. 
század közepe előtt, de bizonyosra vehető, hogy az 1349-es búcsúbullában felszentelt-
ként említett templom nem lehetett azonos a maival. PAPP, i. m.

7 A templom építéstörténetét lásd SAS Péter (szerk.): A kolozsvári Szent Mihály-templom 
és egyházi gyűjteménye. Kolozsvár, 2009, Gloria.

8 BALOGH Ferenc: A kolozsvári Fő tér újkori arculatának kialakulása. Az együttes város-
tájképi értékeinek kibontakozása. In DÁNÉ Tibor Kálmán et al. (szerk.): Kolozsvár 1000 
éve. Kolozsvár, 2001, Erdélyi Múzeum-Egyesület. 221. MIHÁLY Melina: Fő tér 11. sz. 
(Wass Otília egykori háza), Kolozsvár. Romániai Magyar Lexikon az Adatbank.ro honla-
pon. Forrás: http://lexikon.adatbank.ro/muemlek.php?id=405 [2015. január].

have to clarify inevitably, whether there is a 
character, a use of space or a spatial connec-
tion in the history of the church and the main 
urban open space, which is “traditional” and 
should be reinstated or invoked, or whether 
the garden’s conservation design should be 
based on the church’s role in the townscape, 
which, in a visual sense, clearly dominates 
the open space even today.

Change in the townscape 
appearance of the main urban 
open space in Cluj-Napoca

 The spacious, rectangular main urban 
open space, which until 1869 was referred 
to as Large Market or Market Square, filled 
a double role, typical in medieval towns, i.e. 
of sacral and commercial space, having a 
churchyard around the church building for 
several centuries. Its early Arpadian sacral-
burial role was confirmed in 1943 by the 
archaeological excavations of István MÉRI, 
who brought to light the findings of a cem-
etery from the 11th-12th century.5 Accord-
ing to the first written records, in 1349 the 
construction of a larger church began in the 
place of an old, smaller one, already named 

as conservation or restoration, which is still 
part of a building’s refurbishment. Similarly, 
the roof covering or whitewashing an earlier 
whitewashed wall is also hard to define as res-
toration (definition by Tamás MEZŐS, PhD).

5 István MÉRI, “Ásatások a Főtéren” (manuscript, 
Cluj-Napoca, November 10, 1943, in the Da-
tabase of the Hungarian National Museum – 
Magyar Nemzeti Múzeum Adattára). For the 
literature on the different excavations, see: 
Elek BENKŐ, Kolozsvár magyar külvárosa a 
középkorban (Cluj-Napoca: Erdélyi Múzeum-
Egyesület, 2004), 10, footnote 28. The most 
recent grave findings that refer to this period 
were unearthed during the groundwork of the 
Áron Márton statue at the church’s north-west-
ern corner. Szilárd PAPP, “Építészettörténeti 
elődokumentáció a kolozsvári Szent Mihály-
plébániatemplomról” (manuscript, 2013).

  1. kép: 1800-as évek eleje, a templomot és körülötte a cintermet szorosan ölelik körül a piaci- és kereskedőházak. Forrás: http://www.muvelodes.ro/
index.php/Kiadas?id=51

  Photo 1. The early 1800s, the church and its surrounding churchyard are enclosed tightly by the market and merchant houses. © Source: http://www.
muvelodes.ro/index.php/Kiadas?id=51
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középkorban már kövezett volt a tér)9 és a templom körüli, szinte zárt so-
ros beépítés szolgálta (1–2. ábra).

Az egykori ábrázolások és képeslapok tanúsága szerint egészen a XX. 
század elejéig a Szent Mihály-templom a középkori templomokhoz hason-
lóan a városi szövetből, a környező piaci épületek, házak és bódék gyűrű-
jéből emelkedett ki (3. ábra). Ez a városszerkezeti adottság a városképet, 
illetve a templom látványát is alapvetően meghatározta. A templomot kö-
rülvevő földszintes vagy emeletes kereskedőházak a homlokzatot részben 

9 A mintegy 10–15 cm vastag térburkolat nagyrészt Szamos-kavicsból, kevés kőből és tégla-
darabból állt. MÉRI, i. m.

after Saint Michael.6 The date 1444 on the 
western portal indicates the completion of 
the works. Soon after, in 1489, a fire dam-
aged the church. Although the reconstruc-
tion had already taken place during the reign 
of King Matthias I of Hungary, the rebuilding 
of the tower, located on the northern side, 
was completed much later, in 1511-1545. 
Later the tower was destroyed twice more: 
first in the 1697 fire (rebuilt in Baroque style 
only in 1742-1744), then it was damaged by 
lightning and earthquake in 1763. The cur-
rent, thus already fourth, neo-Gothic tower 
was completed in 1859.7

Like the church and the tower, the build-
ings that constitute the urban open space 
border have been replaced, respectively 
rebuilt repeatedly, due to the devastations 
caused by the 1655 and 1697 fires, and later 
by RÁKÓCZI’s war of independence. By the 
late 1600s, the open space was mostly lined 
by two-storey Renaissance stone houses. 
The reconstruction after the fires already 
took place in Baroque style, similarly to the 
contemporary tower of Saint Michael’s, a Ba-
roque construction with a bulbous cupola. 
By the first half of the 19th century, the hous-
es surrounding the square were rebuilt in Ro-
coco and Neoclassical styles, but a stylistic 
amalgamation is always tangible on the main 
elevations, as these were shaped according to 
the given architectural style (the Wass House 
at no. 11 contains Renaissance, Neoclassical 
and Rococo elements, but it could mostly be 
called Eclectic or Neo-rococo,8 the Neoclas-
sical style being exemplified by the Jósika 
Palace). In spite of the stylistic mixture, the 
open space’s architectural border is harmoni-
ous and uniform.

The earlier name of the Main Square, 
Great Market, clearly indicates the urban 
open space’s secular function, traceable back 
as far as the 15th century, which thus co-ex-
isted well with the sacral-burial role, moreo-
ver, the vendors serving the fairgoers, market 
people, and the town, increased the church’s 
revenue and financial security. The market-
place function was ensured by the large open 
space (according to the excavations of István 
MÉRI, it was paved already in the Middle 
Ages)9 and the quasi row housing around the 
church (Figures 1-2).

According to contemporary represen-
tations and postcards, until the early 20th 
century, Saint Michael’s Church rose, in the 

6 We cannot really envisage the commencement 
of the present church’s construction prior to 
the mid-14th century, but it is certain that the 
church, mentioned as consecrated in the in-
dulgence bull of 1349, could not be identical 
to the present one. PAPP, op. cit.

7 For the church’s building history, see Péter SAS 
(ed.), A kolozsvári Szent Mihály-templom és egy-
házi gyűjteménye (Cluj-Napoca: Gloria 2009).

8 Ferenc BALOGH, “A kolozsvári Fő tér újkori ar-
culatának kialakulása. Az együttes várostájképi 
értékeinek kibontakozása,” in Kolozsvár 1000 
éve, ed. DÁNÉ Tibor Kálmán et al. (Cluj-Napoca: 
Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2001), 221. Melina 
MIHÁLY, “Fő tér 11. sz. (Wass Otília egykori 
háza), Kolozsvár,” Hungarian Encyclopedia in 
Romania on the Adatbank.ro website. http://
lexikon.adatbank.ro/muemlek.php?id=405

9 The pavement, thick of around 10-15 centime-
tres, was mostly made up of gravel from the 
Someº River, as well as some rocks and pieces 
of brick. MÉRI, op. cit.

  2. kép: 1859, a templom vertikális arányain a torony sokat javított, bár itt még csak építés közben 
látható. © Arcanum adatbázis képeslapgyűjteménye. Forrás: http://postcards.hungaricana.hu/hu/

  Photo 2. 1859, the church’s vertical proportions were greatly improved by the tower, although here we 
only see it during its construction. © Arcanum Database postcard collection. Source: http://postcards.
hungaricana.hu/hu/

  3. ábra: Kolozsvár városának és azt körülvevő várfalainak rajzolata, 1831. A templom és a főtér 
viszonyában még a piaci használat dominál.  © Hadtörténelmi Levéltár, Budapest G I. H 351/9

  Figure 3. The drawing of Cluj-Napoca and its surrounding curtain walls, 1831. The market function 
still dominates the relationship of the church with the main urban open space. © The Military Archives, 
Budapest G I. H 351/9
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kitakarták. A távlati képben a templom tömege lépcsőzetesen növekedett, 
s mintegy fölébe nőtt a szakrális épület a világi funkcióknak (1. kép). Az 
1859-ben befejezett torony markáns tömege ellenére azonban vertikális 
lendületet adott a templomnak, különösen a déli homlokzat felől (a torony 
súlyos tömege miatt ugyanis az északi látvány nehézkes maradt, és épp 
ezért az ábrázolások, képek is rendre dél felől mutatják a Szent Mihály-
templomot) (2. kép).

A főtér funkciója, kialakítása, és ezzel a templom megjelenése is a 
századfordulón változott meg  lényegesen (3. kép). Egy 1784-es datálású 

fashion of medieval churches, from the ur-
ban fabric, i.e. the ring of surrounding mar-
ket buildings, houses, and booths (Figure 3). 
This urban structural aptitude has funda-
mentally determined both the townscape, 
as well as the church view. The enclosing 
single- or two-storey merchant houses have 
partially masked the church elevation. From 
a perspective view, the church’s volume 
grew gradually, as if the sacred building were 
growing over the secular function (Photo 1). 
The tower completed in 1859, despite its 
impressive volume, however provided the 
church with a vertical impetus, especially 
from the southern elevation (namely, due 
to the tower’s massive volume, the northern 
view remained ponderous, this is why the 
representations and images show Saint Mi-
chael’s regularly from the south) (Photo 2).

At the turn of the 20th century, the main 
urban open area’s function and configura-
tion changed fundamentally, along with the 
church’s appearance (Photo 3). A perspective 
drawing dated 1784,10 based on the urban 
planning needs of the town, indicated already 
at this time the chaotic-looking row of work-
shops and stores built on the wall encircling 
the church as destined to be demolished, but 
the lessor parish stepped up with damage 
claims.11 At the middle of the 19th century, 
the development of a worthy environment 
for the church, now as a wooded public open 

10 The Archives of Saint Michael’s Church.
11 PAPP, op. cit., 44.

  3. kép: 1898, a piac az utolsó éveiben már meglehetősen elhanyagolt viszonyokat mutatott. 
© Arcanum adatbázis képeslapgyűjteménye. Forrás: http://postcards.hungaricana.hu/hu/

  Photo 3. 1898, during its last years, the market showed an increasingly abandoned state. 
© Arcanum Database postcard collection. Source: http://postcards.hungaricana.hu/hu/

  4. ábra: Kolozsvár szabad királyi város tervrajza, 1900 körül. A templom kiszabadítása utáni állapot. A Karolina-oszlop még a helyén van, a templom körül kis 
kert képez térhatárt

  Figure 4. Map of Cluj-Napoca, Free Royal Town, around 1900. The state after the church’s release. The Karolina Column is still in its place, the church’s spatial 
delimitation is a small garden
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térrajz10 a város térrendezési igénye alapján már akkor lerombolandónak 
tüntette fel a templomot övező falra ráépített, kaotikus kinézetű műhely- 
és boltsort, ám a területet bérbeadó plébánia kártérítési igénnyel lépett 
fel.11 A XIX. század közepén újra előtérbe kerül a templom méltó környe-
zetének kialakítása, immár fásított köztér formájában.12 Végül csak a XIX. 
század végén sikerült a piacot felszámolni a főtéren. A városi rekreációs 
igényeknek is helyet adó, új szellemiségű térrendezés során a piacfunk-
ciót áthelyezték, a templomot körülölelő beépítést elbontották, s így a 
templom kiszabadult az épületek, építmények gyűrűjéből. A főtér hirtelen 
hatalmasra nőtt. A járdát, a kocsiutat és a templom körüli korzót leburkol-
ták.13 A teret sétatérként parkosították, a cinterem helyén a templom körül 
kialakított kert a szakrális funkció térbeli megerősítéseként is szolgált. A 
kolozsváriak vágya, a „szabad téren szabad templom” végre megszületett. 
A tágas téren magányosan álló templom azonban mintha elvesztette volna 
városi léptékét.14 A templom körüli kis kert, az egykori cinterem, sőt még 
a téren kialakított parterek is még sokáig csak horizont alatti kiültetéssel 
jelentek meg, hogy a templom tökéletes feltárulását semmiféle vertikális 
elem ne zavarja (4. ábra). A városnak ez az álma érthető volt, ám a temp-
lom vertikalitása romlott, a tömeg, a toronnyal együtt súlyossá vált.

A térrendezés fontos részeként a déli homlokzat előtti téren 1902-ben állí-
tották fel FADRUSZ János gyönyörű Mátyás király-szoborcsoportját. A kibon-
tott templom kedvező és mondandójában is tartalmas nézete mind a mai na-
pig a déli homlokzat, s itt van a rekreációs és agórafunkciókat befogadó tér is.

A templom körül alacsony kerítéssel határolt templomkert az 1900-as 
évek elején jött létre, a tér parkosítása során.15 Ezekben az években kez-

10 Szent Mihály-templom irattára.
11 PAPP, i. m. 44.
12 SAS, i. m. 57. A templom kiszabadítását SCHÜTZ János gondnok szorgalmazta. 1863-ra 

készült el az a tervrajz, ami a szakrális funkcióval össze nem egyeztethető piacot lebon-
tani javasolta, míg a tér déli részén árnyas ligetnek adott helyet.

13 A főtér parkosítását a brétfűi kertészet vezetője, SCHULTZ Rezső műkertész irányította.
14 A középkori templomok rendre sűrű városi szövetből magasodtak ki és csak nyugati, 

valamint déli térfalukon voltak szabadok. A XIX. századi városátépítés során megnyi-
tott, tágas teret kapott templom elveszítette monumentalitását, égbe törő karakterét. A 
gótikus építészet egyik csodája, a párizsi Notre-Dame-székesegyház esetében is jól érzé-
kelhető karaktervesztés történt.

15 1900-ra építették meg PÁKEI Lajos műépítész tervei alapján a SIMONFFY István gyá-
rában legyártott, és a templom körül ma is részben látható alacsony, öntöttvas rácsot, 
közel 300 méter hosszon. PAPP, i.m. 44. SAS, i. m. 59.

space, was brought up once again.12 Finally, 
it was only in the late 19th century that the 
market could be cleared away from the main 
urban open space. During its redevelopment, 
endowed with a new spirituality and host-
ing the recreational needs of the town, the 
market function was transferred, the built-
up enclosure was demolished, and thus the 
church was freed from the ring of build-
ings and constructions. The main urban 
open space suddenly increased enormously, 
the sidewalks, streets, and the promenade 
around the church were paved.13 The open 
space was landscaped as an area for stroll-
ing; the garden that was developed around 
the church instead of the churchyard, served 
as a spatial reinforcement of the sacral func-
tion. The burghers’ desire of “a free church 
in a free open space” was finally carried out. 
However, the church, standing solitarily in 
the ample open space, seemed to have lost 
its urban scale.14 The small garden around 
the church, the former churchyard, moreo-
ver, even the parterres developed in the ur-
ban open space had appeared for a long time 
with bedding out below the horizon, so that 
no vertical element may disturb the perfect 
view of the church (Figure 4). This wish of 
the inhabitants was understandable, but the 

12 SAS, op. cit., 57. The church’s freeing was 
urged by custodian János SCHÜTZ. The de-
sign was completed by 1863, which suggested 
that the market be demolished, as being ir-
reconcilable with the sacral function, while 
on the open space’s southern side it offered a 
place for a shady grove.

13 The main urban open space’s landscaping was 
led by horticulturist Rezső SCHULTZ, head of 
the plant nursery in Breaza.

14 Medieval churches usually rose from thick 
urban fabric, being free only on their western 
and southern sides. During the urban rede-
velopment of the 19th century, the churches, 
having gained an open, spacious urban open 
space, lost their monumentality, their soaring 
character. Even in the case of one of the won-
ders of Gothic architecture, the Cathedral of 
Notre-Dame in Paris, a clearly sensed loss in 
character has occurred.

  4. kép: 1901, a „kibontott” főtemplom magányos és nehézkes tömege a tér tágassága és üressége miatt is szembeötlő. Az egyetlen díszparter síkszerű 
kialakítása nem ellenpontozza az épület tömegét. © Arcanum adatbázis képeslapgyűjteménye. Forrás: http://postcards.hungaricana.hu/hu/

  5. kép: 1910 körül, a tér parkosítása elkészült, a Mátyás király-szoborcsoport és a templom együttese emblematikus városképet ad. © Arcanum adatbázis 
képeslapgyűjteménye. Forrás: http://postcards.hungaricana.hu/hu/

  Photo 4. 1901, the solitary and ponderous volume of the “released” parish church is obvious due to the vastness and emptiness of the urban open space. The 
planar confi guration of the only parterre does not counterweigh the building’s volume. © Arcanum Database postcard collection. Source: http://postcards.
hungaricana.hu/hu/

  Photo 5. Around 1910, the open space’s landscaping has been fi nished, the King Matthias I sculptural group and the church off ers an emblematic townscape. © 
Arcanum Database postcard collection. Source: http://postcards.hungaricana.hu/hu/.hungaricana.hu/hu/

4. 5.
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dődött meg a templomkert és a tér faállományának telepítése, jellemzően 
örökzöldekkel, fenyőkkel. Az átlós keresztutak által meghatározott négy 
térnegyedben előbb csak egy, majd három kerti partert alakítottak ki.

Az elmúlt évtizedekben a tér képe, a templom megjelenése sokat vál-
tozott. A templomkertbe telepített fenyők a templom tiszta feltárulását 
csökkentették, mivel helyenként meglehetősen sűrű lombkoronaszint jött 
létre. A két háború közötti időszakban telepített fenyők, örökzöldek itt-ott 
egymást is elnyomták, a koronák eltorzultak. A felújítási terv készítésének, 
a templomkert felmérésének idejére már jelentős állományritkítás történt. 
A 2013. évi felmérés alapján a megmaradt fák egy része az eltorzult, felko-
paszodott korona miatt szintén kivágásra szorul majd.

A templomkert rekonstrukciós 
tervének célja, feladata

 A távlati, városképi feltárulás elemzése során megállapítható, hogy a 
templom megjelenését a faállomány nem rontotta, hanem épp ellenkező-
leg, kiegészítette és erősítette. A középkortól több évszázadon át a temp-
lom az épületek közül emelkedett ki, arányai, tömege, ég felé irányultsága 
a körülépítéssel együtt volt értelmezhető. A piaci funkciók megszűnésével 
és az épületek elbontásával tágas, rendezett városi főtér jött létre, de a 
templom megjelenése megváltozott, az épület tömege nehézkessé vált. A 
fenyők felnövése, az ég felé törő, nyúlánk koronák megjelenése a város-
képben előnyére vált a templomnak, léptéket adtak a háznak és javították 
vertikalitását. Különösen igaz ez az északi oldalon, ahol a torony nehézkes 
tömege miatt a templom horizontális vonala érvényesül. A karcsú, égbe 
törő fenyők ezt a súlyos megjelenést határozottan ellensúlyozzák.

A templomkert megújítási terve a megtartásra érdemes fenyők, örök-
zöldek kiegészítését javasolja oly módon, hogy távlatban se legyen túl 
sűrű az állomány. Ezzel a templom saját karakteres környezete megmarad, 
megerősödik, a középkori cinteremhez méltó hangulat megmarad.

A tér jelenlegi használati rendje, a sokszor nem odavaló, zajos ren-
dezvényekkel terhelt agórafunkció miatt a templomkert határozott kije-

church’s verticality was deteriorated, its vol-
ume, together with that of the tower, became 
ponderous.

As an important part of the open space’s 
redevelopment, the beautiful sculptural group 
of King Matthias I, by János FADRUSZ, was 
erected in 1902 in front of the southern eleva-
tion. This elevation of the freed church remains 
until our present days, the preferred view, be-
ing meaningful also in its message, while the 
urban open space that hosts recreational and 
agora functions lies on this same side.

The church garden, delimited by a low 
fence, was thus created in the early 1900s, 
during the urban open space’s landscaping.15 
It was during these years that the wood stock 
of the churchyard area and that of the open 
space was planted, typically with evergreens 
and pines. At first, only one garden parterre 
was arranged in one of the four quadrants 
defined by the diagonal crossroads, later this 
number increased to three.

In recent decades, the appearance of 
the urban open space and of the church has 
changed a lot. The pines populated in the 
church garden have reduced the church’s 
clear view, as in some places they grew a 
fairly dense canopy. The pines and ever-
greens planted in the interwar period have 
suppressed each other in some places, which 
resulted in distorted crowns. By the comple-
tion of the conservation plan and the church 
garden’s survey, there had already been a se-
rious stock thinning. Based on the 2013 sur-
vey, a part of the remaining trees will have to 
be cut out due to their distorted, thin crown.

15 By 1900, the low cast iron rail that even to-
day can be seen partially around the church, 
produced in the factory of István SIMONFFY 
based on the design of architect Lajos PÁKEI, 
was built on a distance of almost 300 metres. 
PAPP, op. cit., 44. SAS, op. cit., 59.

  6. kép: Mátyás király-szoborcsoport, a templom körül a kerítéssel határolt kis templomkert az 1930-as években. Az örökzöldek, fenyők egyre határozottabb 
tömeget adnak. © Arcanum adatbázis képeslapgyűjteménye. Forrás: http://postcards.hungaricana.hu/hu/

  7. kép: 1920-as években készült madártávlati kép, ami a teret a parkosítás kezdeti, első stádiumában mutatja, egy gyepes és örökzöldekkel gazdagított 
parterrel. A tágas térben álló templom zömök, súlyos tömege szabadon érvényesül. 1930-as években a parkosítás befejeződött, a három gyepes parter és az 
örökzöld facsoportok a templom számára is jó előteret adnak. © Arcanum adatbázis képeslapgyűjteménye. Forrás: http://postcards.hungaricana.hu/hu/

  Photo 6. The King Matthias I sculptural group and the small garden surrounding the church, delimited by a fence, in the 1930s. The evergreens and pines give us an 
increasingly determined volume. © Arcanum Database postcard collection. Source: http://postcards.hungaricana.hu/hu/

  Photo 7. Bird’s eye view in the 1920s, showing the urban open space in its initial, fi rst stage of landscaping, with a lawn parterre, enriched with evergreens. 
The massive, heavy volume of the church standing in the wide open space is being asserted freely. In the 1930s, the landscaping was fi nished; the three lawn 
parterres and groups of evergreen trees off er an adequate foreground for the church as well. © Arcanum Database postcard collection. Source: http://postcards.
hungaricana.hu/hu/
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The objective and task of the 
church garden’s conservation 
design

 During the analysis of the perspective, 
townscape view, it was observed that the 
church’s visual appearance was not weak-
ened by the tree stock, but rather the latter 
supplemented and strengthened it. Since 
the Middle Ages, the church stood out from 
buildings for centuries, its proportions, vol-
ume, and orientation towards the sky could 
be interpreted together with the enclosure. 
By eliminating the market function and de-
molishing the buildings, a spacious, ordered 
main urban open square was created, but the 
church’s appearance changed, the building’s 
volume becoming somewhat ponderous. The 
growing of the pines, the appearance of the 
slender crowns thrusting towards the sky, 
benefited the church within the townscape, 
giving it scaling and improving its verticality. 
This is especially true for the northern side, 
where as a result of the tower’s ponderous 
volume, the church’s horizontal direction 
predominates. The slender, soaring pines 
decidedly equilibrate this heavy appearance.

Thus, the conservation design of the 
garden recommends the supplementation of 
those pines and evergreens that are worth 
keeping, taking care that on the long run the 
stock should not be too thick. Thus, the 
church will retain, even strengthen its own 
characteristic environment, keeping an atmos-
phere worthy of the medieval churchyard.

lölése és rendezése a szakrális és a mindennapi élet világi funkcióinak 
szükségszerű szétválasztása érdekében is szükségszerű. A kert megújítá-
si ter vében a vertikális léptékadó elemeket jelentő faállomány mellett a 
Márton Áron-szobor méltó környezetének megteremtését, és a déli hom-
lokzat előtt immár hagyományosnak számító rózsakert megújítását MÁRK 
Gergely nemesített magyar rózsafajtáival ajánlott megoldani.16

A nyugati kapu előtti dísztér mellett, az északi oldalon elhelyezett 
Márton Áron-szobor is méltó környezetet kap, rózsakerttel, pihenővel. A 
meglévő, megtartásra érdemes fák és örökzöldek állományát ki kell egé-
szíteni, mind a szobor hátterét, mind az északi térrész parkolóterületétől 
leválasztó térhatárt.

A kolozsvári Fő tér maga a változás

 A templomkert megújítási tervének készítése során a városképi meg-
jelenés, a templom és a tér arányainak kiegyensúlyozása volt a cél. A tér 
szellemisége maga a változás, hiszen a középkor óta a templom és a tér vi-
szonya többször is módosult, a szakrális funkció és a városi mindennapos 
használat folyamatosan jelen volt, ám az arányok, a használati módozatok 
rendre változtak. S így rendre változott a tér megjelenése, benne a temp-
lom „körítése” is. A középkori cinteremtől nem lehetett idegen a vertikáli-
san is tagolt kert; a körítőfal mentén felhúzott kereskedőházak kesze-kusza 
gyűrűje, zajos és világi funkciója egyre inkább zavaróvá vált. A templom 
kibontása szinte steril környezetet eredményezett, a szabad feltárulást 

16 MÁRK Gergely (1923–2013) Magyarrégenben (ma Szászrégen része) született. Rózsa-
nemesítő munkájában a fajtanevek megválasztásával is megemlékezett a szülőföldről 
és Erdély nagyjairól. A rózsakertben a Kolozsvár teahibrid rózsafajta és a Márton Áron 
emléke teahibrid rózsafajta található.

  8. kép: A templom körüli megmaradt fenyőállomány tagolja, a támpillérekhez és ablakokhoz hasonlóan felfelé nyújtja az épület nehézkes tömegét, 2013. 
© SZILÁGYI Kinga

  9. kép: A Márton Áron-szobor környezete rendezésre vár. © SZILÁGYI Kinga
  Photo 8. The surviving pine stock around the church, similarly to the buttresses and the windows, articulates and elongates the church ponderous volume 

upwards, 2013. © Kinga SZILÁGYI
  Photo 9. The environment of the Áron Márton statue is waiting for landscaping © Kinga SZILÁGYI
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Due to the square’s current use, the – of-
ten noisy and inadequate – agora function 
laden with events, the decided delimitation 
and arranging of the garden are necessary 
for the sake of separating the sacral and the 
mundane function of everyday life. In addi-
tion to the tree stock that indicates the verti-
cal scaling of the garden conservation design, 
the creation of a worthy environment for the 
statue of Bishop Áron Márton and the renew-
al of the rose garden in front of the southern 
elevation, already considered a traditional el-
ement, it is recommended to be solved with 
the Hungarian rose species bred by Gergely 
MÁRK.16

The statue of Áron Márton, located on 
the northern side of the festive ground in 
front of the western gate, will also receive a 
worthy environment, with a rose garden and 
a rest area. The stocks of existing trees and 
evergreens that are worth preserving have 
to be supplemented to serve as the statue’s 
background and as a spatial boundary of the 
parking area on the northern side.

The main urban open space 
of Cluj-Napoca is change itself

 During the drafting of the church garden’s 
conservation design, the goal was to balance 
the townscape appearance, the proportions of 
the church and that of the urban open space. 
The latter’s spirit is change itself, as since the 
Middle Ages, the relationship between the 
church and the open space has been modi-
fied time and again, the sacral function and 
the everyday urban use being constantly 
present, but the proportions and modes of 
use changing gradually. Therefore, the ur-
ban open space’s appearance also changed 
little by little, and within that the church’s 
environment as well. The garden, articulated 
also vertically, could not have been alien to 
the medieval churchyard; the tangled ring 
of merchant houses built along the curtain 
walls, their noisy and profane functions 
becoming increasingly troublesome. Free-
ing the church resulted in an almost sterile 
environment; even the overgrown bushes of 
the churchyard could not obstruct its unhin-
dered view. The use of the urban open space, 
the ordering of the relationship between the 
church and the open space, and the break-
down of functions required the garden’s 
vertically articulated presentation as well, 
not only in a planar manner. Our historical 
urban open spaces change in the same way 
as the town itself changes, develops, and ex-
pands. Natural elements must be once again 
given space, even in urban areas.

16 Gergely MÁRK (1923-2013) was born in Re-
ghi nul Unguresc (today part of Reghin). Dur-
ing his rose breeding activity, while selecting 
the names of the species, he commemorated 
his homeland and the great personalities of 
Transylvania. In the rose garden, the domi-
nant types are the Cluj-Napoca hybrid tea rose 
and the Remembrance of Áron Márton hybrid 
tea rose.

nem akadályozhatták még a cinterem nagyra nőtt bokrai sem. A városi tér 
használata, a templom és a tér kapcsolatának rendezése, a funkciók tago-
lása megkívánta a templomkert vertikálisan is tagolt, immár nem pusztán 
síkszerű kialakítását. Történeti városi tereink ugyanúgy változnak, ahogy 
változik, fejlődik, terjeszkedik maga a város is. A természet elemeinek újra 
helyet kell kapniuk a városi tereken is.
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