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Benyóné dr. Mojzsis Dóra: A Fő tér épületei a középkorban

MÚZEUM

A középkori Óbuda (a XIII. századig Buda) királyi alapí-
tású káptalani városa – az okleveles adatok szerint – a hajda-
ni római erőd és a római légióstábor északi részén helyezke-
dett el. Központja a mai Fő tér – Szentlélek tér területén volt. 
Az Óbudán végzett ásatások általában leletmentés jelleggel 
és nem előre eltervezettként történtek (1935-től), épületsza-
nálások, illetve alapozások, közműépítések nyomán. A ré-
gészeti feltárások azonban így is megerősítették a történeti 
források leírásait. A kutatások eredményei igazolták, hogy a 
mai Fő téren álltak egykor a XI. századi Szent Péter és a XIV. 
századi Szűz Mária prépostsági templomok, a prépost palo-
tája, a kanonokok házai, raktár- és lakóépületek, valamint 
az első királyi kúria. Egy-egy épület nem minden esetben 
semmisült meg az évszázadok viharos történelmi esemé-
nyeiben; sokszor született új, a régit is felülmúló alkotás a 
romba dőlt helyén, közelében, építőanyagként felhasználva 
a régi köveket. Így épült fel a római építmények maradvá-
nyain az Árpád-kori Szent Péter templom, ennek romjaiból 
pedig a csodálatos gótikus remekmű: a Szűz Mária temp-
lom. Sajnos ránk, a kései utódokra már csak a régészet segít-
ségével feltárt – gyakran visszatemetett – romok és az ezek 
alapján elkészített alaprajzok, rekonstrukciók, makettek 
maradtak, amelyeknek segítségével felidézhetjük az egyko-
ri királyi székhely, majd királynéi város egyházi központjá-
nak a korabeli Európa művészetével egyenrangú alkotásait, 
építészetét.

Talán már Szent István király, de nagyobb valószínűség-
gel utóda, Orseolo Péter alapította Szent Péter tiszteletére az 
óbudai káptalant, amelyet először a II. Géza király által 1148-

ban kiadott oklevél említ. Építése Szent László király idejé-
ben fejeződhetett be. A káptalan – amely egyházi, jogi testü-
let – országos hiteleshely szerepét is betöltötte, vagyis joga 
volt hiteles pecsétjével megerősített oklevelet kiállítani bár-
milyen jogügyletről (peres ügyekről, birtokba iktatásokról 
és birtok-adományozásokról, öröklésekről, családok közötti 
birtokvitákról stb.). A káptalan már a XIII. század elejétől 
tüzes vas próbahely is volt. A nem túlzottan humánus eljá-
rás során a vádlottból válogatott kínzások során – amelyben 
fontos szerep jutott a tüzes vasnak is – igyekeztek kiszedni a 
beismerő vallomást, többnyire sikeresen. Az óbudai prépos-
tok országos méltóságként szerepeltek. Az egyházi testület 
a középkor végéig hivatalosan „budai káptalannak” nevez-
te magát, az új, budai királyi központ elkészülte után is. Fel-
tételezhető, hogy Anonymus is budai prépost volt.

A Szent Péterről elnevezett prépostsági templom a 
jelenlegi Fő téren, a Zichy-kastély udvarának a Laktanya 
utca felé eső részén, egészen a Kórház utcáig kiterjedően 
állhatott. Az 1935-től, szakaszosan 2001-ig tartó feltárása 
során a XIV. században mellé épült Szűz Mária templom 
felszínre kerülése közben határozták meg a régészek 
(Garády Sándor, Bertalan Vilmosné, Altmann Júlia, Kár-
páti Zoltán) a Péter templom maradványait is. Közelében 
helyezkedett el az első királyi kúria, valamint a préposti 
palota. A templom az 1241–42-es tatárjárás során olyan sú-
lyos károkat szenvedett, hogy később csak egy kis részét 
sikerült helyreállítani. Ezért alapította meg mellette a XIV. 
században Lokietek Erzsébet királyné a gótikus Szűz Má-
ria templomot.

A kutatások eredményei alapján a Péter templomot alapí-
tásakor egyhajós, majd később háromhajóssá átépített, pillé-
res árkádsorú bazilikaként tudták rekonstruálni. Falait nagy-
részt római kori épületek visszabontott részleteire alapozták. 
A templom keleti vége félköríves záródású, nyújtott apszissal, 
alatta altemplommal. A háromhajós templom teljes hossza 70 
méter körül lehetett, szélessége 30–35 méter volt. A kétméte-
renként elhelyezkedő pillérek alapozását a mellékhajókban 
faragott római kövekből alakították ki. Ezekhez tartozhattak 
az előkerült akantuszos pillérfejezetek. A templom padlóját a 
hajókban és az altemplomban kőlapokkal burkolták. A régé-
szet a templom pusztulásának történeti leírásait is igazolta: a 
tatárjárás pusztításait jelezték az erősen átégett, fekete, üsz-
kös felületű kövek a korabeli rétegekben. A későbbi – Mátyás 
király által alapított pálos kolostor és a Mária templom sek-
restyéjének építéséhez felhasznált – bontások nyomait iga-
zolták az apszis feltárt szakaszán, a kőpadló maradványain 
talált XV. századi kerámiatöredékek is. A Péter templomból 
közel 50 darab jelentősebb faragott követ ismerünk, amelyek 

Óbudán a bontási törmelékekből, a későbbi Mária templom 
falaiból, illetve távolabbról, későbbi épületekben beépítve 
kerültek elő. Ilyen például az ún. „kalocsai kő”. A Krisztust 
és három angyalt ábrázoló, állatalakos, indás, faragott kőtö-
redék a kalocsai székesegyház falából került elő. Szentélyre-
kesztő része lehetett a Péter templomban. Kalocsára kerülé-
séről úgy értesülünk a történeti forrásokból, hogy az ottani 
székesegyház építéséhez (1735-ben) nagy mennyiségű követ 
szállítottak hajón Óbudáról. A Péter templom indás-palmet-
tás kőtöredékei az Orseolo Péter-i alapítás és később Szent 
László idejére tehetők. Az akantuszleveles oszlopfők és a sza-
lagfonatos, indás, figurális kőfaragványok II. Géza idejében 
készülhettek. Az előkerült töredékek oszlop- és pillérfejeze-
tek, párkányok, kapuzat-díszítések, illetve szentélyrekesztő 
és szószék részei voltak. A háromhajós Szent Péter prépost-
sági templom – rekonstruált alaprajza szerint – a székesfehér-
vári királyi bazilikával mutat rokonságot, és méretei alapján 
nagyobb lehetett, mint a XIV. században mellé épült gótikus 
Szűz Mária templom.
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A Fő téren 1935-ben, csatornázási munkák során egy 
középkori templom romjait találták meg, amelyek a későb-
bi ásatások nyomán – az oklevelekből már korábban ismert 
– gótikus Szűz Mária templom maradványainak bizonyul-
tak. A romos Péter templom mellé Nagy Lajos király édes-
anyja, Erzsébet királyné alapította meg az új prépostsági 
templomot, amelynek faltöredékei a mai Fő tér – Szentlélek 
tér alatt rejtőznek. Építését ugyanannak az Óbudán műkö-
dő műhelynek a mesterei végezték, akik ebben az időben 
a klarissza kolostornál is dolgoztak. Vezető építőmesterük 
a német származású Corrardus Theutonicus volt, aki a ko-
rabeli dél-német templomépítészet hagyományait követte. 
A Mária templom mai is álló, legközelebbi párhuzamai: a 
bécsi Szent István dóm, az erfurti dóm, a gmündi Szentke-
reszt és a mühlhauseni Mária templomok. A Mária temp-
lom nyugati oldalán álló főkapuja – a feltárt töredékek alap-
ján – az erfurti dóm főbejáratához hasonló lehetett. Mátyás 
király idejében a nyugati bejárat mellé saroktámpilléres 
tornyot építettek, az északi oldalon pedig egy négyzetes 

alaprajzú sekrestyét. A templomhajót oszlopsor tagolta, a 
falakon mérműves ablakokat helyeztek el. A templombel-
sőt gazdag geometrikus, figurális és ornamentális festés 
borította. Előkerültek egy angyalfejjel díszített vörösmár-
vány keresztelőmedence darabjai is. A keresztelőmedencét 
feltehetően a Mátyás király visegrádi palotájában dolgozó 
olasz mester műhelyében készítették.

A templomban egykor állt oltárokról is fennmaradtak 
okleveles adatok, például 1395-ből a Szentháromság, 1436-
ból a Szent Kereszt, a Szent Péter és Szent Pál, 1517-ből a 
Szent Katalin oltárokról. Ezeket az oltárokat előkelő, gazdag 
családok állították, akik később az oltárok körül temetkez-
tek. A fakoporsós, illetve téglával kifalazott sírokat 1529-ben 
az Óbudát elfoglaló és épületeit felgyújtó törökök feldúlták 
és kifosztották.

A hatalmas méretű, gótikus, háromhajós csarnoktemp-
lom, amely a Zichy-kastély udvarától a Hídfő utcáig húzó-
dott, nagyjából 60–70 méter hosszú és 20–25 méter széles 
lehetett. A Mária templom első említését Erzsébet királyné 

1348-as keltezésű oklevelében olvashatjuk, amelyben bú-
csúengedélyt (bűnbocsánati lehetőséget) kér VI. Kelemen 
pápától az általa építtetett prépostsági templom számára, 
amelyet 1349-ben szenteltek fel. Szépségéről Petrus Ran-
sanus püspök, nápolyi követ elragadtatással írt, amikor 
1475–78 között Mátyás király udvarában járva megcsodálta 
Óbudán a kései klasszikus gótika e remekét.

A Mária templom pusztulása – mint már említettük – 
a török uralom alatt kezdődött el. A felgyújtott templom 
köveit fürdők, dzsámik építéséhez hordták el. A rombo-
lást folytatta a török idők után visszatelepülő lakosság 
(házépítésekhez) és az árvizek. Végül a teljes pusztulást 
a Zichy-család nagy építkezéseit megelőző bontások fejez-
ték be. Az alapfalak egy részének maradványait láthatjuk 
az Óbudai Múzeumban, illetve a múzeumhoz tartozó 
volt Pincegalériában, ahol a nyár folyamán nyíló állan-
dó kiállítás keretében, rekonstrukciók, makettek, ásatási 
dokumentációk segítségével kerülnek bemutatásra a Fő 
téren egykor állt lenyűgöző, monumentális középkori 
templomok. Az Óbudai Múzeumban megtekinthető a 
Mária templom háromdimenziós, lehetséges virtuális 
rekonstrukciója, amelyet Buzás Gergely régész, a viseg-

rádi Mátyás Király Múzeum igazgatója és a Pazirik Kft. 
alkotott meg a feltárt maradványokból készült alaprajz, a 
kőtöredékek, az okleveles adatok és a ma is álló korabeli 
templomok együttes adatainak segítségével.

A Fő tér – Szentlélek tér középkori épületeinek sorában 
feltétlenül meg kell még említenünk a főváros első egyete-
mét, amelyet Luxemburgi Zsigmond alapított. A négyfakul-
tásos (teológia, jog, orvostudomány és bölcsészet) univer-
zitás első alapítólevelét IX. Bonifác pápa adta ki 1395-ben. 
Az egyetem működése 1403 és 1410 között szünetelt, majd 
XXIII. János pápa írta alá az újjáalapítást engedélyező bul-
lát. Sajnos rövid életű volt a működése, 1419 után már nem 
találunk rá adatot. Az egyetem az óbudai káptalan egyik 
jelentősebb épületében működhetett, sajnos pontos helyét 
nem ismerjük. Emlékét őrzi az Óbudai Gimnázium falán 
elhelyezett emléktábla.

A fentiek ismeretében, kedves Olvasók, ne felejtkez-
zünk meg arról, hogy ha a Szentlélek téren, Fő téren át 
vezet az utunk, középkori épületek, templomok romjai 
felett járunk!

(A szerző régész, muzeológus, az Óbudai Múzeum munkatársa)
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