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Visegrádi Mátyás Király Múzeum, igazgató

Mátyás király építkezései1
A 15. század második felében, azaz Mátyás király korában Magyarországon nagy
változások mentek végbe. Az országot az 1440-ben történt kettős királyválasztás
következtében évekig tartó polgárháború, majd zsoldos katonák és rablók garázdálkodásai
sújtották, miközben egyre veszedelmesebbé vált a Balkán-félszigetet meghódító és már
Magyarországot is közvetlenül fenyegető Oszmán Birodalom fenyegetése. Eközben gazdasági
válság bontakozott ki, és elkezdett apadni az ország korábbi gazdagságát biztosító
nemesfémbányák termelése. A sokáig alig változó feudális társadalom is átalakult:
a meggazdagodó városi polgárság és mezővárosi jobbágyság egyre fontosabb gazdasági
tényezővé vált. A vallásosság új formái jelentek meg, és a világi hatalom viszonya
megváltozott az egyházi intézményekkel szemben: mindezek megrengették az egyház régi
szervezeti struktúráját. A haditechnika és a hadügy valóságos forradalmon ment keresztül:
a régieknél jóval hatékonyabb és sokkal drágább páncélok, kézifegyverek mellett egyre
inkább elterjedtek és hatásosabbakká váltak a tűzfegyverek, ami magával hozta
a hadiépítészet átalakulását is. A hadseregekben egyértelműen a jól felszerelt és képzett,
ám drága, professzionális zsoldos katonák vették át a vezető szerepet, ami jelentősen
megnövelte a hadakozás költségeit. A művészetben is új és költséges stílusáramlatok váltak
népszerűvé: a bonyolult műszaki és formai megoldásokat alkalmazó későgótika és a csak
tudományos vizsgálódással megszerezhető antik művészeti ismereteket megkívánó
reneszánsz. Ezen a minden szempontból nehezített terepen, 1458-ban egy 14 éves, számos
ellenséget és megbízhatatlan szövetségest maga mögött tudó és királlyá választásakor külföldi
fogságban senyvedő ifjúnak, Hunyadi Mátyásnak kellett helyt állnia. Mátyást azonban
kivételes tehetsége átsegítette a nehézségeken. Korának kihívásait saját javára fordítva sikeres
uralkodóvá vált, miáltal hazáját, a Magyar Királyságot is sikerre vitte. Uralkodásnak
évtizedeiről ma legtöbbet építkezései árulnak el, amelyek ma is – éppúgy, mint egykor –
Mátyás dicsőséges uralkodásának legnagyszerűbb jelképei.
Buda, királyi palota
A középkorban a királyok uralkodásuk nagy részét utazásokkal töltötték:
vagy országuk és dinasztikus érdekeik védelmében folyó hadjáratokon, diplomáciai
tárgyalásokon vettek részt, vagy saját tartományaikat járták végig, hogy igazságot
szolgáltassanak és biztosítsák báróik és más alattvalóik hűségét. Az állandó királyi
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rezidenciák csak lassan alakultak ki, azzal párhuzamosan, ahogy a királyokat egyre népesebb
hivatali szervezet segítette a kormányzásban. E királyi rezidenciák ezután is inkább csak
a hivatalok állandó székhelyének számítottak, maga az uralkodó továbbra is utazó király
maradt.

Uralkodásának első felében Mátyás szinte állandóan hadban állt, és mint kiváló
hadvezér maga is jelen volt a hadjáratokon, amelyeket leginkább csak a jobbára vadászattal
töltött pihenői szakítottak meg. 1476 végén Aragóniai Beatrixszel kötött házassága után –
nagyrészt hitvesének befolyására – jelentősen megváltozott az életvitele. Elődeitől örökölt
régi palotáit a királyi méltóságot hangsúlyozó, pompás, modern rezidenciákká alakította át.
Bennük fényűző udvartartást rendezett be, ahol tekintélyes főurakkal, kitűnően képzett
szakemberekkel, tudósokkal és művészekkel vette körül magát. Ezáltal minden katonai
sikerénél nagyobb megbecsülést és tiszteletet váltott ki kortársaiból és az utókorból.
Mátyás király fő rezidenciája a budai királyi palota volt. Mátyás király a Zsigmond
által kiépített budai palotát örökölte, majd uralkodása második felében, az 1470-es évek
második felében és az 1480-as években modernizálta azt.
A várpalota északi fala előtt, a város felé egy tágas tér terült el. Itt végezték ki 1457ben Mátyás testvérét, Hunyadi Lászlót, akinek emlékére a téren az uralkodó egy
vörösmárvány oszlopot állíttatott Herkules bronz szobrával. A palota előtt húzódó
szárazárkon híd vezetett át egy kaputoronyhoz, ami mögött Zsigmond király palotája
emelkedett. A palota északi szárnyában két óriási terem kapott helyet egymás felett. Az ehhez
L alakban csatlakozó keleti szárnyban lakótermek voltak. A keleti szárny udvari
homlokzatához Mátyás bronz kandeláberekkel megvilágított kettős díszlépcsőt és reneszánsz
díszkapuzatot készíttetett. A vörösmárványból faragott kapukeretben Herkules tetteit ábrázoló
bronz domborművekkel díszített kapuszárnyak nyílottak. A Zsigmond-palota belső udvarát
díszítette az Andrea Verrocchio firenzei műhelyében faragott fehérmárvány szökőkút:
a Múzsák-kútja. Az udvarról egy újabb híd vezetett át egy másik szárazárkon a középső
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várudvar kaputornyához. A híd két oldalán ruhátlan, fegyveres vitézek bronzszobraival
koronázott vörösmárvány oszlopok magasodtak. A középső udvar közepén Pallas Athéné
bronzszobrával díszített szökőkút állt. A közelében három vörösmárvány oszlopon a három
Hunyadi: János, László és Mátyás bronzszobrai emelkedtek. Az udvart keletről és délről
határoló 14. századi, egyemeletes palotaszárnyakra Mátyás második emeletet húzatott, eléjük
pedig – a 14. századi, földszintes árkádsor fölé – kétemeletes, vörösmárványból faragott
loggiát építtetett. A loggia reneszánsz balusztrádja felett későgótikus oszlopok tartották
az árkádíveket. A második emeleten a loggiát a zodiákus jegyek ábrázolásaival ékesített
kazettás famennyezet fedte. A nyugati szárny előtt nyitott díszlépcső vezetett fel a loggia két
szintjére, és azokon át az emeleti termekbe. Az első emelet 14. századi termeiben rendezte be
Mátyás a híres Corvina-könyvtárat. A könyvtár boltozatait csillagképeket ábrázoló freskók
borították. A második emeleten egy aranyozott kazettás famennyezetű nagyterem épült,
amelyhez egy másik hasonló terem csatlakozott a déli szárny második emeletén is, az alatta
elhelyezkedő 14. századi nagyterem felett. Az újonnan épült második emeleti termeket
vörösmárványból faragott reneszánsz ajtó- és ablakkeretek, valamint kandallók ékesítették.
Mátyás újjáépítette a palotakápolnát is, de a középső udvar nyugati szárnyában elhelyezkedő
királynéi, valamint a déli belső udvar körül elrendezett királyi lakosztályok területén nem
végzett nagyobb átalakításokat. A királyi és királynéi lakosztály közti kert helyére azonban
egy nagy, boltozott ciszternát építtetett, ami felett egy új függőkertet alakíttatott ki.
A várpalota nyugati falai alatt, a várhegy oldalában egy másik, nagyméretű, falakkal övezett
kertet építtetett, amelyben egy villa is épült.
Mátyás életében nem fejeződtek be a budai királyi palota építkezései, azokat utóda,
II. Jagelló Ulászló folytatta a 15–16. század fordulóján.
Visegrád, vár és királyi palota
A Buda közelében, a Pilis-erdő közepén, a Duna mentén fekvő Visegrád Mátyás király
leghíresebb mellékrezidenciája volt.
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A 13. században épült vár és a 14. századi királyi palota az Anjouk korában az ország
királyi székhelye volt. A 15. század elején Luxemburgi Zsigmond udvarát Budára költöztette
át, így Visegrád városa és palotája hanyatlásnak indult, de a vár továbbra is fontos szerepet
töltött be, mint a magyar koronázási ékszerek őrzőhelye. 1440-ben azonban Kottáner Jánosné
a csecsemő V. László számára ellopta a koronát a visegrádi fellegvárból, ami ezután III.
Frigyes császárhoz került. Mátyás király uralkodása első felében nem sok gondot fordított
Visegrádra, előbb nagybátyjára, Szilágyi Mihályra bízta, majd annak halála után, 1460-ban
első feleségének, Podjebrád Katalinnak adta. Mikor a fiatal királyné 1464-ben meghalt,
Visegrád újra királyi kézbe került, és amint Mátyásnak 1464-ben sikerült a koronát
visszaváltania III. Frigyestől, azt újra régi őrzőhelyén, a visegrádi várban helyezte el. Az
1470-es években kezdett a király a város fejlesztésébe, majd Aragóniai Beatrixszal kötött
házassága után, 1476-tól megindult a fellegvár és a királyi palota újjáépítése is. A fellegvár
belső várában a régi épületeket teljesen átalakították és közéjük új palotaszárnyakat emeltek
későgótikus stílusban. A városi palota épületeit is felújították. A Dunára néző főhomlokzatra
hatalmas, címerdíszes későgótikus zárterkély készült. Az alsó fogadóudvar közepén
vörösmárványból faragott reneszánsz szökőkutat állítottak fel, amelyet múzsák alakjai
díszítettek. Az udvar északi felét új későgótikus oszlopcsarnokkal vették körül, a déli részen
pedig egy reneszánsz lelátót emeltek a lovagi tornák számára. A kápolna előtt széles,
hársfákkal beültetett terasz épült, amelyre nyitott díszlépcső vezetett fel. A kápolna új
tetőzetet kapott, amit színes mázas cserepekkel fedtek le, berendezését pedig egy reneszánsz
orgonával és szentségházzal gyarapították. A királyi lakóépület udvarára új, kétszintes
kerengő épült: alsó szintje későgótikus, felső szintje reneszánsz stílusban. Az udvar közepén
magasodott a vörösmárványból faragott reneszánsz Herkules-kút. Felújították és beboltozták a
királyi lakosztály első emeleti termeit, amelyek mellett a trónörökös, Corvin János számára
egy új lakosztályt is kialakítottak. A királyné második emeleti termeihez tartozó kertet
átépítették és ebben állították fel a későgótikus Oroszlános-kutat. A király virágoskertjében
egy bronz kutat állítottak, a gyümölcsöskertben pedig két nagy terasz épült: az egyiken
pergola, a másikon egy kerti villa magasodott. A nagyszabású építkezések 1485 körül
fejeződtek be, ezután a két főváros: Buda és Bécs között a Dunán utazó király sokszor
megpihent fényűző visegrádi palotájában.
Tata, vár
Mátyás király budai fő- és visegrádi mellékrezidenciája mellett alkalmi
szálláshelyként, vadászatok vagy utazások során több kisebb királyi várat és palotát is
használt, amelyeket az 1470–80-as években szintén felújított. A legfontosabbak Pozsony,
Komárom és Tata voltak, melyek közül legjobban az utóbbit ismerjük.
Tata mezővárosa egy 11. századi bencés apátság körül jött létre. A város alatti
mocsaras völgyet Zsigmond király egy hatalmas gáttal rekesztette el, így az Által-ér vizét
felfogva egy mesterséges tavat alakíttatott ki. A gát mellé, a tó partjára négy saroktornyos
várpalotát emelt. Zsigmond élete végén Tatát a környező birtokokkal együtt a Rozgonyi
családnak zálogosította el. Mátyás király uralkodása második felében váltotta vissza Tatát
a Rozgonyiaktól, majd a visegrádi palota építésével párhuzamosan hozzákezdett a vár
korszerűsítéséhez. A négyszögletes alaprajzú belső vár eredetileg egyemeletes
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palotaszárnyaira második emeletet húztak fel, amelyben aranyozott famennyezetekkel fedett
termeket alakítottak ki. A legnagyobb díszterem az északi szárnyban kapott helyett,
a Zsigmond-kori első emeleti boltozott nagyterem felett. A királyi lakosztály a tóra néző déli
szárnyban volt: az első emelet régi teremsora előtt pillérekre támaszkodó függőkert kapott
helyet. A keleti szárnyban, a várkapu mellett állt a kétszintes, karzatos Zsigmond-kori
várkápolna, ami felett torony magasodott. Mátyás király a kápolnában vörösmárványból
faragott reneszánsz oltárt állíttatott. A nyugati szárny udvari homlokzata előtt, a földszint
Zsigmond-kori árkádsorára támaszkodó csillagboltozatos későgótikus folyosót építettek.
A Zsigmond-kori külsővárat is kibővítették: falait új tornyokkal erősítették meg és falazott
vizesárokkal övezték.

Vajdahunyad
A Hunyadiak családi rezidenciáját, Vajdahunyad
várát Mátyás előbb anyjának, Szilágyi Erzsébetnek adta,
akinek 1483-ban vagy 1484-ben bekövetkezett halála után
az épület Mátyás törvénytelen fiáé, a trónörökösnek
kinevezett Corvin Jánosé lett. Már 1480 körül
megindulhatott a vár átépítése, amit a kaputornyon
feltüntetett, mára már elpusztult 1480-as évszám igazol.
Ennek az építkezésnek az eredményei az úgynevezett
Aranyház, a kaputorony zárt erkélye és feltehetően a nagyterem erkélysora is, amelyek sok részletükben rokon
vonásokat mutatnak a visegrádi műhely stílusával.
Az erdélyi Hunyadi-birtokok közé tartozó Déva
és Solymos várában is jelentős építkezések folytak
a Mátyás-kor második felében, az ott készült kőfarag© Buzás Gergely (2020), Mátyás király építkezései
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ványok rokon vonásokat mutatnak a visegrádi műhely formakincsével.
Árva
Corvin János trónörökösi kinevezése előtt apjától
liptói hercegi címet kapott. A hercegség központja Árva
vára lett. A várat már 1483-ban újjáéépítették az ifjú
herceg számára. Ekkor készült el a vár palotaszárnyakkal
övezett középső udvara. A folyó kanyarulatában,
egy megközelíthetetlen sziklafokra épült korai vár alatti
teraszon szabálytalan négyszögletes udvar körül
helyezkedtek el a 15. századi épületrészek, amelynek
nyíláskeretei a visegrádiakkal rokon formákat mutatnak.
Diósgyőr, vár
A magyar királynék a középkorban önálló udvartartással és birtokokkal rendelkeztek.
E birtokokat akkor, amikor nem volt királyné az udvarban, a király használta. I. Lajos király
korától a legfontosabb királynéi rezidencia Óbuda vára volt. Zsigmond király egy sor királyi
uradalmat adományozott Borbála királynénak: ettől kezdve lett királynéi birtok a Csepelsziget, Zólyom és Diósgyőr vára is. Mátyás király Óbudát anyjának, Szilágyi Erzsébetnek
adta, így az csak Erzsébet halála után, 1484 körül kerülhetett Beatrix királyné birtokába.
Diósgyőr azonban már Mátyás 1476-os házasságkötése után azonnal a királyné kezére került.

A Nagy Lajos király által a 14. század közepén emelt diósgyőri várat Zsigmond 1424ben feleségének, Borbálának adományozta. Mátyás – amíg 1464 és 1476 között nem volt
királyné az udvarban – maga használta a várat a Bükk erdeiben folytatott vadászatok
kiindulópontjaként, ezután azonban Beatrix királynéé lett. Ezután indulhatott meg a vár
modernizálása, átépítése. A belsővár termeiből új, nagyméretű későgótikus ablakokat
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nyitottak a környező tájra, a palotaszárnyakat és tornyokat színes mázas tetőcserepekkel
fedték le. A belső vár körül, a régi külső falakat magába foglaló, új, sokszög alaprajzú
falrendszer épült. A kváderkőből rakott várfalakban lőrésekkel ellátott kazamatafolyosók
épültek. A külsővár három – nyugati, déli és keleti – oldalán páros tornyokat emeltek,
az északi oldalon pedig egy kazamatákkal ellátott ágyútorony készült. A régi külső, keleti
kaputornyot és a hozzá vezető hidat megszüntették és helyette a nyugati toronypár előtt
építettek egy fahidat, amitől nyitott díszlépcsőt vezettek fel a belsővár bejáratához. A belső
kapu védelmére a lépcső mellé egy új, karcsú torony épült, amelynek északi oldalán egy
rámpa vezetett fel. A külső várat széles vizesárokkal övezték, amelyet falazott ellenfal
határolt. A gondosan kivitelezett, korszerű várfalrendszer egyik első példája Magyarországon
a tűzfegyverekhez alkalmazkodó erődítéseknek. Építését Mátyásnak a Lengyelországban
uralkodó Jagelló-házzal való ellenséges viszonya indokolhatta, hiszen Diósgyőr
a legfontosabb, Lengyelország felől Magyarország közepébe vezető útvonalon állt.
Székesfehérvár, Szűz Mária prépostság
A király legjelentősebb templomépítkezése a Szent István és Szent Imre sírját
befogadó, majd a 12. és 14. században királyi temetkezőhelynek használt és Mátyás által saját
temetkezőhelyének is szánt székesfehérvári Szűz Mária prépostsági templom újjáépítése volt.
Ehhez is az 1480-as években kezdett hozzá. A templom hatalmas főhajójának tervezett
Anjou-kori hatsüveges boltozata soha sem épült fel, így Mátyás első feladatának a főhajó
beboltozását tekintette. 1483-ban a tetőszerkezetet építették, majd a következő években
készülhetett el a gótikus hálóboltozat. Ez a nagyméretű, gazdag rajzolatú boltozat a korabeli
délnémet kőfaragóműhelyek stílusát fejlesztette tovább, és a következő évtizedekben
a legfontosabb mintaképévé vált a magyarországi későgótikus boltozatoknak. A főhajó
beboltozásával párhuzamosan Kálmáncsehi Domonkos prépost a bazilika északi oldalához
egy kápolnát csatolt, amelyet az északi mellékhajó keleti részének kibővítésével hoztak létre.
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A kápolna végében egy függőzáróköves karzat is épült. A kápolna 1486-ban már készen
állhatott. Mátyás király élete utolsó éveiben egy monumentális, körüljárós csarnokszentély
építésébe kezdett. Itt kívánta a sírját is felállíttatni, ám 1490-ben bekövetkezett halálakor
a szentély még nem készült el – a fennmaradt faragványok alapján arra következtethetünk,
hogy talán csak a kápolnakoszorú szintjéig állhattak a falak – ezért a királyt a templom
főhajójában temették el. A csarnokszentély alaprajzi rendszere valószínűleg felnagyított mása
lehetett a salzburgi egykori plébániatemplom (ma ferences templom) Hans von Burghausen
által 1408-ban megkezdett, és Stephan Krumenauer által 1456-ra befejezett
csarnokszentélyének. Székesfehérváron is visszatér a salzburgi alaprajz tengelypilléres
szerkesztése és a behúzott támpillérek rendszere. A legfontosabb különbség a hangsúlyos,
hosszú, középső kápolna, amely minden bizonnyal Mátyás sírkápolnájának készült.
Nem tudjuk, hogy 1490 után folytatódott-e a szentély építése, mindenesetre Mátyás utódai,
a Jagelló királyok sem ide, hanem a templom régi részébe temetkeztek.
Visegrád, ferences kolostor
Mátyás kiemelten támogatta a ferences rend reformszárnyát, az obszervánsokat, akik
számára több új kolostort is alapított, illetve újított fel. Visegrádon, a királyi palota
szomszédságában álló, Zsigmond király által alapított obszerváns ferences kolostor Mátyás
korára elnéptelenedett, ezért az uralkodó 1473-ban újraalapította és hozzáfogott
az újjáépítéséhez is. Az 1470-80-as években egy ferences építőműhely készítette el a nyugati
szárny refektóriumának gótikus nyíláskereteit, és ekkor boltozhatták be a kolostor kerengőjét
is. A kerengő szélesebb északi szárnyát nyolcszögletű, vörösmárvány oszlopokkal két hajóra
tagolták. Ezt és a többi, keskenyebb kerengőszárnyat rózsaszínre festett, kétszer hornyolt
profilú bordákkal képzett keresztboltozatokkal fedték le, amelyek a falakon torzfejes
és pálcatagos profilokkal tagolt konzolokra támaszkodtak. A műhely aktívan részt vett
a kolostorépítkezésekkel párhuzamosan folyó palota- és várépítkezéseken is.
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Kolozsvár, ferences kolostor
Feltehetően a visegrádi építkezéseket végző későgótikus
építőműhely vezetője lehetett az a János testvér, szerzetes
építőmester, akit 1490-ben Mátyás király Kolozsvárra küldött,
hogy vegye át az előző években az uralkodó által alapított Farkas
utcai obszerváns ferences kolostor építésének irányítását.
A ferencesek 1486-ban telepedtek meg a városban, és a következő
évben kezdték meg a templom építését. Elsőként feltehetően
a hálóboltozattal fedett, hosszú szentély készült el. A templom
hosszházának építése már csak a Jagelló-korban fejeződött be.
Okolicsnó, ferences kolostor
A Liptó megyei Okolicsnón 1476-ban Mátyás király kezdte
meg a ferences kolostor építését. A megyét 1484-ben Corvin
Jánosnak adta, akinek a nevében Czeczei Kis Máté, liptói ispán
(1482-1490) irányította és 1490-re be is fejezte az építkezést.
Az ispán a templom oldalához felépítette saját két boltszakaszos
kápolnáját is. A háromhajós, csillagboltozatos csarnoktemplom
a magyarországi ferences építészetben ritka típust képvisel.
Előképe alighanem a hasonló térszerkezetű 14. századi lőcsei
ferences templom lehetett.
Pannonhalma
A keresztény térítésben és a magyar egyházszervezet kialakulásában fontos szerepet betöltő királyi
alapítású nagy bencés monostorok a 15. században
hanyatlásnak indultak. Ennek a hanyatlásnak egyrészt
oka, másrészt következménye is volt, hogy az uralkodók
a 14. század óta egyre gyakrabban a királyi udvar világi
vagy egyházi tisztviselői közül kiválasztott személyeket
neveztek ki a kolostor vagyonát kezelő kommendátorokká, akik a kolostor birtokaiból származó jövedelmet
udvari munkájuk fizetéseként élvezték. Bár nekik
kötelességük lett volna a kolostor szerzeteseinek
megfelelő ellátása és az épületek gondozása, ezt mégis
gyakran elhanyagolták. Így egyre kevesebb szerzetes élt
az egyre elhanyagoltabb apátságokban, ami a bencés
szerzetesi élet válságához vezetett. A fiatal szerzeteseket
amúgy is jobban csábították a modern városi
koldulórendek vagy a remeteként élő pálosok. A rendi
fegyelem felbomlásának megállítását Mátyás fontos
uralkodói feladatának tartotta, ezért az 1480-as években
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kezdeményezte a bencés rend reformját, amelyet – éppen a kommendatúra intézményét
felhasználva – a legfontosabb királyi kegyuraság alá tartozó magyarországi bencés
monostorban, Pannonhalmán végre is hajtott.
A Szent Márton tiszteletére szentelt pannonhalmi bencés apátságot a Győr melletti
Szent Márton-hegyen Géza fejedelem alapította 996-ban. A 12. és 13. században többször
átépített apátság a 14. században még virágkorát élte. A 14. század végétől azonban
az uralkodók a monostor élére egyre gyakrabban neveztek ki kommendátorokat. 1447-ben
Újlaki Miklós kancellárja, Debrentei Tamás zágrábi püspök szerezte meg az apátság
kommendátorságát elődjétől, Hédervári Lászlótól, amiért annak javára lemondott az egri
püspökségről. Pannonhalma így Újlaki Miklós dunántúli tartományának fontos erődítményévé
vált. Mátyás király azonban az 1460-as években – részben Újlaki hatalmának megtörése
érdekében – háttérbe szorította Debrenteit, aki előbb zágrábi püspökségét volt kénytelen
átengedni Mátyás emberének, Vitéz Jánosnak, majd a helyette elnyert nyitrai püspökséget
és 1468-ben Pannonhalmát is. Vitéz János ekkor már az esztergomi érseki méltósága mellett
számos nagy bencés apátság kommendátora is volt. 1471-ben azonban fellázadt Mátyás ellen.
A király ekkor Pannonhalmát saját irányítása alá helyezte, és adminisztrátorként a királyi
birtokokat kezelő budai udvarbírót bízta meg gazdasági vezetésével. Ennek az intézkedésnek
az egyik indoka minden bizonnyal a kolostor megreformálása és ezzel összefüggő újjáépítése
volt, amire 1486 körül került sor. E feladatot a király a visegrádi királyi palotát is újjáépítő
Piber Benedek budai udvarbíróra bízta. Az apátsági templomon nem történt sok átalakítás,
mindössze a két mellékszentély kapott új későgótikus csillagboltozatot. A kolostorépületet
azonban teljesen átépítették. A régi helyére egy valamivel nagyobb, új, csillagboltozatos,
mérműves ablakokkal áttört falú, későgótikus kerengő épült. Körülötte a régi épületszárnyakat
is nagyrészt elbontották és a helyükön a réginél nagyobb, emeletes kolostor épült, keleti
szárnyán kiugró káptalanteremmel, emeletén a kerengőfolyosó fölé is kinyúló szerzetesi
cellákkal. A kolostort tornyokkal erősített várfal ölelte körül. Feltehetően Pannonhalmához
hasonlóan alakult az I. András király által alapított másik fontos bencés apátság sorsa is, itt
azonban a középkori kolostor 18. századi lebontása miatt csak sejthetjük, hogy Mátyás
korában a szintén a budai udvarbírók adminisztrátorsága alá került monostorban jelentős
építkezések folyhattak.
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