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Vyšehrad – a mesebeli, a fejedelmi, az egyházi és a katonai

Prágailevél

Mielőtt a Moldva eléri az Újvárost és az Óvárost, meg kell
kerülnie egy magas meredek szirtnyelvet, amely nyugati végé-
vel egészen a folyó medrébe nyúlik – ez Vyšehrad. Már fekvé-
se és formája is arra csábít, hogy regék és mondák tárgya
legyen. Ide helyezték Krok fejedelmet és lányát – a jövendő-
mondó Libuše fejedelemnőt, aki megjósolta Prága dicsőségét.
A krónikások további történeteket fűztek hozzá Zábojról vagy
Horymírról, és a nép képzelete szellemek és kísértetek sokasá-
gával népesítette be.

Az eddigi régészeti leletek nem igazolják, hogy a IX–X. szá-
zad előtt itt szláv vár állott volna. Csak II. Boleslav (972) és III.
Boleslav (1003) uralkodása alatt, a X–XI. század fordulóján
vert érmék, illetve a Zanta Vyszegrad vagy a Viszegrad civitas
felirat utalnak fejedelmi pénzverde létezésére és Vyšehrad
jelentőségére.

Kosmas krónikaíró, a legmegbízhatóbb és legrégebbi törté-
nelmi forrásunk szerzője 1003-as évnél említi Vyšehradot. Az
első Přemyslek között dúló kegyetlen testvérgyilkos hatalmi
harc színhelye volt. A XI. században már bizonyosan megerő-
sítették s valószínűleg állt már a fejedelmi udvar is, az Evan-
gelista Szent János-rotunda s a Szent Kliment-plébániatemp-
lom. Az alakuló cseh állam szempontjából e helynél jelentő-
sebbé vált a prágai vár – 973-tól püspöki lakóhely –, melyet a
fejedelmek székhelyüknek tekintettek. Mindazonáltal gyakran
használták Vyšehradot is. II. Vratislav fejedelem 1068-ban
éppen ide tette át a székhelyét. Bizonyosan a bátyjával, Geb-
hart prágai püspökkel való vitái késztették erre. Vratislav ismét
megerősítette Vyšehradot és kőből épített fejedelmi palotát,
amely mintegy 3000 embert fogadott be, a Myslbek szobraival
díszített mai park helyén állt, és Evangelista Szent Jánosnak
szentelt saját körtemploma is volt. A rotunda már a XIII. szá-
zad közepén elpusztult, és a fejedelmi palotából sem sok
maradt. A három akkori szakrális építményből csak a Szent
Márton-rotunda áll a mai napig.

Hatalomvágyó fivére, Gebhart ellenében Vratislav 1070-ben
Vyšehradon káptalant alapított, templom melletti állandó papi
közösséget, és a szokásokkal ellentétben közvetlenül a pápa alá
rendelte. Maga nevezte ki a prépostját és az intézményt jelen-
tős birtokkal ajándékozta meg. IV. Henrik császárnak nyújtott
segítségért Vratislav személyre szóló királyi címet kapott jutal-
mul. Noha a koronázás a prágai várban játszódott le, ebből az
alkalomból keletkezett az ún. Vyšehradi Kódex, az egyik leg-
értékesebb középkori kézirat.

A későbbi cseh király, II. Vladislav bár Vyšehradon válasz-
tatta magát fejedelemmé, székhelye azonban a prágai vár lett,
csakúgy mint a többi cseh uralkodóé. Vyšehrad pedig a végső
nyughelyükké vált. Itt maradt a káptalan, amely számos ado-
mánnyal gazdagodott és személyekben is gyarapodott. A feje-
delmi építmények azonban elenyésztek. Luxemburgi János
1322-ben a romosodó palotát a prépostnak ajándékozta építőa-
nyagként.

IV. Károly uralkodása (1348–1378) hozott fordulatot. Az ifjú
uralkodó új koronázási rendet vezetett be, melynek alkotórésze
volt a király, az egyházi méltóságok és a nemesek menete a
prágai várból a vyšehradi káptalanhoz, ahol a kanonokok átad-
ták a trónra lépő királynak Přemysl Oráč (a szántóvető) állító-
lagos saruját és tarisznyáját. Károly ismét elrendelte, hogy erő-
sítsék meg Vyšehradot, nagyvonalú tornyos gótikus palotát
emeljenek, épületeket állítsanak a cselédségnek, a zsoldosok-
nak és látható őrtornyot is a Moldva felett (ma Libuše fürdője).
A kanonokok sem maradtak le. Szállást és szakrális helyeket
építettek maguknak, amelyekből csak a háromhajós gótikus
bazilika maradt fenn. Károly halála után a káptalan szinte tel-
jesen birtokba vette Vyšehradot.

IV. Vencel halála utáni vallásháborúk alatt 1319-ben a huszi-
ta prágaiak rövid időre bevették Vyšehradot. Az új királyi alka-
marás, a Zsigmond császárhoz hű Václav z Dubé azonban
elfoglalta a helyet. Amikor Zsigmond meglátogatta Vyšehra-
dot, lényegében kifosztotta az itteni aranykincstárat. A fellá-
zadt prágaiak a megerősített Vyšehradot állandó fenyegetésnek
tekintették. Elhatározták, hogy az itteni helyőrséget kiéhezte-
tik, ami sikerült nekik. A katonák feladták, és 1420 októberé-
ben távoztak, velük együtt a papok is. A prágai nép azután min-
dent lerombolt, ami Vyšehradon állt, kivéve a Szent Márton-
rotundát és a várfalakat.

A huszita háborúk után a káptalan néhány tagja megpróbált
visszatérni Vyšehradra, de csak tengődtek itt. Pogyebrád
György határozta el 1452-ben, hogy újból betelepíti Vyšehra-
dot, és parcellákat kezdett osztogatni. Így keletkezett a Vyšeh-
rad keleti részén egy kis település községházával, templommal,
vásártérrel és szabadalmas csapszékkel, és mint „Vyšehrad
hegyének városa” 1476-ban bírót és tanácstagokat kapott. A
vyšehradi királyi helytartónak volt alárendelve. A Jagelló-ural-
kodók a XV. század végén visszaadták a káptalannak minden
földjét és jogát. I. Habsburg Ferdinánd szuverén vyšehradi
úrnak tekintette a káptalan prépostját.

A harmincéves háború alatt a káptalant és Vyšehrad hegyé-
nek városát többször kirabolták és bombázással lerombolták. A
háború után határozott fordulat következik be. III. Ferdinánd
1653-ban dekrétumot adott ki, melynek értelmében Vyšehradot
katonai erőddé építették át. A vyšehradiakat kiköltöztették a
váraljába, a káptalant szintén. A királyi palota romjait a föld
színével egyenlővé tették, ugyanúgy mint Károly várfalait.
Csak a káptalani templom maradt meg gyatra állapotban és a
Szent Márton-rotunda.

Az építkezést kiváló, túlnyomórészt itáliai építészek irányí-
tották, és 1685 körül fejezték be. A fegyvertárat, az őrházakat
és szállásokat hatalmas erődítmény övezte minden oldalról.

(Folytatás a 64. oldalon!)

Anemzet nagyjainak nyughelye, a Slavín


