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magyar Árpádok és a cseh
Přemysl-ház uralkodói elő-
szeretettel választottak arát
egymás családjából. Mind-

két dinasztia közel egy időben
uralkodott – a 9. század második
felétől a 14. század elejéig: míg az
Árpád-házi „utolsó aranyágacska”
1301-ben tört le, az utolsó
Přemysl-házi királyt 1306-ban
gyilkolták meg. A középkori cseh
uralkodók közül ötnek is magyar
származású felesége volt! Kettő kö-

zülük királyné is lett (a cseh feje-
delmek 1198-tól kapták meg az
örökletes királyi címet). Konstan-
cia, III. Béla királyunk lánya 
I. Ottokár cseh király (1198–1230)
neje lett, Magyarországi Kunigun-
dát, IV. Béla leányát pedig 
II. (Nagy) Ottokár (1253–1278)
vette feleségül.

Prágában lépten-nyomon ma-
gyar vonatkozásokba botlik a fi-
gyelmes utazó. Így például az Óvá-
rosban található Ágnes-kolostor is

bővelkedik magyar emlékek-
ben. Még maga a névadó,
Csehországi Szent Ágnes
(1211–1282) is félig magyar
származású: a cseh királylány
édesanyja a már említett Ár-
pád-házi Konstancia királyné
volt. A hercegnő a magyar
Szent Margithoz hasonlóan
elvetette a földi hívságokat,
és a szegények gondozásának szen-
telte életét. Klarissza-rendi apáca
lett, és megalapította a később róla
elnevezett konventet. Jelenleg
Csehország egyik védőszentjeként
tisztelik, síremléke is a kolostorban
található.

A klastromban helyezték örök
nyugalomra a szintén magyar fel-
menőkkel rendelkező Kunigunda

cseh királynét is (1245–1285): ő
szigorú értelemben véve nem volt
az Árpád-ház sarja, de Csehország-
ban leginkább Magyarországi Ku-
nigunda néven ismert. Édesanyja,

Anna hercegnő IV. Béla királyunk
leánya volt. Édesapja a Rurik-di-
nasztiából származó Rosztiszláv fe-
jedelem, aki rövid ideig több orosz
fejedelemséget (pl. Novgorod,
Csernyigov, Halics) is irányított,
míg nem sokkal a tatárjárást kö-
vetően Magyarországra költözött.
Ekkor vette feleségül IV. Béla lá-
nyát, és hamarosan Magyarország

egyik legjelentősebb főura lett.
Gyermeke, Kunigunda 1261-ban
ment hozzá II. Ottokár cseh ki-
rályhoz. A Pozsonyban megtartott
menyegző az Ottokár és IV. Béla

közötti háborúskodást lezáró
békét szentesítette, s a há-
zasságból több gyermek is
született. II. Ottokár az
1278-as morvamezei csatá-
ban esett el. Fiuk, II. Vencel
cseh király az Árpád-ház ki-
halásakor magyar trónköve-
telőként jelentkezett, Ku-
nigunda révén hivatkozva

magyar királyi származására.
Kunigunda sírköve az Ágnes-

kolostorban a kor egyik kimagasló
emléke. A három részre törött sír-
követ több részletben 1901–1902-
ben találták meg egy másik temp-
lomban. Az Ágnes-kolostor kincseit
ugyanis a huszita háborúk idején a
menekülő apácák különböző he-
lyeken rejtették el. 

Szöveg és fénykép: Prohászka Zoltán

A királylány-sors korántsem volt
mindig habostorta. Saját életükről
ritkán dönthettek, személyük
gyakran politikai alku tárgyát
képezte. Így történt ez a magyar
uralkodók leányaival is: az Ár-
pád-házi királyok Európa számos
uralkodóházához házasították
ki őket. Közülük néhányan föld-
rajzilag egészen messzire (pl. az
Ibériai-félszigetre) is elkerültek,
ha a szövevényes hatalmi érdekek
úgy kívánták...

A KOLOSTOR CSENDJE
A SZENT ÁGNES-KOLOSTOR GÓTIKUS
STÍLUSÚ KERENGŐJÉVEL PRÁGA EGYIK
LEGJELENTŐSEBB KÖZÉPKORI EMLÉKE

II. Ottokár az 1278-as morvamezei
csatában esett el. Fia, II. Vencel cseh

király az Árpád-ház kihalásakor
magyar trónkövetelőként

jelentkezett, anyja, Kunigunda révén
hivatkozva magyar királyi

származására.

A

CSEHORSZÁGI SZENT ÁGNES SÍRJA
A CSEH KIRÁLYLÁNY III. BÉLA KIRÁLYUNK
UNOKÁJAKÉNT MAGYAR SZÁRMAZÁSÚ
VOLT. CSEHORSZÁG EGYIK VÉDŐSZENTJE,
MA IS NAGY TISZTELET ÖVEZI.Magyar királylányok 

nyomában Prágában

MAGYARORSZÁGI KUNIGUNDA, 
CSEH KIRÁLYNÉ SÍRKÖVE
IV. BÉLA KIRÁLYunk UNOKÁJÁNAK 
A SÍRJA MÁR NINCS MEG, DE ÉPSÉGBEN
FENNMARADT SÍRKÖVE A KOLOSTOR EGYIK
ÉRTÉKES KINCSE

Prohászka zoltán
A BÉCSI DIPLOMÁCIAI

AKADÉMIÁN VÉGZETT. 
JELENLEG PRÁGÁBAN 
DOLGOZIK ELEMZŐKÉNT
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Csak a lábnyomodat hagyhatod
a szigeten! Rendkívül szigorú
természetvédelmi előírások vo
natkoznak mindenkire, aki a Ga
lápagosszigetekre látogat, mely
nek 98%a nemzeti park. Ennek
is köszönhető, hogy – a spanyo
lok által már a 16. században
járt szigeten – a modern kor
sem tett nagy kárt a páratlan,
paradicsomi élővilágban

A húsz szárazulatból álló sziget
világot a Csendesóceán alatti
forró ponthoz kötődő vulkaniz
mus hozta létre. Sajátos állat
és növényvilága elszigeteltségé
nek köszönhetően számos faj
csak itt fordul elő a Földön. Leg
ismertebbek közülük a galápagosi
óriásteknősök, a galápagosi med
vefókák, a kéklábú szulák, a ga
lápagosi pingvinek vagy a tengeri
leguánok. Nem véletlenül él a
hiedelem, hogy Charles Darwint
galápagosi kutatásai vezették

gerhez. A lakosztályok többsége
saját erkéllyel rendelkezik, ám a
Celebrity Cruises hajók fedélze
tén megszokott all inclusive ké
nyelmen és luxuson felül a Flora
speciális erkélyajtói faltól falig,
padlótól plafonig üvegből készül
tek, így mindig a tenger közelsé
gében érezhetjük magunkat.

A kikötői kirándulások is rend
hagyóak, hiszen a programokat
magasan képzett szakértők veze
tik. Az ismeretterjesztő előadá
sok a fedélzeten is folytatódnak,
ahol a vezetők az aznapi élmé
nyek hátterét világítják meg, de
a következő napi program során
megismerendő állatokról és hely
színekről is számos érdekes in
formációt osztanak meg a ven
dégekkel. 

Az állatvilágért rajongó utazók
nak, szinte kötelező egyszer ellá
togatnia a Galápagosszigetekre.
Vagy mégsem? Hiszen leginkább
azzal óvhatjuk meg e törékeny
életközösségeket, ha békén hagy
juk! A turizmus növekedése évti
zedes jelenség, melyből az ökotu
rizmus egyre nagyobb szeletet
hasít ki. Ezért is fontos, hogy „Ész
szel járjuk be a Földet!” A hajótár
saságoknak is egyre inkább szem
előtt kell tartaniuk ezt, melyre ki
váló példával szolgál a Flora! 

www.rccl.hu
További információ: 

Tengerjáró Kft. 
1051 Budapest, BajcsyZs. út 12. 

Tel.: (1) 2350402, 
Fax: (1) 2664623

evolúciós elméletének kidolgo
zásához. 

Bár a szigetek kedvelt turista
célpontnak számítanak, a környezet
megóvása érdekében az ideláto
gatók számát jelentősen korlátoz
zák. A szerencsés amatőr termé
szetbúvároknak azonban rendkívüli
élményekben lehet részük: az itt
élő állatok nem ellenségként te
kintenek az emberre, így sokkal
közelebbről figyelhetik meg őket
anélkül, hogy megzavarnák min
dennapi életüket. 

A vidék egyedülálló értékeit
szem előtt tartva született meg a
„legzöldebb” luxus óceánjáró hajó
is, mely 2019től veszi célba Galá
pagost. A Celebrity Cruises Flora
névre keresztelt luxusjachtját pont
e célra szabták tervezői. Az egye
dülálló technikai újításokkal felsze
relt jármű napelemekkel állítja elő
az elektromos áramot, saját vízsó
talanítóval rendelkezik, és beren
dezései környezetbarát anyagból,

kézművesmunkával készültek. Egy
újításnak köszönhetően horgonyt
sem használ, hogy így is óvja a ten
gerfenék élővilágát! 

A galápagosi túrák 15 szigetet
és 30 kikötőt érintő, különleges út
vonallal, tágas lakosztályokkal vár
ják az utasokat. 

A Flora megtervezésénél
azonban nem csupán az élővilág
védelme volt az egyetlen szem
pont. A kabinok és a közösségi
terek kialakításánál fontos volt a
mérnökök számára, hogy az uta
sok minél közelebb érezhessék
magukat a természethez, a ten

ÚTI CÉLRA SZABVA: A FLORA
A „LEGZÖLDEBB” HAJÓVAL
A GALÁPAGOS-SZIGETEKRE  

zöldluxus
a flora
környezetbarát
megoldásai mellett 
a legnagyobb 
luxust kínálja 
a galápagos-szigetek
felfedezésére

páratlan kilátás
a lakosztályok
hatalmas ablakaikkal
egybeforrnak 
a környezettel,
egyúttal 
a legkifinomultabb
igényeket is  kielégítik

oltsd a szomjad!
a közösségi terekben
kényelem és elegancia
vár egy pohár ital
mellett, de akár
tudásszomjunkat is
olthatjuk 
az ismeretterjesztő
előadásokon!
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