
RHÉDEY CLAUDINA grófnő

HOHENSTEIN grófnő

Sándor Würtembergi herceg
ő királyi fensége hitvesének emlékére

meghalt 1841 évben.
Emeltette unokája VIKTORIA MÁRIA

walesi hercegnő

[n Memory of'
CLAUDINE Countess RHÉDEY

wife of H. R. H. ALEXANDER Duke of Würtemberg
. died 1841.

Erected by her Granddaughter
VICTORIA MARY Princess of Wales.

Nagy Kázmér

KÉT TÖRTÉNET ALBIONBóL
Egy 140 éves erdélyi sírhant

Magyar és angol nyelvű emléktábla hirdeti egy erdélyi kisközség templomában, Erdőszentgyör
gyön, hogy gróf Rhédey Claudina unokája, Viktoria Mária angol királyné volt.

Az erdőszentgyörgyi templom emléktábláján á következő fölirat olvasható:
Viktória Mária azért szerepel
az emléktáblán mint walesi
hercegnő, mert a síremléket
még jóval az első világhábo
rú előtt csináltatta.

A Rhédey család a legré
gibb magyar famíliák közé
tartozik. Egyik tagja, Rhé
dey Ferenc, aki Bethlen Gá
bor unokahúgát vette nőül,

Erdély fejedelme lett, de rö
vid idő múlva lemondott II.
Rákóczi György javára.
Egyenes leszármazottja gróf
Rhédey László, aki főképp

Erdélyben élt, ám Ausztriá
ban is sok időt töltött. Műkincsekkelberendezett palotája volt Bécsben és Kolozsvárt. Egyik há
zát szinházzá alakittatta át, majd Kolozsvárnak ajándékozta. Rhédey tehát tulajdonképpen a
kolozsvári magyar Nemzeti Színház alapítója.

Egyetlen leánya Erdőszentgyörgyön, Maros-Torda megyében született, a Küküllő partján.
Régi nagy park középén állt a kastély, amelyben Erdély legjelentősebb családjai is összejöttek.
Különösen attól kezdve, hogy Claudia grófkisasszonyfölserdült. Rendszerint csak a nyarat töl
tötték Rhédeyék az erdélyi birtokon, a tél egy részét Kolozsvárott, a többit pedig főképp Bécs
ben. Egészen fiatal leány volt még Claudia contess, amikor Ferdinánd császárnak bemutatták.
A bécsi udvarban ismerte meg Sándor wűrttembergiherceget, L Vilmos württembergi király öcs
csét, akivel bálon és társaságban gyakran találkozott. Vilmos főhercegnőt szánt öccsének, aki
azonban határozottan kitartott a magyar grófnő mellett, megkérte kezét és 1835 tavaszán elje
gyezte. A házasság morganatikus volt, a grófnő tehát nem is viselhette a hercegnői címet.

A fiatal pár Grácba költözött, mert a herceg mint huszárkapitány az ottani garnizonban szol
gáit. Többször utaztak Magyarországra, illetve Erdélybe. Széchenyi István mutatta meg a her-
eegnek és nejének Budapest nevezetességeit. '

Csak hat évig tartott a boldog házasság. A herceg egy alkalommal manőverre indult. Vele tar
tott felesége is, aki száguldás közben leesett a lováról és sebesüléseibe 1841. október l-én bele
halt. Utolsó kívánsága szerint Erdőszentgyörgyre vitték, ahol vidám gyermekéveit töltötte, és a
kis református templom sírboltjában helyezték örök nyugvóhelyre. Három árva siratta: Ferenc,
Claudia és Amália. Az uralkodó a Hohenstein grófi cimet adományozta nekik.

A legidősebb fiú, gróf Hohenstein Ferenc Erdélyben is lakott egy ideig. Újjáépítette az erdő

szentgyörgyi kastélyt, s Württemberg királyától 1863-ban a Teck hercegi címet kapta. Három év
vel később feleségül vette Cambridge hercege leányát, Mary Adelaide angol királyi hercegnőt,

1871-ben pedig megkapta az angol hercegi cimet is. Teck herceg és Mary Adelaide hercegnő fri
gyéből1867-ben született Mary, aki I893-ban ment férjhez György yorki herceghez (később V.
György néven kerűlt a trónra). A magyarországi Rhédey család igy adott királynét Angliának.
Mary unokája a jelenlegi angol uralkodó, II. Erzsébet királynő.
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Egy kalandos trónkövetelő

J. A. Rennieskót történész 1960-banmegjelent művében szerepel egy eddig szintén ismeretlen
adat a második "magyar hullám" érkezéséröl Skóciába.

Rennie azt írja, hogy amikor I. Henrik angol király és Edith-Matilda királyné (azaz a magyar
országi születésű Skóciai Margit királyné) leánya fiú örökös nélkül maradt, I. Henrik kikénysze
ritette az angol rendektől. hogy leányukat - aki szintén a Matilda nevet kapta - ismerjék el
utódjául.

A kikényszeritettfogadalmat azonban nem tartották meg, és az I. Henriket követő I. Stephen
alatt MatiIda bonyolult örökösödési háborúba keveredett I. Stephennelés híveivel. Egy ilyen l!k
ció közben menekülnieis kellett. Követve nagyanyja példáját, Skóciába futott, ahol nagybátyja,
I. Dávid uralkodott.

Rennie szerint ekkor ismét több magyar lovag érkezett és szállt meg I. Dávid udvarában.
Hogy kik lehettekezek a magyarok, találgatásokra vagyunk utalva. Három feltevés látszik való
színűnek. Az egyik szerint az Edwarddal és Ágotával Magyarországról érkezett kíséret A9~iá
ban maradt tagjai lehettek, tehát azok, akik 1069 őszén nemvonultak Skóciába a menekülő Ago
tával és két leányával, Margittal és Krisztinával.

A másik lehetőség: amikor Matilda férjhez ment I. He.nriÍc angol királyhoz, a már Skóciában
élő magyar lovagok csatlakoztak hozzá és kitartottak a család mellett jóban-rosszban. Végül az
sem lehetetlen, hogy az akkoriban még frissen élő emlékült Angliába vonzott magyarokat Ed
ward családja után: lovagokat és udvari népet, személyzetet és mesterembereket, akiket talán

, hívtak is. Ki tudja? Tény, hogy a XII. századi feljegyzések félre nem érthető említést tesznek a
Matilda angol trónkövetelővel Skóciába érkezett magyarokról is.

A "vér nem válik vízzé... ". Edward, a Magyarországról visszahívott, de trónra soha nem ke
rült várományos, Margit leánya révén benne maradt a skót és az angol' történelem emlékezeté
ben, és fia, Eadgar, akiből kis híján Anglia királya lehetett volna, regényes-kalandoséletet élt. Az
.Aethelíng", vagyisa menekűltjelzőt kapta. Részben azért, mert apja is menekült volt, de a jelző

Angliába való visszatérésűk után is illett reá.
Mint az angol-magyar történelmi kapcsolatok fáradhatatlan kutatója, az Angliában élt Kropf

Lajos a Századok 1887-ik évfolyamában írta:
" ... a kiskorú Eadgarnak kevéskilátása volt a koronára, és csekély reményefanépszerűségre.

Kiskorúsága magában vévenem lett volna oly nagy akadály, de nagyon is ellene szólott az a kö
rülmény,hogy idegenanyától született idegenföldön, s hogy nyelvére, nevelésére, egészgondol
kodásmódjára nézvekülföldi volt, és azért midőn Eadward király 1066 elején sírba szállt, az ösz
szegyűlt witan Godwin fiát, II. Haroldot választotta meg a megürült trónra. A senlaci (közönsé
gesen hastingsinek ismert) csata után, melyben a fiatal király koronáját és életét veszté Hódító
Vilmosseregeiellen, rövid interregnum állott be, mely alatt a witan Eadgart megválasztá király
nak s fölszólitáőt ősei trónjának elfoglalására. Egyedüliérdeme abban állt, hogy ő volt az angol
uralkodóház, a Cerdic-nemzetség, utolsó fiú-sarjadéka. Vajon meg lett-e valaha koronázva, biz
tosan nem tudjuk. Pünkösdi királyságának hamar vége szakadt, s Berkhampsteadben kardcsa
pás nélkül meghódolt Hódító Vilmosnak, ki a béke csókját nyomta arcára, uradalmakkal aján
dékozta őt meg, és udvarába fogadta. A barátság azonban nem tartott sokáig, mert már
1068-banNorthumbriában lázadás ütött ki Vilmosellen és Eadgar igényeiérdekében; a mozga
lom csakhamar továbbterjedt s kevés idő múltán.York városa a forrongás központjává lett."

A továbbiakban is KropfLajosleírását követjük: Vilmosmegjelent a helyszínen, és miután si
került neki egynehány hatalmasabb főurat ügyénekvisszanyerni,a forradalom amilyen gyorsan
kigyúlt, úgy lohadt le. III. Malcolm, Skócia királya segítségetígért volt a honfiaknak, de nem
maradt idejeszavát beváltani, s azért a mozgalom iránti jóakaratát csak olyképpen tanúsíthatta,
hogy az ismét földönfutóvá lett Eadgart anyjával és nővéreivel országába fogadta. A következő

évben Northumbria újra kitűzte a forradalom zászlaját, Eadgar elhagyta menedékhelyétés York
fóltárta kapuit előtte, befogadta őt bástyái mögé. Vilmosisméta helyszínentermett, rajtuk ütött,
s Aetheling visszabújtodújába. Ez ígyismétlődött több ízben mind északon, mind az ország nyu
gati részében, lyésőbb pedig a dánok szövetségében a keleti tengerparton és Lincoln falai előtt.
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A dán becsapás után családjával ismét Skóciába vonult (hol nővére, Margit, nemsokára férjhez
ment az özvegységre jutott királyhoz, III. Malcolmhoz 1070 körül). .

Végre IOn-ben Vilmos hatalmas sereggel Skócia meghódítására s Malcolm megbüntetésére
indult. A krónikák nem emlékeznek meg nagyobb ütközetről; csak annyit tudunk, hogy Mal
colm meghódolt és túszokat adott, köztük Duncan nevű fiát, első nejétől, Ingeborgtól. A béke
föltételek közt volt alkalmasint az is, hogy Eadgarnak el kell hagynia a skót király udvarát, mi
után egy ideig nem hallunk hírt felőle, mígnemkét év múlva, 1074-ben, még mindig mint kegy
vesztett földönfutó Flandriában Róbert grófnál, I. Fülöp francia király szövetségesének és Vil
mos angol király és Normandia hercegének esküdt ellenségénél tűnik föl újra. Ugyanazon év jú
lius 8-án ismét Skóciában találjuk, hova nővére és sógora látogatására ment. Itteni tartózkodása
alatt levél érkezett hozzá a francia királytól, melyben ez neki Montreuil-t (határvár Flandria és
Normandia közt) ajánlja föl tartózkodási helyül, honnan "ellenségei ellen expedíciókat tervez
het".

"Nyugtalan lelkének e terv tetszett s azért hajóra kelt kalandor társaival meg Malcolm és Mar
git gazdag ajándékaival elhalmozva. De útjukban szélvész kerekedett, s a hajók zátonyra futot
tak, vagy az angol partra terelték őket, mert a »francziák« (értsd Vilmos normannjai) a csapat
nagyobb részét elfogták, s Eadgarnak és néhány fő emberének is csak nagy üggyel-bajjal sikerült
ismét Skóciába menekülniök, némelyek lóháton, mások gyalog voltak kénytelenek megtenni az
utat. Malcolm, úgy látszik, vagy megunta sógorának kalandos terveit, vagy pedig a tengeri vi
harban a gondviselés ujját vélte fölismerni, s azért azt a tanácsot adta Eadgarnak, hogy béküljön
ki az angol királlyal, ki a tanácsot elfogadva, követeket küldött Normandiába az ott időző Vil
moshoz. Követei szívélyes fogadtatásra találtak, s a király meghívására Eadgar megjelent Nor
mandiában és kibékült régi ellenségével. A krónikák szerint Vilmos némely angol uradalmakkal
és naponkinti egy font ezüst kegydíjjal ajándékozván meg őt, egy ideig békében, megelégedetten
és megvettetésben élt Normandiában. Utóbb azonban ezt az életet is megunta s 1086-ban királyi
ura engedelmével elhagyta az udvart s kétszáz lovag élén az Aquilába induló normann harcosok
hoz csatlakozott.

"Vilmosnak a következő évben bekövetkezett halála után Normandia legidősebb fiára, Ró
bertre szállt, második fiát, II. vagy Rőt Vilmost pedig az angolok választották királyukká, kinek
fölszólítására néhány év múlva bátyja Eadgart, jóllehet legbensőbb barátja volt és hű tanácsadó
ja, száműzte országából és elkobozta jószágait. Mint már előbb, úgy ez alkalommal is Eadgar só
gorához, a skót királyhoz menekült, ki azonnal elárasztotta harcosaival Anglia északi grófságait,
minek folytán Rőt Vilmos és bátyja, Róbert haddal indultak ellene. A háború végeztével vala
mennyi fél kibékült, s Eadgar az angol uralkodó beleegyezésével visszament jó barátjával, Ró
berttel Normandiába 1091-ben. Két év múlva új háború tört ki a két fejedelem közt, mely alatt
Malcolm király és fia, Edward elestek az Aluwick melletti ütközetben, s a kettős csapás által
okozott bánat nemsokára megölte az özvegy királynét is, Margitot. A skótok erre Donaidot vá
lasztottak királyukká, de Vilmos kegyencét, Duncant ültette a trónra, ki nemsokára rá egy zen
dülés alkalmával életét veszté, s ezért az angol király utódjául Eadgart, Margit fiát szemelte ki és
egy, az Aetheling Eadgar által vezérelt angol-normann hadsereg segélyével őra, trónra ültette. Ez
idő után az angol-magyar herceg nevével mind ritkábban találkozunk a krónikákban. 1097 után
elmegy Róbert után a keresztes hadjáratba, később pedig, 1106-ban, a Tinchebrai mellett vívott
csatában ugyancsak jó barátjával, Róbert fejedelemmel együtt az angol király foglyává lesz, de
kegyelmet nyer s visszavonulva éli hátralevő napjait Normandiában. Nevével ezután nem talál
kozunk többé a történelemben. Úgy látszik, soha meg nem nősült, vagy ha igen, úgy nem ismer
jük sem nejét, sem gyermekeit. Több mint valószínű, hogy törvényes örököse nem élt 1154-ben,
mert ebben az évben István halálával az angol korona az Anjou vagy Plautageneta mellékágra
szállt" - eddig Kropf Lajos beszámolója.. '

Így nem lett Angliának Magyarországról származott uralkodója, de Hastingstól Londonig és
Edinburghtól Yorkig a késői magyar utazónak nemegyszer jut eszébe a történelmietlen kérdés:
"Mi lett volna, ha ... T' Ha Eadgar kétségtelenül magyarországi emlékei, neveltetése és nem Hó
dító Vilmos normandiai szelleme nyomja rá pecsétjét a XI. században egységessé formálódó
Angliára?

123


