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NYOMKERESŐ = MAGYAROK A NAG
AZ ANGOL KIRÁLYOK
MAGYAR ŐSEI

K

ülönleges kapcsolat fűz Magyaror
Bő
ezer
szághoz, hiszen egyharmincketted éve, 1016-ban
részben magam is büszkén magyar- Ironside (Vasnak vallhatom magam – nyilatkozta több- bordájú) Edmund
ször is az angol trónörökös, Károly herceg. angol királyt II. Knut
Hihetetlen?
dán király megölte, trónját elfoglalta. Fiai,
Nosza, nyomkeresők, járjunk utána! De- Edmund és Edwárd rokonuk, a kijevi
rítsük ki, hány csepp magyar vér csörgedez nagyherceg udvarába menekültek. Ugyanitt lelt menedéket két magyar
az angol királyi család ereiben.
II. Erzsébet királynő fia,
Árpád-házi herceg is, Vazul
Károly herceg gyakran és szífiai, Endre és Levente. A négy
vesen jön Erdélybe. Nemcsak
bujdosó szoros barátságot köa táj szépsége vonzza ide, hatött. Amikor Endre csapatai
nem erdélyi gyökerei is: II. Erélén Magyarországra vonult,
zsébet ükanyja, azaz Károly
hogy ősei trónját a német Orszépanyja nem más, mint az
seolo Pétertől visszafoglalja,
1812-ben Erdőszentgyörgyön
vele tartottak, oldalán harcolszületett gyönyörű magyar gróftak az angol hercegek is.
Amikor Endrét I. András nékisasszony, Rhédey Klaudia.
II. Erzsébet,
Klaudia egy bécsi farsangi
ven királlyá koronázták, angol
angol királynő
bálon
találkozott
Sándor
bajtársainak adományozta a
württembergi herceggel. Igaz
Tolna megyei Nádasdot, ameés mély szerelmük dacolt a
lyet ezentúl brit birtokként tartottak számon. Edmund rövirangkülönbséggel, a két csadesen meghalt, Edwárd pedig
lád tiltásával, az öt év várakoelnyerte Szent István király lezással. Sándor herceg megtanult magyarul, úgy állt Rhédey
ányának, Ágotának a kezét.
gróf elé megkérni Klaudia keMagyar földön született mindzét. Fiuk, Ferenc volt Mária
három gyermekük: Edgár,
Margit és Krisztina.
walesi hercegnő apja, Mária
Megtudván, hogy az angol
pedig a ma uralkodó II. Erzsébet nagyanyja. Rhédey Klautrón jogos várományosa Magyarországon él, hazahívták
dia Erdőszentgyörgyön nyugszik. Itt nézhetitek meg
Száműzött Edwárdot (így emRhédey Klaudia,
legetik a krónikák, mert egész
emlékszobáját és a márványErzsébet
királynő
életét idegenben töltötte), ám
táblát, amelyet Mária walesi
ükanyja
Londonban rögtön meg is gyilhercegnő 1905-ben állíttatott
kolták. 1066-ban fia II. Edgár
nagyanyja tiszteletére.
Innen tehát a mai trónörökös által emlí- néven választott, de meg nem koronázott
király lett, ám még ebben az évben a
tett 1/32-ed résznyi magyar eredet.
Magyarként legyünk büszkék rá, dicse- normand Hódító Vilmos foglalta el az angol
kedjünk vele bátran, ám nyomozóként nem trónt. Edgar nővéreivel és édesanyjával Magyarországra akart menekülni, de hajójuk
állhatunk itt meg.
Utazzunk sokkal messzibbre a múltban. zátonyra futott.
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Hány szentet adott
Skócia számára áldásnak
a világnak a magyar
bizonyult ez a zátony. Miért?
Árpád-ház?
III. Malcolm skót király udMargitot
ősanyjukként
varába fogadta Ágotát és gyertisztelik az angol királyok, de
mekeit, és 1069-ben nőül vette
azt már ők is, a világ is elfeleja szép és művelt Margitot, aki
tette, hogy Margit félig mafordulatot hozott nemcsak Végyar volt, hiszen édesanyja,
reskezű Malcolm, hanem a
Ágota Árpád-házi királyleány.
barbár skótok életébe is. A kiJegyezzük hát fel nyomorály felhagyott vad szokásaival,
zásunk következtetéseit: II. Er
s minden döntésében kikérte
zsébet angol királynő Rhédey
hitvese tanácsát. Margit királySkóciai Szent Margit,
Klaudia révén 1/16 részben
az angol és a skót
né meghonosította a magyar
királyok
ősanyja
magyar
származású,
de
udvari szokásokat, törvénytiszemellett Skóciai Margitnak is
teletet, erkölcsöt, vallásos felfogást. Katolikus hitre térítette a skótokat, leszármazottja, tehát Árpád-vér is folyik
több templomot, kolostort, iskolát, kórhá- ereiben.
zat, szegényotthont alapított. Könyvmásoló
Mi, skótok büszkék vagyunk pannóniai
műhelyeket, szövödéket állított fel.
1093-ban férje és legidősebb fia elesett Margitra, de méltán lehetnek büszkék a maaz angolokkal vívott csatában. Elveszté gyarok is! Emlékezzünk meg róla kegyelettel,
süket nem élte túl, két nap múlva belehalt mint az első magyar keresztény térítőnkről!
(Megemlékezés az angol parlamentben)
bánatába. A skótok tisztelték, szerették
éltében, holtában egyaránt. 1251-ben
IV. Ince pápa szentté avatta. Sírja ma is
Skóciába is emelt fejjel léphetünk, miózarándokhely. Ő SkóHárom Szent
ta tudjuk, hogy Szent István unokája hácia védőszentje.
Margitot tisztelünk.
Margit és Malcolm rom királyt szült nekik. Tény az is, hogy
Ki a másik kettő?
boldog házasságából Ágota gazdag hozománnyal és kísérettel
nyolc gyermek szüle- érkezett Angliába, és magyar udvarnépe
tett. Három fiuk skót király, Edit Matild lá- vele tartott Skóciába is. Az ő utódaik, több
nyuk pedig angol királyné lett. Matild és ősi skót klán ma is büszkén vallja magát
I. Henrik király házasságával egyesült az magyar származásúnak. A skótoknak ös�angolszász, a normand, a skót, a német, szesen két királyi szentjük van, és mindketvalamint a magyar királyi ház. Ennek a tő magyar: Skóciai Szent Margit és fia,
nemzetségnek egyenes leszármazottai a je I. Szent Dávid skót király.
lenlegi angol uralkodóház tagjai.
Zsigmond Emese
Küldjétek be egyénileg vagy az osztály nevében
közösen a megfejtést. Aki egyetlen hónapot
sem hagy ki, hanem szeptembertől áprilisig
Kószabósza minden kérdésére válaszol, és idejében (a következő hónap 15-éig) be is küldi,
részt vesz a sorsoláson. A három szerencsés
nyertes ezt a csodás könyvet kapja ajándékÉv végén ba. Vágjatok bele! A játék, az erőpróba – és
díjat a nyeremény kedvéért!
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