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ELŐSZÓ

1660. szeptember 3-án a Strand egyik, a Temze fo-
lyóra néző udvarházában, az angol trónörö-

kös, a huszonhét éves yorki herceg titokban feleségül vette 
nővérének udvarhölgyét, Anne Hyde-ot. Mindössze két tanú 
jelenlétében éj szaka adta össze őket a herceg káplánja a nő 
apjának otthonában, a Worcester House-ban. A leendő II. 
Jakab király és terhessége utolsó szakaszában járó, 23 éves 
szeretőjének házassága megbotránkoztatta a királyi udvart, 
amely nem tudta elfogadni, hogy a kék vér egy közemberével 
elegyedhessék. Anne 1671. március 31-én bekövetkezett ha-
lála után azt írták róla, hogy „egyként mutatkozott eszesnek 
s erényesnek, mert oly ügyesen irányította az ügyet, hogy a 
szenvedély rabságába esett herczeg valamikor a Restauráció 
előtt házassági ígéretet tőn neki”. Anne úgy írta be magát a 
történelembe, mint az utolsó közrendű, aki egy királyhoz 
ment feleségül, és két olyan lányt is szült neki, Maryt és 
Anne-t, akiből az ország királynője lett.

Azóta Nagy-Britannia uralkodói ritkán tértek el attól a 
hagyománytól, hogy az európai királyi családokból szereznek 
ma guknak feleséget, bár akad két figyelemre méltó kivétel: 
a néhai anyakirálynő, Lady Elizabeth Bowes-Lyon és Vil-
mos herceg anyja, Lady Diana Spencer. Ám ők mindketten 
arisztokrata családból származtak, és Erzsébet királyné sose 
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számított rá, hogy uralkodó felesége lesz; férje, VI. György 
csupán a bátyja, VIII. Edward lemondása után lett király.

350 év óta először ismét egy közrendű lány hódította meg 
egy trónörökös szívét. Amikor Kate Middleton házasságot 
köt Vilmos Artúr Fülöp Lajossal, Windsor hercegével, aki 
jelenleg az angol légierő ku tató-mentő csoportjának pilótája, 
a XVII. század óta ő lesz az első nem arisztokrata nő, aki az 
ország leendő uralkodójához megy feleségül.

A házasság új életet lehel a monarchiába most, amikor a 
királynő elérkezett uralkodásának alkonyához, friss vérrel és 
új lehetőségekkel ajándékoz meg egy olyan intézményt, ame-
lyet azzal vádolnak, hogy bezárkózott elefántcsonttornyába, 
és elszakadt a valóságtól. Vil mos és Kate kapcsolata ízig-vérig 
modern: egyetemistaként találkoztak St. Andrewsban, ahol 
az évtized végéig együtt is éltek.

Kate 2002. április 7-én került be először egy brit újság-
ba, amikor a St. Andrews jótékonysági divatbemutatóján 
áttetsző ruhában vonult végig a kifutón. Azóta állandó sze-
replője a társasági rovatoknak, divatbálvány – rendszeresen 
megtalálható a leg elegánsabb asszonyok otthoni és külföldi 
mezőnyében – és az egyik legtöbbet fényképezett nő Nagy-
Britanniában. A Vogue, a Tatler és a GQ szerkesztői költői 
magasságokba törnek, ha fiatalságáról, stílusáról, vonzerejéről 
kell írni, a Hello! becslése szerint 100 000 példánnyal több 
fogy a magazinból, ha Kate szerepel a címlapon.

Sok ezer szót írtak le róla, lesifotósok hordái követik min-
den lépését, blogok istenítik a neten, állandó téma a rádióban 
és a televízióban. Pe ter York az ő ihletésére hozta naprakész 
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állapotba a The Official Sloane Ranger Handbookot*, és nem 
hivatalos rajongóklubja van.

A rengeteg tudósítás ellenére Nagy-Britannia jövendő ki-
rálynéjában még mindig van valami rejtélyes. Ki ez a nő, aki 
Vil mos herceggel kapcsolatban ezt az emlékezetes megjegy-
zést tette: „Nagy szerencséje, hogy velem járhat!” Osztozik-e 
elődjének „eszességében” és „erényességében?”

* A The Official Sloane Ranger Handbook egy kézikönyv, amelyben felsorolják 
az Egyesült Királyság felső osztályába tartozó, mérvadó férfiakat és nőket. A név 
a Sloane Square-nek, amely London előkelő Chelsea negyedének emblematikus 
helye, és a westernek magányos lovasának (lone ranger) összevonásából 
keletkezett. Jellegzetes képviselője volt ennek a rétegnek Diana hercegnő. 
A róluk szóló, gyorsan népszerűvé váló kézikönyvet 1982-ben jelentette meg 
először Peter York író. (a ford.)
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