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Rhédey Claudia naplója 

1833–1839 

 

– tervezet a német nyelvű kéziratos napló kiadásához – 

 

Az erdőszentgyörgyi Rhédey-kastélyban 2019 őszén megnyílt Rhédey-kiállítás (Misteria 

Residentiae Rhédey) előkészítése érdekében végzett történeti kutatások során sikerült azonosítani 

a család legismertebb alakjának, az angol királyi család ősanyjának Rhédey Claudiának, Alexander 

von Württemberg herceg feleségének, az angol királynő ükanyjának német nyelven vezetett 

személyes naplóját is. 

A díszes táblákba foglalt, a gerincén a TAGEBUCH címet viselő kötet a Stuttgartban lévő 

Baden-Württemberg Tartományi Levéltárban (Landesarchiv Baden-Württemberg) található 

Württemberg-ház levéltárának a része. Jelzete: G 292 a Bü 1. A több mint 420 teleírt oldalt 

számláló kötet napi szintű feljegyzései 1833–1839 között születtek, azonban a napló elején 15 

oldalon át olvashatók Claudia visszaemlékezései gyermekkorára, Erdőszentgyörgyön és 

Kolozsváron töltött éveire, konfirmálására, tanulmányaira, bécsi utazására, bécsi tartózkodásaira, 

Württembergi Sándorral való megismerkedésére stb. vonatkozóan – ez a visszaemlékezés számos 

helyen kiigazítja a Claudia életében bekövetkező események „mitológiáját”. 

Ezekből a feljegyzésekből azt is megtudjuk, hogy a naplót az édesanyjától kapta ajándékba, 

hogy minél több boldog nap eseményeit örökíthesse meg benne. A bejegyzések 1833. január 1-

jétől kezdve rendszeressé, napi szintűvé válnak, és csak a napló vége felé fordul néha elő, hogy 

egyes napok kimaradnak. A bejegyzések néhol rövidek, csupán egy-egy szóval jelzi, hogy mi is 

történt (estély, vacsora, opera stb.), azonban részletesebb, elbeszélő jellegű feljegyzéseket is 

olvashatunk benne. 

A napló, amellett, hogy az egyik legszemélyesebb irattípus, a Rhédey Claudiára vonatkozó 

források legfontosabbikának tekinthető, kiadását és értékelését mindenképp fontosnak tartjuk, 

többek közt művelődéstörténeti értéke is vitathatatlan. 

 

A kiadvány részletesebb tervezete 

 

Terveink szerint a napló teljes német nyelvű szövegének a kiadását ennek magyar nyelvű 

fordítása is kísérné, Rhédey Claudia (1812–1841) részletes, történészi módszerekkel összeállított 

életrajzával és emlékezetével foglalkozó terjedelmesebb résszel egyetemben, mely szintén két 

nyelven készülne el (legalábbis egyelőre): magyarul és németül. 

A kiadványt reprezentatív nyomdai kiállításban, a következőképpen képzeljük el, a 

munkafázisok sorrendjében mutatva be a struktúrát: 

 

1. A kéziratos német nyelvű szöveg (a napló digitális fényképmásolata már 

rendelkezésünkre áll) átiratának elkészítése, az átirat háromszori korrektúrája és az 

átirat magyar nyelvre való fordítása, továbbá a fordítás szükséges korrektúrája – Ez a 

munkafázis már befejeződött. A kéziratos német nyelvű szöveg átírását Fehér János 

művészettörténész, a németnyelvű szöveg magyar nyelvre fordítását pedig Boér Laura 

végezte. Az átírás és a fordítás a a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap támogatásával valósult meg.  

 



2 

 

2. A naplóban szereplő személyek és események pontos azonosítása, illetve, 

magyarázata: az események megértéséhez, a személyek megismeréséhez, az adott 

helyzetben érvényes értékeléséhez szükséges rövid ismertető szövegek lábjegyzetekbe 

kerülnének (ezek úgy a magyar, mint a német nyelvű szövegekben a megfelelő nyelven 

kerülnének közlésre) 

 

3. Rhédey Claudia életrajzának elkészítése magyar nyelven, és ennek németre való 

fordítása (ez esetben is kétnyelvű közlésben gondolkodunk) 

 

4. Rhédey Claudia emlékezetét tárgyaló rész elkészítése, szintén magyar nyelven, illetve 

e résznek is német nyelvre való fordítása. Ez a rész Rhédey Claudia ún. utóéletével 

foglalkozna – ennek külön való tárgyalását főként az teszi szükségessé, hogy miután 

Claudia leszármazottai az angol uralkodói ház tagjaivá váltak, a figyelem ráirányult a 

Rhédey családra, és főként magára Claudiára: elég ha itt csak az erdőszentgyörgyi 

Rhédey Claudia-kultuszt, az angol királyi házzal való kapcsolatkeresést és mindennek 

helyi, illetve országos, de mondhatjuk, hogy nemzetközi szintű lecsapódását, vagy pl. 

a Claudia személye és tragikus története révén születő irodalmi stb. alkotásokat 

említjük. 

 

Az életrajz megírása és a Rhédey Claudia-kultusszal kapcsolatos összeállítás elkészítése 

komplex kutatásokat igényel. Az erdőszentgyörgyi önkormányzat támogatásával részben 

már elvégzett Rhédey családtörténeti kutatások (lásd a fennebb említett Rhédey-kiállítást) 

eredményeinek ismeretében kifejezetten Claudia személyével, közeli családtagjaival, 

leszármazottaival, illetve barátjaival/bizalmasaival kapcsolatos adatok feltárására van 

szükség, mely a kiterjesztett levéltári kutatások (Kolozsvár, Budapest, Bécs, Stuttgart, 

London stb.) mellett a vonatkozó szakirodalom és igen terjedelmes sajtóanyag minél 

teljesebb áttekintését is igényli (különös tekintettel az idegen nyelvű anyagokra is: pl. a 

Württemberg és Teck-házak kapcsán szóbajöhető angol és német nyelvű szakirodalomra 

és sajtóra stb.) 

 

5. Az elkészülő szövegekre vonatkozó teljes személy- és helynévmutató összeállítása 

 

6. Rhédey Claudia személyével, családjával, élettereivel és utódaival kapcsolatos 

reprezentatív illusztrációs képanyag összegyűjtése és a szövegekbe való beépítése 

(portrék, épületek, térképek, dokumentumok stb.) Az igencsak bőségesnek és 

reprezentatívnak ígérkező illusztrációs anyag kapcsán megjegyezzük, hogy adott 

esetben szükséges lesz megszerezni az illető illusztrációra vonatkozó közlési engedélyt 

az illetékes adatgazdától, mely mellé esetenként közlési díjat is kell fizetni. 

 

A fenti fázisok megvalósultával reményeink szerint egy olyan, minden tekintetben reprezentatív 

kiadványnak az anyagát szolgáltatjuk, mely a szakmai szempontok kielégítése mellett látványos 

és koherens struktúrával, a közérthetőség követelményeinek is eleget téve méltó és maradandó 

emléket állít Rhédey Claudiának, továbbá ösztönözni fogja a további kutatást is. 


