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sok szeretettel várja
az olvasáskedvelőket.
Címünk: Deák Ferenc

utca (B-dul Eroilor) 22-es 
szám, bent az udvarban.

Nyitva tartás:
hétfő-péntek: 10–18 óráig

szombat: 10–13 óráig.

A kolozsvári
Phoenix

Könyvesbolt

Fülöp herceg a leghosszabb 
ideje „szolgáló” uralkodói 
hitves: 66 éve számít ural-

kodói házastársnak, felesége 
ugyanis 1952-ben lépett az Egye-
sült Királyság trónjára. A házas-
pár tavaly novemberben ünnepel-
te 70. házassági évfordulóját, ez 
is példa nélküli a monarchia tör-
ténetében.

II. Erzsébet királynő és Fülöp 
herceg a királyság eddigi legidő-
sebb uralkodói házaspárja. Fülöp, 
Görögország és Dánia hercege-
ként Villa Mon Repos-ban, Korfun 
született. 18 hónapos volt, amikor 
I. Konstantin görög királyt lemon-
datták a trónról. Családjának is 
menekülnie kellett, az angol Kirá-
lyi Haditengerészet egyik hadiha-
jója menekítette ki őket Korfu szi-
getéről. Bár Fülöp herceg Görög-
országban született, egyéves ko-
rában menekülnie kellett a hazá-
jából, így görögül nem tud.

1992-ben azt nyilatkozta, hogy 
kis mértékben megérti a görög 
nyelvet, de sokkal inkább skan-
dináv, illetve dán származású-
nak tartja magát. A herceg folyé-
konyan beszél angolul, németül 
és franciául. Sikeres karriert fu-
tott be haditengerészként. 1939-
ben VI. György családjával látoga-
tást tett a dartmouth-i tengerésze-
ti akadémián: ott ismerkedett meg  
Erzsébettel, aki hamar belesze-
retett a hercegbe. Addigi címeiről 
lemondva, az edinburgh-i herce-
gi címet felvéve vehette feleségül 
kedvesét, akinek nem volt egysze-
rű kijárnia a házasságot.

Fülöp herceg tavaly ősz óta visz-
szavonultan él, csak a legszük-

ségesebb esetben vállal nyilvá-
nos szereplést. Legutóbb unoká-
ja, Harry herceg május 19-én tar-
tott esküvőjén jelent meg alig né-
hány nappal azután, hogy sike-
res csípőprotézis-műtéten esett 
át. Most első ízben nem vett részt 
ugyanakkor hitvese, a 92 eszten-
dős II. Erzsébet királynő „hivata-
los” születésnapi ceremóniáján, 
a Trooping the Colour évszáza-
dos hagyományokra visszanyúló 
színpompás katonai parádén.

Visszavonulásáig Fülöp igen ak-
tív tagja volt a királyi családnak: a 
felesége trónra lépése utáni hat és 
fél évtizedben több mint 22 ezer – 
évente átlagosan 342 – hivatalos 
programot teljesített, 637 külföldi 

látogatást tett – többször járt Ma-
gyarországon is –, 5500 beszédet 
tartott, emellett 780 társadalmi és 
jótékonysági szervezet elnöke, fő-
védnöke vagy tagja volt. E szerve-
zetekkel továbbra is kapcsolatban 
van, de tevőleges szerepet nyilvá-
nos megjelenések formájában ta-
valy ősztől már nem vállal az in-
tézmények munkájában.

Az utóbbi időben II. Erzsébet ki-
rálynő is csökkentette kissé mun-
katempóját: nem tesz már hivata-
los külföldi utazásokat és hazai 
hivatali kötelezettségei közül ő is 
egyre többet átad a királyi család 
fiatalabb tagjainak.

KÁDÁR HANGA

Szerényen ünnepelt a 97 éves Fülöp, II. Erzsébet férje

Hercegi születésnap

A 97 éves Fülöp herceg az utóbbi időben ritkán vállal nyilvános szereplést

Különösebb ceremónia nélkül, családja körében ünnepelte június 10-én 97. szüle-

tésnapját Fülöp edinburghi herceg, II. Erzsébet királynő férje. Ő a brit monarchia 

1200 éves történetének egyik legidősebb királyi családtagja, ám anyósa, a néhai 

anyakirályné Bowes-Lyon Erzsébet brit királyné 101 évesen halt meg 2002-ben.
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