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A császárnő – Viktória királynő és India

Miles Taylor,	 a	 Yorki	 Egyetem	 Modern	 Történelem	 Tanszékének	
professzora	könyvében	azt	mutatja	be,	hogyan	hatott	Viktória	király-
nő	Brit	India	történelmére,	és	hogyan	került	közel	a	távoli	országhoz	
annak	ellenére,	hogy	soha	nem	lépett	India	földjére.

Az	1857-es	 indiai	 szipojlázadás	 leverése	után	a	Brit	Kelet-Indiai	
Társaság	tulajdonában	lévő	birtokokat	és	protektorátusokat	beolvasz-
tották	a	Brit	Birodalomba.	De	hogyan	lett	Viktória	királynőből	India	
császára?	Néhány	félhivatalos	iratban	császárnőnek	említették	az	ural-
kodót,	ezért	„már	 túl	késő	 lett	volna	változtatni”	(2.	o.),	 így	 történt,	
hogy	Disraeli	brit	miniszterelnök	1876-ban	elfogadtatta	a	parlament-
tel	az	ú.n.	titulatúra	törvényt,	aminek	értelmében	Viktória	jogosult	az	
India	császárnője	cím	viselésére.	Ezt	Lord	Lytton	bejelentette	az	in-
diai	uralkodók	gyűlésén	Delhiben,	és	ünnepélyesen	ott	is	elfogadták.		
Maga	Viktória	ragaszkodott	a	címhez.	Ezután	ő	személyesítette	meg	
Indiában	a	brit	uralmat	közel	fél	évszázadon	át.	A	halála	után	fia,	uno-
kája	és	két	dédunokája	is	viselték	az	India	császára	címet.	A	brit	királyi	
család	és	az	indiai	szubkontinens	hosszú	kapcsolatáról	eddig	nem	szü-
letett	alapos	tanulmány.	Britannia	nem	szívesen	beszél	a	modern	Indi-
áról,	ott	pedig	nem	szívesen	emlékeznek	a	gyarmati	korszakra.	Mind-
azonáltal	Viktória	halála	után	is	számtalan	emlékmű,	középület,	utca	
viselte	a	nevét.	Uralkodása	egybeesett	a	nép	nyelvén	való	nyomtatás	
felvirágzásával,	az	olvasás,	az	újságkiadás	elterjedésével.	Számtalan	
életrajz,	versgyűjtemény,	dicsérő	szöveg	jelent	meg	a	császárnőről,	és	
a	naplóját	több	indiai	nyelvjárásra	lefordították.	Az	indiai	ajándéktár-
gyak	elárasztották	a	brit	udvart	a	lojalitás	jeléül.	A	sikeres	1851-es	vi-
lágkiállítás	után	felállították	Kensingtonban	a	Birodalmi	és	Gyarmati	
Intézetet,	Oxfordban	pedig	az	Indiai	Intézetet.
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Ekkora	lojalitást	könnyebb	mérni,	mint	megmagyarázni.	Indiában	
kis	réteget	érintett	a	brit	uralom.	Kevesebb	mint	1000	hivatalnok	és	kb.	
160	ezer	európai	betelepülő	állt	szemben	250	millió	indiaival.	Hogyan	
lehetett	ekkora	tömeget	rávenni	a	királynő	csendes	imádatára?		A	ma-
gyarázat	részben	a	klientúra,	a	kollaboráció:	lojalitás	révén	engedmé-
nyeket	lehetett	szerezni	a	gyarmati	hatalomtól.	Egy	másik	magyarázat	
szerint	az	 indiai	 lojalizmus	a	Ghandi	előtti	konzervatív	értelmiségre	
volt	jellemző,	amely	hitt	az	európai	liberalizmusban.	Ghandi	maga	is	
támogatta	a	brit	koronát.	Emellett	a	brit	uralom	„birodalmi	polgári	stá-
tuszt”	nyújtott,	azaz	az	indiaiak	beléphettek	a	birodalmi	hivatalokba,	
az	egyetemekre,	még	az	angol	parlamentbe	is	bekerülhettek.	A	monar-
chia	tehát	széles	körű	birodalmi	identitást	biztosított.

Viktória	soha	nem	járt	Indiában,	de	számos	indiaival	vette	körül	
magát.	Eleinte	el	akarta	foglalni,	meg	akarta	téríteni	az	országot.	Az	
1857–58-as	 lázadás	megváltoztatta	 a	 gondolkodását.	Egyre	 jobban	
rokonszenvezett	az	indiai	néppel,	távol	állt	tőle	a	rasszizmus.	Az	in-
diai	nép	is	a	magáénak	érezte	őt,	végül	már	épp	annyira	volt	indiai	
maharáni,	mint	brit	uralkodó.	Indiában	Viktóriának	kiterjedt	kivált-
ságai	voltak,	s	mivel	otthon	nem	játszhatott	politikai	szerepet,	ezt	az	
indiai	domíniumban	találta	meg.

Viktória	whig	királynő	volt,	Lord	Melbourne	neveltje.	Az	alkot-
mányos	monarchia	 légkörében	nőtt	 fel,	whig	hivatalnokok	válasz-
tottak	számára	férjet	és	udvaroncokat.	Működését	az	1832-es	whig	
reformtörvény	szabályozta,	kiváltságait	a	parlament	korlátozta.	Indi-
ában	Britannia	hatalmát	a	Kelet-Indiai	Társaság	gyakorolta.	A	Tár-
saság	hatókörét	az	1813-as,	1833-as	karták	szabták	meg,	ez	utóbbi	
megnyitotta	 Indiát	 a	 misszionáriusok	 előtt,	 megszüntette	 a	 Társa-
ság	monopóliumát	a	kereskedelem	fölött,	és	a	bengáli	kormányzót	
Brit-India	főkormányzójává	rendelte.	Az	uralkodó	az	anglikán	egy-
háznak	és	a	hadsereg	egy	részének	a	feje	volt	Indiában	is.	A	Társaság	
és	a	Parlament	tehát	kettős	uralmat	gyakorolt.	Azt,	hogy	milyen	mér-
tékben	szólhat	bele	Britannia	az	 indiai	pénz-	és	hadügyekbe,	 szer-
ződések	szabták	meg.	Szabályozták	a	kereskedelmi	koncessziókat,	
megtiltották	 az	 özvegyek	 elégetését	 és	 a	 lánygyermekek	 elpusztí-
tását.	E	szabályokat	kiterjesztették	Nepálra,	Burmára,	Jávára,	ame-
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lyek	 szintén	 a	Brit	Kelet-Indiai	Társaság	 ellenőrzése	 alá	 tartoztak.	
Tulajdonképpen	 e	 szerződések	Britanniának	 India	 fölött	 gyakorolt	
főhatalmát	rögzítették.	Figyelemre	méltó,	hogy	ezeket	nem	a	korona,	
hanem	a	Társaság	 képviselői	 írták	 alá,	 amely	 valósággal	 szuverén	
államként	viselkedett.	Tipu	szultán	Mysoréban	történt	legyőzése	és	
a	delhi	Mughal	erőd	fölött	aratott	győzelem	után	Richard	Wellesley	
főkormányzó	a	Társaság	kalkuttai	székhelyét	Brit	India	fővárosává	
tette,	központban	egy	palotával,	trónteremmel,	és	a	Tiputól	zsákmá-
nyolt	díszes	trónszékkel.

Hasonló	 szerepet	 töltött	 be	 a	 dunbar	 túra	 is.	 Ez	 a	 körutazás	 az	
indiai	szerződéses	területeken	egyúttal	ellenőrzést	is	jelentett,	felmé-
rendő,	vajon	 lojális-e	a	 lakosság	a	britekhez.	Legtovább	a	Mughal	
császárság	maradt	 fenn,	 de	 II.	Akbar	 császárt	 a	 britek	 1803-ban	 a	
delhi	csatában	legyőzték,	majd	1835-ben	leminősítették	királlyá,	és	
a	trónt	öröklő	fia	már	nem	tudta	visszaállítani	a	Mughal	Birodalmat.	
Az	Awadh	udvar	Lucknowban	hasonló	helyzetben	volt,	a	brit	udvar-
tól	várta	elismertetését.	

IV.	Vilmost	 1837	 júniusában	Viktória	 követte	 a	 brit	 trónon.	Az	
új	uralkodót	„Nagy	Britannia	és	Írország	királynője,	a	hit	védelme-
zőjeként”	 jelentették	be.	 Indiában	a	főkormányzó	hirdette	ki,	hogy	
Viktória	lépett	a	birodalom	trónjára.	A	fogadtatás	visszafogott	volt.	
A	Társaság	kifejezte	hódolatát,	de	azt	a	reményét	is,	hogy	a	királynő	
meghagyja	az	önállóságát.	Voltak,	akik	megütköztek	azon,	hogy	nő	
az	uralkodó,	„hogyan	fognak	engedelmeskedni	neki	a	férfiak?”,	és	
lehet,	hogy	„a	bennszülöttek	nem	fognak	bízni	olyan	pénzérmében,	
amelyen	egy	asszony	képe	 látható”	 (19–20.	o.).	Végül	a	negyven-
egy	fejedelemségnek	több	mint	a	fele	küldte	el	gratulációját	a	király-
nőnek.	Az	evangélikus	egyház	és	az	anglikán	egyház	misszionárius	
szervezete	kiváltságokat	kapott	Viktóriától,	Madrasban	és	Bombay-
ban	anglikán	püspökségek	 létesültek,	 a	kalkuttai	püspök,	 India	 ér-
seke	tizenkilenc	új	egyházközséget	alapított.	A	protestáns	missziók	
mellett	a	wesleyánusok,	a	baptisták,	a	skót	misszionáriusok	és	a	ka-
tolikusok	is	működhettek.	A	brit	politika	a	muszlimok,	hinduk	val-
lási	ünnepségeit	szintén	támogatta.	1841-ben	létrehozták	a	Gyarmati	
Püspökségi	Alapot,	ez	további	egyházközségeket	létesített.	
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Viktória	 1840-ben	 férjhez	ment,	Albert	Saxe-Coburg	 és	Gotha	
hercegéhez,	s	egy	 férjezett	királynőtől	már	utódokat	és	a	dinasztia	
uralkodását	várták	el.	Két	éven	belül	meg	is	született	Viktória	her-
cegnő,	majd	Albert	Edward	walesi	herceg.	Madrasból	és	Bombay-
ból	 is	 gratuláltak,	 Kalkuttában	 tűzijátékkal	 ünnepeltek.	Az	 idővel	
megszületett	kilenc	gyermek	még	stabilabbá	tette	az	uralkodónő	és	
a	monarchia	helyzetét.	Albert	támogatta	Viktória	politikáját,	szemé-
lyével	mintegy	kétpólusú	monarchiát	működtetve.	Ő	maga	részt	vett	
a	„Rabszolgaság-ellenes	Társaság”	munkájában,	felemelte	a	szavát	
az	 indiai	 munkások	 ültetvényekre	 kényszerítése	 ellen.	 Elnöke	 lett	
„Az	Evangélium	Terjesztése	Társaságnak”,	és	üdvözölte,	hogy	India	
és	Ausztrália	hatalmas	területeit	ismét	benépesítik	az	angolszászok.	

1841-ben	visszatértek	a	kormányba	a	konzervatívok.	Robert	Peel	
kabinetjének	 két	minisztere	 is	 fontos	 szerepet	 töltött	 be	 Indiában:	
Marquess	of	Dalhousie	 főkormányzó,	Charles	Canning	pedig	alki-
rály	 lett.	 Emellett	Wellington	 herceg	 és	 Lord	 Ellenborough	 indiai	
főkormányzó	 is	hatással	volt	 a	királynőre	és	 férjére.	Ellenborough	
szemben	 állt	 a	whigek	 politikájával,	 nem	 akart	 szoros	 kapcsolatot	
tartani	 a	 bankárokkal	 és	 a	 Kelet-Indiai	 Társaság	 részvényeseivel.	
Közvetlenül	a	királynőnek	írt	részletes	beszámolókat	Indiából.	Ő	ve-
tette	fel,	hogy	Viktória	India	császárnője	lehet.

Az	1840-es	évek	elején	a	Brit	Birodalom	Ázsiában	egyre	nagyobb	
területekre	 terjesztette	 ki	 hatalmát,	 hajói	 a	 pakisztáni,	 a	 kínai	 par-
tokat	 érintették,	megjelentek	Mianmar	 alsó	 régióiban.	A	 terjeszke-
dés	háborúkkal	 járt.	Viktória	bekapcsolódott	az	ázsiai	politikába,	a	
muscati	(1839),	az	adeni	(1843)	és	a	nankingi	(1842)	szerződéseken	
a	Kelet-Indiai	Társaság	aláírása	helyett	már	az	ő	kézjegye	 látható.	
A	királyi	pár	Lord	Ellenborough-val	egyetértésben	arra	 törekedett,	
hogy	a	Társaságot	visszaszorítsa,	és	a	korona	nevében	intézkedjen.	
Ellenborough	1842	áprilisában	a	jellalabádi	Ham	győzelemmel	be-
fejezte	az	afganisztáni	háborút,	majd	a	Királyi	Flotta	és	a	Kelet-In-
diai	Társaság	Flottája	együttes	erővel	győzött	Kínával	 szemben.	A	
nankingi	szerződés	megnyitott	öt	kikötőt	a	britek	számára,	és	Hong-
Kong	brit	fennhatóság	alá	került.	Ellenborough	a	Szindh-emirséget	
is	brit	ellenőrzés	alá	vonta.	Az	Indus	régiójában	eltörölte	a	folyami	
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vámokat,	 szabaddá	 tette	 a	 kereskedést.	A gyarmatbirodalom	 ez	 új	
szerzeményekkel	ünnepelte	a	királynő	születésnapját.	Viktória	kifo-
gásolta,	hogy	a	Kelet-Indiai	Társaság	akadályozza	az	indiai	birtokok	
megfelelő	kezelését.	Peel	intézkedett:	ezentúl	nem	a	Társaság	nevezi	
ki	a	főhivatalnokokat,	így	a	főkormányzói	és	a	hadsereg	főparancs-
noki	posztjára	a	kabinet	jelöltje	került.	Peel	tehát	győzött	a	Társaság-
gal	szemben,	de	ezzel	még	nem	ért	véget	a	kettős	kormányzás.	Har-
dinge	főkormányzó	és	Ellenborough	ezután	számos	győzelmi	medált	
bocsáttatott	ki	a	királynő	arcképével.	A	Királyi	Pénzverő	1824–26-os	
burmai	medálján	az	elefánt	meghajlik	a	brit	oroszlán	előtt.	Míg	ott-
hon	Viktóriát	finom	nőiségében	ábrázolták,	 Indiában	és	Kínában	a	
harcos	 királynő	 képét	 jelenítették	meg.	 1854-ben	 kibocsátották	 az	
„India	szolgálatában”	medált	Viktóriával	és	„Győzelem”	felirattal.

Viktóriát	 egyre	 inkább	 érdekelték	 az	 indiai	 hódítások.	 A	 két	
indiai	 főkormányzó,	 Sir	 Hardinge	 (1844–47)	 és	 Lord	 Dalhousie	
(1848–56)	 személyesen	 neki	 írta	 a	 beszámolóit.	 Hardinge	 elfog-
lalta	az	afganisztáni	határon	található	fontosabb	erődöket,	és	ütkö-
zőzónává	tette	Kasmírt	észak-nyugaton.	A	szikh	és	afgán	erők	nagy	
győzelmet	arattak	Chillianwalánál	1849	januárjában,	egy	hónappal	
később	viszont	a	britek	győztek	a	gujrati	csatában.	Dalhousie	an-
nektálta	egész	Pandzsábot.	A	következő	lépés	a	Nepál	felé	terjesz-
kedés	volt.	A	nepáli	főminiszter,	Jung	Bahadur	elutazott	Londonba,	
tizenöt	láda	szőrmét	és	fegyvert	vitt	ajándékba.	Pandzsábból	áram-
lottak	a	kincsek	a	britekhez.	Dalhousie	a	szikh	háborúban	zsákmá-
nyolt	 fegyvereket	és	egyéb	kincseket	Londonba	küldte,	a	kasmíri	
maharadzsa	pedig	évente	nagy	mennyiségben	küldött	 a	királynő-
nek	kasmíri	sálat.	Viktória	étvágya	egyre	nőtt:	előbb	egy	ágyút	ad-
tak	neki	a	szikhek,	azt	kitette	a	teraszára,	majd	még	többet	kért,	és	
híres	indiai	hadvezérek	fegyverzetét	is	szívesen	fogadta.	Dalhousie	
ezután	átadta	neki	a	Koh-i-Noor	gyémántot,	amely	korábban	szám-
talan	indiai	törzs,	nép	kezén	ment	keresztül,	míg	szikh	tulajdonba	
került.	A	főkormányzó	a	ruhájába	varrva,	a	testén	vitte	az	értékes	
követ	Londonba.	A	Lahore	palota	sok	egyéb	értéke	is	a	britekhez	
került.	A	kincseket	az	1851-es	világkiállításon	mutatták	be.	A	leg-
mohóbb	a	kincseket	illetően	maga	Viktória	volt.	
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1852-ben	lejárt	a	Társaság	20	évenként	megújítandó	oklevele,	és	
a	 parlamenti	 bizottságok	 vizsgálni	 kezdték	 a	 tevékenységét.	Bebi-
zonyosodott,	hogy	nem	eredményes	a	kettős	kormányzás,	például	a	
két	haditengerészet	vagy	a	két	igazságszolgáltatás	esetében.	Közben	
Burmában	kitört	a	háború,	Dalhousie	győzött,	és	annektálta	Burma	
egy	részét.	A	parlament	az	1853-as	törvényjavaslattal	megreformálta	
a	bíróságokat,	a	katonai	toborzást	és	a	hadsereget.	A	királynő	több	
jogot	kapott	a	Társaság	igazgatóinak	kiválasztásában.	A	korona	ha-
talma	erősödött,	a	Társaság	napjai	meg	voltak	számlálva.	A	század	
közepére	Viktória	immár	szilárdan	képviselte	a	Társaság	helyett	Bri-
tanniát,	a	gyarmatosító	hatalmat.

1854	nyarán	a	királyi	pár	vendégül	 látta	a	szikh	királyság	trónját	
vesztett	fiatal	maharadzsáját,	Duleep	Singh-et.	Rajta	kívül	más	szám-
űzött	 indiai	 hercegek	 is	 menedéket	 kaptak	 a	 brit	 királyi	 udvarban.	
1851-ben	 nagyszabású	 világkiállítást	 rendeztek	 a	 Hyde	 parkban,	 a	
Kristálypalotában	„minden	nemzetnek”,	de	 az	 „Indiai	 udvar”	volt	 a	
leglátványosabb.	A	kiállítás	elnöke	Albert	herceg	volt.	Albert	a	Bonni	
Egyetemen	kezdett	érdeklődni	India	iránt,	majd	Londonban	támogat-
ta	a	szanszkrit-kutatókat,	maga	is	gazdag	anyagot	gyűjtött	Indiáról.	A	
királyi	főherceget	különösen	az	árja	nyelvtudományok érdekelték. Ez 
filológiai	tanulmányok	sora	volt,	melyekben	a	keleti	és	nyugati	nyel-
vek	eredetét	keresték,	és	ősi	hindu	szanszkrit	szövegeket	tanulmányoz-
tak.	Albert	maga	is	hitt	az	indo-európai	civilizáció	közös	eredetében.	
Támogatta	Viktóriát	az	Indiai	Birodalom,	és	a	gyarmatok	tekintetében,	
de	őt	 alapvetően	az	orientalista	 tanulmányok	vonzották.	A	„Minden	
nemzet	kiállításának”	indiai	része	olyan	gazdag	volt,	amilyet	még	nem	
láttak	Britanniában.	Bemutatták	 a	Koh-i-Noor	 gyémántot,	 a	 travan-
corei	 elefántcsont	 trónszéket,	 gépeket,	 fém-,	 kerámia-,	 textilmunká-
kat,	fegyvereket,	nyersanyagokat.	A	kiállított	tárgyakat	a	Társaság	és	
számos	indiai	fejedelem	küldte	be.	Ezért	25	indiai	herceget	kiállítási	
medállal	 tüntettek	ki.	A	kiállítás	nyitva	állt	a	közönség	előtt,	ezáltal	
Viktória	megosztotta	az	indiai	civilizáció	és	kultúra	kincseit	az	embe-
rekkel.	A	bemutatót	Dublinban	megismételték	1853-ban.	Később	még	
tartottak	néhányszor	hasonló	kiállítást.	Nagyon	népszerű	volt	a	kasmír	
sál,	és	terjedtek	a	textíliákon	az	indiai	motívumok.
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A	királyi	pár	indiai	gyerekeket	is	fogadott	örökbe,	és	Viktória	sok	
indiai	gyermeknek	volt	a	keresztanyja.	Két	gyermek	felnevelését	vál-
lalták,	 az	 egyik	 a	 11	 éves	 indiai	 kis	 hercegnő,	Gouramma,	 a	másik	
egy	8	éves	kisfiú,	Duleep	Singh	szikh	maharadzsa	volt.	Mindkét	fiatal	
keresztény	hitre	tért.	Duleep	18	éves	korában	csatlakozott	egy	önkén-
tes	hadsereghez.	Közben	járt	Indiában,	Kairóban	találkozott	egy	fiatal	
lánnyal,	akit	feleségül	vett.	Norfolkban	telepedtek	le,	hat	gyermekük	
született,	egyiküknek	a	királynő	lett	a	keresztanyja.	Duleep	Singh	visz-
sza	akart	térni	Indiába,	hogy	elfoglalja	szikh	vezetői	helyét,	de	1893-
ban,	 távol	 a	 hazájától	 és	 a	 családjától	 Párizsban	 meghalt.	 Viktória	
gondoskodott	a	maharadzsa	családjáról.	A	szerző	szerint	Viktória	azért	
ragaszkodott	oly	nagyon	a	két	fiatal	száműzötthöz,	mert	őszinte	rész-
vétet	érzett	azok	iránt	az	indiai	uralkodók	iránt,	akiket	a	britek	fosztot-
tak	meg	a	hatalmuktól.	Volt	a	királynőben	egyfajta	erős	anyai	ösztön	is	
e	száműzöttek	iránt,	emellett	terjeszteni	akarta	az	evangélikus	vallást.		

1857	 júliusában	 éppen	 az	 elűzött	 awadhi	 királyi	 család	 tagjait	
fogadta	Viktória	Londonban,	amikor	elérkezett	hozzá	a	hír:	 láza-
dás	tört	ki	Indiában	a	britek	ellen.	A	lázadás	végigsepert	Bengáltól	
az	észak-nyugati	provinciákon	át	Pandzsábig,	a	volt	awadhi	királyt	
börtönbe	zárták,	a	 lucknowi	brit	rezidencia	ostrom	alatt	állt.	Vik-
tória	Alberttel	 együtt	 sürgette,	 adjon	Britannia	határozott	 katonai	
választ	a	lázadóknak.	A	szipoj	(indiai	katonai)	lázadást	a	társadalmi	
változások,	a	modern	hírközlés,	vallási	okok,	új	adók	és	régi	pana-
szok	váltották	ki,	de	a	közvetlen	ok	az	volt,	hogy	a	meeruti	és	delhi	
lovasságot	és	gyalogságot	feldühítette,	hogy	a	puskák	töltényeit	ál-
lati	zsírral	kenték	be,	amihez	nekik	nem	volt	szabad	hozzáérniük.	A	
szipojok	azt	gondolták,	hogy	a	királynő	így	akarja	őket	keresztény	
hitre	 téríteni.	 1857	 júliusában	 eszméletlen	 gyilkolás	 következett.	
A	brit	oldal	vesztesége	kb.	11	ezer,	a	lázadóké	több	mint	100	ezer	
fő	volt.	A	kivégzések	a	lázadások	leverése	után	is	folytatódtak.	A	
felkelések	elején	európai	és	gyarmati	seregek	özönlöttek	Indiába,	
Perzsiából,	a	Krímből	is	vontak	oda	csapatokat.	Delhi	kormányzó-
ját	elfogták,	és	a	szeme	láttára	végezték	ki	két	fiát	és	egy	unokáját,	
majd	ő	magát	bíróság	elé	állították.	Az	1858-as	év	végére	a	lázadást	
mindenütt leverték.
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A	lázadás	terjedésében	szerepe	volt	a	távírónak,	az	újságoknak,	a	
brit	árucikkek	és	a		helyi	piacok	versengésének,	a	gazdaság	liberali-
zációjának.	Jelentős	volt	azonban	a	vallás	szerepe.	A	félelem,	hogy	
keresztényekké	kell	válniuk,	egyesítette	a	muszlimokat	és	a	hindukat	
a	keresztényekkel	szemben.	Az	is	szerepet	játszott,	hogy	Dalhousie	
idején	hatalmas	területeket,	például	Pandzsábot	is	annektálták	a	bri-
tek.	Dalhousie	azonnal	ellenőrzése	alá	vonta	az	olyan	tartományokat,	
ahol	 az	 uralkodó	 utód	 nélkül	 halt	meg.	Észak-Indiában	meg	 akar-
ta	szüntetni	a	muszlim	uralmat.	Egyik	durbar	útján	egy	sereg	szikh	
rája	tett	hűségesküt	neki.	Egy	alkalommal	egy	helyi	uralkodónak	az	
arany	trónján	fogadta	a	hódolókat.	Már	azzal	vádolták,	hogy	isteni	
hatalmat	tulajdonít	magának.	1856-ban	Dalhousie	annektálta	Awadh	
muszlim	királyságát	is.	Ezt	büszkén	jelentette	Viktóriának.	Dalhou-
sie	hódításai	azt	jelentették,	hogy	ősi	muszlim	és	hindu	királyságokat	
törölt	el	vallásukkal	és	szertartásaikkal	együtt.	Egy	hajszolt	élet	után	
Dalhousie	betegen,	özvegyen	tért	vissza	Angliába.

Viktória	 az	 indiai	 lázadások	után	kifogásolta,	hogy	a	korona	és	
a	Társaság	katonai	 erői	 között	megoszlott	 a	 parancsnoki	 irányítás.	
Alberttel	 együtt	 sürgették	a	Palmerston	kabinetet,	hogy	 fogja	egy-
ségbe	az	európai	és	az	indiai	seregeket,	és	növelje	a	létszámot.	Vik-
tória	valóban	harcos	királynőként	viselkedett.	Ugyanakkor	elítélte	az	
erőszakosságokat.	Charlotte Canning	 tudósításából	kiderül,	hogy	a	
kegyetlenkedésekről	szóló	hírek	jó	része	túlzás	volt.

1857	őszén	világossá	vált,	hogy	nem	lehet	a	kormányzást	két	ha-
tóság	kezében	hagyni.	Palmerston	 törvényt	készített	 elő	a	hatalom	
átadásához.	Indiaiak	is	sürgették,	hogy	a	korona	vegye	át	a	Társaság	
hatalmát.	A	szubkontinens	európai	gyarmatosítását	el	kell	végezni,	
a	 „virtuális	 szuverént”,	 a	 koronát	 pedig	 a	 királynő	 testesítse	 meg	
császárnőként.	1858	 februárjában	Parmerstont	Lord	Derby	követte	
kormányfőként.	Az	általa	elfogadtatott	új	konzervatív	törvény	a	fő-
kormányzó	végrehajtó	hatalmát	kiterjesztette,	és	új	püspökség	felál-
lításáról	rendelkezett.	Albert	herceg	javaslatára	az	új	Indiai	Kormány	
elkötelezte	magát	 a	vasútépítésen	kívül	más	közmunkák	megvaló-
sítására	 is.	Viktória	 bevetette	 az	 új	 India-törvénybe,	 hogy	minden	
jelentést	és	kinevezési	javaslatot	be	kell	mutatni	neki.	Abszolút	ha-
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talmat	akart.	Így	a	királynő	lett	a	problémák	megoldójává.	A	nevé-
ben	kibocsátott	kiáltvány	amnesztiát,	a	rangok	megtartását	és	vallási	
türelmet	hirdetett.	Elítélte	a	kasztrendszert,	megszüntette	a	hindu	és	
muszlim	ünnepségek	állami	támogatását,	és	megvédte	a	keresztény	
hitre	térteket.	Végül	a	proklamáció	kimondta:	a	Kelet-Indiai	Társa-
ság	minden	korábban	gyakorolt	hatalmát	Őfelsége	nevében,	s	általa	
gyakorolják.	

Viktória	királynő	ezzel	a	törvénnyel	jelentős	eredményt	ért	el:	a	
hatalom	a	Társaságtól	a	korona	kezébe	került	át,	és	a	királynő	alkot-
mányos	monarcha	lett,	korlátlan	hatalommal.	A	törvényt	a	Derby-ka-
binet	hirdette	ki	 Indiában:	a	korona	átveszi	a	közvetlen	hatalmat	a	
Kelet-Indiai	 Társaságtól,	 a	 főkormányzóból	 alkirály	 lesz,	 a	 helyi	
uralkodókkal	 egyezményeket	kell	kötni,	 a	közhivatalok	nyitva	áll-
nak	európaiak	és	helybeliek	számára	egyaránt,	egyenlő	védelem	illet	
meg	minden	alattvalót	a	vallása	gyakorlásában	és	a	tulajdonjogában,	
és	amnesztiában	részesítenek	mindenkit.

Albert	főherceg	elképzelése	szerint	megalapították	az	„India	csil-
laga”	lovagrendet.	1861.	november	1-én	Indiában	öt	hindu	és	három	
muszlim	uralkodó	kapta	meg	a	kitüntetést,	Londonban	pedig	Albert,	
a	walesi	herceg	és	Duleep	Singh	lettek	a	rend	lovagjai.	Albert	főher-
ceg	pár	héttel	később	meghalt	tífuszban.	Viktória	mély	gyászában	az	
évtized	jó	részében	félrevonult	a	közszerepléstől.

Indiában	 a	 királynő	 proklamációját	 lefordították	 néhány	 indiai	
nyelvre,	 és	 minden	 település	 kapott	 belőle.	A	 Kelet	 Indiai	 Társa-
ság	 jelvényeit,	 zászlaját	 levették,	 a	Társaság	 hajóhadát	Királyi	 In-
diai	 Flottának	 nevezték.	Viktória	 új	 címe	 India	 császárnője	 lett.	A	
proklamációt	India	Magna	Cartájaként	emlegették.	A	megvalósítása	
Canning	 feladta	volt:	 szabad	kereskedelem,	 szabad	szerződések	és	
szabad	vélemény-nyilvánítás.	India	kormánya	a	társasági	államot	li-
berális	állammá	változtatta.	A	postát	megreformálták,	a	jogrendszert	
kodifikálták,	a	közszolgálatot	és	a	hadsereget	újjászervezték.	A	 la-
kosság	a	régi	rúpia	helyett	új	pénzzel	fizethetett,	melyen	rajta	volt	a	
királynő	arcképe.	Idővel	a	Brit	Indián	kívüli	kisebb	fejedelemségek	
is	elfogadták	az	új	rúpiát,	és	a	pénzverést	Kalkuttába	vonták	össze.	
Hasonló	 gondossággal	 készítették	 el	 a	 bélyegeket	 is.	Az	 amnesz-
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tia-rendeletet	valóban	egyformán	alkalmazták	az	európai	és	az	indiai	
lázadókra.	A	nemes	szándék	azonban	elpárolgott	a	jogi	reformok	kö-
vetkeztében.

Három	törvény	határozta	meg	az	új	liberális	Indiát:	a	Polgári	El-
járások	Törvénye	(1859),	a	Büntető	Törvénykönyv	(1860)	és	a	Bű-
nügyi	 Eljárások	Törvénye	 (1861).	A	 rendelkezések	 az	 1857–58-as	
lázadások	következtében	szigorúbbak	lettek.	Az	európaiakat	csak	a	
békebíró	helyezhette	 vád	 alá.	Békebíró	 akárki	 lehetett,	 csak	 indiai	
nem.	Az	új	 törvényekben	a	Társaság	helyett	a	korona	szerepelt,	és	
a	királynő	elleni	összeesküvés	vagy	lázadás	száműzetést	vont	maga	
után.	 1858	 és	 1901	 között	mindössze	 négy	 embert	 száműztek.	A	
Habeas corpus	elve	–	azaz,	hogy	tárgyalás	nélkül	nem	tartóztatható	
le	senki	-	bizonytalan	maradt,	ezért	a	törvényt	valójában	nem	illeti	
meg	a	Magna Carta	elnevezés.	(Az	új	Törvénykönyv	megszövege-
zése Henry Maine, James F. Stephen és Thomas B. Macaulay nevé-
hez	fűződik.)	Az	a	jogi	felvetés,	hogy	az	igazság	forrása	a	királynő,	
ő	 a	 végső	 fellebbezés	 fóruma,	 megvalósult	 Indiában.	Az	 indiaiak	
által	 benyújtott	 fellebbezések	 száma	 úgy	megnövekedett,	 hogy	 az	
alkirálynak	már	korlátoznia	kellett	ezt	a	lehetőséget.	Ennek	ellenére	
tovább	 élt	 a	 köztudatban,	 hogy	Viktória	 az	 esetek	 végső	 bírája.	A	
Törvénykönyv	igazodott	az	1858-as	proklamációhoz. 

1858-ban	a	császárnő	formálisan	átvette	az	ellenőrzést	a	Kelet-In-
diai	Társaság	 köztisztviselőinek	 és	 katonáinak	 ezrei	 felett.	A	 köz-
szolgáknak	vizsgát	kellett	tenniük,	de	az	Indian	Civil	Service-be	igen	
kevesen	jutottak	be,	ők	is	csak	kisebb	pozíciókat	kaphattak.		Emiatt	
csökkent	a	bizalom	a	királynő	hirdette	egyenlő	bánásmód	iránt.	Az	
India	Kormányzása	törvény	a	Kelet-Indiai	Társaság	hadseregét	a	ko-
rona	alá	rendelte,	de	a	két	hadsereg	összevonása	nem	rendeződött.	

Ekkor	újabb	 lázadás	 tört	ki	 Indiában,	ezúttal	a	brit	csapatok	ré-
széről.	1859	májusában	a	meeruti	európai	csapatok	az	ellen	 lázad-
tak,	hogy	bárhol	a	világon	bevethessék	őket.	1860	nyarára	mintegy	
tízezer	katona	szerelt	le	a	saját	akaratából,	és	a	lázadásnak	vége	lett.	
A	helyi	csapatokat	beolvasztották	az	állandó	hadseregbe,	a	Társaság	
katonai	főiskoláját	megszüntették,	és	új	tisztikart	létesítettek.	Indiá-
nak	tehát	egyetlen	hadserege	volt,	mégpedig	a	királynőé,	parancsno-
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ka	pedig	a	királynő	unokatestvére,	Cambridge	hercege	volt.	A	főpa-
rancsnokok	kinevezésében	Viktória	elvei	érvényesültek.	Az	új	indiai	
hadsereg	62	ezer	brit	és	125	ezer	indiai	katonából	állt.	Az	indiaiakat	
bizonyos	„harcias”	törzsekből	verbuválták.	Ezt	a	sereget	aztán	beve-
tették	Abesszíniában,	Egyiptomban,	Szudánban	és	Burmában	 is.	A	
hadsereg	az	indiai	birodalmi	patriotizmus	megtestesítője	volt.

A	királynő	proklamációja	nem	csak	Brit	Indiára	vonatkozott,	ha-
nem	minden	helyi	fejedelemségre.	Ezek	száma	560	volt,	amelynek	
40	 százaléka	 terült	 el	 az	 indiai	 szubkontinensen.	 Többségük	 igen	
kicsi,	köztük	a	három	legnagyobb	Hyderabad,	Mysor	és	Travankor	
volt.	Canning	1859-ben	l5	hónapos	durbarra	indult,	hogy	elmagya-
rázza	az	indiai	fejedelmeknek,	mit	jelent	a	hatalom	átruházása	a	brit	
koronára.	Útközben	őszinte	lojalitást	tapasztalt,	és	mintegy	150	szer-
ződést	kötött	a	helyiekkel.	E	szerződésekkel	újra	létrehozták	a	Rajt,	
de	ezúttal	nem	a	Társaság,	hanem	a	korona	nevében.

A	mysori	maharadzsa	„Hindusztán	császárnőjéhez”	fordult,	mert	
államát	 annektálás	 fenyegette.	A	barodai	uralkodó	utódlásának	za-
varos	ügyében	is	Viktóriától	kértek	és	kaptak	segítséget.	Az	esetek	
precedenst	 teremtettek:	ha	kritikus	helyzet	állt	elő,	a	monarcha	ol-
dotta	 meg.	 Ez	 azonban	 hamarosan	 gondot	 jelentett:	 mind	 többen	
fordultak	a	királynőhöz.	India	kormánya	szabályozni	kényszerült	a	
beadványokat	és	az	ajándékküldést.	A	problémát	nehezítette,	hogy	
a	királynő	szívesen	 fogadta	az	ajándékokat.	Az	 indiaiak	 szemében	
pedig	a	 törvényességet,	 a	könyörületet,	 igazságot	 a	királynő	 szim-
bolizálta.	Arra	azonban	senki	nem	számított,	hogy	Viktória	és	Albert	
óriási	odaadással	veti	bele	magát	az	indiai	ügyekbe.	A	királynő	ko-
molyan	vette	a	felelősségét,	és	indiai	uralkodótársaival	és	a	hadsereg	
parancsnokaival	közvetlen	kapcsolatban	akart	lenni.	Valódi	császár-
nő	volt	nemcsak	névlegesen,	hanem	a	gyakorlatban	is.	

Az	 1858-as	 kiáltványban	 Viktória	 kinyilvánította	 a	 szándékát,	
hogy	támogatja	India	iparát,	hasznos	közműveit.	Viktória	volt	az	in-
diai	vasút,	a	vízi	utak,	a	távíró	és	a	gőzhajózás	ösztönzője,	szimbólu-
ma.	Az	eredmények	azonban	nem	voltak	egyértelműek:	a	vasútépítés	
kivitte	a	pénzt	a	londoni	tőzsdére,	nem	voltak	védővámok,	a	brit	kül-
politika	árát	az	indiaiak	fizették	meg	(afganisztáni,	burmai	háború,	
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abesszíniai	 invázió,	Egyiptom	elfoglalása),	az	alkirályok	költségeit	
szintúgy.	Új	adókat	vezettek	be	a	jövedelemre,	a	bélyegre,	a	sóra.	A	
britek	nem	segítettek	eléggé	a	15	millió	halottat	követelő	éhínségek	
idején	sem.	Érdekes	módon	mindezért	nem	Viktóriát	hibáztatták.	Őt	
a	 civilizáció	 behozatalával	 azonosították,	 nem	a	 bajokkal.	 1871-re	
már	5000	mérföld	hosszúságú	vasutat	építettek,	és	a	nagy	folyókat	
alkalmassá	 tették	 szállításra,	 öntözésre.	A	 pandzsábi	 vasút	 átadási	
ünnepségén,	1858-ban	a	királynőt	„Hindusztán	császárnőjeként”	kö-
szöntötték.	Egy	hidat	és	egy	Gangesz-csatornát	Viktóriáról	neveztek	
el. A Britannia–India	gőzhajóutat	 is	királyi	 jóváhagyással	nyitották	
meg	1869-ben.

A	távíró	használata	még	közelebb	hozta	Viktóriát	az	indiai	domí-
niumhoz.	1872-ben	intézte	első	beszédét	az	indiai	néphez,	és	távira-
tok	útján	érkeztek	jókívánságok	a	walesi	herceg	felgyógyulása	alkal-
mából.	Különösen	nagy	fejlődésen	ment	át	Bombay	a	XIX.	század	
második	felében.	Hatalmas	kereskedelmi	központ	lett	főleg	a	párszi,	
zsidó	és	brahmin	közösségek	munkája	és	adományai	 révén.	Óriási	
építkezések	 alakították	 a	 városképet	 viktoriánus	 gótikus	 stílusban,	
illeszkedve	 a	 monarchia	 érzésvilágához.	 Ekkor	 létesült	 a	Viktória	
Múzeum	 és	 Kert,	 a	 Bombay	 Egyetem,	 az	 Elphinstone	 College,	 a	
Crawford	piac,	az	Albert	Árvaház,	a	Viktória	Állomás,	a	kormányza-
ti	épületek,	a	dokk	és	az	egyetemi	óratorony.	A	létesítmények	mind	
magukon	viselik	Viktória	nevét,	vagy	jelét:	V.	R.

A	 fejlődés	nyomában	ott	 volt	 a	 szegénység,	 az	 éhínség.	Három	
nagy	 hullámban	 sújtott	 le.	A	 szárazság,	 a	 gabonahiány	 okozta,	 de	
hiba	 volt,	 hogy	 a	 britek	 nem	 akadályozták	meg	 az	 exportot,	 nem	
segítettek	időben.	Később	London	segélyalapot	létesített	a	királynő	
védnökségével.	 Indiában	 131	 ezer	 font,	 Londonban	 146	 ezer	 font	
gyűlt	össze,	de	nem	is	az	összeg	számított,	hanem	a	lélektani	hatá-
sa,	hogy	a	nagy	királynő	segített.	A	katasztrofális	éhség	és	halálo-
zás	1876–1878-ban	újra	visszatért.	Rendkívül	szigorúan	korlátozták	
a	 napi	 adagot,	 de	 nem	 hoztak	 be	 gabonaszállítmányt.	Az	 éhínség	
1896-ban	újra	jelentkezett	Bengália,	Madras	és	Bombay	környékén.	
London	ismét	gyűjtést	rendezett,	Indiában	Viktória	nagylelkűségéről	
beszéltek,	de	Britannia	ezúttal	sem	avatkozott	be	a	piac	működésébe.	
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A	gazdasági	liberalizmus	ekkor	volt	új	irányzat:	szabadkereskede-
lem,	takarékosság	a	közköltségekben,	a	mezőgazdaság	üzletté	változ-
tatása.	Az	Economist	kiadója,	James Wilson	Kalkuttában	bevezette	a	
jövedelmi	adót	és	a	papírpénz	használatát,	rajta	a	királynő	képével.	A	
bevételek	megadóztatását,	persze,	széles	körben	megtagadták.	Ezért	
végül	 a	 nem	 mezőgazdasági	 eredetű	 jövedelemre	 korlátozták.	Az	
1860-as	években	megjelent	az	új	ültetvényes	osztály,	és	a	gyapot-	és	
indigótermelés	következtében	a	gazdaság	mind	inkább	üzleti	jelleget	
öltött.	Az	indiai	parasztok	az	ültetvényesekkel	és	pénzkölcsönzőkkel	
szemben	Viktóriától	 vártak	 segítséget.	 Közben	 a	 jövedelemadóról	
áttértek	a	fogyasztási	adóra.	Jelentős	volt	a	só,	ópium	és	az	alkohol	
bevétele.	Az	indiai	adózás	immár	súlyos	volt.	A	só	adója	tulajdon-
képpen	fejadó	volt,	mindenki	fogyasztotta,	tehát	fizette.	A	liberálisok	
számára	ez	kényelmetlen	volt,	mert	emlékeztetett	a	gabelle-re,	amely	
a	francia	forradalom	előtt	annyira	népszerűtlen	volt.	A	brit	alsóház	
és	Balfour	és	Canning	kampányt	indított	az	eltörléséért,	az	indiaiak	
ezért	is	hálával	fordultak	a	császárnő	felé.

Állami	monopólium	volt	az	ópium	is.	Már	nemcsak	Kínának	szál-
lítottak,	hanem	az	 indiaiak	 is	 fogyasztották.	Egy	 társaság	Viktóriát	
tette	 felelőssé	 ezért.	Az	 1890-es	 évek	 elején	 Gladstone	 kormánya	
megpróbálta	megállítani	az	ópiumkereskedelmet,	de	csak	a	XX.	szá-
zad	elején	sikerült	véget	vetni	neki.	Az	alkohol-forgalmazás	szintén	
India	Kormánya	ellenőrzése	alá	 tartozott,	meg	 is	 adóztatta	azt.	Az	
indiai	brit	hadseregben	szigorúan	szabályozták	a	fogyasztást,	másutt	
szemet	hunytak	fölötte	a	nagyobb	jövedelem	érdekében.	Az	antial-
koholizmus	 nemzeti	 mozgalommá	 szélesedett.	 Viktória	 ebbe	 nem	
avatkozott	bele.	Ő	a	gondoskodást	személyesítette	meg,	nem	a	piac	
fölötti	ellenőrzést.

1869–89	között	a	brit	királynő	három	fia	és	egyik	unokája	láto-
gatott	el	 Indiába.	E	látogatások	következtében	az	 indiaiak	számára	
láthatóvá	vált	a	brit	monarchia,	áthidalta	a	királynő	virtuális	szuve-
renitása	és	az	alkirály	hatalma	közti	 távolságot.	Az	indiaiak	azt	ta-
pasztalták,	hogy	a	brit	uralom	korszerű	vasutakat,	dokkokat,	egyéb	
építkezéseket	hozott.	Alfréd,	edingburgh-i	herceg	négy	hónapot	töl-
tött	 Indiában.	 Kalkuttát,	 Bombayt	 kivilágították,	 90	 gyalogsági	 és	
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tüzérezredet	irányítottak	Agrába,	nagy	vadászatot	rendeztek,	utakat	
építettek,	felsorakoztatták	az	indiai	kézművesek	remekeit.	Volt	ope-
raelőadás,	díszkivilágítás,	tűzijáték,	ima,	mohamedán	és	hindu	foga-
dás,	labdajáték.	A	feliratok	Isten	áldását	kérték	Hindusztán	császár-
nőjére.	 (Miles	Taylor	 igen	 részletesen	beszámol	a	királyi	hercegek	
indiai	utazásairól	a	139–166.	oldalakon.)	Csak	néhány	részletet	emlí-
tünk:	Alfréd	herceg	előtt	65	elefántot	sorakoztattak	fel;	a	Gangesz	vi-
zében	holdfogyatkozáskor	50	ezer	zarándok	merült	meg.	Arról	nem	
számoltak	be	a	királynőnek,	hogy	hányan	fulladtak	bele	a	folyóba.	
Kasmír	maharadzsája	 olyan	 sálat	 küldött	 a	 királynőnek,	 amelyen	
három	évig	300	ember	dolgozott.

A	következő	királyi	látogató	a	walesi	herceg	volt	1875-76-ban.	A	
látogatás	nyolc	hónapig	tartott.	A	brit	parlament	60	ezer	fontot	(ma	
kb.	2	millió	font),	India	kormánya	30	ezer	fontot	biztosított	a	herceg	
költségeire,	 a	 Serapis	 hajó	 felszerelésére	 és	 az	 ajándékokra,	 plusz	
30	ezerrel	járult	hozzá	a	vasúti	kocsi	árához	és	a	biztonság	megte-
remtéséhez.	Ezenkívül	minden	nagyobb	város	40–60	ezer	font	között	
költött	 a	 szórakoztatásra,	 a	 hercegi	 paloták,	 templomok	 és	mecse-
tek	rendbehozatalára.	A	fényűző	fogadások,	a	gazdag	vendéglátás	az	
egyik	legnagyszerűbb	eseménye	volt	a	viktoriánus	kornak.

A	királynő	féltette	a	fia	egészségét	az	indiai	úttól,	és	aggasztotta,	
hogy	az	indiaiak	esetleg	a	herceget	tekintik	a	monarchia	uralkodójá-
nak,	nem	őt.	Viszont	a	herceg	a	jövendő	császár	volt,	és	bosszantotta	
a	királynő	beavatkozása,	hiszen	harminchárom	éves	felnőtt	volt.	A	
herceg	programját	Henry	Bartle	Frere	úgy	tervezte	meg,	hogy	minél	
több	új	dokkot,	vasúti	szakaszt	adjon	át,	nyisson	meg.	Csak	néhány	
mozzanat	a	látogatásból:	a	herceget	a	Serapis	nevű	indiai	hajó	vitte,	
amelyen	499	matróz	szolgált	és	15	másik	hajó	kísérte.	Bombay	musz-
lim	városrészében	ezt	lehetett	olvasni	a	transzparensekről:	„Mondja	
meg	az	édesanyjának,	mi	boldogok	vagyunk”	(153.	o.).		Ceylonban	
kettős	diadalív	alatt	haladt	át	a	menet,	az	egyik	virágokból	volt,	a	má-
sikat	az	elefántok	feltartott	ormánya	alkotta;	megtekintették	Buddha	
fogát	is	(amely	lehetett	akár	egy	fókáé	is).	Kalkuttában	a	herceg	újabb	
lovagokat	fogadott	be	az	India	Csillaga	Rendbe.	Amritsarban	kegyel-
met	adott	néhány	elítéltnek.	Meglátogatta	a	szikhek	aranytemplomát	
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és	a	Taj	Mahalt.	Egy	helyen	indiai	sípokon	a	God save the Queent 
játszották.	A	walesi	 herceg	 indiai	 útját	 sikerként	 értékelték.	Most,	
hogy	személyesen	látták,	az	indiaiak	teljesen	alávetették	magukat	a	
birodalom	hatalmának,	bár	az	újságok	megírták,	hogy	a	herceg	nem	
tud	valóságos	képet	nyújtani	a	királynőnek	a	nép	helyzetéről.

A	walesi	herceg	látogatását	még	további	királyi	családtagok	láto-
gatásai	követték,	de	már	egyik	sem	volt	annyira	jelentős	és	annyira	
pompás.	A	 connaught-i	 herceg,	Viktória	 harmadik	 fia	 nem	 csupán	
turistaként	járt	Indiában,	hanem	a	hadsereg	parancsnoka	volt	Bom-
bayban	 négy	 évig,	 és	 tagja	 volt	 India	Kormányának.	 Elérte,	 hogy	
a	kabuli	emír	szövetségre	lépett	a	britekkel,	és	enyhítette	a	hidera-
badi	 nizam	és	 a	 britek,	 illetve	 az	 indiai	 uralkodók	közti	 feszültsé-
get.	Albert	Viktor,	Viktória	unokája	1889–90	telén	utazott	 Indiába,	
de	 őt	magánutazónak	 tekintették,	 nem	 ünnepelték	 különösen.	 Egy	
helyi	társaság	kifogásolta,	hogy	a	herceg	nem	érdeklődött	„az	indiai	
alattvalók	néma	millióinak	körülményei	iránt”	(164.	o.).	A	királyfiak	
látogatásai	 Indiát	 szinte	a	család	birtokává	 tették,	miközben	a	csá-
szárnő	ki	sem	mozdul	otthonról.	

Miután	 Disraeli	 1876-ban	 kinyilvánította,	 hogy	 Viktória	 India	
császárnője	 lett,	Lytton	alkirály	vállalta,	hogy	bejelenti	a	változást	
Indiában.	 Előzőleg	 rangokkal,	 ajándékokkal	 megnyerte	 az	 indiai	
hercegeket,	a	muszlimoknak	visszaadatott	két	mohamedán	mecsetet	
Delhiben.	Kiterjesztette	 az	 India	Csillaga	 rendet,	 és	 új	 rendet	 ala-
pított	az	 indiai	uralkodók	számára.	Adományokat	 juttatott	a	szegé-
nyeknek,	 támogatta	 a	 tűzijátékokat.	Az	 ünnepélyes	 bejelentésre	 a	
jodhpuri	maharadzsa	1700	fős	kísérettel	és	15	elefánttal	érkezett,	és	
mások	is	hasonló	módon	jelentek	meg.	Delhi	eredeti	160	ezer	lakosá-
hoz	most	100	ezer	résztvevő	jött.	Sok	embert	kitüntettek,	16	ezer	el-
ítéltet	szabadon	engedtek.	Lytton	sikeresnek	tekintette	az	eseményt.	
A	császárnőhöz	tartozó	terület	nagyobb	volt,	mint	Anglia,	 Itália	és	
Franciaország	együttesen.	Az	 indiai	 lapok	kedvezően	 írtak	 az	 ese-
ményről,	de	helyi	nyelveken	bírálták	is:	éhínség	idején	pazarlás	volt	
a	 drága	 rendezvény.	 Rabindranath	 Tagore	 elítélte	 az	 uralkodókat,	
hogy	ragaszkodnak	az	„arany	székükhöz”	ínség	idején.	Mások	úgy	
vélték,	a	rendezvény	az	indiai	uralkodók	rituális	alávetését	demonst-
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rálta.	Taylor	 szerint	viszont	a	britek	éppen,	hogy	be	akarták	vonni	
az	 indiai	 arisztokráciát	 a	 saját	monarchikus	 rendjükbe.	A	 jótékony	
Viktória	 császárnőt	 India-szerte	 ünnepelték,	 miközben	 Lyttonról	
megfeledkeztek.	

1878-ban	Disraeli	kabinetje	meg	akarta	akadályozni,	hogy	Orosz-
ország	befolyáshoz	jusson	a	meggyengült	Oszmán	Birodalom	fölött.	
Lytton	 fegyveresen	 beavatkozott	 az	 oroszokkal	 szemben	 az	 afga-
nisztáni	emír	mellett.	Konstantinápoly	védelmében	Britannia	ötezer	
indiai	katonát	küldött	Máltára,	majd	elfoglalta	Ciprust.	Közben	az	
afganisztáni	Ajub	kán	1880-ban	megverte	a	brit	és	indiai	seregeket	
és	Kandahár	ostromába	fogott.	A	királynő	nem	akarta	feladni	Kan-
dahárt.	A	választásokon	Gladstone	liberális	pártja	győzött,	Disraeli	
és	Lytton	lemondtak.	A	királynőt	sokkolta	a	hír.	Gladstone	kabinetje	
visszahívta	a	brit	erőket	Afganisztánból,	Ajud	kán	támadását	elhárí-
totta,	és	viszonylagos	béke	köszöntött	a	régióra.	Kandahár	esete	az	
egyetlen	alkalom	volt,	hogy	Viktóra	beavatkozott	 indiai	birodalma	
kiterjesztése	érdekében.	Másutt	Disraeli	és	Lytton	külpolitikája	foly-
tatódott:	1882-ben	elfoglalták	Egyiptomot	és	Tell-el-Kebirnél	beve-
tettek	5700	indiai	katonát.	A	királynő	fia,	Arthur	connaught-i	herceg	
is	részt	vett	a	harcokban	egy	indiai	lándzsás	csapattal.	A	brit-indiai	
erők	győztek,	Viktória	és	az	udvar	ünnepelt.	Ezután	a	connaught-i	
herceg	lett	a	bombayi	sereg	parancsnoka.	Viktória	1888-ban	szerezte	
meg	 utolsó	 indiai	 tartományát,	Burmát.	Albert	 személyében	 pedig	
állandó	királyi	herceg	rezidens	tartózkodott	Indiában.	

A	kötet	következő	fejezete	Viktóriával,	mint	India	anyjával	foglal-
kozik.	Viktória	valóban	sokat	tett:	iskolák	és	kórházak	révén	megnyi-
totta	a	nők	előtt	a	közszférát;	nagy	számban	képeztetett	ápolónőket,	
támogatta	 a	 női	 társaságokat.	 Özvegyként	 írásaiban	 ápolta	Albert	
emlékét.	A	 királynő	 könyveit	 lefordították	 néhány	 indiai	 nyelvre.	
Indiában	több	államban	nők	voltak	uralmon;	az	ő	számukra	az	an-
gol	királynő	volt	a	példakép.	Viktória	másokat	is	bevont	a	munkába:	
Mary	Carpenter,	az	angliai	árvaház-mozgalom	szervezője	társaságot	
alapított	a	lányok	nevelésére.	Viktória	lánya,	Alice	és	menye,	Louise	
létrehoztak	egy	női	college-ot	és	a	Viktória	Főiskolát.	A	császárnő	
támogatta	a	várandós	asszonyok	kórházait,	és	a	csecsemőgondozás	
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ügyét.	A	 támogatásból	 bárki	 részesülhetett,	 de	 a	 nők	 lefátyolozása	
ellen	az	alapítvány	nem	emelt	szót.

1872	elején	meggyilkolták	Indiában	Lord	Mayot,	Viktória	negye-
dik	alkirályát.	Pár	hónappal	korábban	a	kalkuttai	főbírót	ölték	meg.	
A	tettesek	vahabiták	voltak,	egy	iszlám	szekta	tagjai,	akik	néha	dzsi-
hádot	 is	 elkövettek.	A	 császárnőt	 nagyon	megdöbbentették	 ezek	 a	
hírek,	bár	ő	maga	nyolc	merényletet	élt	túl.	A	nacionalizmus	sosem	
öltött	olyan	erőszakos	formát	Indiában,	mint	például	Írországban.	Az	
indiai	nacionalizmusnak	egyik	fontos	eleme	a	királynő	1858-as	ki-
áltványa	volt,	mely	a	lojalitásról	és	az	egyenlő	bánásmód	királyi	ígé-
retéről	szólt.	A	reformerek	tompítani	igyekeztek	a	gyarmati	hatalom	
uralkodó	jellegét.	A	The Bengalee	című	folyóirat	azt	írta,	„ha	Viktó-
ria	királynő	Indiába	látogatna,	olyan	szunnyadó	lojalitást	ébresztene	
a	személye	iránt,	amilyet	ritkán	lehet	tapasztalni	azóta,	hogy	a	néme-
tek,	magyarok,	horvátok	és	szlávok	egy	hangon	kiálltak	Mária	Teré-
zia	király	(sic),	a	mienkhez	hasonló	császárnő	mellett”.	A	muszlimok	
szintén	hűséget	fogadtak	a	királynő	iránt	1858	után.	A	muszlim	veze-
tő,	a	művelt	jogász,	Syed	Ahmed	kán	kampányt	folytatott	a	lojalitás	
érdekében,	és	megnyitotta	a	mohamedán	Anglo-Oriental	College-t.	

Egy	radikális,	liberális	alkirály,	Ripon	grófja	töltött	be	kimagas-
ló	 szerepet	Brit	 Indiában.	Bevezette	 India	 első	 ipari	 törvényét,	 re-
formokat	hozott	a	mezőgazdaságban,	a	nevelésügyben,	a	helyi	vá-
lasztásokban.	Csökkentette	a	sóadót,	a	helyi	testületeknek	nagyobb	
szabadságot	adott,	és	adóemelést	tett	számukra	lehetővé.	Courtenay	
Ilbert	javaslata	értelmében	20	évnyi	indiai	bíráskodás	után	britek	fe-
lett	is	ítélkezhetett	indiai	származású	bíró.	A	rendelkezés	nagy	vitát	
keltett	Angliában.	Az	átdolgozott	Ilbert-törvény	1884-ben	átment	a	
törvényhozáson.	Ripont	 a	 kalkuttai	 fehérek	 elkerülték,	 az	 indiaiak	
ünnepelték.

A	hadseregben	az	INC	(Indian	National	Congress	–	Indiai	Nem-
zeti	 Kongresszus)	 kezdeményezésére	 önkéntes	 egységeket	 hoztak	
létre	 az	 indiaiaknak,	 és	 katonai	 kollégiumot	 állítottak	 fel	 az	 indiai	
hercegeknek.	Intézkedtek,	hogy	a	helybeliek	is	beléphessenek	a	köz-
hivatalokba,	 de	 ezt	 vizsgához	 kötötték.	Az	 INC	 vezetője,	 Charles	
Bradlaugh	bevezette	a	kétszintű	választást,	a	férfiak	választói	korát	
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21	éves	korban	 jelölte	meg,	 a	választhatóságot	pedig	 anyagiakhoz	
köttette.	 Soha	 annyi	 indiai	 nem	választhatott	 azelőtt.	Az	 India	Ta-
nácsát	1892-ben	megújították,	de	nem	szélesedett	a	belépők	lehető-
sége,	ellenben	Naorojit	1892-ben	beválasztották	a	brit	parlamentbe.	
Az	INC-vel	és	a	Bradlaugh-törvénnyel	szemben	a	muszlimok	tilta-
koztak,	ugyanis	hindu	többségi	uralomtól	tartottak.	Indiában	tehát	a	
nacionlizmusnak	több	változata	volt.	A	mérsékelt	muszlimok,	mint	
Syed	 Khán	 is,	 lojálisak	 maradtak	 Viktóriához,	 és	 a	 vahabizmust	
akarták	 távol	 tartani.	A	 britek	 ragaszkodtak	 kiváltságaikhoz.	A	 ki-
rálynő	aggódva	nézte	a	fajok	közti	ellentéteket.	Lényegében	azonban	
az	indiai	nemzet	távol	volt	ezektől	a	lojalizmus	vitáktól.	1900	előtt	
a	történészek	hiába	kutatnak	kiforrott	indiai	nacionalizmus	után,	de	
a	császárnő	iránti	hűséggel	mindenki	kifejezhette	indiai	identitását.

	A	két	jubileumi	évben,	1887	és	1897-ben	Viktória	népszerűsége	
új	 csúcsokat	 ért	 el.	 1887-ben	 a	 küldemények,	 üdvözletek,	 ajándé-
kok	száma	közel	1100	volt.	Londonban	megnyitották	a	Birodalmi	és	
Gyarmati	Intézetet.	1897-ben	is	százak	köszöntötték	a	császárnőt.	A	
szerző	igen	részletesen	beszámol	mindkét	ünnepségről,	itt	most	csak	
néhány	mozzanatot	ragadunk	ki.	1887-ben	Indiában	tűzijátékok	vol-
tak,	megvendégelték	a	szegényeket,	számtalan	templomot,	mecsetet,	
fürdőt	restauráltak,	és	az	iskolák	nagy	adományokat	kaptak.	Három	
hónappal	később	Londonban	is	megtartották	a	jubileumot.	Ezen	11	
indiai	uralkodó	és	számos	kisebb	állam	vezetője	vett	részt,	és	indiai	
lovassági	tisztek	díszőrsége	kísérte	a	királynőt.	Az	alkalomra	meg-
nyitották	a	Birodalmi	Intézetet	a	királynő	tiszteletére.	Megalapították	
a	Modern	Keleti	Tudományok	 Iskoláját.	A	működéshez	 szükséges	
pénzt	 gazdag	 indiai	 uralkodók	biztosították.	 1901-ben	 az	 intézet	 a	
Londoni	Egyetem	tulajdona	lett.

A	királynő	uralkodásának	60.	évfordulóján,	1897-ben	szélesebb	
körűek	voltak	az	ünnepségek,	de	kevésbé	látványosak.	A	Londonon	
áthaladó	nagy	menetben	lovas	indiai	kíséret	haladt	Viktória	mellett.	
A	felvonulásról	készült	az	első	filmhíradó	a	világon.	Indiában	eza-
latt	éhínség,	pestis,	kolera,	Kalkuttában	földrengés	pusztított,	ezért	
csendesebbek	voltak	az	ünnepségek.	20	ezer	 foglyot	 szabadon	bo-
csátottak,	és	sok	indiait	tüntettek	ki.	Vidéken	Pandzsábtól	a	Himalája	
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csúcsain	 át	 le	 az	 Indus	 völgyéig	 lobogó	 tüzekkel	 világították	 ki	 a	
tájat.	Ez	alkalommal	is	foglyokat	engedtek	szabadon,	ruhát,	élelmi-
szert	osztottak.	Közadakozásból	fürdőt,	piacot,	kórházat,	könyvtárat,	
parkot	építettek,	iskolákat	támogattak,	egészségügyi	intézetet	adtak	
át.	Mindezt	a	királynő	nevében.	Viktóriát	mint	India	anyját	és	mint	
visszavonult	özvegyet	ünnepelték.	A	kritikai	hangok	főleg	India	Kor-
mányának	szóltak.	

Viktória	élete	utolsó	évében	az	osborne-i	ház	átalakításával	volt	
elfoglalva.	Az	épület	új	szárnyat	kapott,	melyben	volt	 indiai	szoba	
és	 durbar	 szoba	 eredeti	 indiai	 bútorokkal,	 szőnyegekkel,	 szobrok-
kal,	hindu	és	mughal	faragványokkal.	A	királyi	család	nyáron	és	ka-
rácsonykor	 itt	 ebédelt.	 Indiai	 szolgák	dolgoztak	a	vendégek	körül,	
egyikük	hindusztáni	nyelvre	tanította	a	császárnőt.	Viktória	öreg	ko-
rában	volt	a	leginkább	indiai.	Ez	Indiában	még	népszerűbbé	tette	őt,	
míg	Londonban	aggodalmat	keltett.

1891-ben	Manipurban	 váratlanul	 gyilkos	 hatalmi	 harc	 tört	 ki	 a	
helyi	uralkodó	három	fia	között	a	trónért.	Bevetették	a	katonaságot	
is,	de	a	parancsnokot	kivégezték,	megölték	a	helyi	rezidenst,	és	az	
alkirály	parancsára	kivégezték	az	egyik	lázadó	testvért	és	egy	társát.	
Viktóriát	nagyon	bántotta,	hogy	nem	tudta	megakadályozni	a	gyil-
kosságokat.

Ugyanebben	az	évben	a	királynő	indiai	kíséretet	szervezett	maga	
köré.	Két	 legközelebbi	szolgája	Abdul	Karim	és	Mahomet	Bahksh	
voltak.	Abdul	Karim	mindenüvé	 elkísérte	 őt.	Windsorban	 házat	 is	
kapott.	Az	udvarban	sok	ellensége	támadt.	Az	volt	a	vélemény,	hogy	
súlyosan	befolyásolta	a	császárnőt.	A	királynő	halála	után	VII.	Ed-
wardtól	nagy	összeget	kapott,	és	vissza	kellett	mennie	Indiába.	Rafi-
uddin	Ahmad,	a	mérsékelt	indiai	muszlim	lojalizmus	hirdetője	még	
nagyobb	hatással	volt	az	uralkodónőre.	Az	udvar	és	az	India	Hivatal	
gyanúsnak	találták	Ahmadot,	és	a	rendőrség	nyomozni	kezdett	utána.	
Mindenesetre	Ahmad	révén	Viktória	új	perspektívából	látta	az	indiai	
muszlimokat.

Az	1900-as	év	nyarán	Viktória	gyorsan	öregedett.	1901.	január	
15-étől	rosszabbodott	az	állapota,	és	január	22-én	meghalt.	Az	os-
borni	kápolnában	ravatalozták	fel,	koporsóját	a	királyi	zászló	bo-
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rította	a	skót	oroszlánnal	és	az	ír	hárfával.	A	zászló	alatt	egy	indiai	
sál	volt,	a	padlón	pedig	indiai	szőnyeg.	„Halálában,	mint	életében	
is,	India	soha	nem	volt	távol	a	királynőtől”	–	írja	a	könyv	szerzője	
(258.	o.).	Indiában	háromnapos	gyászt	tartottak,	a	köztisztviselők	
a	gyász	jeléül	fehér	fátylat	viseltek,	és	fehér	drapériával	vették	kö-
rül	a	császárnő	képét.	Miközben	a	halottat	a	frogmore-i	mauzóle-
umban	helyezték	nyugalomba,	Indiában	egész	februárban	tartottak	
a	megemlékezések,	 özönlöttek	 az	 életrajzok,	 kegyeleti	 beszédek.	
India	 anyját,	 a	 példamutató	 özvegyet,	 a	 szuverén	 női	 uralkodót	
gyászolták.	A	királynő	a	hindu	 istenségek	egyike	 lett	Adya-Sakti	
néven.	„Látható	képviselője	ő	a	láthatatlan	Gondviselésnek”	–	írta	
egy	újságíró	(261.	o.).	Lord	Curzon	alkirály	egy	hatalmas	Viktória	
Emlékcsarnok építésébe kezdett.

A	leendő	V.	György	király	látogatásakor,	1905-ben	még	élt	a	régi	
varázslat,	 a	 barátság	 folytatódott.	Azonban	 amikor	 Kalkuttában	 a	
herceg	letette	a	Viktória	Emlékhely	alapító	kövét,	már	nem	volt	lel-
kesedés,	megváltozott	a	légkör.	VII.	Edward	1908-ban	újabb	refor-
mokat	ígért,	de	a	szakadás	már	érzékelhető	volt,	1911-ben	megtör-
tént,	hogy	a	barodai	uralkodó	hátat	fordított	a	brit	uralkodópárnak.	
Ennek	ellenére	az	I.	világháború	idején	az	indiai	hercegek	a	Brit	Bi-
rodalom	mellett	harcoltak,	India	lojális	maradt.	A	Victoria Memorial 
Hall	építése	nagyon	lassan	haladt,	végül	1921.	december	28-án	nyi-
tották	meg.	Közben	a	főváros	Újdelhibe	költözött,	Bengália	kettésza-
kadt,	majd	újra	egyesült.	Amritsárban	az	ünneplő	közönségre	lőttek.	
Ghandi	mozgalma	az	önállóságért	küzdött.	A	Viktória-emlékmű	már	
egy	más	korszakhoz	tartozott,	ahogy	Viktória	maga	is.	A	császárnő	
szobrának	kezében	ott	az	országalma	és	a	jogar,	de	a	fejéről	hiányzik	
a korona.

Epilógus.	A	királynő	halála	után	a	birodalom	még	fél	évszázadig	
fennmaradt.	 India	új	köztársaságát	1950	 január	26-án	hirdették	ki,	
miután	1947-ben	garantálták	India	és	Pakisztán	szétválását	és	önál-
lóságát.	Pakisztán	1956-ban	iszlám	köztársaság	lett.	A	monarchiáról	
köztársaságra	váltani	nem	volt	egyszerű,	nem	volt	ilyen	tapasztalat.	
Nem	volt	arra	sem	precedens,	hogy	egy	monarchia	békésen	hozzájá-
ruljon	egy	republikánus	alternatívához.	
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Az	államformával	kapcsolatban	két	fő	változat	merült	fel:	Indiai	
Egyesült	Államok,	vagy	hagyományos	domínium,	 a	királyt	 képvi-
selő	kormányzóval.	Ram	Chandra	azt	állította,	India	népe	gyűlöli	a	
zsarnokságot,	„mert	a	falvak	köztársaságaiban	demokratikus	és	kö-
zösségi	élethez	volt	szokva”	(272.	o.).	A	közvélemény	a	monarchia	
ellen	fordult.	Az	európai	dinasztikus	rendszer	végét	nem	csak	a	há-
ború	siettette,	hanem	a	Szovjetunió	és	a	Török	Köztársaság	létrejötte,	
valamint	az	amritsari	mészárlás,	ahol	Reginald	Dyer	tábornok	a	helyi	
lakosok	és	a	zarándokok	százait	ölette	halomba	Pandzsáb	városában.	
1919	 decemberében	 a	 király-császár	 alkotmányos	 változásokat	 je-
lentett	be,	ezek	beiktatására	megérkezett	a	walesi	herceg,	de	a	látoga-
tását	az	INC	bojkottálta,	Ghandi	pedig	a	brit	uralom	ellen	szólalt	fel.	
V.	Györgyöt	és	a	fiát	kigúnyolták.	A	hajdan	volt	lojalitás	szétfoszlott.	
1917-ben	Nehru	köztársaság	létesítését	javasolta	a	madrasi	kongresz-
szuson.	1921-ben	teljes	függetlenséget,	1924-ben	pedig	köztársasá-
got	követeltek	az	indiaiak.	Néhány	állam	önálló	akart	maradni,	pél-
dául	a	muszlimok	Muhammad	Iqbal	vezetésével	saját	nemzetállamot	
akartak.	A	falusi	közösségek	megidézése	az	indiai	köztársaság	mag-
jaiként,	 ahogy	 Ghandi	 követői	 hirdették,	 szembe	 ment	Ambedkar	
elképzelésével,	aki	meg	akarta	szüntetni	a	vidéki	„indiai	gettókat”.

Ami	a	briteket	illeti,	szép	csendben	visszahúzódtak	Indiából.	Sen-
ki	nem	látogatott	el	oda	többé	a	walesi	herceg	rosszul	sikerült	útja	
után,	és	nem	jelent	meg	egyetlen	királyi	herceg	sem	az	új	főváros,	
Újdelhi	felavatásán.	Indiában	újra	fellobbant	a	harc	a	monarchisták	
és	a	republikánusok	között.	Az	előbbiek,	Churchill,	Lord	Rothermere	
és	az	Indiai	Birodalmi	Társaság	üdvözölték,	hogy	India	 lendületbe	
jön,	míg	az	INC	teljes	erővel	kampányolt	a	polgári	engedetlenség	ér-
dekében.	MacDonald	munkásmozgalma	a	monarchia	mellett	állt.	A	
vita	két	éven	át	folytatódott	egyre	csökkenő	indiai	részvéttel.	1935-
ben	 India	Kormánya	Lord	Linlithgow	vezetésével	meghozta	 az	 új	
törvényt,	amely	változatlanul	hagyta	a	király-császár	hatalmát	India	
felett.	Igaz,	éppen	nem	volt	király,	ugyanis	V.	György	1936	áprilisá-
ban	meghalt,	VIII.	Edward	még	az	évben	lemondott.	Nehru	figyel-
meztette	a	király-császárt,	hogy	ha	Indiába	jön,	veszélyben	lesz	az	
élete,	és	kijelentette,	hogy	a	birodalmi	korona	napjai	véget	értek.	Az	
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1937.	évi	koronázás	valóban	az	utolsó	volt,	az	INC	ezt	is	bojkottálta.	
Az	indiai	köztársaság	koherens	koncepciója	azonban	távolabb	volt,	
mint valaha.

A	II.	világháború	idején	tovább	folyt	a	vita	India	helyzetéről.	A	
brit	kormányban	felvetődött	India	függetlenségének	lehetősége.	VI.	
Györggyel	közölték,	hogy	nem	király-császár	többé.	Lord	Mountbat-
ten,	Viktória	dédunokája,	indiai	alkirály	vezette	le	India	függetlenné	
válásának	és	két	domíniummá	szakadásának	folyamatát.	Két	új	ál-
lam	jött	 létre,	a	főleg	muszlimok	lakta	Pakisztán	és	a	hinduk	lakta	
India.	1947	augusztusában	Mountbatten	a	király	nevében	üzenetben	
köszöntötte	Pakisztánt	a	Brit	Nemzetközösség	nemzetei	között.	Más-
nap	Delhiben	Nehru	köszöntötte	a	királyt,	Mountbatten	pedig	Indiát,	
az	 új	 domíniumot.	Gandhi	 egy	 szép	 indiai	 terítőt	 küldött	Erzsébet	
hercegnőnek,	a	trónörökösnek.

A	 két	 új	 állam	 alkotmányozó	 gyűlése	 egységes	 köztársaságot	
készített	 elő.	 Pakisztánban	 simábban	ment	 az	 átalakulás,	 Indiában	
ellenben	voltak	ellenálló	államok,	például	Hyderabad,	Bhopal,	Tra-
vancore.	Az	elnök	szerepe	mindkét	államban	fontos	maradt.	Pakisz-
tánban	1956-ban	új	iszlám	köztársaságot	alapítottak.	Indiában	sokak-
ban	 továbbélt	 a	brit	korona	utáni	vágyakozás,	míg	mások	a	hibrid	
„domínium-köztársaság”	 státus	 ellen	 tiltakoztak.	 1949	 áprilisában	
Londonban	biztosították	Indiát,	hogy	tagja	a	Nemzetközösségnek	(a	
Brit	jelzőt	már	nem	használták),	amelynek	vezetője	a	király,	s	amely-
hez	szabad	akaratából	csatlakozott.

1949	végére	 India	 szuverén	demokratikus	 köztársaság	 lett.	Egy	
királyi	proklamáció	eltörölte	a	király-császár	címet.	A	Viktória	ha-
lála	utáni	fél	évszázad	függetlenségi	küzdelmei	az	indiai	nacionaliz-
mus	és	a	brit	kormány	között	véget	értek.	Az	indiaiak	ragaszkodása	
a	 jóakaratú	királynőhöz	még	sokáig	élt	a	XX.	században,	de	a	Raj	
fennállása	vége	felé	a	monarchia	már	népszerűtlen	volt,	mint	a	brit	
uralom	 egyéb	 építményei	 is.	A	modern	 India	 számára	 a	múlt	már	
egy	idegen	ország	múltja,	melynek	neve	Brit	Birodalom	volt.	Erzsé-
bet	 királynő	 csak	 1961-ben	 kockáztatta	meg	 a	 látogatást	 Indiában	
és	Pakisztánban.	Nehru	és	Prasad	elnökök	büszkék	voltak,	hogy	a	
királynő	végigülte	a	köztársaság-napi	ünnepségeket.	Mint	császárnő,	
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Viktória	életre	keltette	a	monarchiát	a	XIX.	században	Indiában,	In-
dia	pedig	újjáélesztette	a	királyságot	Britanniában.

Taylor	 könyve	 kitűnően	 megírt,	 nagyon	 részletes,	 igen	 gazdag	
irodalmat	 felhasználó	munka.	A	 jegyzetek,	 az	 irodalmi	 jegyzék	 és	
a	mutató	a	286–388.	oldalig	terjednek.	Taylor	rokonszenvvel	ír	Vik-
tória	császárnőről,	bár	azt	is	érzékelteti,	hogy	szerette	a	hatalmat,	a	
császárnői	címet,	az	ajándékokat.	Birodalmát	hatalmassá	tette.	Feltű-
nő	azonban,	hogy	míg	Taylor	központi	témája	Viktória	Indiához	való	
vonzódása,	más	történetírók	ezt	kevésbé	találták	fontosnak.	Meg	sem	
említik,	vagy	csak	néhány	sorban	utalnak	rá,	például	W. Churchill Az 
angol	ajkú	népek	történetében,1 L. Strachey	a	Viktória	királynőben,2 
J. M. Roberts	a	The	Pelican	History	of	the	World-ben3 stb.
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