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Bertie Indiában

Edward herceg, a brit trónörökös indiai útja és a brit sajtó1

Tanulmányom témája Albert Edward 1875-ös indiai utazása, annak problémái 
és megítélése a brit parlamentben, valamint a sajtóban. Ez az esemény bár köz-
vetlen hatással nem volt India vagy Nagy-Britannia életére, mégis évtizedekre 
befolyásolhatta a trónörökössel személyesen is találkozó helyi fejedelmek és 
a brit kormányzat viszonyát az XIX. század utolsó harmadában. Mindezt akkor, 
amikor az egyik legfontosabb cél a szubkontinenssel kapcsolatban az volt, hogy 
egy rendkívül gyanakvó időszakban megerősítsék a helyi előkelők bizalmát 
a gyarmati kormányzat felé.

A vizsgált időintervallumot az újságcikkek, valamint a parlamenti viták meg-
jelenésének és elhangzásának ideje adta, amelyek alapján az elemzésem az 1875 
nyara és 1876 nyara közötti periódust öleli fel. A téma ezután sem tűnt el teljes 
mértékben a közvélemény elől, különösen azért nem, mert a Royal Title Act 
kimunkálásáról szóló viták részévé vált.2 A jellegük mellett a beszámolók meg-
jelenési gyakorisága is változott, egyre kevesebb hír szólt a látogatásról, a walesi 
herceg hazaérkezésével pedig szinte teljesen meg is szűntek a közlemények.

Forrásként alapvetően brit sajtótermékeket (The Spectator, The Times és 
a Punch), illetve a parlamenti jegyzőkönyveket használtam. A The Spectator 
egy, a század első felében (1828) alapított konzervatív hetilap volt, amely leg-
inkább hosszabb, elemző jellegű írásokat közölt, ezek között pedig nem voltak 
ritkák a gazdasági és társadalmi tárgyú esszék sem. A The Times (1785) szintén 
konzervatívnak mondható napilap volt. A korszak vezető sajtótermékeként igen 

1 A tanulmány a TÁMOP-4.2.2.B-15/1/KONV-2015-0001- A Debreceni Egyetem tudományos 
képzési műhelyeinek támogatása nevű pályázat támogatásával készült.

2 1876. május 1-én a brit parlament elfogadta azt a törvényt, amelynek értelmében Viktória 
királynő a későbbiek folyamán használhatta az India császárnője címet. Ez a törvény a Royal 
Title Act nevet viselte. 
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meghatározó szerepet játszott a különböző vélemények kialakításában. A Punch 
(1841) a XIX. század egyik legnevesebb brit élclapja, amelynek figyelmét bár 
leginkább a külpolitikai és az európai események kötötték le, mindig is taglalta 
a Brit Birodalom eseményeit, és bírálta az éppen kormányzó politikai pártot. 

Az utat azonban nem kronologikus események egymás utániságával és a trón-
örökös tevékenységének bemutatásával szeretném ismertetni, hanem annak na-
gyobb kérdései, érvei köré kívánom csoportosítani a kutatásom eredményeit.

Történeti háttér
A Brit Birodalom a XIX. század második felében egy folyamatosan változó és 
terjeszkedő egység volt. Az átalakulás nem csak a területi növekedést jelentette, 
hanem a Birodalom jellegét, működését is érintette. A brit expanzív politika 
kiterjedt Ázsiára, a csendes-óceáni szigetekre és Afrikára, aminek következté-
ben gyarmattá vált többek között Fidzsi (1874) és Aranypart (1874). A hódítás 
egy másik formája figyelhető meg Dél-Ázsia esetében. Az angolok és Perak 
szultánja 1874. január 20-án kötötték meg az ún. Pangkor szerződést, amely 
legitimálta a brit ellenőrzést a maláj uralkodók fölött, és előkészítette a hódítást 
a Maláj-félszigeten. Azt ezt követő évtizedekben Nagy-Britannia politikai és 
kereskedelmi érdekeltségei átszőtték a területet, kirendeltjeik pedig egyfajta 
„tanácsadóként” működtek a helyi uralkodók mellett.3

Anglia belpolitikai életét tekintve a kormányon lévő konzervatívok biro-
dalmi politikájáról kell szót ejtenünk. Az 1874-ben a választásokat megnyerő 
párt és miniszterelnökük, Benjamin Disraeli politikájának fontos része volt 
a birodalom egységesítése és fenntartása, aminek köszönhetően India, illetve 
annak védelme kulcsfontosságú kérdés lett az 1870-es években.4 Ennek oka 
főként az orosz expanzív politikában kereshető, amely leginkább Közép-Ázsiát 
érintette ekkor, így veszélyeztette a szubkontinens északi részét és az angolok 
hatalmát. A kiéleződő angol–orosz ellentétek hatására több indiai fejedelem-
ség próbálta meg felvenni a kapcsolatot az Orosz Birodalommal Taskenten 
keresztül.5 Emellett a Szuezi csatorna használatának biztosítása is elsőrangú 
kérdés volt a korszakban a gyarmati területek elérése miatt.6 
3 Khoo Kay Kim, „Sino-Malaya Relations in Peninsular Malaysia before 1942”, Journal of 

Southeast Asian Studies, 1981/1, 93–107. 94.  
4 Vadász Sándor, 19. századi egyetemes történelem 1789–1914, Korona Kiadó, Budapest, 2005, 

180.
5 K.A. Antonova – G.M. Bongard-Levin – G.G. Kotovszkij, India története, Kossuth 

Könyvkiadó – Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1981, 272. 
6 A Szuezi-csatorna a Birodalom számára rendkívüli fontossággal bírt, hiszen ezen át könnyebben 
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Ugyanebben az időszakban azonban bizalmatlan légkör uralkodott Indiában, 
aminek egyik oka az 1857–1858-as szipojlázadás megismétlődésétől való féle-
lem volt. Ez nagyban meghatározta a britek és a helyiek kapcsolatát. 1858-ban 
a lázadást követő reformok közül az egyik legfontosabb a Kelet-Indiai Társaság 
felszámolása volt, amivel a brit kormányzat a Koronára szállt:

India kormányzása, amely mindaddig Őfelsége bizodalmával a Kelet-Indiai 
Társaság kezében volt, Őfelségének adassék át, és Indiát ettől kezdve Őfelsége 
által és az Ő nevében kormányozzák.7

Ezt a változást azonban az uralkodói címben nem jelezték. Viktória királynő 
továbbra is az „Őfelsége Viktória, Isten kegyelméből Nagy-Britannia és Írország 
Egyesült Királyságának királynője, A Hit Védelmezője” titulust viselte. Ebben 
a gyanakvó légkörben az angolok egyik legfontosabb feladata az lett, hogy meg-
szerezzék és megtartsák a fejedelmek hűségét. 1861-ben az Order of the Star 
of India lovagi érdemrend alapításának egyik célja is a megbízható kapcsolat 
kiépítése, illetve fenntartása volt. Ez a fejedelmek, törzsfők és hivatalnokok 
tiszteletére létrehozott kitüntetés a helyiek integrációjának egyik fontos esz-
köze lett a század második felében.8 

Ugyancsak ezt a negatív hangulatot táplálta a Baroda-incidens is. 1874-ben 
a barodai fejedelem megpróbálta megmérgezni Robert Phayre angol kiren-
deltet, mivel nem értett egyet annak politikájával, és a brit kormányzat felsőbb 
köreihez hiába fordult sérelmeivel. Az ügy bírósági tárgyalása éppen a hercegi 
úttal esett egybe. Mindezek mellett pedig az 1860–70-es években több éhínség 
is kitört a szubkontinens területén.9

Az út megszervezése
A tanulmány központi alakja az ekkor harmincöt éves Albert Edward, aki 
Viktória királynő legidősebb fia és trónjának örököse volt. A herceget a családja 
és a közvélemény jelentős része is csak Bertieként emlegette korszakban.

juthattak el Indiába, Ausztráliába, Új-Zélandra vagy a Távol-Kelet különböző részeire. 1875-ben 
az egyiptomi állam tetemes adósságai miatt arra kényszerült, hogy eladja részvényeit a briteknek, 
így a csatorna angol és francia tulajdonba került.

7 The Royal Title Act. 1876. Panchanandas Mukherji (szerk.), Indian Constitutional Documents 
1773–1915, Thacker Spink & Co., Calcutta, 1915, 362.

8 Claude Markovits, A history of modern India, 1480–1950, Anthem Press, London, 2004, 348.
9 A különböző gazdasági és természeti okok következtében az éhínségek szinte állandó jellemzői 

lettek a szubkontinens életének. Ilyen volt az 1865-ben Orisszában, az 1869-ben Rádzsputánában, 
az 1874-ben Bihárban kitört éhínség.
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A trónörökös művelt, jó humorú és nyílt fiatalember volt. Neveltetéséről 
az édesapja gondoskodott, így rendkívül széleskörű és alapos oktatásban ré-
szesült. Édesanyjával, Viktória királynővel azonban szórakozásra hajlamos 
jelleme miatt feszült viszonyba került. Utazásain (pl. Európa különböző ré-
szei, Kanada, Amerikai Egyesült Államok, Közel-Kelet) és a számos nyilvá-
nos rendezvényen azonban megtanulta, hogy milyen fontosak lehetnek ezek 
a szereplések az uralkodó, valamint az alattvalók kapcsolatának kialakításában. 
Az így keletkező népszerűséggel ugyanis segítheti önmagát, a Brit Birodalmat 
és a kormányt is a céljaik elérésében.

Albert Edward tervei között egy indiai út lehetősége már 1874 végén sze-
repelt, ám a megvalósításhoz el kellett nyernie a királynő és a kormány bele-
egyezését. Ez azonban hosszabb időt vett igénybe, így csak 1875 tavaszán került 
rá sor. Az esemény terve azonban heves vitákat váltott a brit parlamentben és 
a sajtó hasábjain is.

A walesi herceg végül 1875 októberében indult el kíséretével Indiába. Az út 
során érintették Párizst, Bolognát, majd Brindisiből elindulva Görögországon 
keresztül érkeztek meg Egyiptomba, ahonnan újra útra kelve előbb Ádent, 
végül pedig Bombay-t érte el a trónörökös hajója, a Serapis.

Bertie és kísérete 1875. november 8-án érkezett meg Bombaybe, ahol a for-
rások szerint óriási tömeg várta őket. Russell beszámolója szerint az összegyűlt 
emberek különböző feliratú táblákkal várták a herceget, amelyeken a következő 
szövegek szerepeltek: 

Mondd meg a Királynőnek, hogy boldogok vagyunk – Üdvözlünk Téged, 
jövendő császárunk – Üdvözlégy jövendő atyánk és királyunk […].10  

Albert Edward és közel ötven főből álló kísérete a négy hónapos indiai tartózko-
dásuk alatt mintegy tízezer mérföldet tettek meg szárazföldön és vízen. Politikai 
(pl. Kalkutta), vallási (pl. Benáresz, Amritszár) és kulturális (pl. Elefánt-sziget, 
Kánpur) központokat látogattak meg. Emellett személyes találkozókon vettek 
részt a helyi fejedelmekkel, illetve az itt szolgáló brit tisztviselőkkel. Kalkuttában 
különböző kitüntetések átadására került sor, a többi helyszínen pedig a társaság 
bálokon, vadászatokon, állatviadalokon vett részt. 

A hercegi látogatás által érintett városok a szubkontinens minden részét fel-
ölelték. 1875 őszén néhány napos bombayi tartózkodás után dél felé indulva 

10 William Howard Russell: The Prince of Wales’ tour: a diary in India; with some account of the 
visits of His Royal Highness to the courts of Greece, Egypt, Spain, and Portugal, Sampson Low, 
Marston, Searle & Rivington, London, 1877, 148.



195Bertie Indiában

meglátogatták Barodát, Goát, majd Ceylont. Baroda kiemelt fontossággal bírt 
a helyszínek között, mivel a britek az új fejedelemmel igyekeztek minél jobb 
kapcsolatot kiépíteni. A herceg itt állatviadalokon, vadászatokon vett részt, 
amely szórakozást a lapok egy része kegyetlennek, az angoloktól idegennek 
tartott. Ezt követően Bertie és útitársai Ceylonra utaztak, ahonnan kegyet-
len elefántvadászatokról szóló hírek érkeztek Londonba. Innen visszatérve 
a Hindusztáni-félszigetre észak felé fordultak. A főbb állomások Madrász, 
Kalkutta, Benáresz, Lakhnau, Delhi és Agra voltak. Albert Edward Kalkuttában 
ünnepelte a karácsonyt, és itt adta át több helyi előkelőnek az Order of the Star 
of India rend kitüntetéseit, ő pedig átvehette a kalkuttai egyetem tiszteletbeli 
jogi doktora címet. 1876 januárjában a társaság innen indulva kezdte meg 
az út további, északi városokat érintő részét. Meglátogatták Benáreszt, majd 
Lakhnaut és Kánpurt, ahol a szipojfelkelés emlékhelyeit tekintették meg, ve-
teránokkal találkoztak, és sor került egy olyan alkotás alapkövének letételére, 
amely a briteket támogató indiai katonák tiszteletére épült. Agrában a Taj Mahal 
és a város ellentéte, illetve a Vörös Erőd nyűgözte le a herceget és kíséretét, akik 
ezt követően visszatértek Bombaybe, és 1876. március 11-én indultak vissza 
Londonba a Serapis fedélzetén.

A londoni közvélemény, különösen a parlamenti képviselők azonban igen vi-
tatható eseményként kezelték az utat, amelynek jelentőségét az adta, hogy a ki-
rályi család egyik tagja járt Indiában. Mindemellett kiemelhető, hogy az útról 
készült beszámolók a szubkontinens értékeinek bemutatására koncentráltak, 
nem pedig annak problémáira.

Vitás pontok a szervezés és az utazás során
A trónörökös indiai látogatásának megszervezésekor, illetve az utazás idején 
is több kétség merült fel. Elsőként az vált kérdésessé, hogy valóban szükség 
van-e az útra, amit leginkább a herceg egészségi állapotával és az esemény 
céljaival hoztak összefüggésbe. Ezzel párhuzamosan azonnal felmerült a poli-
tikai jelentőség problémája is az orosz térhódítás, az időpont és Albert Edward 
személye miatt. Végül pedig az utazás anyagi vonzata váltott ki vitát a parla-
mentben és a sajtóban.

A látogatás szükségességét sokan megkérdőjelezték, aminek szintén több 
oka lehetett. Az egyik a herceg egészsége, amely trónörökös lévén kulcsfon-
tosságú téma volt. 1871-ben ugyanis Albert Edward súlyos betegségen esett át, 
amelyet még 1875-ben is sokan emlegettek, emellett pedig tartottak az indiai 



196 Kovács Márta

környezet hatásaitól és a járványoktól.11 Az eseménnyel kapcsolatban azonban 
a legfontosabb kérdés az volt, hogy miért szeretne éppen most Indiába utazni 
a walesi herceg. Az út ellenzői azzal vádolták, hogy az angol nép költségére 
szeretne szórakozni a szubkontinensen. Erről számolt be a The Spectator 1875. 
július 10-én:

A herceg örömet keres, unatkozik a megszokott tevékenységeivel, és a ká-
runkra Indiába menne, hogy ott találjon új izgalmat.12

Ezzel szemben Benjamin Disraeli, a miniszterelnök és a trónörökös támoga-
tói egészen más véleményeket fogalmaztak meg. Szerintük az út azért fontos, 
mert ennek során a leendő uralkodó rádöbbenne a pozíciójával járó fele-
lősségre, ez pedig mindentől függetlenül elég jelentős ok, hogy támogassák 
a herceget:

[…] bármilyen esemény, amely a tudtára adhatja a pozíciója felelősségét, 
[…] elég jelentős ok, függetlenül a személyétől.13

A fenti vádakra pedig a The Spectator szerint ezt a választ adták:

India lakossága nem sérül majd a herceg miatt, csak mert ő [t.i. Albert 
Edward] élvezi az utazást, de ő sem fog kevesebbet tanulni csak azért, mert 
az ismeretszerzési motivációja nem a tanulás, hanem a szórakozás.14

Hasonlóan vélekedett a Punch is, amely bár kissé kritikusabban, de azt fogalmazta 
meg egyik cikkében, hogy a herceg trónörökösként utazik majd anyja, Viktória 
királynő egyik gyarmatára, a Brit Birodalom nagy jelentőségű területére:

És ez a herceg miután széltében-hosszában keresztülutazta Európát, Indiába 
szeretne menni, amely anyja, a Királynő birodalmához tartozik.15

Az utazás okát William Howard Russell is megnevezte az útról szóló munká-
jában. 1875. november 9-én Lord Northbrook, az alkirály születésnapi partit 
szervezett Albert Edward tiszteletére, amelyen az útinapló szerint a walesi 
herceg beszédében megköszönte az ünnepséget, illetve kijelentette, nagyon 

11 1871 telén a herceg megbetegedett tífuszban, amely az édesapja, Albert herceg halálát is 
okozta.

12 The Spectator, 1875.07.10.
13 The Spectator, 1875.07.10.
14 The Spectator, 1875.07.10.
15 Punch, 1875.11.20.



197Bertie Indiában

hálás a lehetőségért, hogy egy régi, szívbéli vágya teljesülhet ezzel az utazással. 
Vagyis Russell a személyes indíttatást helyezte előtérbe.16

Ennél nagyobb vitát váltott ki azonban a herceg személye, pontosabban 
az, hogy magánszemélyként vagy az uralkodó képviselőjeként látogatja meg 
a szubkontinenst. Ez kulcsfontosságú kérdés volt diplomáciai szempontból, 
hiszen ha nem a királynő hatalmát testesíti meg, egészen más eredménye le-
hetett volna a tevékenységének. John Bright így összegezte az elképzeléseket 
a Képviselőházban:

Az úriember [t.i. Benjamin Disraeli] kétféle látogatást írt le – az egyik egy 
nagy királyi vagy birodalmi folyamat India vidékein keresztül, a másik pedig 
egy mérsékelt út, amelyet a kormány támogat és javasol.17

Az ellenzők érveléseinek egy része szerint azonban a herceg politikai és kap-
csolatépítési feladatokat látott el, és az utazásával – a személyes találkozókkal 
– próbálták javítani a szubkontinens prominens személyiségei és az uralkodó 
közti viszonyt. Az így kialakuló pozitívabb kép nagy jelentőséggel bírt a csá-
szári cím elfogadtatásában. A Punch így összegezte a képviselők ellenérveit 
az utazás politikai jelentőségéről: 

Senki sem kételkedik abban, hogy a látogatásnak jelentős következményei 
lesznek mind Indiában, mind Angliában.18

Hasonlóan vélekedett a The Times egyik cikkének szerzője is, aki a fenti vé-
leményhez hasonlóan kijelentette, hogy az utazása során Albert Edward lesz 
a hatalom fő képviselője Indiában: 

A herceg nem kezdeményez új politikát, de ő lesz az angol hatalom köz-
pontja és képviselője minden indiai fejedelem számára. […] Először is, ne 
feledkezzünk meg arról, hogy a walesi hercegnek elsőnek kell lennie az oly 
sok helyi fejedelem között. Ez az elsődleges jelentősége a látogatásnak. […] 
Nem visz magával ötleteket, nem képvisel személyes háborús dicsőséget, de 
minden bizonnyal a királyság alapelvét képviseli majd.19

Ezzel szemben a hivatalos álláspont szerint a trónörökös semmilyen szándékos 
politikai szerepkört nem töltött be az útja során, mindössze egy régi vágyát 
teljesítette azzal, hogy meglátogatta a szubkontinenst: 

16 Russell, i. m., 148–149.
17 John Bright, HOC. 1875.07.15.
18 Punch, 1875.11.20.
19 The Times, 1875.08.20. 
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Nem Őfelsége képviselőjeként látogatja meg Indiát [t.i. Albert Edward] 
– magyarázta Mr. Disraeli. Ezt a hivatalt az alkirály birtokolja, következés-
képpen, attól a pillanattól, hogy indiai földre lép, a főkormányzó vendége 
lesz […].20

Az út politikai jelentősége az időpont és az orosz expanzív külpolitika miatt 
is felmerült. Az Orosz Birodalom a XIX. század második felében expanzív 
külpolitikát folytatott Közép-Ázsia térségében, amelynek következtében elérte 
az afgán területeket. Így azonban a szubkontinens védelmének kérdése rend-
kívül fontossá vált, aminek következtében nem csak az afgán emírrel kellett 
jó viszonyt fenntartani a briteknek, hanem az észak-indiai fejedelmekkel is 
szorosabbá kellett fűzni a kapcsolatot. Ez utóbbira adott lehetőséget Albert 
Edward útja, amelynek állomásai között a legfontosabb észak-indiai városok 
is szerepeltek. Az 1876-os parlamenti ülésszakasztól kezdve pedig – amikor 
felvetették az uralkodói cím megváltoztatásának tervét – a Royal Title Act 
indiai elfogadtatásának előkészítésével hozták összefüggésbe az utat. Vagyis 
a látogatás időpontját rendkívül fontos tényként kezelték.

Az ellenzők azonban ebben a kérdésben is találtak kifogásolható dolgot. 
India pénzügyi állapota, az éppen zajló éhínségek és a járványok miatt a lehető 
legrosszabb időpontnak nevezték meg az 1875–1876-os éveket, vagyis az út 
idejét. Ezt támasztja alá az Edward Kenealy, Stoke-upon-Trent képviselőjének 
beszédéről készült feljegyzés a parlementi jegyzőkönyvekben:  

[…] azt hiszi [t.i. Kenealy], hogy a lehető legrosszabb időt választották arra, 
hogy a Királyi Fenséget odaküldjék.21

Ám a legnagyobb vitákat a pénzügyek okozták. A trónörökös útjának finan-
szírozása ugyanis erősen megosztotta a közvéleményt, és a parlamentben 
különböző nézetek alakultak ki a kérdéskörről. A kormány ugyanis meg-
tiltotta Northbrook alkirálynak, hogy a magánvagyonából támogassa Bertie 
utazását, annak ellenére, hogy a hivatalos álláspont szerint a herceg az alkirály 
magánvendégeként érkezett volna a szubkontinensre. A pénzügyek körüli 
felszólalások alapvetően két témára oszthatók, az egyik az összeg, a másik 
a fizető lakosság kérdése.

Az utazás kiadásairól szóló viták annak mértékével kezdődtek, vagyis az ér-
deklődés középpontjában az állt, hogy mennyibe is kerülne egy ilyen utazás 
egyrészt az angol, másrészt az indiai adófizetők számára. Benjamin Disraeli 
20 The Times 1875.07.09.
21 Edward Kenaely, HOC, 1875.07.15.
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miniszterelnök kiállt amellett, hogy azzal, hogy a látogatást magánjellegűvé 
tették, számottevő összegeket takarítottak meg. Úgy érvelt, hogy amíg egy 
hivatalos, diplomáciai eseményekkel teli utazás során rengeteg protokolláris 
ajándékra és eseményre van szükség, addig jelen esetben ezek száma, így pe-
dig a kiadások összege is jelentős mértékben csökkent. A The Spectator így 
összegezte beszédének lényeges elemét:

A tőkének nem hatalmasnak kell lennie, hanem jelentősnek […].22

A Punch humoros, szatirikus formában ragadta meg a vitát, amelyet 1875. 
november 20-i cikkében így mutatott be:

És amikor Ben megnevezte az összeget, amelyet a keleti hercegek ajándé-
kainak megvásárlására használna, voltak olyanok, akik felfújták az arcukat, 
csettintettek az ujjaikkal, és azt mondták: Ugyan! Ez az összeg nem elég 
fehér elefánt, ékköves kard, arany és ezüst ajándékok vásárlására! De Ben 
ezt válaszolta: Ismerek egy helyet, ahol fehér elefántot, ékköves kardot 
és ajándékot vásárolhatunk mérsékelt áron. […] Ennek a helynek a neve 
Birmingham.23

Birmingham városát ebben az időszakban az „ezer szakma városának” nevez-
ték, mivel az ékszerektől a dísztárgyakon át az evőeszközökig szinte mindenféle 
fémterméket gyártottak számtalan üzemében.

A másik problémakör a költségekből való indiai részesedés volt, amely 
az egyik legfontosabb kérdésnek nevezhető, hiszen a szubkontinens folyama-
tosan anyagi gondokkal küzdött az 1860–70-es években. Ám sokak szerint 
a hercegi út finanszírozásából ugyanúgy kellett volna részt vállalnia a szub-
kontinens társadalmának, mint a briteknek. Ez azonban heves vitákat váltott 
ki brit parlamentben és a sajtóban.

A különböző lapok és a képviselők egy része amellett állt ki, hogy mivel 
az indiaiak maguk is azt szeretnék, ha a trónörökös meglátogatná hazájukat, 
ezért ők is vegyék ki a részüket a financiális kötelezettségekből. Mások szerint 
a szubkontinens lakossága szívesen részt vállalt volna az út támogatásában, 
de csak abban az esetben, ha az nem vonna magával újabb adókat vagy kelle-
metlenségeket.24 Hasonlóan érvelt a miniszterelnök is:

22 The Spectator, 1875.07.10.
23 Punch,1875.11.20.
24 The Spectator, 1875.07.10.
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[…] nincs meghatározva olyan elv, amely szerint a brit adófizetőknek kell 
egyedül hozzájárulniuk a közfeladatokhoz, amelyeket azt hiszem, egészen 
vidáman teljesítenének [t.i. az indiaiak].25

A The Spectator beszámolója így írt erről a kérdésről:

[…] készségesen hozzájárulnak [t.i. az indiaiak] bármilyen szükséges ösz-
szeghez, amely nem jár az adók megemelésével vagy személyes és közvetlen 
kellemetlenségekkel.26

Az ellenzéki politikusok azonban éppen az indiai pénzügyek rendkívül rossz 
helyzetét hozták fel ellenérvként. Az 1875 júliusában zajló legnagyobb parla-
menti vitában Henry Fawcett, liberális képviselő felszólalt az indiai költségvetés 
megterhelése ellen, és sérelmezte, hogy a súlyos problémákkal küzdő Indiának 
kellene fizetnie a trónörökös útját, amely nem lenne más, mint egy nagyszerű 
mulatság a herceg számára:

[…] az erősen megterhelt indiai emberekre dobtuk ennek a szórakozásnak 
a költségeit […]27

A kérdés végül úgy oldódott meg, hogy három forrásból – a brit kormányzat, 
az indiai gyarmati kormányzat és az angol admiralitás – mintegy százhúsz 
ezer fontnyi összeget biztosítottak Albert Edward és kísérete számára az uta-
zás költségeinek fedezésére. 

Összegzés
Összegzésként elmondható, hogy a sajtó és a parlament kissé másként kezelte 
Albert Edward indiai utazását. A parlamentben értelemszerűen annak politikai 
és pénzügyi vonatkozásai álltak a középpontban, és a képviselői felszólalások 
többsége az indulást, vagyis az 1875 novemberét megelőző időszakból szárma-
zik. Ezek közül is kiemelkedik az 1875. július 15-i vita, amely a legnagyobbnak 
nevezhető. Ekkor tárgyalták meg a felmerülő kérdéseket, és Benjamin Disraeli 
is ezen a napon mondta el azt a beszédet, amely a legtöbb problémával kap-
csolatban hivatalos véleményt adott a közvéleménynek.

A sajtótermékek azonban kevésbé voltak politikaorientáltak ebben a kérdés-
ben. Amellett ugyanis, hogy folyamatosan beszámoltak a parlamenti vitákról 

25 Benjamin Disraeli, HOC. 1875.07.15. 
26 The Spectator, 1875.07.10.
27 Henry Fawcett, HOC. 1875.07.15.
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és az utazás terveiről, nagy hangsúlyt fektettek India természeti és kulturális 
kincseinek ismertetésére. A trónörökös Indiába való megérkezésétől kezdve 
leginkább ezek bemutatása és az élménybeszámolók kerültek előtérbe. Az ol-
vasóknak a szubkontinens különös szokásairól, az angol hagyományoktól való 
eltérőségéről számoltak be. Előkerültek a helyi szórakozási lehetőségek (például 
az elefánt- és a tigrisvadászat), a híres helyek, az öltözködési szokások. Vagyis 
a megjelent újságcikkek, útinaplók, könyvek rendkívül pozitív képet sugalltak 
Indiáról az angol olvasóközönség felé, kiemelve annak értékeit, természeti gaz-
dagságát, különlegességét, mindazokat a tulajdonságokat, amelyek révén India 
a brit korona ékköve lehetett. Mindezt szemben a korábbi hírekkel, amelyek 
általában a szubkontinens rossz gazdasági helyzetéről, társadalmának nyomo-
ráról számoltak be. H. Hazel Hahn azt emelte ki egyik tanulmányában, hogy 
az út hatására megjelenő könyvek és újságcikkek egy reális, mégis különleges 
India-képet sugároztak az olvasók felé.28

A beszámolók külön érdekessége, hogy a felhasznált újságcikkek és par-
lamenti beszédek egyike sem foglalkozott az utazáson résztvevők – így sem 
a herceg, sem a kíséret tagjainak – magánéletével. Az előtérben minden esetben 
a hivatalos megjelenések és a nyilvános események álltak.

Az utazás megítélése azonban egyöntetű mindkét típusú forrásban. Mind 
a parlament, mind a sajtó igen sikeres utazásnak nevezte Bertie indiai látoga-
tását. Egyrészt hasznosnak tartották a walesi herceg szempontjából, hiszen így 
a trónörökös megismerhette leendő birodalmának egy – gazdaságilag és politi-
kailag – kulcsfontosságú gyarmatát, amelynek egyszer majd Viktória királynő 
után ő lesz az uralkodója. Gyümölcsözőnek nevezhetjük az utat a Birodalom 
szempontjából is, hiszen a herceg számos helyi fejedelemmel lépett személye-
sen kapcsolatba a találkozókon és a bálokon, ami nagy valószínűséggel hosszú 
időre javította a brit uralkodó és a helyiek viszonyát. Emellett természetesen 
nem zárható ki az sem, hogy az esemény szerepet játszott a néhány hónappal 
később létrejött Royal Title Act indiai elfogadtatásában. Tehát maga az út eleget 
tett Bertie azon elképzelésének, amely szerint a protokolláris események, és 
az utazásokon létrejött személyes közvetlen kapcsolat pozitívan befolyásolja 
az ő megítélését és elfogadottságát. Ám egyben a Birodalom érdekeit is szol-
gálta, hiszen a XIX. század utolsó harmadában a brit gyarmati kormányzat 
egyik alapvető célja volt, hogy fenntartsa a jó kapcsolatot a helyi előkelőkkel, 
vagy amennyire lehetséges, javítson e kapcsolatokon.

28 Hazel H. Hahn, „Indian princes, dancing girls and tigers: the Prince of Wales’s tour of India 
and Ceylon, 1875–1876”, Postcolonial Studies, 2009/2, 173–192. 181–188.
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Bertie útját már 1875–1876-ban sokan kezelték úgy, mint a Royal Title Act 
és az 1877-es delhi darbár elfogadtatásának eszközét. A forrásokból azonban 
arra következtethetünk, hogy ezek mellett fontosabb feladat volt a brit kor-
mányzat és a helyi vezető réteg kapcsolatának javítása. Ha pedig az események 
céljának ezt tekintjük, akkor maga az út jelentős politikai lépésnek mondha-
tó, amelynek révén újfent biztosították az indiai fejedelmeket arról, hogy ők 
milyen fontos „pillérei” az angolok indiai birodalmának, és megbecsült tagjai 
a birodalmi elitnek.29

A források, vagyis a parlamenti jegyzőkönyvek és a sajtótermékek beszámo-
lóinak segítségével megállapítható, hogy Albert Edward útjának jelentékeny 
politikai és kulturális hatása volt egyrészt a korszak brit–indiai kapcsolataira, 
másrészt az olvasók India-képére.

29 The Times, 1876.10.07.
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