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A császári cím és India kérdése a brit 

kormány politikájában 1876–77-ben

Tanulmányom témája az 1876-os Royal Title Act kimunkálása, és az uralko-

dói cím megváltoztatásának sajtó- és parlamentbeli megítélése. Az esemény 

Nagy-Britannia és India életére, valamint történelmére is nagy hatással volt. 

Bár radikális változást nem okozott a szubkontinens mindennapjaiban, mégis 

jelentősen befolyásolta a helyi előkelők és az anyaország között fennálló kapcso-

latot. Viktória királynő titulusának megváltoztatása, a császári cím bevezetése 

éles vitákat váltott ki az angol közvélemény különböző színterein, így a londoni 

parlamentben és a különböző politikai nézetű brit sajtótermékekben is.

A vizsgált időszakot alapvetően a brit parlament működése, és a témában 

megjelent újságcikkek, valamint beszámolók jelölték ki. Ezek alapján a vizsgá-

latom időkerete 1876 februárja, vagyis a parlamenti ülésszakasz megnyitása és 

1877 tavasza közé esik. A viták és az érvelések nem tűntek el teljes mértékben 

egyik színtérről sem ezen az időszakon kívül, de az intenzitásuk és a jellegük 

is átalakult. Forrásként tehát két brit sajtóterméket, nevesen a Punch és a The 

Spectator lapokat, a parlamenti jegyzőkönyveket, és a korszak törvényeit il-

letve proklamációit használtam. A folyamatot nem kronológikus események 

egymás utániságával szeretném bemutatni, hanem a törvény létrejöttének 

nagyobb kérdései, érvei köré csoportosítva.

Történeti háttér
Az 1857-ben kitört szipojlázadás megrázta egész Brit-Indiát és a Brit Birodalmat, 

ám a következő évben a gyarmatosító erőknek sikerült leverniük a bennszü-

lött katonák által vezetett mozgalmat. A felkelésnek azonban voltak pozitív 

eredményei a félsziget további életére. Feltárta a brit uralom gyengeségeit, 

a Kelet-Indiai Társaság hatalmának tarthatatlanságát, és politikájának hibáit.1 

1 Gáthy Vera, Államigazgatás a gyarmati és független Indiában, Akadémiai Kiadó, Budapest, 

1985, 56.
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Az angolok felülvizsgálták a kialakult gyarmati rendszert, majd számos változ-

tatást hajtottak végre. Vagyis a felkelés határkőnek mondható az angol gyarmati 

szisztéma és India történelmében. 

Ezen reformok közül az egyik legfontosabb a Kelet-Indiai Társaság felszá-

molása volt 1858-ban. Ezzel a brit kormányzat a Koronára szállt: 

India kormányzása, amely mindeddig Őfelsége bizodalmával a Kelet-Indiai 

Társaság kezében volt, Őfelségének adassék át, és Indiát ettől kezdve Őfelsége 

által és az Ő nevében kormányozzák.2

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, meg-

szólítása pedig az Őfelsége, a Királynő volt. 

Ezt követően is rendkívül fontos volt az indiai fejedelmek hűségének elnye-

rése és megtartása. A megbízható kapcsolat kiépítésének, illetve fenntartásá-

nak egyik lépése volt az Order of the Star of India lovagi érdemrend alapítása 

1861-ben. Ez a fejedelmek, törzsfők és hivatalnokok tiszteletére létrehozott 

kitüntetés a helyiek integrációjának egyik eszköze lett.3

Az 1870-es években az uralkodói címmel és a szubkontinenssel kapcsolatban 

három nagyobb eseményről kell beszélnünk. Az egyik Albert Edward, walesi 

herceg látogatása Indiában 1875–76-ban, amely a hűség érzését erősítette az in-

diaiakban. A brit parlament számos tagja és az újságok azonban kétségeiket 

fejezték ki az utazás valódi okát tekintve. Sokak szerint mindez a császárnői 

cím felvételének előkészítését és elfogadtatását célozta meg. A másik esemény 

az 1876–1878-as Nagy Éhínség Dél- és Délnyugat-Indiában, amely Madrász, 

Majszúr, Bombay, Haidarábád területét sújtotta. Az áldozatok száma megha-

ladta az öt milliót.4 A harmadik tényező az 1876-os bengáli ciklon rombolása, 

amely rengeteg halálos áldozatot hagyott maga után, és a pusztítása szintén 

rendkívüli mértékeket öltött. Ezen három esemény érvek és ellenérvek sokasá-

gát nyújtotta a politikusoknak és az újságíróknak a császári cím vitái során.

2 The Royal Title Act. 1876. Panchanandas Mukherji (szerk.), Indian Constitutional Documents 

1773–1915, Thacker Spink & Co., Calcutta, 1915, 362.
3 Claude Markovtis, A history of modern India. 1480–1950, Anthem Press, London, 2004, 

348.
4 A különböző gazdasági és természeti okok miatt az éhínségek szinte állandó jellemzői let-

tek a szubkontinens életének az 1860–70-es évek folyamán: 1865-ben Orisszában, 1869-ben 

Rádzsputánában, 1874-ben Bihárban, és 1876–78-ban az úgynevezett „Great Famine”, amely 

India jelentős részét érintette.  
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Mindezen események mellett nem hanyagolhatóak el az angliai történések, 

amelyek szükségesek az uralkodói cím megváltoztatásának megértéséhez. 

Nagy-Britanniában 1874-ben Benjamin Disraeli és a konzervatívok nyerték 

meg a választásokat. A párt ekkorra magáévá tette a birodalmi gondolatot, ezért 

a Brit Birodalom egységesítése és fenntartása lett az egyik célja.5 A miniszter-

elnök ezen politika mellett jó személyes kapcsolatot ápolt Viktória királynővel, 

akinek támogatására számíthatott a különböző kérdésekben, politikai tervek 

elfogadtatásában és végrehajtásában.

Ebben az időszakban több kérdés kapcsán merült fel India és a Brit Birodalom 

viszonya a londoni parlamentben. A két legfontosabb ezek közül a Szuezi-

csatorna ügye és az orosz terjeszkedés volt. A Szuezi-csatorna biztosította 

az utat Indiába Afrika megkerülése nélkül. Ez a Brit Birodalom számára rendkí-

vüli fontossággal bírt, hiszen így könnyebben juthattak el Indiába, Ausztráliába, 

Új-Zélandra vagy a Távol-Kelet különböző részeire. 1875-ben az egyiptomi 

állam tetemes adósságai miatt arra kényszerült, hogy eladja a részvényeit a bri-

teknek, így a csatorna angol és francia tulajdonba került.

Nagy-Britanniában a keleti és a közép-ázsiai orosz expanzív törekvéseket 

veszélyesnek látták az indiai hatalmukra, és a szubkontinens bizonyos területei 

is ki voltak téve az orosz támadásnak. A kiéleződő angol–orosz ellentétek ha-

tására több indiai fejedelemség próbálta meg felvenni a kapcsolatot az Orosz 

Birodalommal Taskenten keresztül.6 Ez a tényező sokaknak adott okot az ag-

godalomra, és a császári cím felvételének támogatására.

Ezen körülmények között kezdődtek meg a parlamenti viták 1876. február 

8-án Viktória királynő nyitóbeszédével, amelyben kiemelte, hogy bár 1858 

óta Indiát közvetlen módon kormányozzák, ez az uralkodói címben nem lát-

szott, és szeretné, ha ezt a mulasztást pótolnák.7 A fent említett körülmények 

hatására és ellenére 1876 májusában elfogadták azt a törvényt, amely szerint 

Viktória királynő hivatalos titulusa kiegészítésre került.

A törvény lehetővé teszi Kegyelmes Őfelségének, hogy az Egyesült Királyság 

és Gyarmatai birodalmi koronájának birtokában kiegészítést eszközöljön 

az uralkodói címekben és megszólításokban.8

5 Vadász Sándor (szerk.), 19. századi egyetemes történelem 1789–1914, Korona Kiadó, Budapest, 

2005, 180. 
6 K. A. Antonova – G. M. Bongard-Levin – G. G. Kotovszkij, India története, Kossuth 

Könyvkiadó – Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1981, 272. 
7 Sidney Low – Lloyd C. Sanders, The History Of England During The Reign Of Victoria (1837–

1901), Longmans, Green and Co., London – New York – Bombay and Calcutta, 1907, 278.
8 The Royal Title Act. 1876. Mukherji, i.m., 361.
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A törvény értelmében az uralkodói cím az „Őfelsége Viktória, Isten kegyel-

méből Nagy-Britannia és Írország Egyesült Királyságának Királynője, a Hit 

Védelmezője, India Császárnőjé”-re módosult. 

Ezt a rendelkezést 1877. január elsején proklamálták ünnepélyes keretek 

között az összegyűlt előkelőségek és fejedelmek előtt, a Delhi mellett találha-

tó koronázási parkban. Ezzel a lépéssel a Lord Lytton által birtokolt alkirályi 

cím a királynő és India között fennálló kapcsolat személyes reprezentációja 

lett.9 Az indiai fejedelmek ilyen módon létrejött státuszát többféleképen ítélik 

meg a történetírásban, bár az esemény jelentőségét a történészek elfogadták. 

Claude Markovits szerint a helyi fejedelmek a szubkontinens függetlenségéig 

hűséget mutattak az uralkodó felé, és a britek szemében ők jelképezték a feu-

dális nemességet, ám jogaik jelentős mértékben eltértek egymástól.10 Chaurasia 

ezzel szemben azt emelte ki, hogy a fejedelmek hatalmát és jogköreit ez a lépés 

csökkentette, mivel több esetben szövetségesi pozícióból alárendelt vezetőkké 

váltak.11 Tenigl-Takács László szerint ezzel a lépéssel a fejedelmek a brit koro-

na vazallusaivá váltak, aminek következtében az általuk birtokolt területeken 

fokozódott az angolok befolyása.12 

A miniszterelnök és támogatói

A Royal Title Act kimunkálása során számos probléma merült fel. Ezek 

közül a legjelentősebbek az uralkodói cím kiválasztása, a különböző érvek 

és ellenérvek bemutatása valamint alátámasztása, az új cím használata és 

annak lokalizációs nehézségei, illetve a közvélemény érdeklődésének meg-

ismerése voltak.

Az uralkodó új címének kiválasztásakor hosszadalmas vita bontakozott ki 

a politikusok között. Számos ötlet és javaslat hangzott el mind a parlamenti 

képviselők, mind az újságok részéről. Ilyen volt a „Nagy-Britannia, Írország, 

India és a Brit Gyarmatok Királynője” vagy a „Brit Domíniumok Királynője” 

titulusok. 

Ezek közül többször emlegették az „India Királynője” javaslatot, amely a The 

Spectator lap szerint nem csak meghatározta volna az uralkodó fogalmát és 

9 Markovits, i.m., 348. 
10 Markovits, i.m., 348. 
11 Radhey Shyam Chaurasia, History of Modern India, 1707 A. D. to 2000 A. D., Atlantic Publishers 

and Distributors, New Delhi, 2002, 226.
12 Tenigl-Takács László, India története. Medicina – A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, Budapest, 

1997, 314.
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személyét a szubkontinens számára, hanem területileg is pontosan definiálta 

volna India kiterjedését. 

A Királynő az a hölgy, aki egyedül uralkodik a félsziget felett, a Himalájától 

a tengerig, és India az a terület, amely felett uralkodik.13 

Vagyis India a teljes félszigetre kiterjedő fogalommá vált volna, amely egységes 

területnek a brit király vagy királynő lett volna az uralkodója. 

1876. február 26-án a The Spectator oldalain a kérdés így jelent meg: 

Milyen cím lenne megfelelőbb, egyszerűbb, átfogóbb és méltóságteljesebb 

a királynőnknek, mint a Brit Birodalom Királynője?14

Ezek az érvek szóltak az „India legfőbb uralkodója” titulus mellett is. Ehhez 

hasonlóan felmerült még a „Nagy-Britannia, Írország és India Királynője” 

cím, amellyel a legfőbb probléma az volt, hogy nem tett említést a többi gyar-

matról. A politikusok végül a császárnő megnevezés mellett döntöttek, mivel 

az elhangzó érvek hatására meggyőződtek arról, hogy a két cím között alig 

van különbség. 

Egy Úrnőt szolgálunk – Császárnő – Királynő – A teljes cím nem számít 

[…]15 

Az új cím indiai használata, fordítása szintén vitára adott okot, hiszen 

az uralkodói megnevezést a helyi nyelvekre is le kellett fordítani. Ennek 

kapcsán a The Spectator egyik cikkében merült fel a kérdés, hogy a perzsa 

vagy a szanszkrit nyelven van-e megfelelő kifejezés a császárnőre és a ki-

rálynőre, illetve, hogy miként lehetne ezt kifejezni az Indiában használatos 

nyelveken. 

[…] nem vagyunk benne biztosak, hogy a császárnő vagy a császár a legjobb 

cím, amellyel az igényt kielégíthetjük. Nem kétséges, hogy azok az indiaiak, 

akik hatszáz éve a perzsát használják mint hivatalos nyelvet, megszokták 

már, hogy a delhi császárt Padisah-i-Hind-nek nevezik […], a Padisah lenne 

az ősi használat által szentesített cím. De milyen lehetséges női formája van 

ennek, amely ne lenne kicsit sem nevetséges.16

13 The Spectator, 1876. február. 12.
14 The Spectator, 1876. február 26.
15 Punch, 1876. március 04.
16 The Spectator, 1876. február 12.
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További gondot okozott a megnevezés pontos helye az uralkodói titulusban. 

Kerülhet-e az India császárnője kifejezés a „Hit védelmezője” elé? Felmerült 

ugyanis az a kérdés, hogy melyik hit védelmezője az angol uralkodó.17 A ke-

resztényeké, India különböző vallásaié vagy a Birodalom minden vallásáé? 

Végül a császárnői megnevezés az utolsó helyre került, utalva arra, hogy VIII. 

Henrik a katolikus egyház védelméért kapta ezt a címet, így a keresztény hívők 

pártfogójának tekintik, nem pedig az egyéb más vallásokénak.

A végül elfogadott formula már 1876. március 9-én elhangzott Benjamin 

Disraeli egyik beszédében. Eszerint, ha a parlament elfogadja a császári címet, 

Viktória királynő titulusa a következő módon hangzana: 

Tehát fel vagyok hatalmazva arra, hogy azt mondjam, ha a cím a császárnő 

lenne, akkor Viktória titulusa a következő lenne: „Viktória, Isten kegyel-

méből Nagy-Britannia és Írország Egyesült Királyságának Királynője, a Hit 

Védelmezője, és India Császárnője.18

A titulus kiválasztásával azonban nem értek véget a viták a császári cím kérdé-

sével kapcsolatban. A parlament tagjai és az újságok számos érvet és ellenérvet 

sorakoztattak fel a királyi megnevezés változtatása mellett vagy ellene. Több 

esetben tették fel a kérdést, hogy miért is van erre szükség. A politikusok vé-

leménye azonban jelentősen megoszlott a témában. A javaslatot támogató és 

ellenző személyek nem feltétlenül csoportosíthatók a hagyományos liberális–

konzervatív pártstruktúrába. A törvénytervezet ellen tiltakozók között ugyanis 

jelentős számban voltak konzervatív politikusok (pl. Sir William Fraser), akik 

éppen a miniszterelnök pártjának voltak a tagjai. Ennek ellenére kifogással 

éltek Disraeli terveivel szemben.

Benjamin Disraelinek és támogatóinak legfőbb érve az volt, hogy a királynő 

címének kiegészítése növelné a brit korona méltóságát, a britek fölényét bizo-

nyítaná, és az európai császárok közé emelné Viktória királynőt. A tervvel szim-

patizáló politikusok olyan lépésként emlegették a Royal Title Act megalkotását, 

amelyet azért nem hajtottak végre már 1858-ban, mert az idő akkor nem volt 

elég kedvező. Ám az azóta eltelt mintegy húsz évben számos változás történt 

a szubkontinens és az anyaország kapcsolatában, amelyek most elérkezettnek 

mutatják az időt az uralkodói titulus kiegészítésre.

Bár azóta eltelt közel húsz év, az Indiában teret hódító béke és prosperi-

tás megtanították a fejedelmeknek, törzsfőknek és az embereknek, hogy 

17 Robert Lowe, liberális képviselő beszéde a Képviselőházban. 1876. február 17. 
18 Benjamin Disraeli beszéde a Képviselőházban. 1876. március 9. 
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érté keljék Őfelsége hatalmát. Azok, akik látták – és azt hiszem, hogy van 

ebben az országban néhány ember, akik nem látták – ő királyi fensége, 

a wa lesi herceg útját a Birodalmon keresztül, elégedetten kell, hogy nyug-

tázzák azt a hűséget és ragaszkodást Őfelsége valamint a családja iránt, 

amely nem korlátozódik ezen ország alattvalóira, hanem kiterjed az Ő távoli 

területeire is Keleten.19

India fontos helyet foglalt el a gyarmatok sorában. A legfőbb uralkodó címét 

azonban azért is fontosnak tartották, mert így fokozottabban ellenőrizhették 

volna a még független, szövetségesi státuszban álló fejedelemségeket. Ezek 

befolyásolása miatt célszerűnek ítélték az uralkodói cím megváltoztatását.20 

A törvényjavaslat támogatói szerint a tervezet jogosságát bizonyítja, hogy 

India fejedelmei is szeretnék realizálni a változtatást, mivel nem hivatalosan 

már használják a császárnői megnevezést. Így lett volna egy szuverén uralkodó, 

aki az egész szubkontinens fölött bírt volna hatalommal. Az indiai szimpátia 

okaként emlegették, hogy Viktória, mint India császárnője pótolhatta volna 

az 1858-ban elvesztett indiai uralkodót.

Nem kétséges, hogy Nagy-Britannia és Írország királynője India királynője is 

volt, de ez a tény nem jelent meg a pénzérmék oldalain és a nyilvános prokla-

mációkban. India pedig meglehetősen fontos terület ahhoz, hogy az Egyesült 

Királyság függő területeinek végtelenébe soroljuk. Mivel azonban a nagymogul 

elbukott, célszerű volt, hogy átvegye [t.i. a királynő] az ő tradicionális pozíci-

óját, mint India legfőbb uralkodója. A Padisah-i-Hind, a szuverén uralkodó 

joga ellenőrizni a többi, kvázi-szuverén fejedelmet. Amennyire csak lehetséges 

ezen az ünnepélyes változáson keresztül érvényesítsük az uralkodó közvetlen 

és különleges kapcsolatát a hatalmas félszigettel.21

Hasonló érvként emlegették még az orosz expanzív tevékenységet, amely 

Közép-Ázsiában zajlott. Úgy gondolták, hogy a császári cím nagyobb védel-

met nyújthat a Brit Birodalomnak, India számára pedig az, ha ilyen módon 

is kinyilvánítják, hogy a szubkontinens a Birodalom szerves és fontos része. 

1876 márciusának elején ezt bizonygatta maga a miniszterelnök is. 

Véleményem szerint, ez a törvény növelni fogja a trónjának pompáját, és a 

Birodalom biztonságát.22

19 Richmond és Gordon hercegének beszéde a Lordok Házában. 1876. március 30.
20 The Spectator, 1876. február 12.
21 The Spectator, 1876. február 12.
22 Benjamin Disraeli beszéde a Képviselőházban. 1876. március 9. és The Spectator, 1876. március 25.
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Az egyik legfontosabb érv azonban az volt, hogy a királyi megszólítás nem 

változik igazán, mindössze kiegészül egy patinás, grandiózus, a maga nemé-

ben egyedülálló címmel. Ez az apró változás azonban nagy jelentőséggel bír.23 

Hosszas vita zajlott a parlamentben arról, hogy a királynői és a császárnői ti-

tulus egyenlő-e a diplomáciai rangsorban, és hogy változnak-e a jogai az angol 

uralkodónak Nagy-Britanniában az indiai császárnőséggel.24 

Végül újabb indokként szerepelt a beszédekben és újságcikkekben, hogy maga 

a királynő azt szeretné a címének megváltoztatásával kifejezni, hogy örömmel 

tölti el a feladat, amely szerint ugyanúgy gondoskodhat indiai alattvalóinak 

jólétéről és boldogságáról, mint bármelyik angol alattvalójáról. Ezt tartal-

mazza a The Spectator által bemutatott Uralkodói Üzenet,25 valamint a Punch 

egy később megjelent képe, amelyben az új császárnő az éhínséggel szemben 

védelmezi India lakóit. (1. ábra) 26

A liberális és konzervatív ellenérvek

A liberális és konzervatív ellenzők választ próbáltak adni a fent említett fel-

vetésekre. A legfőbb tény, amelyre tiltakozásuk épült, az ősi hagyományok és 

a régi uralkodói cím háttérbeszorulása, megváltozása volt. Számtalan esetben 

hangsúlyozták, hogy a brit uralkodó titulusa, a King vagy Queen ezer éves 

múlttal rendelkezik, és mélyen beleivódott a brit polgárok tudatába. E tradíció 

megváltoztatása azonban veszélyes lehet.

Az érintett ügyet tekintve semmi sem veszélyesebb, mint megzavarni egy 

olyan tradíciót, amely már beleolvadt az emberek szokásaiba, megváltoztatva 

valami grandiózusabb és hivalkodóbb felé.27

Emellett a liberálisok hangadó politikusai, mint például William Gladstone 

megjegyezték, hogy a cím megváltoztatása hatással lehet az uralkodó és a nép 

kapcsolatára. Véleményük szerint a King és a Queen a maga nemében csodálatos 

titulus, amely értékeiben többet jelent az alattvalók számára, mint a császárnő.

[Ú]gy érzik, hogy az egyedülálló és csodálatos királyi cím valóban nagyobb, 

mint a jelenleg bemocskolt császári; […] attól tartanak, hogy a megszólítás 

23 The Spectator, 1876. március 11.
24 The Spectator, 1876. április 1.
25 The Spectator, 1876. augusztus 19.
26 Punch, 1877. szeptember 1.
27 The Spectator, 1876. április 01.
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átalakítása magával hozza az uralkodó és a népe közötti kapcsolat válto-

zását […].28

Baljóslatúnak, despotikusnak, célszerűtlennek és rosszul időzítettnek tartot-

ták a változást.29 Sőt egyes felszólalók arra kérték az uralkodót, hogy kevésbé 

visszataszító, ízléstelen címet vegyen fel, mint a császárnő. Szintén az ellenérvek 

között szerepelt az a vélemény, hogy maga a császár szó magával von egy ka-

tonai hatalomra utaló jelentést, erősítve ezzel a despotikus jelzőt. Az ellenzők 

véleménye szerint ez rontja a korona méltóságát, amelyet szintén a hagyomá-

nyok elhagyásával és a katonai uralomra való utalással magyaráztak. 

Jó-e a számára, hogy elfogadjon […] egy méltóságot, amelynek nincs múlt-

béli gyökere, amely jól láthatóan a kard jogából ered, és amely érezhetően 

biztosítva van a számára, de nem öröklés útján.30

Hangsúlyozták továbbá, hogy nincs bizonyíték arra, hogy az indiaiak valóban 

a császári címet szeretnék, és nem egyszerűen egy saját uralkodóra, királyra 

vagy királynőre vágynak. 

Nekem császárnő, de neked királynő! Nem, a te Királynőd Uram, az én 

Királynőm is.31 

Ezek mellett utaltak arra a félelemre, amely szerint a cím megváltozása veszé-

lyezteti az alkotmányt, és a gyarmatok ellenszenvét is kiválthatja. A gyarmatok 

esetén került elő a nyakkendő-hasonlat, amely szerint a függő területek ragasz-

kodnak a hagyományos koronához, és ha a nyakuk körül túl szorosra húzzák 

ezzel a címmel a kendőt, vagy éppen nevetségessé teszik azt, az beláthatatlan 

következményekhez vezethet. 

De tedd ezt a történelmi nyakkendőt nevetségessé bármilyen módon és 

a republikanizmus fertőzése […] újjáéled.32

Ezek mellett azonban talán a legnagyobb problémát és ellenérvet magának 

az új titulusnak a használata jelentette. Ennek a kérdésének az egyik sarkalatos 

pontja a lokalizáció volt. A törvény értelmében ugyanis a császári cím csak 

India területére vonatkozott. 

28 The Spectator, 1876. április 1.
29 Punch, 1876. február 26.
30 The Spectator, 1876. március 25.
31 Punch, 1876. március 25.
32 The Spectator, 1876. május 6.
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[H]a lokalizálni tudjuk a császár vagy császárnő kifejezést, és szigorúan 

Indiára tarthatjuk érvényesnek anélkül, hogy Angliában visszatükrö-

ződnék […].33

Hosszas vita során az ellenzők legfőbb érve az volt, hogy ha a császári cím 

Angliában is bevezetésre kerül, azzal sok száz éves hagyományt, az emberek 

tiszteletét és hűségét tennék tönkre az uralkodó irányában. Emellett a despotiz-

mustól, valamint az alkotmány elvesztésétől való félelem is jelentős indokként 

szolgált. A liberális George Anderson szerint a királynői cím alkotmányos 

eredetű, míg a császárnői többé-kevésbé despotikus.34 Vagyis a tradicionális 

uralkodói titulushoz pozitív képzeteket társítottak, míg a tárgyalt újhoz negatív 

képeket. Ezek hatására Disraeli azt az ígéretet tette, hogy a császárnői címet 

csak helyileg korlátozva, Indiára vonatkozólag fogják bevezetni. 

A másik kérdés a hivatalos használat volt. Mivel a királynő titulusa és meg-

szólítása megváltozott a törvény elfogadásával, számos vita kerekedett abból, 

hogy milyen esetekben használható az új cím Angliában, a gyarmatokon vagy 

külföldön. Egyes vélemények szerint minden hivatalos iraton alkalmazni kellett 

volna a megnevezést, míg mások szerint csak az Indiára vonatkozókon.

A császárnői címet használni kell ebben az országban is, mert Őfelségének 

a külügyminiszter tanácsával itt kell aláírnia a proklamációkat, amelyek 

Indiába mennek. […] Vajon az ebben az országban jelenleg Victoria Regina 

felirattal ellátott kiáltványokat a továbbiakban Victoria Imperatrix felirattal 

látják majd el?35

De hasonló módon vélekedett a használatról George Campbell, liberális 

képviselő is:

Kívánatos lenne, ha a Bizottság tudná, hogy vajon az Indiaügyi 

Minisztériumból küldött rendeleteken és kiáltványokon Őfelségét király-

nőként, királynő-császárnőként vagy császárnő-királynőként említsék.36

Végül az a döntés született, hogy a diplomáciában és az indiai kérdésekben 

a teljes, kiegészített címet alkalmazzák, míg az angol vagy egyéb kérdésekben 

csak a királynői megnevezést. Ezek mellett meghatározták, hogy a hivatalos 

okiratokon szerepelhet a teljes cím, ha a kiállító hatóságok szükségesnek ítélik. 

33 John Roebuck, liberális képviselő a Képviselőházban. 1876. március 16. 
34 George Anderson a Képviselőházban. 1876. március 16. 
35 Alexander Gordon, liberális képviselő a Képviselőházban. 1876. március 20. 
36 George Campbell a Képviselőházban. 1876. március 20. 
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De kiemeltek néhány dokumentumfajtát (pl. szerződéstípusokat), amelyeken 

nem lehetett használni.  

Ezek mellett számos további ellenérvet sorakoztattak fel az ellenzők. Több 

esetben is megkérdőjelezték a miniszterelnök által hangoztatott indokot, 

amely szerint az indiaiak maguk is szeretnék, ha a királynő felvenné az India 

Császárnője címet, és bizonyítékot követeltek.37 Felvetődött még az a kérdés, 

hogy mi lesz ezzel a titulussal abban az esetben, ha India kiszakadna a Brit 

Birodalomból. A tervezet ellen próbálták felróni továbbá, hogy éppen a vál-

tozásokat ellenző, és az ősi intézmények mellett kiálló konzervatívok indítvá-

nyozták az uralkodói cím kiegészítését.

A Punch egy hasonlattal lépett fel a terv ellen. Az 1876. április 15-én közölt 

képében egy Aladdin-adaptációval élve úgy mutatták be az eseményeket, mint-

ha Disraeli miniszterelnök egy varázsló képében egy új, csillogó lámpást – jelen 

esetben koronát – adna Viktória királynőnek, cserében a régiért. (2. ábra)38 

Ez az új ugyan szebb volt, de kevésbé értékes az alattvalók számára. 

A politikusok és az újságok a közvéleményről

A téma természetesen a közvéleményt is érdekelte. Az itt forrásként használt 

újságok és parlamenti jegyzőkönyvek több esetben szót ejtettek a közvélemény 

érdeklődéséről vagy éppen érdektelenségéről. A kérdéshez különböző módon 

közelítő politikusok ezt a témát szintén a saját érveik alátámasztására próbálták 

meg felhasználni. Ezért a közvélemény szerepét másként értelmezték.

Az újságok tanúsága szerint az olvasók nem voltak elégedettek a királynői 

cím kiegészítésével. A Punch több cikkében az olvasható, hogy John Bull, azaz 

Anglia nem elégedett, ellenérzései vannak a császárnői címmel kapcsolatban. 

A közvélemény ellenszenvének másik érve az volt, hogy sem Anglia, sem pedig 

India nem akarja ezt a címet. De ha ők nem, akkor mégis ki? 

Anglia – kivéve az a része, amelyik meg akar szabadulni a királynőtől – ösz-

szességében nem akarja. India kinyilvánította […], hogy nem akarja. Akkor 

ki is akarja ezt?39 

A válasz a parlamenti tagok esetén Benjamin Disraeli és a Királynő voltak. 

Egyesek szerint a királynő személyes ambíciója, és Disraeli orientalista gon-

dolkodásmódja az egyetlen ok, amiért meg kell születnie ennek a törvénynek. 

37 The Spectator, 1876. március 11.
38 Punch, 1876. április 15.
39 Punch, 1876. május 6.
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A Punch így számolt be a politikai véleményekről:

Szóval hagyjuk, hogy Anglia becsukja a szemét, ne nyissa ki a száját, és lás-

suk mit ad neki a királynő.40

Ugyanezt az ellenérzést és a használat körüli vitákat hivatott ábrázolni a Queen 

with Two Head című, 1876. április elsején megjelent kép. A Punch alkotói, 

köztük John Tenniel grafikus ezzel az érzékletes példával mutatták be a változ-

tatás egyik sarkalatos ellenérvét, és az olvasatok egyik legvitatottabb pontját, 

a használat problémáját (3. ábra). Ugyanezen lapszámban olyan kifejezésekkel 

bírálták a tervezetet, amelyek szerint John Bullt zavarja a királynő két feje, 

kettős értelmezése, és az őrületbe kergeti az ügy.41

Az ellenszenv tehát a parlamentben és az újságokban is érződik. Az Alsóház 

ülései számos alkalommal villantották fel ezt az elégedetlenséget. 1876. március 

16-án a Képviselőházban előbb William Vernon-Harcourt hívta fel a figyelmet 

arra, hogy a lakosság körében pánik terjed, majd George Anderson érvel az új 

titulus ellen azzal, hogy a döntés folyamán figyelmen kívül hagyták a válasz-

tókat, az alattvalókat. Megemlítette továbbá azt, hogy még a konzervatív sajtó 

is elítélte és bírálta a tervezetet.42 

Ezzel szemben a törvény támogatói azt állították, hogy a brit lakosság min-

denféle aggodalom nélkül foglalkozik a témával, de a legtöbben örülnek, hogy 

egy ilyen grandiózus és pompás cím került a királynő neve mellé.43

Megállapítható, hogy a közvélemény nem lehetett teljesen közömbös a témá-

val kapcsolatban. Az természetes, hogy a parlamentben fokozottan érdeklődtek 

a kérdés iránt, de ugyanez látható a megvizsgált sajtótermékek esetében is. 

Amíg heves viták zajlottak a parlamentben, addig a lapok szívesen számoltak 

be az eseményekről. Ebből következtethetünk arra, hogy az olvasóközönséget 

érdekelték a történések. 

Összegzésként elmondható, hogy India és a császári cím kérdése központi, 

mégis megosztó téma volt a korszakban. Néhány más tényezővel együtt képes 

volt a hagyományos liberális – konzervatív szembenállást megzavarni, meg-

bomlasztani a kormányon lévő párt egységét. Ehhez valószínűleg hozzájárult 

a miniszterelnök politikai elkötelezettségének hiánya is a párt elvei felé.44 

40 Punch, 1876. május 6.
41 Punch, 1876. április 1.
42 William Vernon-Harcourt és George Anderson, liberális képviselők a Képviselőházban. 

1876. március. 16. 
43 The Spectator, 1876. május 13.
44 Ehhez természetesen tudnunk kell azt is, hogy Benjamin Disraelit bár konzervatív politikusként 
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A kialakult véleményekből megállapítható, hogy az angol politikusok-

ban többféle kép élt Indiáról. Ezek közül többször előkerült annak veszélye, 

hogy a Brit Birodalom elveszítheti a szubkontinenst, amely félelemnek nem 

csak az 1857–1858-as események és a hozzá hasonlatos mozgalmak, hanem 

a nacionalizmus fejlődése is talajt biztosított. Ezzel szemben azonban ott élt 

az a vélekedés, hogy India betagozódott a Birodalomba, elfogadta a fejlett 

angol nép hatalmát és fölényét. Egy másik vélemény szintén erősen élt a brit 

társadalomban. Eszerint a szubkontinens nem elég fejlett egy alkotmányos 

berendezkedéshez, történelme során szinte csak császárok uralkodtak, ezért 

kell a császári címet bevezetni. De a császárság mellett szól a Birodalom biz-

tonságának érdeke is. Vagyis a változtatás támogatói hatalmat és erőt tulajdo-

nítottak a névnek, a diplomáciai rangsorban pedig előkelőbbnek tekintették. 

Céljuk az volt, hogy Viktória királynő és Nagy-Britannia csatlakozzék Európa 

császári koronát viselő államfőihez, országaihoz.

A téma jól mutatja Disraeli romantikus orientalizmushoz való vonzódását 

is. Ivan Davidson Kalmar szerint a nem politikai okok közt a királynői kíván-

ság mellett ez a legfőbb érv a törvény mellett. Tanulmányában azt állítja, hogy 

a miniszterelnök barátai és ellenségei is jól látták ezt a törekvését. Ennek bizo-

nyítására alkalmazza a fentebb már említett lámpás-hasonlat képi megjeleníté-

sét (ld. újra 2. ábra).45 Emellett pedig ne felejtsük el, hogy nem sokkal később 

tetteiért a királynő Beaconsfield grófi címét adományozta a politikusnak.

Ezek mellett pedig meg kell említeni az esemény hatását Indiára és annak fe-

jedelmeire is. Abban a történészek egyet értenek, hogy a proklamációval a helyi 

fejedelmek a brit korona alattvalóivá váltak, és a gyarmatosító kormányzat ezt 

követően fokozottabb ellenőrzést gyakorolhatott a területeiken.46 

A sajtótermékek elemzése során látható, hogy bár alapvetően a parlamentben 

elhangzott véleményeket ismertetik, az ezekhez hozzáfűzött hosszabb-rövidebb 

megjegyzések világosan megmutatják, hogy az adott lap és annak alkotói 

egyetértenek-e az eseményekkel.

A magyar és idegen nyelvű szakirodalom elismeri az esemény jelentőségét, és 

hasonlóan ítéli meg azt. A legtöbb szerző azonban nem szentel nagy figyelmet 

ennek a fontos kérdésnek, amely 1876–77 folyamán hónapokig tartó komoly 

vitákat idézett elő a politikai életben. Nemcsak India életére volt hatással, 

tartják számon, ő nem tartotta magát valóban és teljes mértékben annak. Számára ez a párt 

jelentette a politizálás lehetőségét. Igazodott az angol társadalom konzervatívabb jelleméhez.
45 Ivan Davidson Kalmar, „Benjamin Disraeli, Romantic Orientalist”, Comparative Studies in 

Society and History, 2005/2, 348–371, 370.
46 Antonova – Bongard-Levin – Kotovszkij, i.m., 272. 
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ha nem a királynőére, Nagy-Britanniáéra és a Brit Birodaloméra. Viktória 

királynő ezzel ugyan az európai császárok sorába emelkedett, de a birodalom 

életére és megítélésére szintén befolyással volt az új cím felvétele.
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Képek
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2. ábra: „New Crowns for Old Ones!” (Punch, 1876. április 15.)
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