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LORD CLIVE.

Lord Clive

--

-- - --

Mindig különösnek találtuk, hogy mig az

amerikai spanyol birodalom történetei Europa
minden nemzeténél részletesen ismeretesek ,
addig hazánkfiainak keleten véghezvitt nagy

tettei még magunk közt is oly kevés érdeklő
dést keltenek . Minden iskolás fiu tudja : ki
vetette börtönbe Montezumát s ki fojtotta meg

Atahualpát. De alig hiszszük , hogy még ma
gosb miveltségű angol urak közt is, tiz közül
egy meg tudná mondani : ki nyerte meg a bu

xari csatát, ki vitte véghez a patnai mészár
lást, Oude-ban uralkodott-e Suradzsah Dowlah
vagy Travancoreban s Holkár hindu volt-e
vagy muzulman ? Pedig Cortez irástudatlan

vadak fölött vivta győzelmeit, kik az érczek
használatát nem ismerték , kik egyetlen állatot
sem szelidítettek meg hogy nekik szolgáljon,
kik nem viseltek más fegyvert mint a minőt
dorongokból, kövekből, halak csontjaiból csi
nálhattak , kik a lovas katonát fél-ló fél-ember
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szörnyetegnek vélték s a puskást varázslónak ,
ki dörgést és villámlást képes szórni maga
körül. India népe, midőn mi meghódítók , tiz
szer annyi volt mint az amerikaiak kiket a
spanyolok leigáztak s a mellett ép azon fokán

állt a polgárisultságnak mint a győző spanyo
lok . Nagyobb és szebb városokat építettmint Sa

ragossa vagy Toledo, s pompásb és költségesb
építményeket emelt mint a sevillai székes-egy
ház . Gazdagabb bankárokat birt felmutatni a
legdúsabb cadizi vagy barcelonai czégeknél s

alkirályokat, kiknek pompája sokkal felülmúlta
a katholikus Ferdinandét ; s lovasság ezernyi

ezerét és ágyuk hosszú sorát, mely a nagy
hadvezért méltán bámulatba ejtette volna. Azt
lehetne várni, hogy minden angol, ki csak a
történelem valamely része iránt érdeklődik ,
kiváncsi legyen megtudni: mikép győzhette
le honfiainak egy maroknyi serege, honától ren
geteg tenger által elválasztva, kevés év lefolyta

alatt a világ egyik legnagyobb birodalmát ?

S mindazáltal e tárgy, ha csak igen nem csa
lódunk, a legtöbb olvasó előtt nem csak kel
letlen, hanem határozottan ellenszenves.
A hiba egy része tán a történetirókat ter
heli. Mill úr könyve, bár kétségkivül nagy és
ritka érdemű, nem elég élénk és festői arra
hogy olyanoknak vonzó legyen kik mulatságért

olvasnak. Orme, kit irályban s előadási tehet
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ségben egy angol történetiró sem múl felül,
unalomig részletes. Egyik kötetében , átlago

san számítva minden negyvennyolcz óra ese
ményeinek egy sűrűn nyomottnegyedrét lapot

szentel. Természetes, hogy elbeszélése, bár a
leghitelesbek s legjobban is irottak egyike
nyelvünkön , soha nem lehetett igen népszerű

s most már alig olvassa valaki.
Félünk hogy az előttünk fekvő kötetek * )
kevéssé fogják vonzani azokat, kiket Mill és
Orme elidegenitettek a tárgytól. Az elhalt
Powis lord által Sir John Malcolm rendelkezé
sére bocsátott anyagok, valóban nagy becsűek
voltak . De nem mondhatnék hogy különös

ügyességgel lennének feldolgozva. Azonban
igaztalanság volna túlszigorral itélni oly mű
ről, mely, ha irója addig élhet mig hiányait
kipótolhatja s az egészet átnézheti, kétségki
vül nyert volna tömöttség – s jobb rendezés
tekintetében . Azért hajlandóbbak vagyunk , há

lánkat fejezni ki a nemes család iránt, mely
nek a közönség annyi hasznos és érdekes tu
dósítást köszönhet.
*) E czikk , 1840. januárban , az Edinburgh Review
számára , következő munka alkalmából készült :

Lord Clive Robert élete ; a Powis gróf ál
tal közölt családi irományokból összeálli
totta Sir John Malcolm tábornok. 3 kötet. Lon
don , 1836 .
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A könyv által eszközölt benyomás, még

ha a történeti anyag szolgáltatói s feldolgozói
részéről a lehető legnagyobb részrehajlást tesz
szük is fel, mindenesetre nagyban kedvező

Clive lord jellemének . Távol vagyunk attól
hogy Sir John Malcolmmal egyetértsünk , kinek
szeretete túl megy az életiró szeretetén , s ki

bálványa minden tettében csak bölcseséget és
igazságot tud látni. De legalább is szintoly
távol vagyunk attól hogy Mill szigorú itéletét
osztanók , ki -- úgy tetszik nekünk – Clive
jellemzésében kevésbé itél helyesen mint be

cses műve minden más részében. Clive, mint
a legtöbb oly ember ki erős szenvedélyekkel
született s erős kisértéseken ment át, nagy

hibákat követett el. De a ki az ő egész pá
lyáját elfogulatlan és világos szemmel tekinti
át, el fogja ismerni: hogy hősökben és állam

férfiakban oly termékeny szigetünk nehezen
szült még, nála mind harczban mind tanácsban

igazábban nagy embert.
A Clive-k , a tizenkettedik század óta foly

vást egy Shropshire-ban, Market-Drayton kö
zelében fekvő, nem igen nagy értékű birtokon
laktak . Első György idejében e mérsékelt de

régi örökséget Clive Rikhard birta , a ki úgy
látszik nem igen kitünő tehetséggel vagy ta

pintattal biró egyszerű ember volt. Jogi pályára
készült s idejét ügyvédi foglalkozás s kisbir
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tokosi teendők közt osztotta meg. Manches

terből vett nőül egy Gaskill nevű hölgyet s
igen számos család atyja lőn általa . Legidősb

fia Róbert, az indiai britt birodalom alapitója ,
ősei agg fészkében született, 1725 -ben, sep
tember 29- dikén.
A férfi jellemének némely vonásai korán

kitüntek a gyermekben. Levelek maradtak fen ,

rokonaitól akkorból midőn hét éves volt ; s e
levelekből kitűnik , hogy már ily korán is, erős

akarata és lángoló szenvedélyei, veleszületett
rettenthetlenségtől gyámolítva mely néha csak
nem a józan ész határain túl ment, nagy gon
dot kezdtek okozni családjának . „ A vivás“ –

így ir nagy bátyjái egyike, „mit mértéken túl
űz, oly szilajjá s parancsolóvá teszi véralkatát,

hogy minden csekélységre kitör.“ A környékbeli
öregek még emlékeznek a mint szülőiktől hal
lották , hogy mászott fel Clive Bob a market

draytoni magos torony födelére, s mily irtó

zattal látták őt a lakosok egy kőpárkányon
ülni a tetőhez közel. Azt is emlegetik , mikép
gyüjtötte a város minden henye ficzkóját egy

kis rabló - csapatba, s kényszerítette a kisbol
tosokat és kofákat alma- és fél-pence -adóra ,
biztosítván viszont ablakaikat a bezúzás ellen.
Iskolából iskolába küldték s mindenütt nagyon
kevés előmenetelt tett a tanulásban s mindenütt

a legvásottabb fiú hirere tett szert. Mondják
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ugyan, hogy tanitói egyike elég éleslátásu vala
megjósolni, hogy e mihaszna suhancz egykor
nagy szerepet fog a világban játszani. De a
közvélemény, úgy látszik , az volt hogy a sze
gény Róbert ostoba fiú , ha nem épen gonosz
tevő. Családja sem várt semmi jót ily kevés
tehetségtől s oly makacs véralkattól. Nem cso

dálhatjuk azért, hogy midőn az ifju 18 -dik évé
ben volt, szivesen fogadtak részére egy irnoki
állomást a keletindiai Társaságnál s hajóra ül

tették hogy Madrasban szerencsét próbáljon
vagy egy láz elsöpörje.
Clive kinézései igen különbözők voltak

azon ifjakéitól, kiket most a keletindiai Col
legium évenként küld ázsiai birodalmunk el
nökségeihez. A társaság akkor tisztán keres

kedő testület volt. Földbirtoka kevés négy
szögmérföldre terjedt, melyekről a benszülött
kormánynak járadékot fizetett. Katonasága alig
volt elég arra hogy három vagy négy roszúl
szerelt erőd ágyutelepjeit ellássa, melyek az

áruházak védelmére voltak építve. A benszü
löttek, kikből e kis örségek tetemesb része
állt, nem voltak még európai fegyelemhez szok

tatva, s egy részök karddal és paizszsal, más
részök ijjal és nyillal volt fegyverezve. A tár

saság szolgáinak tiszte nem volt, mint most,
egy nagy ország törvénykezési, pénzügyi és

diplomatiai dolgainak vezetése, hanem csak az

hogy élelemszerekről gondoskodjanak, taká
csoknak előlegeket adjanak , terhelt hajókat

útra indítsanak, s mindenek fölött hogy a ma
gány-kereskedőket, kik az egyedáruság jogát
csorbítni merészelnék , szemmel tartsák . A fia

talabb irnokok oly nyomorúltúl voltak fizetve,
hogy adósságcsinálás nélkül alig tarthatták

fen magokat ; az idősb hivatalnokok , magok
kezére folytatott üzletek által gazdagodtak
meg ; s a kik megérhették hogy a szolgálat
legmagosb fokára eljuthassanak , nem ritkán
tekintélyes vagyont gyüjtöttek.
.
Madras, hova Clive alkalmazva lőn , ez
időben talán a legfontosabb volt a társaság
telepei között. Az előbbi században épitették
Sz. György - erődöt egy dühöngő ár-mosta
puszta helyen ; s szomszédjában mindjárt több

ezer benszülött lakosu város emelkedett,mint a
keleti városok szoktak , oly gyorsan mint a

tök a próféta lugasán. A külvárosokban már
számos fehér nyaraló állt, mindenik saját ker

tétőlkörnyezve, hova a társaság gazdag tiszt

viselői visszavonultak hogy az iró támla vagy
áruraktár munkái után a hűs szellőt élvezzék
mely nap lementkor a bengali öböl felől tá
mad.

E kereskedelmi nagyságok

életmódja ,

úgy látszik , pazarabb, fényüzőbb s tüntetőbb
volt, mint azon magas birói vagy közigaz
gatási hivatalnokoké kik utánok következtek .
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De az úrias kényelemhez (comfort) akkorban
még keveset értettek . Sok oly találmány, mi

most az égaly hőségét enyhiti, az egészséget
föntartja s az életet meghosszabitja , akkor
még ismeretlen volt. Europával sokkal ke

vesebb volt a közlekedés mint most. A Cap
(Jóreményfok ) körülhajózása, mi most ren
desen három hó alatt történik , akkor ritkán
vett 6 hónapnál kevesebbet igénybe s gyak

ran egy évnél is többet. Következéskép az
indiai angol akkor sokkal jobban el volt idege
nülve honától, inkább keleti szokásokban élt
s kevésbé volt képes ismét feltalálni magát,

visszatérte után , az europai társaságokban ,
mint a mostaniak .

Az erődben s a hozzátartozó vidéken az
angol kormányzók , a benszülött uralkodók
engedelmével, nagy hatalmat gyakoroltak ,
olyat, minőt minden indiai nagy földbirtokos

is gyakorolt saját urodalmán. De független

uralkodás

igényéről nem is álmodtak . A

közelebbi környéket a karnatik -i nábob kor

mányozta , a közönségesen Nizamnak nevezett
deccani alkirály helytartója, ki maga ismét
csak helytartója volt azon hatalmas fejede
lemnek kit őseink a Nagy Mogulnak nevez
tek . Ez egykor oly fenséges és félelmes el

nevezések maig fönállnak ; most is van Kar
nasikban nábob, ki az elődei által kormány
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zott tartományok jövedelméből némi nyugdijt
húz az angolok kegyéből; most is van Nizam ,

kinek fővárosát egy angol tábortelep tartja
folytonos félelemben s kinek egy angol biztos
oszt, tanács czime alatt , parancsokat mik

ellenmondást nem tűrnek . S most is van Mo
gul, kinek megengedik hogy udvartartósdit
játszodjék

s

folyamodványokat fogadjon el,

de kinek kevesb hatalma van használni vagy
ártani, mint a Társaság legkisebb polgári hi
vatalnokának.

Clive utazása még azon korban is rend
kivül hosszadalmas volt. A hajó néhány hó
napig Braziliában vesztegelt, hol a fiatal ka

landor egy kevés portugall nyelvismeretet
kapkodott s minden zsebpénzét elköltötte . In
diába csak több mint egy év múlva érkezett
meg hazúl elindulása után . Helyzete igen
súlyos volt Madrasban ; költsége elfogyott ;
fizetése csekély volt ; adósságokat csinált.
Nyomorult lakása volt, mi nem kis nyomoru

ság oly égalyban melyet az europai előtt csak
tágos és jófekvésü lakhely tehet türhetővé.
Ajánlólevelekkel volt ellátva egy előkelő úr

hoz ki segithetett volna rajta ; de mikor ő
Sz. György - erődbe érkezett, amaz épen el
útazott volt Angliába. A ficzkó sokkal tar

tózkodóbb és büszkébb volt, mintsem idege
nek ismeretségét keresse. Több hónapig volt
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Indiában mig egyetlenegy családdal megis
merkedett. Az égaly nyomasztólag hatott
egészségére, szellemére ; teendői is oly ne
müek voltak mik lángoló és vakmerő jellemé
hez kevéssé találtak . Honvágy lepte meg, s
rokonaihoz irt leveleiben szelidebb és ábrán

dosabb hangon fejezte ki érzelmeit, mint akár
gyermekkora szilajságától akár későbbi évei
hajthatlan szilárdságától vártuk volna. „ Egyet
- len jó napom sem volt“ irja , „mióta szülőföl
demet elhagytam “ ; és ismét: „ Meg kell valla
nom , olykor ha drága szülő Angliámra gon

dolok , sajátságos érzés fog el . . . . . Ha még
egyszer megérhetném a boldogságot, hogy
édes hazám földet és különösen Manchestert,
minden vágyaim központját megláthassam :
mind a mit remélek , mind a mit ohajtok előt

tem állna egy tekintetben !“
Egyetlen, dicséretes vigaszt talált. A kor
mányzónak jeles könyvtára volt, s megen
gedte Clivenak a bejárást abba. A fiatal
ember szabad ideje nagy részét olvasással
töltötte s csaknem összes könyvtudományát

mivel valaha birt ekkor szerezte. Gyermek
korában igen léha , férfi korában sokkal
elfoglaltabb volt mintsem irodalmi tanulmányo
kat üzhetett volna.

De sem égaly , sem szegénység, sem ta
nulmány sem a honvágy fájdalma nem törhették
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meg szellemekétségebeesett elszántságát. Hi
vatali felsőbbjei iránt úgy viselte magát mint
egykor tanitói iránt s többizben forgott ve
szélyben hogy hivatalát elveszitse. Kétszer

kisérlette, mig az irnok -épületben lakott, meg
ölni magát; s homlokára szegzett pisztolya

kétszer mondott csütörtököt. E körülmény,
mondják, épen úgy hatott reá mint Wallen
steinra a hasonló eset. Miután meggyőződött

hogy a fegyver jól volt töltve, azon felkiál
tásban tört ki, hogy bizonyosan nagy dol
gokra van föntartva.

Ez időtájtt egy esemény, mely előbb min

den életreményét lerombolni látszott, váratla
nul a kitüntetés új útját nyitá meg előtte. -

Europát nehány évig az osztrák örökösödési
háboru tartá elfoglalva. Második György áll

hatatos szövetségese volt Mária Teréziának.
A Bourbon -ház az ellenkező részre állt. Bár
Anglia már akkor az első tengeri hatalmasság
volt, még sem volt az mivé azóta lett, nagyobbá

t. i. a világ minden más hatalmasságainál együtt
véve ; akkor még nehéznek találta megállani
az egyesült franczia és spanyol erőkkel szem

közt. A keleti tengereken Francziaország ju
tott túlsulyra. Labourdonnais, a kitünő tehet

ségü s erényü sz. móriczi kormányzó , az
angol hajóhad ellenállása daczára hajósereget
vezényelt az indiai szárazhoz, kikötött, hadat
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gyüjtött megjelent Madras előtt, s a várost
és erősséget feladásra kényszeritette. A kul
csok átadattak ; a franczia zászló kitüzetett
Sz. György - erőd ormára s a Társaság áru

raktárainak tartalma hadizsákmányul esett a
hóditók kezébe. A vár átadási feltételei közt

úgy volt megállapitva, hogy az angol lakosok
hadifoglyok lesznek becsületszóra , s a város

franczia kézen marad mig válságdiját meg
fizeti. Labourdonnais becsületszavát adta hogy
csak mérséklett válságdijat fognak követelni.

De Labourdonnais sikere , felköltötte
honfitársa Dupleix , pondicherry-i kormányzó
féltékenységét. Dupleix különben is már óri
ási tervekkel kezdett foglalkozni, melyekkel

sehogy sem fért volna meg hogy Madras az
angoloknak visszaadassék . Kijelentette, hogy
Labourdonnais

túlment meghatalmazásain ;

hogy minden , a franczia hadak által India
szárazán tett hóditások egyedül a pondicher
ry -i kormányzó rendelkezése alá tartoznak ;

és hogy Madrast temető -talpából el kell pusz

titani. Labourdonnais kénytelen volt engedni.
A föltételek megszegése fölötti boszuságot az

angolokban, még növelte a nemtelen bánás
mód, mit Dupleix a Társaság fő -tisztviselői
vel éreztetett. Sz. György-erőd kormányzó
ját és nehány főtisztjét őrizet alatt kisérték

Pondicherrybe , s diadalmenetben hordozták
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végig a városon ötvenezer néző szeme előtt.

Méltán úgy lehetett gondolkozni, hogy a nyil
vános adott szó ily durva megsértése Madras
lakóit is föloldotta Labourdonnaisnak adott
minden köteleztetés alól. Clive, muzulmán
nak öltözve, éjjel szökött ki a városból s
Sz . Dávid - erődbe menekült , a Madrasnak

alárendelt kis angol telepek egyikébe.
Körülményei melyekben most magát ta
lálta természetesen oly hivatásra utalták őt,
mely nyugtalan s rettenthetlen lelkéhez job

ban illett, mint a csomagok vizsgálása s szá
madások készitése. Zászlótartóságot kért s
nyert a Társaság szolgálatában s huszonegy
éves korában katonai pályára lépett. Sze
mélyes bátorsága, melynek még irnok korá
ban világos példáját adta egy vasgyuró ka

tonával vítt kétségbeesett párbajban, kiaddig
a Sz. Dávid -erőd félelme vala , hamar kitün
tette őt a bátrak százai között is. Új hiva
tásában hamarkezdett oly tulajdonokatmutatni,
miket benne addig senki sem vett észre : itélő

tehetséget, éleselmüséget, s engedelmességet

a törvényes tekintély iránt. A francziák el
leni működésekben több izben kitüntette ma

gát s kivált Lawrence őrnagy figyelmét vonta
magára , ki akkor a legjelesebb britt tisztnek
tartatott Indiában .
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Clive még csak nehány hónapig volt a
seregnél, midőn tudósitás érkezett hogy Nagy
brittania és Francziaország közt megköttetett

a béke. Dupleix ennél fogva utasitva lőn
hogy Madrast az angol Társaságnak adja
vissza ; s az ifju zászlótartónak szabadságára

hagyatott előbbi hivatalába visszaállani. S va
lóban vissza is tért rövid időre irótámlájához.
De ismét elhagyta azt hogy Lawrence őr

nagyot kisérje a benszülöttek elleni kisebb
összeütközésekbe, s azután ismét visszatért

ahoz. Mig igy ingadazott a polgári és kato

nai pálya között, oly események jöttek közbe
mik eldönték sorsát. Az indiai politikai ügyek
új szint öltöttek . Az angol és franczia korona
közt ugyan béke volt , de a keleten keres
kedő angol és franczia Társaságok közt fon
tos és eseménydús háboru ütött ki, oly há
boru , melynek dija nem kisebbel kecsegtette

a nyertest, mint a Tamerlán házának fényes
örökségével!
A birodalom , melyet Baber és mongoljai
a tizenhatodik században állitottak , régóta
egyike volt a legnagyobb - és ragyogóbbak
nak a világon . Egy europai országban sem

volt egyetlen uralkodónak annyi alattvalója ,
sem oly tömérdek jövedelem nem ömlött a

kincstárba. A hindostani kényurak palotái.
nak szépsége és pompája oly utazókat is bá
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bámulatra ragadott, kik Sz. Péter palotáját lát

ták . A száma-nélküli kiséret s a fényes disz
letek mik a delhii trónt környezék , oly sze
meket is elvakitottak , melyek Versailles

pompájához voltak szokva. Néhány azon
nagy alkirályok közül, kik a Mogul megbi
zása erejénél fogva birták hatalmukat, több
alattvalónak parancsolt mint a franczia király

vagy a német császár. Még e helytartók helytar
tói is, területeik s jövedelmeik tekintetében egy
rangban állhattak a toskánai nagyherczeggel
vagy a szász választófejedelemmel.
Kétségtelen , hogy e nagy birodalom , bár
mily hatalmasnak s szerencsésnek mutatko
zott is egy felületes tekintetre, legjobb nap
jaiban is roszabbúl volt kormányozva mint
Europának legroszabbúl kormányzott része

jelenleg. Az igazgatás, a keleti zsarnokság
minden vétkeivel s azonkivül a fajnak faj

fölötti uralkodásától elválaszthatlan bűnökkel
volt undokitva. Az uralkodóház herczegei

nek egymással összeütköző igényei, bűnök
és közcsapások hosszu sorát szültek. Az
uralkodó nagyravágyó helytartói sokszor füg

getlenségre áhitoztak . Merész hindu törzsek ,
nem türhetve az idegen jármot, gyakran meg
tagadták az adót, visszaverték hegyi erődeik
ből a kormány hadait s a megmivelt völ

gyekre seregekben rohantak alá . Mindaz
Lord Clive.
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által, a folytonos rosz kormányzat és a tár
sadalom egész alkatát megrenditő egyes ráz

kódások daczára, e nagy birodalom egészben

véve, több nemzedéken át megtartá az egy
ség, méltóság és erély külszinét. De Aurung
zebe hosszu uralkodása alatt a fejedelem

minden erélye és politikája mellett is, a biro
dalom feloszlás felé rohant. 1707-ben történt

halála után pedig ijedelmesen gyors lőn a
romlás. Kivülről jött erős csapások segitették
elé a benn gyorsan terjedő, gyógyithatlan
hanyatlást ; s kevés évek múltán a birodalom

teljes felbomlásban állt.
Nagy Theodózius utódainak története nem
kevéssé hasonlit az Aurungzebe utódaiéhoz.

De tán a karlovingiak bukása nyújtja a leg
közelebbi párhuzamot a Mogúlok bukásához .

Alig volt eltemetve Nagy Károly midőn örö
köseinek gyávasága és viszályai megvetést
vontak önmagokra s romlást alattvalóikra .
A frankok nagy birodalma ezer darabra tört.

A méltóságnak csak puszta neve maradt
egy dicső név nyomorúlt örököseinek , Kopasz
Károlynak , Vastag Károlynak és Együgyü
Károlynak . Szilaj betolakodók , mind külön
bözők fajra, nyelvre, vallásra, egymástól: tó

dúltak, mintha összebeszéltek volna, a föld
legtávolabbi szegleteiből elé, hogy földúlják

a tartományokat melyeket a kormány nem

-

19

-

birt már védeni. Az északi tenger kalózai
rablásaikat az Elbetől a Pyrenekig üzték s
végre a Szajna termékeny völgyében tele
pedtek meg. A magyarok, kikben a reszkető
barátok a jóslatok Gog- vagy Magogját vél
ték fölismerni, visszavitték a lombard váro
sok zsákmányait a pannoni erdők mélyeibe.
A szaraczenok uralkodtak Sziczilián, puszti
ták Campania termő rónáit s egész Róma
faláig rémületet költöttek. E szenvedések

közepette nagy belső változáson ment át a
birodalom . A halál rothadásából az élet új

alakulásaikezdettek erjedni. Mig a nagy test,
mint egész, dermedt és tétlen' vala, minden
egyes tag saját érzéssel kezdett érezni, saját
erővel mozdúlt meg. Épen itt, az europai
történelem

legsivárabb s legszomorúbb sza

kában, vette kezdetét minden hűbérség , min
den újkori nemesség. E pontig nyomozhatjuk
fel mindazon fejedelmek hatalmát, kik névleg
vazallok , de tényleg függetlenül kormányzák
oly hosszú ideig, herczeg, marquis és gróf

czimmel csaknem minden részét azon biro
dalomnak , mely egykor Nagy Károlyt uralta .

Ilyen , vagy közel ilyen volt azon válto
zás, melyen a mogúl-uralom

átment az Au

rungzebe halálát követő negyven év alatt.
Tétlenségbe s kicsapongásokba merült név

leges uralkodók egész sora lézengte át életét,
2*
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elzárt palotákban , betelt rágcsálva, ágyasokat
ölelve s bohóczok tréfáit hallgatva. Perzsa
hóditó ment át az Induson , hatolt be Delhi
kapuin, s vitte zsákmányul azon kincseket
melyeknek fényét Roe és Bernier bámulták :

a páva trónt, melyen Golkonda legszebb
drágakövei valának europai müvészkezek ál
tal fölrakva, s a megbecsülhetlen értékü Fény

hegyet, mely sok különös hányódás után
végre Rundshitsing kösöntyüjében ragyogott
s jelenleg Orissa undok bálványát ékesiti.

Az afgánok csak hamar követték a perzsákat
hogy bevégezzék a megkezdett rombolást. A

Razsputana harczos törzsei lerázták a muzul
mán jármot. Zsoldos katonák

foglalták el

Rohilkundot. A seikek uralkodtak az Indu
son . A Dsumna hosszában a Dsautok terjesz
tettek félelmet. A hegyvidékekből, melyek
India nyugoti partjáig terjednek , egy még

félelmesb faj tört elő, egy faj, mely soká ije
delme vala minden benszülött hatalomnak , s

mely , számos kétségbeesett és kétes harcz
után, csak az angol szerencsének és lángész
nek engedett végre. Még Aurungzebe ural

kodása alatt volt, midőn e vad' rabló törzs
először szállt alá bérczei közül; s halála után
hamar, birodalmának minden zuga megtanult
reszketni a Mahratták hatalmas nevétől. Né

hány termékeny alkirályságot egészen meg
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hóditottak . Uralmok egyik tengertől a má
sikig terjedt a félszigeten át. Mahratta pa
rancsnokok uralkodtak Punahban , Gvaliorban ,
Guzuratban , Berarban és Tanzsoreban. S
bár nagy uralkodókká lettek , rablók lenni
sem szüntek meg. Atyáik kalóz -hajlamait
folyvást megtartották . Becsapásaikkal pusz

titottak minden tartományt melyet még ren
desen el nem foglaltak . Valahol üst-dobjaik
szava hallatott , a paraszt vállára vetette
rizs- zsákját, csekély pénzecskéjét tüszőjébe
dugta , s nőjével és gyermekeivel a hegyekbe

vagy erdőkbe futott , a hiénák és tigrisek
szelidebb szomszédságába. Némely tartomány
évi adófizetéssel váltotta meg aratását. Még

a nyomorúlt árny is , ki a császári czimet
folyvást viselte , kénytelen volt e szennyes
rablódij fizetésébe beleadni magát. Egy -egy
rablóvezér tábortüzei a delhii palota falairól

is meglátszottak . A másik számlálhatlan lovas
serege élén évről évre lejött a bengali rizs

földekre. Még az europai felügyelők is fél
tették raktáraikat. Nincs még száz éve hogy

szükségesnek látszott Kalkuttát a berari lo
vasok ellen megerősiteni; és a mahratta -árok

neve máig is fontartja a veszély emlékét.
A hol a Mogul alkirályai fentarthatták
magokat, független uralkodókká is lettek .
Szóval elismerhették még a Tamerlán család
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jának felsőségét ; mint egy flandriai gróf,

vagy burgundi herczeg elismerhette az utolsó
Karolingek leggyámoltalanabbikának felsősé
gét. Küldhettek is alkalomszerűleg névleges

uroknak valami tisztelgő ajándékot vagy kér
hettek tőle valami rangczimet. De valóban

nem voltak többé tetszés szerint elmozditható
helytartók, hanem független örökös fejedel
mek . Ily módon eredtek ama nagy muzul

mán uralkodó házak, melyek hajdan Bengal
és Karnatik fölött uralkodtak, s azok, melyek
most is, bár függő helyzetben némi királyi
hatalmat gyakorolnak Lucknowban és Hy
derabadban .

Hol kelle e zavarnak végződnie ? Száza
dokig kelle e küzdésnek tartania ?

Egy új

nagy birodalom emelkedésével kelle e végződ
nie ? A muzulmánok vagy a mahratták vol
tak - e a félsziget uraivá leendők ? Egy új

Babernek kellett-e a hegyek közül leszállnia ,
hogy a kabuli és khorasani merész törzseket

a gazdagabb és kevésbé harczos fajok ellen
vezesse ? Ez esélyek egyike sem látszott
valószinűtlennek . De a legélesen látóbb em
ber sem tartotta volna lehetőnek , hogy egy
kereskedő társaság , melyet Indiától tizenöt
ezer tengeri mértföld választott el, s mely

Indiában csak néhány hold földdel birt, ke
reskedelmi czéljaira : fogná , kevesebb mint
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egy század alatt a Comorin -foktól a Hima
laya örök haváig terjeszteni birtokát ; kény

szeritni a mahrattát és a mohamedánt hogy
kölcsönös viszályaikat közös szolgaságban
felejtsék el ; s megszeliditeni még azon vad
törzseket is melyek a leghatalmasb Mogulok
nak

ellenállottak ; és, uralkodása alá száz

millió alattvalót hajtva, diadalmas fegyvereit
messze keletre a Bramaputráig , messze nyu
gotra a Hydaspesig fogná vinni, s békepon
tokat szabni Ava kapui előtt és alattvalóját
ültetni Candabar trónjára !

Az első ki átlátta hogy lehetséges volna
europai birodalmat alapitni a mogul-uralom
romjaira, Dupleix volt. Nyugtalan, tehetséges
és találékony szelleme ily tervet fogalmazott
már akkor, midőn az angol Társaság leg

ügyesebb szolgái még árulevelekkel s szálli
tásokkal foglalkoztak . S nem csak a vég
czélt tüzte ki maga elé. Helyes és világos
nézete volt az eszközökről is , melyekkel az

elérhető volna. Tisztán látta , hogy a leg
nagyobb haderő, mit India fejedelmei kiállit
hatnak, nem volna elég egy kis csapat jól
fegyelmezett s hadvezéri tudománynyal ve
zetett nyugotival szembeszállani. Azt is látta ,

hogy a hindu benszülöttek, europai parancs
nokok alatt oly csapatokat alkotnának, melye
ket vezetni egy Szász (Móricz) vagy Nagy
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Frigyes büszke lehetne. Az iránt is egészen

tisztában volt, hogy a legkönnyebb s alkal
masb mód melylyel egy europai kalandor

indiai uralomra juthatna, az volna, hogy vala
mely Nabob, vagy Nizam névvel fölruházott
czifra báb mozdulatait vezesse s annak szá
jával beszéljen. Mind a hadi, mind a politi

kai fogásokat, melyeket nehány évvel utóbb
az angolok oly különös sikerrel alkalmaztak,
először ez eszes és nagyravágyó franczia
gondolta ki s használta.

India helyzete olyan volt, hogy alig le
hetett oly megtámadás melyre vagy régi tör
vényekben vagy új gyakorlatban ürügyet ne

lehetett volna találni. Minden jog a legnagyobb
bizonytalanságban volt ; s az europaiak , kik
a benszülöttek vitáiban részt vettek , még
jobban összezavarták a zavart, midőn az

ázsiai államügyekre nyugoti közjogot s a
hübérrendszerből vett hasonlatokat alkalmaz
tak . Ha érdekökben állt egy Nábobot füg
getlen fejedelemül tekinteni, jó okuk volt azt
tenniök ; tényleg független volt. Ha érde
kökben állt csak mint a delhii udvar puszta

helytartójával bánni vele , abban sem volt ne

hézség, elméletileg csakugyan az volt. Ha
érdekökben volt, hivatalát örökös méltóság
nak tekinteni, vagy csak

élethosszig tartó ,

vagy csak a Nagy - Mogul tetszésétől függő
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méltóságnak , akármelyikre lehetett elég okot
és előzményt találni. Azon párt, mely ke
zeiben tartá Baber unokáját, úgy tüntette fel
őt mint a kétségbe vonhatlan, törvényes egyed
uralkodót, kinek minden alárendelt hatalmas
ságok

engedelmességgel tartoznak.

A párt,

mely ellen e nevet fölhasználták , szintén nem
szükölködött erősségekben arra, hogy a biro
dalom tényleg föl van oszolva, s bár illő

a Mogul iránt, mint a dolgok eltűnt rendének
tisztes maradványa iránt, kegyelettel visel
tetni, de képtelenség őt úgy nézni mind Hin
dostan valódi urát.

1748-ban , India új urainak egyik leg
hatalmasbika a nagy Nizam al Mulk, dekkani

alkirály meghalt.

Hivatala

fiára , Nazir

Dsungra szállott. E magos méltóságnak alá
vetett tartományok közt Karnatik volt a leg
terjedelmesebb és leggazdagabb. Egy agg
Nabob kormányozta, kinek nevét az angolok
Anaverdy Khánra ferditették . ,
Azonban mind az alkirályság, mind az
alárendelt tartomány kormányzatára más kö

vetelők is voltak . Mirzafa Dsung, Nizam al
Mulk egyik unokája , lépett föl Nazir Dsung
vetélytársául; Csunda - Sahib

Karnatik

egy

előbbi nabobjának veje támadta meg Ana

verdy Khán jogczimét. Az indiai törvények

határozatlan állapotában, mind Mirzafa Dsung
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nak, mind Csunda - Sahibnak könnyü volt
némi jogalapot találni. Egy már szétmálló
államban nem

volt

nehéz

szerencsevadász

kalandorokat találni zászlóik alá . Egyesiték
érdekeiket, Karnatikra törtek, segélyt kértek
a francziáktól kiknek hirét a koromandeli
partokon az angolok ellen folytatott szeren
csés harcz nagyban emelte.

Semmi sem lehetett volna jobban inyére
a ravasz és dicsvágyó Dupleixnek. Nabo
bot tenni Karnatikba , alkirályt tenni De
kanba , neveikben egész dél-Indián uralkodni :
valóban kecsegtető kinézés volt. Szövetkezett

a követelőkkel s négyszáz franczia katonát
és két ezer európailag fegyelmezett sipoyt
küldött szövetségesei segélyére. Összeütköz
tek . A francziák kitünően viselték magokat.

Anaverdy Khán legyőzetett és megöletett.
Fia Mahomed Ali, ki utóbb Angliában mint
Arcoti Nabob lőn ismeretes, s ki Burke ékes
szólásának épen nem irigylendő halhatlanságot
köszön, seregének csekély maradványával
Trichinopolisba futott, és a hóditók egyszerre
uraivá lőnek csaknem az egész Karnatiknak .
Ez még csak kezdete volt Dupleix nagysá
gának . Nehány hónapi csatározás, alkudozás,
ármánykodás után, ügyessége és szerencséje

mindenütt czélt látszott érni. Nazir Dsung
saját követői kezétől esett el; Mirzafa Dsung ,
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Dekan urává lőn ; s a franczia fegyver és
franczia politika diadala teljes volt. Pondi
cherry csupa ünnepély és örömmámor volt.
Az ágyutelepek üdvlövéseket tettek s a tem

plomokban Te Deumok zengettek. Az új

Nizam odajött szövetségeseit meglátogatni s
beigtatása ünnepélye ott tartaték meg, nagy
pompával. Dupleix a legmagosb rangu mu
zulmánok jelmezébe öltözve, a Nizammal egy
palankinban ment be a városba, s a követ
kező ünnepélyben az egész udvar előtt a fő
helyet foglalta el. India kormányzójává ne

veztetett, a Kristna folyótól a Komorin -fokig,
körülbelől akkora területen mint Franczia
ország , a Csunda-Sahibénál is magosb rang

gal. Hét ezer lovas parancsnokságával bi
zatott meg . Kimondatott, hogy egész Kar
natikban más pénzverde meg nem szenved

tetik , csak a pondicherryi. A régibb dekáni

alkirályok által fölhalmozott kincsek egy nagy
része a franczia helytartó szekrényeibe ván
dorolt át. A volt a hir , hogy kétszázezer

font sterlinget kapott pénzben s azontúl sok
értékes drágakövet. S valóban , jövedelmeinek
alig volt határa. 30 millió emberen uralko

dott most, csaknem korlátlan hatalommal. A
kormánytól semmi kitüntetést vagy jövedel

metnem lehete nyerni, egyedül az ő közbejárá

—

-

28

sával. A Nizam egy kérvényt sem olvasott
el, ha csak ő nem jegyzé rá nevét.

Mirzafa Dsung, csak nehány hónappal
élte túl emelkedését. De a franczia befolyás ,
ugyanazon házból másik

fejedelmet emelt

helyére, ki elődje minden igéreteit megerősi
tette. Dupleix most a legnagyobb hatalmas

ság volt Indiában. Honfitársai büszkélkedtek,
hogy neve még a delhii palota termeiben is
tisztelettel emlittetett.

A benszülött népség

bámulattal nézte az előmenetelt, mit egy eu
ropai kalandor, négy év rövid lefolyta alatt,
Ázsia uralmáig tett. A dicsvágyó franczia
nem is elégedett meg a hatalom lényegével.
Szerette, nagyságát követelő fitogatással tün
tetni alattvalói s irigyei szemébe. Közel a
helyhez, hol politikája fő diadalát nyerte a

Nazir Dsung bukásával s Mirzafa fölemelé
sével,elhatározta oszlopot emelni melynek négy

oldalán négy kevély fölirat, négy nyelven, hir
desse az ő dicsőségét keletminden nemzeteinek .
Érmeket, melyekre diadalainak jelképei vol
tak verve, ásatott a tömör oszlop alapjába, s
a körül város emelkedett mely Dupleix -Tati
habad büszke nevét viselte , mi, ha megma

gyarázod annyit tesz , mint Dupleix győzel
mének városa.

Az angolok némi gyönge s határozatlan
kisérletet tettek a versenyző Társaság gyors
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és fényes emelkedésének meggátlására s Ma
homed Alit tovább is Karnatiki nábobnak is
merték el. De Mohamed Ali egész birodalma

Trichinopolisból állott ; s Trichinopolist most
Csunda Sahib és franczia szövetségesei ostrom
alá fogták . Azt fölszabaditni az ostrom alól,
lehetlennek látszott . A Madrasban levő cse

kély erőnek nem volt parancsnoka. Lawrence

őrnagy visszatért Angliába s egyetlen elis
mert tekintélyű tiszt sem volt az egész csa
patnál.

A

benszülöttek

már megszokták ,

megvetéssel tekinteni a hatalmas nemzetre
mely őket nem sokára meghóditandó vala .

Franczia zászlókat láttak Şz. György- erődön
lengeni; – az angol gyarmat fejeit diadal
menetben láták Pondicherry utczáin végig
vonczoltatni; láták mint koronázta mindenütt
siker a Dupleix fegyvereit s tanácsát, mig a

madrasi tekintélyek által az ő törekvéseivel
szembeállitott ellenzés csak saját gyöngesé

gök kitüntetésére s az ő dicsőségének eme
lésére szolgált. E pillanatban , egy ismeretlen

angol ifju hősisége s lángesze hirtelen meg
forditotta a szerencse árját.

Clive ekkor huszonöt éves volt. Miután

egy darabig a katonai és kereskedelmi pálya
közt habozott, végre oly hivatalt nyert mely
mindkét állást egyesitette, úgymint hadi-biztos

lőn , századosi ranggal. A szorongatott körül
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mények egész erélyét igénybe vették. Elől
járói elébe terjesztette , hogy ha csak nagy

erélyt. nem fejtenek ki, Trichinipolis elesik ,
az Anaverdy Khán háza elvész , s a Franczia
lesz az egész Indiai félsziget valódi urává .
Feltétlenül szükséges azért valami merész

lépést tenni. Ha megtámadják Arcot-ot, a
Karnatik fővárosát s a nábobok kedvencz
székhelyét, nem lehetetlen hogy a másik fél
odahagyja Trichinopolis ostromát. Az angol
telep fejei, végkép felboszankodva

Dupleix

sikerein s átlátva hogy Anglia és Franczia
ország közt kiütendő új háboru esetén Madras
lesz az első mit elfoglalnak s feldúlnak ,
helyeselték Clive tervét s megbizták őt annak

végrehajtásával.

A fiatal százados kétszáz

angol katona és háromszáz europailag fegy
verzett és fegyelmezett sipoy élére állittatott.
A nyolcz tiszt közt, kik alatta e kis csapatot
vezényelték , csak kettő volt valaha tűzben, négy

a nyolcz közül, a társaság kereskedelmi hi
vatalnoka vala, kiket Clive példája ösztönzött,
hogy szolgálataikat ők is felajánlják . Viharos
idő volt ; de Clive, zápor, dörgés és villám
lás közt hatolt Arcot faláig . Az őrség , meg
rémülve kiürité a helyet, s az angolok egy
kardcsapás nélkül foglalák el az erődöt.

De Clive tudta , hogy hóditása zavartalan
birtokában nem fogják hagyni. Mindjárt
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élelmiszereket kezdett beszerezni, védmüve
ket épitett s készületeket tett, hogy ostromot
állhasson. Az őrség mely közelgésére meg
szaladt, magához tért ijedelméből s a szom
szédságból összejött tetemes segély-csapatok

kal háromezer főre növekedve a város alatt
tábort ütött. Éjfélkor Clive kitört az erődből,

a meglepett táborra ráütött, sokat belőle le
vágott, a többit szétszórta s – anélkül hogy
egyetlen emberét vesztette volna —
tért hadiszállására.

vissza

E történtek hire hamar eljutott Csunda
Sahibhoz , ki franczia szövetségeseivel, Tri
chinopolist ostromban tartá. Táborából rög

tön kiválasztott négyezer embert s Arcot alá
küldé. Csakhamar egyesültek a Clive által
szétszórt csapatok maradványival. Még több

erősitést is nyertek, Vellore -ból kétezer em
bert, s a mi ennél még többet ért, százötven

francziát, kiket Dupleix küldött Pondicherry
ből. Ez egész sereg, mely mindössze tizezer

före mehetett, Radzsa -Sahibnak, a Csunda
Sahib fiának parancsnoksága alatt állott.
Radzsa -Sahib az arcoti erőd ellen indult,

mely egészen képtelennek látszott egy ostrom

kiállására. A falak romladozattok

voltak,

az árkok viztelenek , a földsánczok kes
kenyebbek mintsem ágyu mehessen reájok ,
a mellvédek alacsonyabbak mintsem

a kato

nát eléggé födhetnék .
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A kis őrséget balese

tek nagyon megfogyasztották . Jelenleg csak
százhúsz europaiból és kétszáz sipoyból ál

lott. Csak négy tiszt maradt meg ; élelmi
szerök szűken ; s a parancsnok, kinek ily
lehangoló körülmények közt kelle a védel
met nevelni, huszonötéves fiatal ember, ki a
mellett könyvvitelre volt nevelve.

Ötven napig folyt az ostrom . Ötven na
pig tartotta magát a fiatal százados, oly szi
lárdsággal, ügyességgel és éberséggel, mi
Europa legöregebb tábornagyának is becsü

letére vált volna. A falon azonban napról
napra tágult a rés ; az őrséget éhség kezdé
fenyegetni. Ily körülmények közt, bármely
seregben, hol ily kevés a tiszt, fegyelmetlen
ség jelei mutatkoztak volna ; s e veszély kü

lönösen nagy lehetett oly csapatnál mely egy
mástól különböző eredetű , nyelvű, szinű, szo

kásu és vallásu emberekből állt. De e kis
csapat ragaszkodása vezéréhez felülmúlja
mindazt, mit a történet Caesar tizedik le
giójáról vagy a Napoleon testőreiről beszél.

A sipoyk nem azzal jöttek Clivehoz hogy
szük élelmezésükről panaszkodjanak , hanem

ajálva hogy minden gabona az europaiknak
osztassék , kik bővebb táplálékot kivánnak
mint az ázsiai benszülöttek . Nekik , mondák ,
elég jó lesz a hig főzet is, mit a rizsről elő
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ször leöntenek . A történelem nem mutatja
ennél meginditóbb példáját a katonai hűség

nek vagy egy parancsoló szellem befolyá
sának .
A madrasi kormány kisérlete a várnak
ostrom alóli feloldására, meghiusúlt. Demás

oldalról volt még némi remény. Egy hatezer
mahrattából, félig katonák-, félig rablókból,
álló csoport, bizonyos Morari Row vezérlete
alatt, Mahomed Ali zsoldjába volt fogadva ;

de a franczia erőt győzhetlennek és Csunda
Sahib győzelmét bizonyosnak vélve , eddig

tétlen állott Karnatik határain . Arcot védel
mének hire felrázta őket tétlenségükből. Mo

rari Row nyilvánitá miszerint eddig soha sem
hitte hogy az angolok hadakozni tudnának ,

de most már örömmel megy segitségökre,
miután meggyőzödött hogy ők is tudnak se
gitni magokon. Radzsah -Sahib tudósitva lőn
hogy a mahratták megmozdultak. Kénytelen
volt sietni. Először alkudozást próbált. Clive
nak nagy összeget ajánlt, mi haraggal lőn

visszautasitva. Fogadta hogy ha feltételei el
nem fogadtatnak azonnal rohamot intéz az
erőd ellen s az egész őrséget kardra hányja .
Clive azt felelte neki, jellemző büszkeséggel,
hogy atyja bitorló , serge csőcselék s gon
dolja meg kétszer mielőtt ily gyávákat egy

angol katonáktól védett résre küld .
Lord Clive.
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Radzsa -Sahib elhatározta a rohamot. A

nap jól volt választva ily merész katonai vál
lalatra. Azon nagy mahomedán ünnep napja

volt, mely Huszainnak , Ali fiának emlékére
vala szentelve. Az Izlam történetében semmi
sincs meginditóbb mint azon eset mely ez

ünnepnek lételt adott. A gyászos legenda
beszéli a Fatimiták fejéről, hogy mikor vitez

bajtársai mind elestek körüle , mikép itta ki
utolsó ital vizét, mikép mondá el utolsó imá

ját, mint vitték fejét gyilkosai diadallal, mint
ütötte meg élettelen ajkait pálczájával a zsar

nok , s mint emlékeztek még nehányan , a leg
öregebbek , hogy ők ez ajkakat egykor az
isten prófétájának ajkin látták függni. Csak
nem tizenkét század lefolyta után is, ez ünne
pélyes nap fordúlta a leglángolóbb és bána
tosb fölindulást költi az indiai mozlim buzgó
szivében . Oly görcsös dühre és siralomra
bőszitik önmagokat, hogy nem egy adta ki
lelkét, mondják, e szellemi izgatottság követ
keztében . De azt hiszik , hogy mindaz ki e
szent innepen esik a hitetlenek kezébe,

halála által eltörli élete minden bűnét s egy
szerre a húrik kertébe jut. E napra hatá
rozta Radzsa-Sahib Arcotmegvételét. Izgató

italokat osztatott a vallásos lelkesülés foko
zására , s az ostromlók rajongástól és mákony

tól ittasan, dühösen rohantak az ostromra.
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Clive titkos értesitést kapott a szándék
felől, megtette rendelkezéseit , s fáradságtól
kimerülve ágyára vetette magát. Riadó köl
tötte föl s egy percz alatt helyén volt. Az
ellenség, maga előtt vaslemezekkel boritott
homloku elefántokat hajtva nyomúlt előre.

Azt remélték hogy a kapuk engedni fognak
ez eleven faltörők lökéseinek . De a termetes

barmok, alig érezték az angol puskagolyókat,
megfordultak s dühös futásnak eredve tipor

ták hajtóikat. Az árok egy részét betöltő

vizre egy tutajt vittek az ostromlók. Clive
látván hogy tüzérei ez oldalon nem tudnak
segitni, személyesen vett át egy üteget s ne

hány percz alatt megsemmisité a tutajt. Hol
az árok száraz volt, az ostromlók merészen

rohantak fölfelé, de oly súlyos és jól irányzott
tüzelés fogadta , mi csak hamar elfojtá a ra

jongás és ittasság bátorságát is. Az angolok
hátulsó sorai az első sorokat folyvást töltött

fegyverekkel látták el, s egy lövés sem esett

hiába az alatti élő tömegre. Három kétség
beesett roham után, az ostromlók visszavonúl
tak sánczaik mögé.

A küzdés körülbelől egy óráig tartott.
Az ostromlók közül négyszáz esett el. Az

őrség csak öt vagy hat embert vesztett. Az
ostromlottak aggályos éjt töltöttek, a táma

dás megújitására számitva. De napkeltekor
3*
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az ellenség sehol sem volt látható . Vissza
vonult, hagyván az angoloknak nehány ágyut
8 nagy mennyiségű lőszert.
Sz. György -erődben öröm

és büszkeség

elragadtatásával fogadták ezek hirét. Clive
méltán úgy tekintetett mint bárminő parancs

noksággal megbizható férfiu . Kétszáz angol
katona és kétszáz sipoy küldetett hozzá s ez

erővel ő azonnal támadó működést kezdett.
Bevette Timery - erődöt, egyesülést hozott
létre Morari Row hadseregének egy osztályá
val s gyorsitottmenetekkel sietett megtámadni
Radzsa -Sahibot, ki ötezer ember , közte három
száz franczia, élén állott. A feladat erős volt, de
Clive teljes diadalt nyert. Radzsa-Sahib hadi

pénztára a győzök kezébe esett. Hatszáz
sipoy jött át az ellenségtől Clive táborába s

állt angol szolgálatba. Kondzseveram

egy

kardcsapás nélkül föladta magát. Az arní-i

helytartó elpártolt Csunda-Sahibtól s elismerte
Mahomed Ali jogát.
Ha a háboru egész vezérletét Clive-ra
bizták volna, ő hihetőleg hamar végre haj
totta volna azt. De a félénkség és kép
telenség, mi az angolok minden mozdulatában

kitűnt a hol csak ő jelen nem volt, hosszura
nyújtá a küzdelmet. A mahratták morogtak ,
hogy az ő katonái más fajból valók mint a
többi angolok . Ez ernyedtség következése
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lön , hogy nemsokára Radzsa - Sahib , tekin
télyes sereggel, közte négy száz franczia
katonával, csaknem Sz. György ágyúi lőtá

volában jelent meg, s az angol telepbeli urak
körül fekvő villáit és kerteit elpusztitotta .
De Clive ismét megtámadta s megverte őt.

A francziák közül száznál többen estek el,
vagy foglyul, mikomolyabb veszteség volt ne
hány ezer benszülöttnél. A győző sereg a
csatatérről Sz. Dávid -erődnek tartott. Útban
esett Dupleix -Fatihabad s azon nagy emlék
oszlop melynek a francziák keleti diadalainak
emlékét kelle fontartania. Clive mind a vá
rost mind az oszlopot földig rontatá . E város

és kevély neve, ez oszlop és kérkedő föl
iratai azon

fogások közé tartoztak mikkel

Dupleix India közvéleményét bűvölet alatt

tartotta. E bűvöletet kelle Clive-nak meg
törni. A benszülöttek el voltak hitetve hogy
Francziaország az elismert első europai ha
talmasság s hogy az Angol nem is merné vi
tatni ez elsőséget. E csalódás elháritására si.

keresb eszköz nem is lehetett volna, mint a

franczia diadaljelek nyilvános és ünnepélyes
lerombolása .
A madrasi kormány ez eseményektől

bátoritva , elhatározta hogy Clive alatt erős
csapatot küld a trichinopolisi őrség erősité
sére. De épen ekkor tért vissza Lawrence

-

38

-

őrnagy Angliából s átvette a parancsnokságot.
Azon nyakasságtól és türelmetlenségtől, mi
Clive-ot mind az iskolában mind az irodában

jellemzé, azt lehetett várni hogy a tettdús
előzmények után , alárendelt helyzetben nem
fog egész lélekkel és jókedvvel működni. De
Lawrence volt ki vele legelőbb szeretettel bánt

vala, s aztClivenak megkell adni,hogy akármily
büszke és önfejü lett légyen is, a vele éreztetett
szeretet sohasem volt sárba hányva. Szivesen
adta magát öreg barátja parancsnoksága alá s
oly kitünőleg viselte magát a második helyen ,

mint viselte volna az elsőn . Lawrence is
merte ily segéd becsét. Bár maga közönséges

józan észnél magosb észtehetséggel nem birt,
teljesen méltányolni birta társa ragyogó tu
lajdonait. Bár maga rendszeresen tanulta a

hadászatot s mint minden iskolailag képzett
egyén hajlandó volt kicsinyléssel nézni a sza
bálytalan közbeszólókra , volt benne annyi
elfogulatlanság hogy Clive-ot kivételnek is

merje el. „Némely emberek “ – igy ir „szeretik szerencsésnek nevezgetni Clive szá
zadost; de véleményem szerint, s a mint
ezen urat ismerem ő mind azt megérdemelte
s bizton várhatta eljárásától, a mi bekövet

kezett ; ő rendithetlen elszántsággal , hideg
vérrel s oly lélekjelenléttel bir mi a legna
gyobb veszélyben sem hagyja el; egyszóval,
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született katona ; mert, minden katonai neve
lés és tapasztalás nélkül, egyedül saját be
látásától és eszétől vezetve úgy vezényelte
sergét mint egy tapasztalt tiszt s bátor ka

tona, oly eszélylyel melytől a siker el nem
maradhatott.“

A francziáknak nem volt oly vezérük
kit a két baráttal szembe állithattak volna.
Dupleix , alkudozási és ármánykodási tehet

ségre nem állt ugyan hátrább egyik europai
nál sem ki India e forradalmaiban részt vett,
de arra nem volt képes hogy hadi műtétele
ket személyesen vezessen. Nem képezte ma
gát katonává s kedve sem

volt azzá lenni.

Ellenségei személyes gyávasággal vádolták s
oly módon védte magát a mi méltó lett volna

Bobadil kapitányhoz. Azért nem megy tüzbe,
mondá , mert lángeszének csönd és nyugalom

kell és elmélkedéseit nem birja a csatazajban
folytatni. Igy kénytelen volt, nagy hadi czéljai
kivitelét másokra bizni; s keserűn panasz
kodott hogy azok roszúl szolgálják . Ámbár
egy kitünő tiszt állt volna segitségére, a hires

Bussy. De Bussy a Nizammal északra ment
8 egészen maga és Francziaország érdekei

után látott ennek udvaránal. A Dupleixnél
maradt tisztek között egyetlen tehetséges
ember sem volt ; nagy részök csupa gyermek,
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kiknek tudatlanságát és badarságait a köz
katonák nevették .

Az angolok mindenütt győztek. Trichi
nopolis ostromlói magok fogattak ostrom alá
s kényszerültek megadni magokat. Csunda

Sahib a mahratták kezébe esett s megöletett,
hihetőleg vetélytársa Mahomed Ali ösztönzé
sére. Dupleix szelleme mindazáltal törhetlen

volt s segélyforrásai kimerithetlenek . Euró
pai megbizóitól nem nyert már segitséget s
gyámolitást. Azok kárhoztatták politikáját.

Pénzsegélyt épen nem adtak neki. Seregek
helyett is csak a gályák söpredékét küldék

hozzá. Ő azonban kitartó maradt, ármány
kodott, vesztegetett, igért, elharácsolta ma

gán vagyonát, kimeritette hitelét, új okleve
leket eszközölt Delhiből, mindenfelé új ellen

ségeket támasztott a madrasi kormánynak ,
8 talált magának eszközöket még az angol

Társaság szövetségesei közt is.

De mind

hiába . Lassan , de folytonosan növekedett

Britannia hatalmas hanyatlott Franczia
országé.
Clive egészsége, mióta Indiában volt,
soha sem volt jó, s most annyira meg volt

támadva egész szervezete, hogy elhatározá
visszatérni Angliába. Elutazása előtt még
egy nagy nehézségű szolgálatott vállalt s azt
szokott erélyével és ügyességével hajtotta
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végre. A kovelongi és csingliputi erődök
franczia őrséggel voltak ellátva . Elhatároz

tatott haderőt küldeni ellenök. De az egyetlen

csapat, melyet e vállalatra alkalmazni lehe
tett olyas volt, hogy Clive-on kivül egy tiszt
sem koczkáztathatta hirnevét annak vezényle
tével. Ötszáz most szedettsipoyból állott, meg
kétszáz, Angliából épen akkor érkezett újoncz
ból, kik a leggonoszabb gazficzkók voltak , a
milyeneket a Társaság toborzói a londonikocs

mákból összeszedhettek. Clive , betegen és

kimerülten bár, elvállalta hogy e fegyelmetlen
csőcseléket katona - csapattá varázsolja és
megindult vele

Kovelong felé .

Egy lövés

az erőd fokáról, megölt egyet e rendkivüli
katonák közül, mire a többi megfordúlt és

elszaladt és Clive csak a legnagyobb erőfe .
szitéssel birta őket megint összegyüjteni.
Máskor ismét egy ágyu hangja úgy megijesz
tette az örsöket, hogy egyiköket nehány óra

múlva egy kút fenekén találták meg. Clive
rendre hozzászoktatta

őket a veszélyhez s

magát mindig a legnagyobb veszélynek téve
ki, szégyen által késztette őket bátorságra.
Végre sikerült neki tekintélyes csapatot ké

pezni a keveset igérő anyagból. Kovelong
elesett. Clive megtudta hogy Csingliputból
erős csapat jő annak megmentésére.

Intéz

kedett hogy az ellenség meg ne tudhassa
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hogy már későn jő, lest vetett nekik az úton ,

százat lelőtt közülök , háromszázat foglyúl
ejtett, a futókat Csingliput kapujáig üzte ,

azzal rögtön ostrom alá fogta az erődöt mely
a legerősebbek egyikének tartatott Indiában ,

rést lövetett rajta s épen rohamot akart pa
rancsolni, midőn a franczia parancsnok meg
adta magát s elvonult embereivel.
Clive diadalmasan tért vissza Madrasba,

de oly rongált egészséggel hogy lehetlen volt
tovább ott maradnia . Ez időben vett nőül

egy Maskelyne nevü fiatal hölgyet, a hires
számtanár és hosszú ideig királyi csillagász

nővérét. A hölgy, úgy irják le, szép és nagy
miveltségü volt ; s férje levelei, mondják , hő

szerelemmel telvék iránta .
Csaknem közvetlenül nősülése

után,

Clive hajóra ült nejével s Angliába utazott.
Mi különböző volt visszatértekor a szegény,

megvetett fiutól kit tiz évvel ezelőtt elküld
tek hazúl, szerencsét keresni ! Csak huszon

hét éves volt, de hazája már úgy tisztelte
mint legjobb katonái egyikét. Európában
akkor általános béke uralkodott. Az egész
világon Karnatik volt az egyedüli pont hol

az angolok és francziák fegyverben álltak
egymás ellen. Dupleix nagy kezdeményei
nem csekély aggályt költöttek vala London
ban ; s a hirteleni fordulat , mit legfőként
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Clive bátorságának és tehetségeinek lehetett
köszönni, nagy örömriadással üdvözöltetett.
Az ifju századost India -Houseban „ Clive-tá

bornok “ tréfás elnevezéssel tisztelték meg s
e czimmel üdvözlék a Társaság igazgatóinak
ebédjén . Angliába érkeztekor úgy találta hogy
átalános érdeklődés és bámulás tárgya. A kelet
indiai Társaság melegen köszönte meg szol
gálatait s gyémántokkal kirakott karddal tisz
telte meg. Ritka gyöngédséggel visszautasi
totta e hálajelt, ha csak hasonlót nem

nyúj

tanak barátjának s parancsnokának Lawrence
nek is .

Könnyen gondolhatjuk mily jól és szere
tettel fogadta Clive-ot családja , mely örült dia
dalainak bár alig tudta megfogni hogy lehe

tett az ő haszontalan Boby-jok ily nagy em
berré. Kivált apja igen nehéz hihetőségü
volt. Csak a mikor Arcot védelmének hire

Angliába érkezett, mormogott az öreg úr egy
annyit, hogy végre is van abban a fiuban va
lami. Helyeslése kifejezései mind erősbültek ,

a mint egy fényes hadi tett hire a másik
után érkezett ;, s végre határtalan volt fia
iránti szeretete és bámulata.

Clive rokonságának lényeges okai voltak ,
visszatértén örülni. Tekintélyes összeg juta
lompénzek

estek osztalékúl részébe ; s meg

lehetős vagyont hozott haza , melynek egy
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részét arra forditotta hogy atyját kimentse
pénz-zavarából s visszaváltsa családi öröksé .
gét. A mi pénze megmaradt, úgy látszik ,

elköltötte egypár év alatt. Fényesen élt, fény
üzőleg öltözött még azon időhöz képest is,
fogatot és lovagló paripákat tartott s nem
érvén be a pénzen -túladás mind e módjai

val, a kiköltekezés leggyorsabb és hatályo
sabb módjához folyamodott : t. i. egy kétségbe
vont követválasztáshoz , mely ellenkérvényt
vont maga után .
Az 1754 -diki átalános választásnál a kor

mány igen sajátságos helyzetben volt. Alig
volt szervezett ellenzék . A Jakabpártiak meg
voltak félemlitve az utóbbi fölkelés kimene

tele által. A Tory -párt a legnagyobb meg
vettetésben volt. Minden tehetséges ember
odahagyta sorait s nehány évig alig adta lé .
tezésének valami jelét. Azon csekély párt
is, melyet Frigyes herczeg befolyása és igé
retei tartottak össze , ennek halálával föloszlott.
A királyság csaknem minden kiváló tehet

sége, bár minő pártállást foglalt is el az előtt,
most hivatalban volt s magát Whignek ne
vezte. De az egyetértés e rendkivüli lát
szata egészen csalékony volt. Maga a kor

mány is keserű ellenkezések s összeütköző
igények által volt bensőleg megszaggatva.
Tagjainak főtörekvése volt egymás fölébe ke
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rülni. A ministerelnök Newcastle , gyönge, fé

lénk , féltékeny, hitlen ember, megvetve és gyü
lölve kormányának több kitünő tagjától, de

egyiktől sem inkább mint Fox Henrik -, a had
ügyministertől. Ez ügyes, merész és nagyra
vágyó ember minden alkalmat megragadott
hogy a kincstár első lordjával szembeszáll

hasson, kitől tudta hogy keveset remélhet s
keveset félhet, mert Newcastle egyaránt félt
a pártemberekkel szakitni vagy őket elő .
mozditni.

Newcastle fejébe vette hogy Sz. Mihály
(az 1832 -diki parlamenti végzés által végre
elsöpört nyomorult cornwalli borough- k egyike)

részéről ő jelöljön két követet. Lord Sand
wich állt vele szembe, kinek befolyása ott

régóta döntő volt, s Fox maga is mindent el

követett Sandwich mellett. Clive, ki Foxnak
bemutattatott s általa igen szivélyesen fogad

taték , lett egyik jelölt Sandwich -részről s
megis lőn választva. De a választás ellen

kérvény adatott be , mit Newcastle herczeg
egész befolyásával támogatott.

Az ügy, akkori szokás szerint, az egész
ház bizottmánya által tárgyaltatott. A válasz
tási kérdések akkor csupán pártkérdéseknek
tekintettek . A birói részrehajlatlanságot nem

is negélyezték . Sir Robert Walpole nyilván
azt szokta mondani, hogy választási küzdel

mekben „ nem ismerünk előzékenységet“ . A

jelen esetben nagy volt az izgatottság. Nem
az volt a kérdés valyon Clive helyesen vagy
nem helyesen választatott-e meg, hanem az,

valyon Newcastle vagy Fox legyen -e ura az
új követek házának , s következőleg minister

elnök . A vita hosszas és makacs volt, a
siker hol egyik hol másik rész felé látszott
hajolni. Fox egész ritka vitatkozó tehetségét

kifejtette, a ház jogászainak felét saját fegy
vereikkel verte meg , s szavazatot szavazat
után nyert meg a kincstár lordja ellen. A

bizottmány Clive részére döntötte az ügyet.
De midőn határozata a ház elébe került , az
ügy más szint váltott. A tory-ellenzék marad
vány a , bármily megvetett volt is, elég súly
lyal birt hogy az egymással egyensúlyú New
castle és Fox pártok közt eldöntse a mérle
get. Newcastlet a toryk csak megvetni tud

ták. Foxot gyűlölték mint a legmerészebb s
legfinomabb politikust és legügyesebb vitat
kozót a whigek között , mint Walpole állha
tatos barátját s Cumberland herczeg buzgó
hivét. Miután az utolsó perczig haboztak ,
végre elhatározták hogy a ministerelnök ba
rátival

szavaznak .

Minek

következése a

lett, hogy a ház, csekély többséggel, megsem
misitette a bizottsági végzést s Clive válasz
tását.
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Kiútasitva a parlamentből, megrongálva

vagyonilag , természetesen ismét India felé
forditotta tekintetét. A Társaság s a kor
mány vetélkedtek , megnyerni szolgálatát. Am

bár azalatt Angliának kedvező béke köttetett
Karnatikban . Dupleixet elmozditották s ő rop

pant vagyona romjaival Europába tértvissza hol
rágalom és bosszantások csakhamar sirba
üldözték.

De nem

egy jel arra mutatott

hogy Francziaország és Nagybritannia közt új

harcz van kitörendőben ; s azért kivánatosnak

látszott, egy alkalmas parancsnokot küldeni
a Társaság indiai telepeibe. Az igazgatóság
Clive-ot Sz. Dávid kormányzójává, a király

pedig alezredessé nevezte ki a britt hadse
regben , s 1755 -ben ismét hajóra szállt
Ázsiába.
Első szolgálata, Keletre visszatérte után,

a Gheriah erőd bevétele volt. Ez erős ség,
sziklás hegyfokon épülve s csaknem egészen

tengertől környezve, egy Angria nevű kalóz
fészke volt, kinek hajói régóta az arab ten
geröböl ijedelme valának .

Watson tenger

nagy, ki az angolok hajóhadát vezényelte a
keleti tengereken , fölgyújtotta Angria hajóit,

mig Clive szárazról fogta ostrom alá az erő
döt. Csakhamar el is esett az, s a győzők
százötven ezer font sterlingnyi zsákmányon
osztoztak .
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E működés után Clive sz . dávidi kor
mányzóságát vette át. Alig volt ott két hó
napja , midőn oly hireket kapottmelyek merész
és tevékeny jelleme minden erélyét igénybe
vették .

A Tamerlán házának alávetett tarto
mányok közt Bengál volt leggazdagabb . In
dia egy része sem birt annyi természeti előny
nyel, mind a termelést, mind a kereskedést

illetőleg . A Ganges, a mint száz csatornán
rohan a tenger felé, gazdag televényes la

pálytképez , mely még ott az egyenlitői égaly
ban is egy angol tavasz fris zöldjével ver
senyez.

A rizsföldek máshol hallatlan jöve

delmet adnak. Fűszerek, czukor, növényi ola

jok csodás bőségben teremnek . A folyók
hal-gazdagsága kimerithetlen . A tengerpart
melletti mérges növényzetü s szarvas és
tigris-csordákkal lepett puszta szigetek a mi
velt vidékeket sóval látják el. A nagy folyam
mely a talajt termékenyiti, egyszersmind Ke
let kereskedésének főcsatornája . Partjain 8
mellékfolyóin a leggazdagabb mezővárosok ,

legfényesb fővárosok és India legszentebb oltár .

helyei emelkednek . Az emberi zsarnokság
nemzedékeken át sikeretlenül küzdött a termé
szet túláradó bőkezűségével. A muzulmán
kényurak s a mahratta kalózok daczára Ben
gal Éden kertjéül s a „ gazdag ország“ -úl
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volt elismerve keleten. Népessége túlságosan

szaporodott. Magtárai feleslegével távoli tar
tományok táplálkoztak ; s London és Páris

kényes delnői öltözködtek finom

szöveteibe.

Se gazdag tartomány népe, elerőtlenülve a

szelid égaly és békés életmód szokásai által,

olyan volt egyéb ázsiai népekhez mérve,
mint átalában, az ázsiaiak, Europa merész és
erélyes fiaihoz. Castiliában van egy köz
mondás mely szerint Valencziában

a föld :

viz, és a férfiak : asszonyok ; e közmondás leg
alább is szintúgy talál az alsó Ganges nagy

mély- sikjára . A mit a bengáli tesz, mind er
nyedten teszi. Kedvencz foglalkozásai ülők .
Fél a testi megerőltetéstől; s bár a vitatko
zásban könnyűd és a kölcsönös boszantás har
czában rendkivül kitartó , de ritkán bocsát
kozik személyes küzdelembe s alig áll valaha

katonai szolgálatba. Alig hinnők hogy a kelet
indiai Társaság hadseregében száz valódi
bengáli volna. Tán soha sem létezett nép,
melyet a természet és megszokás alkalma

sabbá tett volna idegen járom viselésére .
Az europai nagy kereskedő társulatok
régóta tartottak már bizományosokat Bengál
ban . A francziák , akkor is mint most, Csan
dernagoreban voltak megtelepedve, a Hugley
( a Ganges torkolat ágai egyike) mellett. Fö

lebb a folyón a hollandiak birták Csincsuraht.
Lord Clive.

--

50

-

Közelebb a tengerhez, az angolok épitették a
Vilmos-erődöt (Williams-fort). A szomszéd

ságban templom és tagas áruraktárak emel
kedtek. Egy sor nagy ház , a keletindiai
Társaság főbb üzletvivőié, vonult végig a folyó
parton ; s közel oda egy nagy benszülött-vá
ros keletkezett, hol nehány nagyon gazdag
hindu kereskedő települt meg . De azon
helyen , melyet jelenleg Chowringhee palotái

boritnak, akkor csak nehány nyomorúlt szalma
födelü gunyhó állt.

A mostani erőd és korzó

helyét, egy a vizimadaraknak és alligatorok
nak hagyott mocsár boritotta, a hol jelenleg
minden naplementkor a kalkuttai diszes fo
gatok raja lepi el a tért. Azon helyért, melyen
telepjök állt, úgy az angolok mint a többi

nagy birtokosok , adót fizettek a kormány
nak ; s nekik , mint a többi birtokosnak is ,
meg volt engedve hogy területöken bizonyos

törvénytevő hatalmat gyakoroljanak.
A bengáli nagy tartományt, Orissával és

Baharral együtt, soká kormányozta egy al
király , kit az angolok Aliverdy Khánnak ne
veztek ; s ki mint a Mogul többi alkirályai,

tényleg független

volt. Ez 1756-ban halt

meg, s hatalma unokájára szállt, egy még

húsz évet sem töltött ifjura, kinek neve Su
radzsa Dowlah volt. A keleti kényurak, tán
legroszabb faja az embereknek s e szeren
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csétlen fiu, maga fajában is a legroszabbak
egyike volt. Értelme természettől gyönge,
véralkata természettől zordon volt. Neve
lése olyan volt minő még erős elmét is bár

gyúvá, s nemes jellemet is elfajúlttá tehetett
volna. Oktalan volt, mert soha senki sem
mert okosan beszélni vele ; és önző volt, mert
soha sem éreztették vele mások jóakaratától
való függését. Korai kicsapongás lelkét tes
tét kimeritette. Mértékletlenül neki adta ma

gát a szeszes ital élvezetének , mi gyönge
agyát csaknem örültségig izgatta . Kedvencz
társasága hizelgők voltak , kik a nép sepre
jéből eredtek s kiket bohóczkodásaik és szol

gaiságokért kedvelt. Mondják hogy az em
beri elaljasúlás azon legalsó lépcsejéig sülyedt,
hol a kegyetlenség önmagáért kedves , s a
kinzás, mint kinzás, bár hasznot nem hajt,
megbántást meg nem torol, veszélyt el nem

hárit, csak önmagában kellemes izgató. Gyer
mekkorában már mulatsága volt állatokat,
madarakat kinozni; s mikor felnőtt, még éle

sebb gyönyörrel élvezte embertársai kinait.
Suradzsa Dowlah gyermekkora óta gyü
lölte az angolokat. Szeszélye volt e gyülö
let, s szeszélyét soha sem gátolta senki.
Tulzó fogalmat alkotott magának az angolok

kirablásából nyerhető kincsekről is s gyönge
4*
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és miveletlen értelme nem birta átlátni hogy
Kalkutta minden kincsei, ha nagyobbak let
tek volna is mint ő képzelte, nem kárpótol
nák veszteségeért, ha az europai kereskedés,
melynek főszéke Bengál volt , erőszakosko
dásai miatt, más irányba tereltetnék . Ürügy
a kötözködésre könnyen találkozott. Az an

golok , franczia háboru kitörésére készülve,
erősiteni kezdék telepeiket, a Nabob különös

engedelme nélkül. Egy gazdag benszülött,

a kit ki akart fosztani, Kalkuttába menekült,
s az angolok nem adták ki. Ily alapokon
indúlt Suradzsa Dowlok nagy sereggel Vil
mos-erőd ellen .
A Társaság madrasi hivatalnokait Dupleix
kényszeritette volt államférfiakká s katonákká
lenniök ; de a Bengálbeliek még mind keres

kedők voltak s megrémültek és leverettek a
közelgő veszély hirétől. A kormányzó, ki
sokat hallott Suradzsa Dowlah kegyetlenségé
ről, eszét vesztette ijedtében , egy csónokba

ugrott s a legközelebbi hajóra menekült. A
katonai parancsnok azt hitte nem tehet job

ban mintha ily jó példát követ. Az erőd,
csekély ellenállás után megadta magát s nagy
számu angol esett a hóditó kezeibe. A Na
bob királyi pompával szállásolta be magát a
Társaság fő ügyviteli teremébe s parancsot

adott hogy Holwell urat, ki az angol foglyok
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közt rangban első volt, hozzák elébe. Ő fen

sége szitkozódott az angolok szemtelensége
miatt, mormogott a kincs csekély voltáért ;
de megigérte hogy életöket kimélni fogja , s
azzal fekünni ment.

Ekkor követtetett el ama nagy bűn, mely
rendkivüli ádázságáról s az azt követett ir

tózatos megtorlásról egyaránt emlékezetes.
Az angol foglyok

őreik jótetszésére voltak

hagyva, s az őrök elhatározták hogy biztosság
okáért a várőrség börtönébe, egy „ a fekete

barlang“ félelmes neve alatt ismeretes üregbe
csukják őket éjszakára . E börtön, oly égaly
alatt, egyetlen europai fogoly számára is szűk
lett volna. Húsz négyszög öl volt az egész
hézag . Szelelői kicsinyek voltak s eltorlaszol
vák . Épen a nyári napfordulat ideje volt,

mikor tájt a bengali lángoló hőséget, Angliá
ban születteknek , tágas csarnokok s folyto

nos legyezés alig birják türhetővé tenni. A
foglyok száma száznegyvenhat volt. Mikor
parancsolták nekik hogy menjenek be abba
a lyukba, azt hitték hogy őreik tréfálnak ; s

elbizakodva a Nábob igéretében hogy életök
kimélve lesz , nevetgéltek és tréfáltak az eszme

képtelenségén . Csakhamar átlátták tévedé
söket. Ellent mondtak ; kértek ; hiába. Az
őrök fenyegetőztek , hogy a ki ellen áll,
mindjárt levágják . Kardhegygyel üzték be a
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foglyokat a szűk börtönbe s az ajtó rögtön

becsapódott és bezárúlt utánok.
Sem a történetben , sem a költészetben
semmi, még azon esemény sem mit Ugolino

az örök jég tengerében beszél el, miután vé
res ajkait gyilkosa kaponya bőrébe törülte ,

nem közeliti meg az iszonyokat, miket azon
kevesek beszéltek el , kik ez éjt túlélték .
Irgalomért kiáltottak . Erőlködtek hogy az

ajtót kifeszitsék . Holwell, ki e végszükségben
is megtartá lélekjelenlétét , gazdag váltság

dijakat igért a börtönőröknek. De azt felel
ték hogy a Nabob parancsa nélkül mit sem
tehetnek, hogy a Nabob alszik s megharagun
nék ha valaki felköltené. Ekkor a foglyokat

a kétségebeesés őrjöngése lepte meg. Egy

mást letaposták ; verekedtek az ablakokhoz
közelebb eső helyek fölött ; verekedtek azon
nehény csöp vizért, mivel gyilkosaik ke
gyetlen kegyelme kinaikat gúnyolta ; dü
höngtek , imádkoztak, káromkodtak ; kérték
az őröket hogy lőjenek közéjök. Azok pedig
lámpákat tartottak a rostélyokhoz s röhögve
kaczagták áldozataik eszeveszett küzdelmeit.

Végre a zaj, gyönge nyögések - és hörgésekbe
halt el. Megviradt. A Nabob kialudta má
morát s megengedte hogy nyissák ki az ajtót.
De idő telt, mig a katonák útat csinálhattak
az életben maradtaknak , két oldalt egymásra

-

55

-

balmozván a hullákat, melyeken a forró égaly
már megkezdte undoritó

munkáját. Mikor

végre kijárás készült, 23 rémalak , kikre édes
anyjok sem ismert volna, egymás után támoly

gott elé e halálüregből. Mindjárt gödröt ás
tak , s a holtakat, számszerint szászhuszon

hármat rakásra bele dobták s földdel be
temették .

De e történet, melyet 80 év múlva sem
lehet borzadás nélkül elbeszélni vagy olvasni,
a bősz Nabob kebelében sem szánalmat sem
megbánást nem gerjesztett. A gyilkosokat
nem büntettettemeg. Az életbe maradtak iránt
semmi részvétet nem tanusitott. Nehánynak

ugyan közülők , kiktől semmit sem lehetett
kisajtolni, megengedték hogy távozzanak ; de
azokkal, kikről gondolni lehetett hogy valamit
lehet belőlök préselni, irtóztató kegyetlenül

bántak . Holwell, ki járni sem tudott, a zsar
nok elébe vitetett, ki neki szemrehányásokat
tett, fenyegette s vasba verve küldte orszá

gába, még néhány mással, kikről gyanitotta
hogy többecskét tudnak a Társaság vagyo
náról mint a mennyit mondani jónak láttak .

Ez embereket, kik a kiállott halálküzdelemtől
még meg voltak törve, nyomorult fészerekbe
szállásolták , s vizen és kenyéren tartották ,
mig végre a Nabob nörokonainak kérése sza

badon bocsáttatásukat eszközölte. Egyetlen
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angol nő élte túl ama réméjet ; az, a murshe

dabadi fejedelem háremébe vitetett.
Suradzsa Dowlah

e közben

tudósitást

küldött névleges urához Delhibe , s utóbbi
hóditását fenhéjázó szavakban irta le. Őrséget
rendelt Vilmos- erődbe, megtiltotta hogy angol

csak közel is lakjék oda, s rendelte , hogy
nagy tettei emlékére Kalkutta ezentúl Aliga
nore nevet viseljen , mi annyit tesz mint : isten
kapuja .
Kalkutta elestének hire augustusban ért

Madrasba, s ott lángoló s elkeresedett boszu
vágyat költött.

Az egész telep

boszuért

kiáltott. Negyvennyolcz óra alatt a hir meg

érkezte után el volt határozva , hogy hadsereg
küldessék a Hugley-vonalra s Clive legyen a
szárazi erő parancsnoka. A hajók Watson

admiral parancsa alatt álltak. Kilenczszáz
angol gyalog , értelmes és jól fegyelmezett

mind, és ezerötszáz sipoy alkotta azon hadat
mely egy oly fejedelem megbüntetésére indult
kinek több alattvalója volt mint XV. Lajosnak
vagy Mária Therézia császárnőnek. A sereg
Octoberben ült hajóra ; de ellenkező széllelkelle
küzdenie s csak deczemberben ért Bengálba.
A Nabob képzelt biztosságban dőzsölt
Murshedabadban . Oly teljes tudatlanságban
élt a külbirodalmak állapota felől hogy sok
szor szokta mondani, hogy Europában nincs

tizezer ember ; és soha eszébe sem jutott a
lehetség hogy az angolok az ő birodalmába

be merjenek törni. De , bár haderejöktől leg
kisebbé sem félt , nagyon kezdte nélkülözni
őket. Jövedelmei csökkentek ; s ministerei
nek sikerült megértetni vele hogy az uralko
dónak hasznosabb néha védni a kereskedőket
nyereményeik nyugodt élvezetében , mint kinzó
padra vonni őket hogy elrejtett kincseiket s

drágaságaikat eléadják . Ismét hajlandó lett
volna megengedni a Társaságnak hogy keres

kedési üzletét újra kezdje országában , midőn
hirét vette hogy angol sereg van a Hugleyn .

Rögtön parancsot adott hogy minden hada
Murshedabadba vonassék össze s azzal Kal

kutta ellen indult.
Clive szokott erélyével kezdte meg a
működést. Bevette Budgebudget-t, szétszórta
a Vilmos-erőd őrségét, visszafoglalta Kalkut

tát, megrohanta és felprédálta Hugleyt. A
Nabob , már is hajlandó némi engedményeket
tenni az angoloknak , erejök s ügyességök e
bizonyitványaira még jobban megerősödött

békés szándokaiban. Ajánlatokat tett tehát
a betörő sereg vezéreinek , hogy helyre állitja
a kereskedelmi üzlet helyiségeit s kárpótlást
ad mindazoknak kiket kifosztott.
Clive hadakozó ember volt ; s érezte

hogy nem méltó becsületes katonához , Su
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radzsa Dowlahval alkudozni. Hatalma azon

ban korlátolt vala . Az ügyek fő irányzását
egy bizottmány vezette , mely nagyobb részt
a Társaság tisztviselőiből állt kik Kalkuttába

menekültek volt ; s ezek semmit sem ohaj
tottak inkább mint helyeikbe visszaülni s

veszteségeikért kárpótlást nyerni. A madrasi
kormány, hirűl vevén hogy Europában kiütött

a háboru, franczia részről megtámadástóltar
tott s ohajtotta a sereg mielőbbi visszatértét.
A Nabob igéretei nagyok voltak , a harcz
esélyei kétségesek .

S Clive kész lőn egyez

kedni bár sajnálatát fejezte ki hogy a dolgok
nem végződhetnek oly dicsteljesen mint ő
ohajtotta volna.

E békealkudozásokkal új szakasza kez
dődik Clive életének . Eddig tisztán csak ka

tona volt, ki mások terveit kitünő ügyességgel
s hősiséggel hajtotta végre. Mostantól fogva

kiválólag államférfiunak kell őt tekinteni s
hadi müveleteit csak úgy nézni mint politikai
czéljainak alárendelteket. Hogy ez új minő

ségben is nagy tehetséget fejtett kis nagy
sikert aratott, az kétségtelen. De kétségtelen
az is hogy azon alkudozások melyekbe most
bocsátkozni kezdett, foltot hagytak erkölcsi

jellemén .
Teljességgel nem

érthetünk egyet Sir

John Malcommal, ki makacsul nem akar be
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csületességnél és tisztaságnál egyebet látni
hőse magaviseletében . De szintoly kevéssé

érthetünk egyet Mill úrral, ki annyira megy
hogy Clive-ot oly embernek mondja, „kinek a
csalás, ha csak czélját elősegitette, épen semmi
kellemetlenséget nem okozott.“ Nekünk úgy

tetszik , hogy Clive, természettel épen ellen

téte volt a csalónak , bátor a vakmerőségig ,
őszinte a kimélytelenségig , barátságban szi

vélyes, ellenségnek nyilt. Sem magánéletében
sem nyilvános életének, saját honfitársai iránti
viszonyaiban , nem találhatunk legcsekélyebb
hajlamot is a csalárdságra . Ellenkezőleg,

minden vitájában, hol mint angol állt ango
lokkal szembe,

iskoláskori ökölharczaitól

kezdve azon viharos vitákig a parliamentben
s

India - Houseban melyek közt folytak le

utóbbi évei, még hibái is egy,magos és nagy
lelkű ember hibái voltak . Úgy látszik ő a
keleti politikát oly szerencsejátéknak tartotta,

melyben minden szabad. Tudta hogy az er
kölcsiség

mérlege India benszülöttjei közt

roppantúl különbözik

attól mely Angliában

van fölállitva. Tudta hogy oly emberekkel
van dolga, kiknek arról, mit Europában be
csületnek neveznek , fogalmuk sincs ; kik meg
igérnek kételkedés nélkül, akármit ; s meg
törnek, szégyen nélkül, minden igéretet; oly
emberekkel kiknek vesztegetés, árulás, ha
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misitás , mind nem okoz semmi lelkiismereti
aggályt, csak czélt érjenek általa . Levelei

mutatják, hogy az europai és ázsiai erkölcsök
különbsége szüntelen elméjében forgott. Úgy
látszik aztképzelte, véleményünk szerint igen
tévesen, hogy ily ellenfelekkel semmire sem
mehet, ha magát oly kötelékekkel engedi

korlátoltatni melyektől amazok szabadok, ha
maga igazat felel azok hazugságaira, ha maga
betölti, saját kárával, adott szavát oly szö .
vetségesekkel szembe, kik soha egy kötelez
tetésöknek sem tettek eleget ha előnyükre

nem volt. És igy az ember, ki élete egyéb
viszonyaiban becsületes ember és katona volt,

mihelyt indiai ármánykodóval állt szembe,
maga is indiai ármánykodóvá vált, s lelki
furdalás nélkül ráadta magát a csalásra, hi
zelgő kétszinűségre , oklevelek alacsusztatá
sára és kéziratok utáncsinálására.

Az angolok és a Nabob közti alkudozá
sokat főkép két biztos vezette, Watts úr a
Társaság szolgálatában és egy Omicsund nevű
bengáli. Ez az Omicsund egyike volt a
a Kalkuttában lakó leggazdagabb benszülött
kereskedőknek s nagy veszteségeket szenve

dett a Nabobnak e város ellen intézett had
járata által. Kereskedelmi üzleteiben gyak
ran érintkezett angolokkal s kitünően alkal
mas volt közegülszolgálni ezek és a benszülött

udvar közt.
faja közt nagy befolyásu
leminő Saját
volt ss nagy
k gyº
volt
mértékben
birt a hindu tehetsé
gekkel, minők gyors felfogás,
tapintat, ügyes
hindu
ség , kitartás; és a hindu
bünökkel, minők
szolgaiság, kapzsiság és árulás.
A Nabob egy indiai államférfi egész hi
tetlenségével s egy hatalom és öntetszelgés által
elkényesztetett gyermek

egész léhaságával

viselte magát. Igért , visszahuzta , habozott,
kibujó ajtókat keresett. Egyszer fenyegetőleg
nyomúlt seregével Kalkutta felé ; de midőn

látta a határozottságot melylyel az angolok
jöttét várták , visszaijedt s kész volt bele
egyezni minden békeföltételeikbe. Alig köt

tetett meg a béke, már új ármányokat szőtt
ellenök .

A

csandernagorei franczia ügyvi

vőkkel szövetkezett titkon ; meghivta Bussyt,
hogy jöjön Dekanból a Hugley ellen s üzze ki

az angolokat Bengálból. Mindezt Clive és
Watson jól tudták. Elhatározták tehát hogy

döntő lépést tesznek s megtámadják Csander
nagoret, mielőtt az ott levő erő vagy Dél-in

diából vagy Europából új erősitést kapna.
Vizen Watson vezette a támadást, szárazon

Clive. Az egyesült működés sikere rögtöni
és teljes volt. Az erőd, az örség, az ágyuk,
a hadi készletek , minden az angolok kezébe
esett. Közel ötszáz europai katona volt a
hadi foglyok közt.

-

62

-

A Nabob félt is az angoloktól, gyülölte

is őket, akkor is mig franczia vetélytársaikat
állitthatá szembe velök . Most a francziák le
voltak győzve ; félelme és gyülölete még sok

kal nagyobb lön. Gyönge és elvtelen lelkü
lete szolgaiság és gőg közt ingadozott. Egy
nap nagy összeget küldött Kalkuttába mint

egy részletét a kárpótlásnak melylyel az

okozott károkért tartozott ; más nap ékszere
ket küldött ajándékba Bussynak, kérve e ki

tünő tisztet hogy siessen Bengál védelmére,
Clive ellen , e vakmerő harczos ellen“ – mondá

ő felsége „kit érjen minden gonosz !“ Paran
csot adott sergének , hogy indúljon az ango
lok ellen . Visszavonta parancsát. Széttépte
Clive leveleit. Akkor válaszolt rájok , az ud
variasság legvirágosabb nyelvén. Watts-ot

eltiltá szemei elől s fenyegetőzött hogy ka
róba húzatja . Aztán ismét Wattsért küldött
s bocsánatot kért a bántolomért.

A közben

nyomorúlt kormányzata , bolondsága , kicsa
pongó élete , s a legalyasabb társaságon való
kapása , elidegeniték tőle alattvalói minden
osztályát , katonát, kereskedőt, polgári tiszt
viselőket, a kevély és pompázó mahomedánt

s a félénk, engedelmes és takarékos hindut.
Borzasztó összeesküvés készült ellene, melybe
Roydullub a pénzügyminister , Mir Dseffer a
hadak főparancsnoka és Dsugget Seit India
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leggazdagabb bankára voltak belekeveredve.
A terv közöltetett az angol biztosokkal, s
értekezés kezdődött a Murshedabadi elégület
nek és a kalkuttai bizottmány között.
A bizottmány eleinte habazott. De Clive

az összeesküvők részére adta szavazatát s
erélye és szilárdsága minden ellenzéket le

győzött. Elhatároztatott hogy az angolok
hatalmas

segélykezet nyújtsanak

Suradsa

Dowlah letételéhez s Mir Dseffert emeljék

Bengál trónjára .

Viszonzásul Mir Dseffer

gazdag jutalmat igért a Társaságnak és szol

gáinak s bőkezű ajándékot a seregnek, a
hajóhadnak és a bizottmánynak .

Suradzsa

Dowlah undok vétkei, az angoloknak általa
okozott károk és szenvedések , a veszély
melynek kereskedésünk folyvást kitéve ma
rad ha ő tovább uralkodik , azt hiszszük tel

jesen igazolják az elhatározást hogy letétes
sék . De semmi nem igazolja a kétszinűsé
get melyre magát Clive alázta . Oly szivélyes
hangon irt Suradzsa Dowlahnak , hogy e
gyöngelmű fejedelmet egy időre teljes biztos
ságba ringatta. Ugyanazon futár ki e „meg
nyugtató levelet“ , mint Clive nevezé, a Na
bobnak vitte, Wattsnak következő tartalmu

levelet vitt. „Mondja meg Mir Dseffernek
hogy ne tartson semmitől. Ot ezer oly vi
tézzel megyek segélyére kik soha hátat nem
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forditottak . Biztositsa őt hogy éjjel nappal

sietve megyek védelmére s megállok mellette
mig csak egy emberem lesz.“
Oly sokfelé elágazott szövetkezés nem
maradhatott sokáig titokban . Elég jutott a

Nabob fülébe, hogy gyanúja ébredjen . De

csak hamar megnyugtatták ismét azon ha- •
zugságok és mesterfogások , melyekben Omi
csund találékony szelleme kifogyhatlan volt.

Minden jól ment; az összeesküvés már szinte
megérett ; midőn Clive megtudta hogy Omi

csund is hamis kártyákkal játszik . A ravasz
bengálinak dús kárpótlás voltigérve Kalkuttá
ban szenvedett minden veszteségeért; de ez

nem volt elég neki; igen nagy szolgálatot
tett ő , az egész összeesküvés fonalát ő tar

totta kezében. Csak egy szót kelle Suradzsa
fülébe súgnia, hogy megsemmisítse mind azt

mit eddig tett. Watts, Mir Dseffer, vala
mennyi összeesküvő élete kezében volt ; s el
határozta hogy felhasználja helyzete előnyeit

és maga szab feltételeket. Háromszáz ezer
font sterlinget kivánt, hallgatása és segélye
dijáúl. A bizottmány felboszankodva ez áru
láson s megrémülve a fenyegető veszélytől,

nem tudta mit tegyen. De Clive Omicsundot
is felülmúlta az Omicsund mesterségében. Ez
az ember, mondá gazember. S bármi csel
igazolható, ily alávaló lefegyverzésére. Legjobb
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megigérni neki a mit kiván . Nem sokára ha

talmukban lesz Omicsund s akkor megbün
tethetik őt, nem csak ezen most kért bűndij,
hanem minden szenvedett veszteségeiért igért

kárpótlás elfogásával is.
Tanácsa elfogadtatott. De hogy lehessen
az elővigyázó szemfül hindut megcsalni? Azt
kivánta hogy egy , az ő követelését tárgyazó

pont tétessék be az angolok és Mir Dseffer

közti szerződésbe s nem akart megnyúgodni
mig azt saját szemével nem látja . Clive ezen
is tudott segiteni. Két szerződést készitettek ,
egyiket fehér papirra , másikat vörösre, amaz

volt a valódi, ez a költött. Az elsőben Omi
csund neve nem

is emlittetett; az utóbbi,

melyet neki fölmutatni szántak, egy neki ked
vező pontot tartalmazott.
De más nehézség is támadt. Watson

tengernagy vonakodott a vörös szerződés
aláirásától. Omicsund oly vigyázó és éles

látásu volt , hogy ily fontos név hiányzása

kétségkivül gyanút költendett benne. De
Clive nem az az ember volt ki félig tegyen
valamit.

Szinte

pirulunk

leirni. Utánozta

Watson admiral aláirását.
Most minden készen állt a végrehajtásra .
Watts titkon megszökött Murshedabadból.

Clive meginditotta csapatjait s egész más
hangon irt a Nabobnak mint előbbi levelében.
Lord Clive .
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Előszámlálta mindazon gonoszt mit az ango

lok szenvedtek, a vita -pontokat Mir Dseffer
itélete alá ajánlkozott bocsátni s végezte an
nak kijelentésével, hogy miután az esős év
szak közeledőben van , ő és emberei a vá

laszért magok mennek ő fenségéhez .
Suradsa Dowlah rögtön összegyüjté min
den haderejét s az angolok elébe sietett. Úgy
volt elhatározva, hogy Mir Dseffer elszakad

a Nabobtól s hadosztályával Clive-hoz megy
át. De mikor a döntő percz közelgett , az
összeesküvőben a félelem legyőzte a nagyra
vágyást. Clive Kossimbuzarig nyomúlt elő ;
a Nabob , nagy sereggel, nehány mértföldnyi
távolban Plasseynál állott ; s Mir Dseffer még
mind késlekedett betölteni igéretét és kitérő

válaszokat küldözött az angol vezér komoly
sürgetéseire.

Clive kinosan aggasztó helyzetben volt.
Szövetségesének őszinteségében vagy bátor

ságában épen nem bizhatott : s bármennyire
bizott is saját katonai tehetségében és sergei
vitézségében s fegyelmezettségében , nem volt
könnyü dolog a magáénálhúszszorta nagyobb
sereget megtámadni. Egy folyó állt előtte ,
melyen könnyű volt átszállani, de melyen ,
ha dolga roszra fordúl, kis sergéből egy lé

lek sem fog visszajőni. Életében először, és
utolszor, ez alkalommal ijedt vissza rettent
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hetlen lelke s habozott néhány óra hosszant

a döntő elhatározás borzasztó felelőségével
szemben . Haditanácsot gyűjtött. A

többség

a összeütközés ellen volt ; s Clive is a
többség mellett nyilatkozott. Sokkal ezután
mondta egyszer, hogy életében egyszer hivott

haditanácsot össze s akkor is ha annak taná
csát fogadta volna , az angolok soha sem
lettek volna Bengál uraivá. Alig oszlott el
a tanács, ő ismét a régi volt. Magánosan

vonult nehány fa árnyába s csaknem

egy

órát töltött ott, gondolatokba mélyedve. Azon

elhatározással tért

vissza , hogy mindent

sorsára biz , s kiadá a parancsot hogy reg
gelre mindenki készen tartsa magát a folyón
átszállásra .

Átszállottak ; s egy fáradságos napi me
net végén a sereg , sokkal naplement után,

egy mango-fa berekben vett éji szállást , kö
zel Plasseyhez, egy mértföldnyire az ellenség
től.

Clive nem

tudott alunni. Egész éjjel

hallotta a dobokat és réztányérokat a Nabob
nagy táborából. Nem csoda , hogy még e
kemény sziv is meg -megcsüggedt a mint el

gondolta , mily esélyek ellenében s mily dij
ért fog nehány óra múlva küzdeni.

De Suradsa Dowlah nyugalma sem volt
zavartalanabb . Gyönge s egyszersmind vi
5*

-

68

-

haros kedélye szilaj és iszonyu aggályok
közt hánykódott. A válság közelsége és
nagysága által aggasztva; nem bizva vezé
reiben, félve minden hozzá közeledőtől, félve

az egyedül hagyatástól, komoran ült sátrában,
üldözve, mint egy görög költő mondaná , azok

fúriáitól, kik a fekete barlangban , véglehelle
tökkel megátkozták .
Viradt a napra , mely India sorsát volt
eldöntendő. Napkeltekor a Nabob hada , a

tábor minden nyilásain özönnel tódulva ki, a
berek felé kezdett mozdulni, hol az angolok
feküdtek . Negyvenezer gyalog , puskával,
láncsával, karddal, ijjal és nyilakkal fegy
verzve, boritá el a tért. 50 darab első nagy

ságu ágyu kisérte őket , melyek mindenikét
egy hosszú fogat fehér ökör vonta s hátul
ról egy elefánt tolta . Nehány kisebb löveg,
franczia segéd csapattól vezényelve , még
tán félelmesebb volt. A lovasság tizenöt

ezerre ment, nem az asszonyos bengali nép
ségből valók hanem az északi tartományok
merészebb fajából; s Clive gyakorlott szeme

hamar észrevette, hogy ember és ló erősebb
volt bennök mint a Karnatikiak . A mi had

erőt ő e nagy sokaságnak ellenébe tudott
állitni, mindössze három ezerre ment. De
köztük csaknem ezer angol ; s mindnyája
angol tisztek vezénylete alatt és angol fegye
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lemhez szoktatva. A kis sereg soraiból ki
tünt a harminczkilenczedik ezred , mely még
most is hordja zászlaján, egyéb kitüntetések
mellett miket Wellington alatt Spanyolország

ban és Gascogneban nyert , Plassey nevét s
a kevély jelszót: „ Primus in Indis.“
A csatát ágyuzás nyitotta meg, melyben
a Nabob nehéz lövegei alig tettek valami
hatást, mig az angolok nehány csata -ágyúja
annál nagyobbat. Suradsa Dowlah legkitü
nőbb tisztjei közül nehány elesett. Harcz
sorai rendetlenségbe kezdtek jőni. Maga is

perczről perczre rémültebb lőn. Az össze
esküdtek egyike a visszavonulás szükségét
terjesztette elébe. A csalfa tanács, mely sa
ját félelme sugalltával annyira öszhangzott,
rögtön követve lön . Visszavonulást parancsolt
sergének ; s e parancs eldöntötte sorsát.

Clive megragadta e pillanatot s hadát előnyo
mulásra vezényelte. • A lehangolt és zavarba
jött tömeg engedett a fegyelmezett bátrak
támadásának . Soha , rendes katonaságtól
megtámadott néptömeg ily teljes vereséget

nem szenvedett. A kisded franczia csapatot,
mely egyedül mert az angolokkal szemben
megállni, a szaladók árja söpörte el. Egy

óra alatt szét voltak szórva Suradsa Dowlah
sergei, örökre összeszedhetlenül. A legyő
zöttekből csak ötszáz esett el. De táboruk,
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ágyuik , podgyászuk , számtalan kocsi, szám
talan marha, mind a győzők kezében maradt.
Huszonkét halott és ötven sebesült árán vert
szét Clive egy csaknem hatvanezernyi hadat
s hóditott meg egy Nagy Britanniánál nagyobb
és népesebb birodalmat.

Mir Dseffer az ütközet alatt semmi se
gélyt nem nyújtott az angoloknak. De mi
helyt vette észre hogy a nap sorsa el van
dőlve, osztályát kiszakitotta a seregből s mi
dőn a csatának vége lett szerencsekivánato

kat küldött szövetségesének . Más nap reggel
megjelent az angol táborban, nem kis aggo

dalomban az iránt hogy fog ott fogadtatni.
Szembetünő jeleit adta félelmének, midőn őr
séget küldtek elébe, hogy az a rangját meg
illető tisztelgést adja meg neki. De félelme

csak hamar eloszlott.
megölelte s mint három

Clive elébe sietett,
nagy tartomány,

Bengál, Bahar és Orissa Nabobját üdvözlé ;
kecsesen fogadta mentegetőzéseit s azt taná

csolta

neki, hogy siessen haladéktalanúl

Murshedabadba .

Suradsa Dowlah oly sebesen futott el a
harczmezőről, mint csak a gyors teve birta,
s kevéssel több mint huszonnégy óra alatt

ért Murshedabadba. Ott összehivta tanácso
sait. A legbölcsebbek azt tanácsolták, hogy
adja magát az angolok kezébe kiktől trón
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vesztésnél s rabságnál rosszabbat nem

vár

hat. De ő e tanácsot árulásnak tulajdoni

totta . Mások arra biztatták hogy kisértse
meg ismét a harcz koczkáját. E tanácsot
helyeslé s a szerint rendelkezett. De nem

volt elég lelke, hogy csak egy napig is fér
fiason ragaszkodjék valamely elhatározáshoz .
Meghallotta , hogy Mir Dseffer megérkezett s

ijedelme elviselhetlen lőn . Szegényes ruhába
öltözködve, kezében egy ékszer szekrény

nyel, lebocsátkozott éjjel palotája ablakából
s csak két szolgától kisérve, a Patna folyón
hajóra szállt.
Nehány nap múlva Clive is Mursheda
badba érkezett, kétszáz angol katona és
háromszáz sipoy kiséretében. Szállásául egy

palota lőn kijelölve melyet oly tágas kert
környezett hol egész kiséretét kényelmesen el

lehete szállásolni. Mir Dseffer beigtatási ün

nepélyét rögtön végrehajtották. Az új Nabo
bot Clive vezette diszszékébe, fölültette reá,
a keleti ős - szokás szerint arany - ajándékot

nyújtott neki, s akkor a termet betöltő ben
szülöttekhez fordulva szerencsét kivánt nekik
a kedvező fordúlathoz mely őket a zsarnoktól
megmenté. Ez alkalommal tolmács segélyével
volt kénytelen élni, mert megjegyzendő, hogy
bár hosszasan tartózkodott Indiában , tökéle

tesen ismerte az indiai politikát s hindu jelle
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met, bár hindu katonái végetlenül imádták ,
de soha nem ment annyira hogy valamely
hindu nyelven magát könnyen ki birta volna
fejezni. Sőt azt mondják , néha kénytelen
volt indiai benszülöttekkel szemben , azt a
kevés portugall tudományát venni igénybe, a

mi Braziliában mulatása alatt ragadt volt reá.
Az új fejedelem most felszóllittatott szö
vetségesei iránti kötelezettségei teljesitésére.
A szükséges rendelkezések megállapitására
tanácskozást tartottak Dsugget Seit a nagy
bankár házában. Omicsund is megjelent ott,

bizonyosnak tartván hogy magosan áll a
Clive kegyében , ki, a bengáli kétszinűségét
is felülmúló kétszinűséggel , mind e napig
egyenlő szivélyességet mutatott iránta. Elé

vették a fehér szerződést s felolvasták . Ek

kor Clive, Scrafton úrhoz , a Társaság egyik
hivatalnokához fordult s azt mondta neki an

golul: „ itt az idő, Omicsundot kiábránditani.“
– „ Omicsund“ , mondá erre Scrafton úr,
hindu nyelven , „ a vörös szerződés csak csel

volt ; te nem kapsz semmit.“ Omicsund esz
méletlenül rogyott kisérői karjaiba. Magához
tért utóbb , de elméje gyógyithatlanúl meg

zavarodott. Clive , ki, bár kevés lelkiisme
retet csinált az indiai politikusokkal való bá

násból, de embertelen nem volt, úgy látszik
megindúlt rajta . Nehány nap múlva meg
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látogatta Omicsundot , azt javasolta neki,
tegyen egy zarándokútat India valamelyik
szenthelyére , remélve hogy a légváltozás
helyre állitandja egészségét, sőt hajlandó lett

volna, a történtek daczára, ismét közszolgá
latra venni igénybe a hindu tehetségeit. De

a pillanatnyi csapás óta , a szerencsétlen fo
konként sülyedt a bárgyuságba. Ő ki azelőtt
erős elméje s egyszerű életmódja által tünt
ki, most gyermekes csecsebecsékre pazarolta
el vagyona maradványait, s magát czifra ru
hákban , ékszerekkel körülaggatva szerette mu
togatni. E nyomorúlt állapotban tengődöttmég
nehány hónapig, akkor meghalt.
Nem tartanók szükségesnek , a legkisebb

megjegyzéssel is irányt adni olvasóink itéle
tének ez egész eljárás felől, ha Sir John
Malcolm annak minden részben igazolását
meg nem kisértette volna. Ő is sajnálja ,
igaz , hogy a visszaélésnek oly tág útat en
gedő eszközt kellett használni, minő az irás
hamisitás ; de nem engedi meg hogy szemre

hányás érhetné azokat kik a csalót megcsal
ták. Azt véli, hogy az angolok nem köte
leztettek megtartani adott szavukat egy olyan

irányában, ki irányukban azt nem tartá meg ;
és hogy, ha a nyomorúlt bengálival szemben

megtarták vala igéretöket, a jól sikerült csa
lás ily kiáltó példája egész sereg utánzót
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bátoritott volna föl. Nem akarjuk e kérdést

valami szigoru erkölcsi elvek alapján vitatni.
Valóban , szükségtelen is : mert a kérdést

hasznossági kérdésnek tekintve a szó legköz
napibb értelmében s nem hivatkozva más
okokra , csak a minőket Machiavelli is hasz

nált volna Borgiával folytatott érintkezéseiben ,
meg vagyunk győzödve hogy Clivenak egy
csöp igaza sem volt , s nem csak bűnt, ha
nem oktalanságot is követett el. Hogy be
csületesség a legjobb politika , mi ez elvet
közönségesen érvényesnek tartjuk , még az
egyesek idő szerinti érdekeik tekintetéből is ;

a társadalmakra nézve pedig még kevesebb

kivételek alá eshetőnek, és pedig azon okból
mert a társadalmak hosszabb életűek mint

az egyesek . Lehet egyes embereket példáúl
idézni kik nagy világi szerencsét szereztek

szószegés által magoknak ; de nem hiszszük
hogy lehetne államot, mely mindent össze

véve nyert volna nyilvános becsületszava meg

törésével. A britt India egész története azon
nagy igazság illustratiója, hogy nem eszélyes
dolog hitlenséggel hitlenséget állitni szembe,

s a leghatályosabb fegyver melylyel a hamis
ságot meg lehet győzni, a becsületesség .
Évek hosszu során át, India angol uralkodói,

oly szövetségesek s ellenségek közepette ki
ket semmi köteleztetés nem kötelezett, közön
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ségesen őszintén s egyenesen jártak el; s az
eredmény megmutatta hogy az őszinteség és
egyenesség : állambölcseség. Angol vitézség
és angol értelmiség kevesebbet tettek keleti

birodalmunk terjesztésére s megtartására ,
mint angol becsületesség. A mit az ellenünk

használt kétszinűség , kijátszások , hazudások ,
hitszegések követése által nyertünk volna,
annyi mint semmi ahoz képest a mit az által
nyerénk hogy mi voltunk az egyetlen hata
lom Indiában melynek szavára épiteni lehe

tett. Semmi eskü , mit a vakhit kitalálhat,
semmi, bármily becsű kezesség , nem költ
századrésznyi bizalmat, mint egy angol kö

vetnek , úgy-úgy“ — „nem -nem " szava. Semmi
erőd, mesterség s természet bármennyire meg
erősiték , nem ad a benne levőknek oly biz

tosságot minő a főnöké, ki halálos és hatal
mas ellenei földén , az angol biztositék vé

delme alatt útazik át. Kelet leghatalmasb
uralkodói alig birnak , rengeteg uzsora igérete
mellett, egy kis részt kezökre keriteni, alatt

valóiknak szivök alatt rejtegetett vagyonából ;
az angol kormány alig igér többet négy szá
zaléknál, s a fukarság is siet odahozni, leg

titkosabban elhelyezett kincseinek tiz meg
tiz millióit. Egy ellenséges fejedelem arany
hegyeket igérhet sipoyainknak , hogy Társa
ságunk zászlóit odahagyják ; a Társaság,
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hosszu szolgálat után csak mérsékelt nyug

dijat igér. De minden sipoy tudja , hogy a
Társaság megtartja igéreteit ; tudja , hogy ha

száz évig él is, rízse és sója ép oly biztos
mint a kormányzó fizetése ; s tudja hogy
Keletindiában nincs más állam , mely öt — leg
ünnepélyesb igéretei daczára , éhen halni ne
hagyná valamely árokban mihelyt megszünt

basznavehető lenni. Nem lehet egy kormány
nak nagyobb előnye mint ha az egyetlen

szava bevehető oly kormányok közepett mely
lyeknek senki sem adhat hitelt. Ez a mi
előnyünk Ázsiában. Ha az utóbbi két öltő
alatt azon elvek szerint jártunk

volna el,

melyeket Sir John Malcolm helyesleni lát
szik ; ha , valahányszor Omicsundféle embe
rekkel volt dolgunk , hazugságot, hamisitást,

hitszegést mindig hasonlóval fizettünk volna,
– erős hitünk hogy semmi vitézség , semmi

eszély fen nem tarthatta volna birodalmunkat.

Sir John Malcolm elismeri, hogy Clive
hitszegése csak a legutolsó szükséggel iga
zolható. Miután mi e hitszegést nem csak

szükségtelennek , de igen károsnak is itéljük,
mondanunk sem kell hogy mindenestől fogva
kárhoztatjuk.
Omicsund nem egyetlen áldozata volt a
forradalomnak. Suradsa Dowláht, futása után
nehány napra elfogták és Mir Dseffer elébe
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vitték . Ott a félelem görcseivel vetette magát

földre s könnyek és hangos jajgatás köze
pette könyörgött irgalomért mit őmaga soha

sem ismert vala . Mir Dseffer habozott ; de

fia Miran, egy tizenhét éves ifju ki gyöngel
műségben és kegyetlenségben nagyon hason
litott a nyomorúlt fogolyhoz , kérlelhetlen

volt. Suradsa Dowlaht egy titkos szobába
vitték , hova csakhamar utána küldék hóhé
rait. Ez eljárásban az angoloknak semmi
részök nem volt ; s Mir Dseffer annyira is

merte érzelmeiket hogy szükségesnek vélte
mentegetni magát előttök , a mért leggono
szabb ellenségöken őket megboszúlta.

Bő záporral omlott most a gazdagság, a
Társaságra és szolgáira. Nyolczszázezer font
sterling , vert ezüstben , küldetett hajókon,
Murshedabadból le Vilmos-erődbe. A hajó
raj, mely e kincset vitte, több mint száz na
szádból állt, s diadalútját lobogó zászlókkal
s zeneszó mellett tette meg. Kalkutta , kevés

hónap előtt oly elhagyott , most virágzóbb
lett mint valaha . A kereskedés újra éledt; s
a jóllét jelei látszottak meg minden angol
házán . A mi Clive- ot illeti, szerzeményének
csak saját mérséklete vetett határokat. Ben
gál kincstára nyitva állt előtte . S abban ,

kelet fejedelmeinek szokása folytán mérhetlen
mennyiségű vert pénz volt felhalmozva, közte
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nem ritkán azon arany forintok és bizántinok,
melyekkel a velenczeiek , mielőtt európai hajó
járta volna körül a Jóremény fokát, szokták

fizetni a keleti kelméket és fűszereket. Clive,
arany és ezüst rakások közt járt , melyeket
gyémántok és rubinok koronáztak s csak bele

kelle markolnia . Két és három százezer font
közötti értéket fogadott el.

A Mir Dseffer és Clive közötti pénzalku,
tizenhat évvel utóbb, a közvélemény kárhoz
tatásával és a Parliamentben éles birálattal

találkozott. Malcolm úr ellenben tüzesen vé

delmezi. A győzelmes tábornok ellenségei
úgy tüntetik fel az ő szerzeményét,mint vesz
tegetési összeget, vagy mint egy tehetetlen

szövetségestől karddal kicsikart zsákmányt.
Másfelől életirója ama nagy összeget ön
kéntes adománynak tekinti , mely az adónak

szintúgy becsületére válik mint az elfogadó
nak s azon jutalmakhoz hasonlitja , miket

külhatalmak Marlboroughnak , Nelsonnak , vagy
Wellingtonnak nyújtottak . Mindig szokás volt,

úgy mond , Keleten : ajándékokat adni s el
fogadni; és addig még nem volt parliamenti
végzés mely az Indiában alkalmazott angol
tisztviselőknek világosan megtiltaná hogy ezen
keleti szokást hasznukra forditsák . Ez okos
kodás, megvalljuk , minket nem egészen elé
git ki. Mi nem gyanusitjuk Cliveot, hogy

szövetségesei vagy hazája érdekeit elárulta
volna, de azon hiba alól nem menthetjük fel,
hogy olyat tett, mi ha nem is rosz magában ,
mindenesetre rosz példa. Semmi sem vilá

gosabb mint hogy egy tábornoknak saját
kormánya szolgájának kell lenni és semmi
másénak . Következőleg , bármily jutalmat
kap szolgálatáért, azt vagy saját kormánya

tól vagy annak világos tudtával és helybe
hagyásával kell kapnia . E szabályt szigorun
meg kell tartani a legkisebb haszontalanságra,
egy keresztre , egy éremre, egy szines sza
lagra nézve is. De hogy lehetne jól szol
gálva bármely kormány , ha azok kik had
erejét vezérlik , szövetségeseitől szabadon fo
gadhatnak el, engedelme nélkül, tudta nélkül,
fejedelmivagyonokat ? Arra hiába hivatkozunk ,
hogy akkor nem volt parliamenti végzés mely
az ázsiai fejedelmektől ajándékok elfogadását
tiltotta volna; nem azon végzésre, mely ily aján
dékok elfogadásának meggátlására később hoza

tott, hanem e végzés hozatala előtt is érvényben
állott alapokra, a köz jog és józan ész alapjára

fektetjük mi Clive eljárása hibáztatását. Tud
tunkra nincs törvény,mely külügyministerünk
nek megtiltaná hogy külföldi hatalmaktól
fizetést húzzon. De azért nem kevésbé igaz,

hogy a mely minister titkos évdijt fogadna
el Francziaországtól, nagyot vétne kötelessége
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ellen és szigoru büntetést érdemelne. Sir John
Malcolm , a Wellingtonéhoz hasonlitja Clive
eljárását. Tegyük fel, - s bocsánat hogy
okoskodás kedveért is ilyesmit teszünk fel,

- hogy Wellington herczeg , az 1815 -diki
hadjárat után , mig a Francziaországot meg
szállva tartó sereg parancsnoka volt, XVIII .
Lajostól kétszáz ezer fontnyi összeget foga
dott volna titkon el, mint hálajelt azon szol

gálatokért, melyeket ő kegyelmessége a
Bourbonháznak tett: - - mit itéltek volna ily
tett felől ? S pedig a törvénykönyv ép oly

kevéssé tiltja most is , ajándékok elfogadását
Europában, mint akkor Ázsiában.
Másrészről el kell ismerni, hogy Clive
esetében sok mentő körülmény található. Ő
úgy tekintette magát mint nem a korona, ha

nem a Társaság tábornokát. A Társaság ,
közvetőleg legalább , fölhatalmazta ügyvivőit
hogy a benszülött fejedelmek bőkezűségéből
sőt más , még több kifogás alá eshető módo
kon is, gazdagodjanak . Nehezen lehetett
várni, hogy a szolga szigorúbb fogalmakkal

birjon kötelességéről , mint a minőket urai
felállitottak . Bár Clive nem

értesitette azokat

kiknek szolgálatában állt, egyenesen arról a

mi történt s nem kérte szentesitésöket , de
másfelől nem is mutatta ki, gondos eltitko
lásiigyekezettel, hogy maga is rosznak tartaná
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tettét. Ellenkezőleg, a legnyiltabban beval
lotta , hogy a Nabob bőkezüsége őt gazdaggá
tette. Végre, bár azt hiszszük hogy semmit
sem kellett volna ily módon elvennie, el kell

ismernünk hogy dicséretet érdemel a miért
csak annyit vett el. Húsz lak rúpiát foga

dott el. Egy szavába került volna , hogy a
húszból negyven legyen . Igen könnyü erény
gyakorlat volt Angliában Clive kapzsisága

ellen szónokolni; de vádlói közt, száz közül
egy ha tanusitott volna szintannyi mérsékle
tet a murshedabadi kincstárban .
: Mir Dseffert csak azon kéz tarthatá meg
a trónon mely oda emelte. Az igaz hogy
nem volt már gyermek , nem is volt oly sze

rencsétlen hogy biborban született volna ;
nem is volt tehát sem oly gyönge sem oly

elvetemedett mint trónelőde. De egyikével
sem birt azon erényeknek s tehetségeknek,
melyeket helyzete megkivánt ; fia és örököse

Miram pedig , egy második Suradsa Dowlah

volt. Az iménti forradalom kihozta sodruk
ból a kedélyeket. Több főnök állt nyilt lá
zadásban a Nabob ellen. A gazdag és hatal
mas Oude tartomány alkirálya , ki, mint a
Mogul többi alkirályai, most tényleg független
uralkodó volt, betöréssel fenyegette Bengált.
Egyedül Clive tehetsége és tekintélye támo
gathatta a tántorgó kormányt. Mig a dolgok
Lord Clive.
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igy álltak , egy hajó érkezett , sürgönyökkel
miket India -Houseban , még a plassey -i ütkö

zet hirének Londonba érkezte előtt irtak . Az

igazgatóság elhatározta a bengáli angol tele
peket egy lehető ügyetlenül s nehézkesen
összeállitott kormány alá rendelni; s hogy
még roszabbá tegye a dolgot, Clivenak semmi
részt nem adott ez új rendezetben . Azok
kik ez új kormányra kijelöltettek , a mi be

csületökre válik , saját felelőségükre elhatá
rozták nem követni e visszás rendeletet s
felszóliták Clive-ot a főhatalom gyakorlatára.
Elfogadta , s ki is tünt nemsokára, hogy a
Társaság szolgái csak igazgatóik ohajtásait
előzték meg . Az igazgatóság, mihelyt hirét
vette Clive ragyogó győzelmének, rögtön ki
nevezte őt minden bengáli birtokai kormány
zójává , a hála és tisztelet legélénkebb nyil

vánitása mellett.

Hatalma most határtalan

volt, s sokkal felülmúlta azt is mivel Dupleix
Dél-Indiában birt volt. Mir Dseffer rabszolgai

tisztelettel nézte őt. Egy alkalommal a Na
bob szigorún szólt egy benszülött főnökhez
kinek kisérete összezördült a Társaság si
poyaival. „ Nem tanúltátok még mego“ mondá,
„ ki az a Clive ezredes, s mily állásba he

lyezte őt isten ?“

A főnök , ki, mint hires

bohóskodó s különben is Mir Dseffer régi ba
rátja , sok szabadságot mert venni magának ,
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igy felelt: „ Én bántanám az ezredest ? Én,
ki minden reggel, mikor felkelek , háromszor
hajtom meg szamarának magamat!“ S aligha
túlzott. Europaiak és benszülöttek egyaránt

Clive lábainál hevertek . Az angolok úgy
nézték őt mint az egyetlent ki Mir Dseffert
kötelezettségei megtartására szoritani képes.
Mir Dseffer úgy tekintette őt mint az egyet
lent, ki az új uralkodó házat , az alattvalók

zavargása s a szomszédok megtámadása elleni
megvédeni képes.
Csak a puszta igazság ha mondjuk hogy

Clive ügyesen és erélyesen használta föl ha
talmát, hazája javára. Hadat küldött a Kar

natiktól északra fekvő vidékre. E vidéken
még a francziák befolyása volt túlnyomó ; s

fontos dolog volt őket onnan kiszoritani. A
vállalat vezetése egy Forde nevű tisztre bi
zatott, ki addig kevéssé volt ismeretes, de
kiben a kormányzó éles szeme nagy mérvü
katonai tehetséget fedezett föl.

A

hadjárat

sikere gyors és ragyogó volt.
Mig ekép a bengáli hadsereg egy tekin

télyes része távol volt elfoglalva , új és ret
tenetes veszély fenyegette a nyúgoti határt.
A nagy Mogúl Delhiben fogoly volt alatt
valói kezében . Legidősb fia , Shah Alum

nevü , kinek végzete volt hogy sok évek
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folytán a balsors üldözötte , s előbb a mah

ratták , aztán az angolok játékszere legyen,
megszökött atyja palotájából. Származását
Indiában
hatalmas

folyvást tisztelték még. Nehány
fejedelem , különösen az oudei

Nabob , hajlandó volt pártjára kelni. Shah
Alumnak könnyű volt nagy csomó katonai
kalandort , kiktől az ország minden vidéke
hemzsegett , zászlaja alá gyüjteni. Egy
40.000 -nyi, mindenféle törzsből s vallásból

való sereg , mahratták , rohillák , dsautok és
afganok , gyültek csakhamar körüle , s ő azon

czélt tüzte maga elébe, hogy a bitorlót kit
az angolok trónra emeltek , arról letaszitsa
s magát tegye úrrá Bengal, Bahar és Orissa
fölött.

Mir Dseffer ijedelme határtalan volt s
egyetlen eszköz mit szabadulására látott az
lett volna hogy Shah Alumtól roppant pénz
összegen vásároljon békét. Ez eszközt is .
mételve használták azok , kik mint ő a Gan

ges torkolata körüli gazdag de nem harczos

szellemű tartományokat birták. De Clive ez
inditványt, erős szellemének s csüggedetlen
bátorságának becsületére váló

módon

fo

gadta . „ Ha ezt teszed“ irta „majd az oudei
Nabob és a mahratták s még sok mások elő

jőnek országod minden határai felől s addig
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préselnek új, új összegeket ki tőled , mig

kincstáradban semmi sem marad. Kérem
Kegyelmességedet, bizzék az angolok , s a
hozzá ragaszkodó seregek hűségébe !“ Hasonló
hangon irt a patnai kormányzónak ; egy ben
szülött vitéz katonának , kit nagyrabecsült :

„Ne hallgasson semmi föltételekre, védje vá
rosát a végsőig . Legyen meggyőződve, hogy
az angolok hű és állhatatos barátok s hogy
soha nem hagynak cserbe oly ügyet melyben

egyszer részt vettek .“
Meg is tartotta szavát. Shah Alum meg
támadta Patnát s azon ponton állt hogy ro
hamot intézzen midőn hirül vette hogy az

ezredes siető menetben közelit. Az egész
közelgő sereg 450 europaiból és 2500 sipoy

ból állt. De Clive és angolai rettegés tárgyai
voltak most egész keleten . Mihelyt előcsa

pata megjelent, a bengalok megszaladtak .
Nehány franczia kalandor , kik a herczeg

környezetében voltak , tanácsolták neki hogy
kisértse meg a csatát; de hiába. Nehány

nap alatt e büszke hadsereg melyre a murshe
dabadi udvar oly aggálylyal tekinte, elolvadt
az angol név félelme miatt.
A győző diadalmasan tért vissza Vilmos
erődbe. Mir Dseffer öröme határtalan volt,
mint félelme vala , s elhatározta hogy meg

mentőjének hálája fejedelmi jelét adja . A
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.

keletindiai Társaság , a birtokában lévő föl

dekért közel harminczezer fontot tartozott
évenként fizetni a Nabobnak . Ez egész rop

pant jövedelmet, mely elég lett volna a leg
magosbb britt pair-i méltóság kellő diszszel
viselésére , ő most Clive-ra ruházta , élet
hossziglan .
Ez adomány elfogadásában , Clive , úgy

véljük , teljesleg igazolható. Az adomány,
természeténél fogva, nem lehetett titkos. Tény

leg a Társaság maga volt a haszonbérfizető ,
s azzal hogy a dologba belenyúgodt, kife
jezé helyeslését Mir Dseffer ez átruházása
iránt.

De Mir Dseffer hálája nem soká tartott.
Vette észre egy idő óta , hogy a hatalmas
szövetséges kiőt fölemelte , ismét meg is

buktathatná s minden felé védelem után né
zett körül azon rettentő hatalom ellen , mely

őt eddig védelmezé. Azt tudta hogy India
benszülöttei közt lehetetlen volna oly hadse
reget találni mely az ezredes kis seregével
szembeszállhasson .

A franczia hatalom Ben

gálban meg volt semmisitve. De a hollandok
hire régóta nagy volt a keleti tengervidéke
ken s Ázsiában még nem tudták pontosan

mennyire alászállt a holland hatalom Euro
pában. Titkos közlekedések történtek a mur
shedabadi udvar s a csinsurai holland ügy
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vivők között; és Csinsurából sürgető izenetek
mentek a bataviai kormányhoz oly haderő
kiállitására ösztönzők azt , mely az angolok

bengáli haderejével mérkőzhessék . A batá
viai tekintélyek , hazájok befolyását nevelni

ohajtva, s még jobban ohajtva részesülniazon

kincsekből melyek közelebbről annyi angol
kalandort gazdaggá tettek , — hatalmas hajó

hadat szereltettek föl. Hét nagy hajó érke
zett Jávából váratlanúl a. Hugleyre. A ka
tonaság mi rajtok volt , 1500- ra ment, fele

europai. A támadás jól volt kiszámitva. Clive
annyi erőt küldött Karnatikba a francziák
ellen, hogy itthoni ereje hátrább állt számban
a hollandokénál. Tudta jól, hogy Mir Dseffer
titokban egyet ért a támadókkal. Tudta hogy

komoly felelőséget vesz magára , ha egy ba
rátságos állam hajóit megtámadja , hogy az
angol ministerek nem ohajtanak még Holland

dal is háborúba bonyolódni, a franczia mellé ,
hogy rendelkezéseit meg fogják tagadni, őt

talán meg is büntetni. Vagyona nagy részét
csak kevéssel azelőtt küldte a keletindiai

holland társaságtól Europába s annál fogva
erős érdeke volt minden összeütközést kike
rülni. De meg volt győzödve, hogy ha a ba
táviai hajókat a folyamon felbocsátja s a csin

surai hadosztálylyal egyesülni hagyja , Mir
Dseffer ez új szövetségesek karjai közé ve
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tendi magát s az angolok túlnyomósága Ben
gálban, a legnagyobb mértékben veszélyezve
lesz.

Jellemző merészséggel határozta elma

gát; s tisztei, névszerint Forde ezredes , kire
a hadműködés legfontosb részét bizta , ügyesen

gyámoliták a végrehajtásban . A hollandok meg.
kisérlék átmenetet erőszakolni ki magoknak .
Az angolok mind szárazon mind vizen megtá

madák amazokat; mindkét helytt az ellenség
volt túlnyomó számban. Mindkét helytt ha
tározottan megveretett. Hajóit elfoglalták .
Csapatait tökéletesen szétszórták . Europai

katonái, kik a betörő sereg fő erejét alkot
ták, csaknem mind megölettek vagy foglyúl
estek .

A győzők Csinsuráig hatoltak , s ezen

telepnek most egészen megalázott igazgatói
elfogadták a Clive által szabott feltételeket.

Kötelezték magokat, hogy erődöket nem épit
nek, sergeket nem állitnak , kivéve az ügy

vitel rendőrségéhez szükséges csekély számot;
s határozottan kimondatott hogy ezen egyes

ség legkisebb megsértése, Bengálból azonnali
kiüzetéssel fog büntettetni.
E nagy győzelem után három hónappal,
Clive Angliába utazott. Otthon oly jutalmak
és kitüntetések várták , melyek ha igényei

nek vagy dicsvágyának meg nem feleltek is,
- de életkorát, hadseregi rangját s a társa

dalomban eredetileg elfoglalt helyét tekintve,
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rendkivülieknek s fényeseknek nevezhetők. Ir
pairségre emeltetett s biztatva lőn hogy ha

sonló angol czimet is várhat. III. György,
ki épen akkor lépett trónra , nagy kitünte
téssel fogadta .

A

ministerek

szembetünő

figyelmet mutattak iránta, s Pitt, kinek be
folyása a követek Házában és az országban
határtalan volt , sietett, becsülését kifejezni
azon férfiu iránt kinek tettei oly sokkal ne

velték ama nevezetes korszak fényét. A nagy
szónok már előbb úgy festette le a parlia
mentben mint égtől küldött hadvezért s mint
oly embert, ki bár irodában növekedett, oly

hadi lángészt fejtett ki , mi a porosz király

bámulatát is felkölthetné. Az időben nem
voltak tudósitók a karzatokon , de a kor első
államférfiának e nyomatékkal ejtett szavai
szájról szájra mentek , Bengálba is , & Clive
hoz eljutottak s neki láthatólag jól estek és
hizelegtek . Valóban , Wolfe halála óta Clive

volt az első angol tábornok , kire honfiai
méltán büszkék lehettek. A Cumberlandi
herczeg rendesen szerencsétlen volt , s mivel

egyetlen győzelmét is honfitársai fölött vivta
ki és könyörtelen szigorral használta föl, az
többet ártott népszerűségének mint számos
vereségei. Conwaynek , ki mesterségében tu

dományos jártassággal s a mellett személyes
vitézséggel birt, ereje és tehetsége hiányzott.
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Granby, becsületes és nemeslelkü ember volt

s oly bátor mint egy oroszlány , de sem tu
dománya sem lángesze. Sackville , ki tudo
mány és tehetség dolgában egy kortársánál

sem állt hátrább , oly hirbe jött, véleményünk
szerint méltatlanul, mi egy katona jó nevé
nek a leghátrányosabb . Mindennél és War
burgnál külföldi tábornok alatt győztek az
angolok . Igy természetes volt, hogy a nép
örömmel s büszkén üdvözölt egy közülök
való vezért , kinek veleszületett vitézséges
önszerezte képességei, őt egy rangba állitot
ták Németország nagy hadvezéreivel.
Clive vagyona elég nagy volt arra, hogy
Anglia első nagyságaival versenyezhessen .
Fenvannak még a bizonyitékok , hogy a

holland Társaság utján száznyolczvan ezer
fontnál többet küldött haza, s az angol Tár
saság által negyvenezer fontnál többet. A
mit magán kereskedő házak útján szállitott
haza is sokra ment. Nagy összegeket fek
tetett drága kövekbe, mi akkor szokott módja
volt az érték haza küldésének Indiából. Csak
Madrasban huszonötezer font str. áru gyé
mántot vásárolt össze. Nagy mennyiségü kész

pénzen kivül megvolt még indiai jövedelme,
mit maga huszonhétezer fontra tett évenként.

Összes évi jövedelme, Sir John Malcolm szá
mitása szerint, ki azt lehető legkevesebbre
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akarta becsülni, felülmúlta

a negyvenezer

fontot ; negyvenezer font jövedelem pedig,
III. György trónra léptekor legalább oly
ritka volt mint most százezer font jövedelem .
Bizvást erősithetjük , hogy soha még angol
ember, kisemmivelkezdte , semmi életpályán,
34 éves korára , ily vagyont nem szerzett.
Igaztalanság volna , hozzá nem tennünk
hogy Clive tiszteletre méltóan használta föl
roppant gazdagságát. Mihelyt a plasseyi csata

megvetette szerencséje alapját, mindjárt tiz
ezer fontot küldött nővéreinek , ugyanannyit

forditott szegény rokonai s barátai fölsegél.
lésére , meghagyta ügyvivőinek hogy szülői
nek évenként nyolczszázat fizessenek s sür

gessék hogy tartsanak fogatot , és egykori
parancsnokának Lawrence-nek , ki szegényül
élt , ötszáz font évi járadékot rendelt. Az

egész összeget, mit Clive ily módon használt,
ötvenezer fontra tehetni.

Most az után látott hogy parliamenti be
folyást szerezhessen magának . Fekvő birtok

vásárlásai nagyobb részt e czélra látszottak
irányulni; s az 1761-diki átalános választások

után a követek házában , oly számu töredék
élén találta magát, melyet részére nyerni
minden kormánynak nagy érdekében állt.

Mindazáltal nem vett az angol államvitákban
kitünő részt. Első pártállása , mint láttuk ,
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Fox mellett volt; később Pitt lángesze és
szerencséje vonta magához ; utóljára Gren
ville Györgygyel lépett a legszorosabb össze
köttetésbe. . Az 1764-diki ülésszak kezdetén ,
midőn ama haszontalan demagog , Wilkes tör
vénytelen és eszélytelen üldözése heves izga
tottságba hozta a közvéleményt , az egész

város mulatott egy adomán, melyet Walpole
Horácz kinyomatlan Emlékirataiban találtunk .
Az öreg Clive Rikhard , ki fia fölemelkedése
óta a társaságba bevezettetett , mire pedig

előbbi szokásai épen nem képesittették , egy
kor megjelent a király leverjén. A király
kérdezte tőle : hol van Lord Clive ? „ Nem
sokára visszatér a városba“ felelt az öreg úr,

elég hangosan hogy az egész társaság meg
hallhassa, „ s akkor egy szavazattal többje lesz
Felségednek ."
Valóban pedig Clive egész figyelme azon
ország felé fordult , hol magát mint katona

és államférfi oly rendkivül kitüntette s egye
dül Indiára vonatkozó tekintetek szabályoz
ták magatartását a közéletben , Angliában is.

A keletindiai Társaság hatalma, bár szabály
ellenesség, de korunkban, erősen megvagyunk

győződve, üdvös szabályellenesség . Clive ko
rában nem csak szabályellenesség volt az,
hanem káros is. Nem volt ellenőrző hatóság
(Board of Control). Az igazgatók többnyire
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csupa kereskedők voltak , a köz államügyek

kel ismeretlenek , ismeretlenek azon birodalom

sajátságaival, mely oly különös módon került
hatalmokba.

A tulajdonosok testülete (Court

of Proprietors) a mibe bele szólni jónak látta,
képes volt keresztül is vinni akaratát. E
testület akkor számosabb is , hatalmasabb is
volt mint jelenleg, mert akkor minden 500
fontnyi részvény egy szavazatot adott. A
gyülések népesek , zajosak , gyakran zavar

gók voltak, a vitatkozások kelletén túl kese
rüek. Egy westminsteri választás egész he
vessége, egy grampoundi választás minden
cselei és vesztegetései szennyezték e gyüle
kezet eljárásait, a legfontosabb kérdésekben .

Költött szavazatok , óriási mérvben gyártat
tak. Clive maga százezerfontot forditott ér
tékpapirok összevásárlására , melyeket aztán

névleges tulajdonosok közt kiosztott , kikben
bizhatott s kiket minden vitatkozásba és sza

vazásba magával vitt. Mások is igy tettek,
ha nem is ily roppant mérvben.

Az angol közönség részvéte az indiai kér
dések iránt, akkor sokkal nagyobb volt mint
jelenben ; s igen közel fekvő okból. Most az
irnok ifjan lép szolgálatba ; lassan emelkedik ;
szerencsés, ha 45 éves korában , évi tizezer
font életjáradékkal s harminczezerre menő

tőkével térhet hazájába vissza. Angol hiva
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talnokok nagy mennyiségű vagyont szerez
nek

Indiában ; de igen nagy vagyont egy

sem gyüjt ; s ki a mit szerez lassan és fárad
sággal s becsületesen szerzi. Csak négy

vagy öt politikai fő -hivatal van angol állam

férfiak számára föntartva. Az ügyvivőségek ,
titkárságok , a pénztári és törvényszéki hiva
talok mind oly egyénekkel vannak betöltve

kik életök legjobb idejét a Társaság szolgá
latában töltötték ; és sem , még oly ragyogó
tehetség, sém , még oly hatalmas összekötteté
sek nem szerezhetik meg e hivatalok egyikét
is, oly embernek ki nem a rendes úton lépett
be s nem a szokott fokozatokon emelkedett

fölebb . Ez előtt hetven évvel kevesebb pénz
jött haza Indiából mint most. De az sokkal

kevesebbek közt oszlott meg s néha kevés
hónapok alatt rengeteg pénztömeget lehetett
fölhalmozni. Minden angol, bármily életkoru
volt is, remélhette hogy e szerencsés kiván
dorlók egyike lesz. Ha jó beszédet tartott a

Leadenhall utczában , vagy ügyes röpiratot
irt az elnök védelmére, átküldhették a Tár

saság szolgálatában , s 3 - 4 év alatt szintoly
dúsan térhetett haza mint Pigot vagy Clive.
India -House: ekép sorsjáték -hivatal volt , hol
mindenki vehetett magának sorsjegyet s feje

delmi vagyonok voltak a kevés kiválasztottak
nyereményeül kitűzve. Mihelyt köztudomásra
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jutott, hogy van egy világrész hol egy alez
redes egy reggel oly évi jövedelmet kaphat
ajándékba minő Bath grófé vagy Rockingham
marquisé, s a hol úgy látszott, minden angol
tisztviselő , csak kérnie kell, kaphat egy 10 — 20
ezer fontnyi csekélységet, a társadalom azonnal

a Déli-tengeriév symptomáit kezdé mutatni:
lázas izgatottságot, fékezhetlen gazdagodási

vágyat, a csekély, bizonyos és mérsékelt nye
reség megvetését.
.
A túlnyomó párt élén India -Houseban
sokáig egy hatalmas, ügyes, nagyravágyó igaz
gató állt, Sulivan nevü . Erős féltékenységre

gyúladt Clive ellen , . s keserüen szólt azon

merészségről, melylyel a volt bengáli kor
mányzó a Társaság távol levő igazgatóinak
rendeleteit több izben félretette. Clive haza

térte után, látszólag kibékültek de mindkettő
szivében megmaradt a mélyen gyökerező
gyülölség. Akkor az összes igazgatók min

den évben újra választattak . Az 1763-diki
választásnál Clive megkisérlé : megtörni az
uralkodó, párt hatalmát. Az összeütközés oly
heves volt, mit ő maga borzasztónak nevez.
Sulivan győzött s nem késett a boszuállással.

Az évi járadék adománya, mit Mir Dseffertől
Clive nyert, a legjobb angol jogtudók véle
ménye szerint jogérvényü yolt. Mert ugyan

azon hatalom adta azt, melytől a Társaság
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is birta főbirtokait Bengálban, s azon a Tár
saság maga, sok időn át megnyugodott volt.
Az igazgatók mindazáltal elhatározták , igen
igaztalanul, hogy azt megvonják s Clive
kénytelen lőn a korlátnoki széknél panaszt

nyújtani be ellenök.
Azonban, a dolgok helyzetében nagy és
hirteleni változás közelgett. Egy idő óta
minden hajó nyugtalanitó hireket hozott Ben

gálból. A tartomány beligazgatásának rosza
sága elérte azon pontot melynél már roszabb
nem lehetett. De mit is lehetett volna egy

csoport oly hivatalnoktól várni, kik oly ki
sértéseknek voltak kitéve , melyeket, mint
Clive egyszer mondá, hús és vér el nem hor

dozhatott, amellett ellenállhatlan hatalommal
és csak a megromlott, versenygő, zilált, ro
szúl értesült Társaságnak felelősek , mely oly
távolban volt tőlök hogy valamely tudósitás
elküldése s a válasz megkapása közt, egyet
a másba számitva, másfél évi időköz telt el!
Mind ezeknél fogva , azon öt év alatt , mi
Clive Bengálból eljötte óta eltelt , az angol
igazgatás roszasága oly fokra hágott, mi a
társaság egyszerű létezésével már alig férhe

tett össze. A római proconsul, ki egy-két év
alatt annyit préselt ki egy tartományból, hogy
márványpalotákat és fördőket épithessen Cam
pania partjain , borostyánkő edényekből ihassék ,

-

97

-

éneklő madarakat ehessék

és , gladiátorok

sergét s giraff-csordát állittathasson ki; a
spanyol alkirály, ki Mexico vagy Lima átkait

hagyva maga

után Madridba hosszu sor

aranyozott kocsival s ezüst szerszámmal és
patkókkal vonult be : ezek most felül voltak

múlva. A kegyetlenség ugyan , mit igy ne
veznek , nem tartozott a Társaság hivatalno

kainak bűnei közé. De még a kegyetlenség
sem

okozhatott volna több

roszat mint a

mennyi elytelen kincsvágyukból eredt. Le

csapták teremtményöket,Mir Dseffert. Helyébe
egy másik Nábobot emeltek , Mir Kossim
nevüt. De Mir Kossimnak esze és akarata

volt s bár elég hajlandó vala elnyomni alatt
valóit, azt nem türhette hogy azok oly el
nyomások által sújtoltassanak melyek neki

semmihasznot nem hajtottak sőt jövedelmei
nek tulajdonképi forrásait rombolták szét. Az
angolok azért megbuktatták Mir Kossimot is

s ismét fölemelték Mir Dseffert. Mir Kossim
miután magát oly mészárlással boszúlta meg,

mely fölülmúlta kegyetlenségben

a fekete

barlangbelit: az oudei Nabob birtokaiba me
nekült. E forradalmak mindenike alkalmával,
az új fejedelem mind azt kiosztogatta idegen
urai közt , a mit csak előde kincstárában
összekaparhatott. Birodalmának tömérdek né
pessége szabad zsákmány volt azoknak kik
Lord Clive.
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őt trónra emelték s arról ismét letaszithatták .

A Társaság hivatalnokai , nem uraik hanem
maguk javára, egyedáruságot nyertek csak
nem az egész belkereskedésre. Kényszeri
tették a benszülötteket hogy mindent drágán
vegyenek s olcsón adjanak . Büntetlen bo

szantották az ország törvényszékeit, rendőr
ségét s kincstári hivatalait. Oltalmukkal fe
deztek egy csomó szolgálatukban álló ben
szülöttet, kik a tartományokat bekalandozták ,

pusztulást s ijedelmet terjesztve mindenütt.

Egy brittügyvivő minden szolgája ,urának egész
hatalmával volt fölruházva. Igy halmoztak ne
hányan Kalkuttában rengeteg gazdagságot ro
hamos gyorsasággal rakásra , mig harmincz mil
lio emberi lény vég-nyomorba sülyedt. Meg vol
tak szokva,zsarnokság alatt élni;de ily zsarnok
ság alatt még soha. A Társaság kis újját erő

sebbnek érezték mint a Suradsa Dowlah de
rekát. Minden eddigi uralkodóik alatt volt
legalább egy menedékük : ha a rosz már
türhetlen volt, a nép feltámadt s megbuktatta
kormányát. De az angolok uralkodását nem
lehetett lerázni. Ez uralkodás, nyomasztó
mint a barbar kényuraság legnyomasztóbb

alakja , a polgárisúltság egész erejével birt.
Inkább hasonlitott gonosz szellemek mint
emberi zsarnokok uralmához. A kétségbeesés
sem önthetett a szelid bengáliba elég erőt,
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hogy az angolokkal szembe szálljon , az em - '
beriség ez öröködési nemességével melynek
ügyessége s vitézsége , tizszeres erő ellen
annyiszor diadalmaskodott. A szerencsétlen

faj meg sem kisérlé az ellenállást soha. Néha
türelmes nyomorral adta meg magát; néha

elfutott a fehér ember elől, mint atyái a mah
ratták elől szoktak ; s az angol utazó palan
kinja , gyakran hallgatag falukon és városo
kon haladt át melyeket közeledésének hire
tett pusztákká.

Bengál idegen urai természetesen a gyű
lölet tárgyai voltak minden

szomszéd hatal

masság előtt s a büszke faj félelmetlen tekin .
tett mindenik szemébe. Sergei, számban min

denütt felülmúlva,mindenütt diadalmaskodtak .

A Clive iskolájában képzett parancsnokok
még mind fontartották hazájok hirét. „ Elkell
ismerni“ – irja azon kor muzulmán történet

irója „ hogy e nemzet lélekjelenléte , szilárd sága s rettenthetlen bátorsága felül áll min

den kétségen . A legnagyobb elszántságot a
legeszélyesebb elővigyázattal egyesitik , s a
csata -rend felállitásában és a rendes harczo
lásban sincs párjok . Ha ily hadi tulajdonok

kal a jó kormányzás mesterségét is össze
tudnák kötni, ha az isten népének jóllétére

annyi gondot és éleselmét forditanának meny
nyit hadi működéseikre, a világ egy nemzete
7*
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sem múlná őket felül, nem volna méltóbb az
uralkodásra. De uralmuk

alatt mindenütt

nyögnek az emberek s szegénységbe és nyo
morba sülyednek. Oh isten ! jöj segitségül
szorongatott szolgaidnak s mentsd meg őket
az elnyomástól melyet hordoznak !“

De még a katonai rendszer sem marad
hatott sokáig ment azon roszaktól, melyek
az igazgatás egyéb ágait egészen áthatották .

A polgári hivataloktól, kapzsiság , bujaság és
fegyelmetlenség ragadt át a katona tisztekre
s a tisztekről a legénységre. A gonosz foly
vást nevekedett, mig minden katonai gyűl
hely egy -egy összeesküvés és ármány tűz
helye lőn s mig a sipoyokat csak tömeges
kivégzések által lehetett rendben tartani.
Végre a bengáli dolgok állása otthon is

aggodalmat kezdett ébreszteni. Forradalmak
meg nem szünő sora ; szétzilált kormányzat ;
a benszülöttek kifosztva, anélkül hogy a Tár
saság meggazdagodott volna ; minden hajón
szerencsés kalandorok visszatérése , kik ura

dalmakat vásárolni s palotákat épiteni voltak
képesek ; de nyugtalanitó hirek érkezése is , a
kormány pénzügyi helyzetéről ; a nemzeti jel

lem oly bűnök által fertőzve, melyek a Ver
reséhez s Pizarróéhoz voltak hasonlók ; - im
a látmány, mely megdöbbenté mind azokat,
kiknek az indiai ügyekhez közük volt. Áta
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lános felkiáltás volt, hogy : Clive , csak Clive
mentheti meg a birodalmat melyet alapitott.

E hangulat, a tulajdonosok egy népes
közgyülésében nyilvánult leghatályosabban .
Minden pártbeliek , elfeledve versenygéseiket s
féltve osztalékaikat, kikiálták hogy Clive azon
ember, kire e válságban szükség van ; hogy
a jövedelmét illetőleg megkezdett sérelmes

eljárást el kell ejteni s őt fölkérni hogy tér
jen vissza Indiába.
Clive fölállt. Jövedelmét illetőleg , mondá,
oly ajánlatokat teend az igazgatóknak , me
lyek , mint hiszi, barátságos egyezségre fog
nak vezetni. De még nagyobb nehézség is
van . Ki kell mondania , hogy ő Bengál kor
mányát mindaddig át nem veszi, mig ellen
sége Sulivan a Társaság előülője . Heves zaj

keletkezett. Sulivan alig juthatott szóhoz. A

gyülekezet túlnyomó többsége Clive részén
volt. Sulivan titkos szavazást ohajtott volna

megkisérleni. De a Társaság szabályai szerint,
golyózást csak akkor lehetett elrendelni ha
kilencz tulajdonos által aláirt inditvány ada
tott be ; s bár százan voltak jelen , nem ta

lálkozott kilencz egyén ki ily inditványt tá
mogatott volna .
Clive ennél fogva a Társaság bengáli
birtokainak kormányzójává s főparancsno
kává neveztetett ki. Azonban előbbi nyilat
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kozatához ragaszkodott s vonakodott hivata
lába lépni, mig a következő igazgató - válasz

tás eredménye tudva nincs. A küzdés makacs
volt, de Clive győzött. Sulivan , kevéssel ez
előtt korlátlan úr India - Houseban , egy sza

vazattöbbséggel birta saját székét is megtar
ni . az elnök úgy, mint helyettese az új kor

mányzó barátai voltak.
Ily körülmények közt evezett Lord Clive

harmadszor s utoljára Indiába. 1765 . május
hon érkezett Kalkuttába s az egész kormány
gépezetet még sokkal rendetlenebb állapotban

találta mint előre gondolá . Mir Dseffer, ki ke
véssel azelőtt veszté el idősb fiát Miront, az

alatt halt meg, mig Clive útban volt. A kal
kuttai angol hivatalnokok már szigoru paran
csokat kaptak hazúl hogy a benszülött feje
delmektől ajándékokat el ne fogadjanak . De
nyereség -sovárgva s nem szokva meg az en

gedelmeskedést távollevő , hanyag és roszul
értesített főnökeiknek , ismét áruba bocsáták
a bengáli trónt. Mintegy százhuszezer font st.
osztatott ki a Társaság kilencz legbefolyáso
sabb hivatalnoka közt s ezen vesztegetés di

jában , az elhalt Nabob egy kis fia emeltetett
apja helyére . Clive , megérkeztekor mindjárt

értesült e gyalázatos vásárról. Egy bizalmas
barátjához érkezte után közvetlenül irt leve
lében oly hangon önti ki érzelmeit , mely ne.
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künk, oly merész , határozott s szinpadi fito

gatásra oly kevéssé hajlandó embertől külö
nösen meginditónak tetszik. „ Jaj!“ igy ir,
„ hová sülyedt az angol név ! Nem tudtam meg
állani, hogy az angol nemzet, hajh tán visz
szahozhatlanul elveszett becsületének néhány

könyet ne szenteljek. De nyilvánitom , ama
Főlényre, ki minden szivek vizsgálója, s ki
nek, ha van túlvilág , számadással tartozunk ,
hogy én ide minden megvesztegetésen felül
emelkedett lélekkel jöttem ; s el vagyok ha

tározva, széttiporni e nagy és növekedő go
noszt, vagy elveszni a kisérletben .“
A tanács összejött s Clive nyilvánitotta
teljes elhatározását, hogy gyökeres reformot

eszközöl s e czélra a reá bizottmind polgári
mind katonai teljhatalmat igénybe veszi. John
stone, egyike a legvakmerőbb s leggonoszabb
embereknek a gyülekezetben , ellent akart
mondani. Clive félbeszakitá s fensőség hang

ján kérdezte, valjon kétségbe akarja-e vonni
az új kormány teljhatalmát? Johnstone meg
ijedts tagadta hogy ilyes czélja volna. A
tanács-asztalnál minden arcz megnyúlt és el
fehéredett s többé egy hang ellenmondás sem
hallatott.

Clive beváltotta ' szavát. Mintegy másfél
évig maradt Indiában s e rövid idő alatt a

legkiterjedtebb , legnehezebb és legüdvösb re
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formok egyikét hajtotta végre melyeket csak
valaha államférfi eszközölt. Életének e szaka

volt az, melyre később is a legtöbb büszke

séggel nézett vissza. Hatalmában állt, már is
ragyogó vagyonát megháromszorozni; vissza
éléseket elnézni, mutatva mintha elejöket vette
volna : megkedveltetni magát minden Bengál
ban levő angollal , ha kapzsiságuk áldozatául
enged egy tehetlen és gyáva fajt , mely azt
sem tudta hol az a sziget honnan elnyomói

kiszármaztak s nem remélheté hogy panaszai
15000 tengeri mértföldnyire elhassanak . Tudta
ő , hogy ha komolyan neki adja magát a re
form művének , minden rosz szenvedélyt fegy
verre szólit önmaga ellen . Tudta mily vak és
engesztelhetlen lesz azon kincsszomjú kalan
dorok gyülölete, kik nehány hónap alatt fe

jedelmi vagyont reméltek összehalmozhatni s
egyszerre minden reményöket meghiusúlva
látják. De a jobb részt választotta , s lelke

minden erejét fölidézte , a plasseyi csatánál
sokkal nehezebb harczra. Eleinte semmi ki

látás nem volt sikerre , de vas- ereje s heves
akarata csakhamar visszanyomott minden aka

dályt. A benszülöttektől ajándékot fogadni el
szigorún megtiltatott. A Társaság hivatalno
kainak magány kereskedése megszüntetett. E
rendszabályok ellen az egész telep, mint egy

ember látszott föltámadni. De a kérlelhetlen
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kormányzó nyilvánitá , hogy ha Fort-William
ban nem talál támogatásra , máshol fog azt
keresni, s néhány polgári titsztviselőt hozatott

Madrasból, kik az igazgatásban segélyére le
gyenek. A legellenszegülőbbeket elbocsátotta

hivatalaikból. A többiek megadták magokat
a kikerülhetlenbe s igen rövid időn le volt

győzve minden ellenállás.
Clive azonban sokkal több belátással birt
mintsem észre ne vett volna, hogy az utóbbi
visszaélések részint oly oknak tulajdonithatók ,

mely ismét hasonló eredményeket fogna szülni,
mihelyt az ő vaskeze szoritása megszünnék .

A Társaság , szolgái fizetésére nézve hibás
politikát követett. A fizetések oly csekélyek
voltak hogy belőlök annyi kényelmet sem le

hetett megszerezni, mennyi egy europai em
bernek a forró égaljban egészségére s jóllé
tére múlhatlanúl szükséges. Ily szűk fizetés

ből lehetlen volt egy rúpiát is félre tenni.
Nem lehet föltenni hogy csak középszerű te
hetségü enber is, rászánja magát hogy leg
jobb éveit számüzetésben, égető hő nap alatt

töltse el, s nem többért, mint ily csekély fi
zetésért.Azért már kezdettől fogva, hallgatólag
meg volt állapitva hogy a Társaság ügyvivői
magány kereskedést üzhetnek . E szokás azon
ban komolyan hátrányos volt a testület ke
reskedelmi érdekeinek . Már ama mély bela
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tásu szemlélő , Roe Tamás, I. Jakab uralko
dása alatt, sürgetőleg tanácsolta az igazga
tóknak hogy segitsenek e bajon . „ Feltétlenül
meg kell tiltani, mondá , a magány kereske
dést ; a köz -üzlet nyerni fog ezáltal. Tudom
hogy ez kemény dolog, az emberek azt mond
ják , hogy a csupa fizetésért egyik sem szol

gál. De ez ellenvetést el lehet oszlatni: adja
tok nagy fizetést, hogy legyenek megelé
gedve, akkor tudjátok , mibe kerül az egész
üzlet. .
E jó tanács daczára megmaradt a Tár

saság a régi rendszernél , csekély fizetéseket
adott s elnézte a hivatalnokok mellék kere
set forrásait. A tanács egy tagjának fizetése
háromszáz font volt. Ámbár tudva volt, hogy

ily állásban nem lehetett élni Indiában tizszer
annyinál kevesebből; azt pedig várni sem le
hetett, hogy még jól élni is rászánja magát

valaki Indiában, ha csak félre is nem tehe
tett Angliába hazatérte idejére valamit. Ben
gál meghóditása előtt e rendszer kevesbithette

valamivel a tulajdonosok osztalékát, de azon
túl nem sokat ártott. De most a Társaságé
volt a kormány. Hivatalnokait nevezhették
még ügyvivőknek , ifjú kereskedőknek , idősb
kereskedőknek ; de tulajdonkép proconsulok ,
propraetorok , procuratorok voltak, nagy terü

leteken . Mérhetlen hatalommal birtak , s kö

1
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zönségesen el volt ismerve hogy rendes fize
tésök elégtelen . A régi szokás és főnökeik
hallgató beleegyezése felhatalmazta őket hogy
közvető útakon gazdagodjanak s ebben fe
küdt a borzasztó elnyomás és zsarolás oka

mely Bengált kiszivattyúzta . Clive tisztán
látta mily összeférhetlen dolog, hatalmat adni
valaki kezébe s azt kivánni hogy szükségben

éljen. Átlátta hogy semmi reform hatós és ál
landó nem lehet, mely a Társaság hivatalno
kainak bőkezű fizetésével nincs egybekötve.
Tudta azt is, hogy az igazgatók nem lesznek
hajlandók saját kincseikből emelni fölebb a
fizetéseket. Az egyetlen út mely a kormányzó.
előtt nyitva állt olyan volt mi őt sok balma
gyarázatnak tette ki, de melynek általa lett
elfogadását részünkről teljesen igazoltnak tart

juk . A fizetések fedezésére a só - egyedárusá

got mutatta ki, a mi egész a mi időnkig az
indiai jövedelem

egyik főforrása volt s azt

oly kulcs szerint osztotta fel, mely nem hely

telenül látszik megállapitva. Ellenségei vá
dolták, történetirók vádolták e miatt , hogy

utasitásait áthágta , hogy igéreteit megszegte ,
hogy ugyanazon visszaélést szentesitette, mely
nek megszüntetése volt sajátképi föladata ,
t. i. a Társaság szolgáinak magánykereske
dését. De minden elfogulatlan ' és belátással
biró embernek meg kell engednie , hogy az
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általa felállitott rendszer és a közt melynek
eltörlésére küldetett nincs valódi hasonlat. A

só egyedáruság kincstári jövedelem forrás volt
minden indiai kormánynak, mielőtt még Clive
született. S az maradt, sokkal halála után. A

polgári hivatalnokoknak világos igényök volt

bizonyos dijra a jövedelemből; és Clive nem
tett egyebet, mint hogy a jövedelem egy bi
zonyos részére utalványozta ezen dijakat. Ez
által, végét vetvén azon fogásoknak melyek
kel óriási vagyont lehetett hirtelen szerezni,

minden keleten alkalmazott angol hivatalnok
nak módot nyujtott hogy lassan , de biztosan
vagyont gyüjthessen magának . S még is , oly
nagy az emberek igaztalansága, hogy az éle

tére valódi árnyat vető tettei közül egy sem
vont annyi vádat maga után, mint e rendsza
bály mely tulajdonkép nem volt egyéb , mint

egy, a többi reformok sikerülésére múlhatlan
szükséges újitás.
A polgári hivatalok ellenzékét legyőzte ;
a hadsereg ellenállása még félelmesebb volt.

Az igazgatók által elrendelt meggazdálkodá
sok némelyike a katonaság érdekeit érinté,

miből oly vihar támadt a minővel egy Caesar
sem szeretett volna szemben állni. Nem köny
nyü dolog volt azok ellenállását leküzdeni,
kik egy csak fegyver által kormányzott or

szágban a fegyver hatalmát tartották kezeik
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ben . Kétszáz angol tiszt összeesküdt a kor

mány ellen s elhatározták hogy egy nap le
teszik tisztségöket ; nem kételkedvén hogy
Clive készebb lesz bárminő feltételekbe bele
egyezni mintsem a hadsereget , melyen egye

dűl alapúlt a keleti uralom , egyszerre tisztek
nélkül hagyja. Kevéssé ismerték azon győz
hetlen lelket, melylyel szemben álltak . Clive

környezetében volt még néhány tiszt, a kik
ben bizhatott. Sz. György -erődből újakat ho
zatott még. Tiszti rangot adott kereskedői
ügynököknek is, kik hajlandók voltak őt e

válságban támogatni; s parancsot adott, hogy

minden tiszt ki lemondását beadja azonnal
Kalkuttába hozassék. Az összeesküvők átlát
ták hogy roszúl számitottak . A kormányzó

kérlelhetlen volt. A hadsereg állhatatos ma
radt. A sipoyk , kikre Clive mindig rendkivüli
hatást gyakorolt , törhetlen hűséggel ragasz
kodtak hozzá. Az összeesküvés vezetői elfo
gattak, bepöröltettek , s elcsapattak. A töb
biek , megalázva s leverve, könyörögtek hogy
lemondásukat visszavehessék . Sokan, könnyek
közt tanusiták bűnbánatukat. A fiatalabbak

kal Clive szeliden bánt; de a vezetők iránt
kérlelhetlen szigoru volt. Szigora azonban
minden személyes ellenségeskedéstőlmentma

radt. Mig hivatala jogos hatalmát szigorún
fentartá, személyes bántalmakat nagylelkű
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megvetéssel mellőzött. A tisztek egyike azzal

vádoltatott, hogy a kormányzó meggyilkolá
sát hozta javaslatba ; de Clive nem hallgatott
e vádra. „ A tisztek,“ mondá, „ angolok , nem
orgyilkosok .“
Mig a polgári hivatalokat rendezte s a
fegyelmet a seregben helyreállitotta , ép oly
szerencsésen járt el a külpolitikában is. Az

indiai földre érkezése egyszerre a béke biz

tositéka lőn. Az oudei Nabob akkor nagy se
reggel állt Bahar határán. Sok afghan ésmah
ratta csatlakozott hozzá s nem kevéssé lehe
tett minden benszülött hatalmasságok szövet

kezésétől tartani, az angolok ellen . De Clive

neve azonnal elfojtott minden ellentörekvést.
Az ellenség , a legalázatosb hangon kért bé
két s oly feltételek alá vetette magát a mi
lyeneket az új kormányzó jónak látott elébe
irni.

Egyszersmind az egész bengáli kormány
zat új lábra állittatott. Addig az angolok ha

talma e tartományban egészen határozatlan

volt. A birodalom régi alkotmányában szó
sem volt róla , és azóta semmi szerződés ál
tal nem lőn tisztán körülirva . Azon hatalom

hoz hasonlitott, melyet a nyugati (római) bi
rodalom végelgyöngülése korában idegen zsol

dos hadak nagy vezérei, egy Ricimer vagy

Odoaker, kik tetszésök szerint tettek és vet
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tek egy csomó, Caesar és Augustus névvel
ékitett jelentéktelen fejedelmet, gyakoroltak
Italián. De mint Italiában, úgy történt Indiá
ban is ; a harczos idegenek végre illőnek
itélték a fegyverrel szerzett hatalomnak a jog

és hagyomány szentesitését is megadni. Theo
dorik eszélyesnek itélte megbizást eszközölni
a távoli byzanti udvartól, mely őt Italia kor
mányzójává tegye; és Clive hasonlókép fo
lyamodott a delhii udvarhoz mind azon hata

lom formaszerű ráruházásáért, melynek lénye

gét anélkül is birta . A .Mogúl teljesen tehe
tetlen volt , s bár morogva , mégis jobbnak
látta elfogadni, hogy az angolok nehány
perzsa iratért mi neki semmibe sem kerül, jó

rúpiákat adjanak neki cserébe, miket külön
ben soha sem birtvolnaftőlük kicsikarni. Hamar
meglett a vásár, s Hindostan czimzetes ural
kodója kiadta az oklevelet melynek erejénél

fogva a keletindiai angol Társaság felhatal
maztatott Bengal, Orissa és Bahar jövedelmei
nek szedésére és kezelésére.

..

Még volt egy Nabob , ki a britt hatal
masságokhoz oly viszonyban állt, mint a me

rovingi házból való utolsó bárgyu Chilperikek
és Childerikek , tehetséges és erélyes major
domusaikhoz, egy Martell Károlyhoz, Pipin

hez . Egyszer már azon a ponton volt Clive,

hogy ez árnyat végkép elejtse. De aztán azt
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gondolta hogy jobb lesz , kivált más europai
nemzetekkel szemben, tovább is a Nabob ne

vét használni. Ugy vélte, a francziák , dánok
és hollandok sokkal szivesebben alávetik ma

gokat a benszülött fejedelem tekintélyének ,
kit tisztelni megszoktak , mint egy velök ver

senyző kereskedő testületnek. E politika ak
kor eszélyes lehetett. De az ürügy csakhamar
igen gyöngének bizonyult arra hogy valakit
meg lehessen csalni vele, s egészen félre is
tétetett. Mir Dseffer utóda most is Mursheda

badban székel, családi fővárosában , Nabob
czimet visel, az angolok „ Fenség" -nek szólit
ják s meghagyták neki a fejedelmi udvar egy
részét mely őseit környezé. A kormány száz
hatvanezer font évdijt ad neki. Kocsiját örök

környezik s ezüst botú szolgák mennek előtte .
Személye és lakása ki van véve a törvény
széki hivatalnokok közönséges hatalma alól.
De legkisebb országlati hatalommal sem bir
s ténylegesen csak a társaság egy előkelő és
gazdag alattvalója.
Clivenak könnyü lett volna második ben
gáli kormányzása alatt oly gazdagságot gyüj
teni, minővel egy alattvaló sem birt Europa
ban. Valóban , a nélkül, hogy a tartomány

gazdag lakóit nagyobb nyomással illette volna
mint a minőhez legszelidebb uralkodóik szok
tatták , kaphatott volna évenként háromszáz
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ezer fontra menő ajándékot. A szomszéd fe
jedelmek szivesen fizettek volna bármily nagy
árt barátságáért. De minden arra mutat, hogy
szigorún tartotta magát azon rendszabályok
hoz melyeket mások elébe tűzött. A benaresi

radsah nagy becsű gyémántokkal kinálta meg.

Az oudei Nabob nagy pénzösszeg s egy be
cses ékszer -szekrény elfogadására erőltette.
Clive udvariasan , de határozottan visszauta

sitotta ; s megjegyzendő hogy nem csinált
magának érdemet e visszautasitásból, sőt e
tények

csak halála után jöttek

tudomásra.

Pontos számadást vitt fizetéséről, a sóegyed
áruságból reáeső osztalékról s azon ajándé

kokról, melyeket illetlenség lett volna, keleti

szokások szerint, el nem fogadni. E források
ból nyert összegből fedezte állása költségeit ;

a felesleget, nehány hű barátja közt osztá fel,
kik őt Indiába kisérték . Mindenütt dicseke

dett, s a mennyire meg birjuk itélni, joggal
dicsekedett , hogy utolsó Indiában tartózko
dása inkább kevesbitette , mintsem

növelte

vagyonát.

Egy nagy összeget mégis elfogadott. Mir
Dseffer , végrendeletileg hatvanezer font ster
linget hagyott neki pénzben és drágaságok
ban ; az új rendelkezések pedig csak az élők

ajándékaira vonatkoztak s nem terjedtek ki
a halottak hagyományaira . Clive elfogadta a
Lord Clive .
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pénzt, de nem maga számára . Az egészet át

adta a Társaságnak nyugdij alapúl a szolgá
latra képtelenné vált tisztek és katonák szá
mára. A maig is nevét viselő alap e fejedelmi
ajándéknak köszöni eredetét.

Tizennyolcz havi ott tartózkodás után,
egészségi állapota szükségessé tette vissza

térnie Europába.

1767 januárban távozott

utoljára azon országból melynek sorsára oly

hatalmas befolyást gyakorolt.
.
Másodszori visszatértét Bengálból, nem
üdvözölték honfitársai oly tetszés -zajjal mint
az elsőt. Számos ok volt már mozgásban, mi
élete hátralevő éveit megkeserité , s öt kora
sirba dönté. Régi ellenei India -Houseban még
mindig hatalmasak és tevékenyek voltak ; s

egy nagy csoport oly szövetségestől nyertek
erősbülést kiknek indulatossága felülmulta az
övéket. A tolvajok és zsarolók egész raja ,
kiktől Bengált megmentette , az ily alyas lé

nyek természetében fekvő engesztelhetlen bo
szúdühvel üldözte őt.

Sok

közülök indiai

részvényekbe fektette vagyonát csakhogy job
ban árthassanak azon embernek , kinek szi
lárdsága határt vetett ragadozásaiknak . Hazug
ujságok keletkeztek semmi más czélból csak

az ő rágalmazására ; s a közvélemény han
gulata olyan volt, hogy e mesterkedések , me
lyek rendes körülmények közt hatálytalanok
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maradtak volna az érdem és igazság ellené
ben, most rendkivüli benyomást tettek.
Az Indiában történt nagy események az
angol emberek egy új osztályát hozták létre,

kiket Nabobnak neveztek. Többnyire sem régi
sem vagyonos családokból eredtek ; kora ifjusá
gukban küldettek keletre ; s ott roppant vagyo
nokat szereztek , miket haza hoztak szülőföl

dükre. Természetes volt, hogy nem levén alkal
muk a legjobb társaságba vegyűlni, volt minde

nikben valamiesetlenség s valami feszités,mint
az ugorkafára felkapottakban szokott. Termé
szetes volt, hogy Ázsiában lakásuk alatt ragadt
reájok sok olyan szokás és hajlam , mi, ha
nem épen visszataszitó , mindenesetre szokat
lannak tetszett azok előtt kik soha nem vol
tak Europán kivűl. Természetes volt , hogy

miután keleten nagy tekintélylyel birtak , itt
hon sem akartak homályba sülyedni; s pén
zök levén , születésök s magos összekötteté

seik pedig nem , természetes volt hogy az

egyetlen előnyt melylyel birtak kissé tolako
dólag is fitogatták . Valahol megtelepedtek,
hadviselés volt köztök s a régi nemesség, a
gentry közt, hasonló ahoz mely Francziaor
szágban a közbérlő s a marquis közt dühön

gött. Ez ellenségeskedés az aristokratiával
sokáig jellemző vonása maradt a Társaság

hivatalnokainak . Több mint húsz évvel azon
8*
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idő után melyről szólunk, mondá Burke, hogy
a jakobinusokhoz számithatók „ a keletindiaiak
csaknem egy lábig , kik nem tudják meg
emészteni, hogy személyes fontosságuk nincs
arányban gazdagságukkal.“

A Nabobok csak hamar a legnépszerűt
lenebb emberek lettek . Némelyikök keleten

kitünő tehetségeket tanusitott, s nagy szolgá
latokat tett az államnak ; de tehetségeik ott
hon nem váltak előnyükre, s szolgálataik ke

véssé voltak ismeretesek . Hogy homályból
eredtek , hogy nagyon meggazdagodtak , hogy
azt szemtelenül fitogatták és túlzóan költöt

ték, hogy a környékben mindennek felszök
tették az árát, a fris tojástól a rozzant bo
rugb -ig , hogy inasaik egyenruhája túlragyogta
a herczegekéit s kocsijok czifrább volt a

lordmayorénál, hogy nagyszámu és roszúl fe
gyelmezett háztartásuk példája a környék
fele - cselédségét elrontotta , hogy nagy részök ,
minden fényüzése mellett sem birta eltalálni

a jó társaságok hangját, hanem ménesök és
szolgasergök , ezüst edényeik s drezdai por

czellánjok, vad-pecsenyéik s burgundi boraik
daczára is közrendű emberek maradtak : mind

ez ellenök úgy azon osztályban melyből ered
tek mint abban melybe be akartak tolakodni
azon keserű ellenszenvet költötte föl, mely
irigység és megvetés vegyületéből származik .
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De midőn az mondatott , hogy e gazdagság,
mely birtokosát képessé tette hogy a lord
helytartót a lóversenyen legyőzze vagy a kö
vetségtől egy a hűbérkönyvvel egykorú család
fejét elüsse , - nyilvános szószegés, törvé
nyes fejedelmek letétele , egész tartományok
nyomorba döntése által lőn összehalmozva,

akkor az emberi természet jobb és nemesebb
oldalaiszintúgy mint előbb a nemtelenebbek és
aljasabbak, föllázadtak a nyomorúlt ellen , ki
bűn és gyalázat útján jutott azon gazdagság
hoz melyet most követelő és izléstelen pazar

lással szór szét. A szerencsétlen Nabob, úgy
látszék , azon gyöngeségekből van összetéve
melyekre a vigjáték a nevetségessé tétel leg

hegyesebb nyilait szórta , és azon bűnökből
melyek a legsetétebb árnyakat vetették a
tragoediára : Turcaretből és Neróból, Jour
dain urból. és III. Rikhardból. Gúny és átok

oly vihara, melyhez csak a puritánok elleni
kitörés a restauratiókor vala hasonlitható , zá
porzott a Társaság szolgái fejére . A becsü

letes ember elborzadt ha azon módra gon
dolt melylyel pénzüket szerezték ; a gazdál
kodó ember, ha azon módra, melylyel elköl

tötték. A műkedvelő izléshiányukat gúnyolta ;
a világfi megvetette őket mint közönséges

ficzkókat. A legkülönbözőbb érzelmű és irá
lyu irók , methodisták és libertinusok , bölcsé
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szek és gúnyűzők , egyszer egy nézeten vol

tak ! Alig mondunk igen sokat , állitván hogy
mintegy harmincz éven át Anglia egész köny
nyü irodalmán az épen festettük érzelmek vo

núltak át. Foote egy indo-angol főnököt vitt
a szinpadra, a ki kicsapongó, nemtelen , zsar
noki, szégyenli egyszerű fiatalkori barátait,
gyűlöli a főranguakat, de gyermekes nyugta
lansággal tolakszik közéjök , keritők és hizel
gőkre fecsérli pénzét , szék -hordárait a leg
drágább üvegházi virágokkal cziczomázza fel
s a járatlanoknak rápiákról, lak -ról és dsag

hir-ról hadar mindent összevissza. — Macken
zie , finomabb elmésséggel fest egy egyszerű
falusi családot, melyet egyik tagjának indiai
szerzeményei hirtelen gazdaggá tesznek s
mely a nagyok szokásainak esetlen majmo

lása által nevetségessé válik . Cowper, azon
magasztos intő -beszédben , mely a héber köl

tők valódi szellemétől van ihletve , India el
nyomását elsőnek tette azon nemzeti bűnök
sorában melyekért isten szerencsétlen hábo
rúk éveivel, saját tengerein szenvedett vere

ségekkel, s amerikai birtokai elvesztésével
sújtotta Angliát. Ha olvasóink közül valaki

nem sajnálná a fáradságot s a kölcsönkönyv
tárak porlepte zugaiban valamely hatvan éve

megjelent regényt keresne ki, igen valószinű ,
hogy a fő - vagy a másod- gazember egy bősz
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öreg Nabob lenne benne , kinek roppant va
gyona , sárgafekete arcz-szine, rosz mája s
még roszabb szive van .

Ilyen volt, a mennyire most megitélhet
jük , az ország közvéleménye a Nabobok iránt.
és Clive kiválólag „ a Nabob “ volt, a legügye
sebb , a leghirhedtebb , a legelső , rangra és

gazdagságra , valamennyi közt. Vagyonával
oly szembetünő módon élt, mi lehetetlen volt

hogy gyülöletet ne költsön. Nagy pompát vitt,
a Berkeley -téren . Palotát épitett Shropshire
ban , másikat Claremontban . Parlamenti befo
lyása egyensúlyban állt a legnagyobb csalá
dokéval. De mind e fényben és súlyban ta
lált az irigység valami gúnyolni valót. Rokonai
némelyikének oly esetlenül állott a rang és
gazdagság mint a Mackenzie Mushroom Mar
gitjának . Sőt minden fényes tulajdonai mel
lett , maga sem volt ment azon gyöngéktől,
miket a kor gúnyirói, osztálya jellemvonásai
gyanánt állitottak fel. A táborban ugyan, úgy

látszik , nagyon egyszerű volt életmódja ; foly
vást lovon volt , soha egyenruhájánál mást

nem viselt, selyembe nem öltözködött , palan .
kinba nem ült s a legegyszerűbb élelemmel

megelégedett. De mihelyt nem állt sereg élén,
e spártai mérsékletet azonnal sybaritai fitog

tató fényüzéssel cserélte föl. Bár alakja nem
volt kecses, s kemény vonásait csak szigorú,
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rettenthetlen és parancsoló kifejezésök men
tette meg a rútságtól, mindazáltal gazdag és
felötlő ruhákat kedvelt s oktalan fényüzéssel

tölté meg ruhatárát. Sir John Malcolm , egy
Sir Matthew Mitë-hoz méltó levelet idéz, mely

ben Clive „kétszáz inget , a legszebbet és fi
nomabbat mit csak szerelemmel vagy pénzzel
meg lehet fizetni“ rendel meg magának . Ne
hány ily nemű bolondság , a hir által túlzóan

nagyitva , kedvezőtlen benyomást tett a köz

véleményre . De nem ez volt még a legro
szabb. Fekete történetek , miknek nagyobb
része puszta ráfogás volt, terjesztettek indiai
eljárásaira vonatkozólag. Ellene fordult az
egész gyülölet, nem csak azon egy-két rosz
tettért mire magát lealacsonyitá , hanem min

den angolnak Indiában elkövetett minden rosz
tetteért, olyanokért, mik távollétében történ
tek , sőt olyanokért, miknek férfiasan szegült

ellene, miket szigoruan megbüntetett. Epen
azon visszaélések rovattak terhére , melyek

ellen becsületes, elszánt és sikeres harczot
folytatott. Úgy tekintették őt mint személye
sitését mind azon bűnöknek és gyöngéknek ,

miket a közönség , alaposan vagy alaptalanul
az ázsiai angol kalandoroknak tulajdonitott.

Magunk hallottunk öreg embereket, kik tör
ténetéből mit sem tudtak , de ifjú korukban
felőle megrögzött előitéleteiket le nem

ráz
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hatták, úgy beszélni róla mint a megtestesült

ördögről. Johnson mindig igy szólt róla.
Brown, kivel Clive, kéjkerteit rendeztette , el

bámult a mint előkelő dolgoztatója házában
egy szekrényt pillantott meg, mely egykor a

murshedabadi kincstárból aranynyalvolt meg
töltve s meg nem foghatá, hogy engedi e go
nosztevőt alunni a lelkiismeret , midőn ily

tárgy hálószobája közelében áll. A surrey -i
köznép borzadálylyal tekinté a Claremontban

épülő palotát s azt suttogta , hogy az átko

zott lord az ördög ellen épiti oly vastagra a
falakat, ki őt előbb utóbb elevenen fogja el
vinni. A bámész paraszt suhanczok közt, kik

e rémtörténetet beszivták egy Hunter nevű

haszontalan csúnya kölök volt , ki később
Huntington Vilmos S. S. név alatt eléggé is

meretessé vált ; s ezen hires csalónak go
noszsággal sajátságosan vegyült babonássága ,

úgy látszik , nem kevés táplálékot szivott azon
mondákbólmiket Clive élete és jellemérőlhallott.
Ezalatt a lökés, melyet Clive Bengal
közigazgatásának adott , egyre gyöngébb

és

gyöngébbé lőn. Politikáját nagy mértékben
fölhagyták ; a visszaélések , melyeket elnyo
mott, ismét föléledtek ; s végre a rosz kor
mányzat okozta bajokat egy oly csapás nö
velte, melyet a legjobb kormány sem hárit
hat el. Az 1770 -diki nyáron

az esők kima
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radtak ; a föld száraz volt; a viztartók üre

sek ; a folyók összezsugorodtak medreikben ,
s az éhség, minő csak oly országban lehet,
hol minden háztartás saját kis földecskéjére

van szoritva élelemért, a Ganges egész völ
gyét nyomorral és halállal tölté be. Gyöngéd
és finom nők , kik soha a közönség előtt fáty
lukat nem szellőzteték , most kijöttek belső

termeikből, hol bájaikat keleti féltékenység

őrzé, s az átmenők lábaihoz borúlva esdekel
tek egy marok rizsért gyermekeik számára.
A Hugley mindennap ezer meg ezer hullát
hömpölygetett hullámain , az angol hóditók
csarnokai és kertei mellett, alá . Még Kal
kutta utczái is haldoklókkal s holtakkal vol

tak tömve. A gyönge és sovány élőknek nem
volt elég erélyök hogy elhalt rokonaik tete
meit a máglyákra vagy a szent folyamba vi.

gyék vagy bár a shakálokat és keselyűket
elűzzék melyek fényes nappal emberi hullá

kon lakmároztak . A halandóság mérveit soha
sem számitottak fel pontosan, de a nép szája
milliókra tette azt. A gyászos hir még növelte

az ingerültséget mely Angliában már is ural
kodott az indiai ügyek miatt. A keletindiai
részvények

tulajdonosai aggódtak

osztalé

kaikért. Az emberi érzésüeket meginditották

szerencsétlen alattvalóink szenvedései, s a szá
nalomhoz csak hamar boszankodás járult. Az
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a hir terjedt el, hogy az éhséget a Társaság

hivatalnokai okozták , az országban létező
összes rizs összevásárlása által; hogy a ga
bonát nyolcz -, tiz , tizenkétszeres árán adták

el annak a mint vásárolták volt ; hogy egy
angol hivatalnok , kinek az előtti évben nem
volt száz guineája , a nyomor ez ideje alatt

hatvanezer fontot küldött haza. Részünkről e
vádakat alaptalanoknak tartjuk. Hogy a Tár
saság szolgái, Clive eljövetele óta, ismét pró

báltak rizszsel üzérkedni, valószinű. Hogy ha
üzérkedtek rizszsel , a drágaság által nyer
niök kellett, bizonyos. De semmi ok nincs

azt hinnünk, hogy ők hozták volna elé, vagy
növelték volna azon bajt mit a természeti

csapás eléggé kimagyaráz. Az ez alkalommal
ellenök emelt vád, mint gyanitjuk, ép oly ok
talan volt , mint azon vádak , miket itthoni

drágaságok esetén a gabonakereskedők ellen
hajdan államférfiak és birák emeltek s most
is emel egykét vén asszony. De oly hangos
és közönséges volt e vád hogy még a közön
séges előitéleteken

annyira

felülemelkedett

szellemre is, mint Smith Ádám , tett némi ha
tást. S a mimég különösebb , e szerencsét
lenség szembetünőleg növelte a Lord Clive
népszerűtlenségét. Jó ideje Angliában volt
már mikor az éhség kiütött. Rendelkezései

közt egy sem volt, mely ily csapás előidézé
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sére csak legkisebb befolyással is lehetett
volna. Ha a Társaság hivatalnokai rizszsel
kereskedtek , azt egyenesen az általa felálli
tott, s kormányzása alatt szigorún megtartott

rendszabályok ellenére tették. De honfitársai
szemében ő , mint mondók , a Nabob “ volt,

az angol-indiai jellem személyesitése ; s mig
Surreyben épitkezett és ültetgetett, őt tették
felelőssé a bengáli szárazság minden balkö
vetkezményeiért.

A parliament addig kevés figyelmet for
ditott keleti birtokainkra . II. György halála

óta egymást gyorsan követő gyönge kormá

nyok , melyek mindenikének az udvar előbb
hizelgett, azután megcsalta , birták a hatalom
látszatát. Ármányok a palotában , zajgások a
fővárosban , felkelői mozgalmak az amerikai

gyarmatokban, nem igen engedtek időt a ko
rona tanácsosainak az indiai államviszályok
tanulmányozására. A mibe beleszóltak is ,

gyöngén és határozatlanúl léptek föl. Lord
Chatham ugyan , azon rövid idő alatt , mig
befolyása volt III. György tanácsában, a Tár
saság birtokaira nézve merész és beható rend
szabályokat forgatott eszében. De terveit azon
különös betegség mely ragyogó elméjét ez idő
ben elhomályositni kezdé, meggátolta.
Végre 1772-ben közönségesen elismerték
hogy a parliament nem hanyagolhatja tovább
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az indiai ügyeket. A kormány most erősebb
volt mint azok bármelyike, melyek Pittnek a
nagy whig -szövetséggel 1761-ben történt sza

kitása óta birták a hatalmat. Az államférfiak

figyelmét semmi sürgetőbb belügyi vagy eu
ropai kérdés nem vette igénybe. Két vihar

közötti rövid és csalékony szélcsend volt. A
middlesex -választás okozta izgalom elmúlt;
az amerikai panaszok még nem fenyegettek
polgárháborúval. A Társaság pénzügyi zava
rai válságot idéztek elé; a miniszterek kény
telenek voltak fölvenni a tárgyat ; s az egész

vihar mely oly soká gyülekezett, egyszerre
rázúdult a Clive fejére .:
Helyzete valóban rendkivűl szerencsétlen

volt. Gyülölték az egész országban ; gyülölték
India -houseban , gyülölte a Társaság mind

azon gazdag és hatalmas hivatalnoka, kiknek
kapzsiságával és zsarolásaival szembe szállt.

Kétszeresen gyülölték , jó és rosz tetteiért ;
minden indiai visszaélésért és minden indiai

reformért. A politikai világ úgy állott hogy
semmi hatalmas összeköttetés oltalmára nem
számithatott. A párt melyhez tartozott, a Gren

ville György pártja , ellenséges viszonyban állt
a kormánynyal s még sem olvadt őszintén
egybe az ellenzék egyéb töredékeivel, sem
azon kis csapattal mely még most is Lord
Chatham esélyeit követé, sem a nagyobb és

-

126

-

tekintélyes számmal melynek elismert vezére
Lord Rockingham , volt. Grenville György már
halva volt ; pártja szét vala szórva ; és Clive,

kivül mindazon hatalmas pártokon melyekre
a parliament oszlott, csak azon néhány tag
szavazatára számithatott kiket maga külde a
parliamentbe. Ellenségei, kivált azok kik eré

nyeiért gyülölték , vadak és engesztelhetlen
valának s nem tekintettek semmire. Gonosz
ságuk nem kevesebbre tört, mint vagyona és
becsülete teljes tönkrejuttatására. A parlia

mentből kilökve, sarkantyúit levágva, vagyo
nát elkobozva akárták látni, s kérdés hogy
mindez elolthatta volna -e boszuszomjukat ?
Clive parliamenti taktikája , hadi taktiká

jához hasonlitott. Elhagyatva, körülfogva, túl
nyomó szám ellenében s mindene koczkán ,
nem elégedett meg hogy a védelemre szorit
kozzék hanem merész rohamot kezdett. Az
indiai ügyek tárgyalásának mindjárt ele
jén felszólalt s hosszu és kidolgozott beszéd
ben védte magát az ellene emelt vádak na

gyobb része ellen. Beszéde , mondják , nagy
hatást tett hallgatóira. Chatham lord, ki, bár

előbbi magának csak árnyéka , szerette még

hajdani nagysága szinpadán mutatni magát,
azon este a követek háza erkélyén volt s azt
mondta, hogy sohasem hallott szebb beszédet.

Később Clive felügyelete alatt kinyomtatták ;
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s bármily magasra tegyük is irodalmi baráti
tól nyerhetett segélyét, kilátszik belőle hogy
férfias szellemmel s nem csak a vizsgálódás,
hanem az ékesszóló előadás tehetségének is
oly mértékével birt, mit gondos tanulmány a

legmagasb tökélyig képezhetett volna. Védel
mét ezúttal utóbbi kormányzása rendszabá
lyaira szoritotta s annyiban eredménye is volt,
hogy ellenségei ettől fogva jónak látták meg

támadásaikat főleg élete előbbi része ellen
intézni.

Szerencsétlenségére, élete előbbi szaká
ban volt nehány megtámadható pont. Az in
diai ügyek megvizsgálására bizottmányt ne

veztek ki szavazat útján s e bizottmány rosz
lelkű gonddal kutatta át ama nagy forrada
lom egész történetét mely Suradzsah Dowlát
megbuktatta s Mir

Dseffert fölemelte volt.

Clivet a legkimélytelenebb kihallgatásoknak
és szembesitéseknek vetették alá , s később
keservesen panaszolta , hogy vele, Plassey bá

róval úgy bántak mint egy juh-lopóval. Fele
leteinek merészsége s nyiltsága magában elég
volna annak kimutatására mily idegenek vol

tak természetétől azon csalfaságok , melyek
hez keleti alkudozásai közben néhányszor
folyamodott. Bevallotta azon fogásokat me
lyeket Omicsund megcsalására használt s el.
szántan mondá hogy nem

szégyenli azokat,
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és hasonló körülmények közt ismét csak úgy

tenne. Elismerte hogy Mir Dseffertől roppant
összegeketkapott; de tagadta hogy az erkölcs

vagy becsület kötelességeit megsértette volna
érettök . Ellenkezőleg s nem minden alap nél

kül, a legritkább önzetlenség dicséretét kö
vetelte magának . Élénken festé azon helyze
tet melybe őt győzelmei juttaták : egy nagy

fejedelem , egészen tetszésétől függve ; egy
gazdag város, a kizsákmányoltatástól remegve ;
dús bankárok , kegyeiért versenyezve ; arany
és drágaság halmokkal tömött boltozatok

előtte kitárva ; „ Istenemre , Elnök úr,“ igy
kiálta fel , „ e perczben bámulattal gondolok

saját mérsékletemre !“

A vizsgálat oly hosszúra nyúlt hogy a
két ház eloszlott bevégződése előtt. A követ

kező ülésszakban folytattatott. Midőn végre a

bizottmány bevégezte munkáját, belátó és
pártatlan biráknak nem volt nehéz itélni az

eredmény fölött. Világos volt , hogy Clive
egynehány oly tettet követett el, a mit lehe
tetlen igazolni ha csak az egyének

és álla

mok viszonyait szabályozó legszentebb tör

vények tekintélyét meg nem támadjuk . De
szintoly világos volt, hogy nagy tehetségeket

sőt nagy erényeket is tanusitott, s hogy mind

hazájának mind India népének rendkivüli
szolgálatokat tett; és hogy valóban nem Mir
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Dsefferrel való üzelme, sem Omicsund meg
csalása, hanem a miatt vonatott vizsgálat alá ,
mert a kincsvágynak és zsarnokságnak oly

határozottan szegűlt ellen.
A közönséges büntetőjog mitsem

„ tettek kiegyenlitéséről.“

tud a

A legnagyobb

ér

demet nem lehet mentségül felhozni a legki.

sebb bűnvád ellen. A ki vasárnap reggel sört
mért, nem védheti magát azzal hogy egy em
bertársa életét, a magáé veszélyeztetésével

mentette meg. Ha kis fia kocsijába egy új
foundlandi ebet fogott , nem mentheti magát

azzal hogy Waterloonál megsebesült. De nem
ily szempontból kell kiindulnunk oly embe
rek irányában , kik a rendes korlátokon messze

túl emelkedve, nem mindennapi kisértetekkel
küzdve nem is közönséges elnézésre tarthat

nak igényt. Ily embereket a kortársaknak
mindig azon mérték szerint kellene megitél
niök , mit az utókor szaband reájok . Rosz

tetteiket nem kell ugyan jóknak nevezni, de
jó és rosz tetteiket becsületesen kell össze

mérlegelni s ha egészben véve a jók túlnyo
mók , az itélet nem csak felmentő hanem he

lyeslő tartozik lenni. Egyetlen nagy uralko
dót sem menthetne fel oly biró, ki szemét
kérlelhetlenül egy vagy két nem igazolható
tettre szegezné. Bruce , Skotia szabaditója ,
Móricz, Németország szabaditója , Vilmos, Hol
Lord Clive.
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landia szabaditója, Murray, a nagy kormányzó,
Cosmo, hazája atyja , IV . Henrik franczia ki
rály , Nagy Péter czár, – mikép állhatna ki
ezek egyike is, ily itéletet? A történelem ma
gasb nézpontokat keres s nagy államesemé

nyek legjobb itélőszéke : a történelem itélő
széke.

Minden párti értelmes és mérsékelt em
berek érezték ezt Clive esetében . Nem nyil
vánithatták őt hibátlannak ; de nem voltak
hajlandók , martalékúl hagyni őt azon nemte

len gondolkodásu és elkeseredett fajnak mely
eltiporta őt s halálra akarta kinozni. Lord

North , bár épen nem szerette őt, még sem
volt hajlandó végletekig menni ellene. Még a
vizsgálat folyamatban volt , midőn Clive, ki

nehány éve neveztetett volt ki a Bath -rend
lovagjává , VII. Henrik kápolnájában nagy
pompával igtattatott be. Kevéssel arra, Shrop
shire Lord-helytartójává nevezték ki. A kéz

csók alkalmával III. György , ki iránta min
dig jó indulattal viseltetett , magán kihallga
tást adott neki, félóra -hosszan beszélt vele az

indiai ügyekről s szembetünőleg meg volt
indúlva midőn az üldözött tábornok , szolgá
latairól s az azokért tapasztalt háláról szólt .

Végre a vádak határozott alakban ke

rültek a követek háza elébe. Burgoyne, a bi
zottmány elnöke, elmés és becsületes világfi,
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kellemes drámairó , soha kétségbe nem vont

bátorságú katonatiszt, kinek ügyessége akkor
nagy becsületben állott , jelent meg vádlóul.
A kormány tagjai megoszlottak véleményök
ben ; mert akkorban minden kérdés, kivéve a
mi egyenesen a kormánytól eredt, vagy a mi

a kormány ellen megtámadást foglalt magá
ban , nyilt kérdés volt. Thurlow , a korona
ügyvéde, a vádlók közé állt. Wedderburne,
a fő -államügyész, Clive benső barátja , ennek

védelmére kelt az ékesszólás és védelem rend
' kivüli erejével. Emlitésre méltó körülmény,
hogy nehány évvel utóbb Thurlow legkiválóbb

védője volt Warren Hastingsnak , mig Wed
derborne legengesztelhetlenebb üldözői közé
tartozott e nagy , de szinte nem mocsoktalan

államférfinak. Clive saját védelmére rövideb
ben s kevesebb művészettel beszélt , mint a
múlt évben , de nagy erélylyel és hévvel. Nagy
tetteit és sérelmeit számlálta elő , s miután

kérte hallgatóit , gondolják meg hogy nem
csak az ő, hanem saját becsületök felett is
itélendők , eltávozott a házból.
A ház kimondta , hogy az állam fegyve
reivel nyert szerzemények csak az államot
illethetik , s törvénytelen ha az állam szolgái
ily szerzeményeket magoknak tulajdonitnak .

Kimondta , hogy ez üdvös szabály az angol
hivatalnokok által rendszeresen sértetett meg .
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Egy másik napi ülésben kimondta a ház ,
hogy Clive, az indiai angol hadak fölötti pa

rancsnoki hatalmánál fogva Mir Dseffertől
nagy összegeket nyert. Itt a ház megállapo
dott. Burgoyne következtetésének főtételét ,

altételét megszavazta ; de a logikai következ
tetéstől visszadöbbent. Midőn kimondatni in

ditványoztatott, hogy Lord Clive túllépte ha
talmát s a nyilvános hivatalnokoknak rosz

példát adott , – az előleges kérdés tűzetett
ki s keresztül ment. Végre , sokkal azután

hogy a heves vita fölött a nap is feljött Wed
derburne kimondatni kérte, hogy Clive lord

egyszersmind nagy szolgálatokat tett hazájá
nak , javaslata egyhangulag keresztül ment.
Nézetünk szerint, e nevezetes vizsgálat
kimenetele , átalában véve becsületére válik

az alsóház igazságosságának , mérsékletének
és belátásának . Igaz hogy nem voltak erős

kisértetben, igaztalanságot tenni. Igen rosz
birák lettek volna egy Jenkinson vagy Wil

kes elleni panaszban. De a Cliveot illető kér
dés nem vala pártkérdés s annálfogva a ház
azon józanészszel és ép érzéssel itélt , mit
angol férfiak gyülekezetétől mindig megvár
hatunk , ha pártszellem el nem vakitja.
A britt parliament méltányos és mérsé

kelt eljárását még sokkal előnyösb szinben
tüntette föl egy botor tett. XV. Lajos nyo
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morúlt kormánya , közvetlen vagy közvetőleg
minden francziát meggyilkolt, ki hazáját ki

tünően szolgálta keleten. Labourdonnaist a
Bastilleba vetették

8 szenvedésteljes évek

után csak meghalni jött ki onnan. Dupleix ,
megfosztva mérhetlen vagyonától, s megalázó
előszobázás által megtört szivvel, setét sirba
hanyatlott. Lally , betömött szájjal vonczolta
tott a közvesztőhelyre. Anglia alsóháza ellen
ben , ezen helyesen mérlegelő osztó igazságot

gyakorolta az élő hadvezér irányában , mely
rendesen csak halottaknak jut ki. Ép , átala
nos elveket állitott fel ; gyöngéden mutatta
ki, hol távozott el azoktól, s a szelid megro

vást bőkezű dicsérettel enyhitette. Az ellentét
föltűnt Voltairenek, ki mindig részrehajló volt
Anglia iránt, s mindig hajlandó volt a fran
czia parlamentek balfogásait feltüntetni. Sőt

ugy látszik hogy akkortájt Bengál meghódi
tásának történetét forgatta agyában . Emlitette

ily czélját Dr. Moorenak , midőn e mulattató
iró őt Ferneyben meglátogatta . Wedderbur
net nagyon érdekelte a dolog és sürgette
Cliveot hogy nyujtson adatokat. Voltaire, ha
kivitte volna tervét, nem kétkedünk , oly köny
vet adott volna , mely sok eleven és festői

elbeszélést , sok élénken kifejezett helyes és
emberi észrevételt, sok csodálatos összeté
vesztést, sok gúnyt a mózesi időszámlálás el
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len , sok botrányt a katholikus téritőkről és

sok az Új Testamentomból lopott s erényes
és bölcs brahminok szájába adott magasztos
theophilantropiát tartalmazott volna.
Clive most biztos volt vagyona és rangja

birtokában . Ragaszkodó barátok és rokonok
környezték . S még nem múlta el a testi és
lelki erőteljesség korát. De már régóta kezd

tek felhők gyülekezni szellemére s most sürű
homályban tornyosúltak fölötte. Kora ifjúsága
óta ama sajátlagos búskomorság rohamainak

volt alávetve, mely „ végtelenül örül és bol
dog, ha a sirt megtalálhatja .“ Mikor még ir
nok volt Madrasban , kétszer próbálta meg
ölni magát. Az elfoglaltság s a szerencse

üditő befolyással voltak kedélyére. Mig In
diában nagy dolgokkal volt elfoglalva , mig
Angliában a gazdagság és rang el nem vesz

tették az újság ingerét, daczolni birt vele
született bajával. Most már nem

volt semmi

dolga, semmi vágya többé. Tevékeny lelke a
tétlenségben elbetegesedett s hervadt mint a
növény nem neki való légkörben . A gonosz
ság melylyel ellenei üldözték , a nemtelen bá
nás melyet a bizottmány részéről tapasz

talt, a bár szelid hibáztatás, melyet fölötte a

követek háza kimondott , a tudat hogy honfi
társai nagy része kegyetlen és hitszegő zsar

noknak tartja , mindez összeműködött hogy
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őt ingerelje és lehangolja. Kedélyét ugyan

akkor heves testi szenvedések is keseriték .
Hosszas tartózkodása alatt a forró égaljban
több rendbeli kinos bajt vont magára, melyek
ellen a mákonyhoz folyamodott enyhületért ;
rendre rendre rabjává lett ez áruló szövetsé
gesnek . Lángelméje mindazáltal mindvégig

ki-kivillant ködéből. Mondják hogy néha, mi
után órákig ült tompa elmélyedésben , kira

gadta abból magát valamely nagy kérdés,
megvitatására, akkor teljes hatályában kifej
tette katonai és államférfiúi tehetségeit s is

mét visszasülyedt búskomor hallgatásába.
A viszály Amerikával most már oly ko
molylyá vált hogy a fegyverre hivatkozás ki

kerülhetlennek látszott , s a miniszterek na
gyon ohajtották igénybe venni Clive szolgá

latát. Ha még mind az lett volna , a ki volt
midőn Patnát az ostrom alól fölmenté vagy
a holland serget és hajóhadat a Ganges tor

kolatánál megsemmisité , nem

valószinűtlen

hogy a gyarmatok ellenállása leveretett – és
a kikerülhetlen szakadás még néhány évvel

tovább halasztatott volna. De késő volt. Erős
lelkülete gyorsan hanyatlott a különféle szen
vedések súlya alatt. 1774 . november 22 -kén
saját keze által halt meg. Epen akkor töl

tötte be a negyvenkilencz évet.
Annyi szerencse és dicsőség ily borzasztó
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végében, a tömeg csak előitéletei bizonyité
kát látta, s valódi kegyességgel és ész -erővel

biró emberek is találkoztak kik annyira meg
feledkeztek mind a vallás mind a bölcsészet
elveiről, hogy e szomorú eseményt isten igaz
ságos boszujának s a rosz lelkiisméret ré
meinek tulajdonitották . Részünkről egészen

más érzelmekkel tekintjük a szomorú lát
ványt, mint rombolnak szét egy nagy szelle
met a kimerültség és életundor , a sértett be
csület kinai, s végre veszélyes testi bajok és
még veszélyesb gyógyszereik .

Clive nagy hibákat követett el s nem is
igyekeztünk azokat palástolni. De ha hibáit
erényeivel összemérjük s kisérteteivel szem
betéve vizsgáljuk meg, akkor, itéletünk sze

rint nem fosztják őt meg azon jogától, hogy
az utókor itéletében becsült helyet foglaljon el.

Indiai első tartózkodásától számitható az
angol fegyverek dicsősége keleten. Mig ő oda
nem ment, honfitársait , mint házalókat tekin
tették , mig a francziákat mint győzelemre és

uralkodásra hivatott nemzetet tisztelték . Bá
torsága és tehetségei törték meg a varázst.

Arcot védelmével kezdődik a keleti diadalok
azon hosszu sora, mely Ghizni elestével vég

ződik . Azt sem szabad felednünk , hogy csak
huszonöt éves volt, midőn hadvezéri állásra
érettnek bizonyitotta magát. Ez ritka, ha nem
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páratlan kitűnőség. Igaz, hogy Nagy Sándor ,
Condé, II. Károly nagy csatákat nyertek még
fiatalabb korukban ; de é fejedelmeket tapasz
talt és kitünő tehetségü régi tábornokok kör
nyezték , a kik tanácsainak lehet tulajdoni
tani a Granikus, Rocroi és Narwa melletti
győzelmeket. Clive tapasztalatlan ifjú létére ,

mégis tapasztaltabb volt mindazoknál kik
alatta állottak . Az egyetlen ember , a meny
nyire tudjuk, ki szintoly fiatalon hasonló bi
zonyságait adta hadi tehetségének , Bonaparte
Napoleon volt.
Clive második Indiában tartózkodásától
számithatjuk az angolok politikai túlnyomósá

gát azon országban. Ügyessége és határozott
sága nehány hónap alatt többet valósitott
mint a mennyi fényes ábrándban lebegett

Dupleix képzelődése előtt. A legszerencsésebb
proconsul sem csatolt a római birodalomhoz
akkora terjedelmű megmivelt földet , oly ren
geteg jövedelmeket s oly tömérdek alattva

lót. Sem oly gazdag hadi zsákmány nem vi
tetett diadalivek alatt, a Via sacran végig , a

tömött Forumon át a tarpei Jupiter templo
mába. Azok dicsősége kik Antiochust és Tig

ranest meghóditák, elhalványúl a fiatal angol
kalandor hadjáratainak fénye mellett,mit egy
római legio felénél kisebb számu hadsereg
élén szerzett.
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Clive harmadszori Indiában lététől szá

mitható keletindiai birodalmunk kormányza

tának tisztasága. Midőn 1765 -ben Kalkuttába
érkezett, Bengál oly tartománynak tekinteték ,
melybe angolokat küldtek a végett , hogy
bármi uton a lehető legrövidebb idő alatt
meggazdagodjanak . Ő folytatott először ren
dületlen és kiméletlen hadat az elnyomás,
zsarolás és megvesztegetés ezen óriási rend

szere ellen . E harczban férfiasan tette kocz

kára nyugalmát, hirnevét , fényes vagyonát.
Ugyanazon igazságérzet, mely visszatartóztat
attól hogy korábbi évei hibáit eltitkoljuk vagy
szeliditsük sürget bevallanunk hogy ő mind
e hibákat nemesen helyrehozta . Ha a társa

ság és hivatalnokai megszabadultak a szem
rehányásoktól; ha az idegen járom , mely
minden más helyt a jármok legtürhetleneb
bike, Indiában könnyebbnek találtatott bár

mely benszülött uralkodó házénál; ha azon
nyilvános rabló-bandát, mely azelőtt iszonyt

terjesztett egész Bengálban , oly hivatalnoki
testület váltá fel, mely szorgalom

és ügyes

ség tekintetében nem kitünőbb, mint becsüle
tesség, önzetlenség és közszellemben ; ha most
oly férfiakat mint Munro , Elphinstone, Met

calfe, miután győzelmes hadakat vezettek,mi
után királyokat tettek le s emeltek föl, be
csületes szegénységökkel büszkén látunk visz
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szatérni azon földről, mely egykor minden

kapzsi ügyvivőt határtalan gazdagság remé
nyével biztatott : –

mind ezért a dicsőség

nem kis része Cliveot illeti. Neve magosan

áll a hóditók sorában. De egy más, dicsőbb
sorban is ott áll, azokéban , kik sokat tettek

és szenvedtek az emberiség jobbléteért. Mint
harczosnak , a történelem Luculussal és Tra
jánnal egyenlő rangot fog kimutatni. A re
formertől pedig nem tagadandja meg azon
tiszteletet, melyben Francziaország a Turgot

emlékét tartja s melylyel a legkésőbbi hindu
nemzedékek

is fogják tekinteni a Bentinck

Vilmos lord szobrát.

WARREN HASTINGS.

Ugy látszik , e könyv * ) egy szerződés
következtében gyártatott , mely szerint War

ren Hastings képviselői, egyfelől papirok – ,
Gleig úr, más felől, magasztalások szolgálta
tására kötelezték magokat. Meg kell vallani,

hogy a köteleztetésnek mind két fél hűsége
sen eleget tett ; s az eredmény itt fekszik
előttünk három vaskos rosz kötet alakjában,
tele föl nem dolgozott levelezéssel és indoko
latlan magasztalással.
.
Ha megérdemelné a fáradságot , hogy e
művet részletesen vizsgáljuk , könnyű volna

hosszu czikket csinálnunk csupa téves ada
tok , izlés nélküli kifejezések , s erkölcs elle

nes tételek kijelöléséből. De kár volna ennyi
itészetet vesztegetni egy könyvgyártóra. Gleig
*) E czikk 1841. Octoberben készült, szintén az
Edinburgh Review számára , ily czimű könyv alkalmából:
Warren Hastings, Bengál első kormányzó

Tábornoka Életének Emlékiratai, Eredeti pa

pirok ból összeszedve. Tisztelendő Gleig G . R .
akad. tag által, 3 kötet. London. 1841.
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úr pedig , bár mily méltó hitelt nyert is előbbi

művei által, ezúttal mint puszta könyvgyártó
jelenik meg előttünk . Gleig úrnál kitűnőbb
emberek is csak ily roszúl irtak , ha hasonló

silány munkára ereszkedtek le . Igaztalanság
volna Goldsmith - et Görögország történetéből,
vagy Scott-ot Napoleon életéből itélni meg.
Gleig úr ugyan, sem Goldsmith , sem Scott;
de igaztalanság volna tagadni, hogy valami

jobbra is képes, mint ez Emlékiratok. Szint
oly igaztalanság volna, hiszszük és reméljük,

bármely keresztyén lelkészt azzal vádolni

hogy meggyőződésből vall némely tételt mit
e könyvben találunk . Nem túlozunk , midőn
állitjuk hogy Gleig úr itt nehány oly helyet
irt, mi úgy áll Machiavelli „ Fejedelmé“ -hez ,
a mint a „ Fejedelem “ áll „ Az ember egész

kötelességé“ -hez ; s a mi egy rabló -barlang
ban vagy egy kalóz hajó födelén is megütő

dést költene. De hajlandók vagyunk e vét
ségeket

elsietésnek , meggondolatlanságnak ,

vagy az itélet ama betegségének tulajdoni
tani mit „ Furor biographicus“ -nak nevezhet
nénk a mi épen olyan az életrajzok szerzői

nek , mint a golyva az alpi vadászoknak ,
vagy a sár-evés a néger rabszolgáknak.
Hajlandók vagyunk azt hinni hogy olva

sóink ohajtásának legjobban megfelelünk , ha
a helyett hogy e könyv hiányain időznénk ,
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inkább megkisértjük , bár szükségkép futólag
és tökélytelenül, saját fölfogásunkat terjesz
teni elé, Hastings élete és jelleme felől. Mi
nem

egészen úgy érzünk iránta mint a Kö

vetek Háza, mely őt 1787-ben vád alá fogta ,
nem is úgy mint a Ház , mely öt 1813-ban

födetlen fővel s felállva fogadta. Birt nagy
tulajdonokkal s nagy szolgálatokat tett az
államnak. De mocsoktalan erényű emberként
tüntetni őt föl annyi, mint nevetségessé tenni;
s emléke iránti tiszteletből, ha más szempont

ból nem is, jobban tették volna baráti, ha
ily

gyermekes hizelgéseket nem gyámolita

nak. Azt hiszszük, ha még élne , elég belá
tása és szellemi nagysága volna, hogy úgy

ohajtsa rajzoltatni magát a minő volt. Tudnia
kellett, hogy setét foltok is vannak dicsősé
gén ; de büszkén kellett éreznie is, hogy di
csőségének fénye elbir nehány setét foltot.
Meg vagyunk győződve hogy még Mill úr
szigorát is előbbre becsülné Gleig úr tömjé
nezésénél. Inkább ohajtá vala hogy az utó - .

korra hű képe, bár kedvezőtlen is, maradjon,
mint egy szintoly semmit mondó mint termé

szetlen mázolás, mely sem hozzá, sem egy
átalában senkihez nem hasonlit. „ Fess úgy a

milyen vagyok “, mondá Cromwell Olivér mi
dőn az ifjú Lelynek ült. „Ha sebhelyeimet és

redőimet elhagyod , egy shillinget sem fize
Warren Hastings.

10
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tek .“ A nagy protector, még ily semmiségben

is kimutatta józaneszét s nagylelkét. Nem
akarta elveszitni alakja jellemzetességét azon

hiú törekvésért hogy I. Jakab göndörhajú ke

gyenczeinek szabályos vonásaival és sima vi
ruló arczával ékeskedjék . Jobb szerette hogy
arcza mindazon foltokkal tűnjék föl, melye

ket rá idő, harczok, álmatlan éjek, gond, tán
bűnbánat karczoltak ; de egyszersmind a fe
jedelmi vonásaira irt hősiséggel, eszélylyel,
tekintélylyel s államgondokkal is. Ha a va

lódi nagy emberek ismerik saját érdeköket,
igy kell kivánniok hogy szellemiképök irassék .

Warren Hastings ősrégi és fényes nem
zetségből eredt. Azt állitják hogy családfáját
a nagy dán tenger-királyig vihette föl, kinek

vitorlái sokáig voltak az angol csatorna mind
két partjának ijedelme, s ki, sok bősz és ké
tes harcz után végre Alfréd bátorságának s
lángeszének hódolt. Azonban a Hastings nem

zetség kétségtelen fénye nem szorúlt a mese
ékitményeire . Egyik ága, a 14 . században a
Pembroke-grófi koronát viselte. Egy másik
ágból származott a hires kamarás , a Fehér

Rózsa rendithetlen hive, kinek sorsa oly meg
ható tárgyat szolgáltatott költőknek s törté
netiróknak egyaránt. Családja a Tudoroktól
a huntingdoni grófságot nyerte , melyet, mi

után soká volt birtokán kivűl, korunkban oly
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események sora szerze ismét vissza , minők

regényben is alig fordúlnak elő.
Daylesford földesurai, Worcestershireben ,
tartottak arra igényt, hogy ők e kitünő csa

lád fejei. Ámbár a főtörzs kevésbé virágzott
mint az újabb hajtások némelyike. De a Day -,

lesfordi család , bár nem emelteték a főne
messég közé, gazdag és tekintélyes volt, mig

mintegy 200 éve, a polgárháború rombolása
megbuktatta . Az akkori Hastings buzgó ki
rálypárti volt. Birtokaira pénzt vett föl; ezüst

neműit az oxfordi pénzverdébe küldte , a ki
rályi sereghez csatlakozott, s miután vagyona
felét Károly király ügyének áldozta , örülhe
tett hogy magát, a megmaradt fél nagyobb
részének Lenthal Elnökre átirásával megvált
hatta. A daylesfordi ősi lak még a családnak
maradt; de nem soká lehete megtartani; a

a következő nemzedék már eladta egy lon
doni kereskedőnek .
Mielőtt az átadás megtörtént volna , az
utolsó daylesfordi Hastings, második fiát azon

lelkészségbe betette , melyben a család ősi
fészke feküdt. A lelkészség csekély jelentő
ségű volt, s a szegény lelkész állapota , a bir

tok eladása után, szánalomraméltó vala . Foly
tonos pörben állt az új tulajdonossal, tizede
miatt , s végre egészen tönkre jutott. Leg

idősb fia , Howard , jól növelt fiatal ember,
10 *
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valami vámhivatalt kapott. Második fia , Py

naston, haszontalan henye gyerek , tizenhat
éves korában megnősült, két év múlva özve
gyen maradt, s Nyugot- Indiában halt meg,
szerencsétlen apja gondjára hagyván kis ár
váját, kire oly különös és emlékezetes sors
várt.

Warren , a Pynaston fia , 1732-ben , de
cember 2-dikán született. Anyja néhány nap
múlva meghalt s ő lesújtott nagy-apjára ma
radt. A fiút hamar beadták a falusi iskolába

hol a betűket egy padon tanulta a parasztfiúk
kal. S ruházatában és élelmezésében sem mu
tatott semmi arra , hogy egészen más pálya
vár reá, mint a parasztfiúkra kikkel együtt
tanult és játszott. De semmi felhő el nem ho
mályosithatta annyi lángész és annyi becs

vágy pitymallását. Magok a szántóvetők ész
revették és soká emlegették , mily szenvedély
lyel ragaszkodott könyveihez a kis Warren .

A vidék naponkénti szemlélete melyet ősei
birtak s mely idegenek kezére szállt, fiatal agyát
szilajképzetek - s tervekkel töltötte el. Szerette

hallgatni az emlékezéseket, melyek eldődei
nagyságáról, gazdagságáról, fényes háztartá

sáról, hűségéről s hős tetteiről szóltak . Egy
szép nyári nap , az akkor épen hét éves fiú ,
a patak partján hevert , mely háza ősi birto
kán át kigyózott az Isis felé. Itt támadt, mint
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hetven évvel utóbb maga beszélte , agyában
a terv , melyet eseménydús pályája minden
változatai közt soha el nem hagyott.

Elhatározta visszaszerezni atyái birtokát.
Daylesfordi Hastings akart lenni. E gyermek
és szegénykori elhatározás mindig erősbűlt a
mint értelme fejlődött s szerencséje növeke

dett. Tervéhez azon csöndes de győzhetlen
akaraterővel ragaszkodott , mely jellemének

legszembetűnőbb sajátsága volt. Midőn a forró
őv napja alatt ötven millió ázsiai felett ural
kodott, reményei , a harcz , pénzügy és tör
vényhozás minden gondjai közt csak Dayles

ford felé fordúltak. És midőn hosszú nyilvá

nos élete, e csodálatos vegyülete a jónak és
rosznak, dicsőségnek és gyalázatnak , végre
örökre bezárúlt , Daylesfordba vonult meg
halni.

Midőn nyolcz éves volt, nagybátyja , Ho
ward elhatározta hogy felfogja s bőkezűen
gondoskodik neveléséről.

A

fiút Londonba

küldték s egy newingtoni iskolába adták , hol
jó tanitást, de szűk ellátást kapott. Termeté
nek kicsiny voltát mindig ezen intézetbeli

gyönge és szűk táplálatnak tulajdonitotta . Tiz
éves korában a Westminster-tanodába vitték

mely akkor Dr. Nichols vezetése alatt virág
zott. Bourne Vinny, mint tanitványai szere
tetből nevezték , volt tanitói egyike. Churchill,
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Colmann, Lloyd, Cumberland , Cowper tanu
lótársaik voltak. Cowperrel Hastings oly ba
rátságot kötött, melyet sem idő sem vélemé

nyeik s törekvéseik nagy különbsége egészen
fel nem bonthatott. Aligha találkoztak többé,

miután férfiakká lettek. De negyven évvel
utóbb , midőn annyi nagy szónok hangja ki

áltott boszuért India elnyomója ellen , a félénk
és elvonult költő a Fö-Kormányzó Has
tingsot csak azon Hastingsnak tudta kép
zelni, kivel a Tames partján sétált s a czin
teremben játszott volt, és nem akarta elhinni
hogy oly jó bajtárs valami nagy roszat tehe

tett volna. Az ő élete ima, merengés és ríme
lés közt telt el az Ouse vizililiomai mellett.

Ő szokatlan mértékben megőrzötte gyermek
kora ártatlanságát. Lelkét ugyan keserves
próbák érték, de nem oly kisértetek , mik

a

társadalmi erkölcs szabályainak durva meg
sértésére inditották volna. Hatalmas és halá

los ellenségek soha sem szövetkeztek ellene.

Soha sem kényszerült ártatlanság és nagyság,
s bűn és bukás közt választani. Bármily szi
lárdúl ragaszkodott elméletben az emberibű
nösség tanához , életfolyama olyan volt , hogy
soha meg nem foghatta mily messze ragadhat

még nemes kedélyeket is a küzdelmek dühe
s az uralkodás vágya az igaz útról.

Westminsterben még egy, társa volt Has
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tingsnak kit gyakran lesz alkalmunk emle
getni, Impey Illés. Iskolás korukról keveset
tudunk. De úgy véljük , bátran fejezhetjük ki

azon gyanitásunkat, hogy Hastings, valahány
szor a közönségesnél nagyobb pajkosságot
akart elkövetni Impeyt egy tortával vagy lab
dával vesztegette meg , hogy a roszabb kö

vetkezéseket magára vegye.
Warren mint kitünő úszó , csolnakos és
tanuló vált ki társai közül. Tizennégy éves
korában első volt az alapitványi vizsgán . Neve

arany betűkben az alvó-terem falán , most is
tanuskodik nem egy idősb versenytársa fölött

kivivott győzelméről. Még két évig maradtaz
iskolában,skinézése volt, hogy Christ-Churchbe
fölvétetik , midőn egy esemény élete egész

folyamát megváltoztatta. Hastings Howard
meghalt s unokaöcscsét egy Chiswick nevű
barátja és távoli rokona gondjaira bizta . Ezen

úri ember, bár nem útasitotta vissza egyene
sen , ohajtotta minél elébb kivetni nyakából e
terhet. Dr. Nichols keményen felszólalt a ke

gyetlen szándék ellen , hogy egy oly ifjú ta
nulmányai félbeszakasztassanak , ki a kor első
tudósai közé fogna hihetőleg tartozni. Sőt
ajánlkozott, hogy maga költségén küldi ked

vencz növendékét Oxfordba. De Chiswick úr
hajthatatlan volt. Azt hitte , már is elég idő
volt hexameterekre és pentameterekre paza
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rolva. Módjában volt egy irnoki állomást sze

rezni a fiúnak a Keletindiai Társaságnál. Ha
a fiatal kalandor egyszer hajóra szállt, akár
meggazdagszik akar májbajban hal el, egy
aránt megszűn más terhére lenni. Warrent e

szerint kivették Westminster-tanodából s ne
hány hónapra egy kereskedelmi tanodába ad

ták, hogy számtant és könyvvitelt tanuljon.
1750. januárban, nehány nappal azután hogy

tizenhét évet töltött, hajóra ült, s a követ
kező octoberben rendeltetése helyére Ben

gálba érkezett.
Azonnal a titkári hivatalba Kalkuttában ,
egy asztalhoz ültették , s ott két évig dolgo
zott. Vilmos-erőd akkor tisztán kereskedelmi
telep volt. Dél- Indiában Dupleix hatalom -vá
gyó politikája a Társaság hivatalnokait akaratjok
ellen diplomatákká és tábornokokká tette . Kar

natikban az öröködési háború dühöngött ; s az
ifjú Clive Robert lángesze hirtelen a francziák

ellen forditotta annak árját. De Bengálban
az europai gyarmatosok , békében a benszü

löttökkel s egymás közt, egészen főkönyveik
s szállito -leveleikkel voltak elfoglalva .

Miután két évet Kalkuttában számvitel
lel töltött, Hastingsot felküldték Cossimba
zarba , mely város a Hugley mellett féküdt,
mintegy egy mértföldnyire Murshedabadhoz,

s úgy állt akkor ehez , ha kis dolgokat na
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gyokhoz hasonlithatunk , mint a londoni City ,
Westminsterhez. Murshedabad székhelye volt

azon fejedelemnek , ki szinleg a Mogultól
nyert hatalommal, de tényleg függetlenül ural
kodott Bengál, Orissa és Bahar három nagy

tartományán. Murshedabadban volt az udvar,
a hárem és a közhivatalok . Cossimbazar ki
kötő és kereskedőhely volt ; a vásáraiban el
adott selyem mennyiségéről és jelességéről ne
vezetes, s folytonos indulási és érkezési pontja

gazdag teherrel rakott hajóknak . E neveze
tes ponton a Társaság egy, Vilmos-erődnek

alárendelt kis ügyvivőséget állitott. Itt fog
lalkozott Hastings nehány

éven át avval,

hogy benszülött kalmárokkal szövetekre szer
ződött. E foglalkozásban volt , midőn Surad

sah Dowlah az uralkodásra következett s az
angoloknak hadat izent. A cossimbazári véd

telen telep , a zsarnok székhelyének tövében ,
egyszerre el lőn foglalva. Hastingsot foglyúl
küldték Murshedabadba, de a holland társa
ság hivatalnokainak emberies közbenjárására
szeliden bántak vele. Aközben a Nabob Kal

kutta felé nyomúlt ; a kormányzó és parancs
nok elfutottak ; a város és erőd elesett s az

angol foglyok nagyobb része a fekete bar
langban veszett el.
Ez események voltak Warren Hastings
nagyságának forrásai. Az elfutott kormányzó

·
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és társai a szomorú Fulda szigetecskére me
nekültek, közel a Hugley torkolatához. Ter
mészetesen ohajtottak teljes tudomást sze
rezni a Nabob tetteiről; s azt senki nem ad

hatott inkább mint Hastings, ki az udvar
közvetlen szomszédságában volt könnyű fog
ságban. Igy lett diplomatikai ügyvivő s nem
sokára nagy hirre jutott ügyességeért és el

szántságáért. Az árulás, mely később oly vég
zetes lőn Suradsah Dowlahra ekkor már ja
vában működött ; és Hastings bebocsáttatást

nyert az összeesküvők tanácskozásaiba. De
a tett ideje még nem jött el. A terv kivitelét
elkellett halasztani; s Hastings, ki most a leg
nagyobb veszélyben forgott, Fuldába szökött.

Kevéssel Fuldába érkezte után , a Clive
által vezényelt madrasi hadtest megjelent a
Hugleyn. Warren , fiatal, rettenthetlen , csá
bitva hihetőleg a sereg vezérének példája ál

tal, ki szintén a Társaság kereskedelmi ügynö
kéből lett a közveszély miatt katonává, elha

tározta hadi szolgálatba állni. A hadjárat első
működései alatt puskát hordott, de Clive gyors

szeme hamar észrevette, hogy az ifjú önkén
tes feje használhatóbb lenne mint karja . Mi
dőn a plasseyi csata után Mir Dseffer, ben

gali Nabobnak kiáltatott ki, Hastings az új
fejedelem udvarában nyert alkalmazást mint
a Társaság ügynöke.
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1761- ig maradt Murshedabadban , midőn

a Tanács tagjává lett s következőleg Kalkut
tában kellett laknia . Ez a Clive első és má
sodik kormányzósága közt azon időközben

történt, mely a Keletindiai Társaság hirén
oly mocskot ejtett , mit annyi évi igazságos

és emberséges kormányzat sem törülhetett el
egészen. Vansittart úr, a kormányzó, egy új
rendezetlen birodalom élén állt. Egyik félen

volt egy csapat vakmerő , ügyes , kincsvágyó
angol hivatalnok . A másik félen a roppant
benszülött nép , félénk , gyámoltalan s az el
nyomás alatt görnyedni szokott. Az erősebb
fajt visszatartani a gyöngébbnek , kizsákmá

nyolásától, oly feladat volt mely Clive tehet
ségeinek és erélyének teljes megfeszitését ki

vánta . Vansittart, bár jó szándékú, de gyönge
és erélytelen kormányzó volt. Az uralkodó
kaszt, természetesen , áttört minden korláton
s ekkor azon jelenés volt látható mi néze
tünk szerint minden látmányok legborzasz
tóbbika : a polgárisúltság ereje, annak könyöre

nélkül. Minden zsarnokságnak van egy , bár
tökélytelen és sok visszaélésnek kitett zabo
lája , mely a társadalmat legalább a végrom
lástól megóvniképes. Jő egy idő,midőn az en

gedelmesség tűrhetetlenebb nyomort von maga
után, mint az ellenszegülés, midőn a félelem
maga bizonyos bátorságot szűl, midőn a nép
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düh és kétségbeesés görcsös kitörése meginti
a zsarnokot hogy ne kisértse végletig az em

beri béketűrést. De az olyas rosz kormány
zat ellen , minő akkor Bengálra nehézkedett,
lehetlen volt küzdeni. Az uralkodó osztály
túlnyomó értelmisége és

erélye ellenállhat

lanná tette hatalmát. Bengáliak harcza ango
lok ellen annyi lett volna mint juhok harcza

farkasok ellen , embereké démonok ellen . A
meghódítottak egyetlen védelme csak hódi
tóik mérséklete, kegyelme s nemesebb politi

kája lehetett. E védelmet később meg is ta
lálták . De eleinte az angol hatalom angol er

kölcs nélkül jött közéjök . Nagy idő telt attól
fogva hogy alattvalóink lettek , addig mig át
kezdtük látni, hogy tartozunk teljesiteni irá
nyukban uralkodói kötelességeinket. Ez idő
közben a Társaság hivatalnokának nem

volt

egyéb dolga , mint a benszülöttektől lehető
rövid idő alatt egy vagy két száz ezer font
sterlinget kicsikarni, hogy haza térhessen
mielőtt egészségét a forróság megrontotta
volna, nőül vehesse egy peer leányát, egy pár
puszta falut vehessen Cornwallban s bálokat
adhasson St. James-squareben. Hasting ez

időbeni magaviseletéről keveset tudunk ; de
az a kevés, s az a körülmény is hogy kevés

a mit tudunk, becsületére szolgál. Nem birta
megvédeni a benszülötteket, legfölebb tartóz
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kodhatott kirabolni s elnyomni őket; s úgy
látszik ezt meg is tette . Annyi bizonyos, hogy
ez időben szegény maradt; s szintoly bizonyos,

hogy kegyetlenség és zsarolás által könnyen
meggazdagodhatott volna . Bizonyos, hogy soha
nem esett azon vád alá , hogy az akkor szo
kásos visszaélések legroszabbjaiban részt vett
volna ; és csaknem szintoly bizonyos, hogy ,
ha részt vett volna bennök , ügyes és elkese

redett ellenei kik később üldözték, fölfedezték
s nyilvánosságra hozták volna bűneit. A szi
gorú , éles, sőt roszindulatu vizsgálat, mely
nek egész nyilvános élete alávettetett S
melyhez hasonló vizsgálatot azt hiszszük az

emberiség egész története nem mutat fel, egy
tekintetben hasznára vált hirnevének. Sajnos
szennyfoltokat hozott az napvilágra ; de fel
jogositja őt arra , hogy minden oly szenny

folttól melyet világosságra nem hozott, tisztá
nak tartassék .

Igaz , hogy azon kisértetek , melyeknek
annyi angol hivatalnok engedett Vansittart
úr idejében , nem voltak a legveszélyesbek
Warren Hastings uralkodó szenvedélyeinek .

Pénzügyekben nem volt kényes, de nem is
volt sem szennyes sem kapzsi. Sokkal több
belátással birt mintsem csak olybá nézzen

egy nagy birodalmat mint egy kalóz egy kal
már-hajót. Lett volna bár szive sokkal ro
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szabb mint volt , esze megóvta volna őt az

aljasság ily végleteitől. Lelkiismeretlen , tán
elvtelen államférfi volt, de csakugyan állam

férfi volt s nem rabló .
1764-ben Hastings visszatért Angliába.

Csak igen mérsékelt vagyont gyüjtött ; s az
is csak hamar semmire olvadt le, részint di
cséretes bőkezűsége, részint rosz gazdálko

dása miatt. Rokonai iránt ugy látszik igen
nagylelkű volt. Szerzeményének nagyobb ré

szét Bengálban hagyta , hihetőleg az indiai
magos uzsora reményében. De magos uzsora
s rosz biztositék rendesen együtt járnak ; s
Hastingsnak kamatja és tőkéje oda veszett.
Négy évig maradt Angliában. Életének e

szakáról keveset tudunk. De állitották , s na
gyon hihető is , hogy tudományos foglalkozá
sok s irodalmi emberek társasága foglalták
el ideje nagy részét. Dicséretére meg kell
jegyeznünk , hogy akkor midőn a Társaság
többi hivatalnokai a keleti nyelveket pusztán
takácsok s pénzváltókkal való közlekedés
eszközének tekintették, az ő emelkedett s mi
velt lelke a szellemi élvek új forrásait s kor
mányzási és társadalmi új eszméket keresett
az ázsiai tanulmányokban. Talán, mint ren
desen oly emberek kik a tudományok vala
mely , a járt uton kivül eső részében buvár

kodnak, ő is hajlandó volt túlbecsülni ked
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vencz tanúlmányai értékét. Azt hitte hogy a
perzsa irodalmat sikerrel lehetne az angol

ifjúság mągasb mivelésére alkalmazni; s e
szempontból tervet készitett. Mondják , hogy

az oxfordi egyetem , melyben a keleti tanul
mányok az irodalmi újraébredés óta soha
nem voltak egészen elhanyagolva, volt az ál
tala czélba vett intézmény székhelyéül kinézve.
A Társaság bőkezűségétől adományozást le
hetett várni ; s Hafiz és Firdúzi magyarázá
sára teljesleg alkalmas tanárokat Keletről

akartak hozni. Hastings meglátogatta John
sont, hihetőleg azon reményben , hogy tervé
nek azon férfiút megnyerje , ki akkor a leg

nagyobb irodalmi hirben állt és Oxforddal
szoros összeköttetésben is volt. Úgy látszik
e találkozás alkalmával Johnsonra kedvező
benyomást tettek látogatójának tehetségei és
jelességei. Sokkal utóbb midőn már Hastings
a britt India roppantnépességét kormányozta ,

az öreg tudós irt neki s a legudvariasb ki.
fejezésekben , bár nagy méltósággal vonatko

zott rövid de kellemes érintkezésökre .
Hastings csakhamar ismét India felé for
ditotta tekintetét. Kevés volt, miőt Angliához

kösse ; s nagy pénzzavarban is volt. Volt

előljáróitól az Igazgatóktól alkalmazást kért.

Hajlottak kérelmére s ügyességei és becsüle
tességének nagy dicséreteivel a madrasi Ta
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nács tagjává nevezték ki. Igazságtalan volna
meg nem

emlitnünk , hogy bár készületeire

kölcsönözni volt kénytelen a költséget, sem
mit sem vont vissza azon öszvegből mit sze
gény sorsu rokonai fölsegitésére mutatott vala
ki.

1769 tavaszán szállt a „ Duke of Graf

ton“ fedélzetére, s megkezdte regénytárgyúl
szolgálható eseményekkel teljes utazását.
A Duke of Grafton útasai közt volt egy

Imhoff nevű német. Bárónak mondta magát,
de szigorú körülmények közt volt s mint
arczképfestő útazott Madrasba, azon remény

ben hogy egy csomó pagodát *) összeszed
miket akkor az angolok könnyen szereztek
s költöttek Indiában . A báróval volt neje is ,
mint valahol olvastuk archangeli születésű nő.

E fiatal nő, ki az északi jeges övben szüle .
tett s királynői szerepre volt hivatva a rák
forditó alatt, kellemes alakkal, mivelt lélek
kel s rendkivül megnyerő modorral birt.
Férjét szivéből utálta , s mint az általunk el

beszélendő történet eléggé bizonyitja, nem is
ok nélkül. Hastings társalgása érdekelte s
előzékenysége hizelgett neki. A helyzet va
lóban veszélyes volt. Nincs akár szoros ba
rátság akár halálos ellenségeskedés szövődé

sére alkalmasabb hely , mint egy indiai hajó .
* ) Hindu aranypénz.

Ford.
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Kevés ember van, ki egy több hónapig tartó
utazást tűrhetlen unalmasnak ne találna . Akár

mi, egy vitorla, egy czápa , egy albatrosz ,

egy tengerbe bukó ember, mi csak a hosszú
egyhangúságot félbeszakitja, kedvesen fogad

tatik . Sok utas azzal segit némileg magán ,
hogy kétannyiszor étkezik mint a szárazon .

De az idő ölésére legczélszerűbb eszközök a
veszekedés és a széptevés . Mindkét érdekes
foglalkozásra elég alkalom van . A hajó uta

sai sokkal inkább egybe vannak zsúfolva
mint bármely szárazföldi lakásban vagy ven

déglőben. Egyik sem menekülhet a többitől,
csak ha bebörtönzi magát egy szűk lyukba,

hol alig bir megfordulni. Minden étkezés,

minden mozgás társaságban történik . Minden
fesz száműzve. Egy kötözködő embernek
mindennap módjában van számtalan roszizű .

séget okozni; egy szeretetreméltónak min
dennap módjában van

apró kellemes szol.

gálatokat tenni. Gyakran történik , hogy
komoly baj és veszély a nemes vagy nem
telen természetű léleknek oly hősi erényeit,
vagy undok vétkeit hozza napfényre , melyek
a jó társaság rendes folyamában még a leg

közelebbi ismerősök előtt is évekig rejtve
maradhattak volna. Ily körülmények közt ta
lálkoztak Warren Hastings és Imhoff báróné,

két egyén kiknek tökélyei Europa bármely
Warren Hastings,

11
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udvarában figyelmet ébresztettek volna.

A

férfit semmi családi láncz nem kötötte . A nő
oly férjhez volt kötve, kit semmibe vett s ki
maga is semmibe vette saját becsületét. Vi

szony keletkezett, mit nem sokára oly ese

mények szilárditottak, mik szárazon alig for
dúlhattak volna elé. Hastings beteg lett. A
báróné női gyöngédséggel ápolta , saját kezé
vel adott neki gyógyszert, s szobájában ült
mig a beteg aludt. A hajó még nagyon tá

vol volt Madrastól s Hastings már szerelmes
volt. De szerelme sajátságos jellemű volt.
Mint gyülölete, mint becsvágya, mint minden
szenvedélye , erős volt, de nem rohamos.
Csöndes, mély, komoly , várnitudó, idővel nem

gyengülő volt az. Imhoffot neje s nejének
szeretője egyezkedésre hivták

föl. Abban

egyeztek meg, hogy a báróné válópert in dit

a frankóniai törvényszék előtt, a báró a pert
mindenkép könnyiti, és az itélet kimondásáig
eltelhető évek alatt tovább is együtt laknak .
Abban is megegyeztek hogy Hastings kézzel
fogható jeleit adja hálájának az elnéző férj

iránt és ha a válás kimondatik nőül vegye a
hölgyet s Imhofftól már született gyermekeit

magáiévá fogadja .
Nem vagyunk hajlandók sem Hastingsot
sem a bárónét szigorún itélni meg. Kétség
kivűl sok volt, mi hibájukat enyhitette. De
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semmi esetre nem érthetünk egyet Tisztelendő

Gleig úrral ki oly oktalan szélsőségig viszi
részrehajlását, hogy Imhoff eljárását,melynek
aljassága legjobb mentség a szeretőknek, mint

„bölcs és eszélyes“ eljárást magasztalja .
Madrasban Hastings a Társaság üzletét
nagy rendetlenségben találta. Magának több
kedve lett volna politikai mint kereskedelmi
foglalkozásokhoz ; de tudta hogy elöljáróinak
kegye kiválólag osztalékaik mennyiségétől
függ , és hogy az osztalék főkép a tőke mikép

alkalmazásától föltételeztetik . Elhatározta azért

nagy belátással, hogy hatalmas szellemét nagy
ideig ezen üzletágra forditja , mely elhanya
golva volt mióta a Társaság hivatalnokai meg

szüntek üzérek lenni s harczosok és állam
férfiak lettek .

Kevés hónap alatt lényeges újitásokat
eszközölt. Az igazgatók teljes helyeslésöket

fejezték ki irányában , s annyira meg voltak
elégedve eljárásával, hogy elhatározták a ben

gáli kormány élére állitni őt. 1772 elején
ment át Sz. György-erődből új állomására.
Imhoffék , kik még férj és nő voltak , Kalkut
tába kisérték s ott ugyanazon ,,bölcs és eszé
lyes terv szerint éltek - Gleig úr szavait

idézzük – melyet több mint két év óta kö
vettek már.

Midőn Hastings a Tanács elnöki székét
11 *
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elfoglalta ; Bengál még folyvást a Clive által
behozott rendszer szerint kormányoztatott,
mely ügyesen volt tán kigondolva egy nagy

forradalom könnyebbitésére és eltitkolására,
de midőn e forradalom már teljessé s föltart
hatlanná lett csak zavarokat okozhatott. A
főhatalom a Társaság kezében volt s tényleg
a legzsarnokibb hatalom volt mi csak képzel
hető . A tartomány angol urainak egyetlen
tartaléka csak saját igazságuk s emberségök
volt. Akaratjuknak semmi alkotmányos zabo
lája nem vala, s ellenszegülésről szó sem le
hetett.

De bár tényleg ily korlátlan uralkodók ,
az angolok nem éltek még az uralkodás szó
lamaival. Birodalmukat a delhii trón hűbére

seinek czimén birták ; jövedelmeiket mint csá
szári megbizásból működő tisztviselők szed

ték ; állampecsétjök a császári czimeket vi
selte s pénzverdéikben császári pénzt vertek .

Még volt egy Nabob Bengálban , ki oly
viszonyban állt tartományának angol uraihoz ,

mint Augustulus Odoakerhez vagy az utolsó
Merovingiek Martel Károlyhoz és Pipinhez .
Murshedabadban élt , fejedelmi fénytől kör
nyezve. Csak a tisztelet külső jeleivel lehe

tett hozzá közeledni s a rendelkezések nevé
ben történtek , de a tartomány kormányza
tába kevesebb valódi befolyása volt mint a
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legfiatalabb irnoknak vagy hadfinak a Társa
ság szolgálatában.
Az angol Tanács mely a Társaságot Kal
kuttában képviselte egészen más terv sze

rént volt összealkotva mint jelenleg. Most a
kormányzó végrehajtó hatalmára nézve kor

látlan. Hadat izenhet, békét köthet, közhiva
talnokokat tehet s mozdithat el, tanácstársai
nak egyértelmű nézete ellenére is. Joguk van
ugyan mindent tudni s megvitatni, a mi tör
ténik , tanácsolni, előterjesztéseket tenni s óvá
sokat küldözni Angliába. De a főhatalom a

kormányzó kezében van s rajta fekszik min
den felelősség. E rendszer melyet Pitt és
Dundas hoztak be Burke erélyes ellenzése
daczára, nézetünk szerint is , mindent össze
véve, a legjobb mit oly ország kormányzatá

ban alkalmazni lehet, hol a képviseleti alkot
mány elemei föl nem találhatók . Hastings ide
jében a kormányzónak csak egy szavazata

volt a tanácsban s a szavazatok egyenlősége
esetében döntő szava. Annálfogva nem

rit

kán történt, hogy a legfontosabb kérdésekben
leszavazták ; s lehetséges volt hogy éveken

át ki legyen zárva a közügyek valódi veze
téséből.

A Vilmos- erődi angol tisztviselők eddig
kevés figyelmet forditottak Bengál belkor
mányzatára. A politika egyetlen ága melylyel
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sokat foglalkoztak : a benszülött fejedelmek

kel való alkudozás volt. A rendőrséget, az
igazságszolgáltatást, a jövedelmek szedésének
részleteit csaknem

egészen

elhanyagolták .

Észre lehet venni, hogy a Társaság hivatal
nokainak szólamai a dolgok

ily

állásának

nyomait még viselik . A „ politika“ szót ma is
diplomatia

értelmében használják . Nevezhet

nénk egy ma is élő úri embert, kit a legfel .
sőbb hatalom úgy irt le,mint megbecsülhetet
len közhivatalnokot, ki kitünőleg képes egy
egész tartomány belügyeit vezetni, de teljesen
járatlan minden „ politikai“ ügyben .
Bengál belkormányzatát az angol ural

kodók egy benszülött nagy miniszterre biz

ták, ki Murshedabadban székelt. Minden hadi
ügy és , a csupa külsőségeken kivűl, minden

külügy ki volt véve hatósága alól; de a kor
mányzat egyéb ágai egészen rá voltak bizva .
Fizetése közel százezer fontra ment évenként.

A Nabobok személyes évdija , mi több mint
háromszázezer fontra ment évenként, e mi
nister kezein ment át s nagyobbára rendel
kezése alatt állt. Az adószedés , az igazság

szolgáltatás a közcsend föntartása mind e fő
hivatalnokra volt bizva ; s e roppant hatalom
gyakorlatáról egyedül a tartomány angol urai
nak volt felelős.

Ily fontos, jövedelmező s fényes állás
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természetesen a legügyesebb és hatalmasabb
benszülöttek becsvágyának szolgált czélúl.
Clive nem tudott határozni az összeütköző

igények között. Különösen két jelölt vált ki
a többi közül, mindkettő egyegy faj s egyegy
vallás képviselője .

Egyik Mahommed Reza Khan volt , egy
perzsa eredetű muzulmán , ügyes , tevékeny ,

buzgó mint népe szokott s nagy becsben álló
az övéi közt. Angliában meglehet elvtelen és

kapzsi államférfinak tartották volna. De az
indiai erkölcsiség alacsonyabb mértékével
mérve becsületes és derék férfiúnak tartható .
Vetélytársa egy hindu brahmin volt ki

nek nevét irtózatos és szomorú esemény köti
elválhatlanúl a Hastingséhoz, Nunkomar Mah
radsah. Ez ember fontos szerepet játszott
mindazon forradalmakban , melyek Suradsah

Dowlah kora óta Bengálban történtek . A ha
zájában oly magos és tiszta kasztot megillető
tisztelet
i mellett, a gazdagság, tapasztalás és

mber alos tekintélyével
foo . . Vével birt. Erkölcsi jelle
etehetségek

méről bajos fogalmat adni azoknak kik az
emberi természetet csak szigetünkön is
merik . A mi az olasz az angolhoz , a mi
a hindu az olaszhoz , a mi a bengáli
más hindukhoz az volt Nunkomár más ben
gáliakhoz képest. A bengáli testi szervezete

egész az asszonyosságig gyönge. Folytonos
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gőzfürdőben él. Eletmódja ülő , tagjai gyöngé
dek, mozdulatai lassúk. Több öltőn át meré

szebb és keményebb természetű emberek ál
tal tiportatott. Bátorság , függetlenség , őszin

teség oly tulajdonok , melyeknek alkata és
helyzete egyaránt nem kedvez. Lelkülete sa
játságosan hasonlit testi szerkezetéhez.Gyönge
a gyámoltalanságig a férfias ellenszegülésre ;
de hajlékonysága és tapintata a ridegebb ég
aljak gyermekeit megvetéssel vegyes bámu .
latra ragadja . A gyöngének természetes via
delműl szolgáló fogásokban jártasabb e ravasz
faj mint a jóniai , Juvenál korában , vagy a
zsidó a középkorban. A mi a szary a bival
nak, a mi a karom a tigrisnek, a mia fúlánk
a méhnek , a mi a szépség a régi görög dal

szerint az asszonynak , az a csalárdság a ben
gálinak . Nagy igéretek , hizelgő mentegetőzé
sek , körülményes hazugságok kidolgozott szöj
vevénye , csel, hizelgés , hamisitás , ezek az
alsó Ganges népének védő és támadó fegy
verei. Mind e milliók nem szolgáltatnak egy
sipoyt a Társaság seregéhez. De mint uzso .
rások , pénzváltók , találékony ügyvivők rit
kitják párjukat az egész világon. Minden sze
lidsége mellett a bengáli épen nem békülé
keny ellenségeskedéseiben , sem könyörre

hajlandó. A szivósság melylyel feltételeihez
ragaszkodik , csak a félelem közvetlen nyo
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másának enged. S nincs is a bátorság bizonyos
neme nélkül, mely gyakran hiányzik uraiban.
A kikerülhetetlen roszszal oly szenvedőleges
erőt állit szembe gyakran , minőt a stoikusok
tulajdonitottak az eszményi bölcsnek . Az eu

ropai harczos ki hangos kiáltással rohan meg
egy ágyuüteget, feljajdúl néha a sebész kése
alatt s kétségbe esés vonaglásaiba esik a ha

lálitéletre. De a bengáli ki hazáját eltipor
tatni, házát hamuba dőlni, gyermekeit meg
gyilkoltatni, vagy becstelenittetni elnézi anél
kül hogy ellenszegülni lelke volna, a kinokat
Mucius szilárdságával tűri s a vérpadra Sid
ney Algernon szilárd lépésével s rendületlen
nyugalmával lép.
Nunkomárban a nemzeti jellem erősen ,
sőt tulzón volt képviselve. A Társaság hiva

talnokai ismételve a legbűnösebb cselszövé

nyeken kapták rajta. Egy alkalommal hamis
vádat emelt egy más hindu ellen s hamis ok
iratokkal törekedett azt bebizonyitani. Máskor
kisült rá hogy mig legnagyobb ragaszkodást
mutat az angolok iránt, különféle cselszövé
nyekbe bocsátkozott ellenök , különösen kö
zéppontja volt a delhii udvar és a karnatiki
franczia tekintélyek közti titkos levelezésnek .
Ezen s hasonló ármánykodásokért sokáig le

is volt tartóztatva. De tehetségei és befolyása
nem csak szabadságát szerezték vissza , ha

-

170

-

nem bizonyos tekintélyt is szereztek számára

a tartomány britt urai előtt.
Clive épen nem volt hajlandó muzulmánt

helyezni a bengáli igazgatás élére. Másfelől
nem birta rávenni magát, hogy oly roppant
hatalmat ruházzon oly emberre, kire minden

féle alávalóság bizonyúlt ismételve rá. Annál
fogva, bár a Nabob , kire Nunkomár , ármá

nyai által nagy befolyást gyakorolt, kérte
hogy a cselszövő hindu bizassék meg a kor

mánynyal, Clive némi habozás után bölcs és
becsületes elhatározással Mahommed Reza
Khant választotta ; s ez már hét év óta vi
selte magos hivatalát midőn Hastings kor
mányzóvá lett. Mir Dseffernek egy kis korú
fia volt most a Nabob , s a fiatal herczeg

gondnoksága a miniszterre volt bizva.

Nunkomár kincsvágytól s gonoszságtól
sarkantyúzva folyvást azon működött hogy

szerencsés vetélytársát aláássa. Ez nem is
volt nehéz . A bengáli jövedelmek , a Clive
által fölállitott rendszer mellett nem adtak
annyi tiszta hasznot mennyire a Társaság
számitott ; mert azon időben a legfonákabb
nézetek uralkodtak Angliában India gazdag
ságáról. Porphyr-paloták a leggazdagabb szö

vetekkel szőnyegezve, gyöngy és gyémánt hal

mazok , boltozatok melyekből vékával mérik
a pagodát és aranymohurt, töltötték be még

-

üzletemberek

171

-

képzelődését is. Senki sem

akarta észrevenni, a mi pedig kétségtelen
igazság volt , hogy India szegényebb tarto
mány, mint Europában szegényeknek tartott

országok, pl. mint Irland vagy Portugal. A
kincstár lordjai és a City képviselői abban

biztak hogy Bengál nem csak saját költsé
geit fedezi, hanem az India -részvények tulaj
donosainak magos osztalékokat s az angol
pénzügyeknek tetemes segélyt is adand. E kép
telen várakozásokban megcsalódott igazgatók
hajlandóbbak voltak, elég természetesen , Ma
hommed Reza Khan rosz kezelésének tulaj
donitani e csalódást mint saját ismeretlensé

göknek a rájok bizott tartománynyal. Balvé
leményöket Nunkomár ügyvivői is táplálták ;
mert Nunkomárnak Leadenhall Streetben is
voltak ügyvivői. Alig ért Hastings Kalkuttába,
levelet kapott melyet az Igazgatóság nem az
egész tanácshoz hanem egyedül hozzá inté

zett. Útasittatott hogy mozditsa el Mahommed
Reza Khant, fogassa el családjával s minden
párthiveivel együtt s tegyen szigorú vizsgá
latot a tartomány egész kormányzata iránt.

Hozzá tették , hogy a kormányzó helyesen
teszi, ha a vizsgálatban Nunkomár segélyével
él. Nunkomár vétkeit elismerték . De, mondák ,

még e vétkekből is hasznot lehet húzni ily
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esetben ; s bár benne bizni nem lehet, jó lesz
őt jutalom reményében kecsegtetni.
A kormányzó teljességgel nem

viselte

tett jó indulattal Nunkomár iránt. Évek előtt
ismerték egymást Murshedabadban s akkor
oly viszály támadt köztök , melyet előljáróik

minden tekintélye alig birt lecsöndesiteni.
Bár mennyire különböztek a legtöbb pontban
egymástól, egyben hasonlitottak , hogy egyik

sem tudott megbocsátni. Másfelől Mahommed
Reza Khan iránt Hastings nem

volt ellensé

ges indulattal. Mindazáltal a Társaság útasi
tásainak végrehajtásához oly

gyorsasággal

fogott , minőt csak akkor szokott tanusitni,

ha útasitásai teljes öszhangban állottak saját
nézeteivel. El volt szánva , nézetünk szerint
bölcsen, hogy a kettős uralkodást Bengálban

megszüntesse. Az igazgatóság parancsai, czélja
kivitelére eszközöket nyújtottak s feloldották
őt azon szükségtől, hogy terveit a Tanács vi

tatása alá adja . Szokott erélyével és ügyes
ségével kezdett a kivitelhez. Éjfélkor Mahom
med Reza Khan murshedabadi palotáját egy
század sipoy fogta körül. A minisztert felköl

tötték álmából s tudtára adták hogy fogoly.
Muzulmán komolysággal hajtá le fejét s adta
meg magát isten akaratának . Nem csak maga

bukott meg . A bahári kormányzat egy Shi

tab Roy nevű főnökre volt bizva, ki vitézsé
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gének s az angolokhoz ragaszkodásának nem
egyszer adta kitünő próbáját. Amaz emléke
zetes napon melyen Patna népe falairól nézte
a Mogul egész hadának szétszóratását Knox
százados kisded csapata által, a brit hóditók
egyhangulag e vitéz ázsiainak itélték a győ
zelem pálmáját. „,Soha“ monda Knox midőn
Shitab Royt vérrel és füsttel boritva az ügy
viteli teremben összegyült angol hivatalnokok

nak bemutatta „ soha nem láttam benszülöttet

igy küzdenimég.“ Mahommed Reza Khan Shi
tab Royt is magával rántotta bukásában. El
mozditották hivatalából s őrizet alá vetették .

A Tanács tagjai csak akkor értesültek e rend
szabályokról midőn a foglyok már útban vol
tak Kalkutta felé.

A minister eljárásai fölötti vizsgálatot kü
lönbféle ürügyek alatt húzták halasztották .

Hónapokig tartották könnyű fogságban. A
közben a nagy újitás mit Hastings tervelt
életbe lön léptetve. A ministeri hivatal eltö
rőltetett. A belkormányzat átadatott a Társa
ság tisztviselőinek . A polgári s büntető jog

új, bár igen tökélytelen rendszere lön életbe
léptetve. A Nabobnak ezentúl még szinleg
sem adatott rész a kormányzatban ; de to
vább is megtartotta tetemes évdiját s uralko

dói udvarral maradt körülvéve. Mivelkiskorú

volt, szükség vala személyének és vagyoná
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nak gyámokat rendelni. Személyét egy apja
háreméből való hölgyre bizták, ki Munny Be
gum név alatt ismeretes. Udvari kincstárno
kává Nunkomár egy fiát tették , Gurdas ne
vűt. Nunkomár szolgálataira szükség volt, de

nem látszott czélszerűnek őt hatalommal ru
házni fel ; és Hastings az állameszély mes

terfogásának vélte az ártatlan fiú előmozditá
sával jutalmazni az ügyes és elvtelen apát.

Az újitásokat végrehajtva, a kettős kor
mányzatot eltörőlve , a Társaságot Bengal
teljes egyeduraságára juttatva , Hastingsnak
semmi oka nem volt szigorúan bánni a volt

miniszterekkel. Pörük különbféle szinek alatt
az új rendszer életbe léptetéséig halasztatott.

Most egy bizottmány elébe állittattak , mely
nek elnöke a Kormányzó volt. Shitab Roy
csakhamar nagy becsülettel feloldoztatott. A
kényszerért mely alá vettetett a maga ren

dén bocsánatot kértek. A keleti kitüntetés
minden jeleivel elhalmozták . Pompás ruhákba
öltöztetve, drága kövekkel s egy gazdagon
megrakott elefánttal megajándékozva küldöt

tek vissza patnai helytartóságába. De egész
ségét megtörte a fogság ; büszke lelke ke
gyetlenül meg volt sebezve ; s kevéssel kisza
badúlása után tört szivvel halt meg.
Mahommed Reza Khán ártatlansága nem

tűnt ki oly tisztán. De a Kormányzó nem
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akart keményen bánni vele. Hosszas kihall
gatás után, melyben Nunkomár lépett fel vád
lóúl s fejtette ki az őt jellemző ügyességet
szintúgy mint megrögzött gyülöletét, Hastings
kijelentette , hogy a vádak nem bizonyúltak
be s rendeletet adott, hogy a megbukott mi
nister szabadon bocsáttassék .

Numkomár czélja volt megbuktatni a mu
zulmán kormányt, hogy maga emelkedjék fel

romjain . Rosz indulata és kincsvágya egy
aránt megcsalódott. Hastings eszközül hasz
nálta őt saját czéljára : hogy a kormányt
Murshedabadból Kalkuttába, benszülöttek ke.
zéből europaiakéba tegye át. Vetélytársát, el
lenségét kit oly soká irigyelt, oly engesztel
hetlenül üldözött, sértetlenül szabadon bocsá

tották . Az általa oly soká , oly hőn óhajtott
hivatal eltörültetett. Természetes hogy a Kor

mányzó e naptól fogva a boszúvágyó brah
min legerősebb gyülöletének tárgya lett. Egy

előre azonban kénytelen volt elfojtani érzel
meit. De eljövendő volt az idő, midőn a hosz
szas gyülöletnek kétségbeesett és halálos
küzdelemben kelle végződni.

E közben Hastings kénytelen volt kül
ügyekre forditani figyelmét. Diplomatiája ez
időben egyszerüen pénzszerzésre irányúlt.

Kormánya pénzügyei zavarban voltak ; s ő
el volt határozva, hogy e zavarnak jó vagy
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rosz esközökkel véget vet. Irányelvét, szom
szédaival szemben , legjobban kifejezi egy
régi teviotdalei rabló - család jelszava : „ inkább
te láss szükséget, mint én“ . Úgy látszik alap
elvűl tette, mely minden vitatáson kivűl áll,
hogy ha nem volt annyi lak rúpiája mennyit
a közszolgálat igényelt , azt akár kitől elve
hette a kinek volt. Egyet csakugyan lehet

felhozni mentségére. Otthoni előljárói oly nyo
mást gyakoroltak reá , melynek csak a leg
magasb erény állhatott volna ellent, s mely
nem engedett neki más választást, mint vagy
nagy igaztalanságot követni el, vagy lemon
dani magos hivataláról s azzal a kitűnhetés
és szerencse reményéről. Igaz hogy az igaz
gatók semmi bűnt nem rendeltek sem jóvá
nem hagytak. Távol légyen . Akárki tekintse
meg ez időbeli leveleiket, egy csomó nemes
és emberi érzelmet, kitűnő rendeleteket, egy
szóval a politikai erkölcs bámulandó szabá

lyait találja bennök. De minden intés módo

sitva s megszüntetve lőn pénzkövetelésök ál
tal. „ Kormányozzon szeliden és küldjön több
pénzt ; gyakoroljon szigorú igazságot és mér

sékletet a szomszéd hatalmak iránt, és küld

jön több pénzt;“ erre megy ki tényleg min
den rendelet mit Hastings kapott. Úgyde ez
utasitások jól megmagyarázva azt teszik :
„ Légy a népnek atyja és elnyomója ; légy
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igazságos és igazságtalan , mérsékletes és
zsaroló.“ Az igazgatók úgy bántak Indiávalmint az egyház a régi jó időkben az eretne

kekkel. Átadták az áldozatot a hóhérnak
azon komoly útasitással, hogy minden lehető
gyöngédséggel bánjék vele. Teljességgel nem
vádoljuk vagy gyanusitjuk képmutatással e

rendeletek iróit. Hihető hogy tizenötezer mért
földnyi távolban irván azon helytől hol ren
deleteiknek végre kellett hajtatniok , nem vet
ték

észre

a

borzasztó következetlenséget

melybe estek . De következetlenségök egy
szerre föltűnt kalkuttai helytartójuknak ki

üres kincstárral, fizetetlen hadsereggel , saját
fizetésével gyakran hátralékban , szegény ara

tásokkal, a kormány haszonbérlőinek gyakori

megszökésével szemben , arra sürgetteték , hogy
rögtön egy új fél milliót küldjön haza. Has

tings átlátta hogy feltétlenül szükséges elől
járóinak vagy erkölcsi tanácsait vagy pénz
követeléseit teljesitetlen hagynia . Minthogy
kénytelen volt valamiben engedetlen lenni,
meg kellett fontolnia , melyik nemű engedet

lenséget bocsátják meg könnyebben ; s igen
helyesen úgy itélt, hogy legjobb lesz a pre
dikácziókat elbocsátni füle mellett és a rúpiákat

behajtani.

Oly termékeny s a mellett lelkiismereti
kételyektől oly kevéssé háborgatott szellem
Warren Hastings

12
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mint az övé gyorsan talált módokat a kor

mány pénzügyi zavarainak megszüntetésére.
A bengáli Nabob évdiját háromszáz húszezer
fontról felére szállitotta le. A Társaság köte
les volt közel háromszázezer fontot fizetni
évenkint a nagy Mogulnak , mint hűbér-össze

get azon tartományokért melyeket gondjaikra
bizott; s a mellett Korah és Allahabad kerü

leteket is átengedék neki. Azon ürügy alatt
hogy a Mogul nem valóban független csak
környezetének játékszere , Hastings elhatá
rozta hogy megvonja tőle e kedvezéseket.
Annálfogva kijelentette , hogy az angolok nem

fizetnek többé adót; s katonaságot küldött
Allahabad és Korah elfoglalására . E kerüle
tek fekvése olyan volt, hogy megtartásuk ke
vés előnynyel és sok költséggel járt.Hastings,
kinek pénzre és nem területre volt szüksége,
elhatározta hogy eladja azokat. Vevő nem
hiányzott. Az oudei gazdag tartomány a Mo

gul birodalom átalános felbomlásakor azon
nagy muzulmán háznak esett osztályrészül,
melynek kormánya alatt ma is van . Mintegy

húsz évvel ezelőtt e ház , az angol kormány
engedelmével, királyi czimet vett föl. De
Warren Hastings idejében ily czim fölvétele

az indiai mahomedánok által szörnyű szent
ségtörésnek tartatott volna. Az oudei fejede

lem bár birt a hatalommal, de eszébe sem
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jutott az önálló uralkodó czimével élnie . A

Nabob vagy alkirály cžiméhez Hindostan ve
ziri сzimét csatolta , épen mint a múlt szá
zadban a szász vagy brandenburgi választó

fejedelem , bár függetlenek a császártól s gyak
ran harczban ellene, büszkék voltak magukat
Kamarásának vagy Főtábornokának czimez
tetni. Sudsah Dowlah , ez időben Nabob -Ve
zér, jó lábon állt az angolokkal. Tömérdek

kincscsel birt. Allahabad és Korah fekvésök .

nél fogva neki nagy hasznot hajthattak, mig
a Társaságnak semmit. Eladó és vevő hamar

megegyeztek ; s a Mogultól elvett tartomá

nyok mintegy félmillió sterlingért átadattak
az oudei kormánynak .
Egy más még fontosabb ügy is volt el
intézendő a Vezír és Kormányzó között. Egy
vitéz nép sorsa volt eldöntendő. S oly módon

döntetett el , mi örök szennyfoltot hagyott

Hastings és Anglia hirnevén.
Középázsia népessége mindig olyan volt
India lakóira nézve, mint a germán erdősé

gek lakosai a hanyatló római birodalom alatt
valóira . A setét, gyönge félénk hindu vissza
rettent a szorosokon túllakó szép faj erős
izmaival s bátor szellemével való összeütkö
zéstől. Okunk van hinni, hogy a történeti kor
hajnalhasadását megelőző időkben a gazdag

és hajlékony Szanszkritot beszélő nép a Hy
12*
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phasison és Hystaspesen messze túli vide
kekről lejött és jármát a föld népének nya
kára tette. Annyi bizonyos, hogy az utóbbi
tiz század alatt támadók egész sora tört át

Hindostan nyúgoti határain ; és a hóditás irá
nya nem is fordúlt vissza napnyugot felé egész
azon emlékezetes hadjáratig , melyben Sz.
György keresztje Ghizni falára feltűzeték .

Hindostan uralkodói magok is a nagy
hegy-nyereg túlsó oldaláról származtak , s
hadseregöket mindig azon vitéz és kemény
fajból szokták kiegésziteni melyből saját fé

nyes családjok eredt. Azon katonai kalando
rok közt, kik Kabul és Kandahar szomszéd

ságából csábittattak a Mogul zászlói alá , ne
hány vitéz csapat tűnt ki, melyek a Rohillák
neve alatt voltak ismeretesek . Szolgálataikat
nagy földterületekkel jutalmazták ama termé

keny lapályon , melyen a Ramgunga foly át
Kumaon havas ormaitól a Ganges felé. Az

Aurungzebe halálát követő általános zavar
ban a harczos telep tényleg függetlenné lett.
A Rohillák India egyéb

lakói közül különö

sen szép arczszinök által váltak ki. Még
dicséretesebben klüönböztette meg őket bátor
ságuk a hadban s ügyességük a béke művei

ben. Mig Lahoretól a Komorin fokig fejetlen
ség dühöngött, kis telepök a nyugalom áldá
sait élvezte a vitézség védelme alatt. Föld
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mivelés és kereskedés virágzott köztök ; s a

szónoklatot és költészetet sem hanyagolták el.
A most élő emberek közül nem

egy hallotta

öregektől fájdalommal emlegettetni az arany
napokat, midőn Afghan fejedelmek uralkod

tak Rohilkund völgyében.
Sudsah Dowlah föltette magában, hogy e

gazdag területet saját birtokához kapcsolja.
Joga vagy jognak csak látszata legkisebb
sem volt reá . Igénye semmivel sem volt ala
posabb , mint a Kataliné Lengyelországra

vagy a Bonaparte-családé Spanyolországra.

A Rohillák épen azon jogon birták országu
kat mint ő a magáét, és sokkal jobban kor

mányozták azt, mint az ő országa valaha
kormányozva volt. Nem is oly nép voltak ,
melyet egészen biztos dolog lett volna meg.

támadni. Országuk ugyan nyilt térség volt, a
természet 'vad művei nélkűl; de ereik Afgha
nistán nemes vérével voltak tele. Mint kato
nák nem birtak azon nyugalommal mely rit
kán található a szigorú fegyelmen kivűl; de

rohamaik hősiségét sok csatatéren bebizo
nyitották . Tudva volt hogy főnökeik közve

szélytől egyesitve nyolczvanezer embert ál
lithattak a sikra.

Sudsah Dowlah maga is

látta őket harczolni és semmi kedve nem volt
összetűzni velök . Indiában egy hadsereg volt,

egyetlen egy , melylyel e merész kaukázi
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törzs sem mérközhetett. Bőségesen be volt
bizonyitva, hogy sem tizszeres szám , sem

a

legvakmerőbb ázsiainép harczi tüze nem tehetett
semmit az angol fegyelem és elszántság elle

nében . Rá lehetend-e birni Bengál kormány
zóját, hogy az uralkodó nép ellenállhatlan
erejét, azon gyakorlottságot, melylyel szem

ben Hindostan legügyesebb vezérei gyámol
talan gyermekek voltak, azon fegyelmet mely
annyiszor diadalmaskodott a vakbuzgóság és
kétségbeesés őrült harczain , a győzhetlen
britt bátorságot , mely soha nem higgadtabb
és makacsabb mint egy kétes és gyilkos nap
vége felé, — bérbe adja ?

Ez volt mit a Nabob -Vezir kivánt s mit
Hastings megadott. Az alku hamar megköt
tetett. Mindkét fél birt valamivel mire a má
siknak szüksége volt. Hastingsnak pénz kel
lett hogy a bengáli kormány költségeit fedez
hesse s Londonba is küldhessen ; és Sudsah

Dowlah roppant jövedelmekkel birt. Sudsah
Dowlah leakarta igázni a Rohillákat s Has

tingsnak rendelkezése alatt állt az egyetlen
haderő mely a Rohillákat leigázhatta . Meg

egyeztek tehát, hogy a Nabob-vezírnek angol
hadsereg kölcsönöztessék s ő e kölcsönért
négyszázezer font sterlinget fizessen és a mel
lett a csapatok minden költségét fedezze mig
szolgálatában foglalkoznak .
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„ Valóban nem látom át“ igy ir Tdő Gleig
úr „ minő alapon lehet, akár politikai akár
erkölcsi jog szerint e szerződést gyalázatos

nak bélyegezni“ . Ha jól értjük a szavak je
lentését , gyalázatos dolog : bérért rosz
tettet követni el, és rosz tett: harczot kez
deni kihivás nélkül. A fenforgó esetben tán
minden terhelő körülmény meg van . A Ro

hilla-harcz czélja ez volt: megfosztani egy
népet, mely minket soha nem bántott, saját
jó kormányzatától s akarata ellen a legro

szabb alá kényszeriteni. S ez még nem mind.
Anglia ezzel azon kis német fejedelmek szin
vonalánál sokkal alább sülyedt, kik ez időtájt
csapatokat adtak zsoldunkba Amerika ellen .
A hesseni és anspachi huszár-árusok legalább
bizonyosak lehettek, hogy katonáikat oly had

viseletre adják el, mely a polgárisúlt hadvi
selés emberies törvényeivel megegyez. Lehe
tett-e remélni, hogy a Rohilla -háború ilyen

lesz ? Kikötötte-e a Kormányzó, hogy ilyen
legyen ? Jól tudta, milyen az indiai hadvise

lés. Jól tudta , hogy Sudsah Dowlah kezeibe
adott hadai, bihetőleg ádáz visszaélés eszkö

zei lesznek ; és semmi biztositékot nem kivánt
ily visszaélés. ellen . Gleig úr Scott őrnagy
sületlen mentségét ismétli, hogy Hastings iga
zolva van a mért angol csapatokat kölcsön

zött a Rohillák lemészárlására, mivel a Ro
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hillák nem voltak hindu törzs, hanem egy
idegen ország gyarmata . Hát az angolok ma
gok mik voltak ? Az ő dolguk volt keresztes
háborút inditani minden betolakodók kiirtá
sára, a Ganges által áztatott tartományok

ból ? Illett-e az ő szájukba , azon tételt álli
tani fel, hogy az idegen gyarmatos, ki Indiá
ban birodalmat állit : caput lupinum ? Mit
mondtak volna, ha valamely más hatalom ily
alapon megtámadta volna Madrast vagy Kal

kuttát, minden legkisebb kihivás nélkül? –
De ily mentségre volt szükség, hogy teljessé
tegye az alku gyalázatosságát. A bűn ádáz

sága és a mentség képmutatósága épen egy
máshoz illenek .
A bengáli hadsereget alkotó három had

test egyike Champion ezredes alatt Sudsah
Dowlah segitségére küldetett. A Rohillák kér
tek , alkudoztak , gazdag váltságdijt ajáltak ,
mind hiába. Ekkor elhatározták védni mago
kat a végsőig . Véres összeütközés történt.
„ Az ellenség“ igy ir Champion ezredes „ nem
csekély katonai képesség jeleit adta , s lehe
tetlen elszántabb bátorságot és szilárdságot

képzelni, mint a mennyit kifejtett.“ Oude
gyáva uralkodója megfutott. Az angolok ma
gok maradtak ; de tüzök - és rohamuknak

nem

lehetett ellenállani. A Rohillák sorai

azonban csak akkor kezdettek hanyatlani,
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mikor legkitünőbb főnökeik , csapataik élén
vitézül küzdve elestek . Akkor a Nabob és
csőcselékje eléjött és sietett fölprédálni a vi
téz ellenség táborát, kinek szemébe nézni nem

mert volt. A Társaság katonái teljes fegye
lemhez szokva rendben maradtak , mig silány
szövetségeseik à sátrakat rabolták . De nem
egy hang hallatszott, „ nekünk jutott az egész

küzdelem s ezek a czudarok húzzák az egész
hasznot.“
Most az indiai harcz minden iszonyai

nekiszabadittattak Rohilkund szép völgyeinek
s városainak . Lángba borúlt az egész tarto
mány . Száz ezernél több nép menekült há
zaikból bűzhödtmocsárokba, inkább választva

éhséget, lázt , tigrisek fészkét , mint annak
zsarnokságát, kinek egy angol és keresztyén
kormány gyalázatos nyereségért eladta bir
tokukat, véröket, s nőik és leányaik becsüle
tét. Champion ezredes előterjesztéseket tett a
Nabobnak , s küldött Vilmos-erődbe is ; de a

Kormányzó semmi feltételt nem tűzött volt
ki a hadjárat módjaira nézve. Ő nem gon
doskodott egyébről csak a maga negyven
lakjáról; és ha nem helyeselte is Sudsah
Dowlah féktelen vadságát , nem vélte magát
közbenjárásra fölhiva, legfölebb tanácsadásig .
E gyöngéd tartózkodás bámulatot költ a Tdő

életiróban. „Hastings úr“ ugymond „ nem pa
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rancsolhatott a Nabobnak , sem azt nem

en

gedhette, hogy a Társaság sergeinek vezény

lői parancsoljának abban , mikép folytassa a
háborút.“ Bizonyára, nem . Hastings úr teen
dője csak az volt, hogy szabadságukért küzdő
ártatlan emberek bátor harczát nyers erővel

leverje. Katonaiellenállásuk megszünvén , teen
dője is véget ért; s nem volt egyéb dolga, mint
összetett kézzel nézni, mig falvaik fölégettet
nek , gyermekeik lemészároltatnak , asszonyaik
mégbecstelenittetnek . Komolyan akarja Gleig
úr e nézetet vitatni ? Van - e világosabb tör

vény annál, mint hogy a ki másnak ellenáll

hatlan hatalmat ad embertársai fölött kezébe,
köteles őrködni, hogy e hatalommal vad visz
szaélés ne történhessék ? De bocsánatot ké

rünk olvasóinktól , hogy ily világos dolgot
még vitatunk .
Végére sietünk e szomorú és szégyenle
tes történetnek . A harcz megszünt. India leg
szebb népe , egy kegyetlen , kapzsi, gyáva,
zsarnok igájába volt hajtva. Földmivelés és
kereskedésmegakadtak . A gazdag tartomány,
mely Sudsah Dowlah vágyát ingerelte , a leg
nyomorúltabbá vált nyomorúlt birodalmában .
De a megsértett nemzet még nincs megsem

misitve. Hosszú időközökben föl-fölvillámlot
tak régi hösisége szikrái, s mind è mai napig
az ázsiaiak közt ritka hősiség, önbecsérzet s
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lovagiasság , és egy keserű visszaemlékezés
Anglia nagy bűnére, különbözteti meg a ne

mes afghan fajt. Mind e napig , kardcsatában
a legjobb sipoyknak tartatnak . S közelebbről

jegyezte meg valaki, kinek sok alkalma volt
az észrevételre, hogy India benszülöttjei közt
egyedül a Rohilláknál lehet egy-egy tökéle

tes példányát találni annak , mit mi „ gentle
man “ -nak nevezünk.

Bár mint itélünk Hastings erkölcsisége
felől, azt nem lehet tagadni, hogy politikájá
nak pénzügyi eredménye becsületére vált te
hetségeinek . Kevesebb mint két év alatt, hogy

a kormányt átvette, s a nélkül, hogy a kor
mánya alá vetett népekre új terheket róna,
mintegy négyszázötvenezer fonttal növelte a
társaság évi jövedelmeit, s a mellett egy mil
liónyi készpénzt szerzett. A mellett megmen
tette a bengáli költségvetést csaknem egy

negyed millióra menő katona-tartási költség
től' s azt az oudei Nabob nyakába vetette .

Kétségtelen hogy ez oly eredmény volt , mi
ha becsületes eszközökkel vivatik ki, a leg
melegebb hálát érdemli ki hazájától, s mi,
bárminő eszközökkel viva is ki, kitünő kor
mányzati tehetségeit tanusitja

Eközben a parliamentben hosszú és fon
tos viták folytak az ázsiai ügyekről. Lord

North miniszteriuma, az 1773-diki ülésszak
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ban oly törvényjavaslatot terjesztett elő , mi
az indiai kormányzat szervezetén lényeges

változást idézett elé. E törvény, mely sza
bályzó-törvény (Regulating Act) néven isme
retes, azt rendelte, hogy a bengáli Elnökség
felügyeletet gyakoroljon a Társaság egyéb

birtokai fölött ; hogy ezen Elnökség feje Fő
kormányzó czimet viseljen ; hogy négy Ta
nácsos adassék mellé; s hogy Kalkuttában

egy fő - és három albiróból álló Főtörvény
szék állittassék . E törvényszék függetlenné
tétetett a Főkormányzótól és tanácsától s a
polgári- és büntető-ügyekben roppant nagy,

és a mellett határozatlan hatósággal ruházta
tott fel.
A Főkormányzót és tanácsosait a tör
vényjavaslat megnevezte s azok öt évre vol

tak kinevezendők. Hastings leendett az első
Főkormányzó. A négy Tanácsos egyike, Bar
well úr, a Társaság egy tapasztalt hivatalnoka,

akkor Indiában volt. A más három , Clavering
tábornok , Monson úr és Francis úr Angliá
ból küldettek oda.

Az új tanácsosok közt a legképesebb
kétségkivűl Francis Fülöp volt. Bevallott ira

tai bizonyitják, hogy sok tudománynyal s ékes
szólással birt. Közszolgálatban töltött szá

mosb éveiképesitették a kormányzati ügyekre.
Ellenei soha nem tagadták , hogy rettenthetlen
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s férfias lelkű volt ; és barátjai is , félünk ,

kénytelenek elismerni,hogy önbecsérzete rend
kivűl túlságos, véralkata ingerlékeny, magavi
selete gyakran goromba és szemtelen, s gyülölete

rendkivül elkeseredett és tartós vala . Alig lehet
e kitünő embert emliteni a nélkül, hogy egy

pillanatra meg ne állapodjunk a kérdésnél
melyet neve rögtön felkölt mindenkiben : 0

volt-e „ Junius leveleinek“ szerzője ? Részünk .
ről erősen meg vagyunk győződve hogy ő .
Oly okok bizonyitják , melyek bármely pol

gári, sőt büntető ügyben elég alapot szolgál
tatnának az itéletre. Junius kézirata egészen
a Francis sajátságos keze , alig elferditve.
A mi Junius állását, foglalkozásait , összeköt
tetéseit illeti, következők a főbb tények , mi
ket bizonyosokúl vehetni: első , hogy az ál
lamtitkári hivatal irodai ügyvitelével szorosan
ismeretes volt ; másik , hogy a hadügy -minis
terium dolgaiba tökéletesen be volt avatva ;

harmadik , hogy 1770 -ben a Lordok házában
jelen volt a tanácskozásokon s beszédekből
különösen Chatham Lord beszédeiből jegyze
teket készitett ; negyedik , hogy Chamier ur

nak helyettes hadügyi titkárrá kineveztetését
felette - zokon vette ; ötödik , hogy valamely

erős kötelék csatolta az első Lord Holland
hoz. Úgyde Francis több évet töltött az ál
lam -titkári irodában. Azután a hadügy -minis
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terium iroda-igazgatója volt. Több izben em
litette hogy 1770 -ben figyelemmel hallgatta
Lord Chatham beszédeit, s e beszédek né
melyike csakugyan az ő jegyzetei nyomán

került sajtó alá. Hadügyi hivatalát Chamier
úr alkalmazása fölötti boszújában tette le .
Lord Holland volt ki őt először vezette be

az államszolgálatba. Ime öt jel, melynek min

denikét meg kell találnunk Juniusban. Fran
cisban mind az öt meg van. Nem hiszszük ,
hogy rajta kivűl másban kettő is meg legyen
közülök . Ha ez ok nem dönti el a kérdést,
akkor vége minden bizonyitéknak „ a körűl
mények összetalálkozása alapján.“
A belső bizonyitékok , szerintünk , hasonló

eredményre látszanak vezetni. Francis irálya,
erősen hasonlit a Juniuséhoz ; s nem vagyunk
hajlandók megengedni, mi közönségesen el
fogadottnak vétetik , hogy Francis bevallott

művei határozottan alább állanának e névte
len leveleknél. Egyébiránt ugyan ez ellenve

tést lehet tenni legalább is annyi érvénynyel
mindazok ellen kiknek Junius levelei valaha
tulajdonittattak az egy Burke kivételével; s

idővesztegetés volna bizonyitgatni, hogy Burke
nem volt Junius. S végre is mit lehet ily ala
pon következtetni ? Minden irónak kell egy
legjobb művének lenni; és legjobb műve s
az azután következő között lehet igen nagy

-
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Azt senki sem fogja állitani,

hogy Junius legjobb levelei határozottabban
jobbak volnának Francis elismert műveinél

mint Corneille három vagy négy tragoediája
a többinél, mint Ben Johnson három

vagy

négy vigjátéka a többinél , mint a Zarándok

Vándor-útja Bunyan egyéb műveinél , mint
Don Quixote Cervantes egyéb műveinél. Sőt
bizonyos, hogy az álnevű iró, bár ki lett le
gyen is, igen különbözőleg irt. Hogy csak a

Leveleknél maradjunk , melyek Junius nevét
viselik : a királyhoz irt levél és a Horne Too
kehoz irt levelek alig birnak egy közös vo
nással a keserűségen kivűl; s a keserűség
volt azon alkatrész , mely Francis irásaiból és

beszédeiből ritkán hiányzott.
Valóban a legerősb okok egyike azt hin
nünk hogy Francis volt Junius, a két ember
erkölcsi hasonlóságában fekszik. Nem nehéz
azon levelekből melyek különböző jegyek
alatt Junius által irottakúl ismeretesek és

Woodfall s mások iránti eljárásából , megle
hetős határozott fogalmat alkotni jelleméről.

Szembetűnőleg oly ember volt , kiben valódi
hazafiság s nagylelkűség nem hiányzott ; oly
ember, kinek vétkei nem voltak a szennyesb
félék . De oly embernek is kellett lennie , , ki
a legnagyobb mértékben önhitt és követelő ,

ki rosz indulatra hajlandó s hajlandó arra ,
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hogy roszindulatát közbuzgóságnak vegye.
„ Méltán gerjedtél-e haragra ?" kérdé az Úr
az ókori héber prófétától. S ő felelt : „Méltán
gerjedtem .“ Nyilván ez volt a Junius hangu

lata ; s ez oknak tulajdonitjuk azon ádáz ke
gyetlenséget, mely levelei némelyikét éktele
leniti. Senki sem oly könyörtelen mint az ki

erős önámitással, ellenszenveit összevéti kö
telességeivel. Hozzá tehetjük , hogy Junius

bár a demokrata párttal egyező gyülöletek
kapcsolják össze, valódi ellentéte a demokrata

politikusnak . Mig egyéneket oly vadsággal
támad meg , mely az irodalmi illem minden
törvényeit folyvást sérti, addig a régi intéz

mények leghiányosabb oldalait is csaknem
vaskalapos tisztelettel tekinti, Old Sarumnak
nagy tűzzel pártját fogja , s megvetőleg
mondja a manchesteri és leedsi tőkepénze
seknek hogy ha szavazat kell nekik , vásá
roljanak földbirtokot s legyenek lancashirei

és yorkshirei zsellérekké. Azt hiszszük mind
ez valami módositással megállhat, mint Fran
cis Fülöp jellemrajza.
Nem csodálhatjuk , hogy a nagy álnevű
iró, hajlandó volt ez időben , elhagyni az or
szágot, melyet ékesszólása oly hatalmasan

felizgatott. Minden ellene fordúlt. A párt, me
lyet minden mások felett világosan megkü

lönböztet, Grenville György pártja , feje ha
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lála által szétszóratott s lord Suffolk annak
nagyobb részét a ministeri padokra vitte át.

A Middlesex-választás által előidézett izga
lom lecsillapúlt. Minden párt egyaránt gyülö
letes kellett hogy legyen Junius előtt. Nézetei
a belügyekről eltávoliták őt a miniszterium
tól, nézetei a gyarmatügyekről az ellenzék
től. Ily körülmények közt embergyülölő két
ségbeesésseldobta le tollát. Búcsú levele
Woodfallhez 1773 január 19- én kelt. E levél
ben kijelenti , hogy ostoba volna , ha még
irna ; hogy jó indulattal volt a közügy és a

közönség iránt; hogy mindkettő megbukott ;
hogy nincs tiz ember ki bármely kérdésben
összetartana. „De“ tevé hozzá „minden egy
aránt silány s megvetésre méltó. On soha

meg nem tántorúlt, a mennyire tudom ; s min
dig örülni fogok , ha azt hallom , hogy jól van
dolga.“ Ezek voltak Junius utolsó szavai.

Ettől számitva egy év alatt Francis Fülöp
útban volt Bengál felé .
A három új tanácsossal együtt útaztak

a Főtörvényszék birái is. A Fő-biró * ) Impey
Illés volt. Régi ismerőse volt Hastingsnak , s
hihető, hogy a Főkormányzó, ha minden tör

vényszéket összekeresett volna sem

talált

* ) Chief-Justice, olyas, mint nálunk az Országbiró .
Ford
Warren Hastings.
13
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volna ily szolgálatkész eszközt magának . De
a Tanács tagjai épen nem voltak engedékeny
hangulattal. Hastings nagyon nem szerette az
új kormány-rendszert s nem igen magos vé
leményt táplált tanácsosai felől. Azok meg

hallották ezt s hajlandók voltak a gyanako
dásra és szőrszálhasogatásra . Igy hangolt
emberek közt a leghaszontalanabb csekélység

elég az összeütközésre. A tanács tagjai hu
szonegy üdvlövést vártak Vilmos- erőd ütegei
ből. Hastings csak tizenhetet lövetett. Rosz

kedélylyel szálltak partra. Az első üdvözle
tek hideg feszességgel váltattak. Másnap meg

kezdődött azon hosszú viszálkodás, mely mi
után földúlta a britt Indiát, Angliában meg
újúlt , s melyben a kor minden legkitűnőbb
államférfia és szónoka tevékeny részt vett

egyik vagy másik oldalon.
Hastingst Barwell támogatta . Nem min
dig voltak barátok . De a tanács új tagjainak
érkezése Angliából természetesen közelebb
hozta a Társaság régi szolgáit egymáshoz.

Clavering, Monson és Francis képezték a
többséget. Rögtön kicsavarták a kormányt
Hastings kezeiből; kárhoztatták , bizonyára
nem ok nélkül, iménti alkuját a Nabob -Ve
zírrel; visszahivták az angol ügyvivőt Oude

ból s saját teremtményöket küldték helyébe ;
parancsokat adtak , hogy a hadtest , mely a
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szerencsétlen Rohillákat meghóditotta , térjen
vissza a Társaság területére; és szigoru vizs

gálatot rendeltek el, a háború mikénti lefolyta
iránt. Azután a Főkormányzó minden ellen
zése daczára a legbántóbb modorban kezdet
ték új hatalmokat az alárendelt Elnökségekkel

éreztetni; Bombay minden ügyeit összezavar

ták, s hihetetlen vegyületével a meggondolat
lanságnak és gyöngeségnek , ártották magokat

a Mabratta -kormány minden belyitáiba. Ugyan
akkor beleszóltak Bengál beligazgatásába,
megtámadták az egész pénzügyi s törvény

kezési rendszert, mely ugyan kétségkivül hiá
nyos volt, de aligha Angliából most érkezett
uraktól volt kijavitása várható . Újitásaik ered
ménye az lőn , hogy minden személy- és va

gyon -bátorság megszűnt s rabló -csapatok zsák
mányoltak és gyilkoltak büntetlenül Kalkutta
külvárosaiban . Hastings folyvást a kormány
zói palotában lakott s húzta Főkormányzói

fizetését. Sőt a Tanács elnökségét és a rendes
ügyvitel vezetését is folytatta , mert ellenzői
is kénytelenek voltak elismerni, hogy sokat

tudott, mit ők nem tudtak s hogy szintoly
biztosan mint gyorsan oldott meg sok oly kér
dést melyen ők sikertelen törték volna fejö
ket. De a kormányzás magosb hatalmától s

a legnevezetesebb kinevezési jogtól meg volt
fosztva .
13 *
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A benszülöttek csakhamar észrevették
ezt. Ugy nézték őt mint bukott embert s a
szerént bántak vele. Olvasóink közt lehetnek

kik Indiában láthattak egy sereg varjutmely
egy beteg keselyűt halálra csipked ; nem rosz
képe annak mi ott mindannyiszor történik ,
valahányszor a szerencse elpártol egy olyan
tól ki azelőtt nagy és rettegett vala . Egy

percz alatt mindazon tányérnyalók , kik érette
az imént készek voltak hazudni, irást hami
sitni, keritni, mérgezni: sietnek diadalmas el
lenei kegyét az ő bevádolásával szerezni meg .
Egy indiai kormánynak csak észre kell vé .
tetnie , hogy valakit óhajt megbukva látni; s
huszonnégy óra alatt nehéz vádak nyújtatnak
be az ellen , oly részletes és teljes előadással

támogatva , hogy bárki, ha nem ismeri az
ázsiaiak hazug voltát, döntő bizonyságoknak
vélné. Még jó , ha az áldozatra kiszemeltnek

aláirása nem utánoztatik valamely törvényte
len okmány alatt, vagy valamely áruló papir
nem csempésztetik be lakhelyébe. Hastingsot
most tehetetlennek tekintették . A

hatalom ,

Bengálban akárkit szerencséssé vagy szeren
csétlenné tenni, úgy látszott, kezeiből az új

tanácsosokéba ment át. Rögtön vádak kez
dettek beözönleni a Főkormányzó ellen. E

vádakat örömmel fogadta a többség mely,
meg kell adni, oly emberekből állott, kik sok

-

197

-

kal becsületesbek voltak mintsem hamis vá

dakat támogattak volna , de nem voltak any
nyira ismeretesek Kelettel, hogy észre vegyék
miszerint a világ e részében egy kis biztatás
a kormány részéről egy hét alatt több Oatest
és Bedloet és Dangerfieldset idéz elé, mint a
mennyit Westminster Hall egy század alatt

lát. Valóban különös lett volna hogy Nunko
már ily körülmények közt csöndesen marad
jon . E gonosz embert rosz indulat, fösvény
ség és becsvágy egyaránt sarkalta . Itt volt
az idő boszút állni régi ellenén, kielégiteni
tizenhét éves gyülöletét, behizelegni magát a
tanács többségének kegyeibe s a legnagyobb
benszülötté válni Bengálban. Az új tanácso

sok megérkezése óta feltünően udvarolt nekik ,
s annál fogva a legnagyobb gyalázattal kitil
tatott a Fökormányzói palotából. Ekkor Fran

cisnak ünnepélyesen egy iratot adott át, mely
több rendbeli nagy fontosságu vádakat tar
talmazott. Ez okiratban vádolta Hastingsot,
hogy hivatalokat osztogatott pénzért , s meg
vesztegetést fogadott el, hogy bűnösöket szökni
hagyjon . Különösen azt állitotta , hogy Ma
hommed Reza Khan a Főkormányzónak fize
tett tetemes öszvegért lőn büntetlenül szaba
don bocsátva.
Francis az iratot fölolvasta a tanácsban.

Heves összeütközés következett. Hastings ke
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serű kifejezésekben panaszkodott az ellene

követett bánásmódról, megvetéssel szólt Nun
komárról és vádjairól, és tagadta a tanács
jogát: itéletet tartani a Főkormányzó fölött.
A következő ülésben Nunkomárnak egy új
előterjesztése olvastatott fel. Kérte, hogy bo
csáttassék a tanács elébe s hallgattassék ki
állitásai s bizonyitékaival. Új viharos vita ke

letkezett. A Főkormányzó azt állitotta hogy
a tanácsteremben nincs helye ily vizsgálatok
nak ; hogy oly emberektől, kik naponkénti

súrlódásoktól vannak hevülve ellene, birói pár
tatlanságot nem vár ; és hogy hivatala méltó

ságának föladása nélkül, nem engedheti ma

gát oly emberrel szembesittetni minő Nun
komár.

A többség mindazáltal elhatározta fölvenni
a vádat. Hastings fölkelt, az ülést feloszlott
nak nyilvánitotta s Barwelltől követve elhagyta
a termet. A többi tagok székeiken maradtak

magokat Tanácsnak nyilvánitották , Claverin
get elnökké tették s magok elébe hivatták
Nunkomárt. Nunkomár nem csak ragaszko

dott az eredeti vádakhoz de keleti szokás
szerént egy csomó újjal is megtoldotta azo
kat.

Allitotta , hogy Hastings nagy összeget

kapott a mért Gurdast a Nabob háztartásá
nak kincstartójává tette s ő fensége szemé
lyének gondviseletét Munny Begumra bizta .
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Egy levelet mutatott elé bizonyitékul, melyen
állitólag a Munny Begum pecsétje volt. A pe
csét akár hamis volt mint Hastings állitá , akár

valódi mint inkább vagyunk hinni hajlandók
semmit sem bizonyitott. Mindenki tudja , ki
Indiát ismeri, hogy Nunkomárnak elég volt

annyit mondania a Begumnak, hogy ily leve

let a Tanács többsége kedvesen fogadna , s
az rögtön kiadandotta bizonyitványát. A több

ség azonban megszavazta hogy a vád be van
bizonyitva ; hogy Hastings harmincz-negyven
ezer fontnyi bűndijt kapott ; és hogy kártéri
tésre kényszerittessék .
A Bengálban levő angolok közvéleménye

határozottan a Főkormányzó részén volt. Kor
mányzási tehetségben , az ország ismeretében ,

magaviselete általános udvariasságában hatá
rozottan felülmúlta üldözőit. A Társaság hi
vatalnokai természetesen hajlandóbbak voltak

saját testületök legkitünőbb tagjának pártjára
állani, egy hadügy -miniszteri titkár ellenében ,
ki a benszülöttek nyelvével s jellemével me

rőben ismeretlen létére a közigazgatás min
den ágait felforgatni merészkedett. De Has
tings, honfitársai általános rokonszenve da
czára a legkellemetlenebb helyzetben volt.
Volt még egy felebbezés, egy magosabb ható
:sághoz Angliában. Ha az is ellenfelei pártját

fogja , nem marad egyéb hátra mint lemonda
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nia. Lemondását annálfogva, londoni ügyvi
vője Macleane ezredes kezeihez küldte. De
útasitotta Macleanet, hogy a lemondást addig
ne adja be, mig világosan ki nem tűnik hogy
India -Houseban a Főkormányzó ellen fordul
a vélemény.
Nunkomár győzelme teljesnek látszott .
Naponként királyi lever-t tartott,melyre özön

nel tódúltak honfitársai, s melynél egy alka
lommal a tanács többsége is méltóztatott meg
jelenni. Háza egész hivatal volt , hol vádak

gyűjtettek a Főkormányzó ellen. Mondatott,
hogy részint fenyegetések , részint rábeszélés
által a gaz brahmin a tartomány leggazda
gabbjai közül többeket rábirt , hogy panaszo

kat nyújtsanak be. De veszélyes játékot ját
szott. Nem volt szerencsés dolog végletekig
vinni oly elszántságú és képességű embert,
mint Hastings. Nunkomár minden éles elmű
ségével sem birta felfogni azon

intézmények

természetét, melyek alatt élt. Látta hogy mel

lette van azon testület többsége, mely szer
ződéseket köt, hivatalokat oszt s adókat szed .
A közigazgatási és törvénykezési ügyek kü
lönbsége olyasmi volt, miről neki fogalma sem
vala. Hihetőleg soha sem jutott eszébe, hogy
Bengálban oly hatóság is van, mely tökélete
sen független a Tanácstól ; hatóság, mely véd
heti azt kit a Tanács meg akar rontani s a
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bitóra küldheti, kit a Tanács védeni akar.
Pedig úgy volt. A Főtörvényszék saját ha
táskörében teljesen független volt a kormány
tanácstól. Hastings szokott éles látásával, át

látta mily előnyös lenne e hatalmat birtokába
keritnie ; a szerint tett. A birák , kivált a Fő
biró ellenséges indúlattal voltak a

Tanács

többsége iránt. Ideje volt mozgásba hozni e
félelmes gépezetet.
Egyszerre azon újság lepte meg Kalkut
tát hogy Nunkomár egy hamisitási vádra el
fogatott s a köz-tömlöczbe vettetett. A bűn,

melylyel vádoltatott, az volt hogy hat évvel
azelőtt egy kötlevelet hamisitott. A nyilvános
vádló egy benszülött volt. De mindenki hitte
s hiszi ma is , az együgyüeket és életirókat

kivéve, hogy Hastings volt a vád valódimoz
gatója .
A többség dühe a legmagasabb fokra há
gott. Ovást tettek a Főtörvényszék eljárása
ellen és sürgető izeneteket küldöttek a birák
hoz , követelve hogy Nunkomár kezességre
kibocsáttassék . A birák kevély

és határozott

választ adtak . A Tanács nem tehetett egye
bet, mint kitüntetésekkel és adományokkal
halmozni Nunkomár családját; s azt meg is

tette. E közben a törvényszék összeült ; a
vád alá helyezés kimondatott; és Nunkomár,
Impey Illés s egy angolokból alkotott esküdt
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Förü
lEgymásnak
szék elébe állittatott.
meni kelicareellentmondó
eskük s azon körülmény hogy a a vizsgálat
minden szavát tolmácsolni kellett , szokatlan
hosszúra nyujtották a pört. Végre a „ bűnös“
juna
k

kimondatott s a Fő-biró kihirdeté a fogolynak

a halál-itéletet.
Gleig úr oly bámulatosan tudatlan hogy
azt képzeli , miszerint a biráknak nem

volt

több teendőjük az ügyben , s hogy Nunkomár

megkegyelmezése a tanács hatalmában állt
volna. Annálfogva Francisra és Francis párt
jára veti egész gyalázatát annak mi ezután
történt. Azt gondolnók , hogy a ki öt vagy
hat vaskos kötetet adott ki indiai dolgokról,

vehetett volna annyi fáradságot magának ,
hogy az indiai kormányzat alapelveinek utána

járjon. A Fő-törvényszék az új szervezet sze
rint fel volt jogositva elhalasztani az itélet

végrehajtását, mig a Korona akarata tudo
másra jő. A Tanácsnak akkorban semmi be
leszólása nem volt.

Hogy Impeynek halasztania kellett volna

Nunkomár itélete végrehajtását, előttünk tisz
tán áll. Az is kérdés , nem volt- e az egész

eljárás törvénytelen . Annyi bizonyos, hogy
bár mi volt azon törvények szó-szerinti ér
telme, melyek szerint a pör folytattatott, igen

méltánytalan dolog volt egy hindut hamisitás
ért elitélni. A törvény, mely a hamisitást fő
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bejáró bűnnek bélyegezte Angliában , legke
vésbé sem vette tekintetbe az indiai társada

lom viszonyait. Nem is volt ismeretes India
bennszülöttjei előtt. Nem is alkalmaztatott
soha közöttük , pedig bizonyosan nem

vétke

sek hiányában . Minden fogalmaikkal teljes
ellentétben állott. Előttük szokatlan volt azon

megkülönböztetés, melyet a mi különös tár
sadalmi helyzetünk szükségkép tett a hamisi
tás és a csalás egyéb nemei közt. Egy pe
csét utánzása szerintük közönséges csalás

volt ; és soha nem jutott eszökbe , hogy arra
oly büntetés lehessen szabva , mint az úton

állásra és gyilkosságra . Méltányos biró az
ügyet kétségkivűl a fejedelem eldöntése alá
terjesztette volna. De Impey hallani sem akart
kegyelemről vagy halasztásról.

Minden osztály közt nagy volt a felindu
lás. Francis s kevés angol párthivei a Főkor

mányzót és Főbirót a gyilkosok leggonoszb
jainak kiáltották . Clavering, mondják , meges
küdt hogy Nunkomárt , habár a bitó lábánál
is meg fogják szabaditani. Az europai társa
ság zöme, bár erősen ragaszkodott a Főkor
mányzóhoz , nem tehette hogy részvétet ne
érezzen azon ember iránt, ki minden bűnei
mellett is, oly soká s oly nagy tért foglalt el
szemök előtt, a ki nagy és hatalmas volt,
mielőtt Indiában angol uralom létezett volna
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s kinek pártfogásáért azelőtt kormányzók és
tanács-tagok , akkor még csak kereskedelmi
ügyvivők , udvaroltak . A hinduk érzelme vég

telenül erősb volt. Ök ugyan nem az a nép

voltak , mely honfitársáért egy kardcsapást is
tegyen . De ez itélet bánattal és félelemmel

töltötte el őket. Nunkomár még az ő csekély
erkölcsi mértékök szerint is rosz ember volt.
De akármilyen

rosz

volt , fajuk

és

val

lásuk feje , a brahminok brahminja volt.

A legmagasb silegtisztább Kaszt örököse . A
legnagyobb pontossággal teljesitette mindazon
szertartásokat melyeknek a babonás bengáli

sokkal több fontosságot tulajdonit, mint a tár
sadalmi kötelességek szigoru

betöltésének .

Annálfogva azt érezték , mit a sötét középkor
ban egy buzgó katholikus érzett volna, a leg
főbb papi méltóságot világi törvényszék által

bitóra küldetni látva. Ős nemzeti törvényök
szerint egy brahmint semminemű bűnért nem
lehetett halálra itélni. S a bűnt, melyért Nun
komárnak meg kelle halnia körülbelől úgy

tekintették , mint egy yorkshirei lovász egy

rosz lónak jó pénzért való eladását.
Egyedüla muzulmánok látszottak örömmel
üdvözölni a hatalmas hindu sorsát , ki Ma
hommed Reza Khán megbuktatásával akart
fölemelkedni. Azon kor mahomedan történet
irója kedvét leli a vád súlyosbitásában . Azt
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állitja hogy Nunkomár házában egy szekrényt

találtak, tele a tartomány leggazdagabb em
bereinek hamisitott pecséteivel. Nem találtunk
sehol megerősitő adatot e vádra , mely magá

ban nem valószinűtlen .
A nap közelgett; és Nunkomár azon nyu
godt erővel készült a halálra, melylyel a sze
mélyes harczban oly asszonyosan félénk ben
gáli gyakran hordozza az elfordithatlan csa
pást. A végrehajtó biró, angol úri emberben
ritkán hiányzó emberi érzésből meglátogatta
a foglyot a kivégzés előtti este s . bizonyossá
tette őt hogy semmi kedvezés mi a törvény
nyel összefér nem lesz megvonva tőle. Nun
komár nagy udvariassággal s rendületlen
nyúgalommal fejezte ki háláját. Arczának

egy izma sem mozdult. Egy sohajt sem hal
latott. Homlokára tette újját s nyugodtan
mondá hogy megadja magát sorsába és hogy
Isten akaratának ellentállani nem lehet. Üd
vözletét küldé Francisnak , Claveringnek és

Monsonnak s pártfogásukba ajánlotta Gurdas
radsáht, a kimost a bengáli brahminok fe
jévé leendő. A Sheriff távozott, megindúlva a

történtek által s Nunkomár nyugodtan ült le,

hogy jegyzeteket irjon és számlákat nézzen át.
A következő reggel nap feljöttekor rop

pant tömeg állta körűl a tért melyen a bitó
fölállittatott. Bú és félelem ült minden arczon ;
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de a sokaság még akkor sem

birta elhinni,

hogy az angolok valóban ki akarják vé
geztetni a nagy brahmint. Végre a gyászos

menet közelgett a tömegen át. Nunkomár föl
egyenesedett palankinjában s nyugodt derült
séggel nézett körül. Epen akkor vált el azok

tól kik legközelebb állottak hozzá. Sirásaik

s görcseik meghatották a végrehajtás szolgáit,
de legkisebb hatást sem gyakoroltak a fogoly
vas érzéketlenségére. Egyetlen gondja mit ki

fejezett, hogy saját papi kasztjabeliek vegyék
majd őrizetük alá hulláját. Ismételve ajálta
magát tanácsbeli barátai emlékébe. Szilárdúl

lépett a vérpadra s adott jelt a bakónak. A
mely perczben a kivégzés végrehajtatott, a
kétségbeesés orditása támadt a számlálhatlan
néptömeg ajkairól. Száz meg százan elfordi

ták tekintetoket a szörnyű látványtól, hangos
jajveszékléssel szaladtak a Hugleyhoz s ug
rottak szent vizébe, mintegy lemosni magok

ról a bűnt hogy ily istentelenséget végig néz
tek . S nem csak Kalkuttára szoritkoztak ez
érzelmek . Nagy fölindulásban volt az egész

tartomány s kivált Dakka lakossága nagy bá
nat és rémület jeleit adta.

Impey eljárásáról lehetetlen elég szigor
ral itélni. Mondtuk már, hogy nézetünk sze
rint roszúl cselekedett , midőn a halasztást
megtagadta Nunkomártól. Senki sem kétel
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kedhetik , hogy ezt a Fökormányzó kedveért

tette . Ha kételkedtünk volna is ezen valaha,
minden kételyünket eloszlatná egy levél, me
lyet Gleig úr közöl. Hastings, három vagy

négy évvel utóbb , úgy irja le Impeyt, mint
a kinek „ segélyének köszönhette egykor va

gyona, becsülete és hirneve megmaradását.“

Ez erős szavak csak a Nunkomár esetére
vonatkozhatnak ; s értelmök az, hogy Impey
a Hastings érdekében akasztatta fel Nunko

márt. Ennélfogva jól megfontolt véleményünk
hogy Impey, birói hatalmával, egy politikai

czél érdekében , igaztalanúl itélt egy embert
halálra .
De Hastings eljárását egy kissé más vi

lágitásban látjuk . Ő vagyonáért, becsületeért,

szabadságáért, mindazért küzdött, mi az éle
tet becsessé teszi. Boszúszomjas s elvtelen

ellenségek ostromolták. Tiszttársaitól igazsá
got nem várhatott. Nem lehet hibáztatni, hogy
vádlóit eltiporni igyekezett. Igaz, hogy csak
törvényes eszközöket lett volna szabad hasz
nálnia . De nem csodálhatjuk , hogy törvényes- ,
nek vélt minden eszközt, mit a törvény böl
csei törvényesnek itéltek . Kiknek

épen az

volt kötelessége, hogy az ellenfelek közt igaz
ságot tegyenek , s kikről fel kellett tenni,
hogy tanulmányaik e kötelesség teljesitésére ké
pesitik is . Senki sem kivánhat egy pörös fél
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től részrehajlatlan birói igazságot. Épen azért

vannak a birák alkalmazva , mert még a jó
emberre sem lehet bizni oly ügy eldöntését

miben maga is érdekelve van. Egy nap sem
telik el , hogy becsületes panaszos olyat ne
követelne, mit csak igazságtalan törvényszék
adhatna meg. Hogy lehetne várni, hogy akár

ki is, midőn legdrágább érdekei vannak kocz
kán s legerősb szenvedélyei felköltve ; igaz
ságosb legyen önmaga ellen , mint az igazság

esküdt kiszolgáltatói ? Hogy saját szigetünk

történetéből vegyünk hasonló példát: tegyük
föl hogy lord Stafford , midőn a pápista ösz
veesküvés részességének gyanujával a Tower
ben ült, megtudta volna , hogy Oates Titus
valami olyast követett el, mi, bizonyos kétsé

ges magyarázat szerint a hamisitás czime alá
vonható . Vádolhatnék -e komolyan lord Staf
fordot a föltett esetben , ha a vád beadását
eszközli, pénzt nem kimél s mindent elkövet,
hogy a korona kegyelmét megakadályozza ?

Nem hiszszük . Mindenesetre ha egy biró az
érdeklett lord iránti hajlamból elfacsarta volna
a törvényt hogy Oatest fölakasztassa, az már

nagyon megérdemelné, hogy vádoljuk . De azt
nem hiszszük hogy a katholikus lord ha az
ügyet biró elébe vitte volna, az által a jogos

önvédelem határait átlépje . Mig e szerint leg
kisebb kétségünk nincs, hogy ez emlékezetes
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kivégzés Hastingsnak tulajdonitandó , arról
kétkedünk valjon igazságosan bűnei közé
számitható -e ? Hogy eljárása mély politikából
történt, világos.

A

Tanácsban kisebbségben

volt. Lehetséges volt, hogy sokáig kisebbség
ben marad . Jól ismerte a benszülött jellemet.

Tudta mily tömegesen ömlenek India legár
tatlanabb lakója ellen a vádak, mihelyt az a

hatalom kedvéből kiesett. Bengál egész szi
nes népességében nem volt egyetlen tisztvi
selő , hivatalvadász vagy államhaszonbérlő ,

ki helyzetét javithatni ne hitte volna, ha va
lami vádat ad be a Főkormányzó ellen . Ily
körülmények közt az üldözött államférfi meg

akarta mutatni a vádlók és tanuk egész tö
megének , hogy bár kisebbségben a Tanács

bạn , mindazáltal félelmes ember. A leczke

mit nekik adott olyan volt, mit nem könnyű
elfeledni. Az ellene szövetkezett párt feje a

leggazdagabb , leghatalmasabb , legravaszabb
hindu , kit a kormányon ülők kegyeikkel ki
tűntettek s milliók babonás tisztelettel kör
nyeztek : világos nappal sok ezrek szemelát

tára fölakasztatott. Minden , mi a leczkét nyo
matékossá tehette , az elitélt méltósága s az
eljárás ünnepélyessége meg volt ez esetben .

A Tanács tehetlen dühe s hiú küzdése még
szembeötlőbbé tette a

diadalt.

E percztől

fogva minden benszülött meg volt győződve,
Warren Hastings,

14
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hogy jobb Hastings pártján állani, bár kisebb
ségben , mint a Francisén, bár többségben le
gyen ; s hogy a ki segédkezet mer nyújtani
a Fökormányzó megbuktatására , a keleti költő

szava szerint tigrisre talál bukkanni midőn a
sürüben szarvast nyomoz . Ezer tanu némult
el egy pillanatban. Ettől fogva bár mily ne
hézségekkel kelle még Hastingsnak küzdeni,
de indiai benszülöttek vádjai soha sem

há

borgatták .
Megjegyzésre méltó

körülmény , hogy

Hastings egy levele Dr. Johnsonhoz alig ne

hány órával kelt Nunkomár halála után . Mig
az egész telep izgatottságban volt, mig egy
régi és hatalmas papság siránkozott főnöke
hullája felett, e halálos tusa győztese jellemző
önuralommal ült le hogy egy utazásról a He
bridákba, Jones perzsa nyelvtanáról, s In

dia történelme, hagyományai, művészete és
terményeiről irjon.

E közben a Rohilla -harcz s Hastings és
tiszttársai közt kitört egyenetlenségek hire
Londonba érkezett. Az igazgatóság a többség
pártjára állt és Hastings eljárását szigorúan
megrovó levelet küldött. Kemény, de igazsá
gos kifejezésekben kárhoztatták a támadó
harcz igaztalan meginditását merő pénz- ér
dekből. De arról egészen megfeledkeztek

hogy ha Hastings igaztalan útakon szerzett
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pénzbeli előnyöket, azt nem maga hasznára ,
hanem követeléseik kielégitésére tette . Becsü

letességet sürgetni, s olyat követelni, mit be
csületesen elérni lehetetlen , ez volt a Társa

ság folytonos gyakorlata. Mint Lady Macbeth
mondja férjéről : „ Nem akartak hamisan ját
szani s még is nyerni igaztalanul.“
Az Indiát szervező törvény mely Has
tingsot öt évre Főkormányzóvá tette, jogot
adott a kormánynak elmozditni őt a Társaság

fölszóllitására . Lord North chajtotta volna,
hogy ily felszóllitás tétessék .

A

Tanácsnak

Angliából küldött három tagja általa volt ki
választva . Különösen Clavering tábornokot
oly számos parliamenti párt támogatta, minőt
egy kabinet sem szivesen sértene meg. A mi
niszter ohajtása volt Hastingsot visszahivatni
és Claveringet állitani a kormány élére. Az

igazgatóság csaknem egyenlően oszlott meg.
Tizenegy
mellette .
össze. A
mutatott.

szavazat volt Hastings ellen , tiz
A tulajdonosok közgyülése hivatott
nagy árú -terem sajátságos látmányt
A kincstár lordja leveleket külde

tett vala szét, melyekben a kormány minden

párthiveit kik indiai részvények birtokában
voltak megjelenésre szóllitotta fel. Lord Sand

wich vezényelte szokott ügyességével s moz
galmasságával a kormány barátit. Ötven peer
és titkos tanácsos volt látható a tömegben .
14 *
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A vita éjféliġ tartott. Hastings ellenesei egy
kis többségben voltak ; titkos szavazás sür
gettetett ; s az eredmény az volt, hogy a Fő
kormányzó több mint száz szavazat többség

gel győzött az igazgatóság és kormány egye
sitett erőlködésein . A miniszterek igen zokon
vették a vereséget. Még Lord North is el
vesztette hidegvérűségét, mi rajta ritkán szo
kott megtörténni, s azzal fenyegetőzött, hogy

karácson előtt összehivja a parliamentet és.
törvényjavaslatot terjeszt elé, miszerint a Tár
saság minden politikai hatalomtól megfosztas
sék s megint régi körére a selyem és thea
kereskedésre szorittassék .
Macleane ezredes ki mind e tusák alatt

buzgón védte Hastings ügyét, most úgy vélte ,
hogy megbizója a kicsapás, parliamenti meg
bélyegzés s talán vád alá helyezés fenyegető
veszélyében forog . A korona ügyvédeinek vé
leménye a Főkormányzó eljárásának némely

pontjaira nézve már bekéretett. Úgy látszott
ideje volna tisztességes visszavonulásról gon
doskodni. E körülmények közt, Macleane he
lyesen vélt cselekedni , ha beadja a rábizott
lemondást. Az okmány nem birt épen a kellő
alakkal; de az igazgatóknak sokkal ohajtot
tabb volt , mintsem e tekintetben szigorúak
legyenek . Elfogadták a lemondást. Wheler
urat, testületök egyik tagját jelölték ki Has
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tings utódjáúl, és rendeletet küldtek , hogy
Clavering tábornok , mint a tanács legidősb
tagja vigye a Főkormányzó teendőit Wheler
úr megérkezteig .

De mig Angliában ezek történtek Ben
gálban nagy változás adta elé magát. Mon

son meghalt. A kormánynak csak négy tagja
maradt. Clavering és Francis voltak egyik
oldalon , Barwell és a Főkormányzó a mási
kon ; s a Főkormányzó birt a döntő szava
zattal. Hastings ki két éven át minden hata

lom s kinevezési jog gyakorlatától meg volt

fosztva, most teljhatalmu lett. Rögtön vissza
torlást kezdett ellenségein . Rendelkezéseiket

felforgatta ; teremtményeiket elmozditotta. Az
adó-szabályozás végett a bengáli földek új
becslését rendelte el és úgy intézkedett, hogy
az egész vizsgálatot a főkormányzó vezesse,

és az ügyet illető minden levél hozzá intéz
tessék . Ugyanakkor roppant hóditási és ural
kodói tervekkel kezdett foglalkozni, melyek
nek teljesültét, bár nem önmaga által meg is
érte még. Terve volt, hogy a benszülött feje

delmekkel, különösen az oudei- és berárival
hűbéri szövetségeket kössön s igy tegye Bri

tanniát túlnyomó hatalmassággá Indiában.
Mig e nagy terveken elmélkedett, érkezék a
hir hogy megszűnt Főkormányzó lenni, hogy
lemondása elfogadtatott, hogy Wheler jő he
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lyébe és hogy mig Wheler megérkezik Cla
vering foglalja el az elnöki széket.
Ha Hastings most is kisebbségben van ,

hihetőleg küzdés nélkül visszavonult volna ;
de most valódi ura volt a britt Indiának s
nem volt hajlandó magos helyzetét föladni.
Azt állitotta , hogy soha sem adott oly rende
letet, mi az otthon nevében tett lépést iga
zolhatná. Megvallá hogy elfeledte mi is vol
tak rendelkezései ; ha megtartotta is másolat
ban, már nem tudja hová tette ; de ezt bizo
nyosan tudja hogy ismételve nyilvánitotta az
igazgatóknak , hogy lemondani nem

akar.

Nem képzeli mikép fogadhatta el lemondását

az igazgatóság kétséges ügynöki kézből, sa
ját ellenkező nyilatkozatai daczára . Ha a le
mondás érvénytelen ,minden e lemondásra ala

pitott intézkedés semmis , és Hastings még
mind Fökormányzó .

Azt állitotta később, hogy bár megbizottja
nem utasitásai szerint cselekedett , ő még is

kötve érezné magát cselekvényei által, ha
Clavering nem

kisérlette volna erőszakkal

foglalni el a főhatalmat. Lett legyen az álli
tás igaz vagy nem igaz, annyi bizonyos , hogy
Clavering eszélytelensége nagy előnyt adott
Hastingsnak . A tábornok az erőd és a kincs

tár kulcsaiért küldött, elfoglalta a levéltára
kat s tanácsülést tartott, melyben Francis
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vett részt. Hastings másik szobában elnökölt

s Barwell volt vele. Mindkét párt birt némi
látszólagos jogot felmutatni. Tizenötezer mért
földnél közelebb nem létezett hatóság , mely
tőlük engedelmességet követelhetett volna. A
vita eligazitására nem látszott más mód mint

fegyverhez nyúlni; s ettől Hastings, bizva In
diában levő honfitársaira gyakorolt befolyásá

ban, nem is volt idegen . Fort William

és a

szomszéd állomások őrségeinek tiszti karának
parancsot adott , hogy senkinek rajta kivűl
ne engedelmeskedjenek. Egyszersmind bámu
landó eszélylyel a Fő-törvényszék itélete alá
ajálta bocsátni az ügyet, melynek végzésén,

ő részéről, megnyugszik . Ez ajánlattal sem
mit sem koczkáztatott, mindazáltal oly aján

lat volt mit ellenfelei alig utasithattak vissza.
Senkit nem lehetne bűnösnek vallani, a mért
oly kormánynak engedelmeskednék , melyet a
birák ünnepélyesen törvényesnek ismernek el;
és a legmerészebb sem merne fegyvert fogni

annak védelmére mit a birák bitorlásnak itél
nek . Clavering és Francis, némi habozás után
nem akarva aláadták magokat a Főtörvény

szék döntvényének. A törvényszék úgy itélt,
hogy a lemondás érvénytelen , annálfogva Has

tings folyvást Főkormányzó a szabályozó tör
vény szerint; és a Tanács legyőzött tagjai
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látván hogy az egész telep ellenök van ,meg.
nyugodtak e végzésbe.
E tájt érkezett meg a hir, hogy több évi
pör után végre a frankóniai törvényszék ki
adta Imhoff és nője elválási itéletét. A báró
elhagyta Kalkuttát annyi pénzt vive magával,
mennyivel Szászországban birtokot vásárol
hatott. Az asszonyság Hastingsné lett. Az
esemény nagy pompával ünnepeltetett ; s min

den kitűnő egyéniség Kalkuttában , párt-kü
lönbség nélkül, hivatalos volt a kormányzói

palotába. Clavering , mint a mahomedán kró
nikás beszéli, testben lélekben beteg volt s
engedelmet kért, hogy nem vehet részt a fé

nyes gyülekezetben. De Hastings , kit, ugy
látszik , becsvágya és szerelme sikerei igen

jó kedélybe hoztak , semmi mentséget nem
akart elfogadni. Személyesen ment a tábor

nok házához s legyőzött vetélytársát diadal

lal hozta végre az aráját környező vig körbe.
E megerőltetés igen sok volt boszúság és be

tegség által egyaránt megtört embernek. Cla
vering nehány nap múlva meghalt.
Wheler, ki úgy jött Indiába hogy Fő

kormányzó lesz , s kénytelen vala a tanácsosi
székkel elégedni meg rendesen Francissal
szavazott. De a Főkormányzó Barwell segélyé.

vel és saját döntő szavazatával mindig győzött.
Ez időtájban mind az igazgatók testületének ,
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mind a miniszteriumnak nézetei némi változá

son mentek át. Minden Hastings elleni czél
zattal fölhagytak , s midőn eredeti kinevezé.

sének öt éve letelt, ellenmondás nélkül ujra
kineveztetett. Bizonyos hogy a közügyeket
mindenfelől fenyegető rettenetes veszélyek
miatt, sem lord Northnak sem a Társaságnak

nem volt kedve megválni oly kormányzótól,
kinek tehetségeit, tapasztalását és elszántsá
gát az ellenség is kénytelen volt elismerni.
A válság valóban borzasztó volt. A nagy

és győzelmes birodalom melynek trónjára III.
György - azelőtt tizennyolcz évvel – fénye
sebb remények közt ült vala , mint angol ural
kodó elődei bármelyike, most a legesztele

nebb rosz kormányzat által a romlás szélére

jutott. Amerikában angolok milliói állottak
harczban az anyaországgal, honnan vérök ,
nyelvök , vallásuk s minden intézményök
eredt, s melyhez még kevéssel azelőtt oly
szorosan ragaszkodtak, mint akár Norfolk és

Leicester lakosai. Az europai nagy hatalmak ,

melyeket II. György kormányának erélye és
lángesze a porig alázott volt , most fényes
elégtétel reményében úsztak. Közelgett az idő,
midőn szigetünket, az amerikai egyesült ál.
lamokkal való küzdés és Irland méltó elégü

letlenségének még közelebbi veszélye mellett
Franczia - és Spanyolország s Holland voltak
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megtámadandók, és a balti tengeri fegyveres
semlegesség fenyegette ; midőn tengeri hatal
masságunk elsősége is kérdésbe jöhetett ; mi

dőn ellenséges hajóhadak parancsolandnak a
calpei szoros és a mexicoi tenger fölött; mi

dőn a britt lobogó alig leende képes a britt
csatornát védeni. Bár mily nagyok voltak
Hastings hibái, még is szerencse volt hazánkra
hogy ez időpontban melynél iszonyúbbat soha
nem látott, ő volt indiai birtokaink kormány
zója .

Tengeri megtámadástól Bengálban nem
igen lehetett tartani. A veszély abban állt ha
Anglia europai ellenségei valamely benszülött

hatalommal kötnének szövetséget, azt sere
gekkel, fegyverrel, hadi szerekkel ellátnák és

igy szárazi oldalról támadnák meg birtokain
kat. Főleg a Mahrattáktól várt Hastings ilyes
veszélyt. E sajátságos nép eredeti fészke az
India nyugoti partjain végig vonuló vad hegy
ségekben volt. Aurungzebe uralkodása alatt
kezdettek e vidékek lakói a nagy Sevadsi
vezetése alatt gazdagabb és kevésbé harczos
szomszédjaik birtokaira le -lecsapni. Erélyök ,
szilajságuk , ravaszságuk csak hamar a legki
tünőbbé tette a Mahrattákat mindazon új ha
talmak közt melyeket a hanyatló birodalom
szétmállása szült. Eleinte csak rablók voltak .
Csak hamar hóditói méltóságra emelkedtek .
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A birodalom tartományainak fele , Mahratta
fejedelemségekké lett. Alacsony osztályból
származott és silány életmódhoz szokott rabló

főnökök hatalmas Radsáhkká lettek . A Bon
slák egy zsákmányoló csapat élén elfoglal
ták Berar roppant területét. A Guicowarok ,

mi, ha megmagyarázod , annyit tesz , mint
pásztorok , alapitották azon uralkodó -házat,

mely Guzeratban ma is uralkodik . Scindia és
Holkar házaik nagyra mentek Malvában . Egy

kalandos főnök a Gúti bevehetlen bérczére
épitette fészkét. Egy másik a Tandsorei zöld

rizsföldek közt szétszórt ezer falu ura lőn.
Ez volt egész Indiában a kettős uralom

kora. A hatalom és annak külszinemindenütt
meg volt oszolva . A muzulmán Nabobok kik

független fejedelmekké lettek az oudei Vezir
és a hyderabadi Nizám még mind a Tamerlan

háza helytartóinak nevezték magukat. Hason

lón állitották a Mahratta -államok bár egymás
tól teljesen függetlenek voltak , egyetlen biro
dalom tagjainak magokat. Szóval és küljelek

kel mindnyájan elismerték a Sevadsih örökö
sének felsőségét, ki egy a sattarai állami

börtönben bételtrágó és tánczosnékkal enyelgő
roi fainéant volt ; valamint Peshwah - ja
vagy udvarmesteréét, ki magas öröködési
hivatalt viselt, királyi pompával tartotta ud
varát Punahban , s kinek Aurungabad és Bed
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sapúr tágas tartományaiban mindenki enge
delmeskedett.
Néhány hónappal előbb mint a háború
Europában kiütött, a bengáli kormányt azon
hir döbbentette meg , hogy egy franczia ka
landor, kit magas állásu egyénnek mondottak ,

érkezett Punahba. Az volt a hir, hogy ott
nagy kitüntetéssel fogadták , hogy a Peshwah
nak leveleket és ajándékokat hozott XVI.
Lajostól, s hogy Francziaország és a Mah

ratták szövetséget kötöttek Anglia ellen .
Hastings rögtön elhatározta , hogy ő teszi
az első csapást. A Peshwa jogczime nem állt

minden kétség felett. A Mahratta -nemzet egy
része egy másik jog követelőhöz hajlott. A
Főkormányzó elhatárzá hogy emennek részére

áll, hadsereget indit az indiai félszigeten át,
és szoros szövetséget köt a Bonslah -házzal
mely Berárban uralkodott s mely hatalomban

és méltóságban egy Mahratta fejedelmi ház
nak sem állt utána.

A sereg megindult s az alkudozások Be
rarban folytak midőn tudósitás érkezett a

kairói angol consultól, hogy a hadizenet mind

Párisban mind Londonban kölcsönösen meg .
történt. A válság által igényelt rendszabályo
kat Hastings egy percznyi haladék nélkül
életbe léptette. A franczia ügyvivőségek Ben

gálban elfoglaltattak. Rendelet ment Madrasba
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hogy Pondicherry azonnal ostrom alá vétes
sék . Kalkutta körül védművek állittattak me

lyek az ellenséges közeledést lehetetlenné
tegyék . A folyam védelmére hadi hajók állit
tattak. Három új zászlóalj sipoy újonczozta
tott, és a bengáli öböl erőteljes Lascarjaiból
benszülött tűzértest alakittatott. E rendelke
zések megtétele után a Főkormányzó nyugodt

bizalommal mondta , hogy kormánya minden
megtámadás ellen biztosságban van ha csak
a Mahratták a francziákkal egyesülten meg
nem támadják.
A Hastings által nyugotra küldött haderő
nem vivott ki oly gyors és teljes sikert mint
vállalatai rendesen. A vezénylő tiszt habozott.

A bombayi hatóságok hibákat követtek el.
De a Főkormányzó állhatatos maradt. Új pa
rancsnok hozta helyre előde hibáit. Nehány

ragyogó hadműtét oly vidékre terjesztette ki
az angolok harczi hirét, melyek még soha
sem láttak europai lobogót. Hihető , hogy, ha
új s még borzasztóbb veszély nem kénysze
ritette volna Hastingsot egész politikája meg

változtatására, a Mahratta birodalmat illető
terveit teljesen kivihette volna.
A kormány Angliából igen bölcsen azon
kor legkitűnőbb katonáinak egyikét küldte
Bengálba sereg-parancsnokúl is a tanács tag
jául. Sir Eyre Coote, sok évvel előbb már
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kitünt az indiai britt birodalom alapitói közt.

A plassyi csatát megelőző haditanácsban el
lentétben a többséggel azon merész eljárást
ajánlotta , mely némi habozás után el is fo
gadtatott s a legragyogóbb siker által koro

náztatott. Azután India déli részében műkö

dött a vitéz és szerencsétlen Lally ellenében ,
megnyerte a wandewashi döntő csatát a fran

cziák és benszülött szövetségeseik ellen , be
vette Pondicherryt s az angol hatalmat elsővé

tette Karnatikban. E nagy események óta
közel húsz év telt el. Coote nem birt többé
azon testi tevékenységgel mint korábbi évei
ben ; és lelki erélye sem maradt egészen az
előbbi. Szeszélyes és mogorva volt és sok
kényeztetéssel kellett jó kedvben tartani. Tar

tunk tőle, hogy azonkivűl a pénzszeretete is
nagyon elfoglalta és hogy többet gondolt jö

vedelmeivel s kevesebbet kötelességeivel mint
oly nemes hivatásu s oly kitűnő egyéntől
várni lehetett volna. Mindamellett alig lehetett
volna nála képesebb tisztet találni a britt
hadseregben . A benszülött katonák közt nagy
neve s páratlan befolyása volt. Maig sincs el

felejtve köztök. Olykor olykor egy fejér sza
kálú vén sipoy találkozik még a ki szeret
Porto -Novóról és Polliloreról beszélni. Nem
rég történt, hogy ez öregek egyike valamely
emlékiratot benyujtani ment egy angol tiszt
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hez , ki India egyik legmagasb hivatali pol

czán ül. A szobában Coote arczképe függött.
A hadastyán egyszerre megismerte a több

mint félszázad óta nem látott arczot és ala
kot s elfeledve salemjét az élőnek, megállt,
kiegyenesedett, fölemelte kezét s ünnepélyes

tisztelettel katonásan üdvözölte a halottat.
Coote, bár nem szavazott mindig a Fő
kormányzóval mint Barwell, épen nem is volt
hajlandó rendszeres ellenzéket képezni s a

legtöbb kérdésben megegyezett Hastingssal,
ki kitartó hizelgéssel s legtúlzóbb pénzbeli
előnyök szives megadásával mindent elköve
tett, hogy a vén katona uralkodó szenvedé
lyeit kielégitse.

Valószinűnek látszott ez időtájt, hogy ál
talános kibékülés vetend véget azon vitáknak

melyek néhány éven át gyöngiték Bengál
kormányát s rontották annak tekintélyét. A
birodalom veszélyei méltán arra indithatták a
hazafias érzelmű embereket, - és sem Has

tingsban , sem Francisban nem hiányzott a
hazafias érzés – hogy elfelejtsék magán el
lenségeskedésöket s sziv szerint munkálják a
közjót. Coote soha nem állt párthoz. Whe
ler egészen belefáradt már. Barwell tetemes

vagyont gyűjtött és, bár megigérte hogy nem
hagyja el addig Kalkuttát mig segélyére
szükség lesz a tanácsban , nagyon chajtott
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már visszatérni Angliába, s mindent elköve
tett oly egyesség létrehozására mi őt sza

badságba helyezte volna. Megegyeztek hogy
Francis megszűnik rendszeres ellenzéket ké
pezni, Hastings pedig biztositja , hogy Fran
cis barátai a szolgálati állomások és javadal
makból illő részt nyerendenek. E szerződés
után nehány hónapig látszólagos egyetértés
volt a Tanácsban.

Valóban nem is volt soha nagyobb szük
ség egyetértésre, mert Bengált e pillanatban
magánál a háborúnál irtózatosabb belzavarok

fenyegették . Az 1773-ki szabályzó törvény
szerzői két független hatalmat alakitottak ,

egy biróit és egy közigazgatásit, és az angol

törvényhozásban botrányosan szokásos gon
datlansággal, elmulasztották kijelölni a kettő
nek határait. A birák felhasználták e határo

zatlanságot, s megkisérlék magukhoz ragadni
a főhatalmat , nem csak Kalkuttában , de a

Vilmos-erődi elnökség alá vetett egész nagy
területen . Kevés angol van, ki el nem ismerné,
hogy az angol törvénykezés az újabb javitá
sok daczára, sem oly olcsó, sem oly gyors
mint ohajtani lehetne. Mindazáltal oly rend

szer az mely közöttünk támadt s nőtt. Né
mely pontjaiban érzületünkhöz idomittatott ;
másokban fokonként magához idomitotta ér
zületünket. Még legroszabb sajátságaihoz is
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szokva vagyunk ; s azért bár zúgolódunk
miattuk , nem költik bennünk azon iszonyt és
ijedelmet, mit egy sokkal csekélyebb de új

sérelem költene. Indiában egészen más volt
az eset. Az angol törvénykezés oda átültetve,
bir mindazon hibákkal melyek alatt mi itt
szenvedünk ; sokkal nagyobb mértékben bir
mindazokkal, s a mellett más vétkekkel mik
hez képest az itthoniak legroszabbika is cse
kélység. Ha itt késedelmes, sokkal késedel
mesebb ott , hol minden ügyvéd és minden

biró tolmácsra szorúl. Ha itt költséges, sok
kal költségesebb ott, hova roppant messze
ségből kell vinni a törvénytudókat. Indiában
minden angol munkát a Fökormányzó és fő
parancsnok munkájától le az utolsó darabont
vagy egy óráséig , sokkal magosabban kell fi
zetni mint itthon . Senki sem hajlandó magát

semmiért száműzetni, és pedig a forró Őybe
száműzetni. E szabály áll a jogászokra nézve.

Egy angol ügyvéd sem dolgoznék övéitől ti
zenötezer mértföld távolban, árnyékban is 96

hévmérői fok *) mellett annyi jövedelemért,
mennyi őt a Temzére néző szobájában kielé

gitené. Ennélfogva minden illeték Kalkuttában
körül-belől három

annyi mint Westminster

hallban, ámbár az indiai hasonlithatlanul sze
*) Fahrenheit.
Warren Hastings.

Ford.
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gényebb mint az angol. Azonban a késede
lem és költség bár mily nyomasztó csak ki
sebb részét alkotják mind azon rosznak mit

az angol törvénykezés, módositás nélkül vive
Indiába, szükségkép előidézett. Emberi ter
mészetünk legerősb érzelmei, becsület, vallás,
női szemérem

támadtak fel az újitás ellen .

Személyes fogság, mint biztositék, volt a leg
több polgári jogügyek első lépése ; s előkelő

benszülöttnek a fogság nem csak letartózta
tás hanem a legbántóbb személyes sértés volt .
A pör minden pontján eskük kivántattak ; és

egy quaker alig irtózik erősebben az eskütől
mint egy becsületes benszülött. Hogy előkelő
nők lakosztályába idegen férfiak lépjenek ,

vagy hogy arczaikat azok lássák , elviselhet
len gyalázat keleten , oly gyalázat mitől job
ban félnek mint a haláltól s mit egyedül vér

rel lehet lemosni. És most e gyalázatnak
Bengál, Bahar és Orissa legkitűnőbb csa

ládjai ki voltak téve. Gondoljuk el, milyen
lenne saját hazánk helyzete, ha hirtelen oly
igazságszolgáltatás hozatnék be, mely úgy

állana szokásainkhoz mint a mi igazságszol
gáltatásunk az ázsiai alattvalóinkéhoz . Gon

doljuk el mi lenne hazánk állapota , ha tör
vénynyé tennék , hogy akárki ha megesküszik

hogy valaki neki adós, jogot nyer a legtisz
tesebb és szentebb hivatásu férfi személyét
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és a legkényesebb nő illemérzetét bántal
mazni, megkorbácsolni, egy katonatisztet be
csukatni, egy püspököt s úrhölgyeket oly

bántalmakkal illetni, minők Watt Tyler láza
dását előidézték . Ilyenforma hatása volt a
főtörvényszék azon kisérletének , hogy ható

ságát a Társaság egész területére kiterjeszsze.
Átalános ijedelem , a bizonytalanság ál
tal növelt ijedelem kezdett uralkodni. Mert a
mit szenvedtek nem volt oly rettentő, mint a
mitől féltek még. Senki sem tudta mit várhat
még e különös törvényszéktől, mely a fekete

vizen túlról jött, a mint a hindu nép rejtélyes
borzadással a tengert nevezi. Oly birákból
állott, kik közül egy sem ismerte azon mil
liók szokásait, kik fölött határtalan hatalmat

követelt magának. Okiratait ismeretlen voná
sokba burkolta, itéleteit ismeretlen hangokban
hirdette ki. Már a benszülött nép legroszabb

részéből egész csapatot gyüjtött maga körül,
vádlókat és hamis tanukat, közönséges rágal

mazókat és ármánykodó cselszövőket ; min
denek fölött pedig rendőrszolgák rablóbandá
ját,kikhezképesta legroszabb angol zálogházak
szolgái a legroszabb időkben is, becsületesek
nek és gyöngédeknek voltak nevezhetők .
Honfitársaik előtt nagy tiszteletben álló ben

szülöttek , nem valamely ellenök emelt bűn

vád vagy rájok bizonyult adósság miatt, ha
15 *
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nem egyedül elővigyázati rendszabályból,mig
ügyök megvizsgáltatik elfogattak , Kalkuttába
hurczoltattak s a közönséges tömlöczbe vet
tettek . Voltak esetek hogy tisztes állásu fér
fiak , zsarolók által ártatlanúl üldözye, düh és
szégyen miatt haltak meg az Impey alávaló

alguaziljainak körmei közt. Előkelő mahome
dánok háremeibe, oly szentélyekbe miket ke
leten semmi mást nem tisztelő kormányok is

tiszteltek , törvényszolgák csoportja tört be.
A hinduknál vitézebb s engedelmességhez
kevésbé szokottmahomedánok ellenálltak néha
is volt eset , hogy karddal kezökben asszo .

nyaik szent lakosztályát védve ontották vé
röket ajtaik küszöbén . Sőt úgy látszott mintha

a gyáva bengáli is, ki Suradsah Dowlah lá
bainál csúszott, ki Vansittart kormánya alatt
néma volt, bátorságot meritne végre a két
ségbeeséstől. Soha Mahratta betörés oly ije
delmet nem költött a tartományokban , mint
ez angol jogászok betörése. Minden előbbi
elnyomók , ázsiaiak és európaiak igaztalansága
merő áldásnak tűnt fel a Főtörvényszék igaz
ságszolgáltatásához képest.

A népesség minden osztálya , angol és
benszülött azon zsákmányvágyó cselszövők

kivételével, kik a roppant néptömeg nyomo
rán és ijedelmén hiztak , hangosan kiáltott ez

iszonyú elnyomás ellen. De a birák kérlel
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hetlenek voltak . Ha a törvényszolga ellensze

gülésre talált : katonaságot küldöttek . Ha a
Társaság egy hivatalnoka , a kormányrende

letek

értelmében

ellenszegűlt a nyomorúlt

fogdmegeknek , kik kezökben Impey rendele
tével, szemtelenség és kapzsiságban a közön
séges rablókon túltettek , tömlöczbe vettetett
a törvény iránti tiszteletlenség czime alatt.
Hatvan év eltelte s az ez idő alatt a főtör

vényszékben ült sok kitünő tisztviselő bölcse
sége és erényei sem birták még a bengali
nép lelkéből e gonosz napok emlékét kitö
rülni.

A kormány tagjai e tárgyban mint egy

férfi tartottak össze. Hastings udvarolt a bi
ráknak ; hasznos eszközöket talált bennök ;
de nem akarta őket a maga , vagy India
uraivá tenni. Ő átható szellemmel s a nép
jellemének tökéletes ismeretével birt. Átlátta ,
hogy a Főtörvényszék által követett út a kor
mányra nézve megalázó, a népre nézve kár- ,
hozatos s elhatározta , hogy férfiasan ellen
szegül annak . Ebből az következett, hogy a
közte és Impey közt fennállott barátság, ha
ugyan ily összeköttetést annak lehet nevezni,
egy időre tökéletesen felbomlott. A kormány

élesen állt a zsarnoki törvényszék és a nép
közé. A Főbiró a legvadabb túlkapásokat kö

vette el. A Fökormányzónak és a Tanács
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minden tagjának idézeteket küldött , hogy a
király birái előtt megjelenjenek , és nyilvános
tetteikről számot adjanak . Ez sok volt. Has
tings méltó megvetéssel útasitotta vissza az
idézést. A törvényszék által jogtalanúl letar
tóztatott egyéneket szabadságba helyezte , s
úgy intézkedett hogy a biróság erőszakosko
dásainak ha szükség fegyverrel lehessen el

lent állani. Azonban más terve volt , miáltal
a fegyverre hivatkozás kényszerüségét kike

rülhesse. Ritkán volt kisegitő eszközök hijá
val; s jól ismerte Impeyt. A kisegitő eszköz
ez esetben igen egyszerű volt : sem több sem

kevesebb mint a megfizetés. Impey a parlia
menti végzés szerint a bengáli kormánytól
független biró volt nyolczezer font évi fize

téssel. Hastings azt inditványozta , hogy a
Társaság is tegye őt biróvá de a bengáli
kormány által elmozdithatólag ; s adjanak
neki e minőségben még mintegy nyolczezer
fontot évenkint. Magában értetett, hogy ezen

új fizetésért Impey elálljon törvényszékemagos
igényeitől. Ha tovább is sürgetné azokat; a
kormány bár mely pillanatban kitehetné az
új hivatalból, mely érette lőn fölállitva. Az

alku megköttetett; Bengál meg volt mentve;
az erőszak kikerülve ; : és a Főbiró gazdag,
elégűlt és gazember volt.

.

Szükségtelen Impey magaviseletéről be
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szélni. Olyan volt az mintmajd minden tette
a hivatali pályán. Soha itelő biró úgy be nem
szennyezte az angol hermelint, mióta Jeffries
holtra itta magát a Towerben . De nem le

hetünk egy véleményen azokkal kik Has
tingsot kárhoztatták ez alku miatt. A dolog
igy állt. A szervezeti törvény hanyag szerke

zete hatalmat adott a Főbiró kezébe , hogy

egy nagy országot a legborzasztóbb zavarba
döntsön . O el volt határozva végsőig felhasz

nálni e hatalmat, ha meg nem fizetik hogy
ne tegye ; és Hastings megfizette. A kénysze
rüség sajnálandó volt. Az is sajnálandó, hogy
a rablók váltságdijakat csikarhassanak ki,
foglyaiknak halállal fenyegetése által. Mind
azáltal egy foglyot a rablók kezéből kiváltani

mindig emberi és keresztyéni jó tettnek tar
tatott ; s képtelenség volna a megfizetőt az
zal vádolni, hogy a rabló erkölcseit megvesz
tegeti. Komolyan azt hiszszük hogy a példa

nem roszúl világositja Impey , Hastings és az
indiai nép megfelelő helyzetét. Jól tette -e Im
pey, hogy dijt kivánt vagy fogadott el cseré
ben oly hatalomért melyről , ha valóban
illette őt le

nem

sem

illette , nem

mondhatott , melyet ha

is lett volna szabad bi

torolnia s melyet becsülettel semmi esetre
nem adhatott el – ez egy kérdés . Egészen

más kérdés : jól tette-e Hastings hogy bár
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mely öszveget, ha nagyot is , adott bármely
embernek ha arra érdemetlennek is , inkább ,
mintsem milliókat tegyen ki a fosztogatásnak
vagy polgárháborút gyújtson megmentésökre.
Francis keményen ellenezte e rendsza
bályt. Alaposan gyanithatni, hogy a személyes
gyülölet Impey ellen , szintoly erős indok volt

Francisnál, mint a tartomány jobb létének te
kintete. A boszútól égő lélek jobbnak itélheti

zsákmányul adni Bengált az elnyomóknak
mint azok meggazdagitásával váltani meg.
Nem

valószinűtlen másfelől, hogy Hastings

annál hajlandóbb volt a Főbirónak kedvező
eszközökhöz nyúlni, mivel e főhivatalnok már

oly nagy szolgálatokat tett s ha egyenetlen

ségeik elintéztetnek tehet azután is neki.
De nem ez volt az egyetlen pontmelyen
Francis ismét szemben állt Hastingssal. Ki
tünt hogy a béke közöttök csak rövid és üres

fegyverszünet mely alatt kölcsönös idegense
gök folyvást erősbült. Végre kitörés követ

kezett. Hastings nyilvánosan vádolta Francist
hogy őt megcsalta ; s Barwellt csalárd igére

tekkel birta rá, hogy hivatalát letegye. Az
után oly vita következett, minő gyakran tá
mad még becsületes emberek között is ha
fontos egyezményt csak szóval végeztek ma

gok közt. A részrehajlatlan történetiró "hihe
tőleg azon véleményen lesz hogy félreértették
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egymást; de kedélyök annyira el volt kese

redve, hogy nem kevesebbet mint szándékos
csalást tettek

föl egymásról.

Én“ mondá

Hastings a kormány tanácskozásairól fölvett
jegyzőkönyvben „nem bizom Francis úr igé

reteinek őszinteségében , meg levén győződve,
hogy arra nem képes. Nyilvános jelleméről ma

gán-jelleme után itélek , melyet becsülettől s
igazságtól távolállónak ismertem .“

Az ülés

eloszlása után Francis kihivta a Fökormány
zót ki azt azonnal elfogadta. Találkoztak s

lőttek . Francis átlövetett. Egy közeli házba
vitték , hol kitűnt hogy sebe bár súlyos de

nem halálos. Hastings több izben tudakozó
dott ellensége hogyléte felől s ajálkozott hogy
meglátogatja ; de Francis hidegen visszauta

sitotta a látogatást. Elismeréssel viseltetik ,
mondá, a Főkormányzó udvariassága iránt,
de semmi magán találkozásba nem

egyezhe

tik . Ők csak a tanácsteremben találkozhatnak.
Csakhamar világosan kitűnt, mily nagy ve
szélynek tette ki hazáját ez alkalommala Főkor
mányzó. Oly válság következett,melynek egye
dülő volt hivatvamegfelelni.Nem mondunk igen
sokat, ha állitjuk, hogy ha ő az ügyek éléről
elragadtatott volna, az 1780 és 81 -ik évek ép

oly végzetesek lettek volna ázsiaimint ameri
kai hatalmunkra nézve.

A mahratták képezték Hastings aggodalmai
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főtárgyát. A hatalmuk megtörésére intézettrend

szabályokat azoknak hibái kiket alkalmazni
volt kénytelen , először meghiusiták ; de ki
tartása és ügyessége már-már sikerre látszott

vezetni, midőn sokkal félelmesb veszély ütötte
föl egy távoli ponton magát.

Mintegy harmincz évvel a szóban forgó idő
előtt egy mahomedán katona kezdette kitün
tetni magát a délindiai háborúkban. Nevelése
el volt hanyagolva. Eredete alacsony volt.

Atyja valami kis pénzügyi hivatalnok, nagy
atyja kóborló dervis volt. De bár ily alacsony
származásu , bár az abc-vel is ismeretlen , alig

állittatott e kalandor egy lovas csapat élére,
magát mindjárt parancsolni és győzni szüle
tett embernek bizonyitotta . Az India birtoká

ért küzdő főnökök csoportjában egy sem volt
hasonlitható hozzá hadvezéri és államférfiúi

tehetségre nézve. Tábornokká lett ; uralko

dóvá lett. Az átalános hajótörésben ' dara
bokra tört régi fejedelemségek romjaiból, egy

nagy egységes , erőteljes birodalmat alakitott
magának . E birodalmat egy XI. Lajos ügyes
ségével, szigorával és éber vigyázatával kor
mányozta. Gyönyöreiben kicsapongó, boszújá
ban engesztelhetlenmégis elég lelki emelkedett
séggel birt, hogy átlássa , mennyire növeli az

alattvalók jólléte a kormányok erejét. Zsar
nok volt, de legalább megőrizte népeit min
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den más zsarnokságtól a magáén kivűl. Most

nagyon öreg volt már ; de szelleme oly vilá
gos , erélye oly nagy volt még mint férfikora
teljében. Ilyen volt a nagy Hyder Ali, a my
sorei mahomedán királyság alapitója, s a leg
félelmesb ellenség kivel valaha India hóditói

szemben állottak.
Ha Hastings madrasi kormányzó, Hydert
vagy jó baráttá teszi, vagy mint ellenséget
erősen támadja vala meg. Szerencsétlenségre
a délen levő angol tisztviselők

fölidézték a

hatalmas szomszéd ellenségeskedését, a nél
kül hogy az ellenállásra elkészültek volna.
Hirtelen egy kilenczven ezernyi sereg, min
den más indiai benszülöttnél fegyelemben és
vitézségben sokkal előbb álló, özönlött át

azon hegyszorosokon , melyek hegyi folyóktól
szaggatva s mocsároktól boritva Mysore fen

sikjától Karnatik lapályára ereszkednek alá. E
nagy sereget száz ágyu kisérte s vezénylői
Europa legjobb katonai iskoláiban növekedett

francziák voltak.
Hyder mindenütt győzött. Nem egy britt

őrség sipoyai lerakták fegyveröket. Nehány
erőd árulás, nehány kétségbeesés miatt lőn

feladva. Kevés nap alatt a Kolerúntól északra
fekvő egész védtelen tartomány el volt fog .
lalva. Madras angol lakói a Sz.-Tamás hegy
csúcsáról éjjelenkint a nyugoti eget nagy fél
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körben égő faluk lángjától látták piroslani. A
fehér villák ,melyekbe honfitársaink a kormány
zás vagy kereskedés napi munkája után , mi

dőn a hüvös esti szellő támad az öböl felől,
visszavonulni szoktak, most lakók nélkül ma
radának ; mert merész mysorei lovasok

csa

patosan tünedeztek fel a tulipánfák között
és a mosolygó verandák közelében. Még a
város sem volt biztos , s a britt kereskedők

és közhivatalnokok sietve húzták magokat a
Sz. György- erőd ágyúi mögé.
Pedig lett volna mód oly hadat gyüjteni

egybe, mely az elnökséget megvédhette , sőt
a . betörőket hegyeik közé visszaüzhette volna.

Munro Hektor tekintélyes haderő élén állott ;
Baillie egy másikkal közelgett. Egyesülve,
még oly ellenségnek is mint Hyder , félelmes
erőt állithattak volna szembe. De az angol
parancsnokok elhanyagolva a hadművészet
amaz elemi szabályát,mely még olyanok előtt
is ismeretes kik soha katonai nevelésben nem

részesültek , elmúlaszták

az egyesülést s

egyenként támadtatták meg magokat. Baillie
osztálya megsemmisittetett. Munro kénysze
rült ott hagyni podgyászát , a csatornákba

dobni ágyuit s oly visszavonulással menekülni
mely futásnak is nevezhető . Három hét alatt
a háború kezdetétől, a britt uralom Dél-In
diában a romlás szélére jutott. Csak kevés

-

237

-

erőd maradt kezünkben . Fegyvereink dicső

sége oda volt. Köztudomás volt, hogy rövid
időn nagy franczia seregszállitmányt várhatni

a koromandeli partra. Anglia , mindenfelől el
lenségektől ostromolva, teljességgel nem volt
képes ily távoli gyarmatait megvédeni.
Hastings termékeny szelleme s zavarhat
lan bátorsága ekkor ülte legszembetűnőbb

diadalát. Egy gyors hajó , délnyugati széltől
röpitve kevés napok alatt meghozta a rosz hirt
Kalkuttába. Huszonnégy óra alatt készen volt
a Fökormányzó politikai eljárásának a dolgok

megváltozott állásához alkalmazott tökéletes
terve. Hyderrel élet-halálra ment a küzdelem .
Minden kisebb érdeket föl kell áldozni, a

Karnatik megtartásának . A Mahratta -viszályt
ki kell egyenliteni. Tetemes haderőt és pénz

segélyt kell rögtön küldeni Madrasba. De
még e rendszabályok is foganatlan maradná
nak , ha az eddig oly roppant tudatlansággal
folytatott vezérséget erélyes embernek nem

adják át. Nem volt idő tréfálni. Hastings el
határozta , rendkivüli hatalmi tényhez nyúlni;

felfüggeszteni Sz. György-erőd képtelen pa
rancsnokát; Sir Eyre Coote-ot küldeni Hyder
ellen se kitűnő tábornokra bizni az egész

hadjárat vezetését .
. Francis mord ellenzése daczára, ki felgyó

gyúlván sebéből ismétmegjelent a Tanácsban,
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a többség helyeselte a Főkormányzó bölcs és

erélyes politikáját. A segély -hadak nagy gyor
sasággal elküldettek , s Madrasba értek mi
előtt a franczia haderő megérkezett volna az

indiai tengerre. Coote kor és kór által meg
törve, nem volt többé a wandewashi Coote ;

de határozott és ügyes vezér volt még. Hy
der előnyomulása megállittatott ; s nehány

hónap alatt a porto -novói nagy győzelem visz
sza szerezte az angol fegyver becsületét.
E közben Francis visszatért Angliába s
Hastings most egészen korlát nélkül uralkod - ,

hatott. Wheler lassanként engedett az ellen

zésből s heves és engesztelhetlen tiszttársa
elutazása után teljes szivből együtt működött
a Főkormányzóval, kinek az indiai angolokra

mindig nagy befolyása , új intézkedéseinek
erélye és sikere által tetemesen növekedett.
De bár a pártzavarok megszűntek a Ta
nácsban , egy másnemű nehézség nyomasz

tóbbá kezdett válni mint valaha. A pénzza
var rendkivüli fokra hágott. Hastingsnak esz
közökről kellett gondoskodni, nem csak a

bengáli kormányzás fentartására, hanem hogy
költséges hadat viselhessen Karnatikban in
diai és europai ellenségekkel, s pénzeket is

küldhessen Angliába haza. Nehány évvel ez .
előtt a Mogul kizsákmányolásával s a Rohil
lák leigázásával segitett magán ; de termé
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keny lelke segélyforrásai közel sem voltak
még kimeritve.
Először is Benaresre vetette szemét, Ázsia
egyik legelső gazdagságú, népességű , méltó

ságú és szentségű városára . Közhiedelem
volt, hogy félmillió emberi lény van összezsu
folva e magos utczák tömkelegében , melyek
tele voltak oltárokkal, minaretekkel, faragott
erkélyekkel, miken szent majmok százanként
függöttek. Az útas alig birt áthatolni a szent
koldusok s nem kevésbé szent bikák tö
megén. A széles és tömör lépcsőzeteket, me
lyek e tolongó piaczokról a Ganges-parti
fördő-helyekbe levezettek , mindennap meg
számlálhatlan tömeg ájtatoskodó taposta . Az
iskolák és templomok tömérdek kegyes hin
dut vontak magukhoz minden tartományból,
valahol a brahmin -hit ismeretes volt. Minden
hónapban száz meg száz ájtatos jött ide meg
halni, mert azt hitték hogy különös üdv vár
arra ki a szent városból mehet a szent fo

lyóba. De nem a rajongás volt az egyedüli
ok mi idegeneket csalt e nagy városba. A
· kereskedés szint annyi vándort vont ide mint

a vallás. Benares szövőszékeiről kerültek a
legfinomabb selyem -kelmék ,melyek a st. James
és a Petit- Trianon bálait ékesitették , s a ba
zárokban a bengáli mousselinek és oudei
kardok Golkonda drága köveivel és Kashmir
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shawlaival egy sorban állottak . E gazdag fő

város és környéke sokáig egy hindu fejede
lem közvetlen uralkodása alatt állott, ki a

Mogulcsászároknak hódolt. Az indiai nagy fe
jetlenség idejében Benares urai függetlenekké
lettek Delhitől, de kénytelenek voltak az oudei

Nabob tekintélyének alávetnimagokat. E ret

tentő szomszédtól nyomva az angolok segé
lyéhez folyamodtak. Megnyerték az angol ol
talmat s végre a Nabob-Vezír ünnepélyes
szerződés következtében , minden jogát Be
nareshez, a Társaságra ruházta át. Ez időtől

fogva a Radsah a bengáli kormány vazallja
volt , elismerte annak felsőségét s kötelezte

magát, hogy évi adót küld Vilmos-erődbe. Ez
adót Cheyte Sing, az uralkodó fejedelem , szi
gorú pontossággal fizette.
A Társaság és a benaresi Radsah közötti

jogi viszony felett, sok heves és szőrszálha
sogató vita folyt. Egyik rész azt állitotta,
hogỹ Cheyte Sing nem egyéb , mint egy nagy
alattvaló kinek segélyét a birodalom

minden

szükségében joga van a főhatalomnak igénybe
venni. A másik rész azt állitotta , hogy ő füg

getlen fejedelem volt és a Társaság a meg
szabott adónál egyebet nem követelhetett; s
mig azon adó pontosan fizettetik , a mi bizo
nyára meg is történt, az angoloknak nem volt
más támogatást követelni tőle , több joguk ,
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mint Hollandtól vagy Dániától. Nincs köny
nyebb , mint előző példákat a hasonlatokat ta
lálni mindkét felfogás támogatására .
Részünkről azon nézetben vagyunk, hogy
egyik felfogás sem helyes. Az angol politiku
sok nagyon megszokták bizonyos tényűl

venni azt, hogy Indiában oly határozott és
ismeretes alkotmány létezett, mely szerint az
ilyes kérdések eldöntendők . Pedig a Tamer

lán ház bukása és a britt hatalom megalapi
tása között ilyes alkotmány nem

létezett.

A dolgok régi rende megszűnt; a dolgok új

rende még nem volt megalapitva. Minden, át
menet, zavar, homály volt. Minden ember oly
magosan hordta fejét a mint birta , és ahoz
nyúlt a mit elért. Europában is voltak ha
sonló időszakok . A Karolingek birodalmának
fölbomlása példa rá. Kinek jutna eszébe ko

molyan tárgyalni azon kérdést, mekkora pénz
segélyt és engedelmességet volt alkotmány
szerű joga Kapet Hugónak a bretagnei vagy

normandi herczegtől követelni ? E szavaknak
„ alkotmányszerű jogú a társadalom akkori
állásában értelme sem volt. Ha Kapet Hugo
a normandi herczeg minden birtokát elfog
lalta , ez lehetett igaztalan vagy erkölcstelen

tett ; de nem volt oly értelemben jogellenes a
melyben X . Károly rendeletei jogellenesek
voltak . Ha másrészről a normandi herczeg
Warren Hastings.

16
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hadat viselt Kapet Hugó ellen , ez igaztalan
vagy erkölcstelen lehetett; de nem volt oly
értelemben jogellenes, melyben Bonaparte La

jos herczeg kisérlete jogellenes volt.
Igen hasonló volt ehez India helyzete
ezelőtt hatvan évvel. A fennálló kormányok

közül egyetlenegy sem tarthatott igényt a
törvényesség czimére s nem is hivatkozott az
új foglalásnál egyéb jogczimre. Alig volt oly
tartomány, hol a tényleges és névleges ural
kodás külön válva ne lett volna . A czimek

és formák még fentartattak melyek szerint
Tamerlan örököse korlátlan uralkodó s a tar
tományok

Nabobjai csak

helytartói lettek

volna. De tényleg ő fogoly volt. A Nabobok
több helytt független fejedelmek voltak . Más

utt meg, mint Bengálban és Karnatikban ők
is mint urok puszta árnyképekké lettek s a
Társaság kerekedett felől. Szintúgy a Mah
ratták közt a Sewadsi utóda még mind Rad
sah czimet viselt, de fogoly volt, és első mi
nisztere, a Peswah, lett az állam örökös ura.

A Peswah azonban maga is gyorsan sülyedt
azon megalázott helyzet felé, melybe ő a
Radsaht sülyesztette . Azt hiszszük lehetlen

lett volna a Himalayától Mysoreig egyetlen
kormányt

találni, mely egyszersmind

de

facto és de jure uralkodott volna, mely
birt volna tényleges erővel magát szomszédai
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és alattvalói előtt félelmessé tenni s egyszer
smind a törvény és hosszas gyakorlat tekin

télyével is .
Hastings világosan belátta mi kortársai
legnagyobb része előtt rejtve maradt, hogy a
dolgok ily állása egy nagytehetségű s kevés
lelkiismeretességű kormányzónak mérhetlen

előnyöket nyújt. Minden támadható nép -jogi
kérdésnél a tény és a jog tere közt választ
hatott és valószinű volt, hogy e két alap va
lamelyike bármely neki hasznos igényt támo
gatni fog s őt képessé teendi bármely más
által támasztandó igénynek ellenmondani. Ehez

képest minden vitánál azon ürügyhöz folya
modott mely közvetlen czéljának megfelelt
legkisebbé sem törődve a következetességgel, s
igy alig történhetett hogy ne találjon valamit,

a mi rövid emlékezetű s csekély felfogású
emberek előtt igazolásáúl szolgáljon annak a
mit tenni akart. A bengáli Nabob, majd ár .

nyék , majd uralkodó. A Vezír, majd csupán
helytartó , majd független hatalom . Ha a Tár
saságnak hasznára volt valami törvényes jog
czimet mutatni föl Bengál jövedelmeit illető

leg : akkor a Mogul pecsétjével megerősitett
átruházás mint nagy fontosságú oklevél idéz
tetik . Ha a Mogul a jövedelmeket kérte me

lyeket ugyanazon átruházás tartott fönn szá

mára, akkor értésére adják hogy ő csak báb
16 *
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hogy az angol hatalom

-

egészen más alapon

nyugszik , mint egy tőle nyert hűbér-levélen,
hogy ám játszék a meddig tetszik királyosdit

de India valódi uraitól adót ne várjon.
Igaz, hogy másoknak is szintúgy hatal
mában állt , e szemfényvesztő játékot űzni,
mint Hastingsnak ; de a kormányok viszályai
ban az okoskodás keveset ér, ha hatalom ál

tal nem támogattatik . Van egy elv , melyet
Hastings a legerősebb kifejezésekben szere

tett idézni, és melyet tántoríthatlan állhata

tossággal követett is. Oly elv, melyet, meg
kell vallanunk, bár mily goromba visszaélé
sekre nyit is útat , a nemzetközi jog jelen

állásában nehéz volna megczáfolni. Ez abban
áll, hogy ha két kormány közt oly vitás kér

dés támad, melyben meg nem

egyezhetnek ,

nincs a fegyver erőn kivül másra fölebbezés
és hogy az erősbik véleménye áll meg . In

diában majd minden kérdés vitás volt. Az
angol kormány volt a legerősebb Indiában.
A következtetés szembeszökő : az angol kor

mány tehetett a mit épen jónak látott.
Az angol kormány most jónak látta pénzt
csikarni ki Cheyte Singtől. Az előtt hasznos

volt, mint független fejedelemmel bánni vele,
most hasznos volt mint alattvalóval bánni vele.
A Hastingsénál csekélyebb ügyesség is köny

nyen találhatott igazolást mindkét eljárásra a
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törvények és szokások átalános zavarában .

Hastingsnak tetemes pénzösszegre volt szük
sége. Tudva volt hogy Cheyte Singnek gazdag

jövedelme van s gyanitották, hogy nagy kin
cset gyűjtött. Nem is állott kedvességben Kal
kuttában. Mikor a Főkormányzó nagy bajban

volt, akkor ő Francis és Clavering kegyét
kereste. Hastings ki, úgy hiszszük , kevésbé
rosz szenvedély mint politikából, ritkán ha
gyott sérelmet megtorlás nélkül, nem kevéssé

örült,hogy Cheyte Sing sorsában ugyanazon lecz
két adhatja a szomszéd fejedelmeknek ,melyet
Nunkomár sorsában adott volt Bengál lakóinak.
1778 -ban mikor a francziák ellen a há

ború kiütött, Cheyte Sing felszólittatott, hogy
rendes adóján kivűl ötvenezer font rendkivüli

adót fizessen. 1779-ben ugyan annyit hajtot
tak fel rajta . 1780 -ban a követelés megújit
tatott. Cheyte Sing némi engedmény remé
nyében a Főkormányzónak titokban húszezer

fontot ajált. Hastings elfogadta az összeget s
ellenségei azt állitották hogy azon szándék
kal fogadta el hogy magának tartsa. Bizo

nyos, hogy az alkut egyideig titokban tar
totta, mind a bengáli Tanács, mind az ott

honi Igazgatóság előtt s nem is adta soha
kielégitő okát ez eltitkolásnak . De végre is
közszellem vagy fölfedeztetés félelme rábirták

hogy a kisértetnek ellenálljon. A megveszte
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getési összeget befizette a társaság pénztá

rába s a mellett maradt: hogy a Radzsah
azonnal tegyen eleget az angol kormány kö
veteléseinek .

A Radsah , honfitársai szokása

szerint, kibúvó ajtókat keresett, könyörgött,
szegénységével mentegetőzött. De Hastings
körmei közül nem lehetett ily módon szaba

dúlni. Az előbbi követelést újabb

tizezer

fonttal toldotta meg, büntetésűl a késedelem

ért s serget küldött a pénz behajtására.
A pénz megfizettetett. De az nem volt
elég. A dél-indiai újabb események , a Tár
saság pénzzavarait növelték . Hastings el volt

határozva, kifosztani Cheyte Singet s a végre
összetűzni vele. E kinézésből most azt ki
vánták a Radsah-tól hogy a britt kormány
szolgálatára egy lovas hadtestet állitson. Ki
fogásokat s ellenelőterjesztéseket tett. A Fő

kormányzó épen ezt akarta. Jogot nyert ez
által, hogy alattvalói leggazdagabbikával mint
engedetlen bűnössel bánjék . „ Elhatároztam “
- ezek Hastings saját szavai, – „ hogy bű

néből eszközt teremtek : a Társaság nyomasztó
helyzetén segitni; gazdagon fizettetem meg
vele megkegyelmeztetését vagy szigorú boszút

veszek rajta előbbi vétségeiért.“ A terv egy
szerűn ez volt : mindig nagyobb adókat kö
vetelni, mig a Radsah ellenmondani kénysze

rül, akkor bűnnek bélyegezni ellenmondását
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sőt összes birtokai elfoglalásával büntetni

meg.
Cheyte Sing a legnagyobb aggodalomban
volt. Kétszázezer fontot ajált hogy a britt
kormányt megengesztelje . De Hastings kije
lentette, hogy félmilliónál kevesebbet el nem
fogadnak. Sőt arról kezdett tanakodni, hogy
Benarest Oudenak eladja , mint eladta volt
Allahabadot és Rohilkundot. Az ügy olyas
volt, mit távolból jól végezni nem

lehetett s

Hastings elhatározá hogy személyesen megy
Benaresbe.
Cheyte Sing, védurát a tisztelet minden

jeleivel fogadta , testőreivel csaknem hatvan
mértföldnyire ment a magos látogató elfoga
dására s kisérésére és a legmélyebb sajnál
kozását fejezte ki, hogy az angolok nem - tet
szését költé fel .maga ellen. Még turbánját is
levette s Hastings ölébe tette , mi Indiában a
legmélyebb megalázódás s önmegadás jele .
Hastings hideg és visszataszitó szigort muta

tott. Benaresbe érve, a Radsahnak egy jegy
zéket küldött : mik a bengáli kormány köve

telései. A Radsah azzal felelt, hogy megkisérté
tisztára mosni magát az ellene emelt vádak

alól. De Hastings kinek pénz kellett s nem
mentségek , nem engedte föltartóztatni magát
a keleti alkudozások szokott fogásai által. Pa
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rancsot adott a Radsah elfogására sőt két

század sipoy őrizete alá adta .
E szigorú intézkedésekben Hastings alig
ha mutatta szokott helyes itéletét. Valószinű,
hogy (kevés alkalma levén India népességének

a bengálin kivül más részét személyesen ki
ismerni) nem fogta helyesen fel azon különb
séget mely ezek , és a felső tartományok la
kosainak jelleme közt van. Most oly ország
ban volt, mely az emberi természet erőkifej

lésének sokkal kedvezőbb mint a Ganges
déltája ; oly országban, mely az angol ezre
deket rohamra és várostromra követni méltó
katonákban is gazdag. A Radsah népszerű
volt alattvalói előtt. Kormányzása szelid volt
s az általa kormányzott terület jólléte szem

beszökő ellentétet képezett a kormányunk
alatt álló Bahar elnyomott helyzetéhez s még

feltünőbbet azon tartományok nyomorához,
melyekre a Nabob - Vezír zsarnoksága súlyo
súlt. Az angolok ellen egész Indiában ural
kodó nemzeti és vallásos előitéletek , különö

sen erősek voltak a brahmin babonák főváro
sában. Alig lehet azért kétségbe vonni, hogy a
Főkormányzónak, mielőtt Cheyte Sing méltó
ságát, őrizet alá vetésével meggyalázta , oly

haderőt kellett volna gyüjtenie, mely minden

ellenállást képes legyen leverni. De ő ezt el
mulasztotta . A maroknyi sipoy -erő , mely
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Hastingsot kisérte, hihetőleg elég lett volna

Murshedabadot vagy Kalkutta fekete -városát
rémületben tartani; de nem

volt elég a be

naresi hatalmas néptömeggel szembeszállani.
A palotát környező utczák tömérdek néppel
voltak tömve, melynek nagyobb része , mint

felső Indiában szokás, fegyvert viselt. A cső
dületből összecsapás, az összecsapásból mé
szárlás lett. Az angol tisztek kétségbeesett
bátorsággal védték magokat, a túlnyomó so

kaság ellen , s mint hozzájok illett, karddal
kezökben estek el. A sipoy -k levágattak . A

kapuk betörettek . A fogoly fejedelem , őreitől
a zavar közepette őrzetlen hagyva , útat ta

lált a menekvésre, s egy kisérőinek turbán
jaiból csavart kötélen a Ganges meredek
partjára ereszkedett le, hol csolnakba ült s a

túlsó partra menekült.
Ha magát Hastings meggondolatlansága
által döntötte ily nehéz és veszélyes hely
zetbe, azt is el kell ismerni, hogy abból még
több mint szokott ügyességével s lélekjelen
létével vonta ki magát. Csak ötven embere

volt. Az épület, melyben szállásolt , minden
oldalról el volt állva a támadóktól. De el
szántsága rendületlen maradt. A Radsah a
tulsó partrólmentegetődzéseket s bőkezű aján
latokat küldött. Ő nem is felelt azokra. Ta

lálkozott nehány ravasz és vállalkozó ember,
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kik az ellenséges tömegeken átfúrakodva az
angol telepekbe hirt vigyenek a legújabb ese
ményekről. A hinduknál szokás : nagy arany
fülbevalókat viselni; mikor útaznak , kiveszik
az arany karikákat nehogy a rablók kapzsi

ságának áldozatúl essenek , s azok helyébe
egy tollszárat, vagy kis papirtekercset dug

nak, mi a fül összeforrását meggátolja . Has
tings követei fülébe leveleket dugott, melye

ket a lehető legkisebbre tekert össze. E le
velek nehánya az angol csapatok parancsno
kaihoz volt intézve. Egyikben nejét biztositotta

hogy teljes épségben van. Egyik azon követ
hez volt intézve, kit a Mahrattákkal alkudozni
küldött volt; az alkudozásokra útasitásokat
kellett adni, s a Főkormányzó azokat, jelen
szorongatott helyzetében oly nyugodtan tette
föl, mintha épen kalkuttai palotájában irta
volna.

De a baj még nem érte el tetőpontját.
Egy több bátorsággal mint belátással biró
angol tiszt , magát kitüntetni vágyván, idő
előtti megtámadást idézvén a folyón túl a fel

kelőkre. Csapata egy szűk helyre szorittatott,

s dühös tömegtől támadtatott meg. Ott em
berei nagy részével elesett, s az életbe ma

radottak kényszerűltek visszavonúlni.
Ez esemény azon hatást eszközölte , mi
sohasem maradt el, valahányszor az angol
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fegyver Indiában bármily csekély vereséget

szenvedett. Száz meg száz mértföldnyi kerü
letben az egész mozgásba jött. A benaresi
tartomány egész népessége fegyverhez nyúlt.

A földmivesek odahagyták földeiket , s feje
delmök oltalmára siettek. A ragály Oude-ba
is áthatott. E tartomány elnyomott népe föl
támadt a Nabob -Vezír ellen, megtagadta tőle
az adót s a kincstár hivatalnokait elűzte.

Bahar is kész volt a fölkelésre. Cheyte Sing
reményei emelkedni kezdettek . Az alattvaló

alázatos hangu kegyelemkérése helyett, a
győző hangján kezdett beszélni s azzal fe
nyegetőzött hogy a fejér elnyomókat kiűzi az
országból. De az angol csapatok ezalatt gyor
san gyülekeztek össze. A tisztek, sőt a köz
emberek is , lelkesült ragaszkodással tekin

tettek a Főkormányzóra s oly készséggel
rohantak segélyére, minőt , – a mint dicse
kedve mondá, - soha semmi más alkalom
mal nem tanúsitottak . Popham őrnagy , vitéz
és ügyes katona, ki a mahratta -harczban igen
kitűntette volt magát, s kibe a főkormányzó
legfőbb bizalmát helyezé, vette át a parancs

nokságot. A Radsah rendezetlen serge meg
veretett. Erősségeibevétettek . Kevés óra alatt
több mint 30 ,000 ember hagyta el zászlóját s
tért vissza megszokott foglalkozásaihoz . A
szerencsétlen fejedelem örökre elfutott orszá
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gából. Szép birodalma az angolok birtokaihoz

csatoltatott. Egyik rokonát tették ugyan Rad
sah- nak ; de ettől fogva a benaresi Radsah,
mint a bengáli Nabob , nem volt egyéb , mint
egyszerű nyugdijas.

E forradalom mintegy kétszázezer fonttal
növelte a Társaság évi jövedelmeit. De a
közvetlen haszon nem volt oly tetemes mint

várták . A Cheyte Sing által gyüjtött kincset
a közvélemény egy millió fontra becsülte ; de
kitűnt, hogy csak mintegy negyedresznyire
megy ; s igy a mint volt, a hadsereg által el
foglaltatott s hadi zsákmányúl felosztatott.

Benareshez kötött reményeiben csalód
ván Hastings, Oude irányában erőszakosab
ban járt el mint különben tette volna. Sudsah
Dowlah rég halva volt. Fia és utóda Asaph

ul-Dowlah , még a keleti fejedelmek közt is
a leggyöngébbek és erkölcstelenebbek egyike
volt. Élete a tompa semmitevés és az érzéki
gyönyörök legundokabb nemei közt oszlott
meg . Udvaránál határtalan vesztegetés folyt,
országában nyomor és rendetlenség uralko

dott. Az angol kormány ügyes bánása folytán
független uralkodóból lassanként a Társaság
vazalljává sülyedt. Csak egy angol csapat

segélyével birta magát a gyöngeségét meg
vető szomszédok támadásai s a zsarnokságát
gyülölő alattvalók bosszúja ellen megvédni.
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Adtak hát egy csapatot mellé s ő kötelezte
magát hogy annak tartását és zsoldját fizeti.

Ettől fogva vége volt függetlenségének. Has
tings nem az az ember volt, ki ily előnyt

fölhasználatlan hagyjon. A Nabob csakhamar pa
naszkodni kezdett a magára vett teher nyo
masztó volta miatt. Jövedelmei, mondá, fogy
nak ; szolgáit nem fizetheti ; nem birja tovább
az általa elfogadott rendelkezés költségeit fe

dezni. Hastings minderről hallani sem akart.
Azt felelé, hogy a Vezír csapatokat kért a
bengáli kormánytól s kötelezte magát azok
fizetésére ; a csapatok elküldettek kértére ;
meddig maradjanak a csapatok

Oude-ban ,

arról az egyességben nem volt szó ; azt tehát
a szerződő feleknek most kell meghatároz
niok . Úgyde a szerződő felek különböző vé

leményen vannak . Melyik döntsön tehát ? Az
erősebb .
Hastings arra is hivatkozott, hogy Oude,
mihelyt az angol csapatok onnan kivonulna

nak , azonnal a fejetlenség martalékaúl esnék ,
sőt valószinűleg mahratta sereg által fogna
elfoglaltatni. Megengedte , hogy az oudei
kincstár zavarban van , de azt állitotta s nem
alaptalanul, hogy e nyomasztó pénzügyihely
zet egyenesen Asaph-ul-Dowlah képtelenségé

nek s bűneinek tulajdonitandó; s hogy a
mennyivel kevesebbet fognak a csapatok tar
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tására költeni, mindjárt annyival többet vesz
tegetnek haszontalan kegyenczekre.
Hastings czélja volt , a benaresi ügyek
rendbehozatala után Luknowba menni s ott
Asaph-ul- Dowlah -val egyezkedni. De a Nabob

Vezír alázatos udvariassága megelőzte e szán
dékot ; maga sietett, kisded kisérettel, a Fő
kormányzó elébe. Azon erődben találkoztak ,
mely a Chunar meredek bérczfokáról a Gan
ges vizére néz alá .
Első tekintetre lehetlennek látszhatott,
barátságos kiegyezésig vinni az alkudozást.
Hastingsrendkivülipénzsegélyt kivánt; Asaph

ul-Dowlah elengedést kivánt abból is, mivel
már tartozott. Ily külömbség semmi kiegyen
litést nem

látszott megengedni. Pedig

volt

egy, mind két félre nézve kielégitő mód
melyen lehetséges volt, mind Oude mind Ben

gál pénzügyein segitni, s épen ezen módot
találták meg. Ez pedig egyszerűen abban állt

hogy a Főkormányzó és a Nabob egy harmadik
fél kirablására egyesültek s e harmadik fél a
kirabolandó, a rablók egyikének vérrokona volt.

Az előbbi Nabob anyja , és neje – a je
lenlegi Nabob anyja , — Oudei fejedelemnők

vagy Begumok nevén voltak ismeretesek.
Nagy befolyást gyakoroltak volt Sudsah Dow
lahra , s annak halála után fényes örökség
birtokában maradtak . Nagy terjedelmű uro
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dalmak jövedelmét húzták s kormányzatát
vezették . Az előbbi Nabob által fölhalmozott
kincs, mit a nép közel három millió font ster
lingre becsült , kezeik közt volt. Fyzabadi
kedvencz palotáját, az úgy nevezett „ Szép

lak “-ot folyvást birták, mig Asaph-ul-Dowlah
a pompás Luknowban tartotta udvarát, me
lyet maga épitett a Gumti partján magának s di
szes moshékkal és kollegiumokkal ékesitett.
Asaph -ul-Dowlah már is tetemes össze.

geket csikart ki anyjától. Ez végre az ango
lokhoz folyamodott s az angolok elvállalták

a közbenjárást. Unnepélyes egyesség kötte
tett, melynél fogva ő beleegyezett , hogy fiá
nak némi pénzsegélyt ad , ez pedig kötelezte

magát hogy azontúl legkisebbé sem

fogja

anyja jogait megtámadni. Ez egyezményt a
bengáli kormány ünnepélyesen biztositotta .

De az idők változtak ; pénzre volt szükség ;
s azon hatalom , mely az egyességet biztosi

totta, nem szégyelte oly erőszakoskodásokra
ingerelni a fosztogató fiút, melyektől az maga
is visszarettent.
Szükség volt valami ürügyet találni egy
oly elkobzásra mely nem csak az adott szó

val, nem csak az emberiség és igazság kö .
zönséges szabályaival, hanem a gyermeki
kegyelet ama nagy törvényével is összefér
hetlen vala , mely még a legdurvább vad
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törzseknél, sőt azon még elaljasodottabb né

peknél is megtartja némi uralmát az emberi

kedély fölött, melyek egy megromlott félmi
veltség befolyása alatt sinylenek . Ürügyben
Hastings soha sem szenvedett hiányt. A be

naresi lázadás Oudeban is zavarokat idézett
elé . Kivánatos volt, e zavarokat a begumok
nak tulajdonitani; ily vádra ugyan aligha volt
a legkisebb bizonyiték , ha csak szájról szájra
menő s minden továbbadásnál megtoldott hi
reket bizonyitéknak nem nevezünk . A vád

lottaknak nem kézbesittetett vádlevél; nem
engedtetett meg hogy magokat védelmezzék ;
mert a Főkormányzó

bölcsen megfontolta ,

hogy ha rendes pört folytat ellenök nem fog
elég okot találhatni kifosztásukra. Kicsinálták ,

a Nabobbal együtt, hogy a nemes hölgyek ,
egyszerű elkobzási rendelettel, urodalmaiktól
és kincseiktől fosztassanak meg a Társaság
javára; és az ebből bejövő hasznot a bengáli
kormány, az oudei kormányon fenlevő köve
telései fejében fogadja el.
Mig Asaph- ul-Dowlah Chunarban volt, az

angol államférfi világos és parancsoló értel
misége által egészen leigázva tartatott. De
mihelyt elváltak , a vezír aggálylyal kezdett
az egyesség felett tépelődni melyre lépett.

Anyja és nagyanyja tiltakoztak és esengtek .
Szive , mely a kényuralom

és féktelen gyö
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nyörök által meg volt vesztegetve, de termé
szettől nem vala érzéketlen, megingott e vál

ságban. Maga a luknowi angol ügyvivő , bár
addig egészen Hastings embere, visszadob

bent a szélsőségek alkalmazásától. De a Fő
kormányzó kérlelhetlen maradt. A legszigo
rúbb kitételekben irt az ügyvivőnek , s ki

jelentette , hogy ha a megállapitott elkobzás
rögtön foganatba nem vétetik , maga megy
Luknowba s hajtja végre azt, mitől gyön
gébb kedélyek félénken visszariadnak. Asaph
ul- Dowlah engedett , de tiltakozott egyszer
smind , hogy csak is erőszaknak enged. A
földbirtokok elfoglaltattak ; de a kincsre nem
oly könnyű volt kezet tenni. Erőszakot kelle

gyakorolni. A Társaság csapatainak egy osz
tálya Fyzabadba küldetett s betörte a palota

kapuit. A fejedelmi nők saját lakosztályaikba
rekesztettek . Mégis vonakodtak engedelmes
kedni. Még nyomatékosabb kényszeritő esz
közhez nyúltak hát a hatalmasok ; oly esz

közhez, melyről ennyi idő múlva sem szólha
tunk szégyen és aggály nélkül.
Fyzabadban két öreg ember volt, kik , a

keleten ember emlékezetet meghaladó idők
óta fennálló szokás által a szerelem gyönyö
reitől s utódok reményétől fosztva valának .

Az ázsiai udvaroknál mindig azon nézet ural
kodott, hogy az ily minden nemirokonszenvtől
Warren Hastings .

17
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megfosztott lények azok , kikben a fejedelmek
legjobban bizhatnak . Sudsah Dowlah is e vé
leményben volt. A két heréltet teljes bizal
mával ajándékozta meg s halála után is ezek

maradtak özvegye háztartásának élén .
Most e két embert, a britt kormány el
fogatta , bebörtönöztette , lánczra verette, csak
nem halálra éheztette , hogy a Begumoktól
pénzt csikarjon . Két havi sanyarú fogság

után egésségük hanyatlani kezdett. Annyi
kegyelemért könyörögtek , hogy börtönük

kertjében egy kevés mozgást tehessenek. Az
Őrizetükkel megbizott tiszt bizonyitotta hogy

ha e kedvezés megadatik sincs legcsekélyebb
veszély is hogy elszökhessenek és hogy fog
ságuk biztosságához bilincsen létök épen nem
lényegesen szükséges. Nem látott be felsőbb
jei tervébe : ezeknek czélja, e szigorú rend

szabályokkal, nem

biztosság , hanem kinzás

volt ; s annál fogva minden könnyebbités

megtagadtatott. Még ez nem volt a legroszabb .
Angol kormány határozta el, hogy e két

gyönge agg kinzó padra vonassék. E végre
Luknowba hurczoltattak . Mily iszonyoknak

volt tanuja tömlöczük : csak gyanitni lehet.
De a parliament iromány-tárában ma is fönn

van egy britt ügyvivőtől egy britt katonához
irt következő tartalmú levél:

„ Sir, miután a Nabob elhatározta hogy

-

259. -

az ön őrizete alatt álló foglyok testi fenyiték
alá vettessenek , szükséges hogy ő fensége
hivatalnokai szabadon bejárhassanak a fog

lyokhoz s azt tehetik velök , a mit jónak ité
lendenek ."

Mig Luknowban ez ádázságok történtek,
a fejdelmi nők folyvást szigorú őrizet alatt
voltak Fyzabadban . Szobáikba csak oly cse
kély mennyiségű élelmet hagytak bevitetni,
hogy női szolgaszemélyzetök éhenhalás ve

szélyében forgott. Hónapról hónapra tartott
ezen kegyetlenkedés , mig végre Hastings,
miután a herczegnőktől 1,200.000 fontot ki
csikart, azt kezdte gondolni, hogy ezzel fe

nekére jutott kincsesládáiknak, s hogy töb
bet már semmi szigorral nem préselhet ki. A
Luknowban bezárt két szerencsétlen csak
akkor kapta vissza szabadságát. Midőn lán

czaik levétettek s börtönük ajtaja megnyilt,
- reszkető ajkaik , az arczukon legördülő

könyek , s a muzulmánok és keresztyének
közös atyja iránt kitörő hálálkodásaik a kö
rülálló angol harczosok kemény szivét is meg
lágyitották .

. Van egy ember, ki előtt Hastings eljá
rása mind ezen rendszabályokban , nem csak
menthetőnek , de dicséretesnek is látszik . Van
egy ember, ki azt mondja nekünk : „ bocsás

sunk meg neki ha valami rendkivül nevetsé
17 *
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ges és kárhozatos dolognak bélyegzi azon
érzékenységet mely a britt India megtartha
tásával szemben mérlegbe akar vetni egy kis

személyes szenvedést, mely csak addig al
kalmaztatott mig a szenvedők vonakodtak ki

adni egyrészét azon kincseknek , miket saját
és úrnőik árulása úgy is egészen eljátszott.“

Meg kell vallanunk, hogy a tisztelendő élet
irótól sem a „ rendkivüli kárhozatos" -nak sa

játságos fogalmát, sem a „rendkivüli nevetsé
ges" -nek szintoly sajátságos meghatározását

nem irigyeljük . Ez egy angol katona nagy
lelkűsége ? Ez egy keresztyén pap könyörű
letessége ? Gleig úr, kettős hivatásának egyik

ágából sem tanulhatta meg az erkölcsiség leg

első elemeit ? Vagy az erkölcsiség olyas va
lami, mi prédikácziókban ugyan helyén van ,
de életirásokhoz semmi köze ?

De ne felejtsük el Impey Illés eljárásá
nak ez alkalmatosságnál, teljes igazságot szol
gáltatni. Valóban nem volt épen könnyű oly
ügybe tolakodnia , mely minden hivatalos kö
telességeitől oly teljesen idegen vala . De va
lamikimondhatlanul kecsegtető volt, azt kell

hinnünk, a gonoszság azon rothadt-szagában,
mit ezáltal Luknowba találhatott. Oda sietett,
oly gyorsasággal, a mint csak a váltott pa

lankinokban mehetett. Egy csomó ember ment
előtte, kész vallomásokkal ellátva a begumok
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ellen . E vallomásokat ő nem olvasta. Egy
részöket valóban nem

is olvashatta ; mert

északi India nyelvjárásain voltak szerkesztve
s tolmács nem alkalmaztatott.*) A tanukat

lehetőleg sebtiben megeskette , egyetlen kér
dést sem intézve hozzájok ; még azt sem
kérdve, átnézték -e magok is azon vallomás

adatait, melyre esküt tettek ? Ezt végezve,
ismét palankinjába ült, s visszasietett Kalkut
tába , hogy jóidején ott legyen még az ülés

szak megnyitására. Az ügy olyan volt, saját
vallomása szerint, mi az ő hatóságán egészen
kivűl esett. A törvénykezési rend szerint, neki
nem volt több joga oudei benszülöttek bűnei
felett vizsgálatot tartani, mint egy skócziai
törvényszék elnökének esküdtszéket tartani
--

*) E hely egy kissé meg lőn változtatva. Eredetileg

úgy volt irva hogy Impey Illés úr mindazon benszülött
nyelvekkel, melyeken a vallomások szerkesztve voltak ,

ismeretlen volt. Egy iró , ki ugy látszik valamely magán
forrásból merithetett, ez állitásnak ellene mondott s erő
sitette hogy Impey értett perzsául és bengáli nyelven .
Ama vallomások nehánya, kétségtelenül perzsául volt
szerkesztve ; ezeket tehát Impey úr elolvashatta ha akarta .

Mások azonban északi India táj-nyelvjárásain voltak, me
lyekre nézve nem mondatik hogy azokon értett volna.
Hogy a bengáli nyelv miért emlittetett meg, nem könnyü

kitalálni. Bengáli nyelv Luknowban épen olyan haszon
talan lett volna, mint a portugall pl. Schweizban.
A szerző jegyzés e .
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Exeterben. Semmi joga nem volt a begumo
kat bepörölni s nem is formált igényt ily jog
hoz. Mi czélból tette hát ezt a hosszú útat ?
Kétségkivűl csak a czélból, hogy azok vét
két , kik őt kevéssel az előtt fogadták bé

rökbe, szabálytalan módon szentesitse; mi
után szabályszerűleg nem szentesíthette, hogy
ezáltal egy csomó tanuvallomás melyet meg
nem vizsgált , el sem

olvasott , az Indiában

levő legfőbb törvénykezési hivatalnok aláirása
által oly tekintélyt nyerjen , mely azt tulaj
donkép meg nem illette.
Közelgett azonban az idő midőn le kel
lett vetkeznie azon birói talárt, mely a forra
dalom

óta soha nem

volt oly gyalázatosan

megbecstelenitve, mint általa. India állapota

egy idő óta nagyon foglalkoztatta a britt
parliament figyelmét. Az amerikai háború vége
felé két alsóházi bizottmány küldetett ki a

keleti ügyekben. Egyiket Burke vezette. A
másiknak elnöke volt az ügyes és tapasztalt
Dundas Henrik , akkor Skóczia Fő-államügyé

sze. Bár mily nagy változások történtek is
az utóbbi hatvan év alatt ázsiai birodalmunk
ban , azon jelentések melyeket e két bizott
mány a ház asztalára letett, most is igen ér

dekeseknek és tanuságosoknak mondhatók.
Azon időben még nem volt semmiössze
köttesés a Társaság és az államban létező

-

263

--

két nagy párt egyike között. A ministereknek
nem

volt okuk indiai visszaéléseket védel

mezni. Ellenkezőleg érdekükben állt lehetőleg
megmutatni hogy indiai birodalmuk kormányát

és az ottani hivatalnokok kinevezési jogát
hasznos volna reájok ruházni. Annálfogva a
két bizottmány jelentései következtében az

alsóházban keresztülment határozatok szigorú
és méltó haragra gerjedt igazság szellemét

lehelték . Hastings több rendbeli intézkedései
a legkeményebben megrovattak , jelesen a ro
hilla-harcz ; és Dundas inditványára határoz

tatott, hogy a Társaságnak vissza kell hivnia
egy oly Főkormányzót ki a hindu népre ily
nyomort és a britt népre ily gyalázatot ho

zott. A főtörvényszék hatáskörét korlátozó
törvény szavaztatott meg. Azon alku , melyet
Hastings a Főbiróval kötött, a legkeményebb

itélettel sujtatott, és fölirat intéztetett a ki
rályhoz, mely kérte ő felségét hogy Impey
hazahivassék és gonoszságaiért feleletre vo
nassék .

Impey államtitkári rendelet által hazahi
vatott. De az India -részvények tulajdonosai
határozottan vonakodtak Hastingsot elbocsá

tani szolgálatukból s oly határozatot hoztak
mely azon tagadhatlan igazságot mondotta
ki: hogy őket törvény jogositja Főkormány
zójuk kinevezésére és elmozditására s nem
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kötelesek a törvényhozó hatalom egyik ágá
nak , ily kinevezés vagy elmozditás dolgában
engedelmeskedni.

Megbizóitól igy támogatva, Hastings az
1785 . év tavaszáig a bengáli kormány élén
maradt. Oly eseménydús és viharos kormány
zása csaknem tökéletes csöndben végződött.
A Tanácsban nem volt rendszeres ellenzék
intézkedései ellen. Indiában a béke helyre
állt. A mahratta -harcz megszünt. Hyder nem
volt többé. Fiával Tippóval szerződés kötte
tett s a myssorei hadak kivonúltak Karnatik

ból. Az amerikai háború bevégzése óta An
gliának nem volt többé europai ellensége vagy
vetélytársa a keleti tengereken.
Átalános tekintetet vetve Hastings hosszú
kormányzására, nem lehet tagadni hogy az
azt beszennyező nagy vétkekkel a közügy

nek tett nagy szolgálatokat állithatunk szembe.
Anglia veszélyes válságon ment át. Bár az
első rangú europai államok közt folyvást
megtartotta helyét s az 'a mód melylyel ma
gát rettenetes túlnyomó erő ellen védte , a
szomszéd nemzeteket magos véleménynyel

tölté el úgy bátorsága mint ereje felől. Mind
amellett, a föld minden részében , egyen ki
vűl, nagy veszteségeket szenvedett. Nemcsak
kényszerült tizenhárom az ő fiai által meg

népesitett gyarmat függetlenségét elismerni s
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az íreket a nekik való törvényadás jogáról
lemondás által békiteni ki, hanem a földközi
tengeren , a mexicoi tengeröbölben, az afrikai
partokon , Amerika szárazán kénytelen volt

előbbi háborúkban nyert diadalai gyümölcsé
ről lemondani. Spanyolország visszakapta Mi
noreát és Floridát ; Francziaország Senegalt,
Goreet s több nyugotindiai szigetet. Az egyet
len világrész melyben

Anglia semmit sem

vesztett, az volt, a hol érdekei Hastings gond
jaira voltak bizva. Europai úgy mint ázsiai

ellenségeinek legnagyobb erőfeszitései daczára
hazánk hatalma keleten tetemes növekedést
nyert. Benares alattvalónkká lett s a Nabob
Vezír vazallá sülyedt. Hogy hatalmunk eny

nyire terjesztetett, sőt hogy Vilmos- és Szent
György -erődök nem kerültek ellenség kezébe,

azt, ha az Indiában volt angolok egyező sza
vának hitelt adhatunk , csak a Hastings ügyes
ségének és elszántságának lehetett köszönni.
Belkormányzata , minden szennyfoltjai
mellett is őt történetünk legnevezetesb embe

reinek sorába emeli. Ő szüntette meg a ket
tős kormányzatot. Ő tette angol kezekbe át
az ügyek összes vezetését. A legborzasztóbb
fejetlenségből ő hozott , bár még durva és

tökélytelen rendet létre. Ő alkotta meg s ve
zette az egész szervezetet, mely a törvény

kezést és pénzügyet kezelte s a békét fenn
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tartotta oly birodalom területén mely népes
ség tekintetében nem áll hátrább XVI. Lajos
vagy József császár birodalmánál. Dicseke

dett, hogy minden közhivatal , mely mikor ő
Bengált elhagyta , ott létezett, kivétel nélkül

az ő teremtménye vala . Igaz hogy e rendszer
a hatvan évi tapasztalat által sugallt minden
javitások mellett is még ma is sok javitást
kiván és kezdetben még tökélytelenebb volt
mint ma. De a ki komolyan meggondolja ,

mit tesz : egy oly bonyolult gépezetet minő
egy birodalom kormányzata , egészen újból

létrehozni s megalkotni, az el is fogja is
merni hogy Hastings műve bámulást érdemel.

A legünnepeltebb europaiministereket vele ösz
szehasonlitni előttünk ép oly igaztalannak

látszik , mint ha a legjobb londoni péket Ro
binson Kruzóéval hasonlitanók egybe, kinek ,
mielőtt egyetlen kenyeret süthetett volna ,
ekét és boronát, sövényt és madárijesztőt,
sarlót és csépet, malmot és sütőkemenczét

kellett készitnie .
Hastings megérdemelt dicsősége még ma
gosbúl ha meggondoljuk hogy nem nevelte
tett államférfiúnak , hogy az iskolából egy
irodába küldetett , s hogy férfikora virágját,

mint kereskedelmi ügyvivő , minden mivelt
társaságtól távol töltötte el.

Azt sem szabad felednünk , hogy mind,
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vagy csaknem mindazok kiknek segélyéhez
fordulhatott midőn az ügyek élére állittaték ,
oly egyének voltak kik a nevelésnek szint
oly keveset , vagy még kevesebbet köszön

hettek mint ő maga. Egy europai miniszter,
hivatalba lépése első napján tapasztalthivatalno
kokkal, a hivatali hagyományok letéteménye

seivel körülvéve találja magát. Hastingsnak
ily segitsége nem volt. Saját eszmélkedésé
nek és saját erélyének kellett az egész Dow
ning-utcza és a Somerset-ház helyét kipótolni.
Bár semmi könnyitő eszközzel nem birt, hogy

tanulhasson, kénytelen volt tanitani. Először
magát aztán eszközeit kellett képeznie és pe
dig a kormányzatnak nem csak egy , hanem
minden ágában .
Hozzá kell még tenni, hogy e tömérdek
nehézségű feladat közepette , folyvást hazúli
rendeletek által volt korlátozva és soká a
Tanács többségétől elnyomva . A birodalom

nak külellenségek félelmes szövetsége ellené
ben föntartását s a belső kormányzatnak tel

jes megalkotását hajtotta ő végre , mialatt
minden hajó csomagonként hozta a szemre

hányásokat előljáróitól s társai minden tár
gyalási jegyzőkönyvet a legkeserűbb kifaka
dásokkal töltöttek meg ellene. Azt hiszszük,
soha sem létezett államférfi, kinek kedélye

ily kemény próbára vettetett volna ; sem Marl
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borough, midőn a hollandi követek ellensú

lyozták ; sem Wellington , midőn egyszerre
volt a portugall kormányzósággal, a spanyol

juntákkal és Percival úrral baja . De Hastings
lelkülete ily próbát is képes volt megállani;

nem volt szelid , de nyúgodt volt. Bármily
gyors és erőteljes vala elméje , a nyugalom

melylyel a leggyötrőbb roszat is türte mig
csak rajta segiteni nem lehetett, az érzéket
lenség nyugalmához hasonlitott. Úgy látszik ,
keserű és tartós boszúindulatra volt képes,
de boszúindulata oly ritkán ragadta valami

balfogásra, hogy kétkedni lehet, valjon a mi
boszúnak látszott, egyéb volt-e mint politika ?

E sajátságos kedélynyúgalomból követ
kezett, hogy a valaha csak létezett legtermé
kenyebb szellemek egyikének minden segély
forrásai folyvást hatalmában állottak . Annál
fogva semmi veszélyek és zavarok bonyolú

latai őt sodrából ki nem vehették . Minden
nehézségre volt segédeszköze, s bármint itél
jünk némely segédeszközeinek jogos és em
beries voltáról, annyi bizonyos, hogy a czélt
melyre irányozva voltak, ritkán tévesztették el.
A segédeszközök feltalálásának bámula
tos tehetsége mellett Hastings legnagyobb

mértékben birt egy más tehetséggel, mely ,
helyzetében levő embernek aligha kevésbé
szükséges; értjük a politikai vita -iratok tehet
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ségét. Egy keleten élő angol államférfiúnak ép

oly szükséges hogy irni tudjon mint egy itthoni
miniszternek hogy beszélni. Nálunk az állam

férfi tehetségét a nemzet kiválólag ékesszó
lása után itéli meg. Az indiai államférfi ké
pességét azok , kik fölötte a választás jogával
birnak , irásaiból s jelentéseiből itélik meg.

A különös buzditásban részesülő tehetség
minden esetben legjobban kifejlődik , s talán
egyéb tehetségek rovására. Hazánkban talá
lunk embereket kik sokkal jobban beszélnek
mint általános képzettségüktől várhatnék . Az
angol államférfi kissé igenis szónok ; az indiai

államférfi kissé igenis értekezés-iró.
A

Társaság számos hivatalnokai közt,

kik magokat mint jegyzőkönyv- és jelentés
irók kitüntették, legelső helyen Hastings áll.
Valóban ő volt, ki az indiai kormányhiva

talos irmodorának megadta azon

jellemet

melylyel az ma is bír. Nem közönséges elle
nessel volt dolga. Demég Francis is kény
telen volt, haragos és kedvetlen őszinteség
gel, bevallani, hogy Hastings tolla ellen vitázni

nem lehet. S valóban : valamely esetet elő
terjeszteni, összezavarni a mit nem volt ohaj
tandó hogy az emberek átértsenek és a leg
világosabb látpontba állitani a mi eltűrte a

világosságot, – erre a Főkormányzó hason
lithatlan tehetséggel birt. Irályát csak némi
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föntartásokkal lehet dicsérni. Átalában véve

erőteljes, tiszta és csiszolt volt; de néha, bár
nem gyakran duzzadozó sőt egy vagy két
alkalommal dagályos volt. Talán előszeretete

a perzsa irodalom iránt hatott rontólag izlé
sére.

De ha már irodalmi izlésére is tettünk
vonatkozást, igazságtalanság nem emlitenimeg

azon belátás-teljes pártolást , melyben mint
kormányzó a szabad tudományokat és a vizs

gálódó nyomozásokat részeltette. Pártolását,
eszélyes nagylelkűséggel, tengeri és szárazi
utazásokra, kisérletekre és irodalmi tanulmá
nyokra terjesztette ki. Igaz , hogy keveset

tett a nyugoti tudományosságnak Indiába be
vitelére. Bengál benszülött fiatalságát Milton
nal és Smith Adámmal megismertetni, az eu

ropai földismével, csillagászattal és orvoslat
tal helyettesitni a brahmin babonák badar

ságait vagy a régi Görögországnak arab
magyarázatokkal kibővitett tudományát, oly

terv volt, mely egy sokkal erényesebb kor
mányzó áldásdús igazgatásának koronájáúl
maradt fönhagyva. Lehetlen mindamellett a

magos dicséretet megtagadni oly embertől ki
az üzletkönyv mellől szólitva el egy biroda
lom

kormányára , közügyekkel elhalmozva,

szintoly elfoglalt egyénektől környezve mint
önmaga, s csaknem minden irodalmi élettől

-

271

-

több ezer mértföldnyi távolban , a tudomány
nak mégis úgy saját példája mint nagy lel
küség által nagy lökést adott. Mély ismere
tével birt a perzsa és arab irodalmaknak . A
szanszkritban maga nem volt jártas; de
azok , kik e nyelvet először ismertették
meg az europai vizsgálókkal, sokat köszön

hettek az ő buzditásának. Az Ázsiai (tudo
mányos) Társaság az ő védelme alatt kezdte
meg dicső pályáját. E kitünő testület őt jelenté

ki legelső Elnökéűl; de ő e megtiszteltetést
ritka tapintattal és gyöngédséggel, a Sir Wil

liam Jones részére visszaútasitotta . De még
a főelőnyt, melyet a keleti tudományok ta
nulmányozói az ő pártfogásának köszönhet
tek , hátra van emlitenünk . A bengáli pundi

ta -k (papi kaszt) mindig féltékeny szemekkel
nézték azon idegenek törekvéseit kik a szent
nyelv irataiba rejtett titokba behatolni igye
keztek . Vallásuk üldözést szenvedett a ma
homedánoktól; s a mennyire a portugall kor
mány szellemével megismerkedtek méltán fél
hettek üldüzéstől a keresztyének részéről is.
E félelmet Hastings eszélye és mérséklete
oszlatta el. Ő volt az első idegen uralkodó,
kinek sikerült a hindu örökös papság bizal
mát megnyerni s ki őket rábirta , hogy az ős
brahmin hittan és jogtudomány titkait angol

tudósok előtt feltárják. .
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Valóban lehetetlen tagadni, hogy azon
mesterségben : nagy néptömegeket bizalommal
és ragaszkodással tölteni el , soha egy ural

kodó vagy kormányférfi sem múlta felül Has
tingsot. Ha azzal szerzett volna népszerűséget
az angolok előtt hogy a bengáliakat zsarolá
saiknak s elnyomásuknak martalékúl engedje

vagy ha túlfelől a bengáliakat megnyertes
az angolokat elidegenitette volna, – ez nem
volna bámulásra méltó . De a mi benne sa

játságos, épen az, hogy egy kisded csoport
idegen élén , kik egy nagy benszülött népes

ség fölött határtalan hatalmat gyakoroltak ,
magát mind az alattvaló sokak , mind az ural
kodó kevesek előtt kedvessé birta tenni. A
polgári tisztviselők ragaszkodása hozzá külö
nösen forró és állhatatos volt ; tiszttársai, min
den veszélyek és balsors- fordulatok közt ren
dületlen hűséggel viseltettek iránta . Hasonló

kép szerette a hadsereg is, annyira, mint
hadsereg ritkán szeretett valakit, a nagy had
vezéreken kivűl kik diadalra vezették . Még
főbbrangú katonákkal való versengéseiben is

mindig számithatott a katonaság segélyére.
Mig honfitársai szivén ily uralkodással birt, a
benszülöttek közt oly népszerűsége volt , mi
nőt más kormányzók tán jobban megérde
meltek , de minőt egy más kormányzó sem
birt szerezni magának. Hazai tájbeszédeiket
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könnyűséggel és szabatosan beszélte ; érzel
meiket és szokásaikat tökéletesen ismerte.
Egy vagy két esetben , nagy czélok elérése

végett, előre meggondolva tett nézeteik ellen ;
de ez alkalmakkor is többet nyert tisztele

tökben mint a mennyit szeretetökben veszi
tett. Rendesen azonban gondosan került min

dent a mi nemzeti vagy vallásos előitéleteiket
sérthette volna. Kormányzása bár több tekintet
ben hibás volt, de a jó kormányzásnak ben
gáli mértéke nem volt magos. A Nabobok
alatt a mahratta -lovasság vihara évenként át

száguldott a gazdag termékboritott rónákon ;
de a mahratták is féltek összeütközni a ten
ger fiaival, és az alsó Ganges megmérhetlen

rizs-aratásait, az angol fegyverek oltalma alatt
biztosan be lehetett takaritani. Az első angol
hóditók kiméletlenebbek és zsákmányvágyób
bak voltak mint magok a mahratták ; de ez
a nemzedék elenyészett. Bármily hiányos volt

a rendőrség, bármily súlyosak a közterhek,
mégis valószinű hogy Bengálban a legöregebb
ember sem

emlékezhetett oly biztosság és

jóllét időszakára. Emberemlékezet óta először
állt a tartomány oly kormány alatt mely elég

erős volt mások rablásait megakadályozni a
nélkül hogy maga volna hajlandó a rablót
játszani. Mindez jó indulatot költött. Amellett

Hastings folytonos szerencséje s a mód a
Warren Hastings .

18
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mint minden zavarból ki birta vágni magát,
őt bizonyos babonás tisztelet tárgyává tették ,
annyival inkább mert a több mint királyi fény
melyet néha kifejtett , elvakitotta a gyermek
hez oly sokban hasonlatos népet. Most is több
mint ötven év múlva úgy emlegetik még In

dia benszülöttjei, mint a legnagyobbat az an
golok közül s dajkák kicsinyeiket egy riká
csoló balladával altatják , mely „ Sahib Warren
Hastings“ gyors lovairól s czifra szerszámu

elefántjairól szól.
A Hastings által elkövetett vétkek közül

a legnagyobbak nem érintették a bengáli ben
szülöttek közötti népszerűségét; mert e vétkek
szomszéd államok ellen voltak intézve. Olva

sóink észrevehették , hogy mi épen nem va
gyunk hajlandók e vétkeket oltalmunkba venni.
De hogy a vétség mértéke kellő igazsággal

határoztassék meg , illő a vétkesnek indokait
is tekintetbe venni. Hastings legroszabb tettei
nek indoka roszúl irányzott s ferdén vezetett
köz- érzület volt. Az igazság törvényei, az em
beriségi érzelmek , a szerződésekben adott be
csületszó, szemeiben mindez csak annyi volt

mint semmi, ha az állam közvetlen érdekével

ellenkezett. Ez nem

igazolás, sem az erköl.

csiség elvei szerint, sem annak , mit mi az er

kölcsiséggel ugyanazonosnak tartunk, a mesz
szebb néző politikának szempontjából. Mind
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amellett, az emberek közt józan esze, mely
hasonló kérdésekben ritkán téved nagyot, min

dig külömbséget fog tenni a közügyek iránti
rendetlen túlbuzgóságból és a szennyes önér

dekből eredő bűnök közt. E megkülönböztetés
kedvezésére Hastingsnak méltó igénye lehet.
Azt hiszszük nincs semmi ok azon gyanura,
hogy a Rohilla-barcz , a benaresi forradalom ,

vagy az oudei herczegasszonyok kirablása csak
egy rúpiával is nevelte volna az ő magán
vagyonát. Nem akarjuk állitni hogy minden

pénzüzletekben megtartotta volna azon lelki
ismeretes becsületességet azon

őrizkedést a

rosznak még legkisebb látszatától is , mely
most az indiai polgári tisztviselők méltó dicső
sége . De ha mérlegbe vetjük : mily iskolában
növekedett, s mily kisérteteknek volt kitéve,
hajlandóbbak vagyunk őt a pénzügyekben ál
talánosan tanusitott becsületességeért dicsérni,
mint szigorúan kárhoztatni egykét oly üzletért,
melyet ma szabálytalannak és kimélytelennek

neveznek, de melyet alig lehetne, ma is, er
kölcstelennek bélyegezni.Pénzvágyó bizonynyal
nem volt. Ha az lett volna, kétségkivül mint
Europa leggazdagabb alattvalója térhetett volna
Europába vissza. Egészen valószinű dolgot

mondunk , ha állitjuk hogy minden rendkivüli
zsarolás nélkül könnyen kaphatott volna tizen
három év alatt a Társaság tartományainak
18 *
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zemindárjaitól és a szomszéd fejedelmektől
többet három millió font sterlingnél s a mel
lett túlragyoghatta volna Carltonhouse és a

Palais-Royal fényét. Ő csak annyi vagyont
hozott haza, mennyit egy fényüző és vagyona
gyarapitásával nem gondoló Főkormányzó, oly
hosszú hivataloskodás alatt , törvényes fizeté
séből könnyen félretehetett. Félünk hogy Has

tings asszony kevésbé volt lelkiismeretes. Köz
hit volt, hogy nagy készséggel fogadott aján
dékokat el, s ezután , férje közreműködése
nélkül, több lak rúpiára menő magán kincset
gyűjtött. Annyival hajlandóbbak vagyunk e
történetnek hitelt adni, mert Gleig úr, kinek

erről szintén kellett hallania valamit, mennyire
észrevehettük azt sehol sem emliti, sem ellene
nem mond.

Hastings asszony befolyása férjére valóban
oly nagy volt, hogy könnyen szerezhetett volna
még nagyobb összegeket is mint a mennyivel
valaha vádoltatott. Végre egészsége hanyatlani

kezdett, s a Fökormányzó, bár akarata ellen
kénytelen volt őt Angliába küldeni. Úgy lát
szik oly nagyon szerette nejét, mint erős szel

lemű férfiak szoktak szeretni, kiknek hajlamát
nem könnyen nyerhetni meg s nem sokan osz

tozhatnak rajta . A kalkuttai közbeszéd tárgya
egy ideig azon fényüzö pompa volt, melylyel
egy nagy indiai hajó nagy hajószobája a kor
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mányzóné kérelmére berendeztetett ; a sandal

fa és metszett ivor pazarlása , melylyel saját
magán szobája ékittetett; s azon ezernyi ru
piák, miket arra költöttek hogy neki ez úta
zásra egy kellemes útitársnő társaságát sze
rezzék meg. Itt emlitjük , hogy Hastings levelei

nejéhez a legjellemzőbbek . Gyöngédek és tel
jesek a becsülés és bizalom jeleivel , de egy
szersmind egy kissé keresettebbek is mint ily
bizalmas viszonyban közönségesen szokott lenni.

Az ünnepélyes udvariasság melylyel nemes
,,Marianájának “ bókokat mond , olykor-olykor
azon méltóságteljes modorra emlékeztet, mely

lyel Sir Charles Grandison a czédrus szobában
Miss Byron keze fölé hajolt.

Nehány hó múlva Hastings is készülete
ket tőn, Angliába útazni neje után. Mihelyt
tudomásra jutott hogy le akarja tenni hivata
lát, a társaság érzelme, melynek oly soká ál
lott élén , számos jelekben nyilvánúlt iránta .
Föliratok özönlöttek hozzá , europaiaktól és
ázsiaiaktól, polgári hivatalnokok -, katonák - és

kereskedőktől. Az nap, midőn a hivatalos kul
csokat átadta , barátai és bámulói tömege ut
czát képezett a kikötőig hol hajóra szállt.

Számos naszád kisérte messze le a folyón , s

egynehány ragaszkodó barátja nem

is akart

elválni tőle, mig csak Bengál alacsony partja

– 278 el nem tűnt szemeik elöl s a révladik el nem
hagyta a hajót.
Tengeri utjáról keveset tudunk , kivéve

hogy könyveivel s tollával mulatta magát és
hogy azon szerzemények közt melyekkel e
hosszú utazás egyhangúságát enyhitette, a ho

ráczi „ Otium Divo rogat“ - nak egy csinos
utánzása is volt. E kis költeményt Mr. Shore
nak , a későbbi Lord Teignmouthnak ajánlotta ,

kinek becsületességét, emberbarátiságát és jel
lemét nem lehet eléggé magasztalni, ki azon

ban, mint a polgári kormányzat nehány más
kitünő tagja is, barátja Hastings eljárásait oly

engedékenységgel tekinté , minőre saját eljá
rásai soha nem szorúltak.
Az útazás , azon időhöz képest, nagyon

gyors volt. Hastings alig volt négy hónapnál

tovább a tengeren . 1785. juniusban ért Ply
mouthba, honnan Londonba sietett , megjelent
az udvarnál, tisztelgett Leadenhall-utczában , s
azután nejével Cheltenhamba vonult vissza .
Fogadtatásával nagyon meg volt elégedve.

A király szembeötlő kitüntetéssel bánt vele.
A királyné, ki már is sok hibáztatást vont

magára azon kegyért melyet szokott erkölcsi
szigora daczára a „ nemes Mariána“ iránt mu
tatott, - nem kevésbé volt kegyes Hastings

iránt. Az igazgatók ünnepélyes gyülésben fo
gadták őt s az elnök hálaszavazatot olvasott
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fel előtte, melyet egyetlen ellenszó nélkül fo
gadtak volt el. „ Minden felől“ – igy ir Has
tings körülbelől egy negyedévvel Angliába

érkezte után, – „ és átalánosan oly bánásmó
dot tapasztalok , mely enmagamat is meggyőz

hogy hazám jó véleményét birom .“
Ez időtáji leveleinek önbizott és örven

dező hangja annál feltünőbb mert már ekkor
bő tudomással birt az ellene készülő megtá
madásról. Plymouthba érkezte után egy hét
sem telt, midőn Burke egy inditványt jelentett

be az alsó házban , mely egy Keletindiából

közelebbről hazatért gentlemant komolyan
érint.“ Az ülésszak azonban ekkor már any

nyira előre haladt volt, hogy lehetlen vala ily
terjedelmes és fontos tárgyba belebocsátkozni.
Világos, hogy Hastings nem ismerte föl
helyzete veszélyes voltát. Mintha csak éles lá
tása , helyes itélete, s a segélyeszközök felta
lálásában kitünő készsége, mik Keletindiában
annyira sajátjai voltak , most egészen elhagy

ták volna ; nem mintha tehetségei átalában
meggyöngűltek volna , nem mintha nem lett

volna ugyanazon ember többé ki Francist és
Nunkomárt legyőzte, ki a Főbirót és Nabob
Vezírt eszközeivé tette, ki Cheyte Singet meg
buktatta és Hyder -Alit visszanyomta. De wint
Mr. Grattan igen szépen mondja , a tölgyfát
nem kell ötven éves korában átültetni. Oly
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ember , ki Angliát gyermekkorában hagytá el
s harmincz - negyven évi Indiában lakás után
tér oda vissza, bármily tehetségekkel birjon
is úgy fogja találni, hogy igen sokat kell mind
tanulnia mind felednie , mielőtt helyet foglal

hatna az angol államférfiak között. A képvi
seleti rendszer befolyása, a pártok tusái, a vita
müvészete, a sajtó hatása, mind új dolgok

előtte , miktől idegen . Mindenfelől új gépeze
tekkel s új támadó modorral körülvéve szint
úgy zavarba jö, mint Hannibal Waterloonál
és Themistocles Trafalgarnál jött volna. Erélye

maga megbuktatja . Minél helyesebbek elvei
azon társadalomra alkalmazva melyhez szokva
van, annál bizonyosabb hogy félrevezetik itt.

Im ez volt Hastings helyzete. Indiában rosz
kártyája volt, de ura volt a játéknak s meg
nyert minden tételt. Angliában jó kártyája
volt, csak tudott volna játszani vele ; s főleg
saját balfogásai voltak mik a romlás szélére
juttatták .

Minden balfogásai közt talán a legnagyobb
volt védőjének megválasztása. Clive, hasonló
körülmények között rendkivül szerencsés vá

lasztást tett. Wedderburn , a későbbi Lord
Loughborough kezeibe adta ügyét, azon kevés
nagy ügyvédek egyikébe , kik az alsóházban

is nagyok voltak . Clive védelménél annálfogva
sem tudomány, sem világismeret, sem jogászi
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éleselműség , sem amaz ékesszólás nem hiány

zott mely politikai gyülekezeteket vonzani ké
pes. Hastings egészen más emberre bizta ér
dekeit, egy Scott nevűre , ki a bengáli hadse
regben őrnagyságot viselt. Ezen úri ember

kevéssel azelőtt, mint a Főkormányzóság ügy
vivője küldetett haza Indiából. Hire volt, hogy
szolgálata keleti bőkezűséggel jutalmaztatott s
azt hiszszük hogy sokkal többet kapott mint
a mennyit Hastings tulajdonkép nélkülözhetett.
Az őrnagy egy parliamenti helyet kapott, s
ott megbizójának közegéül tekintetett. Nyilván

lehetetlen volt ily helyzetű embernek oly te
kintélylyel szólnia , minő egy független állásút
megilletne. Azon tehetségekkel sem birt Has
tings ügyvivője melyek egy nagy szónokokhoz
szokott s annálfogva válogatóssá lett gyüleke
zet megnyerésére szükségesek . Folyvást tal
pon állt s mindig csak egy tárgya volt : Has

tings érdemei és sérelmei. A ki az alsóházat
ismeri, könnyen elgondolhatja mi következett
ebből. Az őrnagy csakhamar a legüresebb fejű

embernek tartatott. Igyekezetei azonban nem
szoritkoztak csak a parliamentre. Alig volt
nap , hogy az ujságokban valami sületlenség
ne lett volna Hastingsról, Asiaticus vagy

Bengalensis aláirással, de melyről mindenki
tudta hogy a fáradhatlan Scottól került ki; s
alig volt hónap , hogy ugyanazon tárgyról s
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ugyanazon tollból egy új röpirat ne vándorolt
volna a dobozkészitőkhöz és a pástétomsü

tőkhez. Mennyire volt képes ezen úri ember
egy kényes kérdést a parliamentben keresz
tűl vinni, olvasóinknak több adatra nincs
szükségök azon levelek után melyek e köte
tekben föltalálhatók . Itéletének és valójának
egyetlen bizonyságát emlitjük csak föl: az

akkor élő emberek legnagyobbikát igy ne

vezte : „ az a féreg, Burke úr.“
S mégis e szerencsétlen választás daczára

a dolgok átalános kinézése Hastingsra nézve
kedvező volt. A király, részén volt.

A Tár

saság és hivatalnokai buzgolódtak érdekében .
A nyilvános élet férfiai közt sok tüzes védője
vala . Ilyenek voltak : Lord Mansfield, ki tes
tének , de nem lelkének erejét túlélte ; és lord

Lansdowne, ki, bár egy párttal sem állt ösz
szeköttetésben , de megőrzé azon súlyt mely

a nagy tehetségeket és ismereteket megilleti.

A miniszterekről átalánosan azt hitték hogy
kedvező véleménynyel vannak a volt Fökor
mányzó iránt. Hatalmokat a Mr. Fox kelet
indiai billje ellen támadt zajnak köszönték .
Midőn ama bill inditói azzal vádoltattak hogy

megállapitott jogokat támadnak meg s az al
kotmányban ismeretlen új hatalmakat állitnak

föl, azzal védték magokat hogy Hastings vét
keire mutattak s azt állitották hogy rendki
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vüli visszaélések rendkivüli intézkedéseket

követelnek . Azok , kik ezen bill elnézése által
jutottak az ügyek élére, természetesen kisebb

nek kellett hogy feltüntessék a bajt, mely
oly erőszakos ellenszer alkalmazásának ürü
gyeül hozatott fel s valóban az is volt átalá

nos nézetük . Kivált a Lord-kanczellár Thur

low , kinek magos állása és szellemiereje oly
súlyt kölcsönzött a kormányban , melynél csak
a Pitté volt nagyobb, tulzó hevességgel fogta
Hastingsnak pártját. Pitt úr, bár az indiai
rendszert több oldalról hibáztatta , szándéko

san tartózkodott egy szót is ejteni az indiai
kormány előbbi feje ellen . S valóban, Scott
örnagy előtt, bizalmasan, úgy szólt a fiatal
miniszter Hastingsrólmint egy bámulatraméltó
emberről ki a miniszteriumtól a legtöbbet vár
hatja . S csak egy áll útjában, mondá , hogy
a kormány mindazt megis adja mit az állam

ily kitűnő szolgája jogosan várhat. A megro
vási szavazat ott áll még az alsó ház napló

jában . E szavazat ugyan igaztalan ; de mig
felfüggesztve nincs, tanácsolhatja -e a minisz

ter a királynak, hogy a megrovott egyént a
helyeslés valamely jelével kitüntesse ? Ha
Scott őrnagynak hihetünk , Pitt úgy nyilatko
zott, hogy ez az egyetlen ok mi a kormányt
gátolta hogy a volt Főkormányzót peerségre
emelje. Mr. Dundas volt a kormány egyetlen
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tehetségesebb tagja kinek erős indoka volt
más szemmel nézni az egész ügyet. O indit
ványozta volt azon határozatot mely az em

litett nehézséget szülte ; de tőle is kevéssé
lehetett már tartani. Azóta , hogy a keletindia
ügyi bizottmány elnökségét viselte , nagy vál

tozások történtek. Most új szövetségesek kör
nyezték, új czélpontokra irányozta reményeit ;
s bármely jó tulajdonokkal birt légyen is kü
lönben, – és birt is számosokkal, – a hi
zelgés sem számitotta azok közzé a szigorú

következetességet.
Hastingsnak tehát elég oka volt támo
gatást várni a miniszteriumtól, a miniszterium

pedig nagyon hatalmas volt. Az ellenzék
hangosan és hevesen nyilatkozott ellene. De
az ellenzék , bár nehány tagjának gazdagsága
és befolyása, másoknak tehetségei és ékes
szólása által félelmes vala, de a házban ki
sebbségben s az egész országban gyülöletes

volt. Nem is akart átalában az ellenzék , ha
itéletünk nem csal, oly komoly vállalatba bo

csátkozni, minő egy keletindiai Főkormányzó
vád alá helyezése. Ily vád több évekig fogott

volna elhuzódni; a párt vezéreit tömérdek
munkával terhelte volna ; s. mindamellett a
nagy politikai pártküzdelem kimenetelére alig
lehetett volna egyenes befolyással. A coalitió

párthivei azért hajlandóbbak voltak becsmé
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relni Hastingsot, mint pörbefogatni. Egy al
kalmat sem múlasztottak

el hogy nevét a

leggyűlöletesb zsarnokoké mellé ne állitsák
kikről a történelem emlékezik . A brooks-i
élczelők egyaránt intézték gúny-nyilaikat köz
és magánélete ellen . Egy nehány szép gyé

mánt, melyeket, – mint hire járt, — a királyi
családnak ajándékozott ; s egy bizonyos , fa

ragványokkal gazdagon ékitett ivor-ágy me
lyet tőle a királyné ajándokul elfogadni ke

gyeskedett: voltak a gúny kedvencz tárgyai.

Egy vidám költő azt inditványozta hogy a
szép Mariána mostani férjének nagy tettei,
elődjének ecsete által örökittessenek s Imhoff
bizassék meg hogy az alsóház teremét : a

vérző Rohillákat, az akasztott Nunkomárt és
a Gangesre lebocsátkozó Cheyte Singet áb
rázoló festvényekkel ékitse. A másik , Virgil

harmadik eklogájának fölötte elmés parodiá
jában azon kérdést fejtegette , micsoda kő

lehet az, melynek sugárai oly bűverővel bir
nak hogy a legszigorúbb erkölcsű királyasz
szonyt egy buja nő barátnéjává tegyék ? A
harmadik vidor gonoszsággal irta le Hastings
asszony pompás megjelenését a St. James

palotában, az indiai begumoktól elrabolt gyé
mántok téjútját, mely fejét ékitette , jövendő

beli szavazatoktól csillogó nyaklánczát s a
fülfüggőjében ragyogó „ függő kérdéseket“ .
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Hasonló gúny-kitörések, s legfölebb egy
megrovási inditvány kielégitették volna az

ellenzék nagy tömegét. De volt két ember ,
kiknek haragja ennyivel meg nem elégedhe
tett: Francis Fülöp és Burke Edmund.
Francis kevéssel azelőtt lépett be az alsó
házba, s ott szorgalom és tehetség tekinteté
ben már is megalapitotta hirét. Ámbár igen
szerencsétlen fogyatkozással kelle küzdenie ,
t. i. a beszédbeli folyékonyság hiányával. Néha
mindazáltal oly méltósággal és erélylyel birta

magát kifejezni, mi a legnagyobb szónokok
hoz is méltó lett volna. Alig néhány napja
volt még a parliamentben midőn Pitt keserű

ellenszenvét vonta magára , ki vele . attól
fogva folyvást oly élesen bánt a mennyire
csak a vitatkozás határaival összeférhetett.
Sem az évek folyása, sem a környezet vál
tozása nem szeliditették azon gyülöletet me

lyet Francis keletről magával hozott vala .
Szokása szerint erénynek tartotta gyülöletét,

s mint a hitszónokok intenek , hogy táplál
juk magunkban jó hajlamainkat, táplálta azt

s minden alkalommal farizeusikérdéssel fitog
tatta .

Burke indulata még hevesebb, de sokkal
nemesebb volt, kik lelke emelkedettségét föl
fogni nem birták, valamely nemtelen indok
nak igyekeztek ez ügyben kitüntetett heves
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ségét és kitartását tulajdonitani. De hajótörést
szenvedtek mindannyian. Azon henye fölte

véssel hogy valamely magánsérelmet akart
megtorolni, még Hastings szószólói is rég
fölhagytak . Mr. Gleig azt véli hogy Burket

pártszellem sarkantyúzta , keserűséggel volt
eltelve a coalitio megbukása miatt, e megbu
kást a keletindiai érdekek működésének tu

lajdonitotta és Hastingsot tekintette ez érde
kek fejének és képviselőjének .

E magyarázatot, azt hiszszük, az adatok
egyszerű összeállitása elég megdönteni. Burke
ellenséges indulata Hastings iránt sokkal a
coalitio előtt kezdődött, és tartott sokkal az

után hogy Burke azok buzgó támogatójává
lett kik a coalitiót megbuktatták volt. Mert

akkor kezdődött, mikor Burke és Fox szo
rosan összetartva , a korona túlsúlyát megtá
madták s békét követeltek az amerikai köz

társasággal. S tartott mindaddig mig Burke,

Foxtól megválva, a korona kedvezésének bi
zonyitványaival elhalmozva , a franczia köz
társaság ellen keresztes háborút hirdetve,
meghalt. Nevetségesnek látszik az 1784- ben
történtek okául azon gyülölséget tenni mely

1781-ben kezdődött s mely csökkenetlen erő
ben volt akkor is mikor az 1784-beli törté
netekbe sokkal mélyebben bonyolult embe
reknek régóta teljes szivbőlmeg volt bocsátva.
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S miért is keresnénk Burke magaviselete
nek bármi más magyarázatot a helyett,mely
oly közel fekszik ? Az egyszerű igazság az,
hogy Hastings egynehány nagy vétket köve
tett el, s Burkenak , e bűnökre való gondolat

felforralta a vért ereiben. Mert Burke oly
ember volt, kiben a szenvedés iránti részvét
s az igaztalanság és zsarnokság elleni gyü .
lölet szintoly erős volt mint Las Casasban vagy

Clarksonban. Éshabár nála is, mint Las Casas
nál és Clarksonnál, e nemes érzelmek az emberi
természettel járó némi gyarlósággal vegyülve
jelentek meg, de ő is , mint amazok igényt
tarthat azon nagy dicsőségre hogy megfeszi
tett munkásság éveit szentelte oly szép ügyé

nek , melyhez sem vér, sem nyelv, sem vallás,
sem erkölcsök rokonsága nem köté s melytől
semmi jutalmat, sőt köszönetet s tetszést sem

várhatott.

Indiát tárgyazó ismerete oly terjedelmű
volt, minővel kevesen birtak azon europaiak

közül is kik keleten sok éveket töltöttek, de

rajta kivűl egy sem birt azon államférfiak kö
zül kik Europán túl nem voltak. Oly szorga
lommal tanulmányozta kelet történetét, törvé

nyeit és szokásait, minő ritkán találtatik any .
nyi lángész s oly érzékenység társaságában .

Mások is forditottak tán szintoly fáradságot
e tárgyra s gyüjtöttek szintoly anyaghalmazt
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össze. De a mód , melylyel Burke, az adatok
és számtáblázatok egybeállitásánál, magosb
szellemi tehetségeit működésbe hozta , egye

dűl az ő sajátja volt. Ez indiai tudósitványok
tömérdek csomagainak minden részében , me
lyekbe minden más olvasó belefáradt volna,
az ő szintoly bölcsészi mint költői szelleme

tanuságot és gyönyört birt találni. Elméje
földolgozta és rendezte e roppant és alaktalan
tömegeket; képzelme szint és életet adott
azoknak . A homályból, zürből és ernyedtség
ből eszmedús elméletek és életteljes alakok

csoportját teremtette . A legnagyobb mérték
ben birt ama nemes tehetséggel : mely által

az ember a múltban és a jövőben, a távol
levőben és a nem létezőben élni képes. Neki,

India és lakói nem voltak , mint a legtöbb
angolnak , csupa nevek

és elvont fogalmak ,

hanem egy valódi ország s valódi nép . Az
égető nap, a pálma és kakao- fa idegenszerű

tenyészete, a rizsföld , a csatornák , a mogul

birodalomnál vénebb fák melyek alatt egész
faluk népe gyűlt össze, a földmives kunyhó
jának szalmafödele, a moshé dús czifrázatai,

hol az imam , arczczal Mekkának fordúlva
könyörög, a csillogó bálványképek dobjai és
zászlai, a légben magát himbáló rajongó, a
bájos leányka korsóval fején , a folyó-parton

levezető lépcsőzet, a fekete arczok , hosszú
Warren Hastings.
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szakállak , a turbánok és lobogó ruhák , a
láncsák és ezüst botok, az elefántok disz-ülé

seikkel, a fejedelmek pompás palankinja s az

előkelő hölgy zárt hordszéke, – mind ezek
csak olyanok voltak neki mint azon tárgyak

melyek közt saját élete folyt, mint azon tár
gyak melyeket útjában , Beaconsfieldtől St.

James utczáig talált. Egész India , lelki sze
mei előtt állott , a csarnokoktól kezdve, hol
a kérelmezők aranyat s drága füstölőket rak

nak a fejedelmek lábaihoz, a vadon fenyérig
hol a czigány sátor van fölütve ; a bazárok

tól, melyek mint a méhkas zúgtak a vevők
és árusok rajától, a mocsárvidékig hol a ma
gános futár vasgyűrüi csomagát csörgeti hogy

a hiénákat elriaszsza. Épen oly eleven kép
zete volt a benaresi fölkelésről mint lord
Gordon György támadásáról ; olyan a Nun
komár kivégeztetéséről mint a Dr. Doddéról
Bengál elnyomatása épen olyan volt neki,
mint az elnyomás London utczáin .

Látta , hogy Hastings nehány menthetlen
bűnt követett el. E tény minden következései

természetesen és szükségkép álltak egy oly szel
lem előtt mint Burkeé. Egyszer fölinditva,
képzelme és szenvedélyei túlragadták az igaz
ság és józan belátás határain . Bármily hatal
mas volt is érzelme, rabjává vált azon érzel

meknek ,melyeket fékeznie kellett volna. Ere
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detileg erényes fölindulása igen sokat vett
föl a személyes ellenszenv jelleméből. Semmi
enyhitő körülményt, semmi engesztelő érde

met nem tudott meglátni. Véralkatát mely
bár nemeslelkű s érzékeny, de mindig inger
lékeny volt, most testi szenvedések s lelki

bántalmak csaknem kegyetlenné tették. Nagy
tehetségek s nagy erények öntudatában , ma
gát aggúl és szegényűl, egy hitetlen udvar s
egy csalódott nép gyülöletének czélpontjául

kitéve látta . A parliamentben igen régi keltű
volt már ékesszólása. A házat új nemzedék
töltötte be, mely őt nem ismeré. Valahány
szor fölállt hogy beszéljen , szavait olyficz

kók illetlen közbeszólásai szakasztották félbe,

kik még a bölcsőben voltak akkor, mikor a
bélyegtörvény tárgyában mondott beszédei a
nagy Chatham gróf tetszését nyerték meg .

Mindez oly benyomást tett büszke és érzé
keny lelkére, min épen nem csodálkozhatunk .
Semmi kérdést nem birt többé nyugodtan
tárgyalni, sem a becsületes vélemény-különb
séget tűrni. Kik azt vélik , hogy az indiaügyi
vitákban hevesebb vagy keserűbb volt mint
más alkalmakkor, azok roszúl vannak érte
sülve élete utolsó évei felől. A versaillesi ud
varral való kereskedelmi szerződés', a kor

mányzóság, a franczia forradalom fölötti vi
tákban , még nagyobb indulatot bizonyitott,
19*
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mint a vád vezetésében. Meg kell pedig je
gyezni, hogy épen azok kik dühös örültnek
szidalmazták a miért tüzes szavakkal kárhoz

tatta a rohilla-háborút és a begumok kifosz
tását, mint prófétát magasztalták midőn még

nagyobb hevességgel , bár nem több okkal
tört ki a Bastille bevétele és a Mária Anto

nián elkövetett meggyalázások ellen . Mi sem
az első esetben őrültnek , sem az utóbbiban
prófétának nem tartjuk , hanem mindkettőben

nagy és jó embernek , kit, a minden tehetsé
gein uralkodó túlingerlékenység , túlzásokra

ragadott.
Méltán kétségbe lehet vonni, valjon a
Francis személyes gyülölete vagy Burke ne
mesebb méltatlankodása is odavitte volna- e a

pártot hogy a végsőig menjen föllépésében

Hastings ellen, ha ez maga eszélyesen viseli
magát. Ereznie kellett volna, hogy, bármily
nagy szolgálatokat tett az államnak , nem hi
bátlan ; s meg kellett volna elégednie ha bán
tatlan marad, nem pedig diadal menet dicső
ségét igényelnie . O s ügyvivője máskép fog
ták fel a dolgot. Követelőleg várták a jutal

makat, melyek, úgy hivék , csak el vannak
halasztva a Burke megtámadásai által. Elha
tározták tehát , döntő csatát vivni az ellen

séggel, kinek , ha eszélyesek lettek volna,

arany hidat kell vala épiteniök. Az 1786 -ki
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ülésszak első napján, Scott őrnagy emlékez
tette Burket a múlt évben tett bejelentésére
s kérdezte vajjon komoly szándék -e valami

váddal lépni föl a volt Fökormányzó ellen ?

E kihivás nem engedett más választást az
ellenzéknek , mint vádlóúl lépni föl, vagy rá
galmazónak ismerni be magát. Hastings kor

mányzata nem volt oly feddhetlen , sem Fox

és North pártja oly gyönge, hogy ily merész
kihivást eszélyesnek lehetne tartani. Az ellen
zék vezérei rögtön az egyetlen feleletet adták

mit becsülettel adhattak, s azzal az egész
párt visszavonhatlanúl kötelezve lőn a vád
megtételére.

Burke azzal kezdte hadműködését, hogy
az ügyre vonatkozó papirok eléterjesztését
kivánta. Az általa követelt okiratok közül

nehánynak előterjesztése a miniszterium által
megtagadtatott ; s a kormány oly modorban
nyilatkozott ez előleges vitánál, mi nagyon

megerősitette azon közvéleményt hogy Has
tingsot támogatni fogják . A vádak aprilban
tétettek a ház asztalára. Burke azokat nagy
ügyességgel, bár inkább vitairathoz hasonló

alakban, fogalmazta. Hastingssal a vádiratma
solatban közöltetett ; s tudtára adatott, hogy,

ha kivánja , maga védelmében a ház sorom
pói előtt kihallgattatik .

Itt Hastingsot ismét azon balcsillagzat
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üldözte , mely szüntelen kisérte mióta lábát

angol földre tette. Mintha el lett volna vé
gezve, hogy e , keleten oly szerencsés és ál
lambölcs férfiú , Europában csak ballépéseket

tehessen . Minden okos tanácsadó azt mondta
volna neki hogy a legjobb a mit tehet, ha

ékesszóló , hatályos és meginditó beszédet tart
a ház sorompói előtt ; ha pedig nem bizik
magához hogy szabadon beszéljen, hanem ol
vasni akar, akkor legyen oly rövid mint csak
lehet. Oly gyülekezet, mely kitünő jelességű
rögtönzött beszédekhez van szokva , irásban
kidolgozott hosszú műveket nem igen szenved
el. Hastings azonban neki ült, mint Indiában

a kormányzói lakban tette volna, s egy rop
pant hosszúságu munkát készitett. Ha ez
irat egy indiai kormányszék tárgyalási ok
mányai közé került volna , ott méltán igen
jeles fogalmazványnak fogott volna nevez
tetni. De itt teljességgel nem volt helyén .
Egészen hatástalanúl hangzott el, mint a leg
jobb irásbeli védelem fogott volna, azon gyü
lekezetben mely Fox és Pitt élénk és erőteljes

küzdelmeihez volt szokva . Mihelyt a tagok ,
egy ily kitűnő idegen arcza s magatartása
iránti kiváncsiságukat kielégitették , ebédelni

mentek s ott hagyták Hastingsot hogy éjfélig
beszélje történetét a leiróknak és a ház rend

ör-tisztjeinek .
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Meg levén téve minden előleges lépés,
Burke junius elején benyújtotta a vádat a
Rohilla -harcz tárgyában. Okos előrelátással
cselekedett hogy ezt tette első vádnak ; mert
Dundas régebben tett volt inditványt, és a

ház azt el is fogadta , mely Hastings politi
káját, Rohilkund irányában , a legkeményebb
kifejezésekben kárhoztatta . Dundas, követke
zetessége védelmére keveset vagy tulajdon

kép semmit sem mondhatott, de merész ar
czot öltött s a vád-inditvány ellen szólt. Többi
közt kijelentette, hogy a Rohilla -háborutmost

is igazolhatlannak tartja , de az államnak

Hastings által utóbb tett szolgálatokat elegen
dőknek tartja ily nagy vétség kiegyenlitésére

is. Pitt nem szólt, de Dundassal szavazott , s
Hastings 119 szavazattal 67 ellen fölmentetett.
Hastings most bizonyosnak tartotta a

győzelmet. Úgy látszott valóban , volt is rá
oka. Minden tettei közt a Rohilla-háború volt

az, mely legtöbb előnyt nyújtott ellenében ,
megtámadóinak ; az Igazgatóság azt kárhoz
tatta ; az alsóház kárhoztatta , Dundas úr kár

hoztatta , ki azóta a korona minisztere lett az
indiai ügyekben. S mégis Burke , ki ez erős
küzdtért választotta ki megtámadásának , azon
tökéletesen megveretett. Közönségesen lehe
tetlennek tartották , hogy itt megbukva , bár

mely más ponton sikerrel támadhasson. A
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clubbokban és kávéházakban azt beszélték ,
hogy még egy vagy két vád fel fog hozatni

s ha a ház többsége ezekben is a vád ellen
fog nyilatkozni, az ellenzék elejtendi az ügyet;
s akkor Hastings haladéktalanúl peerségre
emeltetik , a Bath-rend csillagával diszittetik

fel, s a Titkos Tanácsba fog hivatni és be
eskettetni hogy tehetségei és tapasztalásai az
indiai ügyekbe igénybe vétessenek . S valóban

Lord Thurlow már hónapokkal azelőtt meg
vetőleg beszélt azon kételyekrőlmelyek Pittet
akadályozák hogy Hastingsot a Lordok há

zába hivja meg ; sőt azt is mondta , hogy ha

a Kincstár Kanczellárja fél is a Követek Házá
tól, de a Főpecsétőrt semmi ok nem gátolja ,

egy peer -kinevezési okmányt terjeszteni ki
rályi helybenhagyás alá. A czim is ki volt
már választva : Hastings neve Lord Dayles
ford leendett. Mert a világrész és szerencse

minden változásai közt változatlan maradt
ragaszkodása azon helyhez mely családja nagy
ságának és hanyatlásának tanúja vala s ifjú

becsvágya álmaiban oly nagy szerepet játszott.
De e szép kinézéseket kevés nap elho
mályositotta . Junius 13-kán Mr. Fox nagy
ügyességgel és ékesszólással emelt vádat a

Cheyte Sing irányában követett eljárás ellen.
Utána Francis szólt, ugyanazon részen . Has
tings barátjai a legjobb hangulatban voltak
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midőn Pitt fölkelt. A miniszter szokott folyé
konyságával s szerencsés beszédmodorával
adta elő nézetét a fenforgó tárgyban. Azt
állitotta hogy a Főkormányzónak igaza volt
midőn a benaresi Radsahhoz folyamodott pénz
segélyért, s midőn az makacsúl megtagadtat
ván , pénzbüntetést mért reá. Véleménye sze
rint a kormányzó magaviselete a fölkelés alatt

kitűnő ügyességről s lélekjelenlétről tanusko
dott. Nagy keserűséggel kárhoztatta Francis
magatartását, mind Indiában , mind a parlia
mentben , mint nem becsületest s roszindulat

tal teljest. Pitt okainak szükséges következ
ménye, úgy látszott, az lesz, hogy Hastings
dicsteljesen fölmentendő s úgy barátjai mint
ellenségei, ily következtetést vártak a minisz
tertől. Minden párt nagy bámulatára, követ

kező megjegyzéssel végezte : bár oly meggyő
ződésben van , hogy Hastings jogositva volt

Cheyte Singet ellenszegüléseért megbüntetni,
de a büntetés mennyisége igen nagy volt az

okhoz képest. Ez alapon és csakis ez alapon
nyilvánitotta Pitt úr, bár minden egyebekben
igazat adott Hastings benaresi eljárásának ,
hogy Fox inditványa mellett szavaz.
A ház mint egy villámtól volt sújtva ; s
méltán. Mert a Cheyte Singen történt igazta

lanság, ha oly gyalázatos lett volna is mint
Fox és Francis állitották, kicsinység volt a
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Rohilkund ellen elkövetett iszonyúságokhoz
mérve. Ha pedig Pitt fölfogása a Cheyte Sing
esetéről helyes volt, akkor semmi alapja nem
volt a vád alá helyezésnek , sőt még megro

vásnak sem . Ha Hastings bűne csakugyan

nem volt egyéb mint hogy joga levén meg
nem határozott s belátásától függő mennyi
ségű pénzbüntetést szabni, azt, nem maga,
hanem az állam javára igen magosra szabta :
- oly bűn volt- e ez mely a legünnepélyesebb

bűnvádi eljárást igényelte, olyast, minő hat
van év óta egy közhivatalnok ellen sem

al

kalmaztatott ? — At tudjuk látni, mikép követ
hetett becsületes és belátó ember Hastings

ügyében bármely útat, csak azt nem melyet
Mr. Pitt választott. Úgy gondolkozhatott hogy
jogtalanságok meggátlása s a nemzeti becsü

let helyreállitása végett valami nagy példát
kell mutatni, – s ez okból szavazhatott mind
a Rohilla -, mind a Benares-ügyben, a vád
alá helyezés mellett. Vagy úgy gondolkodha

tott, hogy Hastings nagy érdemekkel egyen
súlyozta vétségeit, s ez alapon szavazhatott
mindkét ügyben a fölmentésre. Részünkről,
bár nagy tartózkodással, odaadjuk a vélemé
nyünket, hogy a leghelyesebb út, egészben
véve, az lett volna : a Rohilla -ügyben vádló
lag, a Benares-ügyben fölmentőleg szavazni.
Ha a benaresi vád oly világitásban állt volna
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előttünk melyben azt Mr. Pitt föltűntette , sem
mit nem kétkedtünk volna arra nézve felmen

tőleg szavazni. Az egyetlen út, melyről meg .
foghatlan hogy egy , Pitt úr tehetségeinek
csak tizedresznyi birtokában levő ember őszin

tén követhesse, az volt melyet ő követett.
Hastingsot a Rohilla -ügyben büntelennek nyil

vánitotta . A Benares-ügyben a vádat annyira
meggyöngitette hogy minden vád- erejét el
veszté , s akkor a vád alá helyezés mellé nyi
latkozott.
Azt sem

kell feledni hogy a főerősség

melynek alapján a miniszterium Hastingsot a

Rohilla-vád alól fölmentendőnek vélte , az volt,
hogy kormányzósága elsőbb részének vétsé
geit, későbbi részének jelessége által jóvá
tette . Nem

volt- e rendkivül különös, hogy

azok kik előbb igy beszéltek , később oda

szavazhattak hogy kormányzásának utóbbi
szaka, nem kevesebb mint húsz vádra nyújt

anyagot? Először Hastings 1780. és 81-diki
kormányzóságát oly magos érdeműnek itél
ték , mint a kath . hittan a felesleges jótet
teket, melyek által előbbi bűnök súlya eltö

rültethetik , – és azután épen ezen 1780. és
81-diki eljárásaiért itélték el !

A közbámulás annál nagyobb volt, mert
alig 24 órával azelőtt szóllittattak fel a szo
kott módon azon tagok kikre a miniszter
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számolhatott, hogy helyeiken legyenek s Mr.
Fox inditványa ellen szavazzanak . Hastings
állitotta, hogy még azon nap kora reggelén ,
mikor a vita történt, Dundas beszólt Pitthez,
őt felköltötte s több óra hosszan értekezett
vele. Ezen értekezés eredménye volt az el
határozás : a volt Főkormányzót martalékúl

hagyni az ellenzék bosszújának . De a legha

talmasb miniszternek is lehetlen volt , pártja
minden hivét ily különös uton vinni maga
után. Több magos állásu egyén , a Fő-ügyész,
Mr. Grenwille és Lord Mulgrave, Pitt ellen
szavaztak . De az engedelmes párthivek , kik
mitsem kérdve követték a kormány fejét, ele

gen voltak hogy a mérleget lebillentsék . 119
szavazott Mr. Fox inditványára , 79 ellene.
Dundas hallgatva ment Pitt után.
Ama jó és nagy ember, a néhai Wilber

force Vilmos, gyakran elbeszélte e nevezetes
éj lefolyását. Lefestette a ház csodálkozását

s azon keserű megjegyzéseket miket a kor

mány rendes pártolói közül többen , az első
miniszter ellen mormogtak. Úgy látszottmaga
Pitt is érezte hogy eljárása némi magyaráza
tot igényel. Elhagyta kincstárnoki padját, egy
kis időre Wilberforce mellé ült le, s nagy

nyomatékkal nyilvánitotta , hogy mint lelkiis
meretes ember, lehetetlennek találta Hastingsot
tovább támogatni. Ügye, úgy mondá, igen is
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rosz. Kötelességünk hozzátenni, hogy Wilber
force teljesleg meg volt győződve hogy ba
rátja őszintén beszél és hogy az ezen rejté
lyes eljárás által támasztott gyanú merőben
alaptalan.
E gyanú valóban olyan volt hogy az em

ber nem szivesen emliti. Hastings barátai,
kiknek nagyobb része, meg kell jegyezni, ren
desen a kormány pártján volt, azt állitották
hogy Pitt és Dundas féltékenység által voltak

hajtva. Hastings személyes kegyeltje volt a
királynak . Bálványa volt a keletindiai Társa

ságnak s szolgáinak . Ha a követek házában

fölmentetik , ülést nyer a Lordok közt, a Fő
számvevőségbe kineveztetik , s az erős szel

lemű és az uralkodás-vágyó Lord Thurlow
val szoros összeköttetésbe. lép , nem csaknem
bizonyos-e , hogy a keletindiai ügyek egész
vezetését magához ragadandja ? Nem lehetsé
ges- e hogy a kabinetben is félelmes vetély
társsá lesz ? Hihetőleg köztudomásra jutott
hogy Lord Thurlow és Scott őrnagy közeli
érintkezésbe jöttek , és hogy , ha a kincstár
első lordja vonakodik Hastingsot peerségre
ajánlani, a kanczellár kész volna elépés
felelőségét magára vállalni. Minden minisz

terek között Pitt volt az utolsó, ki ily be
avatkozást tűrjön a maga hatáskörébe. Ha
az alsó ház vád alá helyezi Hastingsot, e
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veszély meg van szüntetve. Bármint végződ
jék is a pör, egynehány évig mindenesetre

eltart. Az idő alatt a vád alá fogott személy
minden közhivataltól s kitüntetéstől el van
zárva s alig merhet az udvarnál megjelenni.
Ily okok voltak , miket a közönség egy nagy
része a fiatal miniszternek tulajdonitott, ki
nek uralkodó szenvedélye, a közvélemény
szerint a hatalomvágy volt.
A Hastings ügyének tárgyalását nem so

kára a parliament elnapolása szakitotta félbe.
A következő évben a tárgyalás ismét fölvé
tetett.

A begumok kifosztása miatti vádat

Sheridan terjesztette elő.; beszéde oly hiányo
san jegyeztetett föl hogy csaknem egészen
elveszettnek mondható , de kétségkivűl leg
gondosabb és legragyogóbb szüleménye volt
az, eszmedús szellemének . A benyomás me
lyet tett olyan volt, mihez hasonlót soha sem

eszközölt. Nem csak tetszésnyilvánitások , ha
nem hangos tapsok közt ült le , melyben a

sorompók alatt ülő lordok, s a karzaton levő
idegenek is részt vettek. A ház fölindulása

oly nagy volt, hogy más szónok nem nyerhe
tett meghallgattatást; és a tárgyalás elnapol.
tatott. A mozgalom gyorsan kiterjedt a vá
rosra. Huszonnégy óra alatt Sheridánnak 1000
font tiszteletdijt igértek beszéde kiadási jo

gáért, ha maga javitandja sajtó alá. Az ékes
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szólás e bámulatos ereje, szigorú és tapasz

talt s a mellett a verseny által is élesitett
itéletű birálókra is mély és maradandó benyo
mást tett. Mr. Windham azt mondta, 20 év

vel később, hogy e beszéd teljesen megérde
melte hirét, s némely izlésellenességek daczára

is, minők Sheridánnak úgy irodalmimint par
liamenti munkáiban ritkán hiányoztak, a leg

szebb volt mely emberek emlékezete óta mon
datott. Mr. Foxtól ugyanez időtájban kérdezte
a néhai lord Holland, melyik volt a legjobb

beszéd mely valaha az alsó házban tartatott,
s ő minden habozás nélkül, Sheridánnak az
Oude-vádügyben mondott nagy beszéde első
felét mondá annak .

Midőn a vita megint felvétetett, annyira

a vádlott ellen fordúlt az ár, hogy barátait
csak leköhögték és lepiszszegték . Pitt Sheri

dán inditványa mellé nyilatkozott; s a kérdés
175 szavazattal ment keresztül 68 ellen.
Az ellenzék , diadalmaskodva és a köz
véleménytől hathatósan támogatva, most egész

sor, többnyire pénzügyi eljárásokat illető vád
pontokat állitott föl. Hastings barátai le vol
tak verve, s mivel már nem remélhették hogy

egy vádat is elforditni birjanak, nem is igen
erőltették meg magokat igyekezeteikben. Végre

a ház, miután húsz vádpontot elfogadott, úta
sitotta Burket, hogy a Lordok elé lépjen s a
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volt indiai Főkormányzó ellen főbenjáró bű

nök és eljárások vádját emelje. Egyszersmind
Hastings a ház rendőrtiszte által elfogatott és

a Peerek sorompója elé állittatott.
Még csak tiz nap volt az ülésszak befe

jezéseig . Lehetlen volt tehát, a pört a követ
kező év előtt tovább folytatni. Hastingsnak
e szerint megengedték a kezes-állitást s a

további eljárás, a házak újabb összejöveteléig
elhalasztatott.

Midőn a parliament a következő télen is
mét összegyűlt, az alsó ház mindenek előtt
bizottmányt választott a vád vezetésére. Burke

lett annak elnöke s mellette volt az ellenzék
vezértagjainak legnagyobb része. De midőn
Francis nevére került a sor, heves vita kelet

kezett. Mondatott hogy Hastings és Francis
köztudomás szerint rosz lábon állnak egy
mással, sok éven át ellenségeskedtek , egy

alkalommal annyira ment kölcsönös gyülöle
tük hogy egymás élete ellen is törtek , és il

letlen s kimélytelen dolog volna, magánellen
séget nyilvános vádlóúl léptetni föl. Túlfelől

nagy nyomatékkal lőn, különösen Mr. Wind
ham által kiemelve, hogy a pártatlanság bár
első kötelesség a biróban, de sohasem szá

mittatott az ügyvédi szükséges tulajdonok
közé; hogy az angoloknál szokásos bűnvádi
eljárásoknál, a sértett fél, a legutolsó személy
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ki az esküdtszék tagjai közé bejuthat, épen
a vádló ; hogy a vád előadójától nem pártat

lanságot kell kivánni, hanem azt hogy ügyes,
jól értesült, erélyes és tevékeny legyen. Az
ügyességet s jólértesültséget Francistól meg
tagadni nem lehet ; s a gyűlölet, melyet ellene

felhoznak, legyen erény vagy bűn magában,
legalább kezességűl szolgál erélyéről és tevé

kenységéről. Ez okokat nehéz volna megczá
folni. De a kiirthatlan gyülölet melyet Fran
cis Hastings iránt táplált, általános visszatet
szést szült. A ház arra döntötte hogy Francis
ne legyen az előadók közt. Pitt a többséggel

szavazott ; Dundas a kisebbséggel.

E közben a pör előkészületei rohanó
gyorsasággal tétettek meg s 1788. február

13-án megkezdődtek a törvényszék ülései.
Voltak tán vakitóbb ékszerek - s aranyszöve
tektől ragyogóbb , felnőtt gyermekekre nézve
vonzóbb látványok, mint az melyet Westmin
ster most mutatott; de tán soha sem volt oly
látmány, mely mivelt, eszmélkedő s dús kép
zelődésű kedélyt jobban megragadhatott volna
ennél. Minden különnemű a közelt és távolt

múltat és jelent illető érdekek, itt egy órára
s egy pontra voltak összeszoritva. A szabad
ság és miveltség által kifejtett minden képesség

előtérbe állt itt, és minden , az együttműkö
désből és ellenhatásból merithető
Warren Hastings.

előnyök
20
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felszólaltak . Az eljárás minden lépése vagy
visszavezette a szemlélő lelkét , a zivataros

századok egész során keresztül, vissza azon
korig melyben alkotmányunk alapja megvet
teték ; vagy mérhetlen távolba, tengereken és
sivatagokon át ragadta , idegen csillagzatok
alatt élő , ismeretlen isteneket imádó, s isme
retlen betűjeleket jobbról balra iró setét nép

fajokhoz. A parliament főtörvényszéke itéletet
vala hozandó a Plantaganet-korból reánkszállt

formák szerint egy angol felett, ki arról vá
doltaték hogy Benares szent városának urá
val és az oudei fejedelmi ház hölgyeivel
zsarnokilag bánt !

A hely méltó volt ily eljáráshoz. A röt
Vilmos nagy tereme vala az, ugyanaz mely
harmincz király koronázásakor visszhangoza
a nép örömrivalgásait, mely tanuja volt Baco
igazságos elitéltetésének s Somers igazságos
fölmentetésének ; melyben Stafford ékesszólása

egy pillanatra meghatotta s megdöbbentette
az ellene méltó haraggal eltelt diadalmas pár

tot; ugyanazon terem , melyben Károly ama
csöndes bátorsággal állt szemben az ország
legfőbb törvényszékével, mi félig helyreálli
totta hirnevét. Sem katonai sem polgári pompa

nem hiányzott. A bejáratok granátosokkal
voltak szegélyezve ; az utczákat lovasság tar
totta nyitva. A peereket , aranyos hermelin
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ruháikban , a királyi czimeres hirnök vezérlete

alatt, hirnökök előzték meg. A birák, hivata
los jelmezeikben, jelen voltak, hogy jogikér
désekben tanácsot adjanak. Közel százhetven

Lord, a Felsőház három negyede az akkori
létszám szerint, sétált ünnepélyes rendben át,

a szokott gyülés helyről a törvényszékbe.
Elöl ment a legifjabb jelen levő báró , Elliot

György, lord Heathfield, ki nem rég emelte
tett a főnemességbe Gibraltar bámulatos védel

meért a franczia és spanyol sergek és hajó
hadak ellenében . Norfolk herczeg , a birodalom
marshallja, a főméltóságok viselői, s a király

testvérei és fiai zárták be a hosszú menetet,
Legutól jött valamennyi között a walesi her
czeg , szép alakja s nemes tartása által is ki

tűnve. Az ódon szürke falak biborral voltak
bevonva. A hosszú karzatok oly hallgatóság
gal tömve, minő még ritkán költötte fel, szó
nokok aggodalmát vagy versenyzését. Egy
nagy, szabad, fölvilágosúlt és boldog ország
minden részeiből együvé gyülekezve volt itt
az asszonyi kellem , az elmésség és tanúltság

s minden művészet és minden tudomány kép
viselői. Ott ültek a királyné körül a braun

schweigi ház szép hajú fiatal leányai. Nagy

fejedelmek és államok követei csodálattal néz
tek e látományra, mit a világ semmi más or
szága nem bir fölmutatni. Siddons, felséges
20 *
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szépségének virágában , meghatottan nézte
azon jelenetet, mely a szinpad minden ábrá
zolásait messze felülmúlta . A rómaibirodalom

történetirójának azon napok jutottak eszébe,
midőn Cicero, Sicilia ügyében szónokolt Ver
res ellen , s midőn Tacitus, a szabadság némi

külszinét még megőrzött Tanács előtt, Afrika
elnyomója ellen mennydörgött. Itt ült egymás
mellett a kor legjelesebb festőművésze s leg

nagyobb tudósa . E látmány ide csalta festő
támlájától Reynoldsot, ki annyi államférfiú és
iró gondolatteljes homlokát s annyi nemes

hölgy édes mosolyát tartotta fen számunkra.

És rábirta Parrt, hogy félbeszakitsa kissé mun
káját ama setét és mély aknában honnan a
tudomány roppant kincsét emelte ki, oly
kincset mi gyakran lőn a földbe elásva,
gyakran ismét értetlen

és

izléstelen kérke

déssel fitogtatva, de mindig becses, értékes
és ragyogó. Láthatók voltak itt ama hölgy

buja kecsei kinek a trónörökös, titkon, hűsé
get fogadott. Itt volt ő is, egy szép faj szép
anyja, a szent Czeczilial, kinek szerelem

től és zenétől lelkesitett gyöngéd vonásait a
művészet megőrzé a köz-hervadástól. Itt vol
tak ama ragyogó társaság tagjai, kik Mon
tague asszony dús páva-szőnyegei között él
czes mondatokat idéztek, cseréltek ki és bi
ráltak . S itt ragyogtak , Georgiana, devonshirei
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herczegnő körül azon hölgyek, kiknek ajkai,
rábeszélőbbek Foxéinál is, pár évvel ezelőtt,
udvar és palota daczára , a Westminsteri-vá
lasztást keresztülvitték vala .

A palotatisztek bejelenték az ülés kez
detét. Hastings a korláthoz közeledett s meg
hajtá térdét. A vádló valóban nem vala mél
tatlan ily nagy gyülekezethez.

Terjedelmes .

és népes birodalom fölött uralkodott, törvé
nyeket hozott és szerződéseket kötött, had
seregeket küldött ki, fejedelmeket emelt trónra

s buktatott meg. Magos polczán úgy 'is tartá
magát, hogy mindenek rettegték , legtöbben

szerették , s maga az irigység sem

vonhatta

kétségbe egyetlen jogczimet se a dicsőségre,
az erényen kivűl. Nagy embernek , nem rosz

embernek látszott. Kisded, sovány alak, mely
nek méltóságot oly magatartás kölcsönze ,mely
mig a törvényszék iránt tiszteletet mutatott,

egyszersmind az önuralom

és önbecsülés

megszokását árulta el; magos, szellemdús hom

lok , gondolattelt de nem komor tekintet, a
hajthatlan elszántság vonását viselő száj, hal
vány, elaszott de derült arcz, melyen, mint a
kalkuttai tanácsteremben függő képen, oly ol

vashatólag állt irva : Mens aequa in arduis ;
im ,igy jelentmeg a nagy proconsul, birái előtt.

Védői kisérték ; oly férfiak kik tehetsé
geik s ismereteik által utóbb , mindnyájan hi
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vatásuk legmagosb polczaira emelkedtek ; a
merész

és erőslelkű Law , utóbb a királyi

Törvényszék (Kings-Bench) Főbirája ; az em
beriesb s ékesszóló Dallas, utóbb a Köztör
vényszék Főbirája ; és Plomer, ki csaknem
húsz évvel később , ugyanezen magos törvény

szék előtt Lord Mellville ügyét sikerrel védte ,

azután pedig alkanczellár és birodalmi levél
tárnok lett.
De sem a vádlott, sem védői nem vonták
annyira magokra a közfigyelmet mint a vád
lók . A vörös függönyzet fényének közepette ,
egy tér zöld padokkal és asztalokkal volt el

látva az alsóháziak számára. A vád előadói,
élöken Burkeval, teljes diszben jelentek meg.
Az adomavadászok nem múlasztották el meg .
jegyezni, hogy még Fox is , ki rendesen oly
keveset adott külsejére , annyi figyelemmel

viseltetett a magos törvényszék iránt, hogy
haj-zacskóval s gyiklesővel jelent meg köré
ben . Pitt nem vállalta el a vád előadói tisz

tét, s parancsoló , dús és hangzatos ékesszó
lása hiányzott a különnemű tehetségek e nagy
versenyén . Aggkor és vakság Lord Northot
is képtelenné tették a nyilvános vádló szere
pére s baráti kénytelenek voltak az ő kitűnő
értelme, tapintata és finomsága segélyét nél

külözni. De az alsóház e kitűnő két tagjának
távolléte daczára , a vádlók páholya oly szó
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nokcsoportot foglalt magába minő tán az athe
néi ékesen szólás nagy korszaka óta sohasem
volt együtt. Itt volt Fox és Sheridan , az angol
Demosthenes és az angol Hyperides. Itt volt
Burke, ki, bár taglalásait és styljét hallgatói
felfogásához és izléséhez alkalmazni nem tudta
vagy nem akarta , de a felfogás terjedelmére
és a képzelődés gazdagságára nézve fölötte
állt az ó és új kor valamennyi szónokának .
Itt volt, tekintetét tisztelettel függesztve Bur

kera , korának legdelibb nemesembere minden
férfias gyakorlattól fejlesztett alakkal, bátor
ságtól s szellemtől ragyogó arczczal, a szel
lemdús, lovagias, nagyszivű Windham . A leg

fiatalabb vádló sem maradt, bár ily férfiaktól
környezve, észrevétlen . Oly korban , midőn
azoknak kik később kitűnnek legnagyobb ré

sze még egyetemi kitüntetésekért s pályadi
jakért versenyez, ő már kiváló helyet 'vivott

ki magának a parliamentben. Vagyon és ösz
szeköttetések semmi előnye nem hiányzott,

hogy ragyogó tehetségeit s mocsoktalan be
csületességét a legmagosb ponton tűntethesse
ki. Huszonhárom éves korban , méltónak ta
láltatott : az államférfiui vezérek mellé állit
tatni, kik , mint az angol alsóház megbizottjai

jelentek meg az angol főnemesség sorompói

előtt. Mindazok , kik akkor e sorompóknál
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álltak, rajta kivűl*), elköltöztek már ; vádlott,
védők, vádlók. Az élet teljében jelenleg álló
nemzedék előtt ő egyedüli képviselője egy
eltűnt nagy kornak. De azok kik az utóbbi
tiz év alatt élvezettel hallgaták Lord Grey
Károly élénk és emelkedett ékesszólását mig
a hajnali nap a Lordok házának kárpitjaira

sütött, némi fogalmat képezhetnek magoknak
azon férfiak tehetségéről kik közt ő nem
legelső volt.

a

Először a vádak s Hastings azokra tett
feleletei olvastattak föl. . Ez két egész napot

vett igénybe; de Cowpernek , a törvényszék
titkárának s a szeretetre méltó költő közel
rokonának ezüst hangja és helyes hangsulyo
zása kevésbé fárasztóvá tette e felolvasást

mint különben lett volna. Harmadnap fölállt
Burke. Megnyitó beszéde, mely általános be
vezetésül kivánt szolgálni az összes vádpon
tokhoz, négy ülést foglalt el. A magosra csi
gázott várakozást is felülmúló gondolatbőség
gel, s előadási pompával festette India ben
szülöttjeinek jellemét és intézményeit, elbeszélte
azon körülményeket melyek közt Britannia
ázsiai birodalma felállittaték , s eléadta a Tár
saság és az angol Elnökségek szervezetét .
* ) E czikk 1841-ben iratott. Grey Károly , kiről itt
szó van , csak 1845 -ben halt meg .

Ford.
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Miután igy megkisérlé, hallgatóinak szintoly
eleven fogalmakat nyújtani a keleti társada
lomról, minők saját lelke előtt lebegtek , el.
kezdte Hastings kormányzatát, mint rendsze
resen az erkölcsiség s nyilvános jog ellen
intézettet megtámadni. A nagy szónok erélye
és szenvedélye, szokatlan bámulat kifejezéseire
ragadták a szigorú és ellenséges hangulatú
kanczellárt s úgy látszott hogy egy perczre
a vádlott elszánt szivét is átszegezték . A kar
zaton ülő nők , ily nagy ékesszóláshoz nem

szokva, az alkalom ünnepélyességétől meg .
hatva, s talán jó izlésöket és finom érzésöket
is kimutatni ohajtva, a fölindulás fékezhetlen

állapotában valának . Zsebkendőket vontak

elő , szagos üvegcséket adtak kézről kézre,
görcsös zokogások s felkiáltások hallatszot
tak ; és Sheridan asszonyt ájulva vitték ki.
Végre bevégezte beszédét a szónok . Hangját
fölemelve, mig az ir tölgyekből készült ódon
boltivek visszhangoztak , igy szólt : „ Mindezek

ért teljes meggyőződéssel rendelték el Nagy
britannia képviselői, hogy vádoljam be War
ren Hastingsot főbejáró bűnök és eljárások
miatt. Vádolom őt a követek házának nevé
ben , melynek bizalmát megcsalta. Vádolom

őt az angol nemzet nevében, melynek becsü

letét bemocskolta . Vádolom őt India népe
nevében, melynek jogait lábbal tapodta, mely
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nek tartományait sivataggá változtatta . S vég
tére vádolom őt magának az emberi termé
szetnek nevében , mindkét nem , minden időkor ,
minden rang nevében , vádolom mindnyájának

közös ellenségét és elnyomóját!“

Mikor a különböző nemű mozgalom zaja
lecsillapodott, Fox kelt föl hogy a követendő

pör-rend ügyében forduljon a lordokhoz. A
vádlók kivánsága az volt hogy a törvényszék
végezze be az első pont tárgyalását s hozzon
benne itéletet, mielőtt a második vádpontra
átmenne. Hastings és védői kivánsága az volt,
hogy a vádlók adjanak elé minden vádat s
hozzák fel minden bizonyitékaikat, mielőtt a
védelemre kerülne a sor. A lordok saját há

zukba tértek vissza hogy e kérdést megvitas

sák . A kanczellár Hastings mellé nyilatkozott.
Lord Loughborough, ki most az ellenzékhez
tartozott, a vádlók kérését támogatta . A sza
vazás kimutatta mely rész felé hajlik a tör
vényszék hangulata . Csaknem

háromszoros

többség nyilatkozott a Hastings által kivánt
eljárási mód mellett.
Midőn az itélőszék ismét ült , Mr. Fox,
Mr. Grey segitségével megkezdette a Cheyte

Sing ügyét illető panaszt, és több nap telt el
okmányok felolvasásával s tanu -kihallgatással.

A közelebbi pont az oudei herczegasszo
nyokra vonatkozó volt. A vád ezen részének
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vezetése Sheridanra volt bizva . A közönség
tolongása, öt hallani, határtalan volt. Szikrázó

és bevégzett tökélyű előadása két napig tar
tott, de a terem az egész idő alatt fúladásig
tömve volt. Mondják hogy egyetlen bemeneti .

jegyért 50 guinéet is fizettek. Midőn Sheridan
beszédét végzé, oly szinpadi hatás-ismerettel
melyért atyja irigyelte volna, rogyott mintegy

kimerülten , Burke karjaiba , ki őt nagylelkű
csodálat erélyével ölelte meg.
Junius eközben jól előre haladt. Az ülés
szak nem tarthatott már soká ; s a vád elő
adásában még csak igen kevésre mentek .

Húsz vádpont volt. Még csak kettőre nézve
voltak csak a vádlók is kihallgatva , és már
egy éve volt hogy Hastings pörbe volt fogva .

A közönség érdeklődése a pör iránt nagy

volt mikor a törvényszék megnyitá üléseit,
és tetőpontját érte el, midőn Sheridán a Be
gumok sérelme ügyében beszélt. Ettől fogva

a fölindulás gyorsan lohadott. A látmány el
veszté az újság ingerét. A szónoklat nagy
erőfeszitésein túl voltak már. Mi még hátra
volt nem volt olyas, a mi tudósokat hajnalban

könyveiktől elcsalhatott, vagy az úrhölgyeket
kik az álarczosbálþól 2 órakor mentek haza,
rábirhatott volna, hogy 8-kor fölkeljenek .Még
kihallgatások s ellenkihallgatások voltak vég
zendők . Számadások megvizsgálandók . Angol
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fülek előtt érthetlen szavakkal, minők : lak
és crores, zemindar és aumil, sunnud és
perwannah , dsaghire és nuzzur, – telt pa

pirok voltak felolvasandók . Még veszekedések
és nem mindig a legjobb izléssel és hangu

lattal folytatott veszekedések voltak lefolyan
dók a vádlók és védők , kiváltkép Burke és
Law urak közt. Még a peerek végetlen ide
és oda sétálása, saját házuk és a törvény
széki csarnok közt, volt hátra ; mert vala

hányszor egy jogi kérdés volt eldöntendő, ő
lordságaik visszavonultak , hogy azt magok
közt megvitassák ; minek következése az volt
mint egy peer elmésen megjegyezte, hogy a
birák jöttek mentek , a pör pedig helytt ál
lott.“

Hozzá kell még tenni, hogy 1788. tava
szán, mikor a pör megkezdődött, semmi fon

tos kérdés , sem kül- sem belügyi politikát
illető, nem foglalkoztatta a kedélyeket. Ter
mészetes volt tehát hogy a westminsterhalli
tárgyalás minden figyelmet magára vont, úgy
a parliament mint a közönség részéről. Ez
volt azon idény egyetlen nagy eseménye. De

a következő évben a király betegsége, a kor
mányzóság fölötti viták , egy várható minisz
terválság , egészen elvonták a közfigyelmet

az indiai ügyekről, s tizennégy nap múlva
azután hogy III. György a Sz. Pál templo
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mában hálaimát mondott felgyógyulásáért,
Versaillesben összegyültek Francziaország ren
dei. Ez események közepette , vád és pör,
egyidőre csaknem feledve lőnek .

A pör lanyhán folyt. Az 1788-diki ülés
szakban , midőn a pör az újság érdekével birt
s a peerek kevés más ügygyel voltak elfog
lalva, a pörre csak 35 nap fordittatott. 1789

ben a regensségi kérdés foglalkoztatta a Lor
dok házát, az ülésszak nagy része alatt. Mi

kor a király meggyógyúlt, kezdődtek a birói
körutazások. A birák eltávoztak a városból,
a lordok várták a jog ez orakulumainak visz
szatértét, miből az lett, hogy az egész évben

17 nap szenteltetett a Hastings-ügynek. Látni

való volt, hogy az ügy a büntetőjog évköny
veiben példátlan hosszuságra fog elhuzódni.

Valóban nem lehet tagadni hogy az ilyes
közvád, bár szép eljárás és a XVII. század
ban meg is lehettek hasznai, még sem oly
intézmény mitől ma sok jót lehetne várni.
Bármily bizalmat helyezzünk is egy közönsé
ges pörből a peerek itéletére való hivatko
zásban , bizonyosan senki sem fog legkisebb

bizalmat is helyezni pártatlanságukba akkor,
midőn valamely magos közhivatalnok áll, va
lamely nagy államvétekkel vádolva, sorompóik

előtt. Ök mindnyájan politikusok. Alig van
köztük egy, kinek szavazatát valamely köz
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mondani, mielőtt csak egy tanu kihallgatta
tott; és ha még teljesen lehetne is bizni igaz
ságos voltukban, akkor is egészen alkalmat
lanok volnának oly ügy megvizsgálására,
minő a Hastingsé volt. Csak felében ülnek

az esztendőnek ; sok törvényhozói és sok tör
vényszéki teendőjük van ; a jogtudó lordok ,
kiknek tanácsa szükséges a tudatlanabb több

ség vezetésére, a törvénykezés vezetésével
naponként másfelé vannak elfoglalva. Lehe
tetlen annálfogva, hogy a Felsőház egy ülés
szakban , kevés hónapnál többet szenteljen

bármely közvádnak. Azt várni, hogy ő mél
tóságaik

a fogoly -vadászatot elszalaszszák

csakhogy a legnagyobb bűnöst gyors itéletre
juttassák vagy a vádolt ártatlanságot minél
előbb fölmenthessék , valóban méltánytalanság
volna. Jól szervezett itélőszék , mely szabály
szerűleg hetenként hat napon s naponként
kilencz órát ül együtt, Hastings pörét legfö .
lebb három hónap alatt bevégezte volna. A

lordok hét év alatt még nem jutottak végére.
A dolog kimenetele megszűnt kétséges
lenni, mihelyt a Lordok elhatározták , hogy az

ország alsóbb törvényszékeiben fölvett bizo
nyitási szabályok által fogják vezéreltetni.
Tudva van , hogy e bizonyitási szabályzat sok
oly érvet kizár, mi teljesen elegendő volna ,
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a magányélet legfontosabb ügyeiben, bármely
értelmesen gondoló ember itéletét eldönteni.
E szabályzat, minden ülésszakban húszanként
menti meg az oly vádlottakat, kiknek bűnös
ségéről birák, esküdtek és hallgatók megvol
tak győződve. De ha e szabályzat, sok év

előtt, messze távolban elkövetett vétkek be
bizonyitására szigorúan alkalmaztatik , termé
szetes, hogy bizonyitásról szó sem lehet. Nem

hibáztatjuk a vádlottat és ügyvédeit, hogy
minden törvényes előnyt felhasználtak a föl

mentés kieszközlésére. De világos, hogy igy
nyert fölmentésre, a történet itélőszéke előtt

hivatkozni nem lehet.
Hastings barátai különfélekép próbálták

a törvényszéki eljárás felfüggesztését. 1789-ben
megrovási szavazatot inditványoztak Burke
ellen , némely heves nyilatkozatért mit Nun

komár halálára s a Hastings és Impey kö
zötti viszonyra vonatkozólag tett. Burke ak
kor mind a házban mind az országban nagy
mértékben népszerűtlen volt.

A kormányzó

sági kérdés vitáiban használt némely kifeje
zéseinek illetlensége és keserűsége, még leg
melegebb barátait is sértette. A megrovási
szavazat keresztül ment, s inditványozói azt
remélték , hogy a vád vezetői e fölöttikedvet
lenségből vissza fognak lépni. Burke mélyen

meg volt sértve. De lelkesültsége aziránt mit
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az igazság s emberiség ügyének tartott, győ
zött benne a személyes neheztelésen. A ház

megrovását méltósággal s önmegadással fo
gadta és nyilvánitá , hogy semmi személyes
sérelem

vagy megalázás őt azon szent köte

lesség teljesitésétől, melyet magára vállalt,
vissza nem riaszthatja.
A következő évben a parliament felosz
lattatott, s Hastings barátai némi reményt
tápláltak , hogy az új követek háza nem fogja
a pör folytatását kivánni. Először is azt kezd
ték állitni, hogy a föloszlatással az egész el

járás be van végezve. E ponton megveretve,
egyenes inditványt tettek , hogy a vád ejtes
sék el, de a kormány és ellenzék egyesült

ereje által legyőzettek . A siettetés szempont

jából azonban határoztatott, hogy a vádpon
tok egy nagy része visszavétessék . S valóban
ha ezt nem tették volna, a pör addig fogott
volna tartani mig a vádlott sirba szálandott .

Végre 1795 tavaszán , csaknem nyolcz
évvel azután hogy Hastings az alsóház rend
őrtiszte által a Lordok sorompója elé állitta
tott, az itélethozásra került a sor. E nagy
törvényszéki eljárás utolsó napján , a közön

ségnek oly hosszas próbára tett kiváncsisága
még egyszer föléledni látszott. Feszült bizony
talanság nem lehetett; mert világosan kitűnt
hogy nagy többség van a vádlott mellett. A
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látványosságnak mindazáltal mindenki ohajtott
tanúja lenni, s a terem oly tömve volt mint
az első nap. De azok kik az első napon je
lenvoltak közül ez utolsó jelenetben is sze

repeltek , csak kevesen voltak s e kevesen is
egészen megváltozott emberek valának .
Mint Hastings maga mondta : a vád egy
nemzedék előtt emeltetett, az itélet egy másik
előtt mondatott ki. A néző nem pillanthatott

a gyapjúzsákra , vagy a peerek vörös padjaira,

vagy az alsóháziak

zöld

üléseire , hogy

oly valamit ne lásson , mi őt minden emberi

dolgok változandóságára emlékeztette; a ha

talom , dicsőség és élet állhatatlanságára; s a
barátság és rokonszenv sajnos állhatatlansá
gára. A nagy pecsétet Lord Loughborough
előtt vitték ; ki a pör kezdetekor Pitt kormá

nyának heves ellensége s most ugyanazon

kormány tagja volt ; mig Lord Thurlow , ki a
törvényszék első ülésében elnökölt vala , min
den régi társaitól különszakadva, haragosan

ült a fiatalabb bárók között. Mintegy 160 fő

nemesből, kik az első napi bevonulásban részt
vettek , 60 azóta ősei sirboltjába költözött.
Még meghatóbb volt a vádlók páholyára ve
tett tekintet. Mivé lett ama szép , köz- és
magán-kapcsolatok által oly szorosan össze

fűzött, minden előnynyel s tehetséggel annyira
tündöklő kis csoport?
Warren Hastings.

A halál keserűségénél

--

322

keserűbb bajok által lön szétzilálva . A nagy
vezértagok életben , s lángeszök erejének tel
jében voltak még. De barátságok oda volt.

Indulatosan és nyilvánosan bomlott az föl, kö
nyek s heves szemrehányások között. Ha ez
egymást egykor annyira szeretett férfiak a
közvád ügyében összejőni kényszerültek, úgy
találkoztak mint idegenek, kiket közügy hoz
összes egymás iránt hideg és tartózkodó
udvariassággal viselkedtek. Burke magával
ragadta Windhamot. Foxot Sheridan és Grey
követték .
Csak huszonkilencz peer szavazott. Ezek

közül Hastingsot csak hat találta bűnösnek a
Cheyte Sing és a Begumok ügyében felálli

tott vádaknál. A többi vádpontoknál még na
gyobb többség volt részén . Némelyek alól

egyhangulag fölmentetett. Ekkor a sorompók
elébe szólitották s ott a gyapjúzsákról hallá
meg, hogy a Lordok fölmentették és ünnepé

lyesen ártatlannak nyilvánittatott. Tisztelettel
jesen hajtá meg magát s eltávozott.
Mondtuk hogy e kifejlést átalánosan vár

ták . Átalánosan helyeselték is. A pör kezde
tekor erős és valóban indokolatlan ellenszený
uralkodott Hastings ellen . A pör bezártakor

épen oly erős s épen oly indokolatlan rokon
szenv uralkodott iránta . E változás egyik

oka, kétség kivül, az volt, mit a tömegek in
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gatagságának szokás nevezni, de a mi sze
rintünk csak az emberi természet átalános
törvénye. Úgy egyéneknél mint tömegeknél,
mindig lankadás, gyakran ellenhatás követi a

heves izgatottságot. Mindnyájan hajlandók
vagyunk , becsmérelni a mit túlbecsültünk vala
s másfelől túlságos elnézést gyakorolni a hol

túlságos szigorral kezdtünk vala élni. Igy
történt Hastings esetében is. Azonfelül a pör
hosszúra nyúlása , őt némileg szánalom tár
gyává tette . Azt hitték , s nem ok nélkül,
hogy ha bűnös is, mégis igen roszul bántak

vele s hogy nyolcz évi vád alatt állás több
mint elégséges büntetés. Érezték azt is, hogy
bár a közönséges büntető-eljárásban nem en
gedtetik meg a vádlottnak , jó cselekedeteit

bűneivel szemben a mérlegbe vetnie , de egy
nagy politikai ügy egészen más elvek szerint
tárgyalandó ; s hogy oly ember ki tizenhárom
évig kormányzott egy nagy birodalmat, kö
vethetett el nehány nagyon kárhoztatandó
tettet s egészben véve mégis inkább jutalomra

és dicsőségre , mint pénzbírságra vagy fog
ságra méltó lehet. A sajtó, mit a vádlók el
hanyagoltak , Hastings és barátai által nagy

sikerrel lőn felhasználva. Minden hajó , mely
Bengálból s Madrasból érkezett, egy csoport
bámulóját szállitá haza. Minden Indiában meg
fordúlt gentleman úgy beszélt a volt Főkor
21 *
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mányzóról, mint a ki jobbat érdemelt s roszab
ban részesült mint bármely más halandó. A
keletről jövő minden egyének összhangzó bi

zonyságtétele által eszközölt benyomás, ter
mészetesen igen nagy volt. Indiai szolgálatból
kilépett tisztviselők , úgy polgári mint katonai

ranguak , települtek meg az országminden ré
szében .

Természetesen ezek mindenike, a

maga kis körében feltétlen orákulum volt az
Indiát illető kérdésekben , s mindenik , alig
egykét kivétellel buzgó védelmezője volt Has
tings ügyének . Tegyük mindehhez , hogy a
volt Főkormányzóhoz intézett számos, fölira

tok , melyeket barátai, benszülöttektől eszkö
zöltek s haza küldöttek, itt nagy benyomást
tőnek. E foliratokra csekély vagy semmi súlyt

nem helyezünk. Hogy Hastingsot a nép, me
lyet kormányzott, szerette, az igaz ; de pun

diták és zemindárok vagy mahomedán dok
torok dicsbeszédei nem bizonyságok rá hogy
igaz. Mert egy angol adószedőnek vagy bi

rónak könnyű lett volna minden irni tudó
benszülöttet rábirni, hogy a leggyűlöltebb

uralkodóra , ki valaha Indiát.zsarolta, dicsérő
bizonyitványt irjon alá. Mondatott, hogy a
benaresi benszülöttek , épen azon helyen , hol

az első vádpontban felhozott események tör
téntek, templomot állitottak Hastingsnak ; s e
történet nagy benyomást tett Angliában. Burke
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megjegyzései ez apotheozisra bámulatosak .
Semmi okot nem lát, mondá , miért ez oly
feltünőnek állitott eseten csodálkozni lehetne.
Ö tud valamit a brahminok mythologiájából.
Tudja, hogy valamint némely isteneket sze

retetből, másokat félelemből imádnak. Tudja ,
hogy nem csak a fény és bőség jótékony is

teneinek , hanem a gyilkosságot és himlőjár

ványt igazgató gonosz ellenségeknek is oltá
rokat épitenek .

S teljességgel nem is vitatja

el Hastings úrtól azon igényt hogy egy ily
pantheonba fölvétessék . E választ mindig a
legszebbek közé számitottuk , melyek valaha
a parliamentben mondattak. Komoly és erő

teljes ok, az elmésség és képzelet legnagyobb
fényével ékesitve.

.

Hastings azonban meg volt mentve. De,

a jó hirnéven kivül minden más tekintetben

sokkal jobban járt volna, ha mindjárt a mint

vádoltatott, magát bűnösnek ismeri el s 50.000
fontnyi birságpénzt fizet. Tönkre jutott. Vé

delme törvényes költségei rengetegek voltak.
A titkos költségek talán még nagyobbak .
Nagy összegeket fizetett Scott őrnagynak .
Nagy összegek fordittattak hirlapok megvesz
tegetésére, röpiratok dijazására és terjeszté
sére. Már 1790 -ben mondá Burke a követek
házában, hogy húszezer font st. fordittatott a
sajtó megfizetésére. Bizonyos, hogy a polemia
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semmi fegyvere, a legkomolyabb taglalástól

a leggorombább csúfondárosságig , nem ma
radt használatlan . Logan nagy ügyességgel,
prózában védte a volt Főkormányzót. A ver

sek kedvelői számára a vádbeszédek paro
diáztattak Simpkin leveleiben. Nem lehet, tar

tunk tőle, kétségbe vonni hogy Hastings any
nyira alázta magát , hogy ama piszkos és

gonosz indulatú majomnak Williams Johnnak
segélyéhez is folyamodott, ki magát Pasquin
Antalnak nevezte . Ily szövetségeseket, termé
szetes , gazdagon kellett fizetni. Hastings asz
szony magán kincsei 'eltűntek . Azt mondták ,
a bankár , kinél letétben voltak megbukott.

Mindamellett Hastings, szigorú gazdálkodás

sal, minden veszteségei daczára ,meglehetősen
kijöhetett volna. De magánügyei vezetésében

eszélytelen volt. Szivének leghőbb vágya volt
mindig , Daylesfordot visszaszerezni. Végre

épen azon évben, melyben pöre kezdődött, e
vágya beteljesült s a több mint hetven év
előtt elidegenitett birtok , eredeti urainak utó
dához került vissza. De a nemesi udvar

romba dölt, s a hozzátartozó földbirtokok sok
év óta merőben el voltak hanyagolva. Has

tings épitni, ültetni kezdett, vizesést csinálta
tott, barlangot vájatott, s mielőtt a Lordok

törvényszékétől fölmentetett volna többet köl
tött negyvenezer fontnál birtoka ékitésére.
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A keletindiai Társaság Igazgatósága szint
úgy mint a birtokosok érezték , hogy irányuk
ban nagy igényei lehetnek , hogy nekik tett
szolgálatai kitűnők s szenvedett sérelmei épen
az érdekökben való buzgolkodás következ
ményei. Leadenhall-utczai baráti azt inditvá

nyozták hogy kárpótoltassék pörköltségeiért
s ötezer fontnyi évi járadék adassék neki
élethossziglan . De erre a Főszámvevő -szék

beleegyezése kivántatott, annak elnöke pedig
Dundas volt, ki maga is a vádlók egyike,
azért Hastings barátaitól sok keserű szidalmat
szenvedett s épen nem

volt kedvező hangu

latban ügye iránt. Vonakodott beleegyezni az
igazgatók inditványába. Az igazgatók ellen
előterjesztéseket tettek . Hosszú vita támadt.

A közben Hastings oly szorúlt állapotra ju
tott, hogy heti számláit alig birta fizetni.
Végre kiegyezés jött létre. Hastingsnak
négy ezer font évi járadék határoztatott , s
hogy szorongató követeléseknek eleget tehes

sen , ez évdij tiz évre előre kifizettetni ren

deltetett. A mellett a Társaság engedelmet
nyert hogy neki ötvenezer fontot kölcsönöz

hessen, melyet kamat nélkül bizonyos rész
letekben kellett visszafizetnie.

E segély , bár

a legferdébb módon nyújtatott, elegendő volt
arra hogy a volt Főkormányzó kényelmesen
sőt bőségben élhessen , ha jó gazda lett volna.
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De gondolatlan és pazar volt, s nem egyszer
kényszerült a Társasághoz segélyért folya
modni, mi neki bőkezűleg meg is adatott.

Biztossága s bősége volt; de nem azon
hatalma és rangja , melyet Indiából hazaér

keztekor alaposan várhatott vala . Akkor fő
rendi koronára , vörös szalagra , titkos- taná .

csosi székres whitehalli hivatalra számitha
tott. Csak ötvenkét éves volt s testi és lelki
erőben töltendő sok esztendőre lehetett kiné

zése. Mindez egészen máskép állt mikor a

Lordok sorompójától eltávozott. Igen öreg
volt arra hogy újnemű tanulmányok és köte
lességek felé irányozza szellemi képességeit.
A királyi kegy semmi jelét nem várhatta,
mig Pitt ül a kormányon ; mikor pedig Pitt

megszűnt ott ülni, Hastings már közel hetven
éves volt.

Fölmentetése után még egyszer , s csak
egyszer elegyedett Hastings államügyekbe ;
de az sem igen vált becsületére . 1804-ben nagy

hévvel rajta volt, hogy Addington urat , ki
ellen Pitt és Fox egyesültek, a Kincstárnok
ság letételéről visszatartóztassa. Nehéz elhinni,
hogy oly okos és erélyes ember mint Hastings
azt hihette volna, hogy a mint Bonaparte
nagy sereggel állt Boulogne-nál, szigetünk

védelme biztos kezekben volna oly miniszte
riumnál melyben egyetlen tag sem volt, kit a
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hizelgés is nagy államférfiúnak nevezhetett

volna. Szintoly bizonyos az is , hogy azon
fontos kérdésben mely Addington urat kor

mányra jutatta s melyben ő úgy Pittel mint
Foxxal szemben állt, Hastings , mint várni
lehetett, Fox és Pitt véleményén volt s Ad
dingtonnal homlokegyenest ellentétben . Vallási
türelmetlenség soha nem tartozott az indiai

kormányzat bűnei közé sem . De Addington
úr szembetűnő kegygyel bánt vele ; Fox egyik
fővezetője volt vádpörének ; s hogy átalában
e pör létre jött, főleg Pittnek lehetettköszönni.
Tartunk tőle, hogy Hastings ez alkalommal

személyes ellen - és rokonszenvei után indult
inkább mint a közügy érdeke után .
Élete utolsó huszonnégy évét nagyobb
részt Daylesfordban töltötte. Idejét birtoka

szépitésével, szép arab lovak lovaglásával,
versenyző állatok növelésével, s indiai növé

nyek és állatok meghonositása kisérleteivel
töltötte . Alliporeból, a zöld fagyepű környezte

villa kertjéből, mely egykor sajátja vala , egy
gyönyörű palaczk - fa magvát hozatta meg .
Megpróbálta a remek iker-szilvát is honosi
tani Worcestershire-ben, az egyetlen bengáli

gyümölcsöt, mely megérdemli hogy a Covent
garden gazdag bősége közepette is vágyjunk
utána . A mogul-császárok , nagyságuk korá

ban sikertelen próbálták Hindostanba a tibeti
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fennsik kecskéjét bevinni, melynek gyapja a
kashmiri szövőszékeket a legfinomabb shaw
lok anyagával látja el. Hastings is megkisérlé ,

de nem több eredménynyel, tenyészteni azo
kat Daylesfordban. Úgy látszik a butani bar
mokkal sem ment többre, melyeknek farka a
legjobb legyezőnek tartatik a moskitók el
üzésére .
Növényházai s állatkertje mellett az iro

dalom foglalta el figyelmét. Mindig barátja
volt a könyveknek ; most szükségévé váltak .

Bár nem volt költő a szó magos értelmében ,
de nagy könnyűséggelirt csinos és ügyes

verseket, s szerette gyakorolni e tehetségét.
Valóban ha ki kell mondanunk az igazat,
úgy látszik , több volt benne egy Trissotinból,

mint szellemi ereje s az életben viselt nagy
szerepe után várni lehetett volna. Ez emlék
iratok azt állitják , hogy minden reggel mikor

fölkelt, első dolga volt nehány verset meg-,
vagy leirni. Ha a család vagy vendégek ösz
szegyűltek , a költemény szintoly elmaradhat

lanúl eléfordúlt, mint a tojások vagy zsemlék ;
s Gleig úr azt kivánja , higyjük el, hogy ha

Hastings valami közbejött ok miatt vagy egy
szer a nélkül jött hogy kezében bájos szer
zeményei egyikét hozta volna , azt az egész
társaság mint egy kedves remény meghiusu

lását érezte . Az izlés nagyon különböző. Mi

minket illet, kikell jelentenünk, hogy bármily
kitűnők lehettek a daylesfordi reggelik , - és
bizonyosak vagyunk benne hogy a thea kü
lönösen zamatos volt és sem nyelv - sem vad
pástétom nem hiányzott, – a számlát mégis

magosnak találtuk volna, ha lakománkat azzal
kell vala megfizetnünk hogy mindennap gaz
dánknak egy új madrigalját vagy sonettjét
hallgassuk végig . Mindamellett örülünk , hogy
Gleig úr e kis jellemvonást megőrizte a fele
déstől, bár dicséretre méltónak azt teljességgel
nem tartjuk . Jó, minél gyakrabban emlékeztetni
az emberi természet következetlenségeire, s
megtanúlni hogy bámulat és kárhoztatás nél
kül tekintsük a gyöngeségeket melyek a leg

erősebb szellemeknél is előfordulnak . Diony
sius az ókorban, Fridrik az utóbbi század
ban a legnagyobb dolgok vezetésére termett
erővel és képességgel, egy falusi irodalmár

minden hiuságát és nevetségességeit egyesi
tették . E nagy példákkal vigasztalhatják ma
gokat Hastings bámulói azon bánat fölött

hogy őt a Hayley-k és Seward-ok szinvona
lára látják alászállani.

Midőn Hastings sok évet töltött vissza
vonúltan s az ember közönséges korát túlélte
már, egy kis időre ismét a közfigyelem tár

gyává lett. 1813-ban a Keletindiai Társaság

kiváltságlevele megújittatott s ismét sokat
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tárgyalták a parliamentben az indiai ügyeket.

Elhatározták , hogy tanukat fognak az Alsóház
sorompója előtt kihallgatni; s Hastings pa
rancsot kapott hogy ott megjelenjen . Volt
már egyszer e sorompó előtt. Akkor midőn
válasziratát olvasta fel azon vádak ellen me
lyeket Burke tett le a ház asztalára. Azóta

27 év tölt el ; a közvélemény teljesen meg
változott ; a nemzet elfeledte az ő bűneit s
csak érdemeire emlékezett. Amellett egy oly
ember ismét megjelenése, ki egy elmúlt nem
zedék legkitünőbbjei közé tartozott s ki már
a történelemé, és mintegy halottaiból látszott

föltámadni most, lehetlen volt hogy ünnepélyes
és megin ditó benyomást ne tegyen .

A Ház

tetszéskiáltásokkal fogadta , széket hozatott
neki, s midőn eltávozott, mindenki fölállt és

levette kalapját. Voltak bizonyára némelyek ,
kevesen, kik a közhangulatot nem osztották .
Az egykori vád vezetői közül egy vagy kettő
jelen volt. Ugyanazon helyeken ültek a hol
akkor, midőn nekik a Westminsterhallban tett

szolgálataikért köszönet szavaztatott; mert a
Ház udvariassági szokása szerint, oly tag,
kinek a maga helyén köszönet szavaztatott ,

úgy tekintetik , mint a kinek joga van azon

helyet örökre megtartani. Ezen urak nem
voltak hajlandók megengedni hogy életök leg
jobb esztendeiből néhányat egy ártatlan ember
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üldözésére forditottak volna. Ök azért ülve
maradtak s kalapjokat szemeikre húzták ; de e
kivételek csak szembeötlőbbé tették az átalános

lelkesedést. A lordok hasonló kitüntetésekkel
fogadták az aggastyánt. Az oxfordi egyetem

jogtudori ranggal diszitette őt; s az alsóbb
rangfokozatuak hangos üdvkiáltásokkal kö
szöntették a Sheldon- szinházban megjelentekor.
A köztisztelet e jeleit nem sokára a ki
rályi kegy jelei követték . Hastings a titkos
tanácsba vétetett s eskettetett föl, és hosszas
magán -kihallgatást nyert a Kormányzó-Her

czegnél ki a legkegyteljesebb fogadásban ré
szesitette. Midőn az orosz czár és a porosz
király Angliát meglátogatták , Hastings kisé
retökben jelent meg mind Oxfordban , mind a

londoni Guildhallban, s bár egész sereg feje
delem és hadi hős környezetében volt, a kö
zönségtől mindenütt a tisztelet és bámulat

jeleivel üdvözöltetett. A Kormányzó -Herczeg
mind Sándornak , mind Fridrik Vilmosnak be

mutatta őt, s ő királyi fensége annyira ment,
hogy nyilván kijelentette hogy azon embert,

ki az ázsiai angol birodalmat megmentette, a
Titkostanácsi ülésnél sokkal magosb tisztes
ség illeti s fogja is rövid időn ékesiteni. Has
tings most egész bizalommal várt egy peer
séget, azonban, valamely föl nem deritett ok

ból, ismét megcsalódott. '
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Még mintegy négy évig élt , a legjobb
kedélyállapotban , tehetségei csonkúlatlan és

semmi fájdalom által meg nem támadt birto
kában s oly egészségben , minő az oly élet
kort ért embereknek ritkán jutrészökbe. Végre
1818. augustus 22-kén , élete 86 -dik évében
ugyanazon nyúgodt és méltóságos szilárdság
gal fogadta a halált , minővel változatos és

eseménydús élete minden viszontagságaival
szembeszállt vala .
Minden hibái mellett, – s azok sem ke
vesek sem csekélyek nem voltak , – csak
egy temetkező hely volt méltó hamvait befo

gadni. A hallgatás s engesztelődés ama tem
plomában , hol húsz öltő ellenségeskedései
vannak eltemetve, ama nagy apátságban ,mely

sok századokon át csöndes nyughelye lőn
azoknak kiket a magos csarnok küzdelmei

testben lélekben megtörtek , – a hires vád
lott porai, a hires vádlók poraival vegyültek
volna. De nem úgy lett. Temetkezési helye
azonban még sem volt roszúl választva. A
daylesfordi templom oltára mögött, azon földbe
mely a Hastings-ház sok kitűnő fejének ma

radványait őrizte már , tétetett le a legna
gyobbiknak koporsója is ki valaha e régi és
kiterjedett nevet viselte . Hihetőleg ugyanazon

helyen játszott, nyolczvan évvel ezelőtt a sze
gényen öltözött s szűken élelmezett kis War
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ren , a földmívesek gyermekeivel. Már akkor

olyan tervekkel foglalkozott szelleme, melye
ket méltán regényeseknek lehetett nevezni.
De bármily regényesek voltak

is , nehezen

voltak különczebbek a rá következett valónál.
Az elszegényült árva nem csak háza lehanyatlott

szerencséjét állitotta helyre. Nem csak az ősi
földeket váltotta vissza s az ősi lakot épitette fel
újra . Egy birodalmat tartott meg s terjesztett

nagyobbra. Egy államszervezetet alapitott.Kor
mányt és hadviselést a Richelieu - énél nagyobb

képességgel vezetett. A tudományokat egy
Cosmobelátásteljes bőkezűségével pártfogolta .
A legfélelmesb ellenségek szövetsége, minő

csak valaha egyetlen áldozat megrontására
tört, támadta meg s ő e szövetségen, tiz évi

küzdelem után diadalmaskodott. S végre az
emberi élet legvégső határán annyi viszály
után békességgel, s annyi kárhoztatás után

becsülettel szállott le sirjába.
Kik jellemét kedvezés vagy roszindulat

nélkül tekintik , úgy fognak itélni, hogy a
minden társadalmi erény két főalkatrészére :
a mások jogainak tiszteletére és a mások
szenvedései iránti részvétre nézve, jelleme
hiányos volt. Elvei kissé tág lelkiismeretüek
voltak. De ha nem festhetjük őt igazságosan ,
sem igazságos sem kegyelmes uralkodónak ,

nem tagadhatjuk meg csodálatunkat szellemének
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rendkivüli terjedelmétől s termékenységétől,
ritka parancsolási, kormányzási s vitatkozási
tehetségeitől, rendithetlen bátorságától, be

csületes szegénységétől, lángoló buzgalmától
az állam érdekeiben , s nemes nyugalmától
mely a szerencse mindkét végletének próbá
ját kiállotta s egyik által sem zavartatott
meg ! *)
* ) Ha Macaulay nak ezen remekeit Szász Károly

jeles forditásában a t. közönség részvéttel fogadja, ez
reám nézve kedves buzditás lesz , Szász K . urat Macaulay

többi kisebb műveinek forditására is felkérni és azokat
agyan ily csinos alakban kiadni.
Ráth Mór.
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