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Anne de Courcy: The Fishing Fleet: Husband
Hunting in the Raj (Phoenix, 2013, 320 oldal1) 
cím_ könyvének bemutatása

1671-ben a brit Kelet-indiai Társaság húsz hajadont 
küldött Bombaybe, mindegyiküket 300 fontnyi 
költQpénzzel és új ruhákkal ellátva. A Társaság 
csupán egyetlen dolgot várt el az ifjú hölgyektQl, 
méghozzá azt, hogy egy éven belül találjanak ma-
guknak egy, a Társaság által elfogadhatónak tartott 
férjet. „Azokban az idQkben – jegyzi meg Anne de 
Courcy –, a házasságot gyakran azzal a fajta gyor-
sasággal ütötték nyélbe, ami egyébként az üzleti 
lehetQségek megpillantására és megragadására volt 
jellemzQ.” Ahogy követi a hosszú történetét annak, 
ami késQbb „halászflotta” néven vált ismertté és 
potenciális menyasszonyok állandó utánpótlásával 
látta el az Indiában szolgáló brit férfiak nemzedé-
keit, egyértelm_nek t_nik, hogy egy férfi és egy 
nQ hivatalos egybekelését Indiában – a romantika 
vékony máza ellenére – a késQbbiekben is hatá-
rozottan kereskedelmi stílusban intézték.

A 19. századra megváltozott a helyzet: már nem 
a feleségjelölteknek fizettek, hanem épp ellenkezQ-
leg, a reménybeli arának kellett kiváltana egy 200 
font érték_ kötvényt azért a kiváltságért, hogy egy 
ismeretlen földre hajózhasson és ott egy jóformán 
vadidegen férfivel frigyre léphessen. Indiában ak-
koriban három-négy brit férfi jutott minden egyes 
brit nQre, így a hosszú utazásra vállalkozó höl-
gyeknek jó okuk volt arra, hogy bízzanak a sikeres 
házasságkötésben. (A „hagyományos” módszer 
mellett ráadásul olyan esetekrQl is lehetett plety-
kákat hallani, amikor az eljegyzést úgy jelentették 

1 A könyv elsQ (keménytáblás) kiadása 2012-ben 
jelent meg. Recenziónk az új, puhafedel_ kiadás 
megjelenése alkalmából íródott.

be, hogy a jövendQbeli férj már a halálos ágyán 
feküdt…) Akinek pedig mindennek ellenére sem 
sikerült akárcsak a legszerényebb potenciális férj-
jelölttel is az oltár elé lépni – nos, azt felrakták egy 
minden kényelmet nélkülözQ teherhajó fedélzetére, 
és szégyenszemre mehetett vissza Angliába…

De Courcy-nak tekintélyes mennyiség_ anyagon 
kellett átrágnia magát, olyan forrásokban kutatott 
adatok után, amelyek egyrészt a 17. századtól, azaz 
a társaság történetének korai szakaszától kezdve 
a 19. század közepéig datálódnak, amikor átadták 
a hatalmat a Rádzsnak (az indiai brit közigazga-
tásnak), illetve onnantól a brit uralom végéig a 
második világháború után. A felhasznált anyag 
nagy része a 19. század végérQl és a 20. század 
elejérQl származik – talán azért, mert ezekbQl volt 
több, de talán azért is, mert ez a korszak t_nik de 
Courcy kedvenc vadászterületének. (Ez talán nem 
is annyira meglepQ, elvégre mi mást várhatnánk a 
The Viceroy’s Daughters: The Lives of the Curzon 
Sisters (Az alkirály lányai: A CurzonnQvérek élete 
(William Morrow, 2002) és a brit nQk életérQl, 
háborús erQfeszítéseirQl szóló Debs at War: How 
Wartime Changed Their Lives, 19391945 (W&N, 
2005) cím_ könyvek szerzQjétQl?)

A The Fishing Fleet: HusbandHunting in the 
Raj (A halászflotta: Férjvadászat a Rádzs korá-
ban) fejezetei dokumentálják az Indiában férjet 
keresQ nQk utazásának állomásait a kihajózástól 
kezdve az udvarláson és a házasságon át az elsQ 
otthonig. Egy-egy közbeékelt fejezetbQl pikáns 
érdekességeket is megtudhatunk, például azt, hogy 
a Simlához (ma az észak-indiai Himácsal Prades 
állam fQvárosa, a 19. században a britek nyári fQ-
városa volt) hasonló hegyi üdülQkbe tett kirándu-
lásoknál a síkság hQsége elöli menekülés gyakran 
egyet jelentett a bizonyos társadalmi szabályok 
alól való kibújás lehetQségével. (Kissé érthetQbben 
fogalmazva arról van szó, hogy az ide látogató 
urak társaságában nemritkán olyan hölgyet talál-
hatunk, aki valaki más felesége volt…)
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Mind a hadsereg, mind az indiai polgári igaz-
gatás igyekezett lebeszélni a férfiakat arról, hogy 
30 éves koruk elQtt megnQsüljenek (ez volt az az 
életkor, amikor a férfiakat már alkalmasnak tekin-
tették arra, hogy családjukat fenn tudják tartani). 
Ugyanakkor a „rendelkezésre álló” férjjelöltek leg-
többje jóval fiatalabb volt ennél, így csak természe-
tes, hogy a Rádzs paternalizmusa – amire rányomta 
a bélyegét egy sajátos hierarchia, ami majdnem 
ugyanolyan mereven kötötte a briteket, mint a hin-
dukat a kasztrendszer – a házassági kapcsolatokat 
is meghatározta. A jövendQbeli feleségek kedvét 
igyekeztek elvenni attól, hogy „okosak” legyenek 
(az egyik menyasszonyjelölt például arra vezette 
vissza a személye iránti érdeklQdés hiányát, hogy 
azt pletykálták róla, kedveli a költészetet), és állan-
dóan emlékeztették Qket arra, hogy a közösségben 
elfoglalt helyük a férjük státuszától függ. A maga-
sabb rangúak mindenféle kiváltságra igényt tart-
hattak, kezdve a klubbeli külön ülQhelytQl egészen 
addig, hogy a vacsora után elsQként használhassák a 
mellékhelyiséget. A nQktQl elvárták, hogy a társaság 
által elvárt öltözéket viseljék (egészen a koleraöv2 
néven ismert flanelbQl készült ruhadarabig) és kifo-
gástalanul viselkedjenek. Még az arisztokrata Lady 
Canningnek is meg kellett Qriznie a nyugalmát, 
miközben „egérnagyságú csótányok” mászkáltak 
párosával a hálószobája padlóján „mintha kocsi elé 
fogott lovak” lennének.

És mi volt a helyzet a férfiakkal? Bizonyára 
éppolyan titokzatosnak t_ntek, mint az ország, 
amelyben az új feleségek találták magukat. A szi-
gorú viktoriánus erkölcsök korában a nászéjszaka 
igazán sokkoló élmény lehetett. „Egy csók volt 
a legtöbb lány álmainak csúcsa – jegyzi meg de 
Courcy –, talán azért, mert sokuknak nem volt 
világos elképzelése arról, hogy mi fog történni 
azután.” A megnyugtatásukra tett jó szándékú 
kísérletek pedig gyakran csak még nagyobb zavart 
okoztak. „Bármit is tegyen veled Ralph ma este 
– mondta egy fiatalasszonynak a sógora a házas-
sága napján –, ne feledd, hogy abban nincs semmi 
rossz.” Ez volt, idézte fel késQbb az asszony, „min-

2 A koleraöv egyfajta haskötQ volt, amit férfiak és 
nQk egyaránt viseltek, hogy melegen és szárazon 
tartsa a hastájékot. A baktériumok felfedezése 
elQtt ugyanis úgy tartották, hogy a kolera, di-
zentéria és hasonló betegségek hátterében a has 
kih_lése áll.

den felkészítés a házaséletre, amiben részesültem. 
Fogalmam sem volt, hogy mit is akart ezzel [a 
sógorom] mondani.”

A legtöbb nQ számára a brit Rádzsban az esküvQ 
utáni élet a luxus és a nehézségek különös keveré-
kének bizonyult. Annyi volt a szolga, hogy a ház 
úrnQjének gyakran nem maradt semmi dolga, és 
magányos maradt a saját házában, még ha soha 
nem is volt egyedül. Az utazás nehéz és veszélyes 
kalandnak bizonyulhatott (még a 19. század végén 
is koporsókat tartottak készenlétben minden vasút-
állomáson, magyarázza de Courcy, arra az esetre, 
ha „egy utas meghalna útközben”), de otthon ülni 
ugyanolyan kockázatos lehetett. Veszett kóbor ku-
tyák falkái jártak az utcákon, és minden elQjel nél-
kül szokatlan járványok verték le lábukról az embe-
reket. Egy látszólag egészséges ember, akivel este 
találkoztál, reggelre akár már halott is lehetett… 
Minden szórakoztató egzotikus kalandnak – tevelo-
vaglás teljes estélyi ruhában, házassági ajánlat egy 
elefánt hátán tigrisvadászat közben – van egy nyug-
talanító ellenpontja. Az éjszakai zajok a kertben? 
Á semmiség, csak a bokrokat gondozó foglyok 
láncai csörögnek. Ja, és ne is törQdjünk azzal, hogy 
mit csinál a papa az ebédlQasztalnál: hajlamos arra, 
hogy elQhúzza a revolverét, és rá-rálQjön a szeme 
elé kerülQ patkányokra.

Az ellentétek ellenállhatatlanul melodrama-
tikusak, a karakterek színesek és mégis annyira 
elfojtottak. Na és azok a csodálatos kosztümök! 
Ilyen ruhákról olvasva csak csodálkozni lehet 
azon, hogy miért nem küldte Julian Fellowes, a 
Downton Abbey cím_ tévésorozat írója a soro-
zat szereplQgárdájának még néhány tagját Miss 
O’Brien3 után, hogy Delhiben és azon túl keressék 
a szerencséjüket.

(New York Times – Sunday Book Review)

3 A Downton Abbey cím_ angol-amerikai kopro-
dukcióban készült kosztümös drámasorozat – 
2014 eleje óta az egyik magyar csatorna is sugá-
rozza – az 1920-as évek Angliájában játszódik. A 
Siobhan Finneran által alakított Sarah O’Brien a 
címben szereplQ birtokon élQ szolgálók egyike, 
a sorozat egyik fontos szereplQje volt az elsQ 
három évadban. A negyedik évadból azonban már 
„kiírták” (a történet szerint elhagyja a birtokot és 
Indiába költözik), mivel lejárt a színésznQ három-
éves szerzQdése, és azt más filmes elfoglaltságai 
miatt nem hosszabbította meg.


