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STUART MÁRIA.

Első fejezet.

Skóthon Stuart Mária előtt. — Harczai Angolhon ellen, függetlenségének fenn
tartása végett. —  Királyainak s nagyjainak küzdelmei. —  Állapota V. Jakab 

halála- és Stuart Mária trónraléptekor.

Skóthon egyike volt Európa leghányatottabb országainak 
azon időpontig, midőn Angolhonnal egyesittetett s vele Nagy- 
Britanniát képezé. Nemzeti királyainak egyike alatt sem ment 
át annyi forradalmon s nyújtá oly szomorú végzetek sorát, 
mint Stuart Mária alatt. — Ezen a balsors által születésétől 
egész haláláig szüntelen üldözött királynő alig hat napos korú 
volt, midőn trónra hivatott. Csakhamar országát odahagyni 
kénytelen, a franczia korona-örököshöz ment férjhez, majd azt 
18 éves korában elvesztette. Ily nagyon ifjú korban özvegy
ségre jutván, Skóthonba visszatért, hol épen akkor ment 
végbe a protestáns forradalom, s hol a régi hűbéri hajthatat- 
lansághoz az új hitel vek által gerjesztett vakbuzgalom járult. 
Ott kevés idő múltán fogságra vettetett, letétetett, száműze
tett s alattvalóinak erőszakosságai elöl menekülni akarván, 
szomszédjai hatalmába esett, kik 19 éven át fogva tartották s 
vérpadon kivégezték.

Elbeszélvén oly sok más iró után ezen meginditó s szo
morú történetet, megkísérlem annak eseményeit egész valósá
gukban állítani elő, nem hagyva bizonytalanságot igazi okaik 
iránt. Az újabban használt vagy felfedezett okmányokhoz eddig- 
elé ismeretleneket is csatolandók. Teljesebb adatok segedelmével
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talán sikerülend új világot deríteni ezen több pontjaiban ho
mályos tárgyra. Tartózkodva minden elfogultságtól ezen bájló 
királynőnek, kiért az utókor is hévül, sem dicsőítője, sem 
lealacsonyitója nem leszek. Skót- vagy angolként Stuart 
Máriát sem mint catholicust sem mint protestánst megítélni 
nem fogom. A történelem nyugodt igazságával fogom nyo
mozni, mi volt légyen viszontagságaiban végzetszerü vagy 
önokozta, elnézés és túlszigor nélkül adván elő helyzeteit es 
magaviseletét.

Mindenekelőtt mellőzhetetlen előadnom Skóthonnak po
litikai állását s a protestáns forradalom szellemét, melyek oly 
nagy befolyással voltak Stuart Mária végzetére.

A britt sziget keleti végére helyezve, hegységekkel bo
rítva, pusztákkal telve, tavakkal hasítva a szegény és har- 
czias Skóthon állhatatosan védelmezé magát a különféle hódí
tók ellen, kik ezen szigetnek déli részét elfoglalák. Az ókorban 
megmenekült a római iga alól; a germán betörések idejében 
a szászok fegyverétől, az anglusoktól és dánoktól; a hűbéri 
időszakban az anglo-normannok uralmától. Nyers és rettent- 
hetlen lakói nemzetségi főnökök által kormányzott ciánokra 
voltak felosztva, kiket hűséggel követtek s kikért odaadással 
áldozták fel magukat. A külön ciánokban mindannyian ugyan 
egy nevet viseltek s szenvedett meggyaláztatások- s elkövetett 
gyilkosságokért ciánról clanra öröklő bosszú érzelmeket táp
láltak, ama halálos gyűlölséget, mely egyik főjellege az ős
államnak, hol a társadalom még csak a családban sarkallik. 
A  régi gall törzsnek maradványai, vállalkozó jellemmel, visz- 
szálkodó szellemmel, hajthatlan bátorsággal, változó hajla
mokkal s majdnem változhatlan erkölcsökkel bírtak. Bár 
Stuart Mária idejében számban igen megfogyva, mégis megtar
tották a celt tribusok nyelvét, mezét, szervezetét s részben 
fegyvereit is.

Skóthonnak nemzeti királyai alatt a tizenegyedik század 
végétől egész a tizenharmadik század végéig szász mene
kültek és normann kalandorok nyomultak vagy fogadtattak 
be az alvidékre, kik ott kevésbbé mint hódítók s inkább 
gyarmatosokként telepedvén meg, a piktekkel és skótokkal 
•elegyedtek. Ugyanazon időkorban a germán népek hűbéri
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rendszere honosodott meg a gall tribusok ős törzsrendszere 
mellett, mely utóbbi éjszakon a Grampian hegyiánczolatban, 
folyton uralgott, s délen a Cheviot hegylánczolatban, valamint 
a Skóthont Angolhontól elválasztó mocsáros vidéken is, bár 
némileg módosultán fentartotta magát. —  Innen kezdve ezen 
kis országban két nép, két nyelv, két társadalmi állapot, két 
szervezeti rend létezett. Az ös czelt törzs a hegyes vidékeket 
tartotta meg; a germán törzsű angol szászok és normannok 
a sikságot foglalák el. —  A magaslatok vad lakói az úgy
nevezett highlanderek gall nyelven beszéltek, az alvidék 
fegyveres gyarmatosai angol ajkúak voltak. Az elsőbbiek 
folyvást a clan kormánya alatt éltek; az utóbbiak a hűbéri 
rendszer alatt; amazok, kivált a nemzetségi köteléket ösmerék 
el, emezek katonai szervezetű politikai és területi tömbökre 
voltak felosztva.

A háború úgy szólván állandó vala Skótzia földén, hol 
kevés város emelkedett, de mértföldről mértföldre erősségek 
meredeztek, melyekbe vonult vissza a föld népe, midőn a ma
gán viszályok kitörtek. A belső küzdelmekhez, melyek majd
nem soha sem szűntek meg ciánról clanra, valamint a high
landerek és lowlanderek vagyis az alvidék lakói között, sokáig 
félelmes külső háborúk is járultak. Az an goi-normann királyok, 
kik megszállották Irlandot s meghódították a gallok tartomá
nyát, Skóthon uralma után vágytak. Ez által egészen hatalmuk 
alá hajtották volna a britt szigeteknek azon részét, hol a gall 
törzs függetlenül tartotta fenn magát. Több ízben győzelmesen 
vonultak be Skóthonba, sőt I. és III-ik Eduárd alatt ott vég
kép elhelyezkedni látszottak Wallace hősi erőködései és 
Bruce Robert makacs ellentállása daczára. Ezen időszak táján 
valószínűleg sikerülendett Skóthont Angolországhoz csatolniok, 
ha nem kényszerűitek volna több mint egy századon keresztül 
haderejüket a szárazföldre vinni át, ottani birtokaik védelmére 
vagy nagyobbitására. A franczia királyok ellen folytatott hosszas 
háborúk miatt Irland meghódítását végre nem hajthaták, s 
uralmukat Skóthonban meg nem szilárdíthaták. Minélfogva 
1357. év óta, midőn II. David, az atyja, Bruce Róbert által 
dicsőségesen megalapított trónra, ismét fellépett, Skóthonnak 
nemzeti függetlensége vitálytalanná válván, Anglia királyai 
által fenyegettetni megszűnt.

l*
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Ezen nagy eredmény sokban Francziaország hozzájárulása 
által éretett el. — Ugyanazon ellenség folytonos támadásainak 
kitéve, ezen állam Skóthonnal a tizenharmadik században szö
vetséget kötött, mely egész a tizenhatodik század végéig fen- 
állott, s mind a két országra nézve egyaránt hasznos volt, elő
segítvén hol az egyiknek hol a másiknak Angoloktóli szaba
dulását. Ezen szövetség gondosan tartatott fenn a franczia 
királyok által, kik segedelmet küldöttek a skótoknak midőn 
ezek veszélyben forogtak, s hasonló esetben viszont emezektől 
segíttetének; kik skót testőrséggel környezteték magukat, a 
hatalmas Stuart, Douglas s Hamilton családok egynémely tag
jainak czimeket és javadalmakat adományozának s udvarukat 
menedékhely vagy képezde gyanánt tárva tartották a száraz
földre menekült vagy oda művelődés végett érkezett skót 
nemesség előtt. —  Ezen egész a tizenhatodik század végéig 
fenállott frigy nem kevéssé befolyt Stuart Mária végzetére, 
francziává tevén őt születésénél, nevelésénél, első házasságánál 
s erkölcseinél fogva; s felkoltvén az ellentállási szellemet az 
ezen fejedelemnö kiskorúsága és távolléte alatt túlhatalmassá 
vált Skót főnemességben.

Stuart Máriának öt trónelődje, követve az általános irányt, 
mely szerint az államok a főhatalom öszpontositására töre
kedtek, sikertelenül kisérlették meg az egyeduralmi kormány
idom alá hajtani s hódolatra bírni ezen rettenetes nemes
séget. Ekkor közöttük és a főurak között politikai küzdelem 
támadt, mely a skótok és angolok közötti nemzeti harczokra 
következett. A főurak, kik közűi többen clanfonökök és 
hűbérurak voltak, tekintélyes erők felett rendelkezének. Egy
maga a fekete Douglas-ok főnöke, kinek védelme alatt állot
tak a skócziai határszélek a déli vidéken, ezer, sót tizenöt 
száz lovast birt rendes kíséretül, s negyvenezer embert állítha
tott ki hadjáratra. A királyok ellenben sem állandó hadse
reggel sem pénzbeli segélyforrásokkal nem bírtak. Hatalmuk 
egyedül a királyi czimben feküdt, mely nem mindig tartatott 
tiszteletben; s főhatóságuk a nagy nemzetségek mulékony és 
változó hűségében rejlett, melyeket egymás ellenében hasz
náltak fel. Ezen tehetlenségi állapot daczára a Stuartok merész 
fejedelmi háza, mely női ágon lépett Bruce Róbert trónjára, 
1423-tól kezdve egész 1542-ig folytatá a főnemesség lealázását.
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I. Jakab kezdő meg ezen nehéz vállalatot. Tizennyolcz 
évi fogság után Angolországból Skóthonba vissza térvén, az 
angol kormányzatot vévé mintául s akará megalapítani honá
ban. Hogy minden ellenállást megtörjön, hadjáratot vitt a 
Highland-okra s több mint negyven clanfőnököt ejtett hatal
mába. Azután több fő lordot támadott meg, kik fejedelmek
ként uralkodtak jószágaikban, ekkép sújtván a két rendbeli 
főnemességet, melynek fenállása gátolá a királyi hatalom 
gyakorlását. Megtiltá a nagyok szövetkezéseit; két kamarára 
osztá a skót parlamentet, mely addig csupán egy gyülekezetét 
képezett s a főnemesség által kormányoztatott; megszilárditá 
a közigazságszolgáltatást, s az országszerte négyszer tartott 
törvényszékek illetősége alá veté a fegyveres kézzel oldatni 
szokott vitályokat, s visszafoglalá a koronától elbitorlott vagy 
annak kárára kizsarolt grófságokat és javadalmakat törvény
telen vagy lázadó birtokosaiktól. De a nemesség újitásain és 
szigorán felzaj dúlva, további folyamuknak gyilkosság által gátot 
vetett. Összeesküvés támadt ellene, s az összeesküdtek által 
Perthben meglepetvén, megöletett 1437. jan. 14-én.

Minden újitások, melyeket az államba behozott, eltűntek 
ha II. Jakab kiskorúsága alatt, ki egyébként szinte felvállalá 
atyja terveit, midőn nagykorúvá Ion. Douglas gróf leghatah 
masabb főúr délen, szövetségre lépett a keleten igen hatalmas 
Crawford gróffal s Ross gróffal, ki az éjszakot uralta. Il-ik 
Jakab, reá nem bírhatván Őt, hogy lemondjon ezen szövetségről, 
saját kezével ledöfte a Stirlingi várban, hová szabad menet 
biztosítása mellett hívatá. Ezen árulási és erőszakossági tény 
után könyörtelen harcz támadt a Stuartok és Douglasok között, 
kik egyenlő haderők élén törtek egymás ellen. A két had
sereg, mindegyik negyvenezer főnyi, Carron kis folyam partjain 
találkozott. Be kelle következni, hogy a Stuartok lever
jék a Douglasokat, vagy a Douglasok tegyék tönkre a Stuarto
kat. A nemesség félelme ama büszke és nagyravágyó nem
zetségnek már-már túlságos hatalmától, mely győzelem eseté
ben a királyinál nehezebb jármot vetett volna reá, a Stuartok
nak engedő a diadalt. Douglas Jakab övéinek egy része által 
elhagyatván, megveretett, birtokaitól inegfosztatott s száműzetett. 
Vele eldőlt a fekete Douglasok ága, birtokai felosztattak az 
Angus ágbeli vörös Douglas, a keleti Hamilton és a délszaki
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Buccleuchi Scott nemzetségek között, melyek a felforgatott 
család romjaiból emelkedőnek fel, a nélkül azonban, hogy 
szintoly hatalmasakká váltak volna.

A vállalkozó II. Jakab nem soká élte túl ezen ered
ményt, mely öt félelmessé tévé a nemesség előtt. Huszonki- 
lencz éves korában halt meg egy ágyú szétrobbanása követ
keztében Roxburg előtt 1460-ban. Ezen halál által valószínűleg 
atyjáéhoz hasonlót került el, mely fiának maradt fen tartva. A 
kiskorban hátrahagyott III. Jakab folytatá két elődjének művét, 
mihelyt kormányozhatott. De belátás és erély nélkül tévé azt. 
Póri osztályból választott főhivatalnokok és kedvenczek által 
környezteivé, hatalmát oly kezekre bizá, melyek azt lealacso- 
nyitandók voltak s nem öregbítheték. A helyett hogy a ne
messég meghasonlásán dolgozott volna, azt egészen maga ellen 
egyesítő, s ép oly félénknek mint tehetetlennek mutatkozott. 
1482-ben a főurak kézre keriték pórias kedvenczeit s a Lau- 
deri hídon felakasztaták, 1488-ban pedig megütközének vele 
Sanchie mellett, s futás közben leszúrták.

Felriadva, vagy okulva egyaránt gyászos sorsukon IV. 
Jakab nem követé ősei nyomát. Egyetértett a skót nemes
séggel, melyet azok megtámadtak s kibékült Anglia kirá
lyaival, kikkel küzdötte^ volt. A belső öszhangot s külső 
békét országának megszilárdítására s pallérozására használta 
fel. Nőül vévé az eszélyes VIÍ. Henrik leányát, ki épen 
akkor végezte be Angolhonban a York és Lancaster házak 
közti hosszas polgári háborúkat, és ki átlátta ezen szövetség
nek hasznos voltát még meg nem szilárdéit királyságára nézve. 
A  Tudorok, kiknek királyi házát VII. Henrik alapítá meg, új 
tervekkel viseltettek Skóthon iránt. Többé nem szándékoz
tak azt erőszakosan kebelezni be Angliába, vagy hűbérileg 
hódoltatni meg, mint azt hajdan a Plantagenetek megkísértették: 
hanem házasságok és szerződések által akarták azt angol szö
vetségre bírni, s ekkép elvonni a franczia szövetségtől, mely 
két századon át elődjeik terveinek meghiúsítására szolgált a 
szigeten úgy mint a szárazföldön. A két királyságnak poli
tikai közeledését eszközölni és ekként területi egyesülésüket 
előkészíteni, ez volt azon rendszer, melyet VII. Henrik Margit 
leányának IV. Jakabbali összeházasítása és egy védelmi és 
daczszövets égnek létrehozása által megszentesített, mely utób
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bival mérte az első csapást a Skóthon és Francziaország 
között fenállott régi szövetségre. De VIII. Henrik csakhamar 
megdönté atyja művét, kinek sem eszélyes kíméletét, sem 
sikeres ügyességét nem öröklé. Kényszerité IV. Jakabot 
1513-ban újból szövetkezni Francziaországgal s fegyvert ra
gadni ellene. A háború ugyan balúl végződött a királyra s 
a Skót nemességre nézve, kik ez úttal egyesülve voltak. IV. 
Jakab megbukott alatta. Halálát érte a Floddeni csatatéren, 
tízezer övéivel, kik között találtatott két érsek, két süveges 
apát, tizenkét gróf, tizenhárom lord, öt főúri elsőszülött, és 
számos alsóbbrangú nemes. Az ország legnagyobb zavarba 
jutott fiatal utódja, V. Jakab alatt, ki még nem volt két éves 
midőn atyját a trónon helyettesíté.

V. Jakab hosszú kiskorúsága alatt Skóthonnak nagy 
nemzetségei vetélkedtek a főhatalomért, s egész Edimburg 
utczáiban csatároztak. Kivált a Hamiltonok és vörös Doug- 
lasok szakaszták pártra az országot. Az elsőbbiek feje az 
Arrani gróf volt, a Stuartok után legközelebb örököse a skót 
koronának, az utóbbiak az Angusi grófnak hódoltak, ki nőül 
vette IV. Jakab özvegyét VIII. Henrik nővérét. A Hamilton 
nemzetség általán hive maradt a franczia politikának, a Douglas 
nemzetség pedig az angol befolyást igyekezett az országban 
fentartani és öregbíteni. Hosszú küzdelmek után végre a két 
párt a királyság rovására egyezett meg. Az ifjú fejedelem oly 
szoros gyámság alatt tartatott, hogy az valóságos fogsághoz 
hasonlított. Ez okból engesztelhetlen gyülölséget táplált a skót 
nemesség ellen, s azon rendszeres szándékhoz, melyei elődjei 
azt megalázni törekedtek, nála boszúvágy is csatlakozott. Mi
helyt megszabadúlhatott Angus gróf igája alól, ki nevében 
kormányzott, ellene indult, s Angliába menekülni kényszerité, 
hol a vörös Douglasok ezen főnöke V. Jakabnak élte hosz- 
sziglan számkivetésben maradt. A szenvedélyes V. Jakab 
elődjeinél merészebben járt el a korona általános tekintélyének 
helyreállítása s a nemesség féktelen hatalmának leszállítása 
körűi. Leveré a vörös Douglasokat mint szépatyja II. Jakab 
leverte volt a fekete Douglasokat. Aztán hadjáratot vitt a 
déli határokra, hol a Hepburn, Hume, Scott és Kér harczias 
ciánok teljes fegyelmetlenségben éltek, kiknek várait elfog- 
lalá, főnökeit hatalmába ejté s ellenszegülésüket leküzdé. —
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Hatalma és szigora által mindenütt mély rettegést hagyott 
hátra, megfenyítette az erőszakos és vad népségek által szün
telen elkövetett gyilkosságokat, üldöztette a népszokásban rejlő 
gyújtogatásokat és marhalopásokat, megjavította a törvényke
zési intézményeket, előmozdította a szellemi művelődést, több 
nemű ipart fejtett ki, Skóthont számos épitménynyel diszité s 
a belbékét oly biztossá tévé, miszerint közmondássá vált, 
hogy „a bokrok őrzik a teheneket.u

Mindezen változások mulékonyak valának. A skót tár
sadalom külszínén vitetvén véghez, annak mélyébe időfogytán 
nem hatottak. VIII. Henrik különösen hozzájárult ennek 
megakadályozásához. Ezen heves és kénykedo fejedelem uno- 
kaöcscsét a királyt be akará vonni minden politikai és vallá
sos terveibe. Midőn a római egyháztól elpártolt, arra ösztönző
V. Jakabot, hogy országába is,behozza az általa a magáéban 
véghez vitt vallásváltoztatást. Átlátta, hogy midőn Anglia pro
testánssá Ion, Skóthon nem maradhatott catholicus a nélkül, 
hogy még inkább ne tereitessék ama szárazföldi szövetségek 
felé, melyektől atyja s ő azt elválasztani törekedtek s hogy 
újabb ellenségeskedési indokok ismét fel ne idézzék és sú
lyosbítsák a régieket. Ennélfogva csábitó ajánlatokat tőn 
öcscsének s idősb leányát nőül Ígérte heki.

V. Jakab egy ideig habozott. A skót papság szerfeletti 
romlottsága, mely az egyháziaknak akkoriban általánosan bűnül 
rótt közönyösséghez járult, s a skót nemesség durva szokásai 
és erőszakos erkölcse hajlandóvá tevék a királyt reform iránt. 
A  papság terjedelmes birtokai is kecsegtetők. Sőt sir Lindsay 
David költőnek és Buchanan György tudornak megengedte, 
gúnyiratokat tenni közzé a barátok s papok ellen, melyeket a 
nép mohó kedvezéssel fogadott. De csakhamar mást határo
zott. Átlátta, vagy meggyőzetett a felöl, hogy megrendíteni a 
papságot annyit tett, mint gyarapítani a nemességet; hogy ama 
testületet javadalmaitól megfosztani nem lehetett a nélkül, hogy 
ezek nagyrészt az utóbbinak essenek martalékúl. Ekként 
cselekedni annyit tett volna, mint ellenkezni elődjeivel, s meg
tagadni önmagát; annyit tett volna, mint felhagyva a nemes
ség ellenében több mint egy század óta követett tervvel, egé
szen ellenkezőt állapítani meg. V. Jakab továbbá tekintetbe 
vévé, hogy a papságban foglaltatott az országnak majdnem
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egész felvilágosodása, s hogy abból került ki legnagyobb része 
a magas állam hivatalok betöltésére képes férfiaknak, s hogy 
tehát a papság bukásával Skóthon a tudatlanságba sülyeden- 
dett, s a hűbéri főnemesség ellensúly nélkül maradandóit a 
parlamentben úgy mint a tartományokban. A primás Beaton, 
Szent-Endrei érsek s a többi püspökök még inkább meggyő
zék őt a papság nevében ötvenezer livrenyi évi segélypénz 
felajánlása által, mely kapzsiságát kielégítette, s előmozditan- 
dotta védelmét VIII. Henrik ellen, ha ezen fejedelem elége
detlenségében háborút üzent volna ellene.

Választania kellvén a catholica egyház megrontása s a 
hűbéri nemesség lealázása között, V. Jakab az utóbbinál 
maradott. Azonban visszautasítván VIII. Henrik kény tető ba
rátságát, I. Ferencz pártfogó szövetségéhez kellett folyamodnia. 
Kényszerülve visszatért tehát házának s honának régi politi
kájához. O maga ment Francziaországba, nőül venni I. Ferencz 
leányát Magdolnát 1537-ben. Ezen herczegnő kevéssel házas
sága után meghalálozván, Jakab következő évben második 
házasságra lépett Lotharingiai Máriával Longueville herczeg öz
vegyével s Guise Ferencz herczeg nővérével. Ezen egybeke
lés előre jelzé követendő eljárását úgy a hitújitók ellenében, 
kiknek tanai komoran terjedeztek Skóthonban, valamint a föl
des urak ellen, kik türelmetlenül viselék hatalmának súlyát. 
Törvény és kegyetlen kivégzések által üldözte a protestánsokat 
s erőszakosságait az ország legnagyobb családaira kiterjesztette. 
Ezekre nézve minden összeesküvési gyanú rettenetes bünteté
seket vont maga után. Az -ingerültségnek s gyülölségnek leg- 
magasb fokára csigáztatva a nemesség csak alkalomra várt, 
hogy V. Jakab elleni bősz indulatának kitörést engedhessen. 
Ezen alkalom csakhamar bekövetkezett.

VIH. Henrik újból sürgeté a skót királyt, hogy vele 
egyesülten a reformatiót országába behozza. Sőt maga Yorkba 
helyezkedett át, hogy V. Jakabbal, ki odajövételét megígérte, 
találkozhassék. De ott hat napon át a bátya hasztalanúl várt 
öcscsére s dühében neki azonnal hadat üzent. Ez volt V. Jakabra 
nézve a veszélyes pillanat. Az angol királyt csak a skót 
nemesség hadseregével verhette vissza, melynek inkább állt 
érdekében őt gyengíteni mintsem győzelemre segíteni. El kelle 
érnie ezen szomorú tapasztalást. Az angolok feldúlván a skót
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határszéleket, hónukba vissza tértek, a skót nemesség vonako
dott őket odáig üldözni, kinyilatkoztatván V. Jakab előtt, hogy 
ezen háború az ország érdekeivel ellenkeznék, s hogy külön
ben is az ellenség visszavonulása folytatását hasztalanná tenné. 
Ezen merész elpártolásuk az elhagyatott királyt mélyen leveré. 
Mindamellett hadjáratot szervezett Angolország ellen, melynek 
vezényletét Sinclair Olivérre bízta, kit mint a király kedvenczét 
8 a papság barátját a nemesség utált, s ki tiz ezer ember élén 
a nyugati határszélen át előre nyomúlt. A skót hadsereg a 
Solway öbölnek keleti szélén öt száz angolra bukkanván, elő
lük megfutamodott, inkább megalázni akarván a királyt meg- 
veretése által, mint, sem erősbíteni előnyt víva ki, melyet az 
hatalmának öregbítésére forditandott, A Solvay-mossi gyaláza
tos és jelentöséges kudarcz kétségbe ejté V. Jakabot. Lázba 
esett s 1542-i december 14-én a Falklandi várban megháláló- 
zott, korának harminczegyedik évében. Kevéssel halála előtt 
értesülvén, hogy neje Linlinthgowban leányt szült, szomorúan 
jegyzé meg, a skót koronáról beszélvén, mely Bruce Robertnek 
egy unokaleányával szállott a Stuart házra: „Leánynyal jött, 
s leánynyal fog elmenni.* Ezen leánygyermek Stuart Mária 
volt, született 1542-i december 8-án.

Azon időpontban, midőn a hat napos királyné, kinek 
hosszú kiskorúsága alatt a nemesség anarchikus uralma csak
hamar ismét lábra kapott s öregbedett, trónra jutott, a meg
előző öt király által kitűzött átalakítás műve kezdetinél alig 
haladott előbbre. Skóthon régi állapotja, nem változott. Mint 
előbb pusztákkal telt s várakkal még mindig megrakott terü
letén a városok csak kevéssel szaporodtak vagy nagyobbúltak. 
A ciánok is hübérek öserejükben fenállottak. Nem talál
tak ellensúlyt sem a községekben, melyek eléggé ki nem 
fejlődtek, sem a királyságban, mely nem volt eléggé hatalmas. 
A  királyság ugyan megkisérlé behozni Skóthonba az általános 
államszervezetet, a nélkül azonban, hogy azt mint több más 
országban túlsúlyra sikerült volna emelnie. A törvényhozó 
hatalom, a közerő, a bírói hatalom nem csak a főurak jószá
gaiban, hanem a királyi kerületekben is örökös természetűek 
lévén, mely utóbbiakban sénéchal, baillif, stévard (felügyelő) 
czimű hivatalnokok által gyakoroltatának, a nemesség kezei 
között maradtak; ez kormányzá a parlamentet, székelt a biró-
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Ságoknál, képezé a hűbéri hadsereget, sőt városnagyi hivatalo
kat is elnyert.

A skót parlament egy gyülekezetét képezett. I. Jakab 
király ugyan két kamarára osztá fel az angol parlament min
tája szerint; de ezen ujitás nem tartatott tiszteletben. Vissza
térvén régi alakjára a skót parlament képezé az ország főta
nácsát, melyben közösen határoztak a világi lordok, az egy
házi lordok, a városok küldöttjei és a korona hivatalnokai. 
Egy Skóthonban sajátlagos intézménynél fogva harminczkét 
tagból álló testület „czikkelyes lordok választmánya4* czím 
alatt különvált a nagy gyülekezettől s előkészité az ülésben 
tárgyalandó ügyeket. Ezen választmány kormányzá a par
lamentet, melynek kebeléből választatott.

A skót királyok megkisérlették egy a hűbéri igazságszol
gáltatásnál feljebbvaló általános törvénykezés megalapítását. 
Ezen igazságszolgáltatás eleinte mozgékony volt, s az I. Ja
kabtól alkotott úgynevezett székelő lordok által az ország 
különböző részeiben három-három hónaponként tartott törvény
székek alkalmával gyakoroltatott. Állandóvá vált IV. Jakab 
alatt az úgynevezett mindennapi tanács lordjai törvényszéke 
alakjában, mely Edimburgban székelt. Végre még teljesebbé 
Ion V. Jakab alatt, ki az úgynevezett törvénykezési testületet 
alakitotta. Azonban magok a nemesek által szolgáltatván ki, 
szenvedélyeiktől és viszályaiktól Ion függővé. Ott, hol nem 
létez részrehajlatlan közhatalom, nem maradhat tiszteletben az 
általános törvénykezés sem. Az igazságszolgáltatás csak egy 
módjává fajúi az elnyomásnak. A hatalmasabb a gyengébb 
ellen fordítja azt. Skóthonban a királyoknak nem sikerült 
nekik hódolt közhatalmat szerezni. Igen szerény jövedelmek
kel bírván állandó hadseregük nem volt. Haderejük hűbéri 
maradt. Első jelre zászlaik alá seregiének a hadviselésre 
kötelezettek, rendesen csak igen rövid időre. A királyok nem 
bírván saját haderővel a nemesség leküzdésére, rendes kor
mányzattal sem helyettesitheték annak fegyelmeden hatalmát. 
Arra szoríttatván, hogy a földesurakat egymás ellenében fel
használják, megfoszták azokat, kik ellenük voltak, hogy fel
emeljék a nekik kedvezőket. Ekkép csak áthelyezgeték s 
nem gyengiték a főúri hatalmat, s a helyett, hogy szétrombol
ták volna a hűbériség tömbéit, csak másként tölték ki azokat.
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Úgyszólván csak ellenséget cseréltek. Megkisérlék ugyan a 
korona javadalmait elidegeníthetlenekké tenni, visszafoglalni az 
elbitorlott királyi jogokat, eltörölni az örökös határőrséget, 
mindinkább csökkenteni az atyákról gyermekeikre ruházható 
tiszteket, megtiltani az országnagyok szövetkezéseit; azonban 
viszont magok is a szokás és szükség ellenállhatlan rohamánál 
fogva ismét kioszták az elkobzott javakat, újra eladományozák 
a visszavont czimeket, megengedék az eltiltott örökösség foly
tatását s legtöbben tehetleneknek érezték magukat az általuk 
kárhoztatott szövetségek ellenében.

Az öt király közül, kik Stuart Máriát a trónon megelőz
ték, kettő meggyilkoltatott I. és III. Jakab; kettő a csatatéren 
veszett el, II. és IV. Jakab; s V. Jakab, az utolsó, kétségbe
esésből múlt ki, elhagyatva látván magát az általa meghódol- 
tatni vélt nemességtől s meggyőzettnek érezvén magát, midőn 
diadalra számitott. Mind az öt király a skót nemesség ellen
szegülése vagy Angolország ellenségessége miatt bukott el. —  
Aldozatjai egy náluknál hatalmasabb helyzetnek, összeeskü
vések által vagy csatákban vesztek el még fiatalan. A leg
idősebb nem haladott meg negyvenegy .esztendőt, s mindannyian 
gyermekutódokat hagytak hátra. Öt egymásra következő és 
hosszadalmas kiskorúság alatt nemcsak fel volt függesztve a 
királyi mű, de megmerevedve a királyság maga. A nemesség 
visszanyeré mit hatalmából elvesztett, és Skóthon mindennemű 
zavarokba visszasülyedett. így történt, hogy szándékuk és erő- 
ködéseik daczára öt király meghagyván ugyanazon társadalmi 
állapotot, ugyanazon veszedelmeken is ment keresztül. Ezen 
veszedelmek még nagyobbodának Stuart Máriára nézve, kinek 
kiskorúsága alatt a hitelvekben oly változás ment végbe, mely 
a fegyelmetlenségnek s küzdelmeknek új indokait csatolá a 
régiekhez. A protestáns reformatio növelé és kitérj észté a 
főurak zabolátlanságát.
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Második fejezet.

Stuart Mária kiskorúsága. — Arran grófnak a Hamiltonok főnökének kor
mányzósága. — VIII. Henrik tervei Stuart Máriára nézve. —  Sikertelen 
kö zb en já rá sa  fiával a Galli herczeggel való összeházasítása és Skóthonnak 
Angolországgal való egyesítése végett. — Angolország részéröli hadüzenet 
Skóthon ellen. —  A Skótok balsorsa és ellentállása. —  Francziaországgali 
szoros egyesülésök. —  Stuart Máriának Francziaországba való küldetése, tar
tózkodása és neveltetése II. Henrik udvaránál. —  Franczia seregek érkezése 
Skóthonba. —  Az angolok kiűzetése, s azokkal kötött béke. —  Guise Mária 
kormányzósága, leányának akaratja s H. Henriknek befolyása következté
ben, a Chátellerault herczeggé nevezett Arrani gróf helyébe. —  Stuart Mária 
összekelése a franczia Dauphinnal. —  Skóthon titkos eladományozása 
n . Henrik s utódjai számára Stuart Mária által, ennek magtalan elhúnyta 
esetére. —  Erzsébetnek trónralépte Angolországban, jellem e, kormányzata.
—  Stuart Mária igényei az angol trónra. — A két királynőnek növekvő ve
télkedése. —  A francziák kormányzása Skóthonban. —  A nemesség elé
gedetlensége ezen királyságban. —  A protestantismusnak keletkezése és 
előmenetele Skóthonban. —  Knox János élte, tanai, befolyása. —  Az elé
gedetlen nemesek és üldözött protestánsok szövetkezése, kik politikai és 
vallásos párttá alakúinak gyülekezeti lordok nevezete alatt. —  Felkelésük, 
a francziák kiűzése és az egyház reformatiója végett. —  A királynő ter
mészetes fivérének lord Stuart Jakabnak szereplése. —  II. Henrik halála.
—  II. Ferencz és Stuart Mária trónraléptük Francziaországban. —  A kor
mányzónő részére küldött segély. —  A gyülekezeti lordok segélyt kérnek 
Erzsébettől. —  A Bervicki szerződés Erzsébet és a gyülekezetbeli lordok 
között. — Angol hadsereg és hajóhad Skóthonban. —  Leith ostroifih a 
gyülekezetbeli lordok és Erzsébet egyesült sergei által. —  A franczia párt
nak és a catholicus ügynek hanyatlása. —  A kormányzónŐ halála. —  
Edimburgi szerződés, mely a skót főnemesség uralmát biztosítja s diada
lát megszentesíti. —  A  protestáns istenimádás megalapítása s a presby- 
teri egyház szervezése a genfi hitvallomás és szertartás után. —  A 
franczia udvar ingerültsége. —  II. Ferencz halála. —  Stuart Mária vissza

térése Skóthonba.

Először történt, hogy nő hivatott légyen Skóthon trónjára. 
Stuart Mária korának és nemének kettős gyengeségével lépett 
íel arra. A kormányzóságra, mely sokáig vala tartandó egy, 
atyja halálakor alig hat napos királynő alatt, Beaton bibornok, 
Szent-Endrei érsek, kit primási czimje az egyház fejévé tön, 
és Hamilton Jakab az Arrani gróf, ki legközelebb örököse volt 
a koronának s a legtöbb főúr kedvezése által gyámolittatott, 
vágyódtak. A nemesség feje könnyű szerivel győzelmeske- 
dett a papság főnökén. Az Arrani gróf nyeré el az összegyűlt 
parlamenttől az ország kormányzóságát s az ifjú királynő
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gyámságát. Ezek után Stuart Mária megkoronáztatott 1543-i 
September 9-én a Stirlingi egyházban Beaton bibornok által.

Ezen percztől kezdve képződött s működött a két párt, 
mely Stuart Mária hatalma, személye és öröksége felett vetél
kedett, egyik Angol- másik Francziaországra támaszkodva. 
Az elsőbbi, mely a függetlenségének birtokába ismét belépett 
nemesség legnagyobb részét foglalá magában, eltávolítá az 
ügyviteltől a másodikat, melyhez ragaszkodott a hanyatló 
egyház elégedetlen prímásának vezénylete alatt, egyetértve az 
akkoriban teljesen hatalomtalan Özvegy királynővel. VIII. Hen
rik felhasználandónak gondolá ezen kedvező alkalmat Skóthon 
iránti terveinek valósítására. Valamint pár évvel előbb Mária 
leányát ajánlá V. Jakab nejéül, most Stuart Máriát kérte meg 
fia a Galli herczeg számára. Ezen terv ép oly eszélyes mint 
alkalmas volt. Skóthon örökösének Anglia örököséveli egy
bekelése által zavargás nélkül s egészen természetes módon 
készité elő a két állam egyesülését. De VIII. Henrik meghiú- 
sitá kivitelében. Szilaj vágya sem halasztáshoz alkalmazkodni, 
sem bizonytalanságot elviselni nem bírván, őt szerfelett türel
metlenné és követelővé tette. Maga részére szorgalmazá az 
iíjú királynő őrizetét felserdüléseig s addig is az ország nehány 
legerősebb helyeinek átengedését sürgeté. Ez nem ugyan 
elfoglalása volt az országnak mint Edvárd idejében, de a 
királyság elkobzása és Skóthonnak ideiglenesen angol zárlat 
alá helyezése.

A dolognak ezen ildomtalam siettetése s amaz a skót 
büszkeségre nézve oly sértő követelés sokat ártott VIII. Hen
riknek, ki utóbb igényeit alábbszállitani volt kénytelen. Beérte 
avval, hogy Stuart Mária tiz éves korában Angolországba kül
dessék, hogy ott a Galli herczeggel össze keljen, mihelyt a 
házasság megköthető lészen. Az egyesség ezen feltételek 
alatt létre jött 1543-i julius 1-én. — De maga ezen szer
ződés is kelletlenül érinté a skót nemzeti szellemet, s az 
országot ismét élénken a franczia szövetség felé terelte. Az 
Arrani gróf, kinek családja mindenkor Francziaországhoz szí
tott , s kit csak nagyravágyási érdek csatolt pillanatnyilag 
Angliához, most az Özvegy királynő felé hajolt, ki még nem 
vala félelmes előtte, s a bibornok-primás felé, ki többé nem 
volt az. Ezen közeledés ismét rögtöni változást idézett elő
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Skóthon politikájában. A VIII. Henrikkel kötött szerződés 
öt hónappal kelte után megsemmisíttetett, s Francziaországgal 
szoros szövetség Íratott alá december 15-én Edimburgban a 
kormányzó és a skót rendek által, kik Stuart Mária nevében 
helybenhagyták valamennyi ezen két ország között Bruce Ro
bert óta létesült szerződéseket.

Ez által kikerülhetlenné vált a háború Angliával. VIIL 
Henrik bosszúságában azonnal megüzené azt. Hajóhadat kül
dött a Forthi szorosba, mely annak partjait feldúlá, sőt Edim- 
burg városát is felperzselé. Kevéssel azután angol hadsereg 
lépett át a déli határokon s több ízben pusztitá a skót terü
letet. Ily erőszakos módon kérni nőül Stuart Máriát annyit 
tett, mint bizonyos megtagadásnak nézni elébe. Ezen eszély- 
telen háború által VIII. Henrik csak azt érte el, hogy Skót
honban általános Ion az irtozat az angolok ellen, kiknek pártja 
mindinkább csökkent; hogy franczia csapatok hivattak be az 
országba segélyül, s hogy vak üldözés támadt az angol ügy
höz szitó hitujitók ellen, kiknek r^ár számos főnökei a Szent- 
Endrei várba hurczoltattak s a franczia gályákra bilincseltet- 
tek. Meghalt 1547. évi januáriusban, távolról sem érvén el 
kitűzött czélját a Stuart és Tudor házak egyesülését s ezzel 
Skót- és Angolhonnak egybeolvadását.

Sommerset herczeg IV. Edvárd anyai nagybátyja s kis
korúsága alatt a királyság protectora ugyanazon czélt követé 
hasonló hévvel. Ez VIII. Henrik halálának évében Skóthonba 
hadsereg élén lépett be, melynek Angliába való visszavezeté
sére ajánlkozott, ha a skótok kötelezték volna magokat, ki
rálynéjukat felserdüléseig őrizetük alatt tartani, s a száraz földre 
nem bocsátani, Francziaországgal pedig minden viszonyt fel
bontani. De ezek inkább harczolni akarván mintsem az angol 
követeléseknek engedni, 1547. évi September 10-én velők Pin
kie mellett megütköztek s csatát vesztettek. Ezen válságos 
vész, mely tiz ezernél több emberükbe került, Skóthont meg
átalkodott ellenei előtt kitárta. Az angolok abban Leithig 
nyomúltak elő, s aztán déli részében helyezkedtek el, hol 
erős állást vonek, s ama határszéli harczias kerületek főlaird- 
jeit meghódoltaták.

A nemzeti párt meggyengülve, de meg nem törve ezen 
nagy viszontagság által, Francziaországhoz folyamodott, mely
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jgyedül volt képes Skóthont az angol fegyverek ellen hatha
tósan gyámolitani. A végből, hogy a politikai eszélyen kivűl 
még más érdekkel is kötelezze, kész volt részére felajánlani azt, 
mire oly hévvel vágytak az angolok, Stuart Mária őrizetét és 
örökségét. Ezen alig hat éves fejedelemnő eddig a stirlingi 
várban tartózkodott két kormányzójával Erskine és Livingston 
lordokkal. A pinkiei csata után ezen várból, mely nem nyúj
tott elegendő biztosságot, a menteithi tó közepén fekvő Inch- 
mahomei monostorba vitetett, mely kevésbbé volt az angol 
hadsereg támadásainak kitéve. Az özvegy királyné egyetértve 
a kormányzóval ekkor azon kettős tervet fogamzá, leányát a 
szárazföldre küldeni s a fiatal franczia dauphinnal, ki körül
belül vele egykorú volt, összeházasitani. A nyilatkozat, melyet 
ezen ügyes fejedelemné ez iránt a skót nemesség és a fran
czia udvar előtt tőn, mindkét részről hévvel fogadtatott. 
Mindenki hasznát látta benne. Az ország védőt nyert általa, 
mely képes volt fentartani függetlenségét; az özvegy királyné 
később annak kormányzását reményié elnyerni; a franczia ud
var ezen felbonthatlan szövetségben biztos módot látott Angliát 
sachban tartani. De senki senf nyert vele többet mint a skót 
nemesség, melynek féktelen uralmát Stuart Mária távolléte és 
idegen földöni házassága könnyítendő vala.

Mihelyt ezen terv egyik és másik részről elfogadtatott,
II. Henrik, ki I. Ferenczre következett, három hónappal
VI. Edvárd trónralépte után hajóhadat küldött a Forthra, 
hat ezer főnyi szárazföldi hadsereggel s kitűnő tüzérségi kész
lettel Essei Montalembert András vezérlete alatt. A segéd
csapatoknak ezen parancsnoka bevezettetvén a skót parlamenti 
gyűlésbe kijelenté, hogy ura a király, szerencsésnek érezvén 
magát a két királyságnak régi frigyét örököseiknek egybeke
lése által még inkább összeforrasztani, szivesen magára vál
lalja Skóthon védelmét s az ifjú királynő felnevelését, s ünne
pélyesen kötelezi magát az ország törvényeinek és szabadságai
nak tiszteletbentartására. Ezen egyesség meghiusitá a lord 
protector terveit, ki legyözé Skóthont, de meg nem hajt- 
hatá, s pusztitásai által még inkább eltávolitá Angolországtól. 
Miért is nyiltparancsot bocsátván közre, elutasíta magától min
den más szándékot, mint azt, mely a két királyságnak teljes 
egyenlőség alapján s Britannia közös nevezet alatt házasság

J
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által leendő egyesítésére volt irányozva. Biztositá, miszerint 
ez által véget akart vetni azon háborúknak, melyek oly sokáig 
pusztiták a két országot. De politikai okoskodásai nem több 
sikert arattak mint hadjáratai. A Sommerseti herczeg ekkor 
meg akará gátolni az ifjú királynőnek Skóthonból Franczia- 
országba való átköltözését. Clinton tengernagy vezénylete 
alatt hajóhadat menesztett átjárat közbeni elfogatása végett, 
meg lévén győződve, hogy azon ország, melyben személye őriz
tetik, utó végre országának is birtokába jutand.

Az özvegy királyné biztos és előrelátó intézkedései által 
elháritá ezen utolsó veszélyt leányáról. Inchmahomeból hir
telen Dumbartonba vezeté az ifjú Máriát, hová nem kevesebb 
sietséggel mint titokkal érkezett Villegagnon tengernagy is 
négy gályával, hogy azokon Francziaországba szállítsa. Az 
itjú fejedelemnő a királyi gályára szállott, két nevelőjével, 
természetes fivérével az akkoriban tizenhét éves James lorddal, 
s négy kortársnővel a Fleming, Seaton, Beaton és Livingston 
nemes családokból. A négy Máriának nevezék őket, mert 
mindannyian az ő nevét viselték. A kis hajóhad becses leté- 
teményével terhelten augustus 7-én hagyá el Skóthon nyugati 
partjait, kevéssel előbb mintsem az angol hajóraj a szent 
Abboti foknál megérkezett,’ hogy az átmenetet megakadályozza. 
Háboritlan hajózás után 1548-i augustus 13-án a bresti kikö
tőbe szerencsésen beért. A kis Mária Saint-Germainba vitetett, 
a hol az udvar akkoriban székelt, s hol II. Henrik király Őt 
leányaként fogadá. Rangjához illő udvartartást jelölt ki szá
mára, s tulajdon gyermekeivel neveltető.

Minden be vala fejezve. Az egyesülés politikája nem 
bírván túlsúlyra emelkedni Skóthon és Anglia között, a vetél
kedés és viszály politikája lépett előtérbe inkább mint valaha, 
hogy az egész századon át majd erőszakosan, majd esalárdúl 
űzessék. Stuart Máriának a szárazföldre történt eltávozása 
után a háború még két évig folyt országa ellen. De ezen 
háború más szint öltött, mióta franczia csapatok csatlakoztak 
a skót hadsereghez. Az angolok megveretvén, nagyobbrészt 
elvesztették a Pinkiei csata óta elfoglalt állásaikat, és Skóthon 
területéről eltakarodván, békére léptek, mely Boulogneban 
köttetett meg martius 24-én s 1550-i april 20*án Edimburgban 
kihirdettetett. Mindamellett szomszédjaik a kilencz éves háború

Stuart Mária. 2
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által bennök támadt ellenszenvnél fogva, folytonos utálattal 
viseltettek irántok.

Az 1550-i békekötésre következő tiz év a franczia ura
lom kifejlődését, megállapodását és bukását látta Skóthonban. 
Az ép oly nagyravágyó mint eszélyes Özvegy királyné, leánya 
országának kormánya után áhítozott. Ugyanazon ügyességet 
fejté ki a kormányzóság elnyerése végett, melyet a Skóthon 
és Francziaország közötti szoros egyetértés létesítése és Stuart 
Mária házasságának előmozdítása körül tanúsított. Nehézség 
nélkül megnyeré II. Henriknek érdekszülte támogatását. Ezen 
fejedelem, kinél fivérei Guise Ferencz herczeg és a lotharin- 
giai bibornok nagy kedvezésben részesültek, az Arrani grófnak 
rendelkezése alá bocsátá a Chátelleraulti herczegséget azon 
esetre, ha a Hamiltonok ezen főnöke a kormányzóságról le
mondana. Lotharingiál Mária azon felül megnyeré a nemessé
get oly ajánlatokkal, melyek kapzsiságára hatottak; a már 
számos protestáns felekezetet, türelmességet színlelve tanai 
iránt, s részére hóditá Huntly grófot a Gordonok fejét s az 
éjszaknak leghatalmasabb urát, a Murray grófság adományozá
sát s idősb fiának Rothsay gróffá emelését Ígérvén neki. Egy
szersmind a királynő gyámságát is magára ruháztatá, hogy 
utat törjön az ország kormányzásához. Azonban csak négy 
évi cselszövények és eroködések után érheté el czélját. Az 
1554. év tavaszán a gyönge Arrani gróf végre átengedé neki 
a kormányzóságot, melynek árában a Chátelleraulti herczegsé
get s dús nyugpénzt nyert Francziaországtól. Megtartá Dum
barton várát a királynő nagykorúságáig, az ország második 
személyéül ösmertetett el, és Stuart Mária halálának esetében 
a trón örököse leendett. Lotharingiai Mária a skót rendek 
jelenlétében s beleegyezésével vévé akkor közel tizenkét éves 
leányától a kormányzói czímet és hatalmat. Ezen eszélyes 
herczegnő elérte volt kitűzött czélját. Nem követett el hibát, 
mi könnyebben esik meg, midőn valamire vágyódunk, mint ha 
már birtokában vagyunk, midőn hatalomért küzdünk, mint ha 
már kormányzunk. Mindenkire szorúlván, mindegyikkel meg
tudott egyezni. Nem úgy cselekedett, midőn a királyi hata
lommal már rendelkezett. Bajosan mellőzhető elragadtatásnál 
fogva nagyon is kedvezett Francziaországnak, melynek emel
kedését köszöné. Az ország több főtisztségét francziákra
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ruházta, az alkanczellári méltóságot Rubay úrnak, az Orkney 
kormányzóságot Bonton urnák adományozván, s az általános 
ü^yvezényletet d’ Oysel úrra, egyszersmind titkos tanácsosára 
bízván. Skóthonnak eme idegenek általi kormányzása eszély- 
telen és veszélyes volt. Felkölté a skót nemesség vetélkedé
sét, mely ugyan szívesen fogadá Francziaország segélyét, de 
uralmát sokáig nem tűrheté.

Azonban a szakadás nem tört ki azonnal a francziák és 
skótok között. A kormányzónő még mindig kímélettel visel
tetett mindazok iránt, kiknek közreműködésére szüksége volt, 
hogy leányát a Dauphinnal összeházasíthassa és Skóthont An
golország ellen védelmezhesse. Ez utóbbi országnak helyzete 
tökéletesen megváltozott Tudor Mária trónralépte óta. Az új 
királynő ép oly merészséggel mint gyűlölettel döntvén meg az 
atyja VIII. Henrik által megalapított s bátyja VI. Edvárd 
alatt kiterjesztett vallásos müvet, erőszakosan visszaállitá a 
katholikus hitet. Utóbb II. Fülöphoz menvén nőül, Angliát 
ama terjedelmes államokkal egyesité, melyekkel birt Spanyol
hon, a két Sziczília, a Milánói herczegség, Németalföld és Ame
rika uralkodója. Ezen Francziaországra és Skóthonra nézve 
egyaránt nyugtalanító egyesülés szükségképen, bár csak pilla
natnyilag szorosabbra fűzé a közöttük fenálló kapcsokat. Meg- 
gátolá a katholikus nemzeti pártnak a kormányzónőtoli eltá
volodását, s a protestáns angol pártnak közeledését egy oly 
királynőhöz, mely vallását üldözé Angolországban, s egy oly 
királyhoz, ki annak legnyíltabb ellene volt az egész száraz
földön. Elkerülhetlenné s különösen sürgőssé tévé a skót 
királynőnek a franczia Dauphinnal való összekelését, hogy 
szövetség tűzessék szövetség ellen.

Stuart Mária igen kifejlett volt korát tekintve. Nagy és 
szép vala. Szemei fényben ragyogtak és szellemet sugározá- 
nak. Kezei lehető legszebb idomúak voltak. Szava édes volt, 
tekintete nemes és bájos, beszéde lelkes, alakja kecses és 
vonzó. — Korán fejté ki ama ritka kellemeket, melyek őt 
mindenki előtt kedvessé s már magát gyermekkorát is hóditóvá 
tevék, Medicei Katalin leányaival neveltetett fel II. Henrik 
nővére a tudós Frankhoni Margit szemei alatt, ki pártfogónője 
volt De l’Hőpital Mihálynak s utóbb a Szavojai herczeghez 
ment nőül. Az udvar, melynek körében növekedett Stuart

2 *
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Mária akkoron a legfényesebb, legpazarabb, iegélvezetesebb s 
hozzá kell tennünk, legfeslettebb volt Európában. Megtartván 
a középkornak egynémely katonás szokásait, s ismét a renais
sance korszak szellemes ildomosságához alkalmazkodván, félig 
lovagias, félig tudós volt, harczjátékokkal váltotta fel a tanul
mányokat, vadászattal a művelődést, a szellemi látványokat 
testgyakorlatokkal, a régi és durva ügyességi s erőjátékokat 
új és gyöngéd művészeti élvekkel. Mi sem fogható azon 
fényhez és élénkséghez, melyet I. Ferencz hozott be, maga 
körűi gyüjtvén Frankhon legfőbb nemességét, mint apródokat 
nevelvén fel a tartománybeli fiatal nemeseket, s közel kétszáz 
főrangú úrnővel és hölgygyei diszítvén udvarát, melyet majd 
az általa épitett vagy feldíszített Fontainebleaui és Saint-Ger- 
maini ékes palotákba a Szajnához, majd ismét a Bloisi és 
Amboisei megnagyobbitott s hajdan elődjei által lakott várakba 
tett át a Loire partjaira. Atyja példáját követvén, II. Henrik 
ugyanazon pompát tartá meg udvaránál, melyet ép oly kel
lemmel mint tevékenységgel kormányzott a sima olasz nő, Me- 
dicei Katalin I. Ferencz növendéke, ki őt felvevé „kedvencz 
hölgyeinek kis falkájábau, melyei szarvast űzni és sokszor 
egymaga édelegni szokott volt kéjlakaiban. A férfiak ott 
folyvást a nők közé voltak vegyülve: a királyné s hölgyei 
részt vőnek II. Henrik és nemesei minden mulatságaiban s 
követék a vadászatokon; a király viszont a kiséretbeli urak
kal minden reggel és estve több órát töltött Medicei Katalin 
lakosztályában. „Ott, úgymond Brantőme, tömérdek^ szebbnél 
szebb földi istennő létezett, minden főúr és nemes azt mulat- 
tatá, kit leginkább kedvelt, a király pedig a királynét, nővérét, 
a dauphinné királynőt (Stuart Máriát) és a herczegnőket mu- 
lattatá a mellette ülő urakkal és herczegekkel.“ A királyok 
közelösmert kedveseket tartván, azon voltak, hogy alattvalóik 
is bírjanak. „Es ha nem szereztek, úgymond Brantőme, unalma
soknak és gyámoltalanoknak tekintették.u I. Ferencz egymás
után kedvesekül vévé Cháteaubriant grófnőt, s II. Henrik a 
Normandi nagy sénéchalné Poitiers Diannának volt lovagias és 
szenvedélyes hódolója. De ezen közelösmert szerelmeken kivűl 
voltak mások is ; s I. Ferencz merész feslettségében maga 
idomitá az udvarához érkező hölgyeket. Ezen kéj vadászati és 
erkölcsvesztegetési tisztben segédül szolgála neki Stuart Máriának
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bátyja, a dúsgazdag és feslett Lotharingiai bibornok. Ilyen 
volt amaz udvar, melynek köréből meríté Brantőme nagyobb 
részét a „Dames galantesu czimü munkájában elősorolt cynikus 
példáknak s melynek feslettségét megítélhetni az alább követ
kező versekből is, melyeket II. Henrik alamizsnása Mellin de 
Saint-Gelais költő intézett ama hölgyek egyikéhez:

Si du parti de celle voulez étre 
Par qui Venus de la cour est bannie,
Moi, de son fils ambassadeur et prétre,
Savoir vous fais qu’ il vous excommunie.
Mais si voulez k leur foy étre unie,
Mettre vous fant le coeur en leur puissance 
Pour répondant de votre obéissance;
Car on leur dit qu’en vous, mes demoiselles,
Sans gage sűr, y a peu de fiance,
Et que d’ Amour n’avez rien que les ailes.

A fényűzés és romlottság ezen oskolájában, melyből 
oly szellemdús és gyarló királyok s oly szeretetreméltó és 
könyelmü fejedelemnök léptek ki, képeztetett Stuart Mária. 
Gyermekkorában csak a jót vette fel, bár ki nem kerül- 
heté, hogy a rosszat is észre vegye s utóbb kövesse, mert 
a mit látunk, sokáig befoly arra mit cselekszünk. Akkor 
azonban csak bájait és műveltségét szíttá fel ama kellemes és 
tudományos udvarnak, hol a királyleányok a nyelvek tanúi
ul ányának s a műizlésnek adták magokat, s hol minden feje
delemnek saját költője volt; I. Ferencznek Marót; II. Henrik
nek Saint Gelais; IX. Károlynak Ronsard; III. Henriknek 
Desportes. Amaz irodalmi átalakulás idejében érkezett oda, 
mely elválasztván a franczia költészetet a középkorban felvett 
naiv formáktól hogy azt az ókori tudós alakzatokhoz vezesse 
vissza, megfosztá eredetiségétől s nagyszerűségre még sem 
emelé, s csak mulékony lehetett, bár Bellay Joachim által 
ajánltatott, Ronsard által véghez vitetett, De l’Hopital kanczellár 
által pártoltatott, Montaigne által csodáitatott s tetszéssel fo
gadtatott II. Henriknek egész udvara részéről. Ronsard, ki 
mint V. Jakab apródja három évig lakott Skóthonban, volt 
Stuart Mária mestere a költészetben, s csudáiéjává Ion.

Stuart Mária csakhamar kifejté dús és bájló természeté
nek különböző tehetségeit. Tíz éves korában mindenkit meg
lepett fejlettsége által és Skóthon ügyei iránt finom és érett
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elmével irt az özvegy királynénak. — Tizenhárom éves 
korában a király, királyné s az egész udvar előtt egy 
önkészitette latin beszédet szavallott a Louvre teremében. 
Már akkor kellő kiméllyel titkon tudta tartani az anyjától 
nyert meghitt politikai közleményeket, s ez utóbbinak a Lotha- 
ringiai bibornok a következőket irá felőle; „leánya anynyira 
megnőtt s növekszik napról napra nagyságban, jóságban, 
bölcsességben és erényekben, hogy lehető legtökéletesebb s 
legteljesebb minden jó  s erényes dolgokban, s hogy nincs 
hozzá fogható az országban, sem a nemes hölgyek, sem a 
közép vagy alsóbb vagy bár mely más rendűek és sorsuak 
között; s meg kell önnek vallanom asszonyom, hogy a király 
annyira gyönyörködik benne, hogy szívesen tölti vele idejét 
órahosszat, s ő oly jó l tudja mulattatni helyes és elmés meg
jegyzéseivel, mint egy huszonöt esztendős nő.u Felette gondos 
nevelése új képességekkel gazdagítá természetes bájait. A 
latinon kívül, melyet jól értett és beszélt, járatos volt a tör
ténelemben, ösmeré az élő nyelveket, kitünően zenélt, igen 
kellemesen énekelt lant kisérettel, s Ronsard és du Bellay által 
magasztalt verseket készített. Eleven és nyílt elméjével meg
nyerő és szeretetreméltó jellemével dísze és gyönyöre volt az 
udvarnak. A Lotharingiai bibornok ezen szavakkal értesíté 
testvérét azon fölényről, melyre emelkednie sikerűit: „valóban 
biztosítom önt asszonyom, hogy nincs szebb sem jobb mint 
leánya a királynő, ő kormányozza a királyt és a királynét.w

Midőn ezen bájos fejedelemnő tizenötödik évébe ért II. 
Henrik stirgeté összekelését a Dauphinnal. — 1557-ki October 
31-kén irt a skót rendeknek, felszólítván őket e részbeni 
régi kötelmeik teljesítésére. — Az Edimburgban deczember 
14-kén összegyűlt rendek hajlottak kivánatára, melyei a kor
mányzónő őket megbarátkoztatá, s kilencz biztost neveztek 
ki Párisba menendőket, hogy ott a házasságot Skóthon 
nevében megszentesítsék s ünneplésénél részt vegyenek. —  
Ezen biztosok voltak a glasgowi érsek, a rossi püspök, 
az orkneyi püspök, Rothes gróf, Cassilis gróf, az akkor hu
szonhat éves Stuart Jakab lord, Szent-Endrei parancsnok, 
Fleming Jakab, Seaton György lordok és Duni Erskine János. 
Utasításokhoz képest mindenekelőtt Ígérettel kellett kötelez
niük a királynőt és a dauphint az ország területi épségének,
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törvényeinek és szabadságainak fentartására. Ezen alakszerű
ség teljesittetvén, a szerződés megköttetett 1558-ki april 19-én 
következő feltételek alatt: hogy az ezen házasságból szárma- 
zandott elsőszülött fimagzat Francziaország királya, s ha csak 
leánygyermekek születnének, az idősb leány Skóthon király
nője legyen, s ez mint Frankhon leánya négyszázezer tallért 
kapjon, s csak Skóthon rendei s Francziaország királyának 
kettős beleegyezésével mehessen férjhez; hogy a dauphin 
Skóthon királyának czimét és czimerét viselje, s ha Franczia
ország trónján halna meg, özvegyének a királynőnek, özvegyi 
tartás fejében hatvan ezer livret hagyományozzon.

Öt nappal utóbb az egybekelés a legnagyobb pompával 
ment véghez a Notre-Dame egyházban. Bourbon bibornok 
adá reá az áldást a király, a királyné, a vérségbeli herczegek 
és a főbb nemesség jelenlétében. A szertartás végeztével az 
ifjú mátka, követve honának küldöttjei által, a dauphint mint 
Skóthon királyát üdvözlék, s több napon át ünnepély ünnepélyt 
követett a mozgalom és örömtelt Párisban. A ragyogó feje
delemnő nagyságát és boldogságát ünneplék, ki arra látszék 
hivatva, hogy szerencsésen viselje két ország koronáját, s ki 
tiz év lefolyta előtt egyikét másika után veszté el, hogy sa- 
nyarúságok örvényébe merüljön.

Maga a franczia udvar mozdítá elő bukását kétszínűségre 
és csalárdságra oktatván, melyek reá nézve később oly gyá
szosakká lőnek. Nem elégedvén meg a Skóthonnal való 
szövetségnek ezen házasság általi megszilárdításával, mely 
utóbbi besodortatott Francziaországnak Angol és Spanyolor- 
szággali háborújába, II. Henrik ezen országnak birtokát 
akará magának biztosíttatni Stuart Mária gyermektelen halála 
esetére. Ez által gondolá megelőzni a Hamiltonok trónrajutását, 
s Francziaországhoz csatolni azon országot, mely soha sem 
tűré Angliába való bekebeleztetését. 1558-ki april 4-én, tizenöt 
nappal előbb, mintsem Stuart Mária a Skóthoni parlament biz
tosai által áthozott feltételeket elfogadta volna, két veszélyes 
fontosságú titkos okmányt írt alá Fontainebleauban. Ezen 
okmányok elseje tiszta s egyszerű adományozását tartal- 
mazá Skóthonnak a franczia királyok részére, az általuk 
ezen országnak mindenkoron tett szolgálatokért s annak meg
rögzött ellenségei az angolok elleni védelmeért, s különösen
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a II. Henrik által nyújtott segélyért, ki azt a királynő kisko
rúsága alatt saját költségén tartotta fen.

A második okirat úgy látszik csak az elsőbbinek foga
natlansága esetére alkottatott, melyben egyszersmind az An
golhon és Irland tekintetében reá háromlandó jogokat is 
átengedé. Amaz Skóthonnak haszonélvezetét ruházá a franczia 
királyra mindaddig, míg a védelmére fordított összegeket visz- 
szanyerendette. Egy millióra aranyban becsülvén ezen össze
geket, melyeket Skóthon szegénységi állapotában megtéríteni 
képes nem volt, Stuart Mária elrendelé, hogy a franczia király 
mindaddig bírja országának haszonélvezetét, mig azok vissza
fizetve nem lesznek. Bátyjainak Guise herczegnek és a 
Lotharingiai bibornoknak beleegyezésével és tanácsával ekként 
Skóthont zálogul bocsátá oly adósságokért, melyeket ez el 
nem fogadott volt.

Ezen egyaránt eszélytelen és kivihetetlen kötvények nem 
használhattak a franczia királynak, de igen is megbecstelenít- 
hették a skót királynőt, a ki ekként ugyanaz nap szavának 
megszegésére s kötelmeinek kijátszására biratván ez által bal
jóslatú Ösvényre tért. Csakugyan april 4-én titkos óvást irt 
alá a tizenöt nappal később a skót biztosok jelenlétében 
felvállalt ünnepélyes kötelezettségek ellen. Előre megsemmi
sítvén beleegyezését, melyet az országa rendei által annak 
törvényeihez képest alkotott czikkelyekre adandó vala, ezen 
óvásban kinyilatkoztatja, miszerint valódi királynőként szán
dékszik örökségéről rendelkezni, nem engedvén azt bármely 
országabeli főúr hatalmába kerülni, s miszerint a skót király
ságot a franczia koronához akarja kötni és kapcsolni. Hozzá 
teszi, miszerint az alattvalói által követelt föltételekhez színleg 
alkalmazkodni kénytelen, távol lévén honától, nem bírván 
annak erősségeit, s különben is oly zavaroktól tartván, melyek 
vesztét okozhatnák.

így lépett fel az életben s királyságban egy gyöngeségi 
s árulási ténynyel Stuart Mária, kinek alig lehet bűnül róni 
e hibát, oly fiatal vala még, s oly igen alávetve mások aka
ratának. De csak nagyon is hamar visszaemlékezett ezen 
alávaló oktatásra. A skót biztosok nem is gyanítva, hogy 
királynőjük esküje fölé helyezte magát s hazájuk felől önké
nyesen rendelkezett, visszatértek Skóthonba, hogy ott meg-
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szentesítessék az april 19-én létesült egyességeket. A kielé
gített parlament 1558-ki deczemberben helybenhagyd azokat, 
s megajánld a dauphinnak a házastársi koronát. Határozatilag 
kimondd hogy azontúl minden államtények Ferencz és Mária 
skót király és királynő, franczia dauphin és dauphine nevében 
lesznek kihirdetendők.

Ezen házasság a franczia befolyásnak legmagasb fokát 
jelzé Skóthonban. Elérvén ezen végső határát, ezen befolyás 
csakhamar hanyatlásnak indúlt. Skóthon elérte volt annak 
előnyeit, azontúl csupán hátrányait tapasztald. Erezni kezdé, 
hogy Angolország ellenében istápolt függetlensége franczia 
részről fenyegettetik és sem egy sem más idegen uralmat 
nem óhajtott Más részről Lotharingiai Mária, miután minden 
czéljait elérte, az Arrani grófot a kormányzóságtól elmozdí
totta, leányát Európa leghatalmasabb fejedelmével összeháza
sította, és Skóthont Francziaország védelme alá helyezte volt, 
kevesebb kímélettel viseltetett azok iránt, kiket többé felhasz- 
nálandóknak és félelmeseknek nem tartott. Minden bizalmát 
hontársaiban helyezé, s ekként elkedvetleníté a gyanakodó és 
vetélkedő skót nemességet, mely hajlamainál és szokásainál 
fogva is távolodott tőle. A fő országnagyok s ezeknek élén 
a Chátelleraulti herczeg és Huntly gróf már a francziák és 
spanyolok ellen folytatott háború alkalmával bizalmatlanságot 
nyilvánítottak. Kelsoban összegyűlvén vonakodtak az angol 
területre nyomúlni, okúi adván, miszerint nem állana érdekük
ben támadólag lépni fel, s hogy az ellenség visszaverésére 
kellene szoritkozniok, ha ez országukat megtámadná.

A visszavonásnak ezen kezdete csakhamar tovább fej
lődött. Két hónappal a skót királynő és franczia dauphin 
házasságuk után Tudor Mária meghalálozott, s halála megtörte 
a Spanyol és Angolhon közötti szoros szövetséget. Azon felül 
a katholicismus újbóli bukását idézte elő ez utóbbi országban, 
mely oly igen változékony volt vallásos érzelmeiben, s mely
nek hite fejedelmei akaratától függött. Arragoniai Katalin 
leányát Boleyn Anna leánya követé a trónon, ki nem késett 
helyreállítani atyja VIII. Henrik és fivére VI. Edvárd vallását. 
Erzsébetnek 1558-ki novemberben történt trónralépte megvál- 
toztatá úgy Stuart Mária helyzetét Angolhon irányában, va
lamint a pártok viszonyát Skóthonban. Erzsébet anyjának
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lefejeztetésekor törvénytelen gyermeknek lévén nyilvánítva, a 
franczia udvar őt születésénél és vallásánál fogva képtelennek 
tekintette. Ezen udvarnak érdekszülte ítélete szerint Stuart 
Mária mint egyenes utódja VII. Henriknek, idősb leánya a 
IV. Jakabnál férjezett Tudor Margit által, volt Angolország 
koronájának törvényes örököse. II. Henrik tehát még eszély- 
telenebbül, mint a Fontainebleaui titkos végzemények aláírá
sára, most arra birá a dauphinet, hogy Skóthon czimere mellé 
Angolország czimerét is felvegye, s ez által a legfélelmesebb 
viszályba keverte őt Erzsébettel.

Milyen volt ezen fejedelemnő, kinek ellenséges indulatát 
nem rettegé a franczia udvar Stuart Mária ellen felkölteni, s 
ki ezen percztol fogva vágytársnőjévé vált mint asszony és 
királynő? Nagyratörő szellemmel, parancsoló jellemmel, szer
feletti büszkeséggel, sok erélylyel, álnoksággal és tehetséggel 
felruházva, Erzsébet sokáig kénytelen volt titkolni érzelmeit 
és hitét nővérének szörnyű kormánya alatt, ki őt száműzte 
volna, ha II. Fülöp nem pártfogolja. Gyanúsítva és szemmel 
tartva távol élt az udvartól s megszokta amaz álnokságot, 
mely nála az atyjától öröklött nagyratörő és heves szenvedé
lyekhez járult. Giovani Michele velenczei követ ezen szavak
kal jellemzi 1556-ban ezen akkor 23 éves fejedelemnőt kevéssel 
trónralépte előtt: „Ep oly feltűnő testre mint szellemére nézve, 
bár arcza inkább kellemes mint szép. Alakja magas s jó  
termetű. Arczszine barna de eleven. Szép szemei vannak, s 
mindenekfelett gyönyörű kezei, melyeket szívesen mutat. Cso
dálatos szellemmel és ügyességgel bir, mint azt bölcs önkor
mányzata által az őt környező ezerféle gyanú és veszélyek 
közepette eléggé tanúsitá. Felülmúlja nővérét a királynőt 
nyelvek Ösmeretében. Az angolon, spanyolon, franczián és 
latinon kivűl, melyeket úgy tud mint a királynő, nem minden
napi ösmeretévei bir a görög nyelvnek, s olaszúl jobban beszél 
mint a királynő és szívesen. Fenséges és kevély. Bár házas- 
ságtörőként kivégzett anyától származik, nem kevesebbre be
csüli magát, mint nővére a királynő, s ép oly törvényesnek. 
Mondják, nagyon hasonlít atyjához, kinél ez okból mindig 
igen kedves volt, s ki őt ép oly jól neveiteté mint a királynőt, 
s végrendeletében is hasonlólag gondoskodott felőle.“ Erzsébet 
a legalaposabb Ösmeretekkel kellemes képességeket egyesített.
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Kitűnően zenélt és tökélylyel tánczolt. Egynémely személyes 
adományok, minden szellemi báj, fényes műveltség dísze, 
sok eredetiség s elegendő negély, eleven és erőteljes kép
zelem kincsei kiválóvá tevék őt mint nőt, miglen éles és 
átható Ítélete, mély szorgalma, kevély és fondor jelleme s 
tevékeny nagyravágyása őt nagy királynővé képesítők.

Trónralépte napján úgy mutatkozott, a milyen volt egész 
élte folytán. Otthonossággal foglalá el a trónt, s az elnyo- 
mattatástól meglepetés és fesz nélkül szállott az uralomra. 
Felvállalván azon politikát, mely kormányát nagygyá vala 
teendő, követé, de nem tulsietteté azt. Nem állíthatni, hogy 
buzgó protestáns lett volna; de eltávolodott volt a katholicis- 
mustól, mint azon , vallástól, mely fiatalságát elnyomá s koro
náját fenyegető. Atallotta inkább, mintsem kétlette. Mondá, 
hogy sem Luthert ,sem Calvint nem olvasta, de igenis szent 
Jeromost és szent Ágostont, s azt találta, hogy a különféle 
keresztény hitvallások közötti elágazás tulajdonképen csekély
ségből áll. Visszatért tehát a protestantismushoz állameszély- 
ből inkább mint hitből, hogy a szellemi irányadást s az állam
hatalmat a maga pártjának engedje, elvonván azt az ellen
ségestől.

Tüstént hu és ügyes férfiakkal környezte magát. Ezek 
között legfőbbek valának Dudley Robert lord a Northum
berland! herczegnek egyik fia, kit főlovászmesterének neve
zett, s ki élethossziglan kedvencze maradt és Cecil Vilmos, 
kit államtitkárrá tőn s ki negyven éven át fő ministere volt. 
Megtudván tartani azokat, kiket választott, mindég jól szol
gáltatott. Soha sem engedő meg kedvenczeinek, hogy csak 
pillanatra is uraivá legyenek, s legavatottabb ministerei 
csak hasznos eszközeiül szolgáltak. Minden alkalommal ta
nácsot keresett, s a határozatot magának tartotta fen. Aka
rata, melyet egyedül számítás és érdek vezérlett, néha las- 
súdad, gyakran merész s mindig teljhatalmú volt. Alig 
egy hónappal trónralépte után a spanyol követ ezeket irá 
II. Fiilöpnek: „Hasonlithatjanúl inkább tartanak tőle, mint
testvérétől a királynőtől. Ep oly korlátlanúl mint atyja a 
király parancsol és tesz mindent mit jónak lát. Ezen idő
tájt Erzsébet önérzetesen szólván magáról és tehetségeiről, 
oda nyilatkozott „hogy megösmerteti a világgal, miszerint
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Angolországban létez egy nő, ki férfiként cselekszik, és nem 
szorul sem Montmorency connétable segélyére, mint a franczia 
király, sem az Arras-i püspökére, mint Spanyolhon király a. “

Ilyen volt a királynő, kinek lángoló ellenszenvét Stuart 
Mária helytelen tanácsok által indíttatva felidézé s kit ekként 
a Skóthoni hitujitók és politikai elégületlenek gyámolává tőn. 
Ezen uj hitre tértek és elégületlenek száma mindinkább sza
porodott, a kormányzónő Lotharingiai Mária azt hivén, hogy 
leányának a dauphinnali házassága után, kevesebb vallás
türelemmel tartozik viseltetni a protestáns párt iránt, s hogy 
bűntelenűl mellőzheti a főnemességet. Francziaország tanácsá
val és katonáival kormányza tehát, mely most ép oly utálttá 
Ion Skóthonban mint előbb Angolország. Lotharingiai Mária 
pedig vejének és leányának Francziaországban történt trónra- 
lépte által ezen Ösvényen mind előbbre indíttatott.

II. Henrik ugyanis egy harczjáték alkalmával lándsával 
megsebesittetvén 1559-ki julius 10-én meghalálozott s koronáját 
az ifjú II. Ferenczre hagyá, ki egészen a skót kormányzónő 
bátyjai Guise Ferencz herczeg s a Lotharingiai bibornok által 
kormányoztatok. Ámbár az általános béke három hónappal 
előbb (april 2-án) köttetett meg Cateau-Cambrésisben, s Er
zsébet ama szerződvényben szinte benfoglaltatott, Stuart Mária 
még sem szűnt meg Angolhon czimerét viselni, sőt Angolország 
és Irland királynőjének czimét is fölvevé. Ezen vakmerő és 
hiú bitorlás Erzsébetet viszont arra inditá, hogy gyámolitsa a 
főnemesség és a reformált hitfelekezet tagjait, kik megújiták 
az angol pártot Skóthonban. Ezen percztol kezdve ama nagy 
kérdés forgott fen az ország nagyjai és az idegen harczosok, 
a protestánsok és katholikusok között, vájjon a főnemesség, 
vagy a királyság, az ó vagy pedig az új hit fog-e győzelemre 
vergődni? Stuart Mária távolléte s Lotharingiai Mária eszély- 
telen eljárása sokban előmozditák ama kérdésnek a hűbéri 
nemesség és a presbyteri egyház részére lett eldöntését, mi 
által az ország hatalmukba került.

Ezen forradalmat rövideden előadni szükséges. A protes
táns párt, mely oly nagy szerepet játszott Stuart Mária bal
végzetében, lassan képződött Skóthonban, hol kegyetlenül 
üldöztetek V. Jakab élete folytán. Ezen király azt mint
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eretneket utálta s mint nemzetietlent rettegte, az ó egyháznak 
ellenét s Angolhonnak szövetségesét látván benne. A skót 
protestantismus mielőtt a genfi hitvallás szerint alakult volna, 
előbbi hitelveit Némethonból vévé. Eleintén Luther szel
leme lengte át. 1525. óta parlamenti végzés tiltá ezen félel
mes hitujitó müveinek az országba való behozatalát s szám
űzte tanait. Azonban sem a törvény, sem büntetések nem 
gátolhaták ama jámbor és rideg eszmének elterjedését, melyet 
felkarolának, s melyért lánghalált szenvedének apátok, lelké
szek, benczerendbeli barátok, Szent Endrei kanonokok és ne
mesemberek. Sőt maga a királynak gyóntatója Seton, igen is 
kedvezni látszván annak, Angolhonba kényszerült menekülni 
a máglya elől, melyre csak az 1539-ik évben a protestan- 
tismusnak hét vértanúja lépett fel. 1541-ben a parlament 
halál és vagyonelkobzás büntetése alatt megtiltá, bármiben is 
kétségbevonni a pápa tekintélyét.

De kevéssel utóbb minden más színt öltött az Arrani 
gróf kormányzósága alatt. Ezen four, kit érdekei eleinte An
golországhoz csatoltak, egyetértett a czikkelyes lordokkal, hogy 
a szentirásnak köznyelveni olvasása szabadalmaztassék s az 
evangélikus hitujitók papolásai eltüressenek. Ezeknek egyike 
Wishart György visszatérvén Angolországból, hova menekült 
volt, elterjeszté Skóthonban a reformot s tanítványúl számitá a hí
res Knoxot, kinek tulajdonképeni elődje vala a protestantismus 
terjesztésében és megalapításában. Emelkedett szellemű, gyöngéd 
lelkületű, kissé remeteszerü áhítatú férfi volt ez, ki szerfeletti sze
lídséggel lángoló meggyőződéseket egyesített. Nagy eredménnyel 
papolt Montroseban, Dundeen, Perthen, Ayrban, a római egyház 
hitelvei s az egyháziak rendetlen élete ellen. Buzgó támogatásra 
talált Glencairn grófnál, Marshall grófnál, Sir Douglas György
nél, Archibald bátyjánál s Angusi grófnál, Brunston, Long-Niddry, 
Ormiston, Calder és Loch-Norris lairdeknél. Az Arrani gróf
nak és Beaton bibornoknak kibékülésük nem tartóztatható fel 
előmenetelét, bár az állam bűnbánó fejének kedvezése többé 
nem kisérte s az egyház nekibátorúlt feje mindent elkövetett 
leküzdésére. Sőt gyilkos merény intéztetett Wishart ellen, de 
nem sikerült, s azontúl csak főurak s fegyveresek által kör
nyezteivé szónokolt. Végül mégis Ormiston helységben Both- 
well Patrick gróf által, kit egy katona csapat követett, éjszaka
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meglepetvén, Beaton bibornoknak kiszolgáltatott, ki őt elevenen 
megégetteté 1546-ki márczius 28-kán. Halála végkép felma- 
gasztalá a protestáns párt gyűlöletét a bibornok ellen, ki vi
szont tizenhat elhatározott férfi által, Rothes gróf idősb fiának, 
Lesly Normandnak vezérlete alatt a Szent Endrei várban meg
lepetvén, vakbuzgó vadsággal megfojtatott s a vár ormaira 
gyalázatosán felakasztatott.

Ezen merénylet nagy irtózatot gerjesztett s felettéb ártott 
a protestáns ügynek. Ennek fejei s közöttük Knox, kitől 
Wishart szívélyesen vált el megfogatása előtt, mondván: „Tá
vozzál, egy áldozatra elég egyu, inkább mint valaha üldöztet- 
vén, a Szent Endrei várba zárkóztak, öt hónapi ostrom után 
foglyokká tétettek s Francziaországba szállíttattak. Ott súlyos 
fogságban tartattak, s leveretett pártjuk csak az időben támadt 
fel ismét, midőn Lotharingiai Mária érdeke úgy hozta magával, 
hogy kedvezzen nekik, ha a kormányzóságot elérni és Skót
hont zavarok nélkül kormányzani akará. Akkor uj erőre 
éledt és Knox, ki bilincsre verve több évet töltött a franczia 
gályákon, visszatért, hogy szellemével és bátorságával lelkesítse.

Ezen kalandos hitujitó élte delén álva, képességei, szol
gálatai és szenvedései által szerfeletti befolyást nyert Skót
honban. 1505-ben születvén, előbb a Haddingtoni oskolában, 
utóbb a Szent Endrei egyetemen növekedett, itt Buchanan tár
saságában tanúlta az egélyt a Franeziaországban d’ Ailly és 
Gerson független tanai szerint kiképzett Major Jakab alatt, 
majd Wishartnak bolygó tanítványává és II. Henrik bús foglyává 
Ion. A korabeli irodalmárok és újítók által müveit három 
nyelv közül ifjúságában csupán a latint ösmeré, csak 1534 után 
tanúimányozá a görögöt, mely akkortájt hozatott be Skót
honba egy Francziaországból érkezett tanár által; s a héber 
nyelvet 1550-ben, midőn a békekötés fogságának véget vetett. 
Ezen három újítási esköznek s kiterjedt vallástudománynak 
birtokában, hatalmas szellem és páratlan buzgalom által lelke
sítve, elragadó ékesszólásával s hajthatlan jellemével mindenütt 
hol szükséges volt, ügyének szentelé magát. Átment Angol
honba, hogy közreműködjék a VI. Edvárd alatt tovább fej
lesztett reformnál; elhagyta ezen országot, midőn Mária ki
rálynő helyreállitá a katholicismust; angol ajkú menekültek 
egyházközönségét kormányzandó Frankfurtba ment, onnan
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Genfbe költözött, s ott Calvin tanítványa és barátja lön, kit 
utóiért hajthatlanságban s túlhaladott erélyben. Lotharingiai 
Máriának türelmes politikája megnyitván előtte hazáját 1555- 
ben oda visszatért, hogy Skóthonnak hitszervezője s erkölcsi 
uralója legyen.

Knox ekkor reábirta a reformált kereszténység híveit, 
hoo-y ne vegyenek többé részt az uralgó szentegyház szertar
tásaiban, mint azt akkoráig tevék, s hogy ekkép nyíltan el
szakadjanak a katolikusoktól. Egyúttal három ifjú és tekin
télyes férfiút hódított tanai részére, kik fontos szereplésre 
voltak hivatva hazájuk ügyeiben. Lord Stuart Jakab, a királynő 
természetes fivére és Szent-Endrei perjel, szilárd jelleménél, 
hatalmas eszénél és magas állásánál fogva egyaránt kitűnő 
férfiú áttért a protestáns hitre Archibald Lorni lorddal, Argyle 
gróf fiával és Erskine János lorddal. Kettejük később Skóthon 
kormányzói voltak Murray gróf és Mar gróf nevezetek alatt. 
Több más hatalmas főúrral egyesülve, mint Gleincairn gróf
fal, Marshal gróffal, sir Sandilands Jakabbal, ki Saint-John 
lordnak neveztetett, minthogy jeruzsalemi Szent János rendjé
nek perjele volt, s Duni Erskine lorddal, vallásgyülekezeteket 
képeztek Knox tanácsa következtében. Ünnepélyesen kötelez
ték magukat a szentirás hirdetésének s terjesztésének fentar- 
tására. A papság félelembe gondolván Knoxot ejteni, őt maga 
elé idézte Edimburgba. A merész hitujitó megjelent, de hogy 
nyíltan hirdesse a reformált tanokat. Tiz napon át reggel s 
estve szószékre lépett s prédikált s véghetetlen sokaság előtt, 
melyet ékesszólásával oda vonzott s az evangéliumi könyvek 
magyarázata által elragadott, a nélkül hogy valaki megkisér- 
lette volna czáfolatát. A nép, beszédjei által végkép felma- 
gasztaltatva, elszéleszté a Szent Egyednek mint a város véd- 
szentjének tiszteletére tartott évi körmenetet és a szentnek 
szobrát a tóba veté.

El lévén hintve a nemesség és nép között az új tanok 
magvai, azoknak országos felvétele vala eszközlendő. Knox 
ezt elérni reményiette. E végből folyamodványt intézett a kor
mányzónőhöz. De ez a legsértőbb megvetéssel fogadá, s be- 
látá, hogy ideje érkezett megakasztani a forradalom előmene
telét, mely egyaránt veszedelmes volt az anyaszentegyház
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hitére, valamint az államrendre nézve. A papság könnyen 
elhiteté vele, hogy kegyetlenkedni kellend Knox s az általa 
pártütő módon terjesztett újítások ellen. Kieszközlé felhatal- 
maztatását ama félelmes ellennek üldözésére és elkárhozására, 
s az angusi grófságban megöletését is megkisérlé.

Knox bátran szembeszállott a veszélylyel, hol azt sikere
sen teheté, de kerülte a küzdelmet ott, hol a bukás múlhatlan 
vala. Felmagasztaltsággal eszélyt párosított s ,az alkalomhoz 
képest feláldozni vagy fentartani tudta magát. Átlátván akkor, 
miszerint még ideje nem érkezett, véghez vinni az általa óhaj
tott vallás-változtatást, visszavonúlt a reá lecsapni kész vihar 
elől, s ismét Genfbe ment, hová mint lelkész meghivatott. 
Halálitélet mondatott ki ellene, s ábrázata megégettetett Edim- 
burgban a magas kereszt előtt. A katholikus párt Knox el
itéltetése és futása által felbátorítva reménynyel kecsegteté 
magát, hogy majd a reformatiónak többi hirdetőit is, kik az 
országot minden irányban átvándorlák elrémiteni sikerülend. 
Douglas János protestáns hitre áttért carmelita s Argyle gróf
nak udvari káplánja helyettesité Knoxot az edimburgi gyüle
kezetnél; Methven Pál Dundeeban nyilvánosan szónokolt, 
Willoch János angol az evangéliumi vallást Angus és Merns 
grófságokban terjeszté; más lelkészek más kerületekben gyűj
töttek híveket, s minden helyütt folyvást tartattak magán Ösz- 
szejövetelek, melyekben a gyülekezet legképzettebb tagja olvasá 
a szent Írást, s utána jámbor serkentő beszédet tartott. A 
kormányzónő a tiltott vallás mindezen terjesztőit maga elé 
idézteié, hogy számot adjanak viseletűkről. Megjelentek, de 
oly számos kíséretével a felekezetükbeli nemességnek, hogy a 
kormányzónő arra szorítkozott, a határszéli kerületekbe való 
eltávozásukat rendelni el. Nem hajtottak ezen parancsra. Sőt 
egy nyugati főúr Catgirthi Chalmers a többi nemesektől kör
nyezteivé, fenyegető merészséggel emelt szót az üldöztetések 
ellen, melyeknek tárgyai voltak a papság részéről: „A  püs
pökök, úgymond, a kormányzónőnek, elnyomnak minket és 
szegény béreseinket, hogy tápláljuk őket. Megtámadják lel
készeinket, s vesztükre törnek valamint a mienkre. Nem tűr
jük tovább.u Ezen szavaknál társai, kik állva és hajadon fővel 
maradtak, büszkén feltevék vas sisakjaikat, mintha kihívást 
intéztek volna.



A kormányzónő kénytelen volt hallgatólagos türelmet 
engedni nekik. De a protestáns fourak és nemesek, felizgatva 
az őket menedéke mélyéből is vezénylő Knox által 1557-i 
december 3-án összegyülekeztek, és egy covenant (szövetség) 
által elhatárzák, nyiltan gyakorolni vallásukat, azon módon 
feltámadni az ó hitnék szertartásai ellen, s fölkelő kormányt ala
kítottak az államban „gyülekezetheti lordok^ nevezete alatt. 
Glencairn, Argyle és Morton grófok, a Szent-Endrei perjel, 
Duni Erskine stb. voltak a gyülekezetbeli főlordok, kik az új 
vallást új hatalom pártfogása alá helyezték.

Az ekként szervezett két párt még egy ideig veszteg 
maradt s össze nem tűzött. A kormányzónő folyton türelem
mel viseltetett a protestánsok iránt, mig leányát a dauphinnal 
össze nem házasitá, s mig Spanyol- és Angolhonnak uniója meg 
nem szűnt a katholikus hitü Mária halála s a protestáns Er
zsébet trónra lépte következtében. Ekkor azonban kimélete 
véget ért. Az 1559-ik év első hónapjaiban hozzájárult a fran- 
czia udvar veszedelmes terveihez, melyekkel ez utóbbi Stuart 
Mária részére biztosítani kívánta Angol- és Skóthon birtokát, 
a két országbeli katholikusokra támaszkodván. A kormány
zónő megszentesitvén hatalmával egy püspöki zsinat határo
zatait, kárhoztatta a Skóthonba behozott újításokat, s a val
lásegység teljes helyreállítását követelte. Ezen türelmetlenségi 
nyilatkozatra a protestáns párt lázadással fenyegetett.

Az ekkép mindkét részről megüzent háború csakhamar 
kitört. Több város, ezek között Dundee, Montrose és Perth 
a reformot nyiltan felkarolák. Knox a gyülekezetbeli lordok 
által hivatva, sietve megérkezett Géniből s 1559-i május kez
detén ismét megjelent Skóthonban, ezúttal ott maradandó. A 
katholicismus szertartásai és intézvényei ellen intézett lángoló 
szónoklatai egy erőszakos és vakbuzgó sokaságot képek fel
forgatására, zárdák lerombolására s az ó hit emlékeinek fel- 
dúlására inditának. Perthben kezdetett meg a pusztítás, s csak
hamar más helyütt is utánoztatott, s a kormányzónő haragjában 
földig..akará romboltatni ama várost, és sót vetetni helyébe.

Osszeszedé tehát erejét, s Perth ostromához akart fogni, 
melyet a gyülekezetbeli lordok védelmezni készültek. Mind
amellett bevonúlt abba egyesség következtében, melynek fel
tételeit meg nem tartotta. Ekkor a James lord, és Argyle
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gróf vezérlete alatt álló gyülekezeti hadsereg, melyhez sir 
Kirkaldy Vilmos grange-i laird Skóthonnak egyik legbátrabb 
s legtapasztaltabb vitéze csatlakozott, Szent-Endrétől Perth felé 
megindult, s azt junius 25-én visszavette. Megelőzte a kor
mányzónőt Stirlingben, melyet hatalmába ejtett, bevonult Lin- 
lithgowba és Edimburgnak tartott, hova junius 30-án szintén 
benyomult. Skóthon fővárosa a protestantismus hatalmába 
esett, s ott valamint az ország minden részeiben, hova a gyü
lekezet hadserege ért s papjainak szónoklata elhatott, a forra
dalom zárdák lerombolása, oltárok felforgatása, képek Össze- 
zúzása s a katholikus istenimádásnak erőszakos eltörlése által 
vitetett végbe.

Ezen küzdelemben, mely döntő leendett, a protestánsok 
Erzsébethez fordúltak segélyért, a kormányzónő pedig II. Hen
riktől szorgalmazott erősitést. Egyelőre fegyverszünet köttetett 
julius 24-től egész 1560-i január 10-ig, s mindkét rész a köl
csönös vallásgyakorlat tiszteletbentartására kötelezte magát. 
A gyülekezetbeli lordok ráállottak Edimburg odahagyására 
s onnan 1559-i julius 25-én kivonúltak, a kormányzónő pedig 
megigéré, hogy franczia őrsereget nem fog oda vezetni. A 
fegyverszünet ideje mindkét részről erősitésükre használtatott 
fel. n . Henrik meghalálozott, s Francziaország hadereje a 
Cateau-Cambrésis-i békekötés által íelszabadittatván, inkább 
mint valaha Lotharingiai Mária rendelkezésére látszott állani, 
kinek leánya lépett volt ezen hatalmas ország trónjára. Egy 
kis hadcsapat csakugyan haladék nélkül küldetett is számára, 
s a franczia udvar, melyet egészen két' fivére kormányzott, 
hadjáratot készíte elő, melyet d’Elbeuf marquis vala vezény- 
lendő. H. Ferencz De Bethencourt urat küldé Skóthonba 
nyolczvanezer livrenyi Összeggel. Fenyegető levelet irt a Szent- 
Endrei perjelnek, s megbizá Bethencourt, jelentené ki, hogy 
inkább kész eljátszani Frankhon koronáját, mint Skóthont enge
delmességre nem hajtani.

Miglen a kormányzónő csapatokat nyert s Leithban el
helyezett, melynek erőditvényeit ismét helyreállittatá, hogy 
a Forth szorosát uralja s Edimburgnak ez oldalróli megköze
lítését gátolja, a hitfelek gyülekezete sem maradt tétlenül. 
Knox titkon Berwickbe küldetvén, ott sir Crofts Jakabbal, 
ezen erősség angol parancsnokával értekezett, s hajókat kért
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tőle, hogy biztosságba helyezze Dundeet és Perthet, katonákat 
a franczia csapatok ellen, s pénzt a nemesség fizetésére, mely 
tulajdon költségén képtelen volt tovább táborozni. Azonkívül 
megírta Cecilnek, hogy romlásuk úrnője romlását vonná maga 
után s a legszenvelgőbb kifejezésekkel kérte, bírná reá segély- 
zésükre. „Ezen kerületek nemessége, úgymonda, kész a legvég
sőbb erőfeszítésre, ha segítségére jőnek.44 Az úr Jézus Krisz
tusnak beleire kérem, nyilatkozzék őszintén.u

Cecil osztá Knox érzelmeit. Még mielőtt levelét vette 
volna, kifejezé azokat Erzsébet előtt. Azon mély politikai 
belátással, melyet uralkodónőjének szolgálatában negyven éven 
át kifejtett, augustus 5-én egy jegyzéket szerkesztett „a felől 
mit tenni szükséges, hogy Skóthon teljesen visszanyeressék,44 
„Skóthon, úgymond abban, csak két módon juthat teljes jólétre: 
ha vagy örökös barátsággal csatlakozik Angliához, vagy vele 
egy királyságot képez. Hogy örökös barátság köttethessék a 
két ország között, szükséges Skóthont kiragadni Angolország 
régi ellenének Francziaországnak befolyása alól. Mindaddig 
a mig Skóthon franczia befolyás alatt marad, ezen egyesség 
lehetetlen.u Hogy ezen befolyás alól elvonassék, Cecil Skót
hon segélyzését tanácslá úrnőjének a királynőnek, s kijelölé 
az ezen ország rendei által eszközlendő intézkedéseket, melyek 
a franczia csapatok kiűzésére, az idegeneknek minden köz
hivatalok és katonai parancsnokságokból való kizárására, s 
egy a királynőtől független kormánytanács alakítására voltak 
irányozva;* s ha ez ama feltételeket elfogadni vonakodnék, a 
királyi hatalom gyakorlásának a legközelebbi koronaörökösre 
leendő átruházását czélozák. Befejezésül ezt mondá: „Ha 
majd Skóthon szabad, könnyű leend módot találni a két or
szág egyesítésére.44

Erzsébet habozott. Alig telt esztendeje, hogy trónon 
ült, melyen még nem egészen biztosnak érzi magát. Semmi 
hajlamot nem érzett a presbiteri reform iránt, mely eltörlé 
a íőpapuralmat az egyházban és a pártszellemet honositá meg 
az államban. Ezen felforgató protestantismustóli félelméhez 
annak főelőmozditója Knox iránti gyűlölete is járult, ki az 
asszonyuralom ellen Tudor Mária idejében közzétett heves irata 
által királyi büszkeségét megsértette volt. Végre az akkoriban
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létesült Cateau-Cambrésis-i békekötésnél fogva Franczia- és 
Skóthon irányában minden ellenségeskedéstől tartózkodnia 
kellett. Mindamellett, minthogy mindég a pillanatnyi érdek 
által vezéreltetett, II. Ferencz és Stuart Mária részéről pedig 
az által, hogy ezek az angol koronáhozi jogát el nem Ösmerék 
s czimét bitorlák, irányukbani kötelezettségei alól felmentetett, 
elhatározá, segélyt nyújtani a szövetséges lordoknak. Ekkép 
fellépett azon ösvényre, melyet egész éltén át követendő vala 
ellenkezésben tanaival, de egyezőleg érdekeivel.

Azonban eleinte csak lanyhán és alattomosan segité a 
skót fölkelőket. Sir Sadler Ralph három ezer font sterlinget 
vitt át nekik részéről, s abban állapodott meg velők, hogy a 
főhatalmat Lotharingiai Máriáról a Chátelleraulti herczegre 
ruházzák, ki fiának a Francziaországból közelebb visszaérke
zett ott calvinistává lett s a skót testőrség parancsnokságától 
elmozdított Arrani grófnak befolyása alatt állva, ügyüket felka- 
rolá. A nekibátorodott szövetségesek felszóliták a kormányzó
nőt, hagyna fel Leith erősítésével; s azt nyervén feleletül, 
miszerint leánya, kinek hatalmát képviseli, alattvalóinak enge
délyére nem szőrűi, hogy országa egyik kikötőjét megerősít
hesse, 1559-i október 15-én ismét táborba száltak tizenkét 
ezer főnyi hadsereggel, s 16-án Edimburgot ellenállás nélkül 
újból elfoglalák. Ott haladék nélkül két rendbeli tanácsot 
állítottak fel, melyeknek alakítása jelzé az állam kormányzá
sára s az egyház felforgatására irányzott szándékukat. A 
Chátelleraulti herczeg, a Szent-Endrei perjel, Arran, Argyle 
és Glencairn grófok, Ruthven, Boyd és Maxwell lordok, a 
Dun-i és Grange-i lairdek, Balnaves Henrik és Halyburton 
J. Dundeei városnagy képezék az elsőt, mely politikai tanács 
volt; miglen Knox, Goodman és a Gallowayi protestáns püspök 
a másiknak voltak tagjai, mely vallásos természetű vala. 
Négy nappal később mindnyájan együtt nyilvános gyűlésben 
egy felette merész határozatot hoztak, mely előjátéka volt amaz 
erőszakos intézkedéseknek, melyek Stuart Mária országlata 
alatt napirenden voltak. Letették a kormányzónőt s elmozdit- 
tatását következő szavakkal adták tudtára: „Mi királynőnk 
hü nagyjai fontos okoknál fogva felfüggesztjük a fönségedre 
uralkodóink nevében bízott hatalmat, kiknek születés jogánál 
fogva tanácsosai vagyunk közönségünk ügyeiben.u Engedetlen
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ségüket hűségnek nevezék, s a hatalom bitorlását jognak lát
szatába öltözteték.

Ekkép megalakulva, Leithnak tartottak. De ott a fran- 
cziák által megveretvén Edimburgot másod Ízben oda hagyni 
kényszerültek november 5-ének éjjelén. Erzsébet királynő 
ekkor határozá el nyíltabb és hatályosabb módon nyújtani 
részükre segélyt. Maitland Vilmos Lethingtoni laird, ki a 
kormányzónő alatt felhagyott államtitkári működésével, hogy 
ügyességét a gyülekezet szolgálatának szentelje, Erzsébethez 
küldetett, és sürgetve kérte küldene hajóhadat és hadsereget 
Skóthonba, ha ezen országot a francziák által rövid idő alatt 
meghódítva látni, s aztán saját jogait az angol trónra nézve 
megtámadtatni nem akarja. O volt Skóthonnak legértelmesebb, 
legügyesebb, legmeggyőzőbb s legsimulékonyabb államférfia. 
Sikerült meggyőznie Erzsébetet érdekeinek világos volta ál
tal. Minélfogva ezen fejedelemnő a Norfolki herczeget Ber- 
wickbe kíildé, ki is nevében Maitlanddal, Balnavessel, Pittarow- 
val és Ruthvennel mint a gyülekezet biztosaival védszövetséget 
kötött. Megállapodás történt, hogy Angolhon királynője se
gélyt nyujtand a Chátelleraulti herczegnek és pártjának, mind
addig mig a francziát ki nem űzik országokból; s hogy vi
szont azon esetre, ha Angolhon Francziaország által megtá
madtatok, a Chátelleraulti herczeg és pártja haderejüket a 
királynő seregével egyesitendik. Hogy pedig ezen szerződés 
a szövetségesek részéről pártütés, Erzsébetéről pedig lovagi- 
atlanság bélyegét magán ne viselje, Stuart Mária alattvalói azt 
uralkodónéjuk nevében kötötték meg, s irányábani engedel
mességüket csorbulatlanúl Ígérték fentartani mindenben, mi a 
régi törvények és az ország ősi szabadságának sérelmére és 
romlására nem volna irányozva.

Angolországnak ezen beavatkozása Skóthon ügyeibe meg
lepetést okozott a franczia udvarnál, mely miután botorul fel
idézte Erzsébet ellenséges indulatát, most ezért számot kért 
tőle. Azonban Erzsébet mindig eszélyes okokat tudott találni 
reá nézve üdvös cselekményeinek igazolására. Merészen vá
laszolt, hogy Skóthon nemességét és népét lázadókúl nem te
kintheti, hogy ellenkezőleg a korona hű alattvalóinak kell őket 
tartania, mióta szembeszáltak a franczia király haragjával, hogy 
nejének, királynőjüknek jogait megvédelmezzék: „Valóban igy
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szollá tovább, ha a főurak megengednék, hogy országuk kor
mánya kicsavartassék kezeikből királynőjük távollétében; ha 
gyáván lemondanának szülőföldük függetlenségéről, a mig 
királynőjük nem skótoknak, de francziáknak követi tanácsát, 
anyja és más idegenek lévén tanácsosai Skóthonban, a bibor- 
nok és Guise herczeg pedig Francziaországban; gyalázattal 
kellene őket illetni a világ színe előtt; s ha majd a fiatal 
királynő anyját túlélendette mint gyáva és elfajult alattvalókat 
kellene őket elitélnie.u

A berwicki szerződés következtében angol hajóhad ér
kezett a Forthra 1560-i tavaszszal, s hat ezer főnyi gyalog és 
két ezernyi lovas hadsereg nyomóit be Skóthonba lord Grey 
vezérlete alatt. Preston mellett nyolcz ezer szövetséges csatla
kozott hozzá, kiknek élén a Chátelleraulti herczeg állott. Ezen 
percztől kezdve a francziák nem mérkőzhettek ezen az Övék
nél sokkal túlnyomóbb haderővel. Leithra kanyarodtak vissza 
s ezen erősségbe zárkóztak, mely a Forth öblét uralván Edim- 
burgnak kikötője volt. A tenger felől ostromzár alá helyezve, 
a szárazföldi oldalról szóróngattatva emlékezetes megszállást 
állottak ki Leithban, szerencsés kirohanásokat tettek, és sokáig 
vitézül visszaverték az ellenség támadásait. De a franczia 
udvar nem küldött számukra erősitést. Gátoltatott pedig pénz
ügyeinek zilált állapota s azon háború által, mely épen akkor 
tört ki az országban a protestánsok és katholikusok, a Bour
bon házból és a Lotharingiaiból származott herczegek között. 
Az Amboisei összeesküvés márczius hóban fölfedeztetvén, Guise 
herczeg és a Lotharingiai bibornok maguk védelmére kény
szerültek s nővérüket a skóthoni kormányzónőt nem segithet- 
ték. A Leithi őrsereg helyzete ezen szükség okozta el- 
hagyattatás következtében annál tarthatlanabbá vált, minthogy 
az egész nemesség, ideértve a katholikusok fejét Huntly grófot 
is, az idegenek uralma és jelenléte ellen egyesült.

Montluc, valencei püspök Stuart Mária és II. Ferencz 
által a végből küldetvén, hogy a kormányzónő és a fölkelt 
nemesség között béke alkudozást inditván meg, ezáltal idő 
nyeressék, küldetésében kudarczot vallott. A kormányzónő 
maga sem volt szerencsésebb egy értekezleten, melyet a szö
vetségesek néhányával tartott, kik mindenekelőtt a fran
cziák kitakarodását követelték. Végre fáradalmak és gondok
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által megtöretve, ezen herczegnő halálos betegségbe esett. Az 
ország belzavarai, az elmozdittatása miatti bánat, a védelem 
izgalma s a skótok és francziák ellenkező érdekei közötti 
visszás helyzete sietteték halálát, melyet közeledni látván, még 
egyszer értekezni kivánt a fólkelők főnökeivel. Az Edimburgi 
várba viteté magát, hol Erskine lord fogadá. A Chátelleraulti 
herczeg, Argyle, Glencairn és Marshall grófok s James lord 
jelentek meg előtte. A kormányzónő régi szivélyességével s 
természetes jóindulatával fogadá őket. Búsan szollá hozzájok 
az ország szomorú állapotáról, melyet több éven át egységben 
s jólétben kormányzott, kifejező sajnálatát az iránt, hogy a 
Francziaországból érkezett parancsokat teljesítenie kellett, s 
mind a franczia mind az angol seregek kiutasítását tanácsolván, 
egyszersmind mégis azon ország szövetségét ajánlá nekik, 
mely nem fenyegetheté nemzeti függetlenségüket. Ezen bölcs 
tanácsok után, melyeket szabadon adhatott, de nem követhe
tett, megöleld valamennyit s a kiséretbeli alsóbbrendű neme
sekkel kezet szorított. Ezen búcsúzás egy haldokló királyné 
részéről, kinek majd minden hibája másnak müve volt, s ki
nek helyes esze s szelidsége ellenállott az ellenszenv és a 
halál megpróbáltatásainak, meginditá őket s könytelt szemekkel 
váltak el tőle.

Lotharingiai Mária nem soká élte túl ezen érzékeny je 
lenetet Meghalt 1560-ki junius 10-én. Elhunytával minden 
törvényes tekintély hiányzott a francziák részén, minthogy a 
kormányzónő többé nem létezett, s a királynő országon kivül 
volt. Ezentúl sem képesek, sem jogosúltak nem valának foly
tatni a harczot, szorongattatván Leithban s nem számíthatván 
erősítésre Francziaország részéről, mely pártokra szakadva 
polgári háború küszöbén állott. A béke tehát mellőzhetlenné 
vált s a skót szövetségesek által előszabott feltételek alatt 
vala megkötendő.

Az alkudozások Edimburgban folytak Cecil s Wotton 
Miklós Erzsébet biztosai s a valencei s amiensi püspökök, la 
Brossé, d’ Oysel és Randan mint II. Ferencz és Stuart Mária 
meghatalmazottjai között. Aláiratott julius 5-én és 6-án kö
vetkező záradékokkal: hogy a franczia csapatok Skóthonból 
kivonúljanak, Leith erodítvényei leromboltassanak; Frankhon 
uralkodói angol királyi és királynői czimmel s Angolhon czi-



40

merével többé ne éljenek; a Chátelleraulti herczeg s azon skót 
nemesek, kik Frankhonban javakat birtak, visszanyerjék ezen 
országban jószágaikat s czimeiket, melyektől fölkelésök óta 
megfosztattak; a kanczellári, kincstárnoki és ellenőri főméltó
ságok többé nem egyházi de világi férfiaknak adományoztas- 
sanak, s az országnak őrizete és kormánya ezentúl idegen 
katonákra és főtisztviselőkre többé ne bízassanak. Az ügyek 
vezénylete egy tizenkét tagból álló tanácsra vala ruházandó, 
kik közöl hetet a királynő s ötöt a rendek nevezendettek ki; 
mely tanács az ország kormányzatába való jobb rend behozá
sára volt hivatva. Megállapittatott továbbá, hogy egy szabad 
parlament fog összegyűlni augustus hóban.

Ezek valának főbb kikötései az edimburgi szerzödvény- 
nek, mely megpecsétlé a francziák bukását s az angolok dia
dalát Skóthonban. Az egyeduralmi kormányt jobbágivá ala
kította át. Előkészité az ó egyház összeomlását a reformpárt 
győzelmes erőködései alatt, s biztositá a hűbéri főnemesség ré
szére a presbyteri democratia támogatását. Erzsébet két biztosa 
átlátták ezen szerződvénynek reája nézve hasznos voltát, s 
azonnal tudósították megkötéséről. „Ezen szerződvény, ugy- 
mondák, megszerzi végre mit elődjeinek egyike sem érhetett 
el minden nyert csatákkal, Skóthon meghódítását, megnyervén 
a nemesség rokonszenvét és jóindulatát, mi többet ér Angol
országra nézve még ama korona jövedelmeinél is.

Miután az idegen uralom felforgattatott Skóthonban, még 
a vallásos forradalom vala ott végrehajtandó. A gyülekezetbeli 
lordok szorosan fentartották szövetségüket, mig eme nagy 
vállalat be nem fejeztetett. Ama szerződvény aláírásától fogva, 
mely őket minden ellenállástól megszabadná, a parlament ösz- 
szegyűltéig, mely őket czéljukhoz vala vezetendő, oda működ
tek az országban, hogy azt maguknak kedvezővé tegyék. 
Hitszónokaik minden irányban elszéledtek, s midőn a parla
ment összegyűlt, tagjainak túlnyomó többsége el volt határozva, 
megváltoztatni Skóthon egyházi szervezetét. Az alsóbb rendű 
főurak is, kik már el-elmaradoztak, ismét megjelentek ezen 
rendkívüli alkalommal s gyakorlatba vevék szavazási jogukat. 
Az egyháziak padja majdnem üres volt, az ott előbb székelni 
szokott püspökök és apátok nagyobb része nem kívánván részt 
venni az egyház romlásánál. A czikkelyes lordok teljes 

*
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számmal jelen voltak a gyülekezetben s a parlament Lethington 
elnöklete alatt nyílt meg, kinek jelleme minden helyzethez 
alkalmazkodott, s ki ügyességét sokáig diadalmas ügyek szol
gálatának vala szentelendő. A királyi hatalom az üres trónra 
helyezett koronának, királyi pálczának és kardnak néma és 
tehetetlen jelvényei által volt képviselve. Ezen távollevő és 
elgyengült hatalom képtelenné vált kormányozni és féken 
tartani ezen forradalmi gyülekezetét, melynek hivatásul jutott 
befejezni a hitújitók által több mint húsz év óta változatos 
viszontagságok között de folytonos előmenetellel sikeresített 
müvet. A legbuzgóbb reformátorok egy Knox által szerkesztett 
vagy legalább helybenhagyott indulatos folyamodványt intéztek 
a parlamenthez, melyben az apostolok által megalapított őseredeti 
fegyelem helyreállítását, a római egyház eltörlését, a katholikus 
papság elnyomását, az áttestesüiésre s Jézus Krisztus testének 
kenyér színe alatti imádására vonatkozó hitelvek elkárhozását, 
a jó  cselekvények érdeméről, a purgatoriumról, a búcsújárá
sokról s a szentek imádásáról szóló tanok roszalását, egy 
szóval a szentségeknek s az európai hitújitók legtöbbjei által 
megtámadott régi istenimádási szertartásoknak eltörlését, s a 
papságnak az államgyülekezetekbeni székelés és szavazás jo 
gától való megfosztását kérelmezék. A parlament nagyobbrészt 
engedett ezen parancsszerü követelményeknek, kielégité a refor
mátorokat, elfogadván vallásukat, úgy szintén a nemességet, 
átengedvén annak a papi javadalmak egy részét.

Hitvallomást kivánt a reformált lelkészektől, kik azt 
négy nap alatt egybeállitották. Ezen vallomás az apostolok 
credóján alapúit és megközelité az i^ngolhoni egyház czikke- 
lyeit VI. Edvárd alatt; Knox tanai abban túlnyomóak, s Cal- 
vinéival majdnem ugyanazonosak valának. A parlament augustus 
17-én úgyszólván közfelkiáltással fogadá el azokat. A világi 
lordok közül csak Cassilis és Caithness grófok nem helyeselték, 
s az egyházi lordok közül csak a prímás Szent-Endrei érsek s a 
dumblanei és dunkeldi püspökök, kik nem vonakodván ugyan 
visszaélések reformjától, időt kértek annak érett megfontolással 
leendő eszközölhetésére. A győztes reformátorok, mint az csak 
nagyon is gyakran szokott történni, számüzöttekből üldözőkké 
lettek. Egymásra következő határozatokkal eltörölték a ka
tholikus hitet s a pápai törvényhatóságot az országban. Szörnyű
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büntetéseket rendeltek el azok ellen, kik misét tartanának 
vagy abban részt vennének, első esetben jószágelkobzással, 
másodízben száműzéssel, s harmadszorra halállal fenyitendok- 
nek ítélvén azokat.

A skóthoni új egyház papjai azután a „fegyelem könyvétu 
szerzették, mely nálok a keresztény kormányzatot vala sza
bályzandó. Az angol egyházi papuralmat majd csak nem 
úgy roszalták, mint a rómait, babonaság és bálványimádás 
maradványának nevezvén azt,, mely minden jámbor ember 
megbotránkozására szolgál. Ámbár tehát a fejedelmek és a 
hatóságok iránti engedelmességre buzdítottak, s azokat kik a 
polgári hatalmak szent léteiét eltörölni merészkednének, Isten 
és emberek ellenségeinek nyilvánították, mégis úgy mint An
golhonban az állam fejét az egyház fejének el nem ösmerték. 
A vallásbeli fensőbbség a néphez tartozott, mely kútforrása 
volt az egyházi hatalomnak. A nép jelölé ki választás utján 
lelkészeit, de a keresztény társadalom eme választottjai, mielőtt 
evangeliomi tisztségük gyakorlatába léptek volna, a lelkészek 
és a gyülekezet vénei által nyilvános vizsgálat alá vétettek a 
hit sarkalatos pontjai, úgy szintén a pápai és presbyteri egy
házak tanai között fenforgó eltérések felett. Ezen vizsgálat 
után az apostolok idejében szokásos kézfeltevéssel sem illet- 
tetvén, felvétettek a társak közé s az egyháznál, melyhez ki
neveztettek, szolgálatba léptek. Kiszolgáltatták a keresztség 
és úr felvételének szentségeit, hirdették az úr igéit s olvasták 
a közönséges imákat s a szent Írásokat. Ezen utóbbi tisztet 
egyszerű felolvasók végezték oly helyeken, hol kinevezett lelki- 
pásztorok nem léteztek. Szerpapok választattak az egyház 
jövedelmeinek felvételére s alamizsnáinak kiosztására.

Az ország tíz egyházmegyére osztatott, melyeknek élén 
megannyi főtisztviselő állott egyházfelügyelői czímmel. Egyház- 
kerületeik látogatására köteleztetvén, azokban hetenként há
romszor hitszónokolni, minden egyház teljes elhelyezése iránt 
intézkedni, a lelkipásztorok rendes életmódjuk és kellő ellátta- 
tásuk felett őrködni, a népnek keresztény erkölcshöz szoktatása, 
a szegények segélyzése s az iQuság neveltetése iránt gondos
kodni tartoztak. A fegyelem könyvének következtében ala- 
kúltak ama plébániai iskolák, melyeknek köszönhető később
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Skóthon a népesség alsóbb rétegeiben elterjedt felvilágosodást, 
s az országszerte kifejlődött jólétet. „A végből, hogy az if- 
íuságnak erényes és jámbor neveltetése eszközöltessék, elren
deltetett abban, hogy minden plébániánál oly iskolamester 
alkalmaztassák, ki legalább a nyelvtannak és latin nyelvnek 
előadására képes legyen, bizonyos jelentőségű városokban. Mi 

edio- a vidéki plébániákat illeti, hol a nép hetenkint csak 
egyszer gyűl össze, hogy az isteni tiszteletben részt vegyen, 
ott a felolvasó vagy lelkipásztor a keresztény hittan elemeiben 
fogja azt oktatni jelesül a genfi kathekizmus szerint.1* A fe
gyelem könyve, mely a katholikus papság javait a reformált 
istenimádás szolgálatára, a nép oktatására s a szegények kö- 
nyebbségére igénybe vévé, s a világi rendeket az egyházi 
pásztorok szigorú dorgálásainak kitevé, nem felelt meg a ne
messég érdekeinek, mely általa javai nagy részétől megfoszta- 
tott s lenyügöztetett volna. Nem is talált oly helyeslésre mint 
a hitvallomás. Több four megtagadá aláírását,,, mások pedig, 
kik aláírták volt, módot találtak kijátszására. Ok meg akarták 
tartani az elfoglalt javakat, s mint mondák, nem érték be 
azzal „hogy csupán talyigát vonjanak az úr házának felépíté
sénél.u De eltekintve ezen nézetkülönbségtől a régi ne
messég s az új egyház egyetértoleg működtek a római papság 
ellen, melyet eltiportak, a franczia befolyás ellen, melyet meg
semmisítettek, s a királyi hatalom ellen, melyet megrendítettek. 
Az edimburgi szerződvény s az 1560-i augusztusi parlament 
határozatai Skóthont egy urak és lelkészek által kormányzott 
s Angolhon védelme alá helyezett protestáns köztársasággá 
tevék. A gyülekezetbeli lordok nem tartózkodtak kimondani, 
„hogy Erzsébet királynő gondoskodván Skóthon biztossága és 
szabadságáról, ezért az ország nekie inkább le van kötelezve 
mint saját uralkodójának.44

A parlament a királynő távollétében az igazság kiszol
gáltatására s az ország kormányzására a győztes párt huszon- 
négy legtekintélyesebb tagját jelölte ki. Calderi sir Sandilands 
Jakab jeruzsálemi szent János lovagjainak perjele Franczia- 
országba küldetett, hogy Stuart Máriát és II. Ferenczet a 
történt intézkedések felöl tudósitsa, s azoknak helybenhagyását 
kieszközölje; azonban Stuart Mária és II. Ferencz mint feje
delmek és mint katholikusok nem szentesíthették meg a fórra-
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dalmat, mely megváltoztatá az egyeduralom alapfeltételeit, s 
az országnak vallását. A főhatalomnak a skót nemesség ré
széről való bitorlása, egy idegen hatalmassággali szövetség 
megkötése, a kormányzónő elmozdittatása, a parlamentnek a 
korona hozzájárulása és beleegyezése nélkül történt egybehi- 
vatása, az istentiszteletnek nyilvános tanácskozás utján eszköz- 
lött megváltoztatása s a kormányzati tanácsnak közgyülekezet 
általi lett alakítása vépképen felingerelték őket. Elmozdítva lát
ták magokat, a nélkül hogy trónjukat vesztették volna. A 
Lotharingiai bibornok keserűen kikelt az angol követ Throck
morton előtt azon támogatás ellen, melyben Erzsébet királynő 
ama lázadási tényeket részesité. „A  skótok, igy szollá hozzá, 
egyikét sem töltik be alattvalói kötelességeiknek. Skóthon 
királya és királynője csak az uralkodói czimet bírják irányuk
ban, valóságát pedig úrnője a királynő, minthogy nekie en
gedelmeskednek.u Midőn Throckmorton az edimburgi szer- 
ződvény helybenhagyását jött kikérni Stuart Máriától, ez azt 
határozottan megtagadá s élénken igy szóla hozzá: , „Skóthoni 
alattvalóim sehogy sem teljesítik kötelességüket. En vagyok 
királynőjük, e névvel illetnek, de nem mint alattvalók viselik 
magokat. Majd megtanítom kötelességükre.u Throckmorton 
viszont ellenveté, hogy az edimburgi szerződvény el nem fo
gadása szándékát valamint férjeét a királyét gyanússá teendi 
Erzsébet királynő előtt s úgy fog feltűnni, mintha igényeit 
Angolországra nézve, melynek czimerét viselni meg nem szűnt, 
továbbra is fentartaná. Mire épen nem kielégítő válasszal bo
csátotta őt el.

Minden elégedetlensége mellett Stuart Mária képtelennek 
látta magát erőhatalommal hajtani alattvalóit régi engedelmes
ségükre. A franczia csapatok kitakarodtak Leithból s II. Fe- 
rencz király annyira el volt foglalva a hugonották leküzdé
sével s a bourbonok és pártjuk növekvő ellenállásának fékezé
sével, hogy semmi merész vállalatot nem indíthatott Skóthon 
ellen. Bátyjai Guise herczeg és a Lotharingiai bibornok, kik 
helyette kormányozának, úgy vélekedtek, hogy időt kell nyerni 
s a szövetségesek meghasonlását bevárni, addig,is pedig min
den ellenállást megtörni Francziaországban. Ep oly meré
szen mint erélyesen fáradoztak e czélon. Meghiúsítván az 
amboisei összeesküvést, felakasztatván alárendelt és ösmeretes
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főnökeit, foglyul ejtek Condé herczeget, kit annak titkos és 
foinditójául tekintettek; elrémiték a navarrai királyt, elmozdí
tok az ősz connetable Montmorency Annát és fiait, s üldözték 
a három Chátillon testvéreket. De ezen, Francziaországban 
erőszakos elnyomásra, Skóthonban pedig eszélyes veszteglésre 
alapított politikájuk végét érte II. Ferencznek 1560-ki deczem- 
ber 5-én bekövetkezett .halálával. Stuart Mária özvegy lett, 
bátyjai a Lotharingiai herczegek tekintélyüket vesztették, s a 
skót és franczia koronák különválása folytán megszűnt a két 
ország érdekközössége. IX. Károlylyal más politika vette kez
detét Medicei Katalin álnok vezetése alatt, ki tartott a Guisek- 
től, nem kedvelte Stuart Máriát és semmit sem akarván erő
szakolni, azon volt: hogy az országban egyességet hozzon létre 
a pártok és főnökeik között, az országon kivül pedig jó  egyet
értést tartson fel a társhatalmasságokkal.

Ekként ama házasság, melyet a halál félben szakíta, csak 
szomorú következményeket és semmi előnyt sem szült Stuart 
Máriára nézve. Távol tartván a királyi hatalmat, megrendité 
a királyságot. Egyesité a nemességet és túlsúlyra emelé 
annak féktelen uralmát. Győzelemre juttatá a protestáns re- 
formatiót s a hűbéri háborgások bajait egy oly vallásos nép
uralom veszélyeivel párositá, mely Istennek tartozó enge
delmesség ürügye alatt hajlandó volt megszegni a fejedelem 
iránti hódolatot. Gyűlöletessé tévé az előbb keresett franczia 
szövetséget, s helyreállitá az annakelőtte visszautasított angol 
befolyást. Midőn tehát Stuart Mária ismét csak Skóthon ki
rálynője lett, nemességét pártütéshez szokva, hatalomra ver
gődve, országát szándéka ellenére egy eddigelé ellenséges 
szomszéd állammal szövetkezve, s népét az övétől különböző 
vallás gyakorlatában találta. Fenyegetve látta szokásait, ha
talmát, politikáját, hitvallását, egy szóval minden érdekeit.

A tizenkét éves korában francziává lett s tizennyolczadik 
évében özvegységre jutott Stuart Mária érezvén mit vesztett 
férje halála s a franczia trónróli lelépte által, mély bánatba 
merült. Több héten át szobájába zárkozott, hol az anya ki
rálynén, a királyon, s fivérein, a navarrai királyon, Montmo
rency connétablen s bátyjain a Lotharingiai herczegeken kivül 
senkit sem fogadott. Mihelyt maga elé bocsáthatá a külföldi 
követeket, házassági ajánlatokat kapott, melyekre az időben
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nem hajolt, s melyeknek különös fejlődési mozzanatait utóbb 
adandjuk elő. II. Fülöp király nem vehetvén ő maga nőül 
Erzsébetet, fiát dón Carlost kivánta Stuart Máriával megnő- 
siteni, hogy Spanyolhont azon viszonyba helyezze, melyben 
előbb Francziaország állott Skóthon irányában. Svéd és Dán
országnak királyai szintén kezére vágytak.

Erzsébet Bedford grófot küldé II. Ferencz özvegyének 
üdvözletére. Ezen rendkívüli követ február 3-án érkezett 
Párisba, s az úrnője által reá bizott udvariassági tisztet tel
jesítvén, azonkívül még az edimburgi szerződvény helyben
hagyására kérte fel a skót királynőt. Mária kijelenté, miszerint 
Erzsébettel a legjobb szomszédi és rokoni vonatkozásokban 
kíván élni. „Mindketten ugyanazon szigeten élünk, mondá Bed- 
fordnak, egy nyelven beszélünk, legközelebb rokonok vagyunk, 
s mindketten királynők.w De miután az egymással kötendő 
szoros barátságot ekkép indokolta volna, megtagadá az edim
burgi szerződvény megszentesitését bátyja a Lotharingiai bibor- 
nok távollétében, ki akkor az udvarnál nem volt jelen, s főleg 
mig az iránt nemességével és parlamentjével nem tanácskozott. 
Bájos módon kérte Erzsébet arczképét és találkozást kívánt 
vele, mely gyorsabban és biztosabban fogna egyetértésre ve
zetni minden közvetett alkudozásoknál. Ekkép játszta ki a 
szerződvény helybenhagyását, el lévén határozva azt el nem 
fogadni.

Czéljai ez időben Skóthonra voltak irányozva, hol II. Fe
rencz halálának híre színieden elégültséggel fogadtatott. Ezen 
haláleset, megszüntetvén a Francziaországtóli félelmet, termé
szetszerűleg elkülönzé a pártokat. A függetlenség nemzeti 
érdeke többé fen nem forogván, az egyéni érdekek ismét 
fölmerültek. A katholikus párt föléledt és felbátorodott. 
Titkos gyülekezetét tartott, melyben résztvettek a szent
endrei érsek, az aberdeeni, murrayi, rossi püspökök, Huntly, 
Athol, Crawford, Sutherland, Caithness grófok s több más 
főurak. Lesly János akkori aberdeeni egyház tisztet s utóbb 
rossi püspököt bízták meg, vinné át ifjú uralkodónőjüknek 
teljes ragaszkodásuk biztosítását. Lesly 1561-ki april 14-én 
Stuart Máriát Vitryben találta a champagnei vidéken. Reims- 
ból, hol nénjénél, az ottani Saint Pierre-les-Dames czimű 
zárda fejedelemnőjénél a tél egy részét tölté, Lotharingiába



47

utazott. Lesly a katholikusok részéröl azon indítványt terjesztő 
elébe, indúljon haladéktalanul Skóthonba, fogassa be Franczia- 
országban James testvérét, kit a fölkelő parlament küldött 
oldala  ̂mellé, mig országába visszatérhetne, kössön ki Aberdeen- 
ben hol húsz ezer főnyi hadsereget, barátjai által Skóthon 
éjszaki tájain gyüjtöttet, találand. Mária azonban elég eszé- 
lyes volt nem követni ezen tanácsot. Visszaemlékezvén, mi
szerint ezen párt főnökei csak az imént gyöngéknek vagy pár
tosoknak mutatkoztak, nem bízott ragaszkodásuk buzgalmában, 
ajánlatuk biztosságában, s hűségük tartósságában. Különben 
sem kivánt kizárólagosnak mutatkozni, attól tartván, hogy ez 
által még inkább gyöngíti állását. Mindenkinek kereste támo
gatását. Már előbb megbizta volt Craigmillar Prestont, Find- 
later Ogivlyt, Blanern Lumsdent és Auchtermuchty Leslyt, 
kiket mint biztosait Skóthonba küldött, s kik ott 1561-i február 
20-án megérkeztek, hajlandóságának, engesztelékenységének, 
s közelgő megérkezésének üzenetével. A végből, hogy 
helyreállítsa a közhatalom rendes működését, királyi megbí
zást intézett a Chátellerauti herczeghez, Argyle, Athol, Huntly 
és Both well grófokhoz a szent-endrei érsekhez és James lord
hoz egy törvényszerű parlament összehívása végett.

Az egybegyült parlament James lordot küldé ki nővéré
hez. James lord bárkinél alkalmasabbnak látszott arra, hogy 
Stuart Mária elégedetlenségét enyhítse, s Őt az országba való 
haladéktalan visszatérésre indítsa. Angolországon ment keresz
tül , s Erzsébet s miniszterei, kikkel szoros összeköttetésben 
állott, nem kevéssé tartottak azon ajánlatoktól, melyekkel a 
franczia udvar őt majd maga részére hódítani iparkodik. O 
Skóthonnak legbefolyásosabb férfia volt nem csupán a vérség- 
nél fogva, melyből származott, állásánál, melyet az országban 
kivívnia sikerült, de azon fölénynél fogva is, melyet az egész 
protestáns felekezeten, melynek világi feje ő vala, gyakor
lott s azon bizalomnál fogva, melyei a nemesség legnagyobb 
része irányában viseltetett. Bár még ifjú korában állva, már 
is kitünteté magát háborúban mint katona, s belzavargások 
alkalmával mint államférfim Bátorsága szilárd, ügyessége hig
gadt vala. Ildomos eszű, erélyes jellemű s okos viseletű volt, 
kevésbbé ingatag és furfangos mint ravasz és állhatatlan hon
társai, nyílt, heves s még sem képtelen szinlésre s álnokságra,
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ama helyes értelemmel s határozottsággal követte czélját, mely 
többnyire gyorsan és biztosan vezet sikerre.

A szent-endrei perjel Saint-Dizierben találta nővérét a 
királynőt egy nappal azután, melyen ez az aberdeeni egyház
tisztet Lesly Jánost fogadta volt. Megkisérlé hajlandóvá 
tenni őt a gyülekezeti párt, s az angol szövetség iránt. 
De Stuart Mária nem győzeté meg magát ezen saját hatalma 
és nyugalmának érdekében felhozott okok által. Feltárván 
előtte szándékait, kijelenté, hogy az edimburgi szerződést 
helyben nem hagyja s törekedni fog felbontani az angol-skót
honi szövetséget, mely ellenére van ; sőt igyekezett vallása és 
tervei részére tériteni James lordot, a bibornoki süveget s 
Francziaország részéröl dús javadalmakat ajánlván fel neki. De 
James lord tétovázás nélkül elutasitá ezen előnyöket, és nyíltsá
gának s igénytelenségének eme bizonysága által még inkább meg
nyerni látszott nővére bizalmát. Mária megígérte neki a szük
séges meghatalmazások átküldését, hogy az országot távolléte 
alatt kormányozhassa. Csak azt óhajtotta, hogy visszamenet 
Skóthonba, Angolországot ne érintse.

James lord nem úgy tett. Oly szilárdúl ragaszkodott 
Erzsébet szövetségéhez, melyben pártjának főerejét látta, 
hogy közölte Throckmorton angol követtel mindazt, mi közte 
is nővére között történt. Throckmorton átlátván, mily fontos 
uralkodónőjére nézve, hogy megóvja a Skóthonban szer
zett befolyást, felszólitá őt, nyerné meg az ország legeszé- 
lyesebb s leghatalmasabb férfiait, évenkénti húsz ezer font 
sterling szétosztása által. „Különös figyelemmel kell visel
tetni, igy irt vala hozzá, Arran gróf, mint az ország máso
dik személye, s James lord irányában, kinek hitele és becsü
letessége, szerintem, bárki máséval felér ez országban. James 
lord nagyon tiszteletp&itíéltó, őszinte és jámbor uraság, s igen 
jó  indulatú fölségeü iránt. Jó volta helyesebb alkalmazást nem 
találhat mint irányában.u A takarékos Erzsébet őt a vallásos 
hit és államérdek kettős tekintete által oly igen lekötelezettnek 
hitte, hogy azt még pénzzel is tetézni fölöslegesnek tartotta. 
Igen szívesen fogadá tehát, midőn Londonba ért, de jó  in
dulatának olcsó kegyénél egyebet nem nyújtott neki.

Stuart Mária James lordnak sem a reformált párthozi 
hűségét sem pedig angolországhozi ragaszkodását meg nem
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rendíthetvén, nem intézte hozzá az ígért felhatalmazásokat. Noail- 
les Egyed küldetett ki, hogy felhívja a skót parlamentet az 
Erzsébettel imént kötött szövetség felbontására, s megújítására 
annak mely oly sokáig tartatott fenn Francziaországgal. De 
Noailles küldetésében czélt nem ért. A parlament ép oly 
rendithetlennek mutatkozott mint a szent-endrei perjel. Azt 
adá válaszúi Stuart Mária küldöttjének, hogy az Erzsébet ki
rálynő részéről Skóthonnak nyújtott segély szabaditá meg ez 
országot a pápai zsarnokságtól és a franczia igától, s visszaküldé 
a nélkül, hogy valamit elérhetett volna. Stuart Mária, miután 
még egyideig Reimsben s Lotharingiában tartózkodott volna, 
visszatérni készült Skóthonba, hatvanezer livre évi jövedelmet 
kapván Francziaországtól özvegyi tartás fejében. Nem any- 
nyira hajlama mint a kényszerűség vezeté oda vissza. „Gyakran 
tapasztalául, úgymond Brantőme, mennyire átallja ezen utazást, 
s inkább kívánna egyszerű özvegyképen Francziaországban 
maradni, mint uralkodni menni vad hazájába.4* Védlevelet 
kéretett Erzsébettől, hogy országán keresztül utazhasson, 
8 d’Oysel, ki őt megelőzendő vala Skóthonban, bizatott meg 
ezen kérelemmel De Erzsébet nem engedé meg d’Oyselnek 
az országán való átutazást s megtagadá Stuart Máriától a véd
levelet. „ 0  felsége, írja Cecil, kijelenté d’Oysel urnák, hogy 
nem akar szineskedni a skót királynővel, s hogy az edimburgi 
szerződvény helybenhagyásáig halasztja a védlevél átküldését, 
de hogy akkor az tán nem csupán szabad átvonulást, de min
dennemű segélyt s legszivélyesebb fogadtatást fog nyerni.a

Ezen tagadó válasz mélyen sebzé Stuart Máriát. Méltó
ságteljes és keserű szavakkal fej ezé ki azt Throckmorton an
golhoni követ előtt: „Uram, mondá, mi sem bánthatna inkább, 
mint hogy annyira megfeledkeztem magamról, egy oly kedvez
ményt szorgalmazni úrnője a királynőtől, melyre szükségem 
nem volt.44 Fölemlítvén aztán Erzsébet iránti nehezteléseit, 
nemes érzéssel s kissé fenyegető élénkséggel tévé hozzá: 
„Tudassa úrnőjével, miszerint különösnek fog látszani a ke
resztény fejedelmek és államok előtt, hogy ő első volt, ki alatt
valóimat ellenem ingerlé, s most mint özvegyet hátráltatni 
igyekszik, Skóthonba visszatérnem. En csak barátságát kívá
nom, én nem hintek viszályt államaiba, nem czimboráskodom 
alattvalóival, pedig tudom, hogy országában sokan hajlandók

Stuart Mária. 4
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volnának elfogadni a nekik teendett ajánlatokat. Nem min
denki úgy érez vallás és egyébb dolgában. Úrnője a királynő 
azt mondja, hogy fiatal vagyok s tapasztalatlan; mégis elég 
idős s jártas vagyok, barátságosan s lovagiasan viselnem ma
gamat rokonim s frigyesim iránt. Reményiem, miszerint okos
ságom soha sem fog annyira cserben hagyni, hogy szenvedé
lyem más szavakra fakasszon, mint a melyek egy királynőt 
is legközebb rokonomat illetik.u

Midőn másnap julius 21-én elutazása előtt még egyszer 
látta Throckmortont, ezen szép és baljóslatú előérzettel telt 
szavakat intézte hozzá, melyeknek valósulása azonban ké
sőbbre volt fentartva: „ Reményiem, hogy a szél kedvező leend, 
s hogy nem leszek kénytelen az angol partokat érinteni; ha 
mégis oda találnék jutni, követ úr, királynője hatalmában 
fog tartani, s kénye szerint bánhatik velem. — Ha elég ke
gyetlen halálomat kivánni, cselekedjék tetszése szerint, áldoz
zon fel. Ezen végzet talán kívánatosabb reám nézve mint az 
élet. Teljék be az Isten akaratja!w

Még pár napot Saint-Germainban töltvén a királyi csa
lád körében, búcsút vön tőle, s Guise herczeg, a Lotharingiai 
és Guisei bibornokok s az udvar egy része által Calaisig el- 
kisértetett. Augustus 14-én szállott hajóra, három bátyjával, 
Aumale herceggel, a nagy perjellel; d’Elbeuf herczeggel, 
Damville.^úfral Montmorency Anna connétable fiával és számos 
nemességgel. Brantőme egyike azon nemeseknek, kik öt egész 
Skóthonba követték, érzékeny rajzát adá elutazásának, mely
ből pár vonást elsajátítunk: „A  gálya, úgymond, kievezvén 
a kikötőből, s kis üde szellő támadván, felvonták a vitor
lákat. — A királynő két karjával a hajó orrára támaszkodván 
a kormány mellett, sűrű könnyekbe lábbadott, szép szemeit a 
partra szegezvén, honnan elindúlt volt, s ezen bús szavakat 
rebesgetvén: ,,Isten veled Frankhonu . . . még csak be nem 
esteledett. — Eledel nélkül akart lefeküdni, s vonakodott le- 
szállni a hajóba, azért hát ágyát ott vetették. Meghagyá a 
kormányosnak, hogy mihelyt hajnalodni kezd, ha még felfe
dezné Francziaország földét, felköltse s ne féljen őt megszó
lítani: s e részben a szerencse kedvezett, mert a szél meg
szűnvén, evezve nem messzire haladtak az éjjel, úgy hogy 
hajnalban még látszott Francziaország földje, s a kormányos
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nem mulasztván el parancsát, a királynő felemelkedett ágyán, 
s nézte Frankhon határát, meddig csak láthatá. Ekkor ismétlé 
e szavakat: „Isten veled Francziaország, Isten veled! soha sem 
látlak többé!44

A bánat, melyet akkor érezett, váltig élénk maradt, s 
Ronsard ekkép fej ezé ki azt bájos búsongással:

„Le jour que votre voile aux vents se recourba, 
Efc de nos yeux pleurans les votres déroba,
Ce jour-lá mérne voile emporta loin de Francé 
Les Muses qui souloient y fairé demourance,w

Bár félt meglepetni a czirkálók által, kiket Erzsébet ten
gerre menesztett, baj nélkül ért a Forth öblébe öt napi átha- 
józás után. Megérkezése előestéjén sűrű köd szállván fel, nem 
engedé észrevétetni a kis hajóhadat, mely hazájába visszahozta, 
s mely csekély távolságra a parttól horgonyt vetett. Ezen köd 
augustus 19-én reggel alászállván, Stuart Mária váratlanul ért a 
Leithi kikötőbe. Mihelyt partra szállása tudva Ion, minden 
oldalról elébe siettek, s a nemesség érte jött, hogy Edimburgba 
kisérje ősei palotájába. Ezen szivélyes sürgés inegindítá őt, 
de nem örvendeztető. Nem állbatá meg, hogy szomorú hason
lítást ne tegyen, a rideg országnak, hova tizenhárom évi tá
voliét után visszatért, szegénysége, s amaz udvarnak fénye 
között, melyben gyermekkorának s ifjúságának boldog napjai 
lefolytak. Paripát készítettek elő számára, a kiséretbeli höl
gyeknek és uraknak azonban csak apró bérezi lovak jutottak 
„olyanok a milyenek, úgymond Brantome, s épen úgy felsze
relve44. Megpillantván azokat, tévé hozzá, a királynő sírva 
fakadt, mondván, „nem ilyen Francziaország pompája, készlete, 
fénye s gyönyörű paripái/4 Ezen szerény menettel érkezett a 
Holyroodi palotába. Estve az edimburgi polgárság ablakai 
alá gyűlt, három húros hegedűit hangoztatva és zsoltárokat 
énekelve visszatértének ünneplésére s örömük tanúsítására. 
Ezen visszás zenének hangjai, s ama komor s reá nézve ide- 
gen egyház énekei még növelék azon bús benyomást, melyet 
Stuart Mária érezett, egy oly országba érvén, melyben idegen
nek találta magát, melynek szokásait fel nem vette, s vallását 
nem osztotta.

4 *
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Harmadik fejezet.

Stuart Mária kormányzása Skóthonba való visszatérte után. —  Magán isten- 
tiszteletének gyakorlása körüli nehézségek. — Knox levele Calvinhoz a 
mise visszaállitása ellen a királynő palotájában. —  Stuart Mária részéről a 
protestáns párt javára tett engedmények. —  A magán tanácsnak vegyes 
szerkezete, melynek tagjai közül heten az ú j, öten pedig az ó vallás hivei.
—  Az ország kormánya James lordra és Lethington lairdre bízva, az egyik 
főminister, a másik a királynő államtitkára. — A Hamiltonok kegyvesztése.
—  Huntly gróf és a Gordonok elégedetlenségük, pártütésük és romlásuk. —  
Maga a királynő hadjáratot visz ellenük az éjszaki kerületekbe. —  James 
lord növekedő hatalma, ki Murray gróffá emeltetik, miután kevéssel előbb 
Mar gróffá neveztetett. — Chastelard szenvedélye a királynő iránt, merényei, 
halála. —  A királynő második házassága végetti alkudozások. —  II. Fülöp 
fia don Carlos Ferdinánd császár fia Károly főherczeg, Leicester gróf s a 
Lennoxi gróf fia Darnley lord egymásután kezére vágynak. —  Stuart Mária 
elébb dón Carlosnak utóbb Darnleynek adja az elsőbbséget. —  Erzsébet 
elégedetlensége s álnok politikája. —  A királynő meghasonlása Murrayval.
—  Bothwell gróf ismét kegybe fogadtatik. —  Murray és Argyle grófok 
összeesküvése Stuart Mária ellen, s meghiúsítása. — A királynő összekelése

Darnleyvel.

Stuart Mária többféle s igen nyomos nehézségekre talált 
Skóthonban. Hogy fog végezni a diadalmas protestantismus- 
sal? Miként fogja egységben tartani s engedelmességre hajtani 
a pártoskodáshoz s pártütéshez szokott nemességet? Mi módon 
fog élni Erzsébet királynővel, e hatalmas szomszédnővel s volta- 
képen ellenségével? Végre hogyan fog ismét férjhez mehetni 
a nélkül, hogy veszélyeztesse koronáját, ha külföldi fejedelem
hez megy, s zavarakba döntse országát, ha alattvalói egyikét 
választja. Hogy mindezen nehézségekből kibontakozzék, korát 
túlhaladó s természetével ellenkező okosságra lett volna szük
sége. Finom elmével, de kevés belátással birt, szellemdús 
volt, de képtelen következetes eszélyességre. Meghitt viseletű, 
hirtelen indulatú, báj ló és szenvedélyes lévén, szerfelett bizván 
kedveltjeibe s hévvel követvén uralgó eszméit, minden asszonyi 
kellemmel fel volt ruházva, a nélkül hogy eléggé bírta volna ama 
szilárd tulajdonokat, melyek egy királynőnél megkívántainak.

Mindazonáltal figyelmeztetve lévén az őt környező ve
szélyekre, eleinte ügyesen vitte dolgait James lord s Lethington 
ildomos vezérletük alatt. Magán tanácsának tagjaiúl kinevezé 
a Chátelleraulti herezeget, Huntly, Argyle, Bothwell, Errol,
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Marshall, Athol, Morton, Montrose, Glencairn grófokat, Ja
mes lordot és Erskine János lordot, kikkel még a korona 
kincstárnoka’’, az államtitkár, a elére registre és a justice- 
clerc vettek benne részt. Bár a kanczellári méltóságot 
Huntly grófnál hagyta, James lordot tévé fominiszterévé, s 
Lethingtont államtitkárává. Ezen két protestáns pártfő lett 
egy katholikus királynő titkos tanácsosaivá. Ez utóbbi el- 
határozottnak látszván országát illetőleg alávetni magát a 
távolléte alatt végbement vallásos forradalomnak, csupán maga 
részére kivánt türelmességet. „Elhatároztam, igy szólott Throck- 
mortonhoz, kevéssel Frankhonbóli elutazása előtt, egyikét sem 
kényszeríteni alattvalóimnak, de óhajtanom kell, hogy mind
nyájan hasonló érzelemmel viseltessenek irányomban; s bízom 
benne, hogy nem fognak buzdittatni kényszerítésemre.“

Ezen egyszerű türelmesség sem vala egykönnyen kiesz
közölhető ama buzgó felekezőktől, kik a mise helyreállítását 
mint a bálvány imádás visszatértét tekintették. Inkább tiz ezer 
ellenséget látnék kiszállani Skóthonban, mondá Knox, mintsem 
hogy ott egyetlen mise szolgáltassék. Midőn tehát a Stuart 
Mária megérkezése utáni vasárnap magán kápolnájában mise 
mondatott, a protestáns párt felindult, s majd nem feltámadt. 
A  ministerek fenyegető állást vőnek. A  nép zúgolódott. Min
den oldalról mondogaták: „Ne türjtik, hogy a bálvány vissza- 
állittassék országunkban.w A vakbuzgó master Lindsay vért
jével födve s ép oly bősz csoporttól követve a Holyroodi

fjalota udvarába hatolt, fennen kiáltván, hogy a papokat ha- 
álra kell vetni. James lord, ki e zendülést előre látta, elszél- 

leszté azt. Elszántan, nem háborittatni nővére vallásszabadsá
gát, a kápolna ajtaja elé állott. Tekintélyével s erélyével állván 
ellent ezen zajgó vakbuzgalomnak, pártolá a királynő lelkészeit, 
kik békében végzék el a katholikus szertartást, Knoxnak nagy 
botránkozására, kinek haragja James lordot sem kímélte meg.

Csak kevéssel ezen jelenet után, Knox ezeket irá barát
jának Calvinnak: „A  királynő elérkezése megzavará ügyeink 
békés menetét. Alig három nappal megjötte után a misének 
bálványa ismét felállittatott. Néhány higgadt s nagy tekintélyű 
férfi ezt ellenezni akarták, felhozván, hogy megtisztúlt lelkiös- 
meretük nem türheté, beszennyeztetni újból a földet, melyet az 
úr igéjének hatályával megtisztított az idegen bálványimá
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dástól. De miután vallásunk híveinek nagyobb része más
kép vélekedett, az istentelenség győztes maradt, s most már 
új erőre kap. Azok, kik felülkerekedtek, engedékenységük 
okául azt hozzák fe l, hogy az igének minden hirdetői ak
ként vélekednek, s hogy te magad is állítod, miszerint nem 
szabad háborítnunk a királynőt vallása gyakorlatában. Bár 
ezen előttem hamisnak látszó hir ellen kikeltem, az mégis any- 
nyira szívekbe hatott, hogy lehetlen azt onnan kiűznöm, ha 
csak tőled meg nem tudom, vájjon ezen kérdés valóban egy
házunk elé terjesztetett légyen-e, s miként feleltek társaink. 
Mindig alkalmatlankodom nálad, de senkim sincs, kinek keb
lébe töltsem gondjaimat. Tartózkodás nélkül megvallom, atyám, 
hogy mindeddig soha sem éreztem, mily bajos és nehéz le
küzdeni a jámborság álarcza alatt lappangó csalárdságot. Soha 
sem tartottam annyira a nyílt ellenségektől, midőn sanyarúsá- 
gok közepette győzelmet reményltem.u

Knox elégedetlensége feltárta az egész új türelmetlenséget, 
melynek fenyegető jeleire talált a királynő Edimburgba való 
nyilvános bevonulása alkalmával. September 2-án, mint az ezen 
ünnepélyre kitűzött napon Stuart Mária, miután a várban ebédelt, 
a város felé indúlt lilaszin bársony mennyezet alatt a nemesség 
s főbb polgárság kíséretében. Egy fiatal hat éves gyermek 
felhőből bontakozva ki, mintha égből szállott volna alá, s ver
seket szavalva átnyújtá neki Edimburg kulcsait, egy szent 
írást, s egy zsoltár-könyvet. A végből, hogy emlékeztessék 
ama rettenetes boszúra, melyei a szent Írás szerint Isten a 
bálvány-imádókat sujtolá, menetközben Core, Dathan és Abiron 
kínhalála, a mint áldozatuk végrehajtása pillanatában elnye- 
lettek, s más ily bal-jelentőségű látványok tüntettek föl. Csak 
nagy ügygyei bajjal sikerült megakadályozni egy más gyalá
zatos tüntetést, mely egy papnak oltár mellett, az ostya feleme
lésekor való megégettetését vala ábrázolandó. Örömmel fogad
tatva mint királynő, fenyegettetve mint katholikus, Stuart 
Mária, miután a népöröm és vallásos vakbuzgalom nyilatko
zatainak lett volna tanúja, visszatért Holyroodba, hol a város 
részéről kétezer márkát érő aranyozott ezüst asztali készletet 
kapott nászajándokúl.

A királynő miután kivált bátyjának szilárdsága által 
elérte volt magán istentiszteletének gyakorolhatását, szüksé
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gesnek látta megnyugtatni ezen félelmes protestánsokat val
lásuk kizárólagos uralma iránt. Ennélfogva engedményeket 
tett nekik melyek bizonyosan nehezére estek. Kinyilatkoz
tatta a tanácsban; s hirdetmény által kijelentette a népnek, 
hooy a megállapított hitvallásban változás nem fog történni, 
s minden annak megmászására irányzott akár nyilvános akár 
titkos tény halállal fog büntettetni. A koronának rendsze
rinti hatalma ekként megerősité a parlament forradalmi eljá
rása által hozott végzéseket. Mária ez után látni kívánta 
Knoxot, s talán szelidebbé hangolni s magához vonzani re
ményiette. Találkozásuk alkalmával az alattvalói s keresztényi 
kötelességek felett vitatkoztak. Éreztető vele, hogy az asszo
nyok kormányzatáról írt müvében a népeket fejedelmeik ellen 
izgatá, s felszólitá őt, viseltetnék több szeretettel azok iránt, 
kik vallás dolgában másként vélekednek mint ő. „Asszonyom, 
válaszok Knox, ha a bálványimádást felforgatni, s a népet 
Istennek igéje szerinti imádásra felszólítani annyit tesz, mint az 
alattvalókat fejedelmeik ellen izgatni, ez esetben nem mentethe
tem, mert ezt elkövettem; de ha az Istennek s igaz tisztele
tének ösmerete minden jámbor alattvalót arra indít, hogy feje
delme iránt jó  szántából engedelmességgel viseltessék, ezért 
ki kárhoztathatna engem?u — Egyébiránt biztosította, hogy 
mindaddig megelégedetten fog a királynő hatósága alatt 
élni, mig a szentek vére nem ontatik, s azt állította, hogy 
hit dolgában az alattvalók nem fejedelmeik akaratát, de te
remtőjük parancsait tartoznak követni. „Ha úgymond, az 
apostolok korabeli emberek a császárok vallására kényszerít
tettek volna, mivé lett volna a keresztény hit?44 — Ekkor a 
királynő, elmés különböztetést tevén a hittagadás s lázadó fel
kelések között, ezt válaszolá: — „De hisz ezen emberek 
nem állottak ellent.u —  Azok, viszonza Knox, kik nem hajla
nak az adott parancsra, sajátlag ellentállóknak tekintetnek.44 —- 
„Nem, folytatá a királynő, ők nem állottak ellent fegyverrel.u 
„Ez onnan van, viszonza Knox, mert Isten erre nem adott 
volt nekik módot s tehetséget.4* Ezen naiv és merész nyilat
kozatra, mely szerint az erő jogosítana lázadásra, s egyedül 
a tehetlenség volna oka a fejedelmek iránti hódolatnak, Stuart 
Mária megdöbbenve mondá: „Tehát azt gondolja ön, hogy meg, 
van engedve az alattvalóknak feltámadni fejedelmeik ellen,
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midőn ez hatalmukban áll? A vakbuzgó hitújitó, ki az álla
mot a vallásnak alárendelte, nem hátrált elmélete következ
ményeitől.u —  „Minden bizonnyal asszonyom, úgymond, midőn 
a fejedelmek túllépnek kötelességeiken.44

Ezek után az oly fejedelmet, ki vakbuzgalmától ragad
tatva, Isten gyermekeit sújtani akarná, egy oly családapához 
hasonlítván, ki egy őrültségi roham alatt saját gyermekeit ül
dözné oly fegyverrel, melyet ezek kezeiből kiragadni jogosítva 
volnának, Knox igy monda: —  „ Szabad volna elvenni a kar
dot az ily fejedelemtől, megkötözni kezeit s fogságra vetni, 
mig nyugodtabbá lenne. Ez pedig nem engedetlenség, de az 
Isten igéjéhez alkalmazott cselekmény volna.44 —  Mária meg
zavarodott. Ezen minden felsőbbséget felforgató tan, mely az 
alattvalókra ruházá a fejedelmeik iránt tartozó engedelmesség 
megbirálását, s egyházi főnökeik általi felszólittatás esetében, 
lázadásra is feljogositá őket, rémülettel tölté el szivét. Átlátta 
a szörnyű jövőt, mely nekie, a katholikus királynőnek ezen 
büszke és fegyelmeden protestánsok s ezen komor és vak
buzgó lelkészek között fentartva lenni látszott. —  Nem volt 
ereje többé felelni, mert érezte sikertelenségét. Bús halgatásba 
merült, s negyedóra hosszat mintegy elfogódva maradt.

Egyedül James lord volt ezen idegenszerű jelenet tanúja, 
hol Knox úgy lépett fel ezen ifjú és szeretetreméltó királynő 
előtt, ki csak nem régiben érkezett meg Francziaországból, 
mint hajdan a zs’ 1' *' 1 J thozták volt a Mindenható intéseit

elméjét föleleveníteni s bátorságát föléleszteni, minek foly
tán Stuart Mária gúnyoros módon helyeselvén Knox pártütő 
szavait, hogy azoknak horderejét még inkább feltűntesse: 
„Helyesen, úgy monda, értem. Alattvalóim önnek tartoznak 
engedelmeskedni, nem nekem; azt kell tenniök mi nekik tet
szik, nem pedig mit én parancsolok. A helyett hogy király
nőjük lennék, tanúlnom kell alattvalójukká lenni!44 Knox 
ekkép tanának végkövetkezményeire szorittatva, hátrálni kiván- 
ván, felkiáltott: „Isten mentsen hogy úgy legyen! Távol van 
tőlem bárkinek is parancsolni akarni, vagy pedig fölmenteni 
az alattvalókat törvényszerű engedelmességük alól. En csupán 
egy dolgot kívánok, azt, hogy a fejedelmek valamint alattva
lóik Istennek engedelmeskedjenek, kinek szava kötelezi a

Izrael és Juda James lord igyekezett nővére
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királyokat és királynőket, hogy atyjai és anyái legyenek az 
egyháznak, s istápolják azt.“ Mária, ki nem szándékozott 
pártfogónője lenni egy oly vallásnak, melyet, eltűrt ugyan, de 
utált, magát többé vissza nem tarthatá. Érzelmei, melyeket 
addig titkolt vala, kifakadtak, s boszúsan mondá: „Nem az 
önök egyháza az, melyet táplálni fogok, de a római egyház, 
melyet Isten igaz egyházának tartok.u ,

Ezen szavakra Knox sem tartózkodott többé. Élénken 
felelt a királynőnek, miszerint akarata nem észtörvény, s a 
római egyház felőli véleménye nem változtathatja ezen meg
gyalázottat, mint azt ő s párthívei nevezék, Jézus Krisztus 
szeplőtlen hitvesévé. A  leghevesebb szidalmakra fakadt ezen 
egyház ellen, melynek mély hitelveit fel nem fogta, s melynek 
magasztos intézményeit hosszan tartó visszaélések lealacsonyí
tották a hitújitók szemeiben. Tévedésekkel teltnek, vétkekkel 
beszennyezettnek nyilvánitá azt, s bebizonyítására ajánlkozott 
annak, hogy a vallás benne még inkább elfajúlt mint a zsidók 
egyházában. A királynő véget vetett ezen merész kifakadás- 
nak, elbocsátván őt. Távozáskor arra kérte az Istent: „áldaná 
meg a királynőt a skót köztársaságban oly bőven, mint hajdan 
Deborát Izrael országában.u

Knoxnak meggondolatlan heve a protestáns felekezetbeli 
államfők roszalásával találkozott. Sőt Lethington ezeket irta 
Cecilnek: „Óhajtanám, hogy Knox ur kedvesebb módon szó
lana egy ily fiatal fejedelemnőhöz, s hogy mérsékelhetlen in
dulatossága ne fakasztaná Őt oly kifejezésekre, melyek nehezen 
emészthetők gyenge gyomor által. Valóban a királynő korát 
túlszárnyaló eszélyességről tesz bizonyságot irányábani visele* 
tében. Isten részesítse malasztjában!a Mária, tizenkét gróf 
vagy lordokból összeállított magántanácsában a túlsúlyt az új 
hit párthiveinek juttatá. A reformált egyház állapotának s 
fentartási eszközeinek rendezése végett Összehívott általános 
közgyűlésben elhatároztatott, hogy a főpapság birtokában ma
radt  ̂vagy a nemesség által elfoglalt egyházi javadalmak jöve
dékének harmadrésze a királynőnek lészen átadandó a hit
szónokok ellátására, iskolák alapítására, szegények gyámolitá- 
sára és saját jövedelmeinek öregbítésére. James lord, Lethington 
Maitland, Argyle gróf és Morton gróf lőnek megbízva ezen 
harmad meghatározása iránti felügyelettel. A hitvallomás
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megtartatott a vallás szabályzatául, de a fegyelem könyve el
vettetett a nemesség által, mely hajlandó volt ugyan a hitter
jesztők tanainak, de nem egyszersmind uralmuknak elfoga
dására. Mária ezen első kormánytényei egy nemét hozták 
létre a kiegyezkedésnek ezen polgári háborúra mindig kész 
ország különböző érdekei között. Vallásuralom a reformált 
párt részére; egyéni szabadság a királynő számára; a közha
talom megosztása vegyes tanácsban; az egyházi jövedelmek 
elkülönzése, melyeknek két harmada a katholikus papság régi 
czimzetesei részére tartatott fen, vagy a nemességnél hagya
tott, másik harmada pedig az új egyház szolgálatára fordittatott; 
ez volt a Stuart Mária visszatértekor létrehozott elrendezés.

Ezen elrendezés nagy részt James lord növekvő befolyá
sának volt köszönhető, kit Marshall gróf leányával történt házas
ságra lépte alkalmával, nővére Mar gróffá nevezett ki, s tág 
hatalommal ruházott fel, a határszéli fegyelmeden kerületek 
meghódítására. Ritka erélylyel és gyors sikerrel teljesítette ezt. 
De a fejedelmi kegy, melyben részesült, vetélyt ébresztett a 
főnemesség legkiválóbb tagjainál. A Gordonok, kik katholiku- 
sok maradtak, s a Hamiltonok, kik nagyon sajnálták elvesztett 
hatalmukat, különösen elégedetlenek valának. Ez utóbbi csa
lád nagy jövedelmektől fosztatott meg az akkortájt véghez
vitt változtatások által, melyeknek megszentesitése miatt a 
római papság szemrehányásokat tett a királynőnek. Chátel- 
lerault herczeg és idősb fia Arran gróf nem jelentek volt 
meg Stuart Mária előtt visszatértekor. Folyvást hatalmukban 
tárták Dumbarton erősséget, azonban befolyás nélkül voltak, 
s az arbroathi apátsághoz tartozó javak egy része tolok el vé
tetett. A szent-endrei érsek, természetes fivére a herczegnek 
kénytelen volt elállani több rendbeli javadalmaitól, s emennek 
fia Claudius lord lemondani a paisleyi apátságról, melynek jö
vendő birtokosa leendett; a kilwinningi apát s más Hamiltonok 
elszánni magukat az utolsó gyülekezet által reájok rótt áldo
zatokra. Huntly grófnál pedig, kinek 1553-ban elhúnyt idősb 
fia Gordon Sándor a Hamilton nemzetségből házasodott, a 
kegyben nem álló fourak mindegyikénél uralkodó elégületlen- 
ség általános okaihoz még a murrayi grófságtól leendő meg
fosztatásának félelme is járult. Hosszabb idő óta birván ezen 
grófságot, nem akarta azt elveszteni.



59

Az elégedetlenek egyesülése soha sem maradt ki Skót
honban. De ez úttal nem sokra ment. Ohátellerault her- 
czeg idősb fia Arfan gróf, kinek nem igen állott helyén az 
esze hirtelen megőrült. Ebbéli kórrohamában egy Both- 
w ell} gróf és a kilwinningi apát által indítványozott tervet 
fedezett fel, mely szerint a királynő palotájába rontani, sze
mélyét hatalmukba ejteni, Mar grófot megölni s az ország 
kormánygyeplőit kezeikbe venni szándékoztak. Az összees
küvés ekkép fölfedeztetvén, csakhamar meg is hiusíttatott. Mar 
gróf befogatá Bothwellt, ki azonban kevéssel azután megszö
kött, s a kilvinningi apátot. Megtörvén a Hamiltonok erejét 
1562-ik évi tavaszkor, ősszel letiporta a Gordonokat.

A Gordonok ép oly hatalmat gyakoroltak az éj szaki ke
rületekben, mint a Hamiltonok a nyugatiakon. Huntly Mar 
grófnak és Lethington titkárnak életük ellen merényi koholt, 
s másodszülött fiát Gordon Jánost a királynővel szándékozott 
Összeházasítani. Ez utóbbi már nyílt pártütésre támadt. Ma
gán viszály következtében megsebesítvén Ogilvy lordot Edim- 
burg útezáin, nem hajtott az uralkodónő parancsára, ki őt a 
stirlingi erősségbe menni rendelte. Ezer lovast gyüjtvén maga 
körül, szembe állott a királyi hatalommal. Atyja Huntly gróf 
megerősítő Findlater, Achendown és Stratbogy várakat, s he
gyeiben eltorlaszolva várta Stuart Máriát, ki miután az előbbi 
évben országa közepét látogatta volt meg, most annak éj szaki 
részét széndékozott szemügyre venni. Csakugyan oda is ért 
egy kis sereg élén, melyet Mar gróf vezérlett. Az Invernessi 
vár elzáratván előtte az őrsereg kapitánya által, kire a Gor
donok azt reábizták volt, megtámadtatá, megadásra kénysze- 
rítteté, s parancsnokát felakasztatá. Ezen királyi körút alkal
mával, mely egyszersmind katonai hadjárat is volt, nagy bá
torságot mutatott s minden fáradalmakat jó  kedvvel tűrt,, 
lóháton futván át ama zord tájakat, folyókon átkelvén, pusz
tákon táborozván, és sajnálkozván a fölött miért nem férfi, 
hogy éjjeket tölthetne a mezőkön zubbonyba öltözve, knapsa- 
ckot (élelmi táskát) viselve, Glasgow! paizszsal födve s két 
kézre szolgáló hosszú szablyával fegyverkezve.u Aberdeenbe 
visszatérvén a murrayi grófságot bátyjának adományozta, s 
ez által a Gordonokkali háborút kikerülhetlenné tette. Huntly 
gróf övéi élén csakugyan Corrichie-ig nyomúlt elő, tizenkét
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mértföldnyire Aberdeentől. De az uj Murray gróftól vezérlett 
királyi hadsereg által, melynek soraiban küzdtek Athol és 
Morton grófok is, teljesen megveretett. O maga elesett s 
temetés nélkül hagyatott a csatatéren, mint egy gonosztevő, s 
bukása házának ideiglenes romlását okozta. Fenmaradt két 
fiai közül Gordon János pártütés bűne miatt fej vesztésre 
Ítéltetett, mely Ítélet aztán Dunbar erősségben, leendő bebör- 
tönöztetésre változtatott, s az utolsó, Gordon Adám fiatal ko
rára való tekintetből megkiméltetett. Ezen az országban 
másodrangú nemzetség, mely avval szokott volt kérkedni, hogy 
húsz ezer embert állithat ki fegyverben, elveszté czimét, meg- 
fosztatott roppant birtokaitól, s gyors hanyatlásnak indúlt. 
James lord, rokona Morton gróf részére a Huntly gróf halála 
által megürült országkorlátnoki állomást eszközölte ki nővéré
től. A Hamiltonok kegyvesztése és a Gordonok romlása még 
inkább megszilárditák a protestantismus diadalát, melynek 
politikai főnöke Murray Skóthont ép oly hatalommal mint 
eszélyességgel kormányozta.

Egyébiránt Stuart Mária nem egyedül a végett tanúsított 
oly mérvű hajlandóságot Murray pártja iránt, hogy háboritla- 
nabb s könnyebb módon uralkodhassék. Még más kilátásai is 
voltak, s leereszkedése alatt szertelen nagyravágyás lappangott. 
Arra törekedett, hogy Anglia trónjának örököséül ösmertessék 
el Erzsébet királynő részéről, s könnyebben vélte ezen czélját 
elérhetni a protestáns párt támogatása által, mely egyszersmind 
angol párt vala. II. Ferencz halála óta nem viselte többé An
golország czimerét s nem nyilvánította magát Erzsébet vágy társ- 
néjának. De lemondván arról, hogy őt megbuktassa, most ismét 
arra számított, hogy örökösödjék utána. Ez vala azon czél, 
melyet Skóthonba való visszatértekor James lord elébe tűzött 
volt, s melyet azóta szem elől nem tévesztett. James lord nővé
réhezi vonzalmát vallása iránti buzgalmával kívánván egyesí
teni, mindent elkövetett, hogy szoros barátságot költsön a két 
királynő között, mely utóbb aztán a két országnak egy uralom 
s egy vallás alatti egyesülésére vezethetne.

1561-i augustus 6-án tizenhárom nappal előbb, mintsem 
Stuart Mária Leithnál partra szállott, James lord Erzsébethez 
magához levelet intézett, mely nagy becsületére válik czéljainak 
s  érzelmeinek. Tanúbizonyságát nyújtja teljes igazelmüsé-
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ségének, mély ítéletének s ildomos hazafiságának. A két rokon 
szívélyes egyesülését, s a két korona változhatlan szövetkezé
sét tanácsolván, ép oly elmés mint kedves szavakkal ekkép 
fordult Erzsébethez: „Kegyetek gyöngéd unokatestvérek, mind
ketten az élet virágában, igen hasonlók egymáshoz kitűnő tu
lajdonokban, kiknek Isten bőven juttatá a természet s szerencse 
minden adományait, de kik nemüknél fogva háború és vérontás 
által dicsőségüket el nem érhetik, s azt csak békés uralkodás 
által öregbíthetik.u Azután a czimről szólván, melyet fiatal úr
nője a két ország háborúskodása alatt felvett volt, sajnálatát 
fejezé ki az iránt, hogy ez által veszélyes bizalmatlanság táma
dott legyen közöttük. Hogy pedig ezen tárgy, mely addig 
visszavonásra adott alkalmat, azontúl közeledésük előmozdítá
sára szolgálhasson, Mária jövendőbeli jogának megszentesitését 
kérte, ha ez előbb Erzsébet jelenvaló hatalmát teljesen elös- 
merendette: „Mi nehézség foroghatna fen az ellen, úgymonda 
James lord, ha Felséged czime úgy saját mint nemzedéke ré
szére érintetlenül hagyatván, úrnőm a királynő számára is 
hely tartatnék fen Angolhon koronájának örökségében, mely 
helyet én, Felséged meg fog nekem bocsátani, előbbvalónak 
tekintek minden nemzetek törvényei szerint, úrnőm egyenes 
utódja lévén VII. Henrik királynak, Felséged nagy atyjának. 
Ezen sziget igy egyszersmind örök barátság által egyesíttetnék* 
Az országokbani örökösödés Isten akaratától függ, melyet em
beri előrelátás meg nem változtathat. Nekünk pedig egy ily 
egyesség mindenesetre nagy megnyugtatásunkra szolgálna.u

Erzsébet nem lepetett meg ezen indítvány által. Le- 
thington már II. Ferencz halála idejében közölte azt Cecillel, 
ki inkább elfogadta mint sem visszautasította. Minélfogva Stuart 
Mária hazatértekor az e részben már történtekről értesittetvén, 
Lethingtont ezen kecsegtető alkudozások folytatása végett 
Londonba küldötte. Egyszersmind Erzsébet iránti barátságá
nak kijelentésével s ajándékok átadásával is megbízta, melyek 
között találtatott egy s z í v  formára metszett gyémánt, mintegy 
irántai érzelmeinek jelvénye. Anglia királynője, ki már kö
vete Randolph Tamás által üdvözölté Stuart Máriát, igen 
jól fogadta ennek küldöttjét. De nem igen volt hajlandó örök
ségét elolegesen elintézni. Hatalmára való féltékenysége egész 
életén át visszatartotta őt örökösének kijelölésétől. Vissza nem



62

utasítván, de nem is teljesítvén a skóthoni királynő kívánal
mait, ő viszont az edimburgi szerződvény helybenhagyását 
kérte. Stuart Mária ezt igen nyomos okoknál fogva továbbra 
is megtagadta. Felhozá, hogy ama szerződvény kivált férjé
vel lett megkötve, hogy annak fözáradékai már végrehajtattak, 
hogy a francziák Skóthonból kitakarodtak, hogy az újonnan 
épített erőditvények leromboltattak, s hogy ő megszűnt viselni 
Angolhon és Irland czimerét és királyi czimét. Hozzátéve, 
miszerint nem mondhat le föltétien módon e czimröl és czimer- 
ről, mert ez annyit tenne mint lemondani jövendőbeli jogairól. 
Egyébiránt késznek nyilatkozott a szerződvényt átvizsgálás alá 
vétetni, mi által kölcsönös kötelezettségeik meghatároztatása 
mindkettejük okszerű megelégedése, országaik közös s alatt
valóik örökös nyugalma fogna eléretni.

A két királynő tehát különböző czél után törekedvén, 
érdekellentétben állott egymással, melynek kiegyenlitése végett 
találkozásuk hozatott indítványba, módszerül bizalmatlanságuk 
eloszlatására s egyenetlenségeik megszüntetésére. S midőn 
Lethington 1562-i julius 6-án Edimburgba visszatérvén, szívé
lyes levelet hozott Erzsébettől, melyben ez arczképét küldvén 
Stuart Mária számára, egyszersmind kifejező a két ország ba
rátságos egyességére irányzott szándokát, s közel találkozásra 
nyujta kellemes kilátást, Mária el volt ragadtatva örömétől. 
A reménynek amaz élénkségével, mely természetében rejlett, 
s melyből kor és viszontagság sem bírták kiábrándítani, bízott 
ezen találkozóban és szerencsés kimenetelében. „Biztos va
gyok benne, igy szóla Erzsébet követéhez, hogy mihelyt be- 
széllendettünk egymással, sziveink oly elégültek lesznek, s 
bántalmaink legnagyobbikául azt tekintendjük, melyet elválá
sunk okozand. Isten legyen bizonyságom, hogy szivemből 
tisztelem s mint édes kedves testvéremet szeretem.u Orömtel- 
jes ömlengésében gyöngéd szeretettel s hizelgéssel nyilatkozott 
Erzsébet felől, mi kellemesen érintheté ezen királynő hiúságát, 
de nem volt képes őt politikájától eltéríteni.

Az összejövetel 1562-i ősz táján Yorkba tűzetvén ki, létre 
nem jött. A szárazföldi polgári háborúk, melyekben Erzsé
bet részt, pártolván a francziaországi hugonottákat, vala
mint előbb támogatta volt a skóthoni protestánsokat, alkalmat 
szolgáltattak annak 1563 i nyárig való elnapolására. Erzsébet
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sir Sidney Henriket küldvén Stuart Máriához, általa jelenteié 
ki a feletti s a j n á l a t á t ,  hogy őt még nem láthatja, s tetszé
sére bizá találkozásuk napjának meghatározását a következő 
év május 20-ika és augustus 31-ke között. Stuart Máriát kel
lemetlenül érinté ezen halasztás, mely később még többször 
ismétlődött. Azért nem kevésbbé hű maradt elfogadott politi
kájához. Bátyjainak a lotharingiai herczegeknek sürgetései 
daczára, hagyna fel Erzsébettel, ki segédcsapatokat küldött 
Condé herczegnek, Coligny tengernagynak s a protestáns ne
mességnek, Mária semleges állását tovább is fentartotta. Hajla
mai és érdekei, vallása és nagyravágyása közé helyeztetve, 
arra szorítkozott, hogy békére intsen. Az 1563-i télen Le- 
thingtont Angolországba küldé, hogy megkísértse közeledést 
eszközölni Erzsébet és a Guisek között, s megvédje jogait, ha 
a parlament a koronaörökösödéssel foglalkoznék. Lethington- 
nak oda kelle működnie ezen gyülekezet előtt, hogy Mária 
jogczime az angol koronára nézve, mint annak legközelebb 
örököséé fentartassék, s esedezni Erzsébetnél, ne mást jelölne 
ki mint őt, ha az ország érdeke s alattvalói óhajtása öröksé
gének elintézését kötelességéül tenné.

Ezen fontos terveken való fáradozás mellett Stuart Mária 
kora és szelleme vonzalmait követte a skót udvarnál, melyet 
élénkségével, kedvteléseivel, bájaival és negélyével lelkesített. 
Áthozta oda a franczia udvar szokásait és gyönyöreit. Az 
ország nemes családaiból származott fiatal, kecses leánykáktól 
környeztetve, majd zenélt, majd tánczolt, majd ismét sólyom
vadászatra ment, sőt azokkal, kik mint ő a költészetet kedvel
ték, verselni szeretett. Ezen kedvtöltéseknél mutatott hevélye 
gyarlónak tetszvén a presbyteri lelkészek szemeiben, szigorú 
dorgálásokra fakasztotta őket. Hányszor lépett Knox szószékre 
ezen vigalmas udvar hosszúra nyúlt ünnepélyei ellen, mely 
kevéssel utóbb oly elhagyottá és komorrá Ion! „A  fejedelmek, 
úgymonda, gyakorlottabbak a zenében s lakomáknál, mint 
Isten szent igéjének olvasása s hallgatásában. Zenészek és 
hízelgők, kik rendszerint megrontják az ifjúságot, kedvesebbek 
előttök komoly és okos férfiaknál, kik üdvös intések által 
megtörhetik azon gőgöt, melyben mindnyájan születtünk, de 
mely mélyebb gyökeret szokott verni a fejedelmek sziveiben 
rósz nevelés következtében.u Hasonló szigorra talált a tánca
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is ezen rideg erkölcsbirálónál, ki e részben nem mulasztá el 
megemlíteni Herodiadesnek és keresztelő Szent Jánosnak szo
morú történetét.

A balsors úgy hozta magával, hogy a szeretetreméltó és 
könnyelmű Mária túlságos meghittsége következtében épen 
akkor lovagiatlan merészleteknek tette ki magát. Szertelen 
női szabadossága feledteté a királynő iránti tiszteletet. Egy 
Hepburn nevű kapitány durva gyöngédtelenséggel mert bánni 
vele s csak szökés által menekülhetett a büntetés elől. Pél
dája nem tartóztatta vissza a boldogtalan Chastelardot. A 
Dauphinéböl származott nemes vala ez, anyja által unoka- 
öcscse Bayard lovagnak, szellemdús, jó  énekes s kellemes 
verselő. Damville úrral érkezett a skót földre Stuart Mária 
kíséretében, kibe a connétable ezen másodszülöttje nagyon 
szerelmes volt. Chastelard verseket intézett Stuart Máriához, 
melyekre ez másokkal felelt, s mint előbb ura Damville 
ő is esztelen szenvedélyre gyúlt a bájos királynő iránt. Visz- 
szatérvén Francziaországba, minthogy sem Daravillel hittársai 
a hugonották ellen indúlni, sem viszont ezekkel ura Damville 
ellen küzdeni nem akart, ezt alkalmúl használta, hogy Skót
honba visszatérhessen. Stuart Mária igen szívesen fogadta, és 
Chastelard szenvedélye ez által végkép felmagasztaltatott.

Ha Knox e részben hitelt érdemel, a királynő még felbá
torította őt, erényes nő szendeségével össze nem férő viselete 
által. Az 1563-i egész télen át, szabad bemenetet engedett 
neki ügyszobájába s magánosabban mint a nemesség bármely 
más tagját fogadta őt. Néha Chastelard karjára támaszkodott, 
kit ezen veszedelmes meghittség elszéditett s felbátorított min
dent megkísérteni szenvedélyének kielégítésére. Egy estve a 
királynő ágya alá bújt. Fölfedeztetvén, Mária által az udvar
tól elutasittatott. Nem hajlott parancsára, sőt titkon követé a 
királynőt Fifbe, s két nap múlva ismét szobájába rejtőzött. 
Stuart Mária nyugalomra készülvén ismét észrevette őt. Ekkor 
nagy zajt ütött segélyért kiáltva. Minden oldalról oda futot
tak, s bosszúságának hevében parancsot adott Murraynek, ki 
egyike lépett be az elsőknek, szúrná le Chastelardot. Murray 
lecsillapitá nővérét, s megragadtatá a szerencsétlen lovagot, 
ki harmadnap fej vesztésre Ítéltetett. A vérpad felé menvén, 
Bonsard barátjának a halálhoz irt költeményét szavallotta,
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melyben helyzetének s érzelmeinek megfelelő versek fog
laltattak :

„Le désir n’est rien que mártíré,
Content ne vit le désireux,
Et Tliomme mórt est bien heureux 
Heureux qui plus rien ne désire. “

A vesztőhelyre érvén, ég felé em elé szemeit e szavakat rebeg- 
v é n : „Ó  kegyetlen hölgy"!

Ezen esemény nagy és kellemetlen zajt okozott, s még 
kívánatosabbá tette, hogy a királynő új házasság által kike
rülje szépségének s özvegyi állapotának veszélyeit. Különben 
is a fenforgó szükség, hogy Skóthonnak korona-örököst szül
jön, azt parancsolta, ifjúsága arra ösztönözte, alattvalói kíván
ták, s Európa több fejedelme által már több idő óta nőül ké
retett. Ezen második házasság iránti alkudozások négy évig 
tartottak s a legnagyobb hatalmasságok közbenjárását idézték 
elő, mint II. Fülöpét, Medicei Katalinét, Ferdinánd császárét, 
Erzsébetét, a svéd és dán királyokét, kik részint annak léte
sítésén, részint megakadályozásán dolgoztak. Rendkívüli fon
tosságra emelkedvén a körébe vont érdekek, az általa lelep
lezett tervek, s szörnyű következményei által, szükséges 
részletesen s új okadatok segítségével előadni annak különös 
fejlődési szakait s gyászos befejezését.

Alig két hónappal II. Ferencz halála után többen emel
tek igényt özvegye kezére. Mária elutasitá Dánia és Svédország 
királyait s don Carlost II. Fülöp fiát volt hajlandó választani. 
Bátyja a Lotharingiai bibornok tévé ezen házasság indítványát 
Chantonnaynek a katholikus király francziaországi követének. 
Ezen terv féltékenységet ébresztett és ellenkezésre talált Er
zsébetnél és Medicei Katalinnál, kiknek egyaránt érdekükben 
állott nem tűrni annak végrehajtását. Mindkettőre nézve igen 
veszedelmes lett volna, hogy Spanyolhon, Milano a két sziciliai 
királyság, Németalföld és a Franche-Comté örököse nőül vegye 
Skóthon királynőjét, ki egyszersmind az angol koronát is kö
vetelte. Medicei Katalin, kinek inkább módjában állott meg
akadályoztatni ezen házasságot, leányát ki a Cateau-Cambresisi 
békekötés után II. Fölöphez ment nőül, s a limogesi püspököt, 
madridi követét bizta volt meg, hogy azt eszélyesen meggá
tolják, felhasználván egész befolyásukat- a katholikus királynál. 
„Minden lehető rendelést vakon megteszek, hogy ezen csapást

Stuart Mária. 5
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elhárítsam u, ezt irá. Sőt Guise herczegnek és a Lotha- 
ringiai bibornoknak közbenjárását is igénybe vette, ildomos 
okokkal sikerülvén őket más nézetre téríteni. Előadá, hogy 
unokahúgok joggal bírván az angol koronára, megtörténhet
nék, miszerint a spanyol királyi herezeghez menvén nőül, 
Skót- és Angolország a katholikus király államaihoz csatoltat- 
nak, s azoknak nagyságát még növelik, s buzgó hévvel kérte 
őket, ne járúlnának soha egy oly házassághoz, mely Franczia- 
országot a legnagyobb veszélybe dönthetné. A herczeg és 
bibornok ezt megígérték. Szavukat adták, hogy kivánatához 
képest fognak cselekedni, inkább óhajtván előmozdítani Fran- 
cziaország javát, mint unokahúgok érdekét. Szavukat állot
ták, dicsőségükre kell ezt megvallani. Midőn Stuart Mária 
Francziaországot elhagyandó vala, tanácsot kért Guise her- 
czegtől házassága iránt. A herczeg azt válaszolá, hogy nem 
akar neki tanácsot adni, nem tanácsolhatván azt, mit ő kí
vánna, s a választást egészen reá bizá. De ezen választás, 
mely ezután is a spanyol királyi herczeg felé hajolt, kevéssel 
utóbb meghiusíttatott a Lotharingiai bibornok által, ki Innsbruck
ban Ferdinand császárral találkozván, alkudozásba bocsátko
zott vele unokahúga tudta nélkül, közte és a császár másod
szülött fia Károly főherczeg között létesítendő házasság iránt. 
Ezen terv szükségkép megbontá a másikat. II. Fülöpnek 
ugyanis attól kelle tartania, hogy fiát unokatestvérének a fő- 
herczegnek hátrányára a skót királynővel házasítván meg, ez 
által nagy bátyjának boszúságot okoz. S csakugyan úgy is 
volt. Mihelyt II. Fülöp értesült ezen másik alkudozásról, fel- 
hagyott a magáéval.

Stuart Máriát ez igen elkedvetlenítette. A  főherczeg 
sem hatalommal, sem hadsereggel, sem pénzzel nem birt, 
idegen létére Skóthonban nem láttatott volna szívesen, s 
mint katholikus bosszúságot költött volna a protestáns egy
háznál. Azért hát Stuart Mária el volt határozva vissza
utasítani ezen házasságot, mely őt csak bajba keverendette, a 
nélkül hogy módot nyújtott volna, védelmeznie magát alatt
valóinak elégületlensége és pártoskodása ellen. Szintúgy el 
nem fogadta Arran grófot, kivel az angol királynő szerette 
volna összeházasítani, valamint Nemours és a ferrarai hercze- 
geket, kik szinte indítványba hozattak, de hozzá képest csekély
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és hatalomtalan fejedelmek voltak. Azért hát nem tekintve 
bátyja a Lotharingiai bibornok ellenzéseit, egy merész cselfogás
sal ismét meginditá a dón Carlossali házasság ügyét. Lething- 
ton államtitkárt Londonba való számos küldetéseinek egyike 
alkalmával megbízta, jelentené ki II. Fülöp követének Er
zsébet udvaránál, miszerint el van határozva sem katholikus, 
sem protestáns férjet el nem fogadni az angol királynő részé
ről- hogy helyzete és érdekeinél fogva szintúgy nem mehet a 
főherczeghez, s hogy azon esetre, ha a spanyol királyi her- 
czeggel nem egyesülhet, ki egyedül felelne meg igényeinek, 
neki Lethingtonnak meghagyta volna, Francziaországba menni 
át s IX. Károlynak ajánlani őt nőül a korbeli különbség és 
fenforgó rokonság daczára. Arra számitott, hogy az ezen 
utóbbi eshetőségtől való félelem minden más tekintetet le fog 
győzni II. Fülöp lelkében.

S csakugyan mihelyt ezen gyanakodó és határozatlan 
fejedelem megtudá Lethingtonnak Quadra püspökkel tartott ér
tekezletét, levelet irt ez utóbbihoz, hogy miután a skót királynő 
házassága fiával a királyi herczeggel eszközül szolgálhatna a 
vallás ügyének orvoslására Angolországban, elhatározta meg
engedni annak létesitését. Felszólitotta öt, hogy értesíttesse 
magát a skót királynőnek Angolhonbani minden Összekötteté
sei felől, s a legnagyobb titokban intézze ezen házasság ügyét, 
előbb kellvén annak megtörténni, mintsem köztudomásúvá lesz, 
nehogy a franczia udvar és az angol királynő kettős ellenállása 
felidéztessék. Hozzátevé, miszerint e módon a császár is, ki 
a skót királynő igazi szándékát nem ismeri s egészen a Lo
tharingiai bibornok ajánlatára támaszkodik, kevésbbé kellemet
lenül fogna érintetni. „Ha, úgymonda, valószinűnek tartanám a 
főherczeggel való házasságot, s ugyanazon hasznát látnám, mint 
a fiammal tervezettnek, közreműködnék legjobb akarattal azon 
hő ragaszkodásnál fogva, melyei bátyám a császár és gyermekei 
iránt viseltetem. Csak azon bizonyosság, melyet ön nekem 
a skót királynő ministereinek nyilatkozatai folytán, ennek ama 
házasság iránt való kevés hajlandósága s az ebből eredhető 
csekély haszon iránt nyújtott, valamint aggodalmam a franczia 
királylyal történhető egybekelhetése tekintetében, indíthattak 
arra, hogy a fiammal való házasság iránt alkudozásba bocsátkoz
zam. Még emlékszem akkori gondjaim és nyugtalanságomra,

5 *
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midőn a franczia király neje volt. Ha ezen király még élne, 
kétségkivűl hadakoznánk, mert köteles lettem volna védelmezni 
az angol királynőt azon már elhatározott betörés ellen, mely 
országát fenyegette.

Quadra ezen meghagyás következtében De Paz Luist 
küldé a skót királynőhöz dón Carlossali házassága iránt való 
alkudozás végett. Nagy titkon küldé Irlandon át. De Paz 
Luis, miután Lethingtonnal és Murray vei értekezletet tartott, 
ennek következtében visszatért Londonba, StuartMária pedig 
nénjének Arschot herczegnőnek és Granvelle bibornoknak köz
benjárása által kivánván ezen házasság ügyét közvetlenül elő
mozdítani, e végből Raullet nevű titkárát küldé Brüsselbe. 
Ugyanazon időtájban Perez Diego az angolhoni spanyol követség 
titkára szinte ez ügyben Aragonba ment, hol akkor II. Fülöp 
tartózkodott.

Ezen alkudozás nem oly titkon vitetett, hogy annak 
nesze a protestáns ministerek füleihez nem ért volna. Ezek 
elréműltek királynőjüknek katholikus fejedelmekkel való há
zassági tervein, s Knox szokása szerint nyilvános megrovás 
tárgyául használta fel azokat. A reformált nemességhez for
dulván s azt a fenyegető veszélyre figyelmeztetvén, igy szólt: 
„A  királynő házasságáról hallok beszélni. Herczegek, csá
szárok testvérei s királyok versenyeznek a dijjért. Jegyezzék 
meg a napot, lordjaim, melyen ezt önökkel tudatom, hogy 
erről később tanúskodhassanak. Ha Skóthon nemessége, mely 
az Ur Jézus Krisztusnak szolgál, valaha beleegyez abba, hogy 
egy hitlen, s minden pápista a z , királynőnknek férje és ura 
legyen, száműzeti, a mennyire jelen van, Jézus Krisztust ezen 
országból s Isten boszúját idézi föl ezen hazára.44

A királynő megbotránkozott ezen beszéden, s bár előbbi 
feddései sikertelenek maradtak, Knoxot ismét maga elé hivatá. 
Szemére lobbantotta hálátlanságát és vakmerőségét. Meg
mondta neki, hogy mindent elkövetett, mikép őt szelidebbé 
hangolja és megelégedetté tegye, s hogy mégis semmire sem 
mehetett konoksága miatt, kifakadt ellene, a miért házas
ságáról merészelt beszélni, melyhez semmi köze, s boszú- 
jával fenyegette. Knox azt feleié, hogy midőn szószéken van, 
nem ura önmagának, de annak parancsait követi, ki megtiltá 
hizelegnie a testnek; hogy hivatása nem abban áll, fejedelmek
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udvarát és úrhölgyek szobáit látogatni, de az evangéliomot 
hirdetni. „Elösmerem, viszonza a királynő; de miért elegyedik 
házasságomba? ki légyen ön az államban?*4 „En született 
alattvalója vagyok ezen országnak, válaszola Knox zavarodás 
nélkül s bár sem báró, sem lord, sem gróf nem vagyok asszo
nyom s ön előtt érdemetlennek látszom, Isten engem mégis 
ezen állam hasznos tagjává tőn. Mint ilyen csakúgy mint a 
nemesség bármely tagja köteleztetem óvni a népet veszély 
ellen, s ezen oknál fogva, azt mit nyilvánosan mondottam, 
most Felséged előtt ismétlem. „Ha ezen ország nemessége 
annyira megfeledkeznék magáról, hogy beleegyeznék Felsé
gednek egy hitlen férjjel való összekelésébe, akkor lemondana 
Krisztusról, a mennyiben ez tőle függ, száműzné a vallást, s 
elárulná az ország szabadságát.w A királynő haragra lobban
ván, eltávolitá őt jelenlétéből. Az előtermeken menvén ke
resztül, ott nehány fiatal hölgyet talált együtt, az általa oly 
szigorúan bírált udvarhoz tartozókat, kik felpiperézve vígan 
csevegtek egymással, keserű gúny orral fordúlt hozzájok: „O 
szép hölgyek, így szólitá meg őket, mily kellemes életük, ha 
csak mindig tarthatna, s ha végre ily ékes mezben lehetne a 
mennybe jutni! De ó, az a rút halál megjön, bár mit is te
gyenek! s midőn elérkezett, undorító férgek fognak marakodni 
testükön, bár az akkor nem lesz többé oly gyöngéd, s a sze
gény lélek pedig, attól tartok, oly gyönge lesz, hogy majd el 
nem hordhatja magával ezen aranyat, ez ékszereket, gyöngyö
ket és drágaköveket.44

Knox Murrayt sem kímélte meg, ki igen is kedvezni 
látszott nővére a királynő kívánalmainak. Avval vádolta, 
hogy hatalmának és magas állásának fentartása Végett elsza
kad Istentől. De kinyilatkoztatta előtte, miszerint ezen 
nagyravágyó előzékenysége által nem fogja elháríthatni közel 
bukását. Murray sértve érezvén m&gát ezen kifakadások által, 
eltávolodott tőle. Régi barátságuk meghűlt, s tizennyolcz hó
napon át alig váltottak pár szót. Az Angliából visszatért 
Lethington szinte zokon vette a reformátor indulatoskodását 
és bizalmatlanságait, ki úrnőjét ellenségeskedéseknek és gya- 
nakodásoknak tette ki, hírét terjesztvén a spanyol királyfival 
tervezett házasságnak. Mind ennek daczára a megátalkodott 
Knox meg nem szűnt riadót verni, sőt Cecilnek, kivel folytonos
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levelezésben állott, azt irá, hogy minden veszve van, s hogy 
a királynő tanácsának tizenkét tagja közül kilencz általa meg- 
nyeretett s minden terveire hajlandó.

Azonban Stuart Mária ezen kedvencz eszméje nem való
sult Don Carlossali házassága, mely oly élénk ellenzésre ta
lált Skóthonban, s bár különböző természetű de hasonló erejű 
akadályokba ütközött Angolhonban, Francziaországban és Ausz
triában, dugába dőlt a spanyol udvar szokásos késedelmessége 
miatt, mely mindamaz érdekek kifejtésére s érvényesitésére 
időt engedett. Ferdinánd császár oly igen kérte II. Fülöpöt, 
támogatná jó  rokon módjára fiát a foherczeget a skót királynő 
irányában, hogy Fülöp 1564-ki augusztus 6-án következőleg 
irt Diego Gusman de Silvának, Quadra utódjának a londoni 
követségben: „Mindez arra kötelez engem, hogy felhagyjak 
szándékommal a királyi herczegre nézve. Nem akarom el
kedvetleníteni a császárt, sem gátolni Károly főherczeg házas
ságát, kit fiamnak tekintek. Nem kevésbbé leszek megelégedve, 
ha a skót királynő hozzá megy nőül, mint ha dón Carlossal 
egyesülne, s mindent mi hatalmamban áll elkövetek ezen 
ügynek kivánatos elintézésére.44 Felszólítá Silvát, hogy vissza- 
léptét tudtál adja, s minden ügyességét a főherczeg érdekére 
fordítsa. II. Fülöpöt ez úttal nem természetes határozatlan
sága, de magának don Carlos herczegnek lélekállapota tar
toztatta fel. Ezen zilált elméjű, erőszakos indulatú, végső 
elszántságra kész iíjú agyrendűlést szenvedett egy bukás kö
vetkeztében, mely életét veszélyezteté. Minélfogva II. Fülöp 
ugyanaz nap, melyen végleges határozatát Silvával tudatá, kö
vetkező nevezetes szavakat irt Granvelle bibornoknak a ko
ronaörökös felől, ki négy évvel később oly gyászos véget ért: 
„Tekintve fiam lelkületét s más jelenségeit, úgy látom nem 
eredne ezen házasságból az általam várt haszon, tudniillik 
Skóthon és Angolország visszatérítése a katholikus vallásra, 
melyért egyedül száltam ki minden eshetőség ellen.44

Kényteleníttetvén lemondani dón Carlosról, s nem akarván 
a főherczeghez menni, ki, úgymonda, „legkevésbé volt alkal
mas ügyeinek előmozdítására akár Skót-, akár Angolhonban44, 
Stuart Mária nem gondolt többé szárazföldi fejedelemmel egy
bekelni. Mindannyian választásán kivűl estek, némelyek val
lásuk, mások ismét tartózkodásuk miatt, néhányan mert túl-
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hatalmasok, többen pedig mert igen is gyöngék voltak, s 
valamennyien alattvalóinál ellenszegülésre s szomszédja az angol 
királynőnél pedig ellenzésre találtak. Mit tehetett ezen helyzet
ben?^ Elhatároztam, úgymonda, ezen szigetbeliek egyikéhez 
menni nőül, mire mind a katholikusok mind a protestánsok 
oly igen ösztönöznek, avval fenyegetvén, hogy mást nem tűrnek.u

y Ezen időtájban Erzsébet, ki mindig attól tartott, hogy 
Stuart Mária külföldi fejedelemhez megy nőül, egy igen saját
szerű inditványt tett nekie követe Randolph által. Saját ked- 
venczét Dudley Róbertét ajánlá férjéül. Randolph eleintén 
tartózkodott ilynemű megbízást teljesíteni. Ámbár Dudleyn 
Robert fia volt Northumberland herczegnek, ki VI. Edvárd 
alatt Angliát Somerset herczeg bukása után korlátlan hata
lommal kormányozta, mégis sokkal távolabb állott a trónhoz, 
hogysem komolyan egy királynő kezére vágyhatott volna, s 
lehetlennek látszott, hogy Erzsébetnek valóságos szándéka 
lett légyen saját kedvesét adni férjül unokanövérének. Azon
ban úrnője ismételt parancsára Randolph egész formasze
rűséggel terjesztő amaz ajánlatot Stuart Mária elé. Ez azt 
sértőnek találván, büszkén ezt feleié. „Azt gondolja ön, Ran
dolph uram, hogy tisztességes volna reám nézve ekkép leala
csonyítani rangomat? S vájjon úrnője a királynő azon ígére
téhez képest cselekszik e, mely szerint mint nővérével vagy 
leányával fog velem bánni, midőn azt tanácsolja, hogy Robert 
lordhoz menjek nőül, hogy alattvalójával egyesüljek? Mire 
Randolph ügyesen értésére adta, hogy ez esetben Dudley Ro
bert Erzsébettől nyerendő nagy méltóságok s egyéb előnyök 
által fogna ezen magas frigyre érdemesíttetni. Ekkép az Angol 
trónbani örökösödést mintegy ama házasság díjjául tüntetvén 
fel, ezzel kisértette Máriát. De ez kijelenté, miszerint ezen 
kilátás sem indíthatja ama lépésre, minthogy különben is Er
zsébet férjhez mehetne s utódokat szülhetne. „Mi szolgálna 
ez esetben biztositásomúl, jegyzé meg elmésen, s mit nyertem 
volna azzal ? u Mindamellett beleegyezett Murray vei, Lething- 
tonnal és Argyle gróffal szólani a dologról. Ezek nem ide
genkedtek volna annyira ezen szövetségtől mint Mária, ha 
csak Angolhonbani örökösödési jogának elösmerése éretett 
volna el általa. Fel is ajánlák egész befolyásukat, hogy úr
nőjüket reá bírják azon esetre, ha az angol királynő Őt örö-



72

koséul nyilvánítja, s Angolhon koronáját parlamenti végzés 
által az ezen házasságból származandó gyermekek részére biz
tosíttatja.

Azonban csakhamar egy más félig angol félig skót 
igényló' jelentkezett, ki sokkal kedvezőbb helyzetben volt Ro
bert lordnál. A Stuart házból származott Lennox gróf Skót
honból száműzetvén, a miért VIII. Henrik ügyéhez szított, 
Angolországba menekült, hol ezen fejedelem unokahugát Doug
las Margit ladyt adta hozzá nőül, ki Angus grófnak és IV. 
Jakab özvegyének Tudor Margitnak leánya volt. Ezen há
zasságból származott Darnley Henrik lord, ki ekként az angol 
és skót trónokon lévő két fejedelmi családnak volt sarjadéka, 
s akkor tizenkilencz évet számlált. Anyja folyvást baráti és 
rokon viszonyban állott Stuart Máriával, mióta ez országába 
visszatért, s ezen időtájt fiát titkon férjül ajánlá neki. Hogy 
őt erre hajlandóbbá tegye, felemlité, hogy fia is, mikint ő, „a 
skótoknál oly kedves Stuart családnevet viseli/4 hogy ugyan
azon vallás hive, s utána legközelebb trónörökös. Mária akkori 
fenakadásában vissza nem útasítá ezen ajánlatot, s Lennox 
grófnak Skóthonba való viszszatérésre engedélyt adott, hogy 
ott magát a pártütése következtében elvesztett javaiba és mél
tóságaiba visszahelyeztethesse. De ehhez Erzsébet helyben
hagyása szükségeltetett. Cecil kérdést intézett Murrayhez és 
Lethingtonhoz, vájjon Lennox grófnak visszatérése nem okozna e 
súlyos hátrányokat a protestáns ügyre és felekezetre nézve. 
Murray 1564-ki julius 13-án következőleg válaszolt: „Testüle
tünk hál* Istennek nem oly gyönge lábon áll, hogy féltenünk 
kellene még azon esetben is, ha ez ország alattvalóinak leg- 
elsöbbje jönne a pártosokhoz csatlakozni, miután oly mérvben 
részesülünk uralkodónőnk kedvezésében, s lelkiösmeretünk 
szabadságában, a mint azt csak kívánhatjuk: azért jöjjön bár 
vagy sem, ez a vallás dolgára nézve nagy befolyással nem 
lesz.w Erzsébet némi vonakodás után megengedd Lennox-nak 
Skóthonba menni, sőt leveleiben Stuart Máriánál ajánlotta is. 
Talán átlátta ezen utazás rejtett czélját, s azon pillanatban 
nem is volt ellenére hogy Lennox gróf fia vágyik unokanővé
rének a királynőnek kezére. Két ily vetélytársat mint Robert 
és Darnley lordok, alig tartott elégségesnek a szárazföldi kö
vetelők háttérbe szorítására, kiktől mig mindig tartott, s
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kétségkívül avval biztatta magát, hogy majd aztán e kettőt ia 
sikerűi eltávolitania. Ekkép ügyes fortélyok s alkalomszerű 
ellenzések által reményiette sorban megakadályozhatni Stuart 
Mária házassági terveit, s őt kénye ellen hagyni azon állapot
ban, melyben ő maga jó szántából maradt meg.

Lennox gróf 1564-ki September 23-án érkezett meg 
Skóthonban. Stuart Mária igen kegyesen fogadta, s csakhamar 
visszahelyezte régi állásába, a Hamilton nemzetségnek nagy 
elégedetlenségére, mely amazé irányában ellenséges indulattal 
viseltetett. De mielőtt valamit határozott volna, Stuart Mária 
biztosabban akarta kipuhatolni Erzsébet szándékát házasságára 
és az angol koronára való esetleges jogaira nézve. Ezen 
kényes természetű megbízást Melvil Jakabra ruházta, kit Lon
donba küldött, hogy ott egyszersmind Lennox ladyvel is tit
kon értekezzék s Darnleynek Skóthonba jöttét siettesse. Mel
vil Jakab tökéletesen kiképzett udvaroncz s agyafúrt ügynök 
volt, ki ifjúságát a szárazföldön töltvén el, annak érdekeit jól 
ösmerte s főbb nyelveit beszéllette; tartózkodott a franczia 
udvarnál, meglátogatta Németország udvarait, kilencz éven át 
tagja volt Montmorency connétable fényes házának, három 
évig birta a nádor választó fejedelem bizalmát, s Erzsébet 
által igen méltányoltatott, kinél tehát alig téveszthetett czélt.

Ezen mint hölgy hiú, mint királynő ildomos fejedelem
asszony valóban különös előzékenységet mutatott iránta. Úgy 
akarta, hogy Stafford asszonyságnál legmeghittebb udvari höl
gyénél étkezzék, hogy így közelében lévén vele kényelmeseb
ben értelmezhessék, zenélt és tánczolt jelenlétében, majd angol, 
majd olasz, majd ismét franczia módra öltözködött, többször 
váltván ruhát naponta, hogy tekintetét magára vonja s tetszését 
megnyerje, sót kissé vöröses szőke s természettől göndör ha
jára mutatván, kérdést intézett hozzá, kinek hajzata szebb szinü, 
az övé vagy pedig a skót királynőé? Melvil hibázhatlan ud- 
varonczkint felelt, hogy nincs hozzá hasonlitható Angolország
ban, valamint Skóthonban senki sem oly szép mint Stuart 
Mária. De Erzsébet be nem érte ezen kétértelmű bókkal, s 
Melvil kénytelen volt kijelenteni, hogy arczszíne fehérebb, 
hogy jobban zongoráz, s nemesszerübben tánczol.

Örömre ragadtatva ezen csekély fölények által, hő vágyat 
nyilvánított Stuart Máriát láthatni, határtalan gyöngédséget



74

mutatott iránta s ömlengve csókolá arczképét, melyet Melvil 
előtt egy mellékszobából hozott ki, hol több másokat is tar
tott. Eféle külső tüntetések nála mindig csak érzelmeinek el- 
palástolására vagy túlzására s politikai czéljainak előmozdítá
sára szolgáltak. Ezen ármányos királynő meg nem feledkezett 
azokról, melyeket Skóthonban követett. Megkérdezé Melvilt, 
vájjon úrnője megbízta-e felelettel azon ajánlatra, melyet Ran
dolph által von Dudley Robert lord tekintetében. Melvil abbeli 
válaszára, miszerint királynéjának nincs szándéka ezen házas
ságra lépni, -Erzsébet nagyon elégedetlennek látszott: „Róbert 
lord, úgymonda, legjobb barátom, mint testvéremet szeretem őt, 
<és soha senkihez sem mentem volna nőül, mint hozzá, ha el
határozhattam volna magamat a házasságra. Nem kénytethetvén 
szeszélyemet, óhajtottam volna, hogy nővérem választása érje 
őt, miután senki sincs, kivel szívesebben látnám őt öröksége
men osztozkodni. Ez volna legbiztosabb módja aggodalmaim 
lecsillapitásának. Dudley lord buzgalma és hűsége ösmere- 
tesek előttem, soha sem engedné ő, hogy egyetértésünk bármi 
által megzavartassék. Nővérem meg ne vesse őt, nehány nap 
múlva Leicester gróffá és Denbigh! báróvá nevezendem ki.u

Csakugyan Erzsébet királynő ezen méltóságokat nagy 
pompával Robert lordra ruházta Westminsterben. Saját ke
zeivel tette kedvencze fejére a grófi koronát, s a szertartás 
végeztével Melvilhez fordulván megkérdezé, mi véleménynyel 
van Robert lord iránt. Melvil azt válaszolá, miszerint bol
dognak tartja őt, hogy érdemekkel birván, oly fejedelemnőre 
talált, ki oly dúsan jutalmazza. „Jól tudom, viszonza amaz, 
Darnleyre mutatván, ki mint legközelebbi vérségbeli herczeg, 
előtte vitte a kormánybotot, és Stuart Máriának irányábani 
gyanitólagos hajlandóságára czélozván, tudom, hogy ezen „fiatal 
pálcza“ jobban tetszik önnek.w Melvil tévedésbe akarván őt 
ejteni úrnője szándéka iránt, tovább fűzte a tréfát, s ekként 
válaszolt: „Eszes nő nem választana ily csinos, vékony, sza
kái tálán férjet, ki inkább nőhöz hasonlít mint férfihez.u

Erzsébet gyakran visszatért ezen tárgyra, s biztositá 
Melvilt, hogy ha nővére a skót királynő tanácsa szerint menne 
férjhez, az örökösödés kérdése hamar tisztába hozatnék. Azt 
állította, hogy addig is az ország legjelesebb jogtudósai bízat
tak meg rendelete következtében ezen kérdés megvizsgálásával.
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Újból kijelenté, bogy szűz királynő akar maradni, „ha csak, 
teve hozzá, úrnője nem kényszerít férjhez mennem, elmulaszt
ván kötelességeit.a Melvil azt adá feleletül, hogy határozata 
férjhez nem menni, megfelel érzelmei magasztosságának, s 
hogy sokkal nagyobb lelkű, mintsem megossza a fejedelmi 
hatalmat, s koczkáztassa szabadságát, urat vevén oldala mellé. 
Midőn tőle búcsút von ezen kedves bár nem igen őszinte 
szavakkal bocsáttatott el: „Biztosítsa királynőjét, miszerint 
gyöngéden szeretem, s kivánom, hogy barátságosabban éljünk 
egymással, mint eddigelé tettük, s miszerint minden vetélyt és 
gyanút örökre száműzök szivemből.u

Leicester fölemeltetése után Erzsébet még nagyobb buzgal
mat fejtett ki, hogy őt a skót királynővel összeházasitsa. Ran
dolph e tekintetben még formaszerűbb utasításokkal lön ellátva. 
Leicester maga is hódolattal és hízelgésekkel telt leveleket irt 
Stuart Máriának. Végre Lethington és Murray Bedford gróffal 
Berwickben tartott értekezletük alkalmával ismételve megígérték 
ezen házasság sikeresitését, ha Stuart Máriának Angolhonbani 
örökösödése parlamenti végzés által megalapíttatik. 0  maga 
is, előbb oly büszkén és határozottan kifejezett ellenzése da
czára, most nem látszott idegennek ezen feltétel alatt. Az 
1565-ik év kezdetén Szent-Endrére vonúlván vissza, hogy ott 
távol az ügyektől s az udvar zajától, több szabadságot élvez
hessen, Randolphot, ki őt oda elkísérte, legmeghittebb ottho
nosságában részesítette. Ott minden fényűzés s majdnem ki
séret nélkül élt egy szent-endrei kereskedő házában, s igen 
szellemdús nyilatkozatokat tett Erzsébet követe előtt, majd 
asztal felett, hol maga mellé ülteté, majd sétalovaglások alkal
mával, melyeknél ez elkísérte. Megmondá neki, hogy házas
ságát továbbra nem halaszthatja, a nélkül hogy különféle ba
joknak tegye ki magát, s hogy el van határozva Erzsébet ta
nácsát követni. „Ha csakugyan tulajdon testvére vagy leánya
ként akar bánni velem, tévé hozzá, egyiknek vagy másiknak 
tekintendem magamat, s tétovázás nélkül engedelmeskedem 
neki s mint nénémet vagy anyámat fogom tisztelni. Ha azonban 
mindenkor csak szomszédnéját, a skót királynőt fogja látni 
bennem, ez esetben bár barátságos életre s a béke fentartására 
mindig hajlandó leszek, ne várjon tőlem oly engedményeket, 
melyekre máskülönben szívesen ráállanám. Társalgásuk végén
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Leicesterről lévén szó, irántai határozatát az angol trónra való 
törvényszerű örökösödési jogának elismerésétől látszott függővé 
tenni. Randolph ugyanis azt kérdvén tőle mit tart Leicester
ről : „Mit tartok róla, viszonza, azt hogy valódi nemes ember
nek kell lennie, többek véleménye szerint, s miután kedves 
nővérem a királynő, ki őt méltónak tartaná, hogy férje legyen, 
ha alattvalója nem volna, semmi kifogást nem találhat én ve
lem való egyesülése ellen. Egyébiránt, folytatá, az mit cse
lekedni fogok, úrnője akaratától függ, ez lesz kalauzom és 
zsinórmértékem.tt

így állott ezen alkudozás ügye, midőn Darnley Henrik 
Skóthonban megérkezett. Erzsébet megengedte Lennox gróf
hoz csatlakoznia, azon ürügy alatt, hogy atyjának családi in
tézkedéseknél segédkezet nyújtson. Igényei alig lehettek ös- 
meretlenek Erzsébet előtt, s aligha be nem látta, hogy meg
fogja hiúsítani Leicester házasságát, valamint ez utóbbi meg- 
hiúsítá a külföldi fejedelmekkel folytatott alkudozásokat. Ezen 
ármányos királynő tulajdonképeni czélja az volt, hogy a bi
zonytalanságokat hosszabbra nyújtsa, s mindent függőben tart
son. Darnley unokanővére a királynő részéről a legszivélye- 
sebb fogadtatásban részesült. O kellemes modorral, sok külső 
csínnal s az ifjúság egész bájával birt. Ezen előnyökkel nagy
ravágyó rokonai tanácsára, elegendő ügyességet hozott kap
csolatba. Megérkeztekor eszélyesebben járván el mint utóbbi 
időkben, Murrayt igyekezett megnyerni, vezérlete alá helyezvén 
magát; reggelenként jelen volt Knox szónoklatánál, s estve 
tánczot lejtett a királynővel. Ekkép azon volt, hogy megnyug
tassa a gyanakodó skót egyházat, s megnyerje az udvar jó  
kegyét.

Ezen percztől kezdve küzdelem támadt a protestáns 
és katholikus felekezetbeli két vetélytárs, Leicester és Darnley 
között; az elsőbbit Murray és Lethington pártfogolák; az 
utóbbi buzgón támogatatott Athol gróf, az ó valláshoz ragasz
kodó skót főurak s egy Riccio Dávid nevezetű olasz által, ki 
Raullet helyét töltötte be a franczia levelezéseknél! titkárságban 
a királynő oldalánál, s már is tetemes befolyást nyert felette. 
Ezen időtájt Lethington több rendbeli leveleket intézett Ce
cilhez, melyekben állambölcs tekinteteket hozott fel ama há
zasság érdekében, melyet oly hasznosnak tekintett közös ügyükre
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s mindkét hazájukra nézve. Kérve kérte őt, eszközölné ki 
az annak sikeresítésére egyedül vezető feltételt Erzsébet ki
rálynőnél. Ez azonban neheztelőleg állitá, hogy vásári űznek 
az alkudozásokkal, s Lethingtont gúnyoson lélekharanggal ha- 
sonlitá össze, ki minduntalan örökségéről beszélvén, őt, mint 
annak gyászkongása, halálára emlékezteti. Lethington azt fe
leié, bogy úrnője csak egy ily nyomos ok felhozása által há
ríthatja el a külföldi fejedelmek ellenvetéseit, megmutatván, 
miszerint házassága dolgában nem könnyelmüleg engedett az 
angol királynő felszólításának. O maga részéről szokatlan lel
kesedésre buzdúlt, s nemes hazafisággal szólott Cecilhez Angol- 
és Skóthonnak egyesüléséről, melyet ezen házasság előidé- 
zendne: „Ezen esemény, úgy monda, dicsőbb emléket, s az 
utókor részéről méltóbb hálát biztosítana kettőnk számára, 
mint a minőben azok részesültek, kik I. Edvárdot Skóthon 
meghódításánál, Bruce Robert királyt pedig annak megszaba
dításánál vitézül segítették/4

Murray sem mulasztott el semmit, hogy Erzsébetet meg
győzze. Mindenre kérte Cecilt, lenne közbenjárója a király
nőnél, hogy ez Stuart Mária jogát az angol koronára elismer
vén, Leicesterreli házasságát siettesse. Megmondá, hogy ha ezen 
házasság végbe nem megy, ő maga minden befolyását elvesz
tené, hogy az általa Angolország irányában négy év óta köve
tett politika abbanhagyatnék; hogy nővére a királynő annál 
inkább el fogná tőle vonni bizalmát, miután azon remények 
közül, melyekkel kecsegtette s melyeknek tekintetéből őt cse
lekvésre indította, egyik sem teljesülendett; hogy Erzsébet 
iránti hódoló tisztelete megszűnnék; hogy ennek következtében 
rokonaihoz s a szárazföldi katholikus fejedelmekhez közeled
nék ismét, kiktől eltávolodott; hogy az új király halálos bo- 
szút forralna ellene Murray ellen, a miért egy másnak házas
ságán fáradozott, amazét pedig gátolni igyekezett; hogy ha 
ezen király katholikus volna, annak engedelmeskednie, vagy 
pedig az elégedetlenek főnőkévé lennie, s ismét viszontagságok 
és sanyarúságokkal kellene küzdenie, melyek öt év óta meg 
szüntenek.

Ezen nyomos okok alkalmasok voltak arra, hogy Erzsé
betet meggyőzzék, kinek elhatározására látszott várni Stuart 
Mária, irányadóúl tekintvén azt a magáéra nézve. Ismételve
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kijelentette Randolph előtt, hogy az angol királynő ha akarná, 
legnagyobb befolyást gyakorolhatna elhatározásaira. „Férjem
nek, úgy monda, olyannak kell lennie, mint a kit úrnője ajánl 
nekem.u Azonban Erzsébet, ellenkező érzelmektől hányattatva, 
politikája által arra indíttatott, hogy Leicestert a skót királynő 
részére engedje át, hajlama által pedig hogy őt magánál tartsa. 
Különben is legyőzhetlen ellenszenvénél fogva átallotta kije
lölni örökösét. Minélfogva Cecil igy irt: „Ő felsége a királynő 
igenis óhajtja, hogy Leicester lord elérje ama magas állást s 
a skót királynő férje legyen; de a kivánt föltételek hallatára 
buzgalmát csökkeni látom. “

Mindazonáltal egyik vagy másik értelemben felelni kel
lett. Erzsébet cselszovényeinek s halogatásainak végére ért. 
Nyilatkozni kénytelenittetvén, reá nem állott Stuart Mária 
örökösödési jogának elismerésére, mielőtt ez férjhez menen- 
dett. Megbízta Randolphot, hogy ezt tudtára adja, biztosítván 
őt egyébként, hogy ha Leicestert, mint egyszerű grófot, elfo
gadja, az angol királynő további nagylelkűségére számot tart
hat, s nem lesz oka megbánni. Jól tudta, miként Mária meg
vetéssel fog egy ily aránytalan házasságot visszautasítani, mi
helyt annak dijjáúl az angol koronát nem nyerheti, s az avval 
járó dicstelenség ép oly tetemes előny által ki nem egyenlít- 
tetik. Randolph úrnője rendeletéihez képest járt el. Közölte 
Erzsébet tagadó válaszát Stuart Máriával, ki azon igen elszo
morodott és sírva fakadt. Ekkép megcsalatva nagyravágyó és 
makacs reményeiben, a skót királynő mit tehetett? Nem ma
radt egyéb hátra, mint Darnley felé fordúlnia. Hirtelen reá 
ejté választását, mire épen úgy hajlama inditá mint a szükség 
kényszerité. Darnley nagyon tetszett neki s ő csakhamar 
meghóditá ezen szeretetre és utálatra egyaránt könnyen indít
ható szivet. Stuart Mária csakhamar nem volt ura többé iránta 
való szenvedélyének, melyet mindenki előtt feltüntetett. Darnley 
betegségbe esvén, sem éjjel sem nappal el nem hagyta, s úgy 
őrködött felette szobájában, mintha már férje lett volna. Ekkép 
a szerelem vonzalma járulván a rokonsági érdekhez, s a hely
zet kivánalmaihoz, ezen házasság elkerűlhetlenné vált. Igen 
kedveztek annak, Athol és Caithness grófok, Ruthven, Lind
say és Hume lordok, azon része a Douglasoknak, kiket rokon
ság vagy barátság csatolt a Lennoxékhoz, s a katholikus val
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láshoz titkon szító nemesség. Mária visszahivatá Francziaország- 
ból a vakmerő Bothwell grófot, hogy szükség esetében Murray 
ellen, kinek személyes ellensége volt, s kinek üldözései elől 
több év előtt a szárazföldre menekülni kényszerült, felhasznál
hassa, s elhatározá ismét kegyelembe fogadni Huntly grófot, 
kinek házát Murray lealázta.

Azonban ezen házasság szintén sok akadályokra talált, 
s nagy aggodalmakat okozott. A protestáns párt és a gyü
lekezetbeli lordok ellenzették azt mint a katholicismus visz- 
szaállitására vezetőt. Chátellerault herczeg és valamennyi Ha
milton régóta engesztelhetlen ellenségei a Lennox családnak, 
nemzetségük jövendőbeli romlását látták abban. Murray, kit 
Darnley túlhatalmasnak tartott, bizonyos kegyvesztésre volt 
elkészülve. Végre Erzsébet királynő ezen házasság által ellen
séges helyzetbe juthatott Skóthonnal, melynek királya és király
nője Európa katholikus hatalmasságaira támaszkodhattak, s 
felingerelhették ellene az ország régi vallásához hü maradt alatt
valóit. — Lennox gróf nem is titkolá mindezeket, s oktalanúl 
beszélte, hogy a spanyol király lesz barátjuk, s hogy Angolhon 
legnagyobb részére számolhatnak.

El lévén határozva Darnleyhez menni nőül, mindezen 
félelmes ellenzések daczára, Stuart Mária azon volt, hogy 
csökkentse azokat számban vagy erőben. Már is hajlandóvá 
tette házassága iránt a simulékony Lethingtont, s Murrayt 
is megakarta nyerni, ki nem oly könnyen alkalmazkodott a 
körülményekhez , sőt az udvartól már visszavonult. Visszahi
vatá tehát maga elé s kegyvesztés terhe alatt felszóllitá egy 
okirat aláírására, mely házasságának helyeslését s azon Ígéretet 
tartalmazá, miszerint azt minden lehető módon előmozditandja. 
Murray megtagadá az aláírást, s hideg szilárdsággal mondá, hogy 
ezen házasság túlsiettetett, hogy a külföldi fejedelmek kedve
zőtlenül fogják azt megítélni, hogy az angol királynő azt rósz 
néven veendi, s hogy egyébként ő mindenekelőtt azon elő
nyökre lévén tekintettel, melyek a királynő házasságából 
Krisztus igazi vallására háromolhatnának, nem óhajtja, misze
rint egy olyan férjjel egyesüljön, ki mindaddig inkább az igaz 
hit ellenségének mint hívének mutatkozott. Mária felingerül- 
vén ellenkezése miatt, mindent elkövetett, hogy azt legyőzze; 
kért, fenyegetett, haragudott, könyörgött, de mind hasztalan.
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E lbocsátá  Murrayt, szemére vetvén hálátlanságát. Nagyra- 
vágyással gyanúsította, sőt azt állitá, hogy Skóthon királya 
akarna lenni. „Látom, mondá, mire czéloz, saját fejére szeretné 
tenni a koronát.u

Murray ellenséges magatartása által részben igazolá nővére 
bizalmatlanságát. Öt vagy hatezer emberrel megjelent Edim-_ 
burgban, hogy ott elitéltesse Both well grófot, kit élete ellen 
irányzott több rendbeli merény koholásával vádolt, s kit nő
vére a száműzetésből visszahítt. Argyle gróffal és Chátel- 
lerault herczeggel szövetkezett a végből, hogy kölcsönösen 
védjék és fentartsák egymást. Egyetértésbe helyezé magát a 
protestáns egyház lelkészeivel, kik Edimburgba gyűltek volt, 
hogy intézkedjenek fenyegetve látott biztosságuk iránt. Ran
dolph közbenjárása által Erzsébet királynőhöz fordúlt, segélyt 
kérvén tőle, melyet ez hajlandó volt megadni.

Ezen fejedelemnő csakugyan hevesen kikelt a Darnley- 
veli házasság terve ellen, melyet a kétes jellemű Lethington 
tudtára adott. Távolról sem adván meg kért beleegyezését, 
az ügy megvizsgálását magán tanácsa elé terjeszté, mely is 
május 1-én azt mindkét királynőre nézve károsnak s mindkét 
országra nézve veszedelmesnek nyilvánította. Erzsébet, boszú- 
ságában megfeledkezvén kérelmeiről, melyeket előbb Leicester 
érdekében tett volt, azt mondá Francziaország követének De 
Foix Pálnak: „Hogy soha nem hitte volna, miként a skót ki
rálynő oly aljas szivű legyen, Lennox gróf fiához, saját hűbé
reséhez menni nőűl.i* Egyszersmind megbízta Throckmortont, 
vinné át Stuart Máriának az angolhoni magán tanács vélemé
nyét, s akadályozná meg házasságát, mindazok segítségével 
élvén, kik azt ellenzik. Throckmortonnak ismét Leicestert 
kellett indítványba hoznia, s azonkívül választást engednie 
Norfolk herczeg és Arundel gróf között.

De midőn Skóthonba ért, Stuart Mária már annyira ment, 
hogy többé vissza nem vonulhatott. Országa főnemességét Stir- 
lingbe hítta össze, s május 15. tudomására hozta Darnleyveli 
házassága szándékát, a nélkül hogy ez ellen valaki szót emelni 
merészelt volna. Ugyanaz nap Darnleyt, rossi gróffá és ard- 
manacki lorddá nevezte ki s nagy javakat adományozott részére 
az országban. Ezen döntő tények által Throckmorton külde
tése egészen hasztalanná vált. Mindazonáltal közölte Máriával
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az angolhoni titkos tanács ellenvetéseit, s kifejezte úrnője a 
királynő meglepetését a felett, hogy alattvalói Lennox gróf és 
Darnley lord nem féltek egy oly ügybe bocsátkozni tudta és 
beleegyezése nélkül, mely Angliát épen úgy érdekli mint 
Skóthont. Mária elmésen és büszkén felelt Throckmortonnak: 
nJó néném elégedetlensége valóban csodálatos, miután az általa 
roszallott választás megfelel Randolph által kifejezett kivána- 
tainak. Minden külföldi kérőket elutasitottam; s angolt vá
lasztottam, a két ország fejedelmi ivadékát s Angolhon első 
vérségbeli herczegét. Azért igen meg kell ütköznöm ezen 
mindkét országra nézve egyaránt kívánatos választás utólagos 
roszalásán.w Mindamellett, veszedelmes szomszédnőjét némi
leg kiengesztelni, s nyilt szakadást elkerülni reménylvén az 
összekelési szertartást elhalasztotta. De Erzsébet, ezen figye
lemmel be nem érte, ő ugyanis felbontani, nem csupán elna- 
poltatni kívánta ama házasság tervét s nem hajlott Stuart 
Mária igazságos okaira.

Ezen ép oly indulatos mint ármányos királynő a londoni 
Towerbe viteté Lennox grófnőt, kit már előbb szoros felvigyá
zat alá helyezett volt házában, az angolhoni katholikus főnö
kökkel való egyetértéssel gyanúsítván őt. Idéző rendeletet 
bocsátott ki Lennox grófhoz és Darnleyhez mint angol alatt
valókhoz, hogy az udvarnál megjelenjenek. Midőn Randolph 
ezen parancsot Leunoxnak kézbesité, ez vonakodott azt teljesí
teni, okúi adván, hogy neje fogságra vettetett Angolországban, 
ő maga tehát nem bátorkodhatik ottan megjelenni, mielőtt 
Erzsébet kegyéről biztosíttatott. Darnley válasza nem oly 
tiszteletteljes volt; s büszkébben hangzott. „En csupán a skót 
királynőnek, tartozom engedelmességgel, kinek szolgálok és 
hódolok. Úrnője irígyli jó szerencsémet. Itt szükség van 
reám, mint azt kevés nap múlva meg fogja tudni. Azért nem 
szándékozom visszatérni, s igen jól érezvén magamat, itt ma
radok. Tekintse ezt feleletül.u Erzsébet, Lennox és Darnley 
megidéztetése alkalmával egyszersmind a skót pártosokat és 
protestánsokat is biztosíttatá támogatásáról Randolph által.

Ekkor ezek végső kísérletet tettek a házasság meggátlá- 
sára. Az Argyle gróf és Knox által összehívott skót egyházi 
közgyűlés elhatározta felfegyverezni az edimburgi polgárságot 
s kérvényt intézni a királynőhöz, hogy a mise nem csak az

Stuart Mária. 6
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egész  országban, de még saját palotájában is eltöröltessék, s 
a honpolgárok a megállapított vallás imái és szertartásainál 
való részvétre köteleztessenek. Glencairn gróf ötöd magával 
mint a közgyűlés által választott biztosok nyújták át ezen 
folyamodványt a királynőnek, ki vallásuk hu föntartását 
Ígérte, de az általa másoknak engedett vallástürelmet maga 
részére is igénybe vette. Sikerűit megnyugtatnia a protestán
sokat, de nem magához vonzani Murrayt, ki életét Darnley és 
Lennox által veszélyezettnek állítván, Perthben megjelenni vo
nakodott. Egyúttal a legvégsőbbre vetemedett. Egyetértvén 
Chátellerault herczeggel, Argyle és Rothes grófokkal s Boyd 
lorddal, merényt koholt a királynő és Darnley ellen, kiket 
Perthből Callendarba, Livingston lord várába való utaztukban 
akartak meglepni. Az összeesküdtek Darnleyt az angoloknak 
kiszolgáltatni, sőt megölni, Stuart Máriát Lochlewenben elzárni, 
s Murrayt ismét a kormány élére állítani szándékoztak. De a 
királynő ezen merész összeesküvésről értesülvén, hirtelen el
hagyta Perthet háromszáz lovas kíséretében, kiket Athol gróf 
és Ruthven lord vezéreltek, s két órával előbb haladott át a 
támadás színhelyéül kitűzött kinrossi szorosokon, mintsem 
Argyle gróf népével oda megérkezett, s igy akadály nélkül ért 
Callendarba.

Ezen kárhozatos merény országszerte nagy felindulást 
okozott, s azoknak, kik gyűlöletes kísérletüknél ekként meg
buktak, már most csak a nyílt pártütés maradt főn. Ahhoz 
folyamodtak. Murray fegyverre szólította a népet és „testvé
reket,44 Mária viszont Edimburgba hítta össze a korona hűbé
reseit hadi felszerelésben, s a hadjárat megnyitásához szüksé
geltető készletekkel. Ildomos kiáltványt bocsátott közre a 
protestáns egyház megnyugtatására, sőt Callendarban először 
jelent meg egy presbyteri lelkész szónoklatánál, a végből, ne
hogy ezen vallásfelekezet a pártosokhoz csatlakozzék. Átlátván 
házassága mielőbbi végrehajtásának fontosságát és szükséges
ségét, hogy megakadályozására irányzott további kísérleteknek 
eleje vétessék, július 20-án Darnleyt albanyi herczeggé nevezte, 
s 22*én megkapván a fölmentvényt Rómából a dumblanei 
püspök által, összekelése napját vasárnapra július 29-ére tűzte ki.

Ezen ünnepély előestéjén nyílt oklevél által királyi czím- 
mel ruházta föl Darnleyt, ki estve az edimburgi keresztnél
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három koronái hírnök által kikiáltatott. Másnap reggeli öt és 
hat óra között összekelt vele a holyroodi kápolnában. Ezen 
szertartásnál, melynek kevéssel azután oly szomorú következ
ményei voltak, gyász öltönyben jelent meg. Azon fekete bár
sony ruhát és fehér fátyolt viselte, melyeket II. Ferencz ha
lálánál vett föl. Miután katholikus szertartás szerint össze
adattak, Darnley megöleld a királynőt s az oltár alján magára 
hagyta misét halgatni, nehogy jelenléte által magát gyanússá 
tegye. Reábírta azután Máriát, hogy özvegyi köntösét levesse 
s más öltönyben jelenjen meg a lakománál, melynél hűbéri 
szokás szerint mindkettőnek az ország legtekintélyesebb lordjai 
szolgáltak. A királynő körűi Athol gróf mint udvarnok, Mor
ton gróf mint tálnok és Crawford gróf mint pohárnok tettek 
szolgálatot, míglen Eglinton, Cassilis és Glencairn grófok ha
sonló tisztet végeztek a királynál. A nép közé pénz szóra- 
tott „bőségé kiáltások mellett, s a nap hátralevő része víg 
tánczokkal töltetett. Darnley ünnepélyesen királynak elösmer- 
tetvén a kevélység mámorában volt, és Mária sokáig boldognak 
gondolván magát a kielégített szenvedély gyönyöreit élvezé. 
Erzsébet követe ezeket irá egyik s másik fe lő l: „Nem azon
Darnley lord az többé, kit ösmertünk. Szavai kevélyek, a 
világ fejedelmének vélhetnéd őt. . . Tetézve van minden dísz
szel, mit nő nyújthat férfinek. A királynő nem igényli maga 
részére azon dicsőítést, melyben Darnley részesül; minden 
méltóságok, melyeket fejére halmozhatott, megadvák neki; s 
nem tetszhetel a királynőnek, ha nem sikerűit férje megelége
dését kivívni: minden akaratát benne összpontosította, hogy 
ezen lord jó  szánta szerint irányúljon.u

Ezen házasság véget vetett a két királynő elég szívélyes 
viszonyának, mely négy éven át kölcsönös s mindkét részen 
meghiúsult reményekre vala alapítva. Erzsébet folyvást az 
edimburgi szerződvény helybenhagyását szorgalmazá a nélkül, 
hogy Máriát arra bírhatta volna, ez viszont Angolhon öröksé
géhez való jogának elösmerését követeié Erzsébettől, és el nem 
érhette. A két királynő közötti viszálylyal újra föl kelle 
éledni a két ország közötti küzdelemnek is.

Igaz, hogy a sérelmek nem Máriától származtak, Erzsébet 
okozta valamennyit. Ezen álnok és kevély, bizalmatlan és 
kénykedő fejedelemasszony kormányozni akarta Máriát s a

6 *
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mellett még  elégültté sem tenni, elszigetelni az egész világtól 
s v iszo n t semmit sem nyújtani, mi által őt magához csatolhatta 
volna. Nem akarta, hogy a skót királynő szárazföldi fejede
lemhez menjen nőül, ki őt túlhatalmassá teendette, sem angol 
alattvalóhoz, ki őt Angolhon örökségéhez juttathatta, sem a 
Tudor és Stuart fejedelmi házak ivadékához, ki a két korona 
egyesülését előkészítette volna; ellenzé dón Carlost, elutasitá 
Károly foherczeget, visszatartotta Leicestert és átallotta Darn- 
leyt. Kedve szerint házasíthatta volna őt meg, ha örököséül 
kijelöli. Ezt nem tévén, folytonos őrködés, ármány, vetély, 
agyarkodás és küzdés politikájára kárhoztatta magát. Skót
honban szüntelen cselt szőni, majd Angliában több rendbelit 
meghiúsítani; szomszédnője országában polgárháborút szítani, 
magáéban viszont elnyomni vagy megelőzni: ez vala sorsa 
több mint húsz éven át 1565-től egész 1586-ig.

Más részt Stuart Mária bal végzetének egy ideig felfüg
gesztett folyamát, ildomos de gyászos házassága következtében 
ismét megindúlni látta. Kényszerülve elszakadt bátyjától a 
nagyravágyó Murray gróftól, ki őt eszélyesen vezénylő Frank- 
honbóli visszatérte óta, nyugalmat szerze országa bensejében, 
békét Angolhon irányában, engedelmességre hajtá háborgó 
nemességét, bizalomra vagy legalább hódolatra bírá a presby- 
teriek gyanakodó felekezetét. Ezentúl hajlamaihoz tért vissza, 
bátyjaihoz közeledett, kiknek legnagyobbika Guise Ferencz 
herczeg meggyilkoltatva halt meg, egyetértett a spanyol király- 
lyal és a pápai uralkodóval, kedvezett a katholikusoknak, szo
rongatta a protestánsokat, elidegenítette az angolokat, kalan
dokba bonyolódott s hatalmának s jó  hírének zátonyain veszté
nek indúlt.

Negyedik fejezet.

Stuart Máriának Darnleyveli házassága által okozott benyomás Angolországban. 
—  Erzsébetnél való közbenjárások a protestáns trónörökösödésnek biztosítása 
végett. — Házassági alkudozások ezen királynő és IX. Károly, föherczeg Károly 
és a svéd király között. —  Leicester igényei a királynő kezére. Az Erzsébet 
és Stuart Mária közötti viszony meghűlése. —  Murray lázadása, megveretése 
s Angolhonba menekülése. Megalázó fogadtatása, Erzsébet cserben hagyja, 
miután fellázította. — Stuart Mária engesztelhetlen harafgja Murray ellen. Riccio
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kegyeltetése, befolyása, tanácsa szerinti kísérletek a katholicismus helyre
állítására Skóthonban. — Darnley szerelemféltése, ki neki tulajdonítja Stuart 
Mária elidegenűlését, s a házastársi korona megtagadását —  Parlament egybe- 
hivatása a menekült pártütök elitélése s a katholikus papság szabadalmai 
egy részének visszaállítása végett. Riccio David elleni összeesküvés. —  Darnley 
és Murray a skóthoni eléguletlen nemesek és az Angolországba menekült 
lordok szövetségre lépnek. — Riccio meggyilkoltatása. —  A királynő elöszöri

fogsága.

A skót királynő házassága szerfelett nyugtalanította a 
protestánsokat Angolországban. Kevéssel megkötése előtt Erzsé
bet titkos tanácsa újból károsnak nyilvánította azt a reformált 
vallás érdekeire s az ország biztosságára nézve. Az angol 
hitfelekezet politikai főnöke Cecil egy emlékiratban fejté ki 
annak veszélyeit s azt Erzsébetnek átnyújtotta. Előadja benne : 
1-Ör. Hogy az ezen házasságból származandó gyermekek a 
két korona természetes örököseiül lévén tekintendők, számos 
angol alattvaló, még pedig a legtekintélyesebbek, könnyen elté
ríttethetnének úrnőjük iránti kötelmeiktől s a skót királynő 
ármányait és terveit mozdíthatnák elő. 2-or. Hogy a pápisták 
ezen a római vallás helyreállitására egyedül vezethető házas
ságot a két ország békéjének s az ő fölsége iránti engedel
mességnek megháborítására fognák felhasználni. Megemlítvén 
az angol czímernek és királyi czímnek a skót királynő által 
történt bitoroltatását, midőn ez Francziaországban volt férjnél, 
megjövendölte, miszerint Stuart Mária ismét előáll követelé
seivel, s új erőre és bátorságra éleszti párthíveit. „Ezen 
párt, folytatá Cecil, ha csak ideje korán meg nem zabolázzuk, 
oly veszélyessé válik ezen udvarnál, a kamarákban s azokon 
kivűl, hogy aztán már csak végső rendszabályok által lesz 
korlátozható. A békebiróságoknak utolsó megvizsgálása alkal
mával országunk grófságaiban, a népesség alig egy harmada 
találtatott egészen biztosnak vallás dolgában.44

Ezen veszélyek elhárítására Cecil következő módszereket 
indítványozott: 1-ör. Továbbra nem halasztani Erzsébet ki
rálynő házasságát. 2-or. Alkalmas intézkedéseket tenni az új 
vallás megszilárdítására és terjesztésére Angol- és Skóthonban. 
3-or. Szorosan szövetkezni Skóthonban a Darnley házasságát 
ellenző párttal, s azt hathatósan gyámolítani. — A protestan- 
tismus ügyében helyesebb előrelátás s győzelmének érdekében 
üdvösebb tanács alig vala képzelhető. A reformált párt akkor
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különösen a protestáns Erzsébet házasságával akarta a katho- 
likus Máriáét ellensúlyozni, s a VIII. Henrik által eszközlött 
vallásos forradalmat megszilárdítani, vérségéböl származott s 
vallását követő örökös részére biztosítván Angolország trónját.

Erzsébet akkor harmincz éves volt. Nem szép s mégis 
feltűnő s erre nem kevéssé büszke. Majd igen szabados majd 
nagyon ildomos viseletében a legmeghittebb különczséget a 
legmagasztosabb fönséggel párositá. Dús volt szellemben, 
szenvedélyekben, sajátságokban s nagyságban, országát ritka 
eszélylyel, okossággal s erélylyel kormányzá, s belátás nélkül 
cselekedett, midőn ő maga forgott kérdésben. Nőül kéretni 
volt legnagyobb büszkesége, személyéhezi vonzalmat s szép
sége iránti csodálatot tartván egy ily fellépés indokáúl, mi 
által igen kellemesen érintetett. E részben nem volt mit iri
gyelnie Stuart Máriától. II. Fülöp nyitotta meg a pályázók 
sorát, második neje Mária királynő halála után. A skót 
királynő kérőinek nagyobb része az ő kezére is vágyott, 
így Dánia és Svédhon királyai s Károly főherczeg, kivel 
hosszabb idő óta folytak az alkudozások a nélkül, hogy czélhoz 
vezettek, vagy megszakítalak volna. Szó volt a skóthoni 
Arran grófról, s alattvalói közül Arundel gróf igyekezett tetszé
sét megnyerni, mi Leicester grófnak sikerült.

Bár mennyire megszokta volt a különböző házassági 
ajánlatokat, ezek között egy igen meglepőt is kapott. Medicei 
Katalin, vagy azon szándékból, hogy Károly főherczeget ki
szorítsa s az angol királynőt az osztrák házzali szövetkezéstől 
visszatartóztassa, vagy pedig hogy ezen királynő politikai jó 
indulatát, hiúságának tömjénzése által maga részére megnyerje, 
Medicei Katalin azon gondolatra jött IX. Károlyt ajánlani fér-

I’ eűl. Ezen sajátszerü indítvány, egy alig tizenöt éves ifjút 
Larmincz évesnél idősb nővel, egy katholikust protestánssal, 

Frankhon királyát Angolország királynőjével egyesíteni, az 
1564-i ősz táján merült fel. Medicei Katalin épen akkor 
végezte be az első polgári háborút, mely alatt Erzsébet a 
hugonottáknak nyújtott segélyt, s visszafoglalta a grácei ki
kötőt, melyet ezek viszont a nyert segítség fejében az ango
loknak engedtek át. Az álnok olasznö, mig egy részről a 
bayonnei találkozáskor veje II. Fülöp támogatását szerezte
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volt meg, kétségkívül Erzsébet veszedelmes kajánságát akarta 
elhárítani ama házassági ajánlat által.

Londoni követét De Foix Pált bízta meg, hogy ezen 
ajánlatot Erzsébettel formaszerüleg közölje. „Óhajtanám, igy 
szólt hozzá, szorosabbra fűzni barátságunkat, s a legboldo
gabb anyának érezném magamat a világon, ha gyermekeimnek 
egyike szeretett nővéremet kedves leányommá tehetnék De 
Foix Pál kihallgatást kért, s Erzsébet azt 1565-i február 14-ére 
tűzte ki, mely időtájt Darnley épen Skóthonba érkezett, 
hogy Stuart Máriát nőül vegye. Miután kényes megbízását 
ildomosán teljesítette volna, De Foix Pál bemutatá Erzsébetnek 
magát a Medicei Katalintól vett sürgönyt is, melyben ez őt 
dicséretekkel elhalmozza s úgy vélekedik, hogy „fiánál az ifjú 
IX. Károlynál mind testileg mind szellemileg kielégítést fog 
találnia Ezen levél olvasásánál Erzsébet többször váltott 
színt és kedélyt. Elégedettnek és zavarodottnak látszott s azt 
feleié de Foix Pálnak, hogy ezen megtisztelő ajánlat egész 
életére oly hajlandóságot költött benne az anyakirályné iránt, 
mintha valóban leánya volna. Hozzá tévé azonban, hogy az 
anyakirályné bizonyosan nem jól értesült koráról, hogy ő igen 
is vén egy ily iijú királyhoz képest, ki őt úgy el fogná hanya
golni, mint nővérét az elhúnyt Mária királynőt elhanyagolta 
volt férje a spanyol király. „S inkább akarnék meghalni, 
mondá, mintsem megvetettnek s elhagyottnak látni magamat.w

Mindamellett a franczia követ szorgalmazásai folytán, ki 
ezen a saint germaini udvar részéről látszólag komolyan óhaj
tott házasság politikai és kereskedelmi előnyeit érvényesíteni 
igyekezett, az alkudozások annak rendje szerint megindíttattak, 
s több hónapig tartottak. A higgadt Cecil szólíttatott fel ezen 
oly különös házasság iránti vagyis inkább elleni vélemény
adásra, melyet Erzsébet országa nagyjainak is előterjesztett. 
Az alatt Medicei Katalin és IX. Károly türelmetlen vágyat 
nyilvánítottak annak megkötése tekintetében Smith előtt, ki 
Throckmorton helyébe jött udvarukhoz mint Angolország ko- 
vetje. Paul de Foix viszont azon volt, hogy Cecil nyomos 
ellenvetéseit megerőtlenítse, Erzsébet legtekintélyesebb taná
csosait megnyerje s legyőzze ezen fejedelemnő idegenkedését, 
kinek hiúsága a jobb belátás ellenére hajlandóvá tette őt ama 
megkerestetés iránt. Ezen alkudozás hosszúra nem nyúlhatott
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a nélkül, hogy az érdeklett udvarok tudomására jutván, általok 
meg ne gátoltassék. A franczia király házassága az angol 
királynővel ép oly kevéssé lehetett Ínyére Spanyolországnak, 
valamint előbb a spanyol királyi herczeg és skót királynő kö
zött tervezett frigy Francziaország ellenzésére talált volna. 
Miért is II. Fülöp követe Gusman de Silva közvetlenül szó
lott az iránt Erzsébettel, mely értekezletük híven jellemzi ezen 
hiú, gúnyos és eszélyes fejedelemnőt.

„Azt állítják, igy szóla hozzá Silva, hogy fölséged a 
franczia királyhoz megy nőűl.a Erzsébet kissé lehajtotta fejét 
s nevetni kezdett. Azután hozzátevé: „Meg akarok gyónni 
önnek, miután böjtben vagyunk, s ön barátom. Házasságom 
ügye tárgy altatott bátyámmal a katholikus királylyal, Frank
hon királyával, a svéd és dán királyokkal. —  S a főherczeggel 
szintén, vágott közbe Silva. — Igaz, viszonza Erzsébet, egyedül 
a spanyol királyfiról nem volt szó nálam.“ —  „Ennek oka vi
lágos előttem, jegyzé meg Silva, uram a király bizonyosnak 
tekinti, hogy fölséged férjhez menni nem akar, miután öt el 
nem fogadta, ki a kereszténység leghatalmasabb fejedelme, s 
kinek fölséged saját állítása szerint igen le van kötelezve.u — 
„Előttem a dolog nem oly világos, válaszola Erzsébet, mert 
akkortájt sokkal kevésbbé gondoltam arra, hogy férjhez men
jek. Még most is, ha oly örököst jelölhetnék ki ezen koro
nának, mint kívánnám, s mint illik, biztosítom Önt, férjhez nem 
mennék. Soha sem éreztem arra kellő hajlamot. De alattva
lóim annyira sürgetnek, hogy el nem kerülhetem, ha csak azon 
másik módhoz nem folyamodunk, mi igen nehéz feladat. Egy 
nő, ki férjhez nem megy, megszólásnak van kitéve. Valami 
fogyatkozásnak vagy más helytelen okoknak tulajdonítják. 
Rólam példáúl azt mondák, hogy azért nem megyek férjhez, 
mert Leicester grófot kedvelem, annak pedig neje van. Most 
már nincsen s én még sem megyek hozzá. De mink le nem 
köthetjük a nyelveket, végtére mégis az igazság kiderül s tért 
foglal. Isten ösmeri szándékomat s lelkemet, melyek igen 
különbözők attól, mit rólam föltesznek. De hát végre, ha ezen 
házasság a franczia királylyal mégis létesülne, mit tartana felőle? 
„Azt, hogy ezen út sem nem jó, sem nem rövid, s pedig széles 
úton is roszúl lehet lépniu, viszonza Silva. —  Erzsébet nevetni 
kezdett s más tárgyra ment át. Kevéssel azután megnyugtatta
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Silvát, biztosítván öt, miszerint nem hagyja magát jégre ve
zettetni a franczia udvar ajánlatai által.

S valóban, miután azon határidő, melyet De Foix Páltól 
kikötött a végből, hogy országa legbefolyásosabb férfiainak e 
részbeni vélekedését kipuhatolhassa, lejárt volna, május 2-án ki
hallgatáson fogadta a franczia követet, s ez alkalommal tagadó 
válaszára előkészítette. Junius 2-án végre De Foix Pál a west- 
minsteri tanácsterembe vezettetett, hogy ott végleges választ 
nyerjen. Ott találta Leicester grófot, Howard főkamarást, Cecilt, 
Pitert és Northampton marquist, ki a többiek nevében kinyilat
koztatta előtte: „Hogy ura a király és úrnőjük a királynő házas
ságának fo akadálya a közöttük létező nagy korkülönbség, s egy 
korona örökös születése iránti hosszú és veszélyes bizonytalansága 
a királynak fiatalsága mellett nem igen lévén reménylhető, hogy 
a királynő nehány év lefolyta előtt tőle gyermeket szülhessen.41 
De Foix Pál ekkor megirta Medicei Katalinnak, hogy többé mit 
sem lehet reményleni. Hozzátevé azonban, hogy ha bár nem is 
bírhatta reá az angol királynőt királyához menni nőül, még is 
meg fogja tudni akadályozni Károly főherczeg házasságát, 
melynek indítványozása , végett követ érkezett a császártól.

Ezen Swetkowicz Adám nevezetű követ, kit Miksa csá
szár küldött vo lt, hogy az atyja I. Ferdinand után maradt 
térdkötő rend diszjeleit visszavigye, május 3-án szállott ki 
Angolországban s a cabinetet és nemességet Erzsébet királynő  ̂
házasságával élénken foglalkozni találván, inkább mint valaha 
igényt emelt Károly főherczeg részére, kit a skót királynő 
el nem fogadott volt. Cecil nem ellenezte, Norfolk herczeg 
és Sussex gróf pedig mint Leicester ellenségei támogatták. A 
dolog elég komolyan látszott tárgyaltatni. Cecil több ízben 
látta a császári követet, közölte vele a spanyol herczeg és 
Mária királynő között tiz évvel előbb kötött házassági szer
ződést, s föltételek gyanánt kikötötte, hogy' a házasság lé- 
iesűlése esetében a vallás meg ne változtassák, az ország hi
vatalai és méltóságai csak angoloknak adassanak, Angolország 
sem a német birodalom, sem pedig Spanyolország háborúiba 
be ne bonyolittassék, s a királynő gyermektelen halála esetében 
a parlament egyedül intézkedjék az örökösödés iránt.

Paul de Foix átlátván mennyire ellenkeznék ezen házas
ság udvara érdekeivel, Pembroke, Schrewsbury és Bedford
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grófok, kivált pedig Throckmorton és Leicester közbenvetése 
által igyekezett azt meggátolni, sőt maga is kérte Erzsébetet; 
ne sértené s rövidítené meg a franczia királyt; a főherczeghez 
menvén nőül. Hogy még inkább aláássa ezen házassági ter
vet, De Foix Pál az udvarától nyert utasításokhoz képest buz
gón támogatta Erzsébetnél Leicester igényeit, ki még mindig 
kezére vágyott. Ezen nagyratörő kedvencz, állandó tárgya 
úrnője hö ragaszkodásának, ki őt udvarába fogadván, közvet
lenül saját lakosztálya mellett helyezte el, most a franczia ki
rály támogatását kereste, hogy Erzsébetet nőül vehesse, vala
mint ennek uralkodása kezdetén a spanyol király pártfogásához 
folyamodott. De Foix Pál, kevéssel IX. Károly házassági igé
nyeinek elutasítása és Stuart Máriának Darnleyvel történt össze- 
kelése után Erzsébet királynővel értekezvén, Leicester grófot 
ajánlotta férjéül, hogy országa békéjét biztosítsa s alattvalóit 
kielégítse. Figyelmeztette őt, miszerint hosszú évek során 
^volt alkalma meggyőződni a gróf ragaszkodásáról, ki az ezen 
felmagasztaltatás által reá háromlandó dicsőséget, hasonló 
mérvű hódolattal fogná viszonozni; angol létére idegeneknek 
nem kedvezendene, s mint hatalomtalan féjelmessé nem vál
hatnék; továbbá hogy igy a szomszéd fejedelmek egyikének 
sem nyújtván okot egy másiknak adandott elsőbbség miatti 
elégedetlenségre, mindnyájuk barátságát megtarthatná. Erzsé
bet azt feleié, hogy még nem tudja, férjhez fog-e menni, vagy 
sem, s hogy saját alattvalóinak egyike, ha ugyan nem is igen 
tehetős, házassága által nagy hatalmat nyerne netaláni gonosz 
szándékainak végrehajtására. Ez oknál fogva elhatározottnak 
nyilvánitá magát jövendőbeli férjének sem javakat, sem 
hatalmat, sem eszközöket nem engedni át, csupán örököst 
akarván tőle nyerni; hogy azonban házasságra gondolván úgy 
érez, mintha szivét tépnék ki belsejéből. De Foix Pál még 
többször visszatért e tárgyra. A nélkül hogy magát lekötelezte 
volna, Erzsébet igen dicsérte Leicestert, ki minden nap előbbre 
ment kegyeiben s hajlandóságában, s kiről fennen mondá, hogy 
egy napig sem lehet el nélküle.

A bizalmas kedvencz reményiette is, hogy a körülmé
nyek ezen döntő összefolyásánál sikerülend házassága által 
tetézni szerencséjét. Ellenei hozzá közeledtek. Sussex gróf 
kereste barátságát, Cecil meghűlt a főherczeg iránt. Leicester
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a hatalmas titkárhoz ment, hogy magát előtte kinyilatkoztassa 
s kedvezését megnyerje. Megmondá, hogy értesíteni akarja 
szándékáról, nőül venni a királynőt, ki véleménye szerint 
senki máshoz nem való; kérte, hagyna fel ezentúl minden 
más szándékával, viszont biztosítván őt abbeli törekvéséről, 
hogy nem csak jelen állásában meghagyassék, de még ma
gasabbra emeltessék, mint azt ritka eszélye és kötelesség
szerű eljárása által a királynőnek s az országnak tett szol
gálatai kiérdemelték. Cecil Leicester bizalmán megindulni s 
ajánlatait hálával fogadni látszván, sima udvaronczként meg
ígérte, hogy érdekeinek fogja magát szentelni.

Ekkép az országon belől és kivűi nyert támogatás által 
elősegítetvén nagyratörekvésében, Leicester megbuktatta a fo- 
herczeg házasságát, ki elfogadhatlan föltételeket követelt, s 
eloszlatta a badeni határgrófnő reményeit, ki ezen időtájt maga 
érkezett meg, hogy a svéd királyt ajánlja Erzsébetnek férjül. 
Vetélytársai kudarczán még követelőbbé válván, Leicester fel
szólította a királynőt, ki úgy látszik házassággal hitegette, 
tűzné ki Összekelésüket az év végére egész bizonnyal. Ez 
azonban halasztást kért tőle a jövő év gyertyaszentelő napjáig.

De ezen határnap elérkeztével Leicester házassága csak 
úgy meg nem köttetett, mint előbb a svéd királyé, Károly fő- 
herczegé s a franczia királyé. Erzsébet senkivel sem akarta 
megosztani hatalmát, a mellett azonban mindenkit hitegetni 
igyekezett. Számitólag járván el még határozatlanságainál is, 
valamennyi házassági ajánlatot visszautasított, a nélkül, hogy 
csak egyre is formaszerű tagadással válaszolt volna. így IX. 
Károlyt a foherczeggel, a foherczeget és a svéd királyt Lei- 
cesterrel mellőzte, ez utóbbi túlszárnyaló vágyait pedig az 
által csüggesztette el, hogy a nem régiben Irlandból érkezett 
Ormond grófot rögtön rendkívüli kegyben részesíté, melyért 
Leicester megboszankodván, az udvart elhagyta, s egy ideig 
visszavonúlt.

Az angol trónörökösödés ekkép házasság által nem biz
tosíttathatván, annak egy örökös kijelölése által leendő el- 
intéztetése merült fel. Szó volt Huntington grófról és Norfolk 
herczegről. Erzsébet titkos tanácsának tagjai nagyban fog
lalkoztak ezen fontos érdekkel. De a királynő az e részben 
hozzá intézett sürgős kérelmek daczára ép oly kevéssé bírta
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magát elhatározni örökösének kijelölésére, mint házasságára. 
Bele nem egyezvén protestáns örököst adni az angol koroná
nak, egész érvényében fönhagyta Skóthon katholikus király
nőjének és királyának természetes jogát. Sőt vágytársnéjának, 
Stuart Máriának nagy előnyt engedett az által, hogy a skót 
elégületleneket pártütésre izgatá, aztán pedig sem elég gyor
san, sem elég hathatósan nem segélyzé, hogy bukásukat el
hárítsa. Ez pedig nem erkölcsi aggályainak érdeme, de hatá
rozatlanságának hibája volt. O maga mondá, hogy elhatáro
zásaiban szokásos késedelmessége sok kárt okozott neki, s 
hogy ámbár jól ösmerte az alkalom gyors és kopasz voltát, 
mégis gyakran elmulasztá azt iramtában megragadni. így cse
lekedett ez úttal s még többször is.

Stuart Mária kevéssel összekelése előtt Murrayt az alattvalói 
hűség megszegésének terhe alatt udvara elé idézte, hogy az általa 
és Argyle gróf által Lennox grófnak és Darnleynek tulajdonított 
bűnös szándékot, mely szerint ezek amazoknak életére törtek 
volna, bebizonyítsa. Murray nem engedelmeskedett, vagy mert 
valóban élete elleni merénylettől tartott, mint azt mondani szokta, 
ellenségei részéről, vagy pedig mert egyedüli mentő eszközéhez, 
fegyverhez akart folyamodni. Csakugyan hadjáratra készült. 
Hogy a nemességet és népet fölkelésre bírja, kiáltványt bo
csátott ki, melyben a királynőt az ország jogainak megsérté
sével és szabadalmainak elnyomásával vádolta, s a királylyali 
összekelését a rendek tanácsa és beleegyezése nélkül történt
nek s tehát az ország törvényeivel s szokásaival ellenkezőnek 
állította. Egyúttal irt Bedford grófnak, jönne segítségére, s 
védelmezné meg az ártatlan evangeliomi hitfelekezetet, mely 
ellen sátán neki zúdította a földi hatalmasságokat. — Randolph 
ismét Erzsébetnél sürgetett segélyt Murray részére, ha vesztét 
látni s vele az angol párt és a skót protestantismus bukását 
előidézni nem akarná. De a vállalkozó Mária összehíván hű 
nagyjait rokonaikkal s párthiveikkel, oly hirtelen indúlt Murray 
ellen, hogy ez Stirlingből Glasgowba, majd innen szövetségese 
Argyle gróf területére hátrálni kényszerült. Egyszersmind 
igen erélyesen felelt egy Temesworth nevű angol küldöttnek, 
ki kevély üzenetet hozott át részére Erzsébettől, és ki Darnleyt 
királyúl elösmerni vonakodván, visszáruénet a határszél kö
zelében ellenséges bánásmódban részesíttetett s fogolyként
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Hume lord várába hurczoltatott. Az angol királynő azonban 
arra szorítkozott, hogy jelentéktelen pénzösszeget és sok ígére
teket küldött Chátellerault herczegnek, Murray, Argyle, Rothes, 
Glencairn grófoknak, Boyd és Ochiltree lordoknak, kik mintegy 
ezer embert gyűjtöttek magok körül s Edimburgnak tartottak.

Az ország ezen fővárosa egyszersmind a protestantismus 
központja volt. A fölkelők azt hitték, hogy tömegesen feltá
mad érdekükben, azonban hideg fogadtatásra találtak. A pol
gárok egyike sem állott részükre, s a vár ágyúi ellenök dör
dültek. Daczára annak, hogy a reformált tan az alattvalókat 
vallásos kötelmeik és állampolgári tartozásaik összeütközése 
esetében, ez utóbbiak megszegésére buzdította, s daczára a skót 
nemesség pártütésre hajlandó indulatának, Stuart Mária csak 
számos oktalanság és ballépés után látta országát maga ellen 
komolyan föltámadni. A fölkelő lordok megdöbbenve az általá
nos közönyösségen, s elcsüggedve gyöngeségük láttára, nagy 
sietve segélyért folyamodtak Cecilhez, ki Erzsébet politiká
ját intézé, s Bedford grófhoz, ki a határszéli angol haderőknek 
parancsnoka volt. Három ezer ember útnak indítását s nehány 
hadi hajónak a Forthra való menesztését kérték.

De Mária, erélyes tevékenységében Erzsébet szokásos 
késedelmei által elősegittetvén, nem engedett nekik időt ama 
segély elnyerésére. Tiz ezer főnyi hűbéri hadsereg élén el
szántan Murray és párthívei ellen indúlt másodízben, s ezek 
általa pártütőknek nyilvánittatván, Edimburgból nyakrafőre 
kivonúltak. Kitakaritá Fife grófságot, megbüntette a grangei 
lairdet s mindazon főurakat, kik kedvezőknek mutatkoztak a 
fölkelők iránt, sarczot vetett Dundee és Szent-Endre városokra 
s bevette a Campbellek várát. Mindezen haditetteket lóháton, 
pisztolyokkal a nyeregkápában vitte véghez, miglen a megve
retett Murray üldözésére indúlhatott Dumfries ellen, ki futó 
csapatjával az angolhatárszél felé közeledett. Indulata hevében 
azt mondá az őt fáradhatlanúl követő Randolphnak, hogy in
kább koronáját koczkáztatná, mintsem bosszújáról lemondana.

Egyszersmind Murrayre és pártosaira nézve igen sújtó 
kiáltványt bocsátott közre. „A  pártütők, okozói az utolsó 
fölkelésnek, úgy monda abban, azt adták értésül, hogy a val
lás ügyét karolták föl, ezzel akarván leplezni gyalázatos szán
dékaikat és könnyű szerivel elámítani a tudatlan közönséget.44
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A királynő viszont azzal vádolá őket, hogy csak nagyravá- 
gyásból cselekedtek, hogy jótéteményeivel elhalmoztatva ép oly 
telhetetleneknek mint hálátlanoknak mutatkoztak. „Ok be nem 
érték azzal, hogy kincset kincsre halmoztak, méltóságot mél
tóság után elnyertek, ők minket és országunkat egészen ke
zeik közé akarták keríteni, hogy avval kényök kedvök szerint 
rendelkezhessenek, s tetszésök szerint bánhassanak. Kénysze
ríteni akartak, hogy egyedül tanácsukhoz képest kormányoz
zunk, — megbontani akarták az államfegyelmet, felforgatni a 
dolgok természetes rendét, meghódoltatni a fejedelmet és uralni 
az alattvalókat. Soha ily követelés nem emeltetett dicső előd
jeink a királyok, de sőt az ország kormányzói egyike irányá
ban is. Ifjú korunk alatt, s ez országba való visszatértünkkor 
a tanács tagjainak szabad választásával bírtak s tetszésök 
szerint cselekedtek, s még most is, midőn teljes érett korunkba 
léptünk, gyámságuk alatt akarnak tartani! Ez azon vallás sére
lem, melyet fennen hordoznak, ez azon sérelem, melyért javai
tokat, vagyontokat, élteteket koczkáztatnátok a pártütők sere
geihez csatlakozván természetes fejedelmetek ellen. Nyiltan 
szólva, Ők akarnak királyok lenni, nekünk hagyván a czímet, 
s bitorolni akarják az ország kormányzását.44 Végül alattva
lóinak javaik békés élvezetét, s teljes lelkiösméreti szabadságot 
ígért s viszont törvényszerű engedelmességet s állandó hűséget 
követelt tőlök.

A fölkelő lordok vesztüket látván, ha gyors segélyt nem 
kapnak, Melvil Robert küldöttjükhöz Erzsébet udvaránál em
lékiratot intéztek ezen czim alatt: „A  királynő ő fölségével 
közlendő utasítások Krisztus egyháza érdekében, mely főbb 
tagjaiban sujtoltatik.“ Ezen emlékiratban üldöztetésüket az 
idegenek befolyásának tulajdoniták. Fő okozóiúl Riccio Dávidot, 
kinek beavatkozása Murray ellenszegülésére talált, és Darnleyt 
jelölék ki, ez utóbbi ellen azt hozván fel, hogy mint más or
szág alattvalója Skóthonba jött, s ott beleegyezésük nélkül 
királyi czimet és hatalmat vett fel. Kérve kérték Erzsébetet, 
pártolná ügyüket, mely egyszersmind az övé. De ezen ármá- 
nyos és óvatos királynő, ki September 12-én meghagyta volt 
Bedford grófnak, hogy pénzt és sereget adjon rendelkezésükre, 
három nappal később ellenparancsot küldött hozzá, miután 
gyöngeségük és megveretésükröl értesíttetett. Arra szorítkozott,
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hogy Cecil által vállalatuk iránti kedvezéséről s balszerencsé- 
jükbeni részvétéről tudósíthatta őket. *

Stuart Mária, miután hatalma és vallásának elleneit le
győznie sikerült, vonzalmait és terveit többé nem titkolá. Kö
rébe fogadá Murray vállalkozó ellenét az ifjú Bothwell grófot, 
kit megerősített volt a skóthoni tengernagyi örökös méltóság
ban, s megbízott a nyugati és középponti határszéleken való 
katonai parancsnoksággal. Megszabadítá börtönéből Huntly 
gróf fiát, s közelebb viszonyba helyezé magához. Tanácsa 
élére állitá a katholikus Athol grófot, Argyle gróf határozott 
ellenét, egy nagy bátorságú, de belátás nélküli férfiút. Az 
olasz Riccio Dávid által vezényeltetvén, távolról előkészité a 
régi vallás helyreállítását. Egyetértve Darnleyvel, II. Fülöp- 
höz és a pápához folyamodott, hogy segélyt nyerjen tőlök a 
közte és a protestánsok kozott támadandó küzdelemben, valamint 
másrészt Murray és a protestáns lordok Erzsébethez fordultak. A  
spanyol királyt a katholikus vallás természetes pártfogójának 
mondván, Mária kijelenté, hogy férjével együtt tétovázás nél
kül folyamodik hozzá, tekintve azon veszélyt, mely az ezen 
valláshoz híven ragaszkodó skótokat végromlással, őket ma
gukat pedig koronájuk s másutt igény lett jogaik elvesztésével 
fenyegeti, ha a kereszténység valamely hatalmas fejedelme 
által nem gyámolíttatnak. Egy angol nemest küldött hozzá, 
régi szolgáját Tudor Mária királynőnek, s akkoron Darnley 
hívét, megbízván őt, ösmertetné meg a királylyaT ügyei állását, 
s kérné fel őt, miszerint haladéktalanul visszaküldje a korona 
és egyház érdekében, melyeknek föntartásánál, tévé hozzá, 
„sem éltünket sem állásunkat nem kimélendjük, ha fölségedtől 
tanácsot és segélyt nyerünk.u Hasonló kép sógora IX. Károly 
támogatását is kikérte.

A franczia és spanyol udvarok helybenhagyták Stuart 
Mária házasságát. Tulajdonképen igen meg voltak elégedve; 
az elsőbbi, hogy Mária sem dón Carloshoz, sem Károly főher- 
czeghez nem ment, az utóbbi pedig, hogy másodízben is nem 
azon hatalmas királyi házból választott férjet, melynek félelmes 
befolyását II. Fülöp mindenütt csökkenteni igyekezett. Az 
európai katholicismus ezen feje húsz ezer tallért küldött át 
Stuart Mária számára, s azt irta a pápának, ki szintén nyolcz 
ezer tallért adott maga részéről, hogy jelenleg nem czélszerű
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neki más segélyt nyújtani, mely inkább csak ártalmára mint 
hasznára válhatna. Hozzátevé azonban, hogy nem kell lemon
dani szándékukról, szükség esetében fegyveres kézzel is érvé
nyesíteni a skót királynő jogait az angol örökösödésre nézve. 
„Ezen terv, úgymond a, Isten ügyét érdekli, ki pártfogolja a 
skót királynőt, Ő képezvén az egyedüli révet melyen a vallás 
Angolországba bejuthat, a többi jelenleg mind zárva lévén/*

Mielőtt ezen középszerű és'óvatos segélyben részesült 
volna, Stuart Mária visszautassá a franczia követ Castelnau 
de Mauvissiére közbenjárását, melyet ez udvara nevében aján
lott föl részére. „Inkább mindent elvesztenék, úgy monda büsz
kén, mintsem hogy alattvalóimmal alkudozzam.44 Harczias 
hevében október 9-én harmad ízben táborba szállott, kiűzendő 
országából a fölkelők maradványait, kik Dumfries mellett fog
laltak állást. Bothwell és Huntly grófok kíséretében tiz vagy 
tizenkét ezer emberből álló hadsereg élén, könnyű szerivel 
megszalasztotta Murrayt s övéit, kik október 14-én Angolhonba 
menekültek. —  Mária diadalmaskodott. Ezen mozgalmas, ka
landos és küzdelmes élet elkábítá öt. A győzelem reá nézve 
a boszú kezdete volt. Nem érte be azzal, hogy letiporja a 
felkelő lordokat, árulókként elítéltetvén s vagyonuktól és mél
tóságaiktól megfosztván őket, koronkint czéljai tágabbak s 
merészebbek voltak. Egész országa meghajlott előtte. Huszon- 
egy gróf és huszonnyolcz lord közűi csak öt gróf és három 
lord volt ellene, s ezek megfutamodtak. Biztosítva érezvén 
magát Skóthon ellen, támogattatván az angolországi orthodox 
párt által s hasonlót reménylvén a szárazföldi katholikus ha
talmasságok részéről, Mária azt hivé, miszerint Erzsébet majd 
meg fogja bánni, hogy őt örököséül elismerni vonakodott s 
alattvalóit pártütésre buzdította. Sőt el is áruiá ebbeli szán
dékát. Figyelmeztetvén a kiséretbeli urak egynémelyike által, 
hogy nagyon is elfárasztja magát, ha igy szerte szét nyargal 
a mezőkön s oly rideg időszakban követi hadseregét, azt 
feleié: „Hogy mindaddig nem nyugszik, míg Londonba ve
zette őket/4

Nagyon magasra tartott Erzsébet irányában. Megírta 
neki, miszerint nem képzelheti, hogy reáállott a pártütök 
gyámolítására, s avval fenyegette, hogy ha ügyüket a magáévá 
tetszőnek tennie, ö viszont a vele szövetséges fejedelmekhez
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fogna folyamodni. Erzsébet nagy zavarban volt. Élénken 
sürgettetett Franczia- és Spanyolország követei által, kik feje
delmeik nevében Stuart Mária érdekeit s minden uralkodók 
közös hatalmát védelmezék. Különben sem volt aggály nél
kül saját országa békéjére nézve, s némi sereget vont össze 
a skót határszéleken. Hogy az angol katholikusok részéről 
minden mozgalmat megelőzzön, tanácskozás ürügye alatt, saját- 
lag azonban, mert többeket közűlök vágytársnéjához hajlan
dóknak tartott, Londonba hivatá Norfolk herczeget, Nort
hampton marquist, Arundel és Pembroke grófokat. Hasonló 
gyanú miatt közelébe voná Northumberland, Westmoreland és 
Cumberland grófokat, kik jószágokat bírtak Skóthon szom
szédságában.

Ezen elővigyázat után azon volt, hogy lecsillapítsa Máriának 
ez úttal kevélyen nyilatkozó elégületlenségét s alázatosabbnak s 
kevésbbé érzékenynek mutatkozott mint különben. Minthogy a 
csalárdság nem esett nehezére, önokozta visszás helyzetéből szo
kásos merész fondorlatai egyike által menekült ki. Igen inge
rültnek mutatkozott Murray viseletén, s nyilvánosan megparan- 
csolá, hogy Newcastlebe vonúljon vissza, mig ugyanakkor titkos 
üzenet által maga elé rendelte. Murray eljött, a Hamiltonok 
egyikével, a kilwinningi apáttal. Erzsébet a franczia követ 
s titkos tanácsa tagjai által környeztetve fogadá őket, hogy 
ezen alávaló szemfényvesztést magára nézve mennél előnyö
sebben űzhesse. Midőn Murray elébe járúlt, egy térdre esve 
skót nyelven kezdett beszélni. A királynő félbeszakította, 
meghagyván neki, bogy francziáúl szóljon, miután tud úgy 
is. Murray csekély jártasságával mentegetőzött, s hogy ba
josan fejezhetné ki magát oly nyelven, melyet kevéssé gya
korlott, s majdnem egészen elfelejtett. A királynő erre azt 
viszonzá, miszerint (Murray) eléggé fog emlékezni arra, hogy 
hasznát vehesse s kivált hogy őt megérthesse, s ekkor aztán 
francziáúl fej ezé ki álmélkodását a fölött, hogy előtte enge
dély nélkül megjelenni bátorkodott. „Nem vagytok-e mint feje
delemnőtök elleni pártütök megbélyegezve? „Nem utasítottátok-e 
vissza megvetéssel idézéseit, s nem emeltetek-e fegyvert tekin
télye ellen? Parancsolom nektek, szóljatok igazat mint nemes 
férfiakhoz illik.w Murray megzavarodva felelt, elhárítván ma
gáról az árúlás vádját, felhozván, hogy nem jelenhetett meg

Stuart Mária. 7
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úrnője előtt, kit ellenségeitől látott környeztetve, s tagadván, 
hogy személyét hatalmába ejteni szándékozott volna. Kije
lenté egyszersmind, miszerint az angol királynő nem bátorí
totta föl őt, hogy fegyvert ragadjon.

Erzsébet fölszólítá a franczia követet, jegyezné meg 
Murray szavait, s indulatosan fordújván ez utóbbihoz, hozzá 
tévé : „Jó hogy igazat mondott. En soha sem biztattam, s
tisztjeim egyike sem biztatta nevemben természetellenes párt
ütésüket uralkodónőjük ellen. A világ uralmáért sem támo
gatnék alattvalót fejedelme elleni engedetlenségben; s ha ten
ném, ez Istent arra birhatná, hogy hasonló zavargásokkal bün
tessen saját országomban! A mi kettejüket illeti, önök mél
tatlan pártütők ; s parancsolom, hogy e perczben eltávozzanak 
jelenlétemből !u

Ezen szemtelen megtagadás után, melyei oly gyaláza
tosán elutasitá azon férfiakat, kiket fölizgatott s elcsüggeszté 
azon pártot, melynek segélyére csakhamar rászorúlhatott, 
Erzsébet igen szorgos előzékenységet mutatott Stuart Mária 
iránt. Megbizá Randolphot, ki nem régiben pénzt adott át 
részéről a fölkelő lordoknak, beszélné el a skót királynő előtt, 
miként fogadta őket s mit szólott hozzájok. „Kivántam 
volna, igy irt neki sajátkezűleg, ügyesnek vélt pedig csak 
aljas módon igazolván magát, hogy saját füleivel győződhetett 
volna meg irányábani becsűlésemről és hajlandóságomról, 
mely ellentétben áll azon állítással, mintha gonosz alattvalóit 
pártoltam volna; mely cselekvés mindig nagyon távol leend 
szivemtől, szertelen gyalázatára válván az egy fejedelem
nőnek ilyesmit, nem mondom tenni, de még csak eltűrni is.w

Stuart Mária soha sem volt oly erős helyzetben. Országa 
hódolattal, a külföld tisztelettel viseltetett iránta. Eszélyessé- 
gétől függött megszilárdítani a bátorságával visszaszerzett ha
talmat. Ha kegyelmesnek mutatkozik, miután diadalmassá 
lett, ha megbocsát Murraynak s a többi számüzötteknek, úgy 
hálára kötelezi őket s megnyeri hűségüket. Angolországban tör
tént megaláztatásuk után, szerencséseknek tartották volna magu
kat Skóthonba visszatérhetni, s nem bízván többé a hitetlen Er
zsébetben, a nagylelkű Máriához közeledendettek. Ezen fejede- 
lemnő ekként országában az angolok pártját feloszlatta, a
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szomszédban pedig a skótokét gyarapította volna. Semmi 
sem térít meg annyi ellent s szerez több párthivet, mint az 
ügyesnek bizonyult erő. A nem rég oly büszke s ellenszegü
lésében oly makacs Murray alázattal tért hódolatra vissza. Értékes 
gyémántot küldött Riccio Dávidnak, hogy a királynő ezen 
mindenható tanácsosának támogatását megnyerje, s barátságát 
igéré, ha megkegyelmeztetését kieszközli. Murray ezen eljá
rása megfelelt Melvil Jakab és Throckmorton Miklós ajánla
tainak, kik szintén üdvös szelidségre igyekeztek bírni a ki
rálynőt. Melvil, kinek megengedte volt, hogy szabadon nyilatkoz- 
hassék előtte, Edimburgban élőszóval megmondotta, Throck
morton pedig, kit Cecilleli vetélkedése Mária ügyéhez csatolt, 
Angolországból megirta vala, bocsásson meg, hogy jobban 
kormányozhasson. Mindketten sürgették, lenne irgalmas ha
talma és nagyravágyása érdekében, hogy minden alattvalóit 
magához csatolja, Erzsébetnek módot ne engedjen országa 
felháborítására, s magokat a protestánsokat is hajlandókká 
tegye Angolországra való jogainak támogatására.

De Mária indulatosabb volt, hogysem egyszersmind ildo
mos is lehetett volna. Nem hajlott ezen bölcs tanácsokra. 
Inkább boszúját követte, s engedett a franczia udvar és a 
Lotharingiai bibornok sugallatainak, kik Rambouillet-et és 
Clernau-t Skóthonba küldötték, hogy átvigyék Darnley szá
mára a Szent Mihály rend díszjelét, s közöljék Máriával a 
katholikus fejedelmek által a protestáns ügy ellen kötött szö
vetséget. Stuart Mária aláirta ezen frigyet, s nem hajol
ván Melvif figyelmeztető szavára, ki veszedelmesnek állítá vég
letekig vinni az embereket, boszúsan így felelt: „Nem fé
lek tőlök. Mit merészelnének vagy birnának elkövetni ? u 
Csupán a jellemgyöngeségénél fogva nem igen félelmes Chá- 
tellerault herczegnek kegyelmezvén meg, s megkülönböztetvén 
a Hamiltonokat a többi száműzöttektől, elhatározta eltiporni 
Murrayt, Argylet s pártütésük egyébb részeseit, mint árulókat 
elítéltetvén őket a legközelebbi parlament által.

Kevéssel ezen parlament egybegyülése előtt, mely boszú- 
vágya eszközéül vala szolgálandó, s melyet az ó egyház érde
kében táplált tervei részesévé akart vala tenni, a dumblanei 
püspököt küldötte az új pápához V. Piushoz, hogy fölajánlja

7 *
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neki hódoló engedelmességét. Viszont szellemi és világi se
gélyzést kért tőle, „a végből, írá, hogy megváltoztathassuk 
országunk szánandó és boldogtalan állapotát.u A pillanat ked
vező, miután elleneink részint száműzöttek, részint karunk 
hatalma alá helyezvék. . . Ha Isten és szentséged, kiknek 
ügyét föntartjuk, segítségünkre lesznek, támogatásukkal minden 
akadályt legyőzendőnké Riccio Dávid, ki a pápa díjnoka s a 
katholikus politika főügynöke volt, fölbátorította a királynőt, 
hogy kérlelhetlennek mutatkozzék a száműzöttek ellen, s megin- 
dúljon a vallás visszaállítás veszedelmes útain.

Ezen ifjú olasz, ki oly nagy befolyásra tett szert Skót
honban, hol csakhamar oly gyászos véget ért, 1562-i deczem- 
berben érkezett Edimburgba körűlbelől huszonnyolcz éves ko
rában. Moretto gróffal savoyai követtel jött oda, kamarási 
minőségben. Ügyes ember volt s műveltebb szellemű ama 
kissé bárdolatlan udvarénál; azonfelől kellemesen zenélt, s a 
királynő megtartá őt kamarai apródúl, midőn Moretto gróf 
visszatért Piemontba. Stuart Mária sok ízléssel bírván a zene 
iránt, nehány hegedűst, lantost és ílótást gyűjtött maga kö
rűi; három énekese is volt, kikhez néha Riccio csatlakozott, 
hogy mint negyedik a hiányzó mély hangot pótolja. Csak
hamar a palotai szolgálatnál feljebbvalóra találtatván alkal
masnak, Stuart Mária 1564-i deczemberben külföldi levelezé- 
seknéli titkárává nevezte Őt ki Raulét helyébe. „Oly jól 
végezte ezen tisztét, irá a toscanai követ I. Cosmos herczeg- 
hez intézett sürgönyében, hogy ezen ország ügyeinek legna
gyobb része az ő kezein ment keresztül. Oly okosan vitte 
azokat s oly jó , véghez vezette, hogy ő fölségétöl ezért igen 
ked vehetett.tó 0  tanácsolta és eszközölte a Darnleyveli házas
ságot, o volt, kinek tervei megfelelöleg Mária érzelmeivel oda 
irányúltak, hogy a skót királynő szorosan a pápához és a spa
nyol királyhoz csatlakozzék, elváljon Angolországtól s összeha- 
borodjék a protestáns párttal. Nagy házat vitt, s a rendkívüli 
kedvezés, melyben részesült, fenhéjjázóvá és vakmerővé tette. 
A  királynő irányábani viselete s a fölény, melyet rajta gya
korolt, igen ártottak Mária hírének. Miért is Erzsébet Murray 
száműzetéséről szólván a franczia követhez, úgy nyilatkozott: 
„Hogy az egy Dávid nevezetű olasznak tulajdonítandó, kit a 
skót királynő szeret és kedvezéseivel eláraszt, több hitelt és
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tekintélyt engedvén neki, mintsem azt ügyei és becsülete meg
engednék.u

Darnley, miután egy ideig jó  egyetértésben élt Riccioval, 
halálosan összeveszett vele. Ama hiú és nagyravágyó, nem 
szelid s nem bátor, sem ügyes sem alázatos férfiú, kinek lelke 
nem magasztaltatok föl szerencséjével, csakhamar kimenté Stuart 
Mária gyöngédségét. Csalódott ezen ingatag szívben, és 
semmit sem mulasztott el, hogy elveszítse fölötte nyert pilla
natnyi uralmát. Szeretett inni, ideje nagy részét vadászaton 
töltötte, s kevélynek, durvának s igénykedőnek mutatkozott. 
Sürgetve követeié Stuart Máriától a házastársi koronát vagyis 
a főhatalom felét, melyet ez szenvedélye első hevében neki 
odaígért volt, s melyei első férje II. Ferencz is föl vala ru
házva. De ez megtagadá, vagy mert képtelennek tartotta reá, 
vagy mert többé nem szerette. Darnley hibái semmi kétséget 
sem hagytak főn azon veszélyek iránt, melyekbe Stuart Mária 
magát és országát döntötte volna, ha reá ruházza a királyi 
hatalom gyakorlatát. Alig hat hónappal házasságuk után 
Mária megutálván Darnleyt, ép oly gondosan kerülte, mint 
előbb szorgosan kereste az alkalmat őt láthatni. Meghason- 
lásuknak néztek elébe, és Darnley elégedetlensége fájdalmas 
megaláztatást készített elő Stuart Máriára nézve.

Csalódva nagyravágyásában, megsértve ragaszkodásában 
Darnley a királynő vonakodását és távolodását Riccio befolyá
sának tulajdonivá, kit tanácsosának s egyszersmind kedvesé
nek is tartott. „Fölfedezte, úgy monda, hogy ezen nyomorúlt 
Dávid meggyalázta menyekzoi ágyát.u Elhatározta tehát őt 
eltenni láb alól. Kitárta keblét unokatestvére Douglas György 
előtt, reábizta bánatát s bosszúvágyat ébresztett nála is. 
Ruthven lordhoz küldé, nemzetsége egyik leghübb barátjához, 
ki merész s elszánt férfiú volt, hogy fölszólítsa őt, segítené 
boszújában s nagyratörekvésében. Riccio megöletése s a há
zastársi korona kierőszakolása lett czélúl kitűzve. Ruthven 
lord, bár akkoron igen beteg volt, némi habozás után a me- 
rényhez járúlt, mely Lindsay lorddal is közöltetett, sőt Ran- 
dolphnak is tudomására jutott. Valami egy hónappal véghez
vitele előtt, Randolph csakugyan ezeket irá Leicesternek 
1566-i február 13-án: „Bizonyosan tudom, hogy a királynő
megbánta házasságát, hogy gyűlöli Darnleyt s minden rokonát;
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tudom hogy Darnley előtt nem ösmeretlen, miszerint valaki 
osztozik vele a királynő kegyeiben; tudom hogy az atya és 
fia magukhoz akarják ragadni a koronát, ha mindjárt erőszak
kal is, tudom hogy ha a merény sikerül, Dávidnak elmetszik 
a torkát a király beleegyezésével. Még ezeknél is szörnyűbb 
dolgokat tudtam meg, a királynő személye ellen intézetteket. 
De azt hiszem, jobb azokat titokban tartani, mint a titkár 
urnák (Cecilnek) megirni. Azért hát most csak uraságodnak 
szólok felölök.u

Az összeesküvés kiterjedt fölfedezetlenül. Ruth ven, kit szo
ros vonatkozások csatoltak a száműzött lordokhoz, szükséges
nek tartotta, azokat abba szintén beavatni. Valamint Stuart 
Mária barátjainak és a Lennoxéinak egyesülésére volt szükség 
Murray és övéi ellen, úgy viszont most Lennox és Murray 
párthiveinek egyesülése kivántatott meg Stuart Mária és hatal
mának védői ellenében. Magok Lennoxék nem lettek volna 
képesek Murrayt és társait számkivetésben tartani, s akaratjuk 
alá hajtani a királynőt, oly gyalázattal illetvén őt trónja maga 
sán. Azért elhatározták az összeesküvésbe vonni az eddigelé 
kérlelhetlenűl üldözötteket is. Morton gróf Murray közel ro
kona s különös barátja s a fenyegetett protestáns vallás hive, 
ki egyszersmind ország korlátnoki méltóságát s bizonyos a 
koronát illető javadalmait féltette, lön megbizva a vállalat ve
zetésével. Titkon és eszélyesen hajtotta azt végre. A pro
testáns felekezetbeli főbb lelkészek és hatalmas főurak bele
egyezését kieszközölni, a számüzötteket visszahíni, s állásaikba 
visszahelyezni, Erzsébet és főministerei Cecil és Leicester tá
mogatását megnyerni; Ricciót megölni; a parlamentet, mely a 
végből vala összehivandó, hogy a menekült lordok romlását 
törvényszerűleg megszentesítse, feloszlatni, a királynőt fogságba 
ejteni, Darnleyre bízni a czimleges fejedelemséget, Murrayt 
ismét a kormány élére állítani; ez vala Morton terve, melyet 
Skóthonban elfogadtak volt Lindsay, Ruthven és Lethington 
lordok, a két edimburgi lelkész Knox és Craig; Bellenden és 
Makgill főbb hivatalnokok, Brunston, Calder és Ormiston lairdek. 
Az országon kivűl Lennox gróf maga adta azt Murray, Rothes, 
Grange, Glencairn és Knox ipája Ochiltree tudtára, kik hozzájá
rulván abban állapodtak meg, hogy a határszélen fognak állani 
Edimburgba bevonúlandók, mihelyt az összeesküvés sikerűit,
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Két covenant-ot szerkesztettek, hogy ünnepélyesen lekö
telezzék egymást a király és czinkosai. Az elsőben, melyet 
a király, Morton és Ruthven Írtak alá, a király kinyilatkoztatta, 
hogy a királynő elvetemedett emberek különösen egy David 
nevű olasz által környeztetvén és ámittatván, ö elhatározta 
magát, a nemesség s más személyek segélyével hatalmába ej
teni az ország ezen ellenségeit, s leverni őket, ha ellenszegül
nének. Fejedelmi szavára fogadta, hogy pártolni és védel
mezni fogja társait még a királynő jelenlétében s a palota 
bensejében is. A másik covenantban Murray, Argyle, Glen- 
cairn és Rothes grófok és Boyd s Ochiltree lairdek maguk s 
bajtársaik nevében Ígérték, hogy Darnleyt minden igazságos 
ügyében támogatni fogják, hogy barátjainak baráti, s ellensé
geinek ellenségei lesznek, hogy a házastársi koronát fejére 
teszik, hogy a protestáns vallást föntartják, s azokat, kik ellen
zik, eltiporják. A király maga részéről Murraynek s a többi 
száműzött lordoknak kegyelmet Ígért, a pártütésük miatti to
vábbi eljárást megszüntetendőnek s Őket vagyonuk s méltósá
gaikba visszahelyezendőknek mondván ki.

Ezen covenantok Randolph elé terjesztettek, ki másola
taikat Cecilnek megküldötte. Randolph és Bedford gróf egy
úttal mártius 6-án levelet intéztek Erzsébet államtitkárához 
Berwickből, melyben végrehajtandó vállalatuknak titkon tar
tására kérték fel őt mindenki irányában csupán csak a királynő 
és Leicester kivételével. „Ön ösmeri, úgy mondának, azon 
egyenetlenségeket és szóváltásokat, melyek Mária királynő és 
férje között előfordultak, mivel egy részről amaz megtagadta 
tőle a házastársi koronát; más részről pedig ez értesült ne
jének személyes magaviseletéről, melyet tűrni nem lehet, s 
melyet tartózkodnánk valónak elösmerni, ha nem volna köz
tudomású. Hogy ezen botránynak véget vessen, elhatározta 
jelen lenni azon egyén befogatásánál és kivégeztetésénél, kit 
ama bűnnel méltán terhelhet, s ki a legnagyobb gyalázattal 
illette, mely férfit s főleg oly állásút érhet.a Elősorolák sürgö
nyükben az Összeesküdtek intézkedéseit, s hozzátevék: „Ha a 
skót királynő, ellenezvén azt, mit tőle követelni fognak, módot 
talál, némi hatalomra tenni szert az ország bensejében, ellene 
fognak szegülni, s ő egyedül a nemesség azon részének taná
csára fog szorúlni, mely hozzá hű marad. Ha külföldön
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keres segélyt, ő fölsége a mi királynőnk fog fölkéretni a király- 
nak és lordoknak megvédelmezésére, okszerű és kielégitő aján
latok mellett. íme ezen dolgok nagy fontosságúaknak látszot
tak és látszanak most is előttünk, kötelességünknek tartottuk 
azokról értesíteni titkár urat, hogy a királynőnek előadást te
hessen, a mint azt bölcsessége jónak találandja.44

Erzsébet csakugyan értesíttetett az összeesküvésről és 
semmi akadályt nem emelt elébe. Sem az ekként elárúlt 
Stuart Mária sem az így fenyegetett Riccio Dávid nem gyaní
tották azt, mi az egyiknek hatalma és becsülete, a másiknak 
pedig élete ellen koholtatott, bár ezen komor összeesküvésről 
oly sok embernek volt tudomása. Azonban a királynő előtt 
nem volt ösmeretlen azon mély utálat, melyei a nemesség 
nagyon is meghitt és meghitelt titkára ellen viseltetett. Egy 
e részbeni érzeteit kifejező iratban találó éllel felelt meg 
a lordok követeléseire, kik őseik érdemeivel büszkélkedvén, 
s magokat, mint mondák, jobban értesülteknek s magasabb 
nevelésüeknek állitván, mindeneket egyedül akarnának intézni 
az államban azon ürügy alatt, hogy több méltóságokat és va
gyont hozhatnak neki áldozatúl mint mások. Általában azt 
tartotta felölök, hogy nem őseik módjára bátrak és bölcsek, 
de inkább nemzetségeik érdekében pártosok, becsületükre nem 
ügyelők, vakmeröek, árulók, kénykedők, királyt és tör
vényt nem tisztelők. Kérdést tett magának, vájjon ez esetben 
félreösmertetni vagy csökkentetni engedje a királyi hatalmat, 
s az övékét tartsa e tekintetben, s igy folytatá: ,,Ha a király 
egy alsóbb rendű, vagyontalan, de nemes gondolkozású, hű 
szivű s  a neki szánt tisztség betöltésére alkalmas egyént 
talál, nem fog e reá hatalmat ruházhatni, mert a nagyok, kik 
már úgy is bírnak avval, még többet kívánnak !u Azért tehát 
szilárdul el volt határozva pártolni Ricciot ellenükben, őt ért
vén ezen alacsony sorsú, nemes lelkű és hű szivü férfi alatt.

Riccio maga részéről bízván a bátor lelkű királynő erélyes 
pártolásában, félelmet nem ismerni látszott. Egy Damiot nevű 
csillagjós, kivel tanácskozni szokott volt, figyelmeztette ugyan, 
hogy vigyázzon magára. De ennek titokteljes czélzásai, melyek 
mint mondják arra intették, hogy a „fattyútól44, t. i. Douglas 
Györgytől, Angus gróf természetes fiától óvakodjék, Murrayre 
látszottak vonatkozni. Minthogy pedig Murray akkor távol volt
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s csak nem régiben fordult Ricciohoz, hogy megkegyelmezte- 
tését kieszközölje, a túlbizakodó kedvencz tekintetbe nem vévé 
ezen kétes értelmű figyelmeztetést. Semmi elővigyázattal nem 
élt, s folytatá a királynővel eszélytelen meghittségét.

? Stuart Mária fölfedezvén, hogy az angol követ bizonyos 
összeg pénzzel tartotta Murrayt pártütése alkalmával, február 
17-én meghagyta neki, hogy Skóthonból eltávozzék. Az iz
gató Randolph tehát Berwickbe vonúlt vissza. A királynő 
egybehítta a parlamentet, hogy helybenhagyassa általa Murray 
s a száműzött lordok elitéltetését. Személyesen nyitotta meg 
azt márczius 7-én, mely napon hajdan a czikkelyes lordok let
tek kinevezve, s az egyházi rend számára ismét azon helyet 
jelölte ki, melyet ez a kozistenitisztelet körül véghezvitt vál
toztatások előtt abban foglalt volt, a végből, úgymonda, hogy 
a régi vallás helyreállítását előmozdítsa, s a pártütök ellen 
intézkedjék. Az ezeknek eltiprására intézett s hatalmaskodási 
bűntettüket megalapító javaslat elkészülvén, márczius 12-én 
kerülendett megszavaztatás alá. De az összeesküdtek ezt be 
nem várták, s márczius 9-ére szombati napra tűzték ki válla
latuk végrehajtását, melyet a presbyteri papság is előmozdított.

Márczius 3-án kezdődött a reformáltak általános böjtjé
nek nagy hete, mely alkalommal Edimburgba sereglettek a 
protestánsok legbuzgóbbjai. Knox és Craig, mindketten érte- 
síttetve az összeesküvésről, hogy a nép kedélyét kellőleg föl
magasztalják s a történendőkre előkészítsék, a szentirásból 
merített vérengző történeteket választottak szónoklataik tár
gy aúl. Oreb és Zeb halála, a Benjamiták lekaszaboltatása, 
Esther története, Aman kivégeztetése arra utasiták ezen meg
rémült s erőszakos tömeget, miként kellessék elbánni Isten 
népének ellenségeivel. Isten népének ellensége pedig ez al
kalommal ama szegény olasz volt, kit mint idegent utáltak, 
mint kedvenczet irígylettek, mint katholikust átallották, s kit 
áldozatúl ejteni maga a királynő jelenlétében az összeesküdt 
nemesség elhatározta volt.

Csakugyan szombaton estve, Morton, Ruthven, s Lindsay 
megállapodásuk szerint körülbelül két száz fegyveres ember
rel Darnleyhez mentek, kinek lakosztálya a Holyroodi palotá
ban a Stuart Máriáé alatt volt helyeztetve. Előbb vacso
ráit mint rendesen s várta őket. Nyolcz órakor a királynőhöz
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ment fel egy rejtett lépcsőn, csekély távolságra követve Ruth- 
ven, Douglas György, faudonsidei Kar András és Bellenden 
Patrick által, miglen Morton és Lindsay fegyvereseikkel a palota 
bensejét s kijárásait foglalták el. Darnley legelöl lépett be a 
királynő szobájába egy körülbelől tizenkét négyszöglábnyi te
rembe, hol Stuart Máriát természetes nővérével Argyle la- 
dyvel és Riccio Dáviddal, kinek süveg volt fején, vacsoránál 
találta a holyroodi parancsnok, a creichi laird, Erskine Arthur 
s nehány más udvaroncz társaságában. A királynő mögött 
foglalt helyet, ki feléje fordult, mire megölelték egymást.

Kevés vártatva Ruthven lépett be, fölfegyvérzetten, sá
padt, megviselt arczczal. Ót nyomban követték Douglas György, 
Faudonside és Bellenden Patrick tőröket és pisztolyokat hord
ván magukkal. Benyomulásuk a királynő lakosztályába ily 
szokatlan időben s zord fegyverzettel átláttatá Stuart Máriával 
a király és czinkosai sötét szándokát. Megkérdező Ruthvent, 
mi vezette oda, s ki engedelmével merészelt szobájába hatolni. 
Ruthven, Ricciora mutatván, igy felelt: „Ezen Dávid az, kit 
magán szobájában találunk, hol kelletinél tovább volt. Tessék 
fölségednek őt eltávolitani. —  De hát mi sértést követett el ? 
kérdé a királynő. —  A legnagyobb s legundokabb sérelmet 
ejté fölséged becsületén, királyi férjén, a nemességen s az egész 
népen44 viszonza Ruthven. — Erre a királynő azt mondá, hogy 
ha valami panaszuk van Dávid ellen, a parlament lordjai elé 
fogja őt állíttatni, s felségárulás terhe alatt távozást parancsolt 
Ruthvennek. De ez nem sokat hajtván szavaira, Dávidhoz 
közeledett, hogy őt megragadja. Ez a királynő felé rohant 
kiáltva: „Asszonyom, halál fia vagyok! Giustizia! giustizia! 
Asszonyom, mentsd meg életemet!44 Rohanása s üldöztetése 
következtében az asztal felfordult s a királynőre esett, ki hat 
hónapja teherben volt, s ki elakarván őt vonni gyilkosai elől 
ezeknek tőreit s pisztolyait e perczben maga felé látta irá
nyúim. Riccio megragadá ruhája fodrait s erősen beléjök fo
gódzott. Darnley saját kezeivel távolitá el onnan, s miglen 
a többiek erőszakkal elhurczolák, ő a királynőt karjaiban 
tartotta vissza, hogy segitségére ne mehessen.

Megindulva szerencsétlen szolgája veszedelmén s nem 
lévén félelem nélkül magára nézve sem, Mária könyörögve 
kérte az Összeesküdteket, lennének irgalmasok Riccio iránt,



107

kit elhurczolának, s ki megemlékezteté Darnley t neki tett jó 
szolgálataira. Ez hitetlenül biztatá, hogy nem fogják bántani. 
A szegény és remegő olasz a királynő ügyszobájából kivon- 
szoltatván a mellék hálószobán keresztül a szomszéd díszterem 
felé hurczoltatott. Ott találta az összeesküdtek nagyobb részét, 
kik áldozatukra vártak. Morton és Lindsay a következő na
pig életben akarták hagyni, hogy felakasztassák; de a 
türelmetlenebb Douglas György még a lépcsőn megdöfte a ki
rály tőrével, melyet kéznél tartott, mondván : „íme a királyi 
döfés !u Azonnal valamennyien neki rohantak s ötvenhat tőr 
vagy gyilokszúrással kivégezték. Teste az ablakból az udvarba 
dobatott s a palota kapusánál letétetett.

A királynő megtudván Riccio megöletését, fájdalom és 
harag érzetében, Darnley ellen fakadt ki. Szemére lobbantá, 
hogy előmozdított egy ily gyáva tettet, s hogy ily gyalázattal 
illette őt, ki által szerény sorsából a trónra emeltetett, árúló
nak s áruló fiának nevezte. Darnley viszont azzal vádolá, hogy 
több hónap óta kerülte társaságát, hogy vonakodott néha vele 
maradni, hacsak Dávid is ott nem volt, s végre, hogy emen
nek gyakrabban engedte át magát mint ő neki, s hozzátevé: 
„Ezen oknál fogva egyeztem bele önnek becsülete s magam 
elégtétele végett, hogy elmozditassék.u Milord, viszonza a 
királynő, ön okozója a rajtam elkövetett sértésnek; én nem 
maradok többé neje s csak akkor leszek megelégedve, midőn 
az ön szíve is oly sivár leend, mint ma az enyém.“ Ekkor 
Ruthven lépett be, visszajövet ama rettenetes kivégzésről, ki
merültén inkább mintsem megilletődve, s ájuláshoz közel. Egy 
pohár bort kért. Azután durván tudatá a királynővel Dávid 
kivégeztetését, mivel hogy reá nézve gyalázat s országára 
nézve csapás volt, s mivel amaz átkos befolyás, melyet felette 
gyakorolt, őt arra inditá, hogy a nemesség ellen zsarnokoskod
jék, a menekült lordokat száműzze, a külföldi fejedelmekkel 
szoros és kárhozatos összeköttetéseket tartson fen az ó vallás 
helyreállítása végett, s hogy Bothwell és Huntly grófokat tit
kos tanácsába fogadja, kik árulók. Az igy megalázott Stuart 
Mária nagyon sirt, s fenyegető keserűséggel mondá: „Egyné- 
melyiktek drágán megadja ezen vérnek árát!u Ruthven, kinek 
vad erélye még inkább fel volt fokozva betegsége által, mely
nek alig két hónappal utóbb áldozatul esett, erre azt feleié:

(
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„Isten mentse! mert mennél inkább sértve érzendi magát 
kegyelmességed, annál szigorúbb leend a világ Ítéletében/4 
Stuart Mária elválasztva kedves és hű szolgájától, megsértetve 
becsületében, megfosztatva hatalmától, fogolylyá lön ellenségei 
körében.

Huntly és Bothwell grófok értesülvén, hogy Murray és 
Argyle megérkezésük más napra volt kitűzve, s szintúgy mint 
Riccio fenyegettetve gondolván magukat, kiszöktek a palota 
ablakán egy kötél segedelmével, melyen a mezők felőli olda
lon lebocsátkozniok sikerült. Athol gróf, Fleming és Living
ston lordok és sir Balfour Jakab, kik szintén Holyroodban 
voltak, midőn az összeesküdtek a palotát megszállották, s 
Ricciot megölték, hasonlókép futással menekültek. A várban 
támadt zajra Edimburg lakosai fölháborodtak. A város elöl
járója értesittetvén Melvil J. által, meghuzatta a vészharan
got, s fegyveres polgárság élén a palota kapujánál megjelent, 
tudakolván mi történik oda benn, s a királynő elé kívánván 
bocsáttatni. De az Összeesküdtek ezt megtagadák s a király
nőt avval fenyegetők, hogy ha őket látni s velők beszélni 
megkisérlené, őt is megölik s a falon át dobják. A polgárság 
további sürgetésére azt válaszolák a király részéről, hogy a 
királynő jól érzi magát, semmi baja nem történt, s hogy csak 
az olasz titkár öletett meg, ki összeesküvést forralt a pápával 
és a spanyol királylyal, idegen hadakat akarván az országba 
hozni, melyek őket leigázzák s az ó vallást helyreállítsák. 
Darnley erre engedetlenség terhe alatt megparancsolá, hogy 
visszavonúljanak. Eltávoztak tehát, s a királynő segélyt nem 
reménylhetvén, fogva maradt szobájában ezen egész fájdalmas 
éjjen át, elválasztva még szolgáitól és hölgyeitől is. Szükséges
nek látta erőt venni magán, színlelni s ellenségeit megoszlatni, 
hogy elébb hatalmukból kiszabadúlván, azután boszút álljon 
rajtok. Kitartó ravaszsággal s eszélyes gyűlölettel hajtotta 
ezt végre.
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Ötödik fejezet.

Stuart Mária kibékülése Darnleyvel; Holyroodból való kimenekülése. —  Stir- 
lingben tett intézkedései. —  Murray és a másodnap Riccio halála után Skót
honba visszatért száműzöttek megkegyelmeztetése. —  Stuart Mária Riccio 
gyilkosai ellen indúl, kiket Darnley megtagad és feljelent. —  Morton, Ruthven 
stb. Angolországba menekülnek, Lethington kegyvesztésbe esik. —  A királynő 
gyűlölete és megvetése Darnley irányában. — A skót királyi herczeg születése. 
Erzsébet elszomorodik ezen hir hallatára. — Stuart Mária mindinkább eltávo
lodik Darnleytöl, ki a szárazföldre akar visszavonulni. — Bothwell kegyeltetése, 
a királynő szenvedélyre gyúl iránta s tekintélyre emeli. —  Lethington ismét 
kegyelembe fogadtatik; Murray és Bothwell a királynő közbenjárása folytán 
kibékülnek. —  Stuart Mária Jedburghba utazik a déli határszélre, s meglá
togatja a sebesült Bothwellt. —  Visszatértekor súlyos betegségbe esik. —  
Mély bánatot érez. —  Lethington, Bothwell, Huntly és Argyle tervet kohol
nak, hogy Darnleytöl megszabadítsák. —  Azt Craigmillarban közük vele.
—  A király élete elleni merény. —  A királyi herczeg katholikus kereszteltetóse, 
melyet a protestáns Bothwell intéz, s a király mellőz. —  Darnley elégületlen- 
sége és félelmei, ki Glasgowba vonult vissza s ott megbetegszik. —  Morton 
s Riccio többi gyilkosai visszatérési engedélyt nyernek a királynőtől. —  Both
well és Morton találkozásuk Whittinghamban a király meggyilkolása végett.
—  Morton feltételes hozzájárulása. —  Darnley veszedelemben forog. —  Stuart 
Mária meglátogatja Darnleyt Glasgowban, s onnan üdülő félben visszahozza 
s egy magános házban helyezi el Kirk of Fieldben Edimburg kapui előtt. —  
Bothwell előkészíti Darnley meggyilkolását, f alsóbbrendű czinkosokat talál 
s alkalmaz.—  Darnley meggyilkoltatása. —  Általános felzúdulás. —  Stuart 
Mária Bothwell társaságában a setoni várba vonúl vissza. —  Lennox gróf 
sokáig eredménytelenül panaszkodik, s Bothwell és a többi gyilkosok meg- 
fenyitését kívánja. —  Bothwell elleni nevetséges eljárás, és fölmentetése.
—  Házassági tervei a királynővel. —  A  nemesség nagyobb részének bele
egyezését kierőszakolja vagy kieszközli. —  Bothwell a királynőt megszökteti.
—  Bothwell elvál Gordon Johannától. —  Stuart Mária összekelése Bothwellel.

A királynő házassága Darnleyvel Skóthont ismét polgári 
háborúba sodorta; Riccio megöletése pedig összeesküvésekbe 
és gyilkosságokba döntötte azt. Ezen meghasonlott ország 
története most merényletek, árulások és erőszakosságok hosszú 
sora volt. Mindenki bele volt bonyolítva, a király is, a ki
rálynő is s három kormányzó, kik különböző mérvben s idő
ben járultak hozzá. Meggyilkoltatás, börtön, vérpad volt 
osztályrészük. Féktelen szenvedélyek és korlátlan érdekek 
közönséges sorsa ez. Büntetésükre találnak, hol kielégítést 
kerestek.
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A Riccio megöletésére következő szomorú éjen át Stuart 
Mária a legkeservesebb búbánatba volt elmerülve. Fogolylyá 
lön saját palotájában, melyet Morton s a többi összeesküdtek 
szoros őrizet alá vettek. • Más nap Darnley királyként beszélt 
és cselekedett. Kimondá a parlament feloszlatását, s tagjainak 
árulás terhe alatt meghagyá, hogy három óra múltával Edim- 
burgból eltávozzanak. Sajátkezüleg megirta a város elöljáró
jának, hogy jól őriztesse azt, s csupán a protestánsokat bo
csássa ki onnan. Midőn a királynőhöz ment, fájdalmas felma- 
gasztaltságban találta Őt. Ama szomorú jelenet, melynek 
tanúja volt, a fenyegető emlékek, melyektől üldöztetett, a ret
tenetes Ruth ven képe, ki őt sújtani akarni látszott, s a feje
delmeit nem tisztelő nemességnek sötét szándékai, melyektől 
méltán tarthatott, az eszméletlenség egy nemét idézték nála 
elő. Szorongásai láttára könyör és szeretet ismét föléledt 
Darnley szivében. Kieszközölte a többi összeesküdtektől, hogy 
a királynő ápolására hölgyei eljöhessenek, bár szobájából ki
rn enniök csak leplezetlen arczczal engedtetett meg, nehogy a 
királynő egyiknek vagy másiknak öltözetében kimenekülhessen. 
Innen kezdve Stuart Mária csak önmagától várhatván szaba- 
dúlását, minden ügyességét és tettetését arra forditá, hogy, azt 
elérhesse.

Midőn Murray, kinek elébe Melvil Jakabot küldötte volt, 
vasárnap estve a menekült lordokkal megérkezett, magához 
kéreté őt. Megpillantván, karjai közé vetette magát, mondván: 
„Ah bátyám, ha itt lett volna, nem engedendette, hogy oly 
méltatlanúl bánjanak velem/* Murray megindúltnak látszott. 
Mindamellett az egybegyűlt bajtársak másnap csakúgy tana
kodtak az iránt, mit tevők legyenek. Hajlandóknak látszottak 
a házastársi koronát s az ország kormányzatát Darnleyre ru
házni, a protestantismust még teljesebben megalapítani s a 
királynőt a stirlingi várban mindaddig zárva tartani, mig min
den tetteiket helybenhagyandotta. Ezen terv, melyet Stuart 
Mária tulajdonított nekik, s melyet csak egy évvel később 
valósítottak, akkor ezen fejedelemnő ügyessége és Darnley 
gyöngesége által meghiusíttatott. Stuart Mária férjével tartott 
gyakori magánértekezletei alkalmával figyelmezteté őt, mi nyo- 
morú viszonyba jutna a lordok irányában, ha megengedné, 
hogy a királynő fölé emelkedjenek, s mi veszélynek tenné ki
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magát a szövetséges fejedelmek részéről, ha eltűrné, hogy az 
ország vallásállapota még inkább megváltoztassék. Nem volt 
nehéz őt megnyernie. Darnley hiú és gyönge volt, szelleme 
nagyravágyó, szive félénk. Azon kemény és megalázó nyilat
kozatok daczára, melyek a férj és neje között váltattak, elfe- 
ledék Darnley a becsületén állítólag ejtett sérelmet, Mária 
pedig jó hírének meggyaláztatását s hatalmának erőszakos 
megrendíttetését. Elhagyván barátait, s felhagyván terveivel, 
Darnley beleegyezett kiszöktetni Stuart Máriát s követni őt.

Ezen szökés csak a többi Összeesküdtek elámitásával si
kerülhetett. Miért is Darnley hétfőn kijelenté előttük, hogy a 
királynő lázban szenved, s idétlen szüléssel fenyegettetik, ha 
levegőt nem változtat. Egyszersmind biztositá őket, hogy haj
landó a történteket megbocsátani, ezt előttök élő szóval is kije
lenteni s a biztosságuk végett szükségeseknek látszó okmányokat 
aláírni. Az összeesküdtek ezen ajánlatot eleintén cselnek te
kintették s nem bízva benne, Darnleyt is óvták. De ez nem 
tágítván, Murrayt, Mortont és Ruthvent a királynőhöz vezette. 
Mária ekkor kinyilatkoztatá, hogy soha sem szeretett vért on
tani, sem nem sóvárgott nemességének jószágai után, s hogy 
ezentúl is akként fogván cselekedni mint Skóthonba való vissza
térte óta, kegyelmébe fogadja a száműzötteket, megbocsátja 
Dávid halálát s elfeledi a történteket. Felszólitá őket, hogy 
magok szerkeszszék a biztosításukra szolgálandó czikkeket, 
melyeket majd aláirand. Azután Darnleyt egyik, Murrayt pe
dig másik kezével fogván, bizalmas és barátságos módon járt 
velők fel s alá.

Kénytelenek lévén hajolni királyuk kivánatára, ki tőlök 
elválni látszott, s engedvén a királynő felhívásának, az össze
esküdtek elkészítők a biztosításukra szolgálandó okiratot & 
Darnleynek adták át. Ez megígérte, hogy a királynővel alá
íratja. Fölkérte Őket, bíznák emezt az ő egyedüli őrizetére, 
hogy szabadnak látszassék s tetszése szerinti rendeleteket ad
hasson, magára vállalván a felelősséget. Elhagyták tehát csa
patukkal együtt hétfőn estve a holyroodi palotát, miután 
értésére adták a királynak, hogy megcsalatva hiszik magukat, 
s el vannak készülve a királynőt vele együtt az edimburgi 
vagy dunbari várba vonúlni látni. „Ha aztán a történendőknek
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következtében vér ontatik, igy szóla hozzá Ruthven, az ön 
fejére szálljon ez, nem a mieinkre.u

S csakugyan a márczius 11-ről 12-ére való éjjel Mária 
Darnleytől s őrségének kapitánya Erskine Arthurtól kisértetve 
Holyroodból titkon eltávozott, s a készen tartott lovak egyikére 
ülvén Dunbar felé vette útját. Mihelyt oda ért, fegyverre 
szólította a nemességet. Az összeesküdt lordok, megtudván 
kedden reggel, hogy az általa indítványozott czikkelyek alá
írása nélkül távozott el, Semple lordot küldötték hozzá, hogy 
ígéretének teljesítését kieszközölje. Három napig váratta fele
let nélkül. Midőn azután a Bothwell, Huntly, Athol, Caithness 
Marshall grófok, a szent-endrei érsek, s Hume és Yester lor
dok által gyűjtött seregek élén találta magát, végképen letette 
az álarczot. Márczius 16-án kiáltványt tett közzé a pártütők 
ellen, kik palotáját vérrel beszennyezni, s őt abban fogva 
tartani merészelték. Sikerrel folytatván ellenségei különválasz
tását, kibékült Murray, Argyle, Glencairn és Rothes grófokkal, 
azon föltétel alatt, hogy Riccio gyilkosaival nem egyesülnek. 
Ez utóbbiakat kérlelhetlen boszúval üldözé. Morton, Ruthven, 
Lindsay, Douglas György, faudonsidei Kar András és hatvanöt 
laird vagy nemes, mint ezen büntetben részesek törvényszék 
elé idéztettek, s Edimburgból, hol visszamaradtak volt, a ki 
rálynő közeledtére Angolországba menekültek. Stuart Mária 
ismét bevonult ezen városba, hol meggyaláztatott s fogolylyá 
tétetett, boszút forralván s végrehajtására hatalommal is bírván.

Megtiltá Lennox grófinak az udvarnál megjelenni. Le- 
thington államtitkári méltóságától megfosztatva parancsot kapott 
Invernessbe vonulni vissza. Riccio József a királynő magán 
titkárává neveztetett ki Dávid testvére helyébe, kinek tetemei 
nagy díszszel takaritattak el. A gyilkosság főszerzői megfu
tamodván, Mária az alárendelt czinkosok egynehányát, kik a 
merény végrehajtásánál a kapukat őrizték s alacsony sorsuk
nál fogva a büntetést elkerülni reményiették, befogatta és ki
végeztette. Lángoló hevében tömlöczre vettette a dromlan- 
grickei lairdet és fiát a glenkondeni városnagyot, kik Edim- 
burgban sem voltak, midőn Riccio megöletett, de vonakodtak 
egy mindazok kézrekeritése és megfenyítése végett alakított 
szövetségbe lépni, kik ama gyilkos merényletnél közremű
ködtek.
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Darnley abbeli részvétét egy Edimburgban márczius 20-án 
közzétett nyilatkozat által volt kénytelen eltagadni. Ellen- 
mondott azon rágalmas híreknek, mintha az ő fölsége jelen
létében véghezvitt kegyetlen gyilkossághoz s a királynő igen 
dicső személyének letartóztatásához hozzájárult volna. Foly
tatólag megjegyzé, miszerint „ö kegyelmessége, hogy azon rósz 
véleményt, mely ama álhirek és pártütö állítások következté
ben a jámbor alattvalóknál támadhatott volna, eloszlassa, ő 
fÖlségének a királynőnek a titkos tanács lordjai előtt becsü
letére, hűségére és fejedelmi szavára kijelentette légyen, hogy 
soha sem volt értesítve ama hitetlen árulásról, melyei igazta
lantól és hamisan vádoltatik, és azt soha nem tanácsolta, sem 
rendelte, sem helyben nem hagyta.u Mindamellett elösmeré, 
hogy Murray, Grlencairn és Rothes grófoknak s a többi szám- 
üzötteknek Angolhonba való visszahivatását az általok megsér
tett királynő tudta nélkül helybenhagyta.

Azonban ezen meghazudtolás nem helyezte őt vissza a ki
rálynő kegyeibe, kinél Lethington titkárt s Bellenden és Makgill 
tisztviselőket is, mint az összeesküvésnek szintén előmozdítóit 
feljelentette volt. De igen is megbecstelenítette, és bűntársainál 
végkép megbuktatta őt. Ezek ugyanis nem csekély elkesere
déssel értesültek ezen hitszegésről. Hogy ő, ki becsületének 
érdekében s hatalmának öregbítése végett őket összeesküvésre 
bírta, most megválva tőlök a királynő boszújának szolgáltatta 
őket át, legaljasabb árulásnak látszott előttök. Miért is hűt
lenségének visszatorlásaúl, megösmertették Stuart Máriával 
ama két „bondu tartalmát, melyekben a házastársi korona 
kieszközlése, s Riccio megöletése elhatároztatott. A királynő 
addig azon véleményben lehetett, hogy férje szerelemféltés 
által tévútra vezettetve pillanatnyi meggondolatlanságból csele
kedett. Átlátván most bűnösségét egész terjedelmében, bizal
mát tőle végkép megvoná s öt megutálta. Ezentúl csak há
látlan férjnek, hitetlen esküszegőnek s gyáva hazugnak te
kintette.

Azóta legyőzhetlen ellenszenvvel viseltetett iránta. Még 
mielőtt Edimburgba visszatért, elárulta irányában valódi ér 
zelmeit, bár érdeke úgy hozta volna magával, hogy azokat 
még titkolja. Kifejezé azokat Melvil Jakab előtt, ki akko
ron Lethingtont helyettesité az államtitkárságban. „A  királynő,

Stuart Mária. ő
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úgymond Melvil emlékirataiban, panaszkodott előttem a király 
eszéiytelensége és háladatlansága miatt; én a mennyire lehetett 
menteni igyekeztem, fiatal korának s Douglas és mások rósz 
tanácsainak tulajdonítván hibáját; intettem, fojtaná el minden 
magvát ellenséges indulatának, s emlékeznék meg, hogy ő 
maga választá őt férjéül alattvalói tanácsa ellen. De ezen 
időtől fogva úgy tapasztalám, hogy szive keserűséggel van 
telve, s hogy nem kedvesen fogadá ha kibékülésről volt szó.u 
Mária gyűlölete Darnley ellen megvetésével nőttön nőtt. Mind
inkább eltávolitá őt az ügyek vitelétől, melyeket egész bi
zalmával felruházott Bothwell, Huntly s Athol grófok s a rossi 
katholikus püspök segedelmével intézett, s udvara közepette 
magános életre kárhoztatá öt. Melvil, ki sajnálattal s némi 
aggodalommal tekinté növekvő ellenszenvét, hasztalanul tanácsolá, 
bocsásson meg férjének s béküljön ki vele. Csak alkalmat
lanná tette magát. A királynő agyafúrtnak s hízelgőnek ne
vezte, mivel egy vadászebet ajándékozott az elhagyatott ki
rálynak, s megtiltá vele társalognia. „Ezen fejedelem, úgy
mond Melvil, mindig magában volt, s bűnűl tekintetett őt 
elkísérni.u

Stuart Mária mindazonáltal tovább nem ment Darnley 
ellen, míg egy más iránti szenvedély nem csatlakozott növekvő 
ellenszenvéhez. Terhes állapota vége felé közeledett. Bizal
matlanná téve ama csekély időközben koholt merények által, 
melyeknek elseje a kinrossi szorosban személyes szabadsága 
ellen, másika pedig a holyroodi palotában hatalmának felfor
gatására intéztett, az edimburgi várba vonult vissza, hogy ott 
teljes biztosságban betegedhessék le. Ott szülte junius 19-én 
reggeli kilencz és tiz óra között királyi fiát, kinek életbenléte 
tizenhárom hónappal utóbb a skót nemesség által arra hasz
náltatott fel, hogy anyját a trónról elűzzék, és ki miután Skót
honban mint VI. Jakab harminczöt évig uralkodott, Erzsébet 
utódjaként I. Jakab nevezet alatt lépett Angolhon trónjára. 
Mindjárt a herczeg születése után, Melvil az angol királynőhöz 
küldetett, hogy őt ezen mindkét országot érdeklő eseményről 
értesítse, s a skót királyfi kérésztanyjáúl fölkérje. Erzsébet 
épen Greenwichben volt, hol tánczvigalmat tartott udvarával, 
midőn Cecil államtitkár és Erzsébet küldöttje oda megérkez
tek. Cecil az épen tánczoló királynőhöz közeledvén, megsugá
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neki a skót királyi herczeg születését. Ezen hír rögtöni szo
morúságba ejté. Félbeszakítva a tánczot, mintegy elfogúltan 
karszékbe veté magát, s ezt mondá körülötte álló hölgyeinek: 
rA skót királynő fiat szült, én pedig csak terméketlen fa 
vagyok. “

Senki nagyobb hévvel magát indulatainak át nem enged- 
heté mint Erzsébet, de viszont senki sem volt képes azokat 
úgy féken tartani s érzelmeket színleni mint ő. Melvilt más 
nap derült arczczal fogadá kihallgatáson s örömet szinle amaz 
esemény fölött, mely őt bántotta, s mely neki kedve ellen 
örököst szerezett. Köszönetét fejezé ki az áthozott szerencsés 
hírért s szinlett örömmel fogadá el az ifjú fejedelem kereszt
anyaságát. Azután sir Kiliegrew Henriket indította útnak, 
hogy a skót királynőt részéről üdvözölje, barátságáról bizto
sítsa, és a Riccio gyilkosai ellen követett eljárást helyeselje, 
kiket mindazonáltal országába fogadott.

A skót királyi herczeg születésével ismét fölmerült az 
angol trónörökösödés kérdése. Melvilnek meghagyatott, hogy 
Erzsébethez e részben új megkeresést intézzen. Sőt Stuart 
Mária ügyesen kibékité Murrayt, Argylet és Lethingtont, Both- 
wellel, Huntlyval, Athollal és a rossi püspökkel azon remény
ben, hogy befolyásuk segedelmével, melyet Angolországban 
emezek a katholikus, amazok pedig a protestáns párt felett 
gyakoroltak, sikerülend elérnie, mit annyi év óta oly buzgón 
szorgalmazott. De a mig ekként megbékité országa főbbjeit 
s kedvezőleg bánt Brunston, Ormiston, Hatton és Calder 
lairdekkel, a presbyteriek főnökeivel, a túlzó katholikusok 
meghiusiták terveit, fölemlítvén ez alkalommal Erzsébet ko
ronájára való jogait. A skót származású Adamson Patrick 
Párisban egy latin könyvet bocsátott közre, melyben Stuart 
Máriát Angolország királynéjáúl elösmeré s fiát Skót- és Angol
hon s Irland királyi herczegének nevezé.

Melvil ildomos szorgalmazásai határozott eredményre nem 
vezettek. Erzsébet szokása szerint semmit meg nem tagadott és 
semmit meg nem Ígért. De az angol parlament csakhamar felka
rolta ezen fontos kérdést, melyet a képviselők háza a protestantis- 
mus érdekében s tehát Stuart Mária hátrányára akart eldönteni. 
Erzsébet idegenkedése daczára, ki reá nem állott örökösének 
kijelölésére, attól tartván, hogy ez által tekintélyén csorbát

8 *
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ejt, a két kamara október 2-án összeülvén, a trón átháromlá- 
sával foglalkozott, békéssé gondolván azt tenni, ha törvény
szerűen meghatároztatik. A vitatkozás jó előre haladt, s a fel
ingerült királynő, hogy annak véget vessen, maga elé hívatá a 
parlament tagjait. Parancsoló modorban kifejtvén előttök önző 
de előrelátó politikáját, figyelmezteté őket, hogy többen közü
lük készeknek nyilatkoztak volt őt trónra segíteni nővére 
uralkodása alatt, s hogy most az övé alatt is akadnának em
berek, kik hasonló fondorlatok által háborítanák a közbékét, 
ha örököse előre ki volna nevezve. „En vagyok természetes 
királynőjük, mondá végűi; s bár mennyire ellenkeznek aka
ratommal ezen ügyben, nem engedem hogy az előbbre ha
ladjon.u

A lordok kamarája hajlott e parancsra, nem úgy a kép
viselőké, mely folytatá a megkezdett tanácskozást. Erzsébet 
ezen nagyon boszúsnak látszott s azon panaszkodott, hogy a kép
viselők háza szabadalmaihoz való ragaszkodásában megfeledke
zik a fejedelemnek tartozó hódolatról. Megparancsolá, hogy 
az e részbeni tanácskozás különbeni engedetlenség terhe alatt 
megszüntessék. Ez úttal az alsó ház engedett, bár ezen ren
deletet a tanácskozási szabadságra nézve sérelmesnek tartotta. 
Erzsébet, ki protestáns trónörökös választásának igy ellene 
szegült, hasonló hévvel nyomta el a katholikus örökösnő vá
gyait is. Végső elégedetlenségét fejezé ki Stuart Máriánál 
Adamson Patrik vakmerősége felett s felszólítá öt, tagadná 
meg nyilvánosan ama könyvet, mely „minden esztelensége mel
lett, oly botrányos önre, mint sértő reám nézve.u Hozzátevé, 
miszerint már annak közzététele is elegendő bizonyságúl szol
gálna, hogy háladatlannak Ítéltessék az iránt, ki naponta ügy
védkép védelmezi öt rágalmazói ellen. „Ön tudja, asszo
nyom, folytatá, miszerint semmi a világon nem érinti annyira 
becsületemet, mint hogy kívülem Angolországnak más király
nője nincsen.u

Stuart Mária hő vágya daczára, az angol trónörökösödés 
előbbi bizonytalanságában maradt. Fentartoíta e részbeni jo 
gait, a nélkül hogy azokat elösmertetnie sikerűit volna. Sőt 
csakhamar koczkára tette azokat, sőt veszendőbe hozta a skót 
koronát is. A királyi herczog születése után az egyenetlenség 
nőttön nőtt közte és férje között. Gyászos szenvedély támadt
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ez időtájt szivében Bothwell gróf iránt, ki legmerészebb s 
legveszedelmesebb embere volt Skóthonnak. Hepburn Jakab 
negyedik Bothwell gróf, akkor harmincz éves volt. 1556-ban 
örökösödött atyja után, nagy javakat birt s nagy méltóságo
kat viselt az országban. Nem régiben vevén nőül Gordon Jo
hannát, Huntly gróf sógora lett, s a déli vidék egyik legfőbb 
nemzetségét az éjszak leghatalmasabbjával egyesíté. Sok bá
torsággal s még több merészséggel bírt, s nagyravágyása sem 
határt, sem tekintetet nem ismert. Leplezetlenül követvén 
terveit s vétkes hajlamait, előbb szerelemre bírni, utóbb nőül 
akarta venni a királynőt. Bár rút volt, daliás alakja, élvso- 
várgó természete, jellemének merész elszántsága s a száraz 
földön fölvett finom szokásai, fesztelen modora s otthonos ma
gaviseleté, melyek alatt hazája vad s erőszakos szenve
délyei lappangtak, megigézték a királynő képzetét, s nagy 
uralmat engedtek Bothwellnek fölötte. Stuart Mária Bothwell- 
ben előbb hü és hasznos szolgát keresett, majd kedvesére s 
urára talált benne.

Kegyeltetése az 1566-i nyár végén szembe ötlö volt. 
Mindenről ő rendelkezett a skót udvarnál s teljes mérvben 
kormányzá úrnője akaratát. Hatalma, s Huntly, Athol, Mur
ray, Argyle grófokkal s Lethingtonnal történt kibékülése, élénk 
aggodalommal töltötték el az ifjú királyt, kit Stuart Mária 
mindinkább került és utált. Mindazoktól látván környeztetni 
a királynőt, kiket régi és újabb ellenségeinek tartott, Darn- 
ley nem csupán sértve, de veszélyeztetve érezte magát. A ka- 
tholikus pártnál keresett támaszt, titkon irt a pápának, közö
nyösséggel vádolván a királynőt vallás ügyében, sőt túlságos és 
még idő előtti aggodalmaiban a kibékült lordokat élete elleni 
fondorlatokkal gyanúsította. Sőt a száraz földre távozni szán
dékozott. Hajót készíttetett elő, hogy Francziaországba átkelhes
sen , s September utolsó napjaiban atyja által Stirlingben 
meglátogattatván, közié vele szándékát. Lennox gróf azonnal 
levelet irt Stuart Máriának, ki akkor Edimburgban volt, tudat
ván vele fia határozatát, s miként nem sikerült azt megmásí
tania.

Ugyanaz nap, melyen Stuart Mária Lennox gróf levelét 
vette (September 29.) s midőn tehát Darnleyt már távol kép- 
zelheté Skóthon partjaitól, megérkezni látta őt a holyroodi
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palotába. E gyönge fejedelem tervezgetett s végre nem hajtott; 
elutazással fenyegetett, s kibékülést jött megkísérlem. De a 
közte s a királynő között előfordúlt jelenet nem vezetett kö
zeledésükre. Mária azonnal egybehivatá tanácsa tagjait s fel- 
kéreté du Croc franczia követet, hogy hozzájuk csatlakozzék. 
Jelenlétükben értekezett Darnleyvel. Merészen azt kérdezte 
tőle, miért akarja Skóthont elhagyni, s mi okot adott ő neki 
arra. Darnley, ki érzetömlengést várt s nem volt elkészülve 
ily vallatásra, megdöbbenve hallgatott. Kétségkívül átallott 
neheztelései vitatásába bocsátkozni, mi egyszersmind önhibái
nak elősorolásával járt volna. A tanács lordjai szinte azon 
kérdést intézték hozzá, melyre csakúgy nem felelt. Du Croc 
ekkor figyelmeztető, hogy elutazása az ő (Darnley) valamint 
a királynő becsületét érdekli, s hogy a roszalás ezért a ki
rálynőt, ha arra alapos okot szolgáltatott, vagy pedig őt (Darn- 
leyt) fogná érni, ha ok nélkül távozott volna el. Miért is 
buzgón kérte, magyarázná ki magát. Az ekként szorongatott 
Darnley végtére kinyilatkoztatá, hogy a királynő arra semmi 
okot sem nyújtott neki. Ez volt az, a mit Stuart Mária kívánt. 
Egy oly nyilatkozatot csikart ki tőle, mely által igazolva 
volt, s mely őt minden szemrehányás alól fölmenté férje irá
nyában, akár ez eltávozott, akár honn maradt légyen. Ki is 
mondá, hogy „meg van elégedve.w

Ezen találkozás után, mely nem felelt meg Darnley vá
rakozásának, s melynél egyik rész sem járt el őszintén, mint
hogy a király nem akará bevallani elégedetlensége okait, a 
királynő pedig nem vala hajlandó azokat megszüntetni, még 
roszabb viszonyba léptek egymáshoz. A szomorú és meggon
dolatlan ifjú, ki sorsát sem elviselni, sem kikerülni képes 
nem volt, ki elvesztette a királynő hajlandóságát, s ellenszen
vét idézte elő, megvetését vonta magára durva erkölcsei, eszély- 
telen követelései, erélytelen kevélysége, eredménytelen tervez- 
getései, Riccio meggyilkolásának undok előmozdítása, s az an
nak elkövetésére felizgatottaknak gyáva cserben hagyása által, 
hidegen vált meg Máriától, mondván, hogy sokáig nem fogja 
viszontlátni, és Stirlingbe tért vissza. Onnan megírta, hogy 
nagyon is való indokai vannak Skóthon elhagyására, miután 
semmi bizalomban és tekintélyben nem részesíttetik, a ne
messég által pedig elhagyatottsága miatt kellőleg nem tisz-
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teltetik, de sőt lenézetik. Levelében nem tett említést élete 
iránti aggodalmairól. Folyvást utazásra készült, melyet min
dig emlegetett, de önmaga 8 a királynő szerencsétlenségére soha 
ki nem vitt.

Távolról sem akadályoztatván eltávozását, Stuart Mária 
azon időtájban, a nélkül, hogy férjét kiséretűl felkérte volna, or
szága déli határszélére indúlt, mely fegyelmeden „bordered-ek 
viszályai által háboríttatott. A Liddesdale kerületbeli Arm
strong, Elliot és Johnston hatalmas nemzetségek hadakoztak 
ott egymás ellen. A királynő október 6-án Bothwell grófot 
küldötte oda helytartója gyanánt, hogy a rendzavarásokat 
elnyomja s a békét helyreállítsa. Október 8-án maga is utána 
indúlt s Jedburghba ért, hol törvényszéket vala tartandó, az 
igazságszolgáltatást sem akarván elhanyagolni hadműködéseinél. 
E napon az alig megérkezett Bothwell nagy bátorsággal 
személyesen támadott meg egy John Elliot du Park nevű hírneves 
bordérért. Ez védelmezvén magát, két kézzel csapott le reá 
kardjával és súlyos sebet ejtett rajta. Bothwell a közel fekvő 
úgynevezett remeteségi várba vitetett. Megsebesülése még in
kább elötünteté Stuart Máriának irányábani érzelmeit. „Ezen 
hír hallatára, úgymond Crawford, a királynő szive mélyében 
megrezzent, s mindaddig meg nem nyugodott, míg Bothwell 
lordot nem látta.a

Jedburghban, elintézendő ügyei által október 15-ig tar
tatván vissza, mihelyt menekülhetett lóra ült, s megsebesült 
kedvenczéhez sietett, Murray s még nehány főúr kíséretében. 
Bár a remeteségi vár tizennyolcz mérföldnyi távolságra feküdt 
Jedburghtól, egy nap ment oda s vissza. Miután egy órát 
töltött Bothwellnél, messze útja végeztével még az éjnek egy 
részén át irt annak, kit csak az imént hagyott vala el. A fá
radtság, a kedélyizgalom, úgymond Crawford, s lelki szoron
gásai Bothwell gróf miatt, más nap október 16-án igen 
veszedelmes betegségbe ejték. Elájúlt s több órán át eszmé
letlenül feküdt. Aztán igen heves láz rohanta meg, több napig 
érzéketlen aléltságban tartotta. Midőn kissé magához tért 
ezen reménytelennek látszó állapotból, azt gondolá végéhez 
közeledik, felszólitá a jelen volt lordokat, imádkozzanak érte, 
fiát az angol királynő gondjaira bízta s értesítteté férjét súlyos 
állapotáról. A lábbadozó Bothwell hozzá sietett a titkos tanács
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többi tagjaival s nehányával az ország legfőbb lordjainak. 
Darnley ott találta őt Jedburghban, hova ő maga csak október 
28-án érkezett meg, két nappal miután egy kedvező válság a 
királynőre nézve minden veszélyt megszüntetett. Javuló félben 
látván őt, csak egy éjjen át maradt Jedburghban, s ismét 
visszatért Glasgowba. Ezen késedelmes és feszes látogatás a 
szivélytelenség és buzgalmatlanság jellegét viselvén magán, 
nem igen volt alkalmas a király és királynő közötti jó  egyet
értés helyreállítására.

Stuart Mária lassan üdült fel s csak november 8-án in
dúlhatott Jedburghból Kelsóba. Kis napi járásokban haladott 
part hosszában, tengeren utazván Dunbarba, onnan az Edim- 
burghoz egy mérföldnyire fekvő craigmillari várnak vette 
útját, hol november 20-án érkezett meg s két hetet töltött. 
Szomorú, aggodalmas és levert volt unottságának s ellenkező 
érzelmeinek súlya alatt. Szúrásokat érzett jobb oldalában s 
mája beteg volt. „A  királynő nen) jól van, írá du Croc fran- 
czia követ a glasgowi érseknek. Úgy hiszem, betegsége főleg 
mély búban rejlik, melyet el nem lehet vele feledtetni. Mindig 
e szavakat ismétli: „Bár csak meghalnék.a Ezen érzelmei
feltűnőbbek valának, mintsem hogy mindenki által észre nem 
vétettek volna, s az átható Lethington valódi okát fogta fel 
zilált kedélyállapotának, midőn mondá: „Szíve megreped
azon gondolatnál, hogy a király fog férje maradni, nem látván 
módját, mikép szabadúlhasson tőle.u

A királynő titkos vágyainak ismerete gyászos gondola
tokat költött környezeténél. A mennyiben egy Stuart Mária 
érdekében és befolyása alatt történt elbeszélésnek hitelt adha
tunk, titkos tanácsának azon tagjai, kiket rokonság vagy ba
rátság kötelékei fűztek Mortonhoz, Lindsayhez, Ruthvenhez és 
Riccio többi gyilkosaihoz, úgy reménylettek száműzött bajtár
saik megkegyelmeztetését kieszközölni, ha előmozdítják a ki
rálynő akkori szenvedélyeit, melyek előbbi boszúérzetét hát
térbe szorítandották. A ravasz Lethington szőtte e tervet ép 
oly ügyesen mint hitetlenül. Nem akadván főn semmiben, s 
közönyösen haladván a legkülönbözőbb czélok felé az alkalom 
s idökörülmények szerint, majd Darnleyvel Riccio ellen, majd 
Bothwellel Darnley ellen, most ismét a számüzöttek visszaté
résén fáradozott, mit házasságbontás, sőt szükség esetében
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gyilkosság által akart kivívni. Tervét közölte Bothwellel, kfc 
szilaj nagyravágyása egész hevével karolta föl, aztán A rgyll 
és Huntly elé terjesztette, kik szintén hozzájárultak. A 
királynő barát jainak állítása szerint Murray előtt is kitárta 
azt, ki halgatólag fogadta s vissza nem utasítá. Miután magok 
között megegyeztek, az új szövetségesek Stuart Máriához, 
mentek.

Lethington szólott nevükben. Emlékezteié a királynőt 
ama súlyos és türhetlen sértésekre, melyeket férjétől szenve
dett, nyomatékosan érínté, mi hálátlannak mutatkozott ez iránta, 
s mi igaztalanúi bánik vele most is. Aztán hozzátevé, hogy 
ha ő foisége Morton grófnak s Kuthven és Lindsay lordoknak 
megbocsátani méltóztatnék, ezek a többi nemességgel módot 
találnának őt férjétől házasságbontás által akként elválasztani, 
hogy azontúl mi baja sem volna vele többé. Ezen ajánlat 
meg nem lepte Máriát. Eleintén azon kettős föltétel alatt 
egyezett bele, hogy az elválás törvényes legyen s fia jogainak 
hátrányára ne szolgáljon. De az elválás nem egykönnyen 
volt kivihető, miután vagy a rokonsági viszonyt kellett volna 
érvényesíteni, melyre nézve a pápától fölmentvény érkezett,, 
vagy házasságtörés miatt indítani port Darnley ellen, vagy 
végre mint felségsértőt idézni őt törvény elé.

Ezen nehézségek nem kerülhették el Mária figyelmét,, 
ki így bizonytalan tárgyalások késedelmeinek s egy gyűlöletes 
eljárás botrányainak lett volna kitéve. Azért főn is akadt 
benne, s kedvetlenségében arról szólott, hogy Francziaországba 
vonúl vissza, s Darnleyt Skóthonban hagyja, ki úgy mondá, 
talán megjavúl. De Lethington azt felelvén, hogy országa 
lordjai ezt tűrni nem fognák, rejtélyes kifejezésekben szörnyű 
közléseket merészelt tenni: „Asszonyom, úgy monda, sem
mit se aggódjék, mink itt a nemesség s kegyelmességed 
tanácsának főbbjei vagyunk, s bizonyára módot tálálandunk 
fölségedet tőle megszabadítani fiának minden hátránya nélkül; 
s bár Murray lord, ki itt jelen van, nem kevésbbé lelkiisme
retes protestáns, mint kegyelmességed katholikus létére, mégis 
bizonyos vagyok benne, elnézéssel leend, tenni hágy minket 
s mit sem fog szólani.u A királynő jól megérté ezen biztatás 
jelentőségét s azt viszonzá, hogy semmit sem enged csele
kedni, mi becsületére szenyt vethetne, de nem lázadt föl kel-
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lőleg egy ily gondolatra, s csak azt mondá, hogy jobb volna 
megmaradni az eddigi állapotban s Istentől várni segélyt. 
Lethington nem sokat hajtott ezen langy ellenállásra s hozzá
téve: „Asszonyom, bízza reánk a dolgot. Kegyelmességed
csak jót fog abból eredni látni, s oly tetteket, miket a parla
ment helyben hagyandó

Ilyen volt ezen rendkívüli értekezlet. Az emberölő szö
vetség előmozdítói részéről oly tény követé azt, mely valódi 
jelentőséget kölcsönze ntóbbi nyilatkozatuknak. Egy szerző
dés vagyis „bondu által elhatározták megölni a királyt, mint 
ki fiatal bolond, zsarnok s a nemesség ellensége, s türhetlen 
módon bánt a királynővel. Megállapodtak, hogy ezen gyil
kosságot államintézkedésnek fogják tekinteni. Sir Balfour 
Jakab Bothwellnek párthive szerkeszté a „bondu-ot, melyet ez 
utóbbin kivül Huntly, Lethington és Argyle Írtak alá, s mely 
Bothwell kezei között maradt.

Alig egy hónappal azután, hogy Darnley élete ellen ve
szélyt forraltak, az ifjú herczeg a stirlingi várban megkeresz
telte tett. Keresztanyja az angol királynő, Argyle grófnő által 
képviseltető magát, s ünnepélyes követségben küldé Bedford 
grófot arany keresztelő medenczével, mely az egyházi szertar
tásnál való használatra volt szánva. Ez deczember I7-én tar
tatott meg nagy pompával s a franczia,király részéről Brienne 
gróf és du Croc követ voltak jelen. Ámbár katholikus gya
korlat szerint végeztetett a szent-endrei érsek által, mégis a 
protestáns Bothwell intézte azt. Darnley meg nem jelent, 
bár a stirlingi várban volt. Ingerülten s önmagával meghason- 
lottan két nappal előbb elutazással fenyegetett. Mindamellett 
ott maradt, de szobájába zárkozott a keresztelés s az azt kö
vető ünnepélyek alatt. A franczia követet kívánta látni, de 
ez vonakodott hozzá menni, mivel nem volt jó viszonyban a 
királynővel, sőt du Croc azt üzente neki, hogy ha az ő saját 
házába találna jönni, a mely perczben abba egyik ajtón be
lépne, ő a másikon volna kénytelen eltávozni.

Megaláztatása nagyobb nem lehetett. A király megvetés 
tárgya volt udvara közepette; az atya nem talált helyet fia 
keresztelésén. Ezen Darnleyre nézve türhetlen helyzet nyo
masztólag hatott a királynőre is. Miután leküzdeni látszott 
bánatos érzelmeit, hogy részt vehessen mindazon ünnepélyekben,
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hol egy pillanatra ismét visszanyerő szeretetreméltóságát és bá
jait, Mária újra visszasülyedt bújába. Komor lön és gondola
tokba mélyedt. Du Croc, kit magához hivatott, sírva találta őt 
ágyára dőlve, s oldalszúrásoktól gyötörtetve. Csak roszat jósol
hatott a király és királynő közötti napról-napra ellenségesebb 
viszonyból. Kevéssel előbb ezt írá a glasgowi érseknek : „Nem 
igénylem ugyan előre megjövendölni a történendöket, de azt 
mondom, hogy a dolog nem maradhat sokáig úgy a mint van, 
a nélkül, hogy igen rósz következései legyenek.64

Ezen következmények csakugyan tragikus gyorsasággal 
gördültek egymás után. Stuart Mária Lethington és Both- 
well kérelmeire feledvén a Riccio fő gyilkosai elleni bosszúját, 
visszahivatá Mortont, Ruthvent, Lindsayt és hetvenhat más 
számüzöttet. Egyedül Douglas György és faudonsidei Kar 
András vétettek ki ezen kegyelem alól, az első azzal vá- 
doltatván, hogy Ricciót a királynő előtt sújtotta, a másik 
pedig, hogy magára a királynőre irányzottá pisztolyát. Darnley 
megtudván, hogy hajdani ügyfelei közül azok, kik leginkább 
voltak terhelve, s kiket kérlelhetlen ellenségeivé tett volt, 
legközelebb vissza fognak térni, elrémült; maga ellen irány
zott sötét szándékot látott abban, s újból elhagyta az udvart, 
Glasgowba vonúlandó atyjához Lennox grófhoz. Alig érkezett 
oda, beteg lett. A nép bizalmatlanság nem csalódván az őt 
környező veszélyekben, bár tévedvén rosszúlléte okai iránt, 
megmérgezettnek hitte. Vörös himlőben volt, mely nagy mér
tékben ütött ki rajta.

Azalatt tovább szőtték a cselt élete ellen. Bothwell új 
czinkosokat keresett és talált. Megnyerte Caithness lord, 
a szent-endrei érsek és Ormiston laird hozzájárulását; s mi
helyt Morton az országba 1567-i januar 10-ike és 15-ike kö
zött visszatért, Bothwell ezen elszánt és nagy befolyású férfit 
szinte hajlandóvá igyekezett tenni szándéka iránt. Witting- 
hamba ment látogatására Douglas Archibaldhoz, ki közel ro
kona volt. Közölte vele a szándéklott vállalatot, a királynő 
beleegyezésével tervezettnek állitván azt, s felszólítá, járulna 
hozzá. Morton ezen ajánlat által sem meg nem lepetett, 
sem azon meg nem botránkozott; jól ismervén és osztván 
a skót lordok változékony, önző és erőszakos indulatát. De 
az épen kiállott száműzetés alatt óvatosabbá válván, azt



124

feleié, hogy bele nem elegyedik, ha csak bizonyságát nem 
mutatják annak, hogy a királynő mindent helyben hágy. Both- 
well egy második találkozás alkalmával Lethington közbenve- 
tése által sem bírván Mortontól egy ily föltételes hozzájárulásnál 
többet kieszközölni, Edimburgba tért vissza, hogy Írott be
leegyezést hozzon a királynőtől. Nem küldé meg, s Le
thington arról értesitteté Mortont Douglas Archibald által, 
hogy a királynő mit sem akar tudni a kérdéses ügyről. Váj
jon Bothwell nagyon is előre ment e, jogosítlanúl hivatkozván 
Mária nevére, vagy pedig ez csupán eszélyességből vonakodott 
bűnösségét feltüntetni ?

Bármiként legyen is e z , ő folyvást bizalmatlan és indu
latos maradt Darnley ellen, s cselszövéssel vádolta őt. A 
glasgowi érsek szolgái Heigate Vilmos és Walcar Vilmos állító
lagos nyilatkozataik szerint, melyeket azonban ezek vallatá
suk és szembesítésük alkalmával tagadtak, a király elhatá
rozta volna hatalmába ejteni, s megkoronáztatni fiát az ifjú 
herczeget, s nevében kormányozni az országot. Ezen képzelt 
veszély toli félelmében a királynő 1567-i január 14 én a királyi 
herczeget Stirlingből Edimburgba hozta vissza, mintegy meg
gátolni akarván elragadtatását. Ama gyönge és szánandó fia
tal ember pedig, kinek ezen terv tulajdonittatott, sem tekin
tély ly el, sem párttal, sem jellemmel nem birt. Egy kegyvesz
tett elszigeteltségében és hatalomtalanságában élt, s január 
5-ke óta ágyhoz volt kötve azon kiütéses betegség által, mely 
éltét veszélyezteté. Mária mindamellett fondorkodással vádolta, 
s állítólagos terveiről beszélvén egy a glasgowi érsekhez ja 
nuár 20-ról kelt levelében, hozzátevé: „Irányunkbani viselete 
és háladatossága jól ismervék Isten s emberek előtt. Alattva
lóink, még a közönyösek is átlátják ezt, s nem kétkedünk, 
szívből kárhoztatják ugyanazon terveket. Szünet nélkül tet
teink fürkészésével és hánytorgatásával látjuk őt elfoglalva, me
lyek Isten segedelmével, mindig olyanok lesznek, hogy senki 
azokban fen ne„akadhasson, s csak tiszteletteljes Ítéletet hoz
hasson rólunk. 0  azonban, atyja és párthívei akként beszélnek, 
mintha fel akarnák tüntetni, hogy nem hiányzanék jó  akaratjuk 
akadályt gördíteni elibenk, hatalmuk felérvén szándékukkal. 
De Isten mérsékli erejüket s nem nyújt nekik módot a vég
rehajtásra.
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Az arra következő nap, melyen oly gyanakodó szigorral 
nyilatkozott Darnley felől, Grlasgowba indúlt, hogy azt, kiről 
oly kedvezőtlenül Ítélt, s kit még folyvást utált, szeretete je 
leivel halmozza el. Darnley, ki üdülő félben volt, csodálkozott 
is ezen váratlan látogatáson. Tudta, hogy Stuart Mária nem 
régiben kemény kifejezésekkel szólott róia, nagyjában figyel
meztetve volt a craigmillari koholmányokra. Nem titkolta ezt 
a királynő előtt. Értésére esett, ugymonda, Minto laird által, 
hogy (a királynő) vonakodott aláirni egy eleibe a végből ter
jesztett iratot, hogy őt (a királyt) foglyul ejtsék, s ha ellent- 
állana, megöljék. Hozzátevé, miszerint soha se hihetné el róla, 
ki tulajdon teste, hogy rosszat forraljon ellene. Aztán hiúság
ból inkább mint önbizalomból mondá, hogy ha mások őt súj
tani szándékoznának, drágán adná el életet, hacsak alvás köz
ben nem lepnék meg. Mária viszont ellene támadt elutazási 
szándéka s a Heigate és Walcar által neki tulajdonított tervek 
miatt. Darnley elösmeré, hogy amaz nem volt komoly, ez utób
biakat pedig erősen tagadá. Mária miután szemrehányásokat 
tett neki aggodalmai és gyanakodása miatt, s több gyöngédséget 
s kevesebb ellenszenvet mutatott iránta mint rendesen, csakha
mar visszanyeré fölötte egész uralmát. Darnley tulajdon képen 
még mindig szerette őt, s szerelmi neheztelés és sértett büsz
keség egyaránt voltak okai az udvartóli eltávozásának. Mély 
bánatot mutatott, hibáit ifjúsága s tapasztalatlansága rovására 
tette, s megfogadá, hogy többé azokba vissza nem esik. Ha
tártalan örömét fejezé ki az iránt, hogy magánál láthatja s 
esedezve kérte ne hagyná el többé. Mária abbeli indítványára, 
hogy ha majd utazhat, gyaloghintóbán viteti Craigmillarba, 
mindenre késznek nyilatkozott, ha csak beleegyezik ismét há
zas viszonyban élni vele. Mária megígérte, kezét nyújtván 
neki; hozzátevé azonban, hogy bevárja teljes felüdülését. Ki- 
vánta, miként titkon tartsa ezen kibékülést nehogy gyanút költ
sön némely lordoknál.

Rendkívüli volt Stuart Mária viseletének és hangjának ily 
változása. Vájjon férje iránti őszinte gyöngédség lépett e rög
tön ellenszenve helyébe, s közeledésre térité az idegenkedőt? 
Lehetetlen elhinnünk, midőn látjuk, hogy Darnleynek nehány 
nappal utóbb erőszakosan bekövetkezett halála neki bút nem 
okozott, őt sajnálatra nem bírta, boszúra nem költé, igazság
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szolgáltatásra nem inditá; midőn tudjuk, hogy színlett kibé
külésekor is bűnös meghittségben állott Bothwellhez, s hogy 
kevéssel utóbb nöűl ment férjének e vakmerő gyilkosához. 
De mire kell hát ezen kibékülést magyarázni? Azt kell-e hin
nünk, hogy Stuart Mária elvakítva szenvedélye által s aláren
delvén magát kedvese szilaj és nagyratörő vágyainak a végből

1*ött volna Glasgowba, hogy színlett részvétének jelei által Darn- 
eyt bizalomra gerjesztvén, őt Edimburgba visszatérítse s ellen

ségei hatalmába ejtse? Ily hitetlenség alig képzelhető, bár az 
erkölcsi látszat s írott bizonyságok egyaránt sújtó nyomaték
kai szólanak Stuart Mária ellen.

Bothwell egy franczia származású régi szolgáját Hubert 
Miklóst helyezé el Stuart Mária mellé komornyikul, kit szülő 
helye után közönségesen Párisnak hittak. Ezen Páris, egyike 
azon ügynököknek, kik hajdani ura által a király élete el
leni merénylet végrehajtásánál alkalmaztattak, elkisérte a k i
rálynőt Edimburgból Glasgowba, midőn ez Darnleyt megláto- 
gatá. Harmadnapra megérkezése után Stuart Mária vissza
küldőbe őt Bothwellhez egy levéllel, mely bizonyságot nyújt 
Bothwell iránti szerelméről és sötét terveibeni avatottságáról. 
„Eltávozván azon helyről, hol szívemet hagytam, igy szóla 
hozzá, könnyen megítélhető, milyen volt hangulatom.u Leír
ván aztán utazását Glasgowig, s úgy adván elő Darnley ag
godalmas bizalmatlanságát s érzelgő ömledezéseit, mint az 
Crawford Tamás, akkoriban Lennox gróf udvarabeli lovag 
vallomásaiban is foglaltatik, kinek viszont Darnley beszélte 
volt el a királynőveli értekezését, ez igy ír tovább: „Soha 
sem láttam jobb színben, sem oly szelídnek, s ha tapasztalás
ból nem tudnám, hogy szive lágy mint viasz, az enyém pedig 
kemény mint a gyémánt, kevés hijján megkönyörültem volna 
rajta. De ön mitől se tartson.** Mindamellett keble fellázadt 
azon hitetlenségen, melyre szenvedélye . kárhoztatá s melyet 
„gyűlöletes elhatározásának** nevezett. „Ön oly szinlésre kész
tet engem, tévé hozzá, hogy eliszonyodom rajta, miután nem 
csupán arra kényszerít, hogy árúló szerepet játszana; emlé
kezzék meg, hogy ha indulatom által, melynél fogva tetszését 
keresem, nem kényszeríttetném, inkább meghalnék, mintsem 
hogy ilyen dolgokat kövessek el, mert szivem vérzik tőle. 
Röviden tehát, ő nem akar velem jönni, csupán azon föltétel
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alatt, ha megígérem, hogy mint azelőtt egy asztalt és ágyat 
fogok vele tartani, s hogy nem hagyom el oly gyakran; s 
hogy ha úgy cselekszem, mindent megtesz mit akarok s kö
vetni fog.u Leigázva hő szerelme által, kijelenté Bothwellnek,. 
hogy mindenben szavát fogadandja, s esedezve kérte, hogy bal 
véleményt ne tápláljon felőle: „Miután, igy folytatá, ön maga 
oka ennek, s én személyes boszúból soha sem cselekedném 
azt ellene.w Nem titkolá kitűzött czélját, mely két hónappal 
Darnley meggyilkoltatása után, Bothwellnek Gordon ladytól lett 
elválása s a királynővel történt összekelése által el is éretett. 
E végből nem átallotta koczkáztatni becsületét, terhelni lel- 
kiösmeretét, veszélyeztetni személyét, megfeledkezni nagysá
gáról s tulajdon természete ellenére feláldozni azt, ki őt 
abban gátolta. „Isten bocsásson meg nekem,w mondá bünbá- 
nólag.

Ugyanakkor, midőn Páris ezen levelet vitte Bothwellnek, 
erszényt is kellett neki átszolgáltatnia három vagy négy száz 
tallérral s Mária által számára készített karpereczeket. A 
királynő azonkívül meghagyta volt Párisnak, tudakolná meg 
Lethingtonnál és Bothwellnél hova kellend a királyt vissza
tértekor elszállásolni, Craigmillarban vagy pedig Kirk of Field-en 
(templom mezején), hogy ott jó  levegőt élvezhessen, miután 
nem volna czélszerű őt a holyroodi apátságban elhelyezni, hol 
a királyi herczegre is ragadhatna betegsége. E tárgyban irta 
Mária Bothwellnek: „Tudassa velem, mit határoztak tenni a 
tudva levő dologban, hogy kölcsönösen megértsük egymást, s 
máskép semmi sem történj ék. “ Páris teljesité megbízatását. 
Volt Bothwellel és Lethingtonnál, kik mindketten czélszerübb- 
nek látták, hogy a király Kirk of Field-en szállásoltassék el. 
Ez egy terjedelmes mező volt Edimburg falai előtt, a domo- 
kos szerzetbeliek régi kolostora közelében, kiket „fekete 
barátoknakw (black friars) neveztek. Jó szellős terét kertek 
futották végig s házak borították, melyek között Chátelle- 
raulti herczeg bírt egy elég szépet és nagyot, s Balfour Robert, 
ki Bothwell meghittje, James lord rokona s a gyilkossági bond 
szerzője volt, egy másikat. Ezt a „Praebendariusa házának 
hitták. Bár szűkebb volt, de elszigeteltebb is, s az összees
küdtek ezt választották mint tervük kivételére alkalmasabbat. 
Páris kétszer látta Balfour Jakabbal értekezni Bothwellt, ki őt
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visszaküldi, mondván: „Térj vissza a királynőhöz, s hódolva 
ajánlj kegyeibe s mondd, hogy minden jól fog menni, mert 
Balfour Jakab és én egész éjjel nem aludtunk, s elrendeztünk 
mindent s elkészítettük a szállást; s mondd a királynőnek, hogy 
ezen gyémántot küldöm számára, melyet te át fogsz vinni, s 
ha lehetne szivemet is örömest átküldeném.a

Darnley nemsokára képes lett gyaloghintóbán utazni. A 
királynő, kit gyöngédségével elhalmozott, s ki valahányszor 
hozzá jött, beteg oldalában szúrásokat érzett, előre tudatá 
Bothwellel közel elindulásukat. „Megbízatásomhoz képest, igy 
irt neki, magammal hozom emberünket hétfőnk Az eredeti 
tervvel, mely szerint Craigmillarba vezették volna, fel kellett 
hagyniok, miután a király nagyon idegenkedett ezen helytől. 
Beleegyezett azonban, hogy Kirk of Field-en szálljon meg s 
ott töltse felüdülése idejét. Mindamellett Mária előzékeny 
szívélyessége s viszont magának iránta való vonzalma daczára 
Darnley nem volt ment minden aggodalomtól. „Gyanútól gyö- 
törtetem, mondá Crawford Tamásnak, Isten legyen biró köztem 
és közötte. En csak ígéretére támaszkodhatom. De hatalmába 
adtam magamat, s bárhová követni íogom, ha mindjárt halá
lomat okoznád Ily lelkiállapotban indúlt el Glasgowból Kirk 
o f Field felé, kis napi járásokban utazván. Bothwell elibek 
ment Máriának és Darnleynek. Január 31-én lépett be az 
iijú király még gyöngélkedve s aggodalmaitól gyötörtetve ama 
végzetteljes lakba, hol a halál várt reá.

Ezen ház, régi lakása egy mezei egyház javadalmasának 
nem volt alkalmas egy király és királynő elfogadására. Ala
csony, szűk s rósz karban lévén, földszinti osztálya csak egy 
pinczéböl, s egy más szobából állott, emelete pedig csupán 
egy csarnokot, mely a pincze fölé vala helyezve, s egy a föld
szinti szobával közlekedő termet foglalt magában. Miért is 
Darnley szolgája Nelson Kirk of Field-re érkezvén, Chátel- 
lerault herczeg házát készült berendezni, mint a mely egye
dül látszott alkalmasnak ura elszállásolására. De a királynő 
eltérítette onnan, s maga vezette Balfour házához, melybe vitet
tek a szükséges bútorok, s melyet nyilván Bothwell jelölt ki, 
hogy ott könnyebb szerivel vihesse véghez az eltökélt gyil 
kosságot. Darnley lakása az első emeletre tétetett, hol há
rom szolgája Taylor, Nelson és Simons Edvard a csarnokban
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helyezkedtek el, mely egyszersmind ruhatár és öltözőszoba 
gyanánt használtatott. A földszinti pinczét konyhává alakítot
ták át s a királynő számára a mellékteremben vetettek ágyat, 
mely közvetlenül a király szobája alatt feküdt. Sőt a királynő 
ajtót is töretett, mely közlekedést nyitott a földszinti s emeleti 
lakosztályok között. Ekkép bár igen kényelmetlenül elhelyez
kedvén Darnley oldala mellett, több éjt töltött vele egy fedél 
alatt. Figyelme, gondossága s gyöngédségének egész új bi
zonyságai képesek voltak őt megnyugtatni.

Mialatt Mária visszatérni látszott Darnley iránt való régi 
ragaszkodásához, Bothwell a gyilkosság előkészületeivel volt el
foglalva. Magas rangú bűnrészesein kivül, kiknek hozzájáru
lását Craigmillarban létekor, s azóta nyerte volt meg, hogy 
büntetlenséget biztosítson szándékának, most alárendelt czin- 
kosokat szerzett, hogy azt végrehajtassa. Komornyikja Dalg- 
leish, szabója Wilson, kapuőre Powrie, Ormiston Jakab laird 
és testvére Robert s nevezetesen két markos legény Hay de 
Tallo és Hepburn de Bolton, kiknek bátorságát és hűségét 
határszéli hadviselése alkalmával tapasztald, lőnek bizalmába 
beavatva s eszközeiül megnyerve. Alkulesokat készíttetett, 
melyeknek segedelmével akadálytalanúl lehetett Balfour házába 
behatolni, s Dunbarból egy átalag puskaport hozatott, mely 
a király szobája alatt volt elhelyezendő, hogy szétrobbanása 
által az egész házat levegőbe röpítse.

A franczia Páris segedelmére, kit Stuart Mária mellé 
helyezett el, szinte szüksége volt, hogy meggyőződhessék váj
jon az álkulcsok illenek-e, s hogy a puskaport a királynő 
szobájába vitethesse. De közölvén vele szándokát február 5-én, 
ez habozni látszott s vesztétől rettegett. Páris, ki két évvel a 
gyilkosság után abbani részvéte miatt felakasztatott, törvény
szék előtt tett vallomásában megragadó nyíltsággal beszélte 
el Bothwelleli értekezését, midőn ama szörnyű titokba beavat
tatott. „Hallatára szívem összeszorúlt, ugymonda, szót sem 
szóltam s szememet lesütém.u Bothwell, hogy zavarát eloszlassa, 
s hallgatásának véget vessen, türelmetlenül reá szegezvén te
kintetét azt kérdé tőle, mit gondol. „Uram, felele, arra gondolok, 
mit mondott, ez pedig nagy dolog. — Mit tartasz róla? foly- 
tatá amaz. —  Mit tartok róla, uram, ön megbocsát ha szegény 
fejem után mondom meg azt Önnek. —  Mit akarsz mondani ?

Stuart Mária. 9
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Prédikálni fogsz? —  Nem, uram, meg fogja hallani. —  Mondd 
hát, mondd.w — Páris emlékeztetvén őt eddigi éltének viszontag
ságaira s hányattatásaira, jelen.nyugalmának érdekében s ama 
rendkivűii kegynek, melyben már is részesült, megóvhatása 
végett igyekezett őt ama gyilkosságról lebeszélni, s ekként 
végzé: „Most már uram, ha felvállalja ezen dolgot, ez lesz 
a legnagyobb baj, melyben valaha volt, mert mindenki kigyót 
békát fog önre s övéire hányni. —  No s hát elvégezted? kérdé 
Bothwell. —  Tessék megbocsátani, uram, ha szegény fejem sze
rint mondtam el. —  Ostoba, azt hiszed-e, hogy mindezt csak 
magam jó  szántából teszem? — Uram, nem tudom, miként 
teszi ön, de jól tudom, hogy ez lesz a legnagyobb baj, mely
ben valaha volt. — S miként lehetne ez, miután birom Led- 
dingtont, kit ezen ország egyik legjobb tehetségének tartanak, 
s ki mind ennek szerzője; aztán birom Argyle urat, s bátyámat 
Hontlye urat, s Morton, Ruthven és Lindsay urakat. E há
rom pedig cserben nem hágy soha, miután szót emeltem meg- 
kegyelmeztetésükért, s amazok részéről is, kiket előbb nevez
tem, birok biztosítást, s már múltkor is megakartuk tenni, 
midőn Craigmillarban voltunk, de te oktalan marha vagy, ki 
nem 'érdemes fontos dolgokat hallani.u

Páris végtére még is beleegyezett abba, mit Bothwell kí
vánt, kinek kegyétől függött, s talán hamarább mint sem be
vallja. Átnyújtotta a ház kulcsait Bothwellnek, ki azokat az 
újonnan készültekkel egybevető, s megigérte, hogy pár órával 
a gyilkolás előtt bevezetendi Hay de Tallot, Hepburn de Boltont 
és Ormiston lairdet a királynő szobájába, hogy oda vihessék 
a puskaport mig a királynő Darnleynél lesz. Bothwell meg
tiltotta Párisnak a királynő ágyát közvetlenül a királyé alatt 
vetni meg, miután ott akarta elhelyezni a puskaport. Páris 
nem hajtván erre, Stuart Mária midőn estve szobájába lépett, 
maga parancsolá meg, hogy ágyát más helyre vesse.

A február 9-i vasárnap éjjele tűzetett ki a szörnyű merény 
végrehajtására. Stuart Mária viselete a gyilkolás pillanatának 
közeledtével nagyon is alkalmas azon vádak megerősítésére, 
melyek a tanúbizonyságokból, a tettesek vallomásaiból s tu
lajdon leveleiből támadtak ellene. Nelson állítása szerint a 
király szobájából egy új bársony ágyat elhordatott, s egy ócs
kával helyettesíttetett. A maga szobájából pedig, mint Páris
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beszélte, egy értékes nyestbőr takarót vitetett el, kétségkívül 
nem akarván azt ott hagyni a fellobbanás alatt. Vasárnap a 
királyhoz jött, hogy ott töltse az estét, s biztosítá, miszerint 
az éjjel nem hagyja el Balfour házát. Mig vele meghitten 
társalgóit az első emeleten, földszint minden intézkedések meg
tétettek a király halálára. Előtte való nap este Hepburn a 
puskaporos tartályt Both well lakosztályának alsó teremébe 
hozta a holyroodi apátságba. Vasárnap alkonyat előtt Bothwell, 
czinkosai nagyobb részét ugyanazon teremben gyüjtvén össze, 
velők mindent elintézett, s kiosztá szerepeiket az éjjeli szo
morújátékra. Esti tiz óra tájban a puskaporos zsákok W il
son, Powrie és Dalgleish által a kerteken keresztül a Black 
Friars-ig vitettek, hol aztán Hay de Tallo, Hepburn és Ormis- 
ton vették át. Ezek hozták be Balfour házába Páris segedel
mével, ki ott várt reájuk. Mihelyt a puskapor a földszinti 
szoba padozatán a király ágya alatt jó  sűrűén elhintetett, 
Ormiston kiment, Hay de Tallo és Hepburn pedig az álkul
csokkal ugyanott a királynő szobájában maradtak. Minden 
készen lévén, Páris felment a király szobájába, s a királynő
nek akkor eszébe jutott ígérete, hogy megjelen egy ünnepé
lyen, mely Bastian nevű szolgájának s egyik hű és általa igen 
kedvelt hölgyének Carwood Margitnak az nap történt össze- 
kelésük alkalmából a holyroodi palotában álöltönyösen tarta
tott. Búcsút vön hát a királytól, s eltávozott kíséretével, mely
ben volt Bothwell is. Fáklyafénynél ment Holyroodba. Darn- 
ley búsan s titkos aggodalommal szemlélte távozását. Ezen 
boldogtalan, sejtvén némileg az öt fenyegető halálos veszélyt, 
a szent Írásban keresett vigaszt s a LXV-ik zsoltárt olvasta, 
mely helyzetére illő mondatokat tartalmaz. Nemsokára elaludt; 
nem messze tőle a szobában volt fiatal apródja Taylor is.

Bothwell miután egy ideig a tánczestélyen részt vett, 
onnan éjfélkor eltávozott. Levetette fekete bársony, ezüsttel 
áttört s selyemmel bélelt dús köntösét s közönséges szövetű 
sötét szinti s vászonnal bélelt öltönyt vett magára. Aztán 
Dalgleish, Paris, Wilson és Powrie kíséretében elindúlt; s* ke- 
vésbbé gondolván észrevétetni, a holyroodi csigalépcsőn ment 
le a királynő kertjébe s a déli kapunak tartott. Két őr ezen 
csoportot ily szokatlan utón s késő időben haladni látván, 
rájok kiáltott: ki éljen? —  Barátok, viszonza Powrie. —
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Kinek barátjai? kérdé az egyik őr. — Bothwell lord barátjáig 
válaszola Powrie. —  A csoport Canongate-on haladván akkor 
át, a Neither-bow kaput csukva találta, melyen át kellett 
mennie s Wilson felköltötte az őrt, kit Galloway Jánosnak 
hittak, reá kiáltván, nyisson kaput Bothwell lord barát]ainak. 
Galloway meglepetve azt kérdé tőlök, mi végett hagyták el 
ágyaikat ily késő éjszaka? Bothwell útközben magával akarta 
híni Ormiston lairdet, de ez, miután a puskapor átvitelénél 
segített volna, attól tartván, hogy ezen vállalat éltébe kerül, 
mi nehány évvel utóbb meg is történt, lefeküdt volt, s nem 
felelt. Bothwell folytatván útját, Black Friars-hoz ért, a mezei 
templom irányában, s ott hagyván Powriet, Wilsont és Dal- 
gleisht, Parissal Balfour kertjének tartott, hogy ott Hepburn 
és Hay de Talloval találkozzék.

Minden arra mutat, hogy a házban elrejtett két gyilkos e 
pillanatban hajtották végre gaztettüket. Az álkulcsok segedel
mével a király lakosztályába hatoltak. Darnley neszt hallván, 
magára veté mentéjét s kiugrott ágyából hogy elszökjék. De 
az orgyilkosok megragadák s megfőj tották.Hasonló módon ölték 
meg fiatal apródját is. Aztán hulláikat egy kicsi gyümölcsös 
kertbe vitték a szomszédban, hol másnap megtaláltattak csonkítás 
s a tűz minden nyoma nélkül, a király csak egy ingben, prémes 
mentéje mellette a földön. Ezen szörnyű végrehajtás után Hep
burn meggyujtá a kanóczot, mely a puskapor rakásig ért, s 
nehezítendő vala a gyilkostett nyomozását, légbe röpítvén a 
házat. Bothwell, Hepburn, Hay de Tallo s a többi gonosz
tevők ekkor félre állottak, hogy a fellobban ást bevárják, mely 
csak egy negyedórával később történt meg reggeli két és 
három óra között rettentő robajjal. Erre azonnal mindnyájan 
szaladásnak indúltak Edimburgba visszatérendők s Bothwell 
megsebesült karja miatt nem bírván felérni egy a város falán 
szakadt résig, kénytelen volt csapatjának nagyobb részével 
ismét a Neither-bow kapun térni vissza s újra felköltetni Gallo
way Jánost. Megérkezvén a holyroodi palotában, hol az őrök 
kiáltása még egyszer hallatszott, Bothwell inni kért, hogy izgal
mát lecsillapítsa, s aztán hirtelen ágyba feküdt.

Alig volt ott egy fél óráig, midőn Hacket György, egyike 
a palota felügyelőinek nagyot zörget ajtaján s bebocsáttatást 
kér. Fölnyitják előtte, s ő háborodottan belép, nem bírván



133

szót ejteni. Both well szörnyű hidegvérrel kérdi tőle, mi tör
tént. „A király háza légbe röpült, válaszola Hacket György, 
s a király megöletett.u — Ezen hírre Bothwell bősznek látszik 
s felkiált: Fy! árulás! Felkel, felöltözködik, Huntly gróffal, ki 
hozzá jött, értekezik, s mindketten a királynőhöz mennek.

A vakmerő Bothwell azután egy csapat katonától követve 
a gonosztett színhelyére siet. Edimburg lakossága a robba
násra fölébredvén, hajnalkor odasereglik. Elszéled az össze
rombolt ház körűi, melynek omladékai alatt Nelson még élve 
találtatott, s a gyümölcsösbe, hol a király és apródja Taylor 
holttestei feküdtek. Bothwell félre tolja a megdöbbent s elré- 
műlt tömeget, s a két áldozatot egy szomszéd házba viteti, 
senkinek sem engedvén azokat közelebbről szeműgyre venni. 
De senki figyelmét el nem kerülte, hogy a király teste külső
leg sértetlen maradt, hogy sem puskaportól szétmarczangolva, 
sem bukás következtében összezúzva nem volt, hogy men
téjén, mely illetetlenül hevert oldala mellett, tüzfoltok nem lát
szottak, s hogy a két test nem röpíttethetett volna oly messzire 
az összeomlott ház felrobbanása által, a nélkül, hogy ennek 
nyomait magukon ne viselnék. Nehány nap múlva Darnley 
majdnem titkon temettetett el a holyroodi kápolnában.

S mikép fogadta Stuart Mária ezen rémhírt, mely borza
dással és bizalmatlansággal tölté el Edimburgot? Leverettnek 
látszott s csöndes bánatba merült. Nyoma sem volt azon te
vékenységnek, haragnak, elszántságnak és bátorságnak, melyet 
Riccio meggyilkolása után mutatott. Szobáiba zárkózva leg
hűségesebb szolgáival is csak Bothwell közvetítése mellett 
érintkezett Darnley gyilkosa egyedül nyert nála bebocsátta- 
tást. Ha mindjárt a saját leveleiben foglalt vallomásokból, 
melyeknek hitelessége meg van alapítva, valamint ezen szo
morújáték alárendelt szereplőinek a törvényszék előtt vagy 
vérpadon tett nyilatkozataikból Mária bűnrészessége ki nem 
derülne is, már csupán a gyilkosság előtti és utáni viselete 
elégséges volna ezen bűnösség bebizonyitására. Glasgowba 
való utazása, midőn épen legnagyobb bizalmatlanságot és ellen
szenvet tanúsított Darnley ellen; azon szerelmi tüntetések és 
kibékülési kecsegtetések, melyekkel őt Edimburgba visszatérí
tenie sikerült; a Balfourféle háznak választása, mely csak ily
nemű merényletre volt alkalmas, s melyben ő maga is meg
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szállott, hogy férje attól ne idegenkedjék; azon gondosság, 
melyei a gyilkosság előestéjén legbecsesebb holmiját onnan 
eltávolíttatá; a puskapor bevitele, s a két fő gonosztevő beve
zetése saját szobájába, melyben a port elhinteni s az orgyil
kosokat elrejteni tudta nélkül nem lehetett, mert szobájába 
lépvén mindennek nyomára jön ; végre eltávozása Balfour há
zából, hol az éjét töltendő vala, nehány órával Darnley meg- 
öletése és a ház légberöpitése előtt, elég világosan bizonyítják, 
hogy mindenről értesítve volt.

De ha a bűntettet megelőző tények vádolják Stuart Máriát, 
mit kell tartani az azt követőkről? Viselete mint asszony és 
királynő annál inkább terheli, minthogy távolról sem boszúlván 
meg férje halálát, kit csak az imént csalárd gyöngédségének 
jeleivel tetézett, megjutalmazá gyilkosát, s két hónappal utóbb 
nejévé Ion. Kitárjuk majd tévedéseinek s bűnhödésének szo
morú képletét. Leveretve mint látszott, Stuart Mária titkos 
tanácsát, melynek tagjai a gyilkosságnál majd mind részesek 
voltak s melynek titkára és lelke Lethington volt a bűntett 
fő szerzője, avval bizta meg, hogy a franczia udvart e gyász- 
esetről értesítse. A tanács sürgönye Medicei Katalinhoz volt 
intézve s Clarnault-ra bízatott, ki egyúttal a glasgowi érsekhez 
is vitt Máriától levelet. Ezen másodnappal a király halála után irt 
s a IX. Károly udvaránál volt követéhez intézett levélben Stuart 
Mária siralmasan említi azon „borzasztó eseményt, mely elrémíté 
Skóthontu, s kételkedik, „hogy valaha bármely országban is 
ehhez hasonló történt volna.ü Azt állítja, miszerint ő is csak 
szerencsés véletlennek köszönheti, hogy ama bizonyára épen 
úgy az ő mint a király személye ellen intézett merény áldo
zatául szintén nem esett. „Nem tudja, úgymond tovább, kik 
lehetnek ezen bűntett elkövetői, de bízik tanácsának buzgal
mában és igyekezetében, hogy azokat felfödözi, s reményli, 
oly büntetéssel sújthatja őket, mely rettentő példáúl szolgáljon 
az utókor előtt. “  Miután igy a franczia udvarnál kedvező vé
leményt költeni igyekezett, végre február 12-én nyilvános kiált
vány által két ezer skót fontot Ígért annak, ki némi felvilágo
sítást nyújthat a merény elkövetőiről. A közszózat azonnal 
utat tör, hirdetvény ragasztatik Tolbooth vagyis a városi bör
tön ajtajára, mely szerint Bothwell, Balfour Jakab s amannak 
egy másik meghittje, Chambres Dávid lennének a király gyil
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kosai. Az éji csendben ugyanazon neveket hangoztatják Edim- 
burg utczáin. Egy másik hirdetmény a királynő szolgáit is 
ezen vádba foglalván, megnevezi signor Francist, Bastiant, 
Bourdeaux Jánost és Riccio Józsefet, Dávid testvérét. A ki
rálynő az alárendelt czinkosok ellen nyomozást nem indít, 
s a íőbünöst magánál tartja.

Távolról sem intézkedvén, elhagyja Edimburg városát s 
Seton lord várának tart. Bothwell követi ötr s mindketten ott 
maradnak Bothwell egyik hű embere Cullen kapitány őrizete 
alatt, Huntly, Argyle, Lethington s a szent-endrei érsek társa
ságában, kik mindannyian elomozditói a király megöletésének. 
Vájjon gyászban és bubán tölti-e ott idejét? Nem. M. Fráter 
Tytler, Skóthon legújabb és sok tekintetben legjobban értesült 
történésze, ki hagyományos ragaszkodásánál fogva Máriának 
igen kedvez, ime ezeket írja setoni mutatásáról: „Álmél- 
kodva látták, hogy két héttel férje halála után, a míg az or
szágban és fővárosban mindenki meg volt döbbenve a legutóbbi 
események miatt, melyeket szennyfoltnak tartottak a nemzeti 
becsületen, a setoni udvar csak vigalmakkal foglalkozott. Mária 
és Bothwell czél lövésben gyönyörködtek, fogadásokat tevén 
Huntly és Seton ellen, s egy nap ezen urak kénytelenek 
voltak elvesztett fogadásukat megfizetni, ebédet adván Tra- 
nentben.“

Ezen szórakozások közepette keresték fel Stuart Máriát 
a nép vádoló gyanúja s Lennox keserves panaszai. Edimburg- 
ban, mely ama végzetteljes éjjel a holyroodi palotából elindúlt 
csoport által háboríttatott, a gyilkosság szerzője felől biztos, 
czinkosai felől pedig kétes hírek szállongtak. A nyilvános 
piaczon falragasz hirdeté, hogy a lakatos, kinél a király laká
sának álkulcsai megrendeltettek, kész magát megösmertetni, 
ha kellő biztosságot nyer. Ezenkívül két új hirdetmény ra- 
gasztatott ki, melyeknek egyikén a királynő nevének kezdő
betűi M. S. valának olvashatók egy kardot tartó kéz mellett, 
másikán pedig Bothwell kezdőbetűi egy sulyok mellett, mely 
mint a gyilkosság eszköze vala feltüntetve. Az egész város 
a legnagyobb izgatottságban volt. A presbyteri lelkészek komor 
indulatossággal papoltak; böjt és imák között kérték az Istent, 
hogy fölfedezzen és boszúljon. A királynő szinte benfoglalta- 
tott a közgyanúban, s a bünösségérőli meggyőződés mindinkább
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elterjedt. A bősz Bothwell megkísérlé elnémítani a közvéle
ményt. Edimburgba érkezett ötven fegyveres kíséretében s 
fennen hirdeté, hogy ha ösmerné amaz iratok szerzőit, kezeit 
vérükben fürösztené. De haragja mellett egyszersmind gya
núval lévén eltelve, midőn valakivel beszélt, kit biztosan nem 
ösmert, szemét merően reá szegezte s kezét mindig tőre mar
kolatán tartotta.

Az elhunyt királynak boldogtalan atyja látván, hogy 
Mária tétlen marad, a legszenvelgőbb kifejezésekkel sürgette, 
hogy vizsgálatot rendeljen: „Természet és kötelesség kénysze
rítenek, igy irt neki február 20-án, Isten ügyében s fölséged 
és országa becsületének érdekében esedezni fölséged előtt, 
méltóztassék összehívatni az egész nemességet és Skóthon 
rendéit, hogy czélszerü intézkedést tegyenek egy ily bűntett 
üldözésére. A mindenható Isten kegyelméből nem kétkedem, 
hogy a szent lélek leszáll fölséged és minden hű alattvalói 
szivébe, s felfedezi ezen halál vérengző és kegyetlen okozóit. 
Nem szükség fölséged előtt fölemlítenem, hogy a dolog kö
zelről érdekli s bocsánatot kérek hogy alkalmatlankodom, atyja 
lévén annak, ki ellen mindez elkövettetett/*

Mária szívélyesen, de kitérőleg felelt Lennox grófnak. 
Tudósítá, hogy már levelének vétele előtt összehítta a parla
mentet, mely bizonyára felkarolandja férje a király kegyetlen 
meggyilkolásának megtorlását. De a parlament csak husvét- 
kor vala összegyűlendő, addig pedig Riccio József, Bastian, a 
királynő olasz ügynöke signor Francis, túl voltak Skóthon 
határain, miglen Powrie és Wilson Bothwell által az angol 
határszél közelében fekvő remeteségi várba küldettek. Lennox 
gróf, ki átlátta ezen hosszú tétlenség indokait, február 26-án 
megújítván kérelmeit, figyelmeztette a királynőt, hogy ez nem 
a parlament rendszerinti tárgyalása alá tartozó közönséges 
kérdés, de oly nagy fontosságú bűntény, melyet a világ pél
dájára haladéktalanúl vizsgálat alá venni s megfenyíteni szük
séges, s felkérte őt, fogatná be a falragaszokon megjelölt gya
nús személyeket. De ő azt válaszolá, hogy a falragaszok 
ellenkeznek egymással, s hogy igy nem tudja mi biztos alapra 
fektesse az eljárást. Egyébbiránt hozzátevé, hogy ha megne
vezi azon személyeket, kiket törvényszék elé állítandóknak
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tart, ellenük per fog indíttatni az ország törvényei szerint, s 
hogy bűntettük nagyságához képest fognak megfenyíttetni, ha 
bűnösöknek Ítéltetnek.

Míg Lennox oly buzgón folyamodott igazságához, Er
zsébet] kíméletlenül érezteté vele bűnösségét. Sir Killegrew 
Henrik által hozzá intézett levelében roszúl leplezett indula
tos szemrehányásokkal illeti, s csalárd részvét sugallta felszó
lításokat intéz hozzá, melyeken átlátszik ellenszenvének egész 
keserűsége: „Asszonyom, úgymond, az ön boldogúlt férje, én 
megöletett bátyám szörnyű meggyilkoltatásának hire annyira 
bántotta füleimet, sértette érzésemet s elrémítette szivemet, 
hogy még most is alig vagyok képes a felöl írni; s bár meny
nyire sajnálnom kell természetes indulatomnál fogva ily közel 
vérrokonom halálát, bátran megvallva véleményemet, nem tit
kolhatom, hogy inkább fájlalom azt ön végett, mint ő miatta. 
O asszonyom, roszúl tölteném be egy hű testvér s őszinte 
barátnő tisztét, ha inkább azon lennék, hogy füleit kecseg
tessem, mint sem hogy becsületét fentartsam; miért is nem 
fogom elhallgatni, mit szólnak arról az emberek: azt, hogy 
újjain keresztül fogja nézni ezen bűntett megboszúlását, s 
nem szándékszik sújtani azokat, kik Önnek ezen szívességet 
tették, mintha a dolog meg nem történt volna, ha a gyilkosok 
előbb biztosítást nem nyernek. Legyen felőlem meggyőződve, 
hogy a világ minden kincséért nem akarnék ilyen gondolat
nak helyt adni szivemben.u Legélesebb szavakkal sürgető, ne 
hagyna büntetlenül egy ily gonoszságot. „Figyelmeztetem, 
intem és kérem önt, úgy vegye szivére ezen dolgot, hogy ne 
átallja sújtani azt, ki legközelebb áll önhöz, s hogy semmi 
sem tartóztassa vissza bebizonyítani a világ előtt, hogy nemes 
fejedelemnő s becsületes hitves volt.u Francziaországból, hol 
Máriát szintén bűnösnek tartották, ugyanezt irta neki követje 
a glasgowi érsek. Bátor őszinteséggel tudósitá, mi szigorúan 
ítélik meg ez alkalommal idegen földön országának nyomorúlt 
állapotát, nemességének gyalázatos viseletét és őt magát is. 
„Fölséged maga is, úgymonda, súlyosan rágalmaz tátik, mintha 
az egésznek főokozója s elrendelője lett volna.u Kérve kérte, 
hogy példás boszút álljon ezen merényletért, s hozzátevé: „Ha 
pedig ez mindjárt meg nem történik, akkor fölséged bár inkább 
életét és mindenét vesztette volna el.w
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Több mint egy hónapja múlt Darnley megöletése óta s 
Mária még mindig nem intézkedett úgy mint azt az ország 
törvényei megkívánták s ártatlansága eleibe szabta volna. Sőt 
egy pillanatra sem vált el Bothwelltől. A helyett, hogy 
befogatását elrendelte volna, mint azt Lennox gróf egy har
madik levelében követeié, új kedvezésekkel árasztotta el. 
Reá bízta az edimburgi vár parancsnokságát, melyet addig a 
királyi herczeg nevelője, Mar gróf viselt. Azonkívül neki 
adományozta Blackness várát, Inchet, s a főhatalmat Leithban. 
Mindamellett Erzsébet merész s majdnem sértő tanácsai, fran- 
cziaországi családjának mély elégedetlensége, a glasgowi érsek 
erélyes kérelmezései, s Lennox gróf ismételt esedezései elha
tározták öt kilépni ezen veszélyes s megalázó helyzetből. Az 
igazság csalképével fedezvén magát, kedvenczét lerovás véd- 
pajzsa alá akarta helyezni. Márczius 28-án személyes elnök
lete alatt tanácsot tartván, melyben Bothwell, Huntly, Argyle, 
Caithness, a rossi és gallowayi püspökök vettek részt, elha
tároztatott beleegyezni a vád tárgyalásába. De hát el nem 
kerülhetvén a port, most nyakra-főre sietteték azt. Lennox 
grófnak meghagyatott, hogy april 12-én Edimburgban megje
lenvén, Bothwell elleni vádjait fentartsa.
v A köztudomás maga jelenté fel ezen nagy bűnöst. Senki 
sem mert szólani, és senki sem is indíttatott arra. Azon lakatos, 
ki a király lakásához álkulcsokat készített volt, nem kapta meg 
a kívánt védlevelet, hogy fölfedezéseket tehetett volna. „Hogy 
sikerülhessen az igazságot kideríteni, így irt Lennox gróf a ki
rálynőnek, míg azok, kik azt megmondhatnák, félelemben tartat
nak, azok pedig, kik ellen az kimondathatnék, felbátorittatnak, 
szabadon maradnak, nagyok az udvarnál s hatalmasak fölséged 
királyi személyénél?44 Követeié tehát, hogy az ország szokásai
hoz képest befogassanak, neki pedig halasztás engedtessék, mely 
alatt bűntettük bizonyítványait összegyűjthesse, hozzátevén, hogy 
e nélkül a por nem volna lehetséges és törvényszerű. Erzsébet 
maga részéről szintén felszólította Stuart Máriát, engedne az 
elhúnyt király atyjának s barátjainak annyi időt, mennyi a 
gyilkosok bűnösségének kiderítésére szükségeltetik. Figyel
meztette, hogy e részbeni vonakodása nagyban gyanút ébresz
tene ellene, s felhítta, nyújtson alkalmat a világnak hogy ez őt 
ártatlannak nyilváníthassa ezen iszonyú bűntől, mert különben
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eltaszíttatik a fejedelmek által s lealacsonyíttatik a népek 
szemeiben, „hogysem pedig így járjon, mondá szokott metszd 
beszédmódjával, inkább becsületes temetést mint beszennyezett 
életet kivánnék önnek. . . Kérem az Istent, hogy sugallatával 
arra indítsa, mi becsületére, barátjainak pedig vigasztalására 
szolgálhatna.a

Stuart Mária sem Lennox igazságos megkeresésére, sem 
Erzsébet előrelátó tanácsaira nem hajolt. Azt akará, minden 
úgy történjék, mint Bothwell s barátjai azt elrendezték. A  ki
tűzött napon april 12-én az esküdtszék megnyittatott a Tol- 
booth házban, hol Bothwellel egyrangú s párthívei közül vá
lasztott nemes birák ültek össze. A törvényszék, melynél 
mint örökös legfőbb Ítélő lord Argyle gróf a gyilkosságnak 
szintén előmozdítója elnökösködött, két száz puskás által őriz
tetett, s négy ezer fegyveres foglalta el Edimburg téréit & 
utczáit. A korona tisztjei megnyerettek vagy félelembe ej
tettek. Tanú nem volt. A vádló Lennox grófnak, ki barátjai 
s fegyveres jobbágyok kíséretében érkezett, meghagyatott, 
hogy csak hat személylyel lépjen Edimburgba, mire visszavo- 
núlt. A vádlott Bothwell gróf biztosan és bizalmasan jelent 
meg a törvényszék előtt. A király kedvencz lován lovagolva, 
testőröktől környeztetve indúlt el Tolbooth felé, nagy számú 
nemesektől kisértetvén, kik hódolatteljes alázatossággal kö
vették. A királynő előtt haladván el, ki Lethington lady tár
saságában a holyroodi palota egyik ablakánál volt, Bothwell 
feléje fordúlt, s kellemteljes búcsú üdvözletét intett. Stuart 
Mária szint’ oly nyiltan tette magáévá kedvese helyzetét, tü
relmetlenségében inkább mint aggodalmában üzenetet küldvén 
hozzá, míg bírái előtt állott.

Valóban nem is volt oka aggódni ezen nevetséges eljárás, 
következményein. A törvényszék ülése sem hosszú sem két
séges nem vala. Felolvastatván a vádirat, melyben Bothwell 
bűnösnek állíttatott, tettleg azonban semmivel sem terheltetett, 
Lennox grófra került a sor, hogy azt bebizonyítsa. Szolgái 
egyike Cuningham Robert jelenvén meg helyette, indokolá ura 
elmaradását, s nevében megújította a gyilkosság vádját Bothwell 
gróf ellen, s halasztást kért bebizonyíthatására. Ez megta- 
gadtatván, óvást tett minden oly Ítélet ellen, „mely által, úgy 
mond, oly személyek oldoztatnának föl, kik, mint ura a lord
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állítja, általánosan a király gyilkosainak ismertetnek.“ A ko
rona ügyészei a népnek nagy elégedetlenségére, hallgattak, s 
Bothwell, miután büntelensége mellett szót emelt, „bizonylatok 
hiányában egyhangúlag fölmentetett.u Ekkor ezen vakmerő 
nyilvános kihivást intézett vádlóihoz, késznek nyilatkozván 
fegyverrel védeni meg ártatlanságát bárki ellenében, ki azt 
még kétségbe vonni merészelné.

Ezen ép oly botrányos mint előrelátott feloldozás után, 
Stuart Mária új kedvezményekkel tetézvén azokat, melyekkel 
Bothwelit csak az imént elhalmozá, neki adományozta a dun- 
bari urodalmat és erősséget, s kiterjesztette tengernagyi ha
talmát. A nemesség közül senki sem volt többé képes s nem 
is látszott ezentúl hajlandónak neki helyt állani. Lennox Angol
országba menekült. Murray, Skóthon leghatalmasabb embere, 
még a király meggyilkoltatása előtt visszavonúlt az udvartól, 
s három nappal a tolboothi törvénykezés előtt az országból 
eltávozott, Francziaországba ment. Semmi sem állott többé a 
királynőnek s diadalmas kedvenczének útjában. Azért is, 
midőn harmadnapra az esküdtszék ülése után a parlament 
egybegyülvén, Stuart Mária azt megnyitandó vala, Bothwell 
részesült azon kitüntetésben, hogy a koronát és kardot vigye 
a királynő előtt. Skóthon hármas rendei helybenhagyták az 
esküdtszék Ítéletét, s kárhoztatván az edimburgi falragaszokat, 
intézkedést tettek azok ellen. Mindenki megkapta engedé
kenysége díjját. Az esküdtszéki birák közül öten megerősí
tést nyertek azon kedvezményekre nézve, melyeket az udvar 
részéről bírtak. Huntly beleegyezvén, hogy nővére Bothwelltől 
elválasztassék, ismét minden javai birtokába lépett, melyek 
több év előtt elkoboztatván, mindaddig vissza nem adattak. 
A katholikus Mária, a protestáns Bothwell iránti szenvedélye 
által el vakítva, eltörölte a reformált felekezet elleni törvénye
ket, mit addig soha tenni nem akart, és fizetést biztosított a 
szegény lelkészek számára. Ekkép vélte megnyerni a nemes
séget, elhalmozván azt adományaival s megszerezni a pres- 
byteri egyház támogatását.

Azonban a presbyteri egyház meg nem kímélte szigorú 
Ítéletétől, s a nép mindinkább lealjasodni látván őt Bothwell- 
hezi viszonyában, lassanként reá is kiterjesztő megvetését. Bű
nösségének gyanúja alant is gyökeret vert, s egyszer, midőn a
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város piacza előtt haladna el, az ott levő asszonyok e sza
vakkal keltek föl: „Isten áldja kegyelmességedet, ha ártatlan
férje megöletésében.u Szerencsétlenségére a közérzelem szózata 
sem tartóztatta föl szenvedélyét.

Bothwell be nem érte büntetlenségével. Nem is elégí
tette ki öt azon nagy kedvezés, melyben mint alattvaló, s 
azon mulékony hatalom, melyben mint kedves részesült. Mást 
tartott szem előtt, midőn a királyt megöleté. Czélja volt nőül 
venni a királynőt, aztán pedig sikeresebb és merészebb vá
gyakkal érni el a trónt, mint a nagyravágyó és boldogtalan 
Darnley. Két akadály gátolá ezen kettős szándékot: nem régi 
házassága Gordon ladyvel s a fiatal királyi herczeg élete. El 
kellett válnia nejétől, hogy ezen akadályok elsejét legyőzze, 
aztán pedig nőül vevén a királynőt, hatalmába ejteni fiát, 
hogy elhárítsa a másodikat. A népösztön el nem tévesztette 
ezt. Átlátta, hogy Bothwell biztosítani kivánván előbbi bűn
tettének gyümölcseit, még másokra is fog vetemedni. „A  ki
rálynő házassága Bothwellel és a királyi herczeg halála, így 
irt Drury Cecilnek, ez az, mivel most foglalkoznak.u

Nem csak Erzsébet királynő ezen egyébbként igen jó l 
értesült ügynöke szólott eképpen: de Stuart Mária egyik
hive is. „Azonnal hire járt, úgymond Melvil Jakab, hogy a 
királynő Bothwell grófhoz akar nőül menni. . . Ezen hir fel- 
indítá mindazokat, kik érdekkel viseltetnek ezen fejedelemnő 
becsülete s az ifjú herczeg élete iránt, ki nagy veszélynek 
volna kitéve, atyja gyilkosának kezei közé kerülvén.u Senki 
sem merte a királynőt arról lebeszélni. Bothwell dühétől és 
boszújától félt mindenki. Azonban egy a többieknél bátrabb 
nemes, Herries lord, különösen azért jött Edimburgba, hogy 
Stuart Mária lábaihoz omolván, mindenre kérje őt, ne menne 
nőül ahhoz, kit az egész ország férje gyilkosának tart, ha 
nem akarja eljátszani becsületét, veszélyeztetni fiát, s maga 
magát elveszteni. A királynő meglepettnek látszott, s szokásos 
színlésével válaszolt, hogy nem érti ezen zajt, miután szive 
soha sem dobogott Bothwellért. Herries ezen üdvös, de siker
telen tanácsadás után sietve visszatért váltott lovakon, melye
ket útfélen készen tartatott, hogy Bothwell boszúja elől meg
meneküljön.



142

Melvil hasonló hü ragaszkodástól indíttatva ugyanazt 
mervén a királynőnek tanácsolni, ez igen roszúl fogadá s ér- 
tesíté róla Bothwellt. Az eszélyes Lethington roszalá Melvil- 
nek ezen veszélyes nyíltságát. „Mihelyt Bothwell értesül
felőle, mondá neki, megöleti Önt. Azért gyorsan vonuljon 
vissza. — Elég sajnos, viszonza Melvil, hogy mindenki veszen
dőben látja a királynőt, és senki sem meri figyelmeztetni. —  
On mint becsületes, de nem mint okos ember cselekedett, vá- 
laszola Lethington.u Nem csalódott, midőn Melvilt veszélyben 
hitte. Bothwell csakugyan kereste őt, hogy megölje, s Melvil 
kénytelen volt nehány napig rejtve tartani magát, míg a 
királynőnek sikerült Bothwellt lecsillapítani.

Bothwell kénykedő vakmerősége egy még rendkivülibb 
tettben nyilvánúlt. Meg akart győződni a főneraesség pártolá
sáról a királynőveli házassága ügyében. April 19-én estve, 
mely napon a parlament akkori ülésszaka berekesztetett, Mor
ton, Argyle, Huntly, Cassilis, Glencairn, Rothes, Sutherland, 
Errol, Caithness, Eglinton grófokat, Boyd, Seton, Sainclair, 
Semple, Oliphant, Ogilvy, Ross-Hacat, Carleile, Hume, Inner - 
meith stb. lordokat, meghítta vacsorára a szomszéd anslayi 
korcsmába, melyet aztán két száz puskással vétetett körül. 
Asztal fölött megmondá társainak, hogy a királynő beleegyezik 
nőül menni hozzá, s szemtanúk állítása szerint annak írott 
meghatalmazását mutatá elő, melyben felszólíttatott, terjesz
tené ezen ügyet a nemesség elé. Az erre támadt zavarban 
Eglinton gróf kiszökött. A többiek gyalázatos gyávasággal 
írásban adták, hogy meg vannak győződve Bothwell ártatlan
ságáról, kötelezték magukat öt minden rágalmazó ellen meg
védeni, s „ezen nemes és hatalmas lordot“ illő férjül ajánlot
ták a királynőnek, kinek hosszabb özvegysége, úgy mondák, a 
közügy érdekének ártalmára szolgálna. Beleegyeztek, hogy 
Bothwell igényeit a királynő kezére éltükkel és vagyonuk
kal támogassák, ha pedig ezt megszegnék, becstelen és lö- 
vagiatlan embereknek, méltatlan és alávaló árulóknak tekin
tessenek. A szent-endrei, aberdeeni, dumblanei, brechini, 
rossi, az orkadákbeli stb. püspökök aláírták ezen házassági 
„bond“ -ot. Ezen tény gyalázatára vált a skót nemességnek, 
mely hozzájárúlt, vagy belenyugodott, Stuart Máriának pedig
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vesztét okozta, még inkább felbuzdítván őt Bothwellel tervezett 
gyászos házasságára.

Inkább mint valaha szerelmes volt belé, bár ezen erő
szakos férfi eljárása néha sértő volt reája nézve. Ugyanis 
kételkedni látszott vonzalmában és hűségében, s rósz vélemé
nyét sérta durvasággal adta tudtára; eltávolítá tőle Reres 
ladyt, kit készségesének tartott, és saját nővérével Coldingham 
ladyvel helyettesíté. A szerencsétlen királynő arra jutott, 
hogy a szenvedély egész gyöngeségével és alázatosságával 
Írjon neki: „Majd valakit veszek magamhoz, kinek modorát
ínye szerintinek tartandom. Esedezem, hogy egy másróli vé
leménye el ne idegenítse hűségem iránti jó  indulatát. Nem 
bízik-e bennem, ki kétségen kívül akarom helyezni, s kijelen
teni ártatlanságomat? O édes lelkem, ne tagadja meg, s ne 
kívánja, hogy bebizonyítsam engedelmességemet, hűségemet, 
tartózkodásomat s önkényes alárendelésemet.^ Az udvarnál 
minden állomásokról s mindenki létéről Bothwell rendelkezett. 
Az egyetlen ember, ki bizonyos pontig neki ellenállhatott 
volna, Murray elutazott, be nem várván nővére házasságát, 
melyet előre látott, de megakadályoztatni képes nem volt.

Hallatlan dolog, ezen házasság egy Stuart Mária által sa
játkezűig aláírt szerződés által még april 5-én, tehát egy héttel 
Bothwell feloldoztatása előtt Ion megállapítva. Titokteljes siet
séggel készíttetett elő. Bothwell arra nyíltan igényt nem elkel
hetett, sem Stuart Mária önkényesen rá nem állhatott, Darn- 
leynek csak imént történt halála után, kit az egyik harmadfél 
hónappal előbb megöletett, a másik pedig még tovább gyá
szolni tartozott. Mit tettek hát? szöktetést terveztek, mely 
Stuart Máriát mintegy a szükség kényszerűsége alá helyezvén 
a királynő belenyugvását a rajta mint nőn elkövetett erőszak 
következménye gyanánt vala feltüntetendő. Szerencsétlensé
gére ez alkalommal is bűnrészese volt Bothwellnek, mint az 
csak nagyon is világosan be van bizonyítva. Megegyeztek, 
hogy midőn a királynő fiát Stirlingben meglátogatván, kísére
tével a várat elhagyja s visszafelé fog tartani, Bothwell túl
nyomó erővel útját állja s személyével akaratát is hatalma alá 
hajtja. Bothwell a szöktetés előkészületeit megteendő, eluta
zott. Távolléte alatt Stuart Mária leveleket intézett hozzá, 
melyek bizonyságot nyújtanak szorongásairól és szerelemfélté
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séről, szenvedélyes elszántságáról s azon türelmetlenségéről, 
melyet még Bothwell híveinek ellenvetésein is érezett. Huntly 
is beavattatott a titokba. Megkísérlé visszatartóztatni a király
nőt , ki is ezért nagy bizalmatlansággal viseltetett iránta. 
„O (Huntly) ezen vállalatot esztelennek állította, igy írt Mária 
Bothwellnek, s hogy becsületem nem engedi ön nejévé lennem, 
miután ön házas, s hogy önnel nem mehetek, miután emberei 
sem tűrnék ezt, látván uraik ellenszegülését. En azt felelém 
neki, hogy miután ennyire mentem, ha csak ön vissza nem lép, 
semmi rábeszélés, de még a halál sem bírhatna arra, hogy 
szavamat megszegjem.^

Egy másik levélben ő maga beszéli el szerepét, melyet 
a szöktetésnél játszania kellett. „A  mi az én személyemet 
illeti, tudom, hogy, kell magamat tartanom, emlékezvén meg
állapodásunkra. Úgy hiszem, Ön hosszú szolgálatai s azon 
nagy barátságnál és kedvezésnél fogva, melylyel a főurak ön 
iránt viseltetnek, megérdemli, hogy bocsánatot nyerjen, annál 
is inkább, minthogy ez ügyben semmikép sem szegi meg 
alattvalói kötelességét, miután nem a végből teszi azt, hogy 
kényszerítsen engemet, és fogva tartson, de hogy biztosítsa 
magát irányomban, s miután én másoknak minden ellenzése 
és rábeszélése által sem gátoltatom, hogy beleegyezzem abba, 
mit Ön szolgálatai által egykor elérni reményi; s miután rö
viden szólva, ez azért történik, hogy alázatos kérelemmel 
járulhasson elébem, bár némi alkalmatlansággal.^ A tett pil
lanata közeledtével, azok részéről támadtak nehézségek, kik 
a királynő kiséretéül voltak kijelölve. Sutherland gróf kijelen
tette, hogy inkább meghalna, mintsem eltűrné, hogy a királynő 
mig őrizetére van bízva, elragadtassék. Huntly gróf szomorú
sággal eltelve s küzdelemtől tartva, félt hogy majd a királynő 
iránti hálátlansággal vádoltatik, s árúlónak tekintetik. „F i
gyelmeztetni akartam önt, ezt írá Mária Bothwellnek, Huntly 
aggodalmaira, hogy közelebbről vizsgálja meg a dolgot, bár 
kétkedés nélkül, s hogy annál erősebbé tegye magát, mivel 
nekünk tegnap háromszáz lovasunk volt tőle s Levistontól 
(Livingston). Az Isten szerelmére kérem, inkább több kísé
retet vegyen magával mint keveset, mert ez főgondom.u

Bothwell csakugyan túlnyomó erőre tett szert. Stuart 
Mária april 21-én hétfői napon, megállapodásuk szerint fia
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látogatására ment a stirlingi várba: de csak másod magával 
hölgyei közűi juthatott be a királyi herczeg szobájába. Mar 
gróf gyanakodván, a többi kiséretbelieket be nem bocsáttatá. 
Harmadnapra csötörtökön 24-én, midőn StirlingbŐl Edim- 
burgba tért vissza, ezen várostól hat mértföldnyire Almond 
Bridge mellett Bothwellel találkozott, kit nyolczszáz lovasból 
álló csapat kisért. Bothwell megragadá a királynő lovának 
kantárát, s őt minden ellenállás nélkül hatalmába ejtvén, Dun
bar várába vezeté, hol mindent készen tartott elfogadására. Em
berei letartóztatták Huntlyt, Lethingtont s Melvilt, s ez utóbbi
nak megnyugtatásául Blacater kapitány kijelentette, hogy min
den a királynő beleegyezésével történt. Stuart Mária több ideig 
egy fedél alatt maradt Bothwellel, kényének kitéve. De a 
szöktetés csak előjátéka volt a házasságnak. Bothwell váló- 
pörét Gordon Johanna lady ellen a szent-endrei érsek előtt 
folytatá, ki társasszéki jogaiba való visszahelyeztetését nyeré 
készsége dijjáúl, valamint szintén a presbyteri egyházi biróság 
vagyis kiküldöttség előtt. Az ó és új egyház ezen két rend
beli törvényszékei beleegyezvén abba, egyik a katholikus 
Gordon Johanna, másik pedig a protestáns Bothwell részé
ről, a házasságbontás május 3-án kimondatott. Ezen napon 
Stuart Mária Dunbarból visszatért Edimburgba. A városba 
érvén, Bothwell tiszteletteljesen kantáránál fogta a királynő 
lovát, katonái pedig földre veték lándsáikat, mintegy jeléül 
annak, hogy Stuart Mária egészen szabad, s hogy Bothwell 
nem más mint engedelmes és lefegyvérzett szolgája. A ki
rálynő viszont kijelenté, hogy megbocsát Bothwellnek s tudatá 
szándékát, nőül menni hozzá.

Ezen hír, bár senkit sem lephetett meg, általános felin
dulást okozott. A reformált egyház megtagadá az elrendelt 
házassági kihirdetést. Knox távollétében, ki Riccio meggyil
koltatása óta Skóthonból eltávozott, Craig egyike a presbyteri 
lelkészek főbbjeinek, fölhozá, hogy a királynő fogolynak 
tekintendő, s hogy különben is a kihirdetési rendelet nem 
Írásban adatott ki. Ekkor törvényszéki jegyző jelent meg 
levelet hozván a királynőtől, melyben a kihirdetést elrendelő s 
fogságának hírét megczáfolá. Craig még erre sem hajolt; a 
felekkel kívánt szembesíttetni a titkos tanács előtt. Ott bátor 
hévvel kikelt Bothwell ellen, gyilkossággal, rablással és há-

Stuart Mária. 10
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zasságtöréssel vádolván őt. Aztán, hogy az adott parancsnak 
megfeleljen, kihirdető a házasságot, s ezeket mondá szószék
ről a protestáns közönségnek: —  „Eget és földet bizonyságul 
hívom, hogy átallom, utálom ezen házasságot, mint gyűlöletest 
és szörnyűt a világ előtt, s felszólítom a híveket, intézzenek 
buzgó imákat Istenhez, hogy ezen minden okossággal s lelki- 
ösmeretességgel ellenkező egyesülés megakadályoztassék, ezen 
boldogtalan országnak megelégedésére.“

Az el vakított Máriát az általános roszalás rémitő fénye 
sem volt képes felvilágosítani; daczolt mindennel, hogy keble 
szenvedélyét kielégítse, s kedvenczét magához emelje. Május 
12-én az edimburgi legfőbb törvényszéknél megjelenvén a kü
lönösen e czélból összehívott elöljáróság és országos nemesség 
előtt kijelentette, hogy szabad, s hogy Bothwellnek azon sér
tést, melyet ez ellene elkövetett, későbbi jó viseletéért meg
bocsátotta, s őt most a legfőbb méltóságokkal fogja felru
házni. Csakugyan még az nap orkneyi és shetlandi herczeggé 
emelte, s önkezével tette fejére a herczegi koronát. Harmad
napra aláírta ezen „nemes és hatalmas herczegugel való házas
sági szerződését, a végből, úgymonda, hogy kilépjen magános 
özvegységéből s szaporítsa nemzedékét. Végre május 15-én 
reggeli négy órakor a házasság katholikus és protestáns szer
tartás szerint is megköttetett az orkneyi érsek által Craig 
jelenléte mellett a holyroodi palotában.

Kevés skót four von részt ezen lázasztó szertartásnál, 
mely három hónappal a király meggyilkoltatása után, özve
gyét gyilkosa nejévé tette. A nép komor csenddel és rosza- 
lással fogadta azt. Másnap következő verset találtak a palota 
kapuján kiragasztva:

„Mense malum majo nubere vulgus ait.u
„A nép azt tartja, hogy májusi házasság roszra visz.u

E?en fenyegető jóslat, ama házasságra vonatkozván, 
melyet a közerkölcsérzület általánosan kárhoztatott, csak
hamar teljesedett is.
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Hatodik fejezet.
Stuart Mária bajoskodásai Bothwelleli házassága után. —  Általános 
aggodalom a királyi herczeg életéért. —  A  nemesség nagy része szövet
ségre lép Bothwell és Stuart Mária ellen. —  A  grangei laird a szövetség 
nevében segélyt kér Angliától. —  Bortwick vára megtámadtatik a szö
vetségesek legmerészebbjei által, kik Stuart Máriát és Bothwellt ott meg
lepni vé lték .'—  Stuart Mária és Bothwell visszavonulnak Dunbarba. —  
A szövetségesek bevonúlnak Edimburgba, kiáltványt tesznek közzé, és 
fegyverre szólitják a népet a király megboszúlása s a királyi herczeg 
megvédelmezése végett.— A  királynő sereget gyűjt, Edimburgnak tart, honnan 
a szövetségesek fegyveresen kivonulnak s eleibe mennek. —  A két sereg 
látványa és elhelyezése. —  Du Croc franczia követ sikertelen közbenjá
rása. —  A királynő seregének megrendülése Carberry Hillnél. —  Bothwell 
és Stuart Mária elválnak, az elsőbbi Dunbarba vonul vissza, a másik pedig 
megadja magát a szövetségeseknek. Ez utóbbiak kötelezettségeket vállal
nak a királynő iránt; s nem teljesítik. —  Éjjeli bevonulás Edimburgba, 
hova Stuart Mária mint fogoly vezettetik. —  Sértő néptüntetések. —  A  ki
rálynő kétségbeesése; bebörtönöztetése Lochlevenben, Lindsay és Ruthven 
őrizete alatt. — A titkos tanács lordjainak kormányzása. —  Egy ládácska 
fölfedeztetése és elvétele, melyben Stuart Máriának férje meggyilkoltatására 
és Bothwelleli házasságára vonatkozó levelei foglaltatnak. —  Bothwell czin- 
kosai közűi többek elfogatnak s vallomásokat tesznek. — Különböző tervek a 
királynő élete ellen. —  Letétele. — Kényszerített aláirása. —  A  királyi her
czeg VI. Jakab nevezet alatt megkoronáztatik. —  Murray kormányzóvá 
neveztetik. —  Erzsébet magatartása. —  Throckmorton Skóthonba küldetik; 
az angol királynő ajánlatai visszautasittatnak, e miatti haragja. —  Murray 
visszatérte; találkozása Erzsébettel Londonban, és Stuart Máriával Loch
levenben; fogoly nővére iránti kemény szivűsége, fondorkodásai a kor
mányzóság elérése végett, melyet elfogad. —  Esküje s közigazgatása. —  
A parlament egybehivatása, mely helybenhagyja a Stuart Mária ellen tett 
intézkedéseket. —  Bothwell futása előbb az Orkadakra, aztán az éjszaki 
tengerre, hol dán hajós hatalmába esvén Malmoe erősségbe záratik. —  
Több alárendelt czinkosa megfenyittetik, a főbbek büntetlenül hagyatnak. —  
Stuart Mária tartózkodása Lochlevenben. —  Kimenekülése. —  A  nemesség 
nagyobb része hozzá áll. —  Hadsereget gyűjt Hamilton vára körül. —  
Murray erélyessége; intézkedései Glasgowban. —  Langside melletti ütkö
zet. —  A  királynő seregének megveretése. —  Stuart Mária Angolországba

menekül.

A bünhődés csakhamar bekövetkezett Stuart Máriára nézve. 
Már az összekelés napján szenvedélyes jelenetek fordultak elő 
közte és Bothwell között. Du Croc franczia követ, ki nem 
akart részt venni a menyekzonél, ezt irá Medicei Katalinnak és 
IX. Károlynak : „Fölségtek lehetetlen hogy igen rósz néven ne 
vegyék ezen házasságot, mert valóban nagyon szerencsétlen

10*
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az, s már már bánni is kezdik. Csötörtökön (május 15-én) ő 
felsége magához hivatott, mely alkalommal idegenszerű vise
letét vettem észre közte és férjem között; mit menteni akarván 
azt mondá, hogy ha szomorúnak látom, ez onnan van, mert 
örvendeni nem akar, állítván, hogy soha sem fogja ezt tenni, 
s csak a halált kívánja. Tegnap 16-án dolgozószobájába lévén 
elzárkózva Bothwellel, fenszóval kiáltott, adjanak .neki kést, 
hogy megölje magát. Azok kik az előszobában voltak, hal
lották. Azt hiszik, hogy ha Isten nem segíti, kétségbe esik.^ 
Ezen rögtöni és szenvedélyes meghasonlás, mely Máriát csak 
elkeserité, de ki nem gyógyíthatá, Melvil által is bizonyíttatik. 
„Már is nagyon roszúl bánnak ezen fejedelemnővel, úgymond, 
és én magam hallottam a mint egy nap Erskine Arthur jelen
létében tőrt kívánt hogy megölje magát, máskülönben az ab
lakból akarván kiugrani.w

Both well sértő gyanút mutatott iránta s lealázta durva 
követelései által. Való vagy csak színlett szerelemféltésében 
nem tűrte hogy a királynő meghitt viszonyban maradjon bárki
hez is. Kétségkívül attól tartván, miszerint őt is oly hamar 
megutálja, mint megutálta Darnleyt, szünet nélkül gyötörte 
szivét, hogy foglalkodtassa, s boldogtalanná tette, hogy hűtlenné 
ne lehessen. „A  menyekző utáni naptól kezdve, irá tovább 
du Croc Medicei Katalinnak, mindig csak könnyezett és panasz
kodott, miután Bothwell nem engedé hogy csak tekintsen is 
valakire, ha bár jó l tudta, hogy ő is szeretett mulatni s jól 
tölteni idejét, mint akárki más.w Mária kínoztatva Bothwell 
által, de szerelemmel ragaszkodván hozzá, feltette magában, őt 
férjéül ösmertetni el a külföldi fejedelmek által. A dumblanei 
püspököt küldé a franczia és római udvarokhoz, s kedvező 
színben igyekezett feltűntetni új házasságát. Ezen házasság, úgy 
monda, mellőzhetlenné vált a skót nemesség Írott s majdnem 
egyhangú kívánata következtében; s Bothwell nagy tulajdonsá
gai és kitűnő szolgálatai által kellőleg indokoltatik és men
tetik. Miért is hajolván az ország fő urainak sürgős felszólítá
sára, s meghallgatván Bothwell felvilágosításait, megbocsátotta 
neki az ellene elkövetett erőszakosságot, egyaránt ösztönöztetve 
szerelme és a kényszerűség által. Hozzátevé, hogy miután 
ezen lázadó, sem asszonyi hatalmat, sem külföldi fejedelmet 
tűrni nem akaró nemzet pártos nyugtalansága által kénysze-
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ríttetve, alattvalói egyikéhez kellett nöűl mennie, ezek között 
senkit sem találhatott, ki Bothwell grófhoz akár nemzetsé
gének hírére, akár személyes érdemeire, okosságára és bá
torságára nézve hasonlítható lett volna, miért is ellenkezés nél
kül hajlott az ország hármas rendéinek kivánatára. Angolor
szágba Melvil Róbertét küldötte hasonló utasítással. Azon 
esetre, ha Erzsébet királynő különösnek találná, hogy (Stuart 
Mária) ahhoz ment nöűl, ki előbbi férjének megölésével gya- 
nusíttatott, s kinek neje még életben van, meghagyá Melvilnek, 
emlékeztetné T ell feloldoztatván az ország

lanságát föntartani, s hogy törvényes elválás által egészen 
szabaddá Ion. Stuart Mária felkérte a franczia és angol ud
varokat, mentenék öt, hogy beleegyezett ezen nyakra-főre 
történt házasságba, s miután az már visszavonliatlanná vált, 
terjesztenék, ki férjére is azon barátságot, melyei iránta visel
tetnek.

Bothwell maga részéről rövid és alázatos levelet irt IX. 
Károlyhoz, Erzsébetnek ,pedig ügyes és öntudatos hangon 
ajánlotta föl szolgálatát. Óvást tett a£on rósz vélemény ellen, 
melyei ezen királynő iránta viseltetni látszott s hozzátevé: 
„Lehet, hogy fényesebb származású emberek nyerhettek el
sőbbséget azon magas állásra, melyre föleraeltettem; de senki 
sem fog hőbben ragaszkodni fölséged barátságához, miről 
majd meggyőződni méltóztatik, ha szolgálatomat igénybe ve- 
endi.4í Még mielőtt támogatást keresett volna azon hatal
masságoknál, melyek leginkább befolytak Skóthon ügyeibe, 
az ország minden erejét magához ragadá, s biztositá magát a 
főhatalom gyakorlatában az által, hogy a titkos tanácsot ba- 
rátjaiból és párthiveiből alkotta össze. Bejuttatá abba a szent
endrei érseket, Oliphant, Boyd, Herries és Fleming lordokat, a 
gallowayi és rossi püspököket, kik ott Huntly és Crawford gró
fok mellett foglaltak helyet. Hepburn auldhamstocksi lelkészt, 
ki Gordon ladytőli elválását intézte, kérvények igazgatójává 
neveztette ki.

Mig Mária és Bothwell ezen elővigyázati rendszabályok 
által biztosságukat megalapítani vélték, súlyos megpróbáltatás 
és rettentő büntetés várt reájok. Félelmes szövetség alakúit 
előbb Bothwell aztán Stuart Mária ellen. Ezen szövetség,

törvényszéke módon ajánlkozott ártat-
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melyet mindeddig a házasságra következettnak tartottak, meg
előzte volt azt, mint ez az angol State paper office-ból nem 
rég kivont becses levelezések által bizonyíttatik. Közvetlenül 
az april 19-i nevezetes vacsora után az anslayi csapszékben, 
a főbb lordok, kiket Both well terveinek aláírására kénysze- 
rített volt, titkon egyesültek, hogy azoknak ellenszegüljenek. 
Argyle, Athol, Morton és Kirkaldy grangei laird attól tar
tottak, hogy a királynő nem bírván többé magával és elra
gadtatva szenvedélye által, ki találja szolgáltatni fiát Bothwell- 
nek, s ez pedig mint előbb atyját, most majd őt is elteszi láb 
alól. A grangei laird nevükben segélyt kért Erzsébettől Both- 
well ellen, kinek hatalma ellenállhatlanná válnék, ha sikerülne 
a korona tekintélyével fedeznie saját merészségét. Ez értelem
ben irt april 20-án Bedford grófnak, megmondván, miszerint 
a királynő oly bolondúl szereti Bothwellt, hogy több személy 
előtt késznek nyilatkozott „inkább tétovázás nélkül lemondani 
Francziaországról, Angolországról és saját honáról, s egy fehér 
szoknyába öltözve a világ végéig követni Bothwellt, mintsem 
elválni tőle.w

Két nappal Stuart Mária elragadtatása után a grangei 
laird újra így irt Bedfordnak: „Ezen királynő nem nyugszik, 
mig minden becsületes embert el nem idegenít magától az or
szágban. Midőn Bothwellt arra bírta, hogy személyét nyílt 
erőszakkal hatalmába ejtse, szándéka az volt, hogy siettesse 
házasságát, melyet még előbb Ígért meg neki mintsem férjének 
megölésére felszólította. Sokan vannak, kik ezen gyilkosságot 
megboszúlni készek, de az ön úrnőjétől tartanak s én oly 
igen hajlandó vagyok magamra vállalni ezen boszúlást, hogy 
vagy ahhoz kell látnom, vagy elhagynom az országot... Kérem 
uraságodat, tudassa velem úrnője szándokát, mivel Franczia- 
ország szívesen fogad, ha reá támaszkodunk.u Végre május 
8-án még sürgetőbb és szabatosabb módon fordúlt Bedfordhoz, 
közölvén vele, hogy nagyobb része a nemesség azon tagjai
nak, kik az utolsó parlament alkalmával éltüket féltvén, lel- 
kiösmeretük és becsületükkel össze nem férő dolgokat voltak 
kénytelenek aláírni, most Stirlingben összegyűlvén, szövet
séget képeztek. „Megállapodásuk pontjai, tévé hozzá, követ
kezők: előbb kiszabadítani a királynőt Bothwell kezeiből, 
kinek hatalmában vannak az erősségek és hadiszerek, s kinek
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parancsa alatt állanak a harczosok; aztán szorosabban őrködni 
a királyi herczeg biztossága felett, hatalmukba ejtvén szemé
lyét; s végre üldözőbe venni a király gyilkosait. Ezen hármas 
czél elérésére éltüket és vagyonukat lekötötték. Felszólítottak 
engemet, Írjak uraságodnak, hogy elnyerhessék úrnője támo
gatását ezen kegyetlen gyilkos megbüntetésére, ki a királynő 
legutóbbi Stirlingben léte alkalmával felbujtott nehány személyt, 
hogy megmérgezzék a királyi herczeget; mert ezen barbar 
zsarnok be nem éri azzal, hogy megölte az atyát, de még a fiút 
is el akarná veszteni, attól tartván, hogy majd egykor kikapja 
bérét. A Stirlingben összegyűlt lordok következők: Argyle, 
Morton, Athol és Mar grófok.u Biztositá egyébiránt, hogy 
Glencairn, Cassilis, Eglinton, Montrose, Caithness grófok és 
Ochiltree, Ruthven, Drummond, Gray, Glammes, Innermeith, 
Lindsay, Hume lordok is hozzájuk csatlakoznak, s hogy a 
szövetségesek sereget mentek szedni illető hazájukba.

Hogy mily általános volt az érzet, mely őket Bothwell 
ellen egyesítő, az bizonyítja, hogy Melvil Robert Stuart Mária 
bizalmának letéteményese s kevéssel utóbb Erzsébet udvaránál 
követje, szintén szövetségükhöz állott. Egy azon időtájt 
Cecilhez irt levelében ő is mint a grangei laird segítséget 
kért Angolországtól a királynő megszabadítására s a király 
gyilkosainak megbüntetésére; s valamint a grangei laird 
szintén kijelentette, hogy Francziaország kész nekik segélyt 
nyújtani, ha Angolország megtagadná. Ugyanis a franczia 
udvar látván hogy Stuart Mária szabados viselete által magát 
mindinkább lealacsonyítja, s hibái által vesztét idézi elő, s 
attól tartván, hogy Skóthon ismét az angolok kezei közé 
kerül, jobbnak tartotta a királynőt hagyni el mint az országot. 
IX. Károly Villeroyt küldötte du Crochoz titkos utasításokkal, 
melyekben következő nevezetes tétel fordúl elő: „Nevezett
Villeroy úr megmondja, hogy ő fölsége közölvén vele véle
ményét, a skót királynő ügyeinek keserves állapotáról, azok 
után mit annak lealjasodásáról nevezett du Croc ur leveleiből 
s más megdöbbentő hírek után megtudott; s tapasztalván, hogy 
a nevezett főurak vállalata kéz alatt pártoltatik és előmozdít- 
tatik az angolok részéről, kiknek kedvezése ugyancsak rom
lásukat idézné elő: a király úgy akarja, hogy nevezett du 
Croc úr megtudja, miszerint ő fölségének fő kivánata és
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szándéka megtartani a skót királyságot és annak ragaszkodá
sát, s meg nem engedni, hogy bár mely előfordulható oktalan
ságok ürügye alatt az tőle elidegenedjék s más ragaszkodásra 
keljen mint ő iránta; itíar pedig ez bizonyára úgy történnék 
az angolok tekintetében, kikhez a nevezett urak mint párto
lóikhoz fordulnának, ha a király részéről semmi biztosítást 
nem nyernek.u Úgy látszik, hogy du Croc a franczia udvar 
ezen politikájához alkalmazkodván a szövetkezett lordoknak 
hadcsapatot és segély-pénzeket ígért

De ezek inkább Erzsébethez folyamodtak, ki tétovázott, 
zavarban lévén, vájjon szövevényes politikájának érdekei vagy 
pedig a királyi sérthetlenségrőli elmélete után indúljon-e? Egy 
részt attól tartott, hogy vonakodása által a skót lordokat a 
franczia szövetség felé tereli, más részt átallotta előmozdítani 
a népeknek mindig veszedelmes fölkelését fejedelmeik ellen. 
A grangei laird levelei boszantották őt, s úgy nyilatkozott, 
hogy soha sem lehet megengedve egy alattvalónak feltárni a 
világ előtt fejedelmének gyöngéit és hibáit. Kijelentette, hogy 
a királyi herczegnek anyja éltében történt megkoronáztatása 
sem általa sem egyetlen más uralkodó által sem fogna hely- 
benhagyatni. Nehogy azonban Bothwell által a francziáknak 
kiszolgáltassák, késznek nyilatkozott segíteni a szövetséges 
lordokat, ha ezek a királyi herczeget kezei közé bocsát
ják. De minthogy tettei ritkán feleltek meg szavainak, csak
hamar felbátorította őket, mielőtt elérte volna, mit tőlök kí
vánt. Cecil az eszélyes és szilárd politikus vállalta magára 
őt végre érzeteinek érdekei alárendelésére s lassankint ugyan 
de biztosan azon határozatokra bírni, melyek legkevésbbé 
voltak ínyére, de leginkább szolgáltak hasznára. — Melvil 
Robert, kit Stuart Mária házassága után hozzá küldött, s 
ki Bothwell iránti gyűlöletből az ellenkező párthoz állott, Er
zsébet fejedelmi aggályai s kevély érzelmei daczára kevés
sel utóbb kieszközölte tőle, hogy segélyt nyújtson a lordoknak 
„tisztes vállalatuknál mint azt nevezték.

A nemesség szövetsége napról napra gyarapodott. Le- 
thington gyanússá válván Bothwell előtt, ki őt majd megölte 
a királynő szobájában, barátjához Athol grófhoz menekült oly 
szándékkal, hogy a szövetkezett lordokhoz csatlakozzék. Stuart 
Mária féligmeddig ösmerte ellenségei szándokát, kik mindany-
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nyian visszavonultak az udvartól. Úgy látszott, nem igen félt 
tőlök, megvetőleg bánt az új szövetség főnökeivel. Ellenök 
fordítván csípős gúnyorát s jellemükre vagy állásukra czéloz- 
ván, mondá, „bogy Athol csak gyönge ember; hogy majd talál 
módot Argyle száját betömni; s hogy Mortont, ki még alig 
vetette le az út porától mocskos csizmáit, visszaküldi a honnan 
jött.u De csakhamar megtudta, hogy sokkal félelmesebbek, 
mintsem képzelé. Bothwell hirtelen kinyilatkoztatván szándo- 
kát, melyre mindenki el volt készülve, parancsolólag követeié 
a királyi herczeg kiszolgáltatását. Mar gróf, kit erre fenyege- 
tőleg fölszólított, azt feleié, hogy csak úgy egyez bele, ha a 
királyi herczeg az edimburgi várban helyeztetik el egy gáncsta- 
lan s bizalomra méltó nevelő felügyelete alatt. De Bothwell 
előbb, mintsem Darnley fiát hatalmába ejthette volna, önmaga 
védelmére kényszerült.

A királynő eltávozott Edimburgból, melynek lakossága 
neki nem igen kedvezett s az ország ezen fővárosától tiz mért- 
földnyire fekvő Borthwick erős várba vonúlt vissza, mely 
Crooskston lairdnek szolgált lakásúl. Hűbéri fölkelést rendelt, 
hogy a Liddisdale kerületet szünetlenűl háborító bordererek 
ellen indúlhasson. Senki sem felelt meg a fölhívásnak, s a 
tervezett hadjárat vezényletével megbízott Bothwell kissé le- 
hangoltan tért vissza a királynőhöz Bortwickba. A szövetkezett 
lordok felhasználták ezen alkalmat, nem csak hogy engedel- 
mességöket megtagadják, de fölkelésüket is véghez vigyék. 
Morton, Mar, Glen cairn, Montrose grófok, Hume, Lindsay, 
Ruthven, Sanquhar, Semple, grangei Kirkaldy, Tullebardin 
és Lochleyen lordok, ezer lovast gyűjtöttek össze, s Bort- 
wick várának tartottak. Hume lord legelőbb ért oda junius
10- én nyolcz száz emberrel, meglepni reménylvén Bothwellt, 
ki azonban közeledtérői értesíttetvén, hirtelen kimenekült. A 
királynő férfi öltönyben ugyanazon estve hagyta el a várat, s 
Bothwellhez csatlakozván, ki nem messze várt reá, vele együtt 
Dunbarnak vette útját, hol reggeli három órakor érkezett meg.

A szövetségesek Borthwick elleni vállalatok meghiúsultával 
Edimburgnak tartottak. Útközben más csoportokkal egyesülvén,
11- én valami három ezer főnyi sereggel vonúltak be az ország 
fővárosába. A népesség részökre nyilatkozott. Miért is Huntly 
gróf, Hamilton Claudius lord, a szent-endrei érsek, a kilwinningi



154

apát s a rossi püspök, kik a várost megszállva tartották, a 
várba menekültek, melyet Bothwell a már ingadozó Balfour 
Jakab őrizetére bízott, ki a szövetségesekre nem tüzeltetett. 
Ezek egy órával Edimburgba való bevonulásuk után következő 
kiáltványt tettek közzé: „Miután a királynő fölsége fogságban 
tartatik, és senki sincs ki az országot kormányozni s férje 
gyilkosait üldözni képes volna, mink a nemesség és tanács 
tagjai minden alattvalónak s különösen Edimburg polgárainak 
megparancsoljuk, segítsék a nemeseket és tanácsbelieket meg
szabadítani a királynőt, megóvni a királyi herczeget s üldözőbe 
venni a király gyilkosait. Úgyszintén parancsoljuk a székelő 
lordoknak s a többi bíráknak, hogy az ország törvényeihez 
képest törvényszéket tartsanak és igazságot szolgáltassanak, 
nem tekintve az ezen vállalat ideje alatt támadható zavarokat. 
Mindazok, kik ezen rendeletek ellen cselekednének az említett 
gyilkosság elömozdítóiúl fognak tekintetni s mint árulók bün- 
tettetni.w Másnap, miután Athol és Lethington is hozzájuk 
csatlakoztak, indulóra készültek Bothwell gróf ellen, „ki is, 
úgy mondák, megölvén a királyt, hatalmába ejtvén a királynőt, 
s becstelen házasságra lépvén vele, most már sereget gyűjt, 
hogy gyilkosság által megszabaduljon a királyi herczegtol is.44

Bothwell csakugyan nem vesztegette el idejét. A királynő, 
mihelyt Dunbarban megérkezett, árulóknak nyilvánította a szö
vetséges lordokat, s zászlói alá hítta maradék párthíveik Két 
nap alatt két ezer ötszáz embert gyűjtvén össze, Stuart Mária 
és Bothwell a szövetségesek ellen indúltak, nehogy ezek időt 
nyervén, még nagyobb erőre szert tegyenek. Június 14-én 
szombati napon indúltak el Dunbarból s Setonban háltak, 
seregük pedig az éjjen át Preston városában volt elszállá
solva. Másnap ismét útnak eredtek, s midőn Gladsmoorba 
értek, a királynő kicsi seregének élén kiáltványt olvastatott 
fel, melyben visszautasítván a szövetségesek vádjait, előadá, 
hogy bizonyos számú Összeesküdte1 1 lezvén ellene és férje

miután nem sikerült őket Borthwickban hatalmukba ejteni, 
most azt szeretnék elhitetni a néppel, hogy előbbi férje a ki
rály meggyilkolását megboszúlni, őt magát fogságból kiszaba
dítani 8 a királyi herczeget az orkneyi herczeg elől megóvni 
igyekeznek. Mindezek, úgymonda, méltatlan ráfogások. Sen

az orkneyi herczeg ellen titkon gonosz szándékukat,
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kinek több oka nem volna megboszúlni a király halálát,, 
ha csak annak okozói fölfedeztethetnének. Mostani férje a 
berczeg semmit sem mulasztott el, hogy ártalanságát nap
fényre derítse, melyet a törvényszék ki is hirdetett, a parla
menti rendek megerösitettek, sőt a jelenlegi fölkelés főnökei 
Írásban elösmertek, ö maga pedig fegyverrel ajánlkozott fön- 
tartani. A mi pedig állítólagos fogságát illeti, az már alattva
lói szemeláttára meg van czáfolva nyilvános házassága által, 
melyre a pártütők beleegyezésével, sőt fölhívásuk folytán lé
pett, kik más színbe akarván burkolni árulásukat, most fia a 
királyi herczeg egy őrizetükre bízott gyermek pártfogói gya
nánt jelentkeznek, ők, kik pedig nem egyebet kívánnak mint
hogy megsemmisítsék őt és nemzedékét, s aztán az országban 
mindent kényük kedvük szerint s ellenőrködés nélkül intéz
hessenek.u A királynő aztán, harczosait hűségre bátorítani és 
megszaporítani akarván megígérte, hogy a pártütők földjeit és 
birtokait elosztja közöttük, melyekben mindegyik vitézségéhez 
és szolgálataihoz mért arányban fog részesülni. A királynő, 
kihez Seton, Yester és Bothwick lordok is csatlakoztak, lóhá
ton, félczombig érő vörös zubbonyba öltözve, s maga előtt 
vitetvén Skóthon zászlaját vezette hadseregét egész a Carberry 
Hilli lejtőre, mely hat mértföldnyire fekszik Edimburgtól ke
letre hol tábort ütött.

A szövetséges lordok szombaton éjfél táján értesülvén 
a királynő seregének mozdulatairól, vasárnap reggeli két és 
három óra között Edimburgból kivonúltak, s elébe mentek. 
Zászlójukra a skót oroszlány helyébe Darnley meggyilkoltatá
sát festették. A király holtteste mellé, mely fa alatt feküdt^ 
fiát ábrázolák térdre borulva s e szavakat kiáltva: O Isten 
ítélj ügyem felett s boszúld meg azt! Ezen gyászlobogó lát
tára Edimburg népessége felháborodott, a szövetségesek kato
nái pedig végkép felmagasztaltattak. A két hadsereg nem
sokára szemben állott: a lordoké a musselbourgi magaslatokon 
foglalt állást, félmértföldnyire a királynő seregétől. Egy kis 
patak által választatván el egymástól, mindkettő bajosan hoz
záférhető állásban volt elhelyezve, s erőre körülbelől egyenlő,, 
de összealkotásra és szellemre nézve különböző vala. A ki
rálynő oldalán kevés vagy semmi nemesség, ingadozó szolgák 
s az ügyüket érő roszalás miatt elcsüggedt katonák; az ellenfél
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seregében az ország legtekintélyesebb főurai s vakbuzgó csa
patok, melyeket még egy nagyravágyó megbuktatására s egy 
gyilkos megbüntetésére irányzott hő vágy is lelkesített.

Mig a két sereg egymással szemben állott, du Croc fran- 
czia követ mint közbenjáró lépett közbe ura a király nevében. 
Kibékitési ajánlataira a lordok azt felelék, hogy azon esetre, 
ha a királynő azon szerencsétlentől, ki őt visszatartja, elvál, 
vérontás elkerülése végett készek őt elösmerni, neki szolgálni 
s hű alattvalói maradni; s hogy ha pedig Bothwell előlép a 
két sereg közé, az ő soraikban is akad bajnok, ki ellene síkra 
száll s fentartja a vádat, hogy ő az elhúnyt király igazi gyil
kosa, ha pedig kettőt, négyet, tizet vagy tizenkettőt kiván, 
több is jelentkezik. Du Croc kifejezé, mennyire átallja ma
gára vállalni ezen két indítvány előterjesztését, minthogy sze
rinte a királynő Bothwelltől el nem vál, bajvívást pedig meg 
nem engedhet. De a lordok szilárdul állíták, hogy egyébb 
nem marad hátra s hogy inkább élve temettetnek el, mintsem 
hogy rejtve maradjon a való a király haláláról.

A franczia követ ekkor kevés reménynyel hagyván el 
őket a királynő seregének előőrseiig kisértetett és Stuart Má
riához ment. Egy halmon ülve találta öt, igen élénken és el
szántan. Miután kezét megcsókolta, békitő szavakat ejtett azok 
érdekében, kik bár szemben állanak vele, mégis alattvalói, s 
nem kevésbbé alázatos és hőn ragaszkodó szolgáinak mondják 
magukat. Mária ekkor félbenszakitván őt élénken közbevágott: 
„Koszul tanúsítják ezt, midőn az ellen támadnak, mit aláírtak, 
s azt vádolják, kit igazoltnak njnlvánitottak, s velem össze
házasítottak.u Hozzátevé azonban, hogy ha kötelességükre 
térnek s őt megkövetik, kész karjait kitárni előttük. E percz- 
ben ért oda Bothwell. „Ellenem törnek-e ? igy szóla du Croc- 
hoz erős hangon s úgy hogy a sereg hallhatá. Épen most 
beszéltem velők, válaszola du Croc fenhangon, s biztosíttattam, 
hogy ők a királynő legalázatosabb alattvalói és szolgái; s az 
ön halálos ellenei, ha már tudni akarja, tévé hozzá halkan. —  
Mit vétettem én elienök? viszonza Bothwell folyvást emelt 
ös határozott hangon, mintegy bizalomra akarván költeni 
azokat, kik hallották, s talán kevésbbé bátor lelküek vol
tak. Soha senkinek közűlök nem ártottam, sőt ellenkezőleg 
mindnyájukkal tanácskozni igyekeztem. A mit most tesznek,
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nagyságom elleni irigységből történik. A szerencse szabad 
mindenkire nézve, ki azt megtudja ragadni, s nincs egy is 
közöttük, ki nem szívesen lépett volna helyembe. O viszont 
maga részéről, bár oly szerencsés a királynőt bírni nőül, vér
ontás elkerülése végett késznek nyilatkozott bajt vívni a két 
sereg között avval, ki az ellenség soraiból ellene tusára kél, 
föltéve hogy előkelő származású. A királynő ugyan ellenezte 
ezt, mondván, hogy nem tűri, s magáévá teszi a viszályt.

Ezen értekezés alatt a szövetségesek hadserege megindúlt, 
s átlépte az árkot, mely elválasztá a királynő seregétől. Both- 
well elvált du Croctól, hogy az övéi élére álljon, és du Croc 
búcsút vevén a királynőtől a szövetségesek felé tért vissza, 
kiknél végső kisérletet tőn. Mortonnak és Glencairnnak bo
csánatot ajánlott a királynő részéről, ha ismét hűséget fogad
nak. „Nem azért jöttünk ide, viszonza Glencairn, hogy 
bocsánatot kérjünk, de inkább hogy adjunk azoknak, kik a 
sértést elkövették. — Mink nem a királynő ellen állunk fegy
verben, tévé hozzá Morton, de férjének gyilkosa az orkneyi 
herczeg ellen. O fölsége szolgáltassa azt ki, vagy távolítsa el 
jelenlétéből, s mink engedelmességre térünk.u Föltevék sisak
jaikat s többé mit sem akartak hallani du Croc-tói, ki is 
Edimburg felé visszatért.

A két táborban gyalog készültek az ütközethez, honi szo
kás szerint félre állítván a lovakat. A  szövetségesek köze
ledtével a királyi hadsereg fennen hangoztatá, hogy módot 
kell találni a csata kikerülésére. A herczeget meglepé a ki
rálynőt megzavard ez. Majd azon kívánat nyilvánult, hogy a 
herczeg magán-tusát vívjon egy szövetségi bajnokkal. Both- 
well tétovázás nélkül reá állott, s a királynő ingadozni látván 
seregét, szintén beleegyezett. Tullibardin laird fogadta el a kihí
vást a lordok nevében, de Stuart Mária által nem elég magas 
rangúnak találtatván, visszautasittatott. Bothwell ekkor Mortont 
jelölé ki, s ez gyalog viadalra készült karddal, de a ret- 
tenthetlen Lindsay maga részére igényié ezen megtiszteltetést, 
mely mint állítá, öt a megölt király szolgáját joggal illeté. 
Morton neki engedvén át a helyet, ama híres karddal fegy- 
verzé fel, melyet őse Bell-the-cat Archibald tett nevezetessé, 
s Lindsay térdre borúlván az egész hadsereg előtt, fenszóval
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kérte az Istent, erősítené karját, óvná meg az ártatlant s 
terítené le a gaz gyilkost, ki a király vérét ontotta.

De még mielőtt Bothwell engedélyt nyert volna az őt 
még mindig féltő Stuart Máriától, harczra kelni a szövetsége
sek vakbuzgó bajnokával, a királyi sereg megrendült. Ama 
szó váltások alatt, mindkét részről összeelegyedtek s a királynő 
katonái közül sokan átszökdöstek. A grangei laird ügyesen 
felhasználván az ellenség soraiban támadt bomlást a carberryi 
magaslat mögé kanyarodott s erős hadosztállyal kelet felé 
nyomóit, hogy elzárja a herczeg elől a dunbari utat. Ennek 
láttára a királyi hadsereg megfutamodott, s a királynő és 
Bothwell körül csak mintegy hatvan nemes s puskás testőr
ség maradt meg.

A királynő ezen szélsőségbe jutván lemondott a harczról, 
sőt a futás reményéről is, s csak azon volt, hogy megmentse 
azt kit szeretett. Ormiston laird által magához hivatá a gran
gei lairdet. Sir Kirkaldy Vilmos feléje közeledett, mondván, 
hogy a főurak ismét hódolatra térnek iránta, ha eltávolítja 
oldalától a király gyilkosát s velük jön Edimburgba. A ki
rálynő megígérte, hogy elhagyja a herczeget s a lordokra 
bízza magát, ha ezek ismét hűséget fogadnak iránta. Ezen 
kötelezettség ünnepélyesen elvállaltatok a szövetségesek által. 
Ekkor Mária a carberryi magaslaton magánértekezletet tartott 
Bothwellel, hogy őt távozásrarbírja. Mit mondtak egymásnak 
ezen végső találkozáskor? Élénkén beszélgetni látták őket 
s azután elválni nagy szorongva és fájdalmasan. „Végül, úgy
mond ezen jelenet egyik szemtanúja, a herczeg azt kérdé a 
királynőtől, hű marad-e hozzá ?u Mire ez igenlőleg felelt. 
Aztán búcsúzéra vele kezet szorítván, elment, lóra ült s 
nehányad magával, mintegy tizenkét lovassal és barátjaival 
elvágtatott Dunbarnak vevén útját/4 Elvált Stuart Máriától, 
hogy többé viszont ne lássa.

Mária ezen áldozat után, melyet nem vélt oly nagynak, 
búsan ugyan, de egyszersmind bátorságosan a grangei laird 
felé ment, s kijelenté, hogy megadja magát a megállapított s 
elfogadott föltételek alatt. Kezét nyujtá neki, melyet ez tisz
teletteljesen megcsókolt, s azután lova zabolájánál fogva a 
szövetségesek közé vezette a királynőt, hol nagy tisztelettel 
é̂s hódolattal fogadtatott. „Lordjaim, igy szólitá meg, nem
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azért jöttem ide, mintha éltemet félteném, de mert iszonyodom 
keresztény vért ontani látni, kivált a saját alattvalóimét. Ezen
túl az önök tanácsa után akarok indulni, meglévén győződve, 
hogy tisztelettel fognak viseltetni irántam, mint természetes 
fejedelemnőjük s királynőjük iránt." Mint fejedelemnő jelent 
meg ismét közöttük, s a nemesek térden fogadták: „Éz itt,
asszonyom, igy szóla Morton, kegyelmességed igazi helye, itt 
megvédelmezzük s őseink példáját követve, lovagiasan hódo
lunk felségednek.u A lordok, kik nem annyira Bothwell bün
tette mint hatalma miatt támadtak ellene, miután leverték és 
eltávolították Őt, a királynő iránt reményeinek és Ígéreteiknek 
megfelelő érzelmeket mutattak. A kevésbbé simúlékony katonák 
azonban szilaj buzgalmukban s gy ül öle ttelj es rosszalásukban 
szidalmakra fakadtak a királynő ellen. A grangei laird kar
dot rántott s halgatásra bírta őket.

De a lordok szándéka csakhamar megváltozott, s nem 
sokára tetteik nem feleltek meg többé szavaiknak. Miglen 
Balfour Jakab Bothwell eszköze és czinkosa, ki a küzdelem 
alatt semlegesen viselte magát, most miután Lethingtonnal az 
edimburgi várban három óráig értekezett, a diadalmas szövet
ségesek részére állott, a Hamiltonok hívei maradván Both- 
wellnek és a királynőnek, fegyverre keltek. Tekintélyes had
erővel egész Linlithgowig nyomultak elő. Stuart Mária azt 
hívén, hogy akarata után indúlhat, melyet még mindig teljha
talmúnak tartott, érintkezni kívánt velők. A lordok ezt meg- 
tagadák, attól tartván, hogy majd ismét Bothwellhez csatlakozik 
s módot talál a harcz megújítására. Ezen megtagadás érez- 
teté vele határozata ildomtalanságát s panaszra fakasztá öt a 
lordok lovagiatlansága ellen, kik megszegvén kötelezettségeiket, 
nem mint királynővel, de mint fogolylyal bánnak vele. Ha
ragja hevében elhivatá Lindsayt s kezet kért tőle. Ez oda 
nyujtá. „E kézre, mely most az önében van fogadom, igy szóla 
hozzá, ezért fejét veszem.w Az efféle eszélytelen fenyegetés, 
melyhez hasonlót Morton és Athol grófokhoz is intézett, hogy 
t. i. fel fogja őket akasztatni, csak arra szolgált, hogy súlyosbítsa 
szomorú helyzetét.

S csakugyan e percztől kezdve valóban a lordok foglyává 
Ion s Edimburgba vezettetett vissza, hol esti tiz órakor érke
zett meg, a nép szidalmai között, előtte vitetvén azon lobogó,
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mely férje meggyilkoltatását ábrázolá. A város elöljárójánál 
szállásoltatok el, hölgyeitől külön, s bár huszonnégy óra óta 
nem evett, mit sem akart magához venni. Kétségbe volt esve. 
Az éjjel felnyitotta szobája ablakát és segélyért kiáltott. Más 
nap reggel könyörtelenül ablaka előtt az utczán tűzték ki ama 
zászlót, mely elhunyt férje gyászos arczát s boszuért kiáltó 
fiát tünteté elébe. Ezen látványra elréműlve, magán kivül az 
ablakhoz rohant lobogó hajjal mint egy szegény Őrült kiáltván 
és Isten szerelmére kérvén a népet, szabaditaná meg zsarnokai 
kezeiből. „Senki sem szemlélhette őt, úgymond ezen megren
dítő jelenet egyik szemtanúja, a nélkül hogy szánalomra indúlt 
volna iránta.u

A lordok a nép ingatag szellemétől s változó hajlamaitól 
tartván, az elkeseredett Stuart Máriához mentek, hogy őt meg
nyugtassák. Reményt nyújtottak neki, hogy szabadságát visz- 
szanyeri s holyroodi palotájába visszahelyeztetik. Azonban 
egész más szándékkal voltak. Bothwell iránti tántorithatlan 
ragaszkodása élénk aggodalmakkal töltötte el őket. Egy le
vele közöltetett velők, igy beszéli Melvil, melyet Bothwellhez, 
kit még mindig édes lelkének nevezett, irt s őrei egyikére 
bizott pénzt ígérvén neki, ha Dunbarba eljuttatja. Ezen 
levélben azt Ígérte, hogy soha el nem felejti, sem el nem 
hagyja; s hogy mentesíteni akarván őt fenyegető bajoktól 
kénytelen volt egyelőre megválni tőle, miért is kéri vigasz
talódjék s ébren őrködjék maga felett. Bothwell iránti érzel
meit egész hevükben nyilvánitá még az nap Lethingtonnali ér
tekezése alkalmával. Keserű szemrehányásokat tett a lordok
nak, hogy férjétől elválasztották, kivel boldogan élne és halna, 
s felszólította, tegyék kettejüket egy hajóra s eresszék útnak 
merre a szerencse vezetendi. Ezen makacs szenvedély s azon 
bizonyosság, hogy mihelyt megszabadúlna ismét Bothwellhez 
sietne, s a háborút újra kezdené, valamint azon fenyegetés, 
hogy hatalomra jutván, mindnyájukat felakasztatja s keresztre 
feszitteti, könyörtelenekké tette a lordokat, remény nélkül 
hagyván őket. Elhatározták tehát őt elzárni és a tróntól meg
fosztani.

Estve nyolcz órakor a városnagy házából a holyroodi 
palotába vezették. Gyalog ment Athol és Morton között Semple 
és Seton kisasszonyok társaságában, három száz puskástól
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kisértetve. Azután a lordok tanácsra gyűlvén össze, végső elha
tározásra vetemedtek. írott határozatban előadák mindazt, 
mi a „királynak aljas és iszonyú meggyilkoltatása4* s főokozója 
Bothwell grófnak a királynőveli „istentelen és gyalázatos há
zassága4* óta történt; s azon kényszerűséget, melynél fogva a 
nemesség fegyverre kelt, hogy megboszúlja ama bűntettet, meg
mentse a királyi herczeg életét, megelőzze saját romlását, s 
meggátolja az állam teljes felforgatását; elbeszéiék továbbá a 
királynő önkényes megadását Carberry Hillnél; s Bothweli 
futását, miután el nem fogadta a párviadalt. Azután igy foly- 
taták: „Megösmertetvén ő folségével saját helyeztetését, s or
szága nyomorult állapotát s azon veszélyt, melyben kedves fia 
a királyi herczeg létezett; s megkérvén őt, méltóztatnék el
rendelni, hogy a gyilkosság szerzői megbüntettessenek, e részben 
hajthatlan ellenszegülésére találtunk, miből kitűnik, hogy pár
tolja a nevezett Bothwellt és czinkosait gonosz tetteikben; s 
hogy ha ő fölsége állásában megmarad, tovább is követendi 
féktelen szenvedélyét, mely utoljára végzavart s az ország 
romlását fogja előidézni. Minélfogva érett megfontolás után s 
egyhangúlag czélszerűnek találtatott, elvégeztetett s elhatároz
tatott, hogy ő fölsége személye a nevezett Bothwell gróffali 
minden érintkezéstől elzáratik s eltávolittatik mindazoktól, kik 
vele egyetérthetnének , hogy amazt bűnei méltó büntetése alól 
elvonják; s nem találhatván ő fölsége lakásaúl alkalmasabb 
és kényelmesebb helyet a lochleveni várnál, rendeljük és pa
rancsoljuk byresi Lindsay Patrick lordnak, Ruthven Vilmos 
lordnak s lochleveni Douglas Vilmosnak, hogy Ő fölségét oda 
vezessék, ott elzárják s biztosan őrizzék, onnan ki ne bocsás
sák, ne tűrjék, hogy bárkivel is egyetértést tartson fen, vagy 
pedig utasitásokat vagy intézményeket küldjön valamely élő 
lénynek, ha csak nem az ő jelenlétükben vagy rendeletükre 
vagy pedig az edimburgi tanács küldöttjei rendeletére történik. 
Felelősek ezért Isten előtt ezen ország népe iránti kötelessé
güknél fogva. Jelen intézmény varrant gyanánt szolgáljon 
részükre.**

Ezen rendelet következtében, melyet Athol, Glencairn, 
Morton, Mar, Graham, Sanquhar, Symryle és Ochiltree W. Írtak 
alá, a boldogtalan Mária junius 16-árói 17-ére éjjel ősei palo
tájából erőszakosan elvezettetvén egy rósz bérezi paripán a

Stuart Mária. 11
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vad Lindsay és Ruthven között a lochleveni várba vitetett. 
Ezen vár biztos helyzeténél és végképeni elszigeteltségénél 
fogva megfelelt a szövetségesek szándékának. Egy tó közepén 
feküdt s fél mértföldnyire vízzel környeztetett. Douglas Vil
mosnak, Murray gróf mostoha fivérének tulajdona volt. A 
fogoly királynő ott az öt leginkább utáló személynek Erskine 
Margitnak, Douglas Vilmos anyjának s V. Jakab régi kedve
sének felügyelete alá volt helyezendő. A lochleveni vár asszonya, 
ki hajdanta szép, most már éltes, mindig keményszivü és gő
gös vala, Stuart Mária atyjától egy fimagzatot szült, kit a 
skót korona igazi örököséül tekintett. O Erskine lord leánya 
volt s a skót erkölcsök szabadosságánál fogva magát a király 
törvényes nejének állitotta. Minélfogva Lotharingiai Máriát 
úgy tekintette, mint ki elrablá tőle V. Jakab szivét, Stuart 
Máriát pedig, mint ki megfosztá Murrayt az őt illető rang
tól és örökségtől. A sértett kevélység s meghiúsult nagyra- 
vágyás boszuságához nála még a vallástürelmetlenség lángoló 
szigora is járult. 0  buzgó híve volt a presbyteri egyháznak. 
Leánya Lindsay lordhoz ment férjhez, s fia Vilmos Morton gróí 
legközelebbi örököse volt. Jelleme, vallása, rokonsági viszonyai 
s ellenséges indulata a fogoly királynő kérlelhetlen őrévé tették őt.

Egy királynőnek alattvalói által történt letartóztatása rendkí
vüli eseménynek tekintetett, mig a polgári háborúk és vallás 
forradalmak ama korszakában is. A felsőbbség elleni párt
ütés ritkán terjedt annyira, hogy az, kit a hatalom szent letéte
ményesének tekintettek, befogatott volna. Szörnyűsége daczára 
ezen merész cselekedet sem heves roszalásra, sem komoly 
ellenszegülésre nem talált Skóthonban. Stuart Mária ildomta
lan, szenvedélyes, kárhozatos viselete nem hagyott számára hű 
támaszt. Darnley megöletése s Bothwelleli házassága meg
fosztották jó  hírétől; azon tántorithatlan ragaszkodás pedig, 
melyet ezen gyilkos és száműzött iránt folyvást érezett, minden 
kibékülést lehetlenné ton a szövetséges lordok részéről. El
nyomatva diadalmas elleneitől, voltaképen nem védelmeztetett 
megfélemlett párthívei áltál. Ezek ugyan összegyűltek Dum- 
bartonban, mintha megszabadításán fáradoztak volna, de távol
ról sem járván el érdekében, készeknek mutatkoztak Őt el
árulni, mint azt látni fogjuk. Elhagyatva országában, vájjon 
nyert-e némi segélyt külföldről?
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Ügye mint királynőé, a fejedelmek közös ügye volt. 
Amaz alattvalók, kik fogságra vetették uralkodónőjüket, ret
tentő példát mutattak a koronás fők előtt. Erezték is ezt a 
külön udvaroknál. De ezen távol és némileg elvont érdektől 
mindannyian közelebb fekvő s egészen különös viszonyok 
által térítettek el. II. Fülop még nem lépett Stuart Má
riával ama szoros összeköttetésbe, mely ezen üldözött és 
trónvesztett királynőt koronája vallásos védenczévé s nagyra- 
vágyása politikai frigytársává tévé. Különben is akkor a 
Németalföldön támadó fölkelés elnyomásával volt elfoglalva, s 
Álba herczeget küldötte oda erős hadsereggel s jelentékeny 
költségen. Medicei Katalin és fia IX. Károly ismét a franczia 
polgári háborúkba voltak elegyedve. Nem jöhettek Stuart 
Mária segítségére, ha akarták volna is. Pedig erre nem igen 
valának hajlandók, mert bár részt vettek balsorsában, követ
kezetlenségei elidegeniték, tévedései visszatartóztaták őket. 
Maradt tehát Erzsébet. Ezen fejedelemnőnek kevély nézetei 
a királyi sérthetlenségről fel kellett hogy indítsák őt a szö
vetséges lordok vakmerősége miatt, melyet szentség-sértésnek 
tekintett. De más részt bizalmatlansága és neheztelései azon 
királynő irányában, ki koronájára vágyott s katholikus alatt
valóinak rokonszenvét bírta, nem engedék, hogy visszahelyez
tesse trónjába azon boldogtalant, kinek bukását előmozdította 
volt. Miért is határozatlanul tétovázott elvei és indulatai kö
zött, majd mind uralkodónő beszélvén, majd ismét vetélytárs- 
ként cselekedvén.

Visszaküldötte Skóthonba Melvil Róbertét, kit Stuart 
Mária nála meghitelt, s ki ott egyszersmind a pártütők 
titkos ügynökévé Ion. Melvil reáállott Erzsébet szövevényes 
politikájára, ki Őt barátságos és vigasztaló levéllel bízta meg 
a lochleveni fogolynő számára, s felbátorító üzenetekkel a 
pártütő lordok részére. Junius 29-én érkezett meg Edim- 
burgba, tizenkét nappal Stuart Mária befogatása után, kinek 
helyzete még veszélyesebbé vált egy újabb fölfedezés követ
keztében. Junius 20-án Dalgleish György Bothwell komor
nyikja letartóztatott egy ládácskával, melyet kétségkívül 
Dunbarba vitt, s melyben Stuart Mária részéről szenvedélyes 
hangon írt, s vádló meghittséggel telt levelek találtattak. 
Ezen, ezüstből készült, aranynyal kirakott s II. Ferencz név

11*
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betűivel ellátott ládácskát ezen fejedelem ajándékozta Stuart 
Máriának, ki azt ismét Bothwellnek adta. Ez leveleket csu
kott belé, melyeket a királynő neki, férje meggyilkoltatása előtt 
és után, egészen sajátkezüleg írt, továbbá szenvedélyes verseket, 
melyeket hozzá intézett, s egy házassági szerződést, melyet 
jóval előbb látott el aláírásával, mintsem az almond bridgei 
meglepetés intéztetett. Bothwell kétségkívül azért tartotta 
meg ezen okiratokat, hogy kezességül szolgáljanak a ki
rálynő netaláni hűtlensége ellen. Az edimburgi várban hagyta 
volt ezen rejtelmes letéteményt két czinkosa Dalgleish György 
és Balfour Jakab őrizete alatt. Véletlenül, vagy pedig 
a hitvány Balfour árulása következtében, ki mint sok más a 
részéröl is előmozdított bűntett megtorlásának ürügye alatt 
szintén a szövetséghez csatlakozott, Dalgleish az általa vitt 
papirosokkal együtt kézre került. Powrie W. Bothwell kapu
őre hasonló sorsra jutott. Junius 23-án és 26-án mindketten 
vallatás alá vétetvén, elbeszélték, miként koholtatott és hajta
tott végre a király élete elleni merény. Bothwell ezen két 
szolgáinak vallomásai módot nyújtottak biztosabb nyomon in
dulni ezen nagy bűnös ellen, kit a titkos tanács lordjai 
Dunbarban elfogatni és Edimburgba vezettetni rendeltek, 
hogy ott, mint a király gyilkosa, megbüntettessék. A míg 
Dalgleish és Powrie vallomásai Bothwell bűnösségét kétségen 
kivül helyezték, az ezüst ládácskában talált iratok szörnyű 
fegyvert szolgáltattak a királynő ellen azok kezébe, kik őt 
vádolni s elveszteni szándékoznának így állottak az ügyek, 
midőn Melvil Robert ismét megjelent a szövetségesek között.

Melvil, ki közölte volt Erzsébettel a titkos tanács lord
jainak abbeli szándékát, hogy a királynőt letegyék, ezeknek 
viszont kijelenté, hogy Erzsébet pártolja őket s támogatni 
fogja „tisztességes vállalatukban.u Aztán Lochlevenbe ment. 
Julius 1-én átadta az angol királynő levelét Stuart Máriának, 
kivel csak Ruth ven és Lindsay jelenlétében találkozhatott. 
Stuart Mária őt még mindig hű és ragaszkodó szolgájának 
tartván, keserű panaszokra fakadt, hogy meg nem engedték 
vele magánosán értekeznie. Melvil küldetését csakhamar egy 
más egészen különböző természetű követte, Throckmorton 
M iklóé, kit Erzsébet megbízott, eszközölné ki Stuart 
Mária megszabadítását s hatalmának föltételes helyreállítását.
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Valószínűleg átlátta, hogy nagyon is előre ment amaz irány
ban, mely ellenkezésben állott elveivel és érdekeivel. Tulaj
donkép mi lehetett czélja? Az, hogy Skóthon zavart s tehe
tetlen állapotban maradjon. Nem volt érdekében azt kívánni, 
hogy a királynő teljesen visszanyerje hatalmát, sem pedig, 
hogy végkép legyőzessék a lordok által, kik az országot egy 
még gyermek fejedelem nevében kormányozták. Az elsőbbi 
esetben ugyanis a királynő ismét örökségére vágyhatott volna; 
a másodikban a lordok nélkülözhették támogatását. Mit tett 
hát ezentúl? Tervül tűzte ki ismét szembe állítani a királynőt 
és a lordokat, kétségkívül, hogy viszályuk közbenjárását 
mindig mellőzhetlenné tegye Skóthonban, s hogy kölcsönös 
gyöngeségük megszilárdítsa biztosságát Angol országban.

Throckmortonnak meghagyatott, hogy Stuart Máriát há
zassága, a lordokat pedig pártütésük miatt gáncsolja. Aztán 
kiegyezési alapúi következőket kelle indítványoznia, hogy a 
királynő elváljon Bothwelltől, szabadon bocsáttassák és vissza
helyeztessék ; Bothwell és czinkosai megbüntettessenek; a 
dumbari és dumbartoni várak a Bothwell elleni párthoz tartozó 
nemesség őrizetére bízassanak; parlament hivassák össze, ki
jelölendő a határszélek őreit, s az edimburgi, stirlingi, inch- 
keithi s az országban létező többi erősségek kormányzóit; 
főtanács alakíttassák, melynek tagjai közül legalább öten 
vagy hatan mindig jelen legyenek, s kiknek beleegyezése 
nélkül a királynő semmi rendeletet és kinevezést ne tehessen; 
végre általános béke hirdettessék ki az országban. Ez annyit 
tett volna, mint megosztani a kormányhatalmat a királynő és 
a főnemesség között. Erzsébet így megalapította volna a 
visszavonást Skóthonban, hol aztán hívatva leende majd a 
királynőnek nyújtani segélyt a királyi sérthetlenségrőli elveinél 
fogva, majd politikai érdekből támogatni a főnemességet.

De a győztes lordok nem voltak hajlandók terveire. 
Követje Throckmorton bizonyosságot nyert ez iránt, midőn 
Skóthonba lépett. A Fastcastlei várban Lethingtonnal érte
kezett e részben, ki Melvil Jakab és Hume lord társaságában 
oda jött elébe. A skót államtitkár megösmerteté vele a szö
vetségesek álláspontját és terveit. Sajnálkozva nyilatkozott 
úrnője politikai változékonyságáról, „ki őket, úgymond, a tö
visek között hagyjau s vesztükre tör, azt kívánván, bocsássák
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szabadon a királynőt. Julius 12-én ama három főúr társasá
gában és számos kísérettel Edimburgba érvén, Throckmorton 
ezen várost szerfeletti forrongásban találta, mely nehány nap 
múlva, midőn az egyház nagy gyűlése tartatott, még nö
vekedett.

Knox ott ismét megjelent. Riccio meggyilkoltatása óta 
Angliában tartózkodván, visszatért hazájába, mihelyt a királynő 
fogságáról értesült. Felajánlá a szövetséges lordoknak a pres- 
byteri felekezet támogatását, ha országos törvényűi elösmerik 
az 1560-i parlament határozatait, melyeket Stuart Mária hely
benhagyni vonakodott. Ajánlata elfogadtatván, megállapodás 
történt, hogy a katholicismus végmaradványai eltöröltessenek, 
az egyház öröksége az új papság részére helyreállíttassék, 
ennek gondjaira bízassanak az egyetemek, oskolák s az ifjúság 
neveltetésére szánt egyébb tanintézetek, melyekbe a fölvétel 
csak az egyesek tehetségeinek és jámborságának megvizsgá
lása után volna esz közlendő, a királyi herczeg protestáns szel
lemű neveltetésben részesíttessék, a király gyilkosai üldözőbe 
vétessenek és megfenyíttessenek, s a királyok ezentúl koroná
zásuk alkalmával esküvel köteleztessenek, fentartani a skót 
egyházban vallott igaz hitet, s elnyomni mindent, mi avval 
ellenkezik. Ez áron szoros egyesülés jött létre a nemesség fő
nökei s az egyház fejei között. Knox indulatos szigorral 
fakadt ki a fogoly királynő ellen. Az evangeliomi szószék 
vádló páddá Ion, melyről Stuart Mária házasságtörésben és 
gyilkosságban részesnek s a legkeményebb büntetésre méltó
nak nyilváníttatott. A presbyteri lelkészek minden keresztény 
erkölcsi egyenlőségére hivatkoztak ellene, s azt állították, 
hogy uralkodói rangja nem biztosíthat számára büntetlenséget. 
Tanaik támogatására régi példákat hoztak fel az ó-testamen- 
tomi királyok letételéről, a zsidó köztársaságot vévén mintáúl 
s a szent írást törvényül. Az általok felmagasztalt és felbő
szített néptömeg fennen hangoztatá, hogy a királynőnek csak 
úgy mint bármely legalacsonyabb sorsú asszonynak az or
szágban nem lehet megengedve, hogy házasságtörést és gyil
kosságot kövessen el, s hogy ép oly szigorúan büntetendő, 
mint bár ki más. A Knox-féle rideg erkölcs-papolókhoz, kik 
raegtámadák a királyi sérthetlenség elvét, merész publicisták 
csatlakozának, kik az ország régi fejedelmei egynémelyike
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ellen elkövetett erőszakosságok után indulva, törvénynyé emelek 
Skóthonban az alattvalók pártütését, s a királyi hatalmat a 
közakaratnak rendelek alá. Mindnyájan együtt okoskodó és 
komor, erényes és vakmerő felekezetet képeztek, utálták a 
királynő vallását, megvetéssel tekintették viseletét, nem tűr
hették hatalmát, s fennen kivánták elitéltetését, letételét, sőt 
halálát is. A presbyteri egyházi gyűlés lépett fel ezen kívá
nalmak közegéül, s folyamodást szerkesztett, melyben köve
telte, „hogy a király-gyilkolás Isten törvényei, az ország szo
kásai s a népek jogai szerint biintettessék meg, tekintet nélkül 
bár mely személyre. “

A királynő szerencséjére a szövetkezett lordok nem 
mindnyájan voltak hajlandók ily szörnyű határozatokra. A 
mérsékeltebbek azt óhajtották, hogy Bothwelltől elváljon 
s az ország kormányába visszahelyeztessék. Ezt kivánták 
Lethington s a két Melvil. Mások ismét, kik kevésbbé enge
dékenyek voltak, mint Athol és Morton grófok, szabaddá ki
vánták ugyan tenni, a nélkül azonban, hogy hatalmát vissza
nyerje, sőt kényszeríteni akarták, mondjon le a koro
náról fia részére és vonúljon vissza Francziaországba. Végre 
még szigorúbbak is voltak, kik azt kivánták, hogy törvény
szék elé állíttassék, gyilkosságban elmarasztaltassék, nyilvá
nosan letétessék s örökös fogságban tartassék. Eleintén azon 
voltak, hogy beleegyezzék Bothwellel kötött házasságának fel
bontásába, mi által kedvezőbbekké hangolhatta volna a titkos 
tanács lordjait, megnyugtatván őket.

Melvil Robert két Ízben küldetett hozzá Lochlevenbe 
julius 8-án és 15-én, hogy arra bírja. Fel volt hatalmazva 
tanúk nélkül szólani véle. Sürgetőleg s lehető leghübb buz
galommal kérte őt koronájának, biztosságának és becsületének 
érdekében, hagyná el Bothwellt s járulna az ellene történt intéz
kedésekhez. De ő makacsúl megtagadta. Azt feleié Melvil- 
nek, hogy inkább a trónról mondana le mint Bothwellről, 
hogy terhesnek érzi magát s bele nem egyezhet fattyúvá tenni 
születendő gyermekét, házasságát érvénytelenséggel bélye
gezvén. Daczára a franczia udvar kifejezett óhajtásának, 
melynek akkori követe Villeroy eleibe sem bocsáttatott; da
czára Throckmorton üdvös tanácsának, ki Őt szinte meg nem 
látogathatá; daczára Melvil ismételt kérelmezéseinek, Stuart
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Mária rendíthetlen maradt ragaszkodásában Bothweli iránt: 
de hajlandónak mutatkozott, bátyjára Murrayre, vagy pedig az 
ország főbb lordjaiból alkotott tanácsra ruházni az ország 
kormányzását. Ez értelemben irt a szövetségesek főbbjeinek, 
Stirlingbe kivánván áthelyeztetni, hogy fia látásán gyönyör
ködhessék, s kérvén Őket, hogy ha már királynőjüknek nem 
engedelmeskednek, ne feledjék, hogy anyja fejedelmüknek s 
királyuknak leánya. Bothwellnek is írt, s felkérte Melvilt, 
juttatná el hozzá levelét. Melvil erre nem hajolván, boszúsan 
tűzbe dobá a levelet.

A királynő megátalkodottsága, melynél fogva sorsát Both- 
wellétól elválasztani nem akarta, nyugtalanítá s egyszersmind fel- 
ingerlé a titkos tanács lordjait. Elhatározták megfosztani trónjától, 
hogy jövőre ártalmukra ne lehessen. Ezt pedig önkénytes lemon
dás alakjában készítették elő, mely által a királynő hatalmától meg- 
fosztatott, de rangjában nem érintetett volna. E végből három ok
iratot szerkesztettek, hogy azokat Stuart Máriával aláírassák. Az 
elsőben lemondott az ország kormányáról, melynek súlya alatt 
fáradtnak érezvén magát, attól menekülni ohajta mint oly tehertől, 
melynek elviselésére többé sem erővel, sem akarattal nem bír: 
azonkívül engedélyt kellett volna adnia fia megkoronáztatására. 
A  második és harmadikban Murray gróf ruháztatott fel az új király 
kiskorúsága alatti kormányzósággal, s távolléte, vagy el nem fo
gadása esetére Chátellerault herczeg, Lennox, Argyle, Mor
ton, Athol, Glencairn és Mar grófok jelöltettek ki helyette
seiül. Ha pedig Mária ezen okiratok aláírását megtagadná, 
az egybegyűlt lordok el voltak határozva őt perbe fogatni és 
elitéltetni: 1-ör. Törvényeik megszegése. 2-or. Bothwellel és
másokkal való fajtalanság. 3-or. Férje a király megöletésében 
volt bűnössége miatt, mely, úgymondák, tulajdon kezeírása 
s más bizonylatok által meg van alapítva.

Julius 25-én reggel a szilaj Lindsay és a szineskedő Melvil 
Robert indúltak el Edimburgbói s Lochlevennek tartottak; az 
egyik ama három okiratot vitte magával, melyeknél fogva 
más kezekre kelle kerülni a kormány hatalomnak, a másiknak 
pedig feladatúi tűzetett értesíteni a királynőt az alá nem irás 
veszélyeiről. Előbb Melvil volt nála. Mindent tudtára adott. 
Botrányos vádpört lemondás helyett, a lordok engesztelhet- 
lenné vált haragját, bizonyos megbecsteleníttetést, koronájának
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múlhatlan elvesztőt s talán éltének veszélyeztetését; mind
ezeket tünteté fel Melvil Stuart Mária előtt vonakodása kö
vetkezményei gyanánt. Nem is mulasztá el biztatólag érté
sére adni, hogy mind az, mit fogoly létére aláír, semmisnek 
tekintendő. Még sem birhatta reá. A fogoly királynő kínos 
megaláztatásnak tartotta, maga magát Ítélni el s fosztani meg. 
Kijelenté Melvilnek, hogy inkább életéről mond le, mint az 
uralkodásról. Mindamellett a fenyegető veszély megrendítette 
lelkét, mely nemes bátorság és félénk csüggetegség minden 
változatain átment. Még habozott alávetés és ellenszegülés 
között, midőn Lindsay a titkos tanács által szerkesztett három 
okirattal belépett. Szótlanul tárta ki azokat a királynő előtt, 
s eleibe terjesztő aláírás végett. Stuart Mária mintegy elré- 
műlve jelenlétén, fogta a tollat és szót sem ejtvén, könnytelt 
szemekkel s reszkető kézzel irta alá nevét. Lindsay azután 
az állampecsétet is oda illesztette a királyi aláírás mellé Sin
clair Tamás által, ki a királynő lemondását semmisnek állí
totta, mint a mely fogolytól Ion kierőszakolva.

Királynőjüknek ezen kényszerített lemondása után a lordok 
sietve láttak fia megkoronázásához. Julius 29-ére Stirlingbehítták 
össze mind azokat, kik felkenetésénél jelen lenni, s neki hű
séget esküdni tartoztak. Melvil Jakabot küldték a Hamilto- 
nokhoz s más elpártolt lordokhoz, hogy felhívja őket ezen 
ünnepélynél való részvétre. Ezek jó  erős pártot képeztek. Dum- 
bartonban gyűltek össze s kinyilatkoztatván, hogy a királynőt 
szabaddá akarják tenni, e végből bondot szerkesztettek és 
írták a lá : a szent-endrei érsek, Argyle, Huntly grófok, Ar
broath lord, a gallowayi és rossi püspökök, a kilwinningi 
apát, Fleming, Herries és Skirling lordok és sanchiri Hamil
ton W. Mindamellett semmi intézkedés nem követte ezen 
nyilatkozatot, s mit sem tettek, hogy a íogolynőt megszaba
dítsák, s bukását meggátolják. Reá nem állottak ugyan meg
jelenésük által hozzájárúlni fia megkoronázásához, kijelen
tették azonban, hogy az nincs ellenükre, ha csak Chátelle- 
rault herczegnek mint a legközelebbi koronaörökösnek jogai 
fentartatnak. Erzsébet követe hasonlókép megtagadá Stir- 
lingbe jöttét. Nem sikerűit látnia a királynőt és megmenteni 
hatalmát, sem azon bölcs tanácsok által, melyeket hozzá el
juttatott, sem fenyegető felszólamlásai által, melyeket a titkos.
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tanács lordjaihoz intézett. Előre látván, miszerint befolyásá
nak ezen mellöztetése s a királyi tekintélynek ily veszedelmes 
csorbítása, úrnőjét haragra fogja indítani, félre vonult s pa
rancsaira várt.

Erzsébet nem sokáig váratta. Julius 27-én írt neki, a 
legnagyobb erélylyel és indulatossággal kelvén ki a lordok 
terve ellen, mely szerint ezek a királynőt letenni s a skót 
királyi herczeget megkoronázni szándékoztak. Felhozta, hogy 
sem isteni törvény, sem emberi jogok által fel nem batalmaz- 
tathatnak uralkodó fejedelemnöjük feljebbvalóivá, biráivá és 
boszúlóivá lenni. „Hol találtak a szent írásban oly tételt, 
úgymonda, mely megengedi az alattvalóknak, hogy fejedel
müket letegyék? Nem Ösmerjüke ellenkezőleg szent Pál 
világos szavait, ki a rómaiakhoz intézett levelében engedel
mességet ajánl a kardot viselő elöljárók irányában? Mely 
keresztény egyedúrsági államban akadtak Írott törvényre, 
melynek erejénél fogva az alattvalók letartóztathatnák, fog
ságra vethetnék s törvényszék elé állíthatnák fejedelmük sze
mélyét? Meg vagyunk győződve, hogy ilyen intézmény nem 
létezhetnék a polgári rendszerben. Már pedig arra, mit tenni 
akarnak, sem a szent irás, sem törvény által felhatalmazva 
nem lévén, hiába támaszkodnak nehány példára, melyek 
lázító balladáikban felemlítvék, s melyeket törvénytelen, sőt 
valóságos pártütő cselekvényeknek kell tekinteni, a mint azt 
ezen történetek eredménye is mutatja, ha helyesen fogjuk fel 
azokat. Mondja meg ezt azon lordoknak, kik azt állítják, 
hogy a vallás vagy közigazság tekintélye után indúlnak. 
A mi pedig azokat illeti, kik különösen a saját biztosságukra 
való tekintet után igazodnak, figyelmeztesse őket, mielőtt 
tovább mennének, mi nagy bajnak tennék ki magukat ily ve
szélyes cselekvények által. Minket is, valamint őket irtózattal 
töltött el unokatestvérünk a király meggyilkolása, és nővé
rünk a királynő házassága Bothwellel, senkit közülök annyira 
fel nem indíthatott. De nem helyeselhetnék és nem tűrhetnők 
a lordok későbbi viseletét a skót királynő irányában. Isten 
rendeleténél fogva ők alattvalói, emez pedig fejedelemnőjük 
lévén, vádjaikra megfelelni nem tartozott, a természet úgy 
hozván magával, hogy a lábak legyenek a fejnek alárendelve.u 
Erzsébet meghagyta Throckmortonnak, jelentené ki a titkos
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tanácsbeli lordoknak, hogy el van határozva, ha tovább men
nének, megboszúlni a skót királynőt, s példát mutatni rajtok 
az utókor előtt, nem kételkedvén, hogy a kereszténység 
többi fejedelmei is egy véleményen vannak vele s szintúgy 
cselekednének.

De ezen okok és fenyegetések meg nem győzék s fé
lelembe nem ejték a skót lordokat. Merészen végrehajtották 
vállalatukat, s az ország nagyszámú rendéivel Stirlingbe 
mentek a koronázásra kitűzött napon. A szertartás nagy ün
nepélyességgel ment végbe a város felső templomában. Athol 
vitte a koronát, Morton a kormánypálczát, Glencairn a kardot, 
s Mar karjaiban tartotta a gyermeket, kit királylyá valának te
endők. Miután a királynő lemondása felolvastatott s annak 
önkénytes volta iránt Lindsay és Ruthven tanúságot vallottak, 
Morton letette az esküt az evangeliomra az új uralkodó VI. 
Jakab helyett. Azután az orkneyi érsek megkoronázta; a 
lordok neki hűségét esküdtek, kezeikkel érintvén fejét s Knox 
egy beszéddel nyitotta meg viszontagságos uralkodását. Ezen 
forradalom a nemesség által vitetvén véghez, melynek uralmát 
sokára megszentesitette egy tizenhárom hónapos fejedelem neve 
alatt, a nép helyeslésével is találkozott, mely Örömtüzek, tán- 
czok és kivilágítások által nyilvánitá részvétét. Ellenszegü
lésre sehol sem talált az országban, mely a szövetséges lordok 
kormánya alatt maradt Murray visszaérkezéséig, kinek tud
tára adták Skóthon kormányzójává lett kincveztetését.

Murray, ki négy hónap óta Franeziaországban tartózko
dott, egymásután tudta meg ott Stuart Mária színlett elragad
tatását, becstelen házasságát, hirtelen történt megveretését, 
szigorú fogságát tévedéseinek és bajainak hosszú sorát. Kö- 
nyorre indúlt iránta, s hűsége végképen még ki nem veszett 
szivéből. Azért bár mint is igyekeztek a szövetséges 
lordok őt gondosan vitt levelezés által részükre téríteni, ő 
rosszalta erőszakos eljárásukat s Elphinstonet küldte hozzájuk 
neheztelését fejezvén ki az iránt, hogy ív királynőt elzárták. 
Nemsokára nővére letételéről, unokaöccsének közel megkoro
náz tatásáról, és saját magának kormányzóvá lett kinevezteté- 
séről értesittetvén, útnak indúlt Skóthon felé, még mindig 
kedvező indulattal viseltetvén a fogoly királynő iránt. Mind
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amellett nem akarta magát leköteleztetni a franczia udvar által, 
mely nagy ajánlatokkal kecsegtető, és utitársat sőt felügyelőt 
adott oldala mellé De Ligneroles úr személyében, kit IX. Ká
roly küldött a titkos tanácsbeli lordokhoz, Stuart Mária s a 
két ország közti szövetség érdekében. Murray érzelmei útköz
ben megváltoztak. Találkozott a Skóthonból érkező Elphin- 
stonnal, kit a szövetséges lordok, hogy tetteiket igazolják, az 
ezüst ládácskából vett iratok által meggyőztek a királynő 
bűnösségéről. Elphinstone biztositá Murrayt, miszerint hosszú le
velet látott, melyet a királynő Bothwellnek irt, s mely férje 
megöletésében való bűnösségét bebizonyítja.

Nagyravágyás, vagy pedig Skóthon állapotának helyesebb 
ösmerete okozták, hogy Murray kevésbbé buzgott nővére meg
szabadításáért, midőn Londonba ért. Erzsébet, ki ezúttal ér
dekelve volt Stuart Mária helyzete iránt, ildomtalanúl bánt 
vele. Felindúlva azon sérelem miatt, melyet a fejedelmi ha
talom Skóthonban az imént szenvedett, ezen kevély k i
rálynő kijelenté előtte, hogy el van határozva visszahelyeztetni 
trónjára Stuart Máriát, s megbüntetni pártütő alattvalóit, kik őt 
attól megfosztották. Murray sértve érezte magát ezen felsőbbségi 
és fenyegető modor által, melyet Erzsébet ép oly sikertelenül al
kalmazott a skót lordok ellenében Throckmorton közvetí
tése mellett. Távolról sem használván ez által a szerencsétlen 
fogolynőnek, még növelte veszélyeit, mintha arra teremtetett 
volna, hogy még akkor is ártson neki, midőn vele jól akart. 
S valóban a lordok azon pártja, mely Stuart Máriát a tróntól 
megfosztotta, nem mondott le egészen szándékáról, törvényszék 
elé állítani a királynőt. Szörnyű árúlás és vérengző számításnál 
fogva a Hamiltonok kivégeztetését inditványozák, biztos módjáúl 
egy általános kibékülésnek. Elmozdítván a királynőt, ki más há
zasságra lépvén, még örökösöket is szülhetett, a Hamiltonok 
inkább reménylhettek trónra jutni, melytől már csak egy gyenge 
gyermek választotta volna el. A szent-endrei érsek a kilwinningi 
apát és Huntly gróf tehát ez alapon egyességet ajánlottak a 
szövetkezett lordoknak. Tullibardini Murray J. ellenőr és Lething- 
ton titkár egyik a másik után fedezték fel Throckmorton előtt 
ezen iszonyú alkudozást. Lethington azt mondá Erzsébet köve
tének, midőn ez közölte vele úrnője fenyegető szándokát: „Uram 
követ, biztosítom önt, hogy ha ily hangon szól a lordokhoz mint én.
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hozzám, az egész világ nem lesz képes csak három napra is 
megóvni a királynő életét.u

Ily fenyegető volt a vész Stuart Mária feje felett, midőn 
Murray Erzsébet elleni nehezteléssel hagyván el Londont, au
gusztus 11-én Skóthonban megérkezett. Visszatérte s maga
tartása általános figyelem tárgya volt. A szövetséges lordok 
egész Berwickig eleibe küldötték Makgill jegyzőt és Melvil 
Jakabot. Az elsöbbinek, ki a túlzó pártot képviselé, Glencairn, 
Morton, Lindsay, Ruthven és a presbyteriek nevében arra kelle 
öt felszólitani, mutatkoznék kérlelhetlennek a királynő iránt, 
meg nem illetődvén balsorsán. A másik a mérsékeltebb gon
dolkozásig Athol, Mar, Lethington, Tullibardin és Grange 
részéről, kik szintén tagjai voltak azon szövetségnek, mely 
Bothwell megbuktatását és a királyi herczeg megmentését tűzte 
ki feladatúi, azon tanácscsal bizatott meg, hogy a dolgokat túl- 
ságig ne vigye, s fogva tartván ugyan a királynőt, mig majd 
szabadon bocsáttatása veszélytelenné válik, kellő tekintettel és 
szelídséggel viseltessék iránta. Murray végig hallgatta őket a 
nélkül, hogy nyilatkozott volna, sőt úgy látszott nem is volt kedve 
a kormányzósághoz. Ily hangulatban lépte át Skóthon határát, 
hol négy száz nemes által fogadtatott, kik eleibe jöttek. Fé
nyes nemességtől környezteivé ért Edimburgba Örömnyilváni- 
tások között és a polgárság lelkesedése mellett. Ott két napig idő
zött, mintegy határozatlanúl, kikérdezvén mindenkit, vizsgálat 
alá vevén a királynőnek bűnül rótt tényeket s a közszigort 
még mindig fenyegetőnek találván reá nézve. Mielőtt a kor
mányzói czimet elfogadta volna, látni kivánta a királynőt, 
hogy meggyőződjék, vájjon mint állították, lemondása a koro
náról nem lön e kierőszakolva, s nem fog-e csorbát ejteni a 
kormányzóság tekintélyén. A lordok, bár igen aggódtak ezen 
értekezlet miatt, melytől válaszát függővé tette, kénytelenek 
voltak azt megengedni. 15-én reggel Murray, Morton, Athol 
és Lindsay Lochlevenbe utaztak.

Eszélyes nagyravágyó létére azon személy által akarta 
magára ruháztatni a szövetségesek részéről felajánlott hatalmat, 
kit ézek koronájától megfosztottak. O maga nem járult hozzá 
az utóbbi intézkedésekhez, s azért reménylheté, hogy ha a 
királynő reá bizza a föhatalmat, háboritlanúl fogja gyakorol
hatni Skóthon kormányzatát, melyet forradalom nélkül érendett
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■el. Szívtelen ildomossággal tudta őt czélja felé vezetni. Stuart 
Mária belépni látván őt börtönébe, azt vélte, hogy bátyja 
barát és pártfogóként jött hozzá. Megilletődve és könnyes 
szemekkel panaszlá el azon igaztalanságokat, melyeket 
ellene elkövettek. Murray csendesen hallgatta ki őt, sem saj- 
nálkozólag, sem megnyugtatólag nem nyilatkozván. Mária 
ekkor esedezőleg fordáit Athol és Lindsay felé, mondván: 
„Lordjaim, önök érezték szigoromat, de végét érni is láttákf 
engedjék remény lenem, hogy követve példámat önök is határt 
szabnak a részükről ellenem alkalmazottnak.u De ezek sem 
voltak közlékenyebbek sem vigasztalóbbak. Nyugtalaníttatva 
ezen látogatás által, mely megerősíteni látszott a felőle ter
jesztett baljelentőségü híreket, Mária félre vonta bátyját vacsora 
előtt, s aggodalmasan kikérdezvén a lordok szándéka iránt, 
egyszersmind az övét is kitudakolni igyekezett. Murray két 
óra hosszat tartózkodó és kifürkészhetlen maradt. A vacsora 
igen szomorú volt. Befejeztetvén, Mária ismét értekezni kí
vánt bátyjával. A többiek visszavonultával magukra maradtak 
egész reggeli egy óráig. Ezen második értekezés alkalmával 
Murray felhagyott tervszerű tartózkodásával. Kétségbeejtő 
nyíltsággal és kérlelhetlen szigorral szólt a királynőhöz. Tud
tára adta, miként vélekedik felőle s rósz kormányzásáról, 
könyörtelenül felemlítette minden kicsapongásait s egyenként 
eleibe tárta mindazon tetteit, melyek, mint mondá, bemocsko- 
lák lelkiösmeretét, beszennyezék becsületét s veszélyezteték 
biztosságát. Ezen szörnyű vád hallatára a boldogtalan királynő 
megzavarodott. Bátorsága elhagyta. „Közbe közbe, úgymond, 
ezen fájdalmas jelenet leirója Throckmorton, keservesen sirt, 
majd teljesen elösmerte hibáit, majd ismét azokat menteni 
vagy enyhíteni igyekezett.u Murray miután ezen nyomasztó 
emlékek súlya alá helyezte nővérét, a félelem szorongásaiban 
magára hagyta. A boldogtalan azt hivé, hogy sorsa el van 
döntve, Murray úgy nyilatkozván előtte, hogy csak Isten ir
galmától várhat segélyt. így tölté az éj hátralévő részét.

Másnap reggel magához bivatá bátyját. Murray ismét 
elébe járúlt. Kétségkívül a kívánt lelkiállapotban találván 
őt, maga is megváltoztatta hangját és beszédjét. Vigasztaló 
szavakat intézett hozzá, s biztositá, hogy meg akarja éltét 
menteni s ha lehetséges, megóvni becsületét. „Azonban, tévé
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hozzá, ez nem csupán én tőlem függ, a többi lordok is érde
kelve lévén a dolognál. Fölségedtől is függ ez, s figyelmez
tetnem kell, hogy hányattatásoknak tenné ki magát s életét 
veszélybe döntené, ha országa békéjét és fia uralkodását háborí
tani igyekeznék, ha megkisérlené kimenekülni onnan a hol 
van, s visszanyerni szabadságát, melyet most sem óhajtania 
sem elérnie nem kell, ha engedetlenségre izgatná alattvalóit, 
ha egyetértene az angol királynővel vagy a franczia királylyal, 
hogy az egyik segedelmével külföldi háborút vagy e másikéval 
polgárharczot idézzen e lő , s ha továbbra is ragaszkodnék 
Bothwell gróf iránti féktelen szerelméhez.44

Ezen szavaknál Mária, ki addig az éj aggasztó benyo
másai alatt maradt volt, hirtelen Örömre ébredt. Bátyja kar
jaiba vetette magát, s igen elégültnek mutatkozott az élete 
megvédelmezését illető biztosításon s a becsületének megóvása 
iránt nyújtott reményen. Hogy pedig a kivánt eredményre 
annál biztosabban eljuthasson, esedezve kérte őt, ne utasítaná 
vissza a kormányzóságot. „Ez által, úgymond, fiam megőriz
tetik, országom jól fog kormányoztatni s én, biztosságban le
szek.44 Murray még mindig szabadkozott. Érveket hozott fel, 
melyeknek őszinteségét kétségbe vonhatjuk. Mária pedig min
denkor ellenállhatlan indulatoktól ragadtatva, csak annál buz
góbban kérte őt, áldozná fel idegenkedését nővére érdekeinek^ 
Fölszólította, ejtse hatalmába az ország erősségeit, vegye Őri
zete alá mindazon drágaságokat s egyébb értékes tárgyakat, 
melyek magán tulajdonát képezék s felajánlá, hogy kormány
zóságát Írásával megerősíteni és nevének tekintélyével fentar- 
tani fogja.' Murray engedett. Belenyugvással látszott elfogadni 
azt, mire kétségkívül hon sóvárgott. Mielőtt nővérét elhagyta 
volna, meghagyta Lindsay, Ruthven és Lochleven lordoknak, 
hogy . mindennemű figyelemmel viseltessenek iránta, s szives 
udvariassággal bánjanak vele, azután búcsút vett a fogoly ki
rálynőtől, ki könybe lábadt szemekkel hőn magához Öleltê  
s áldásait küldé fia a királyi herczeg számára.

Stuart Mária ez alkalommal is mint egyébbkor, ama 
pillanatszülte hirtelen benyomások egyikének engedett, melyek 
őt megragadák s többnyire megfoszták minden előrelátástól. 
Ugyanaz volt ő Lochlevenben, mint Kirk of Fielden, Almond- 
Bridgenél, s Carberry Hifinél, s később Carlislen, mindig
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legyőzhetlen szenvedélyét vagy csalóka eszméket követvén. 
Miután rémületből aláírta bukását, most meglepetésében hely
ben hagyta azt. Ezen beleegyezését pedig, melyet csakhamar 
meg kelle bánnia, a szívtelen és álnok Murray úgy érte 
el, hogy előbb félelmet s aztán reményt költött háborgó 
keblében.

Biztosítva ezen fontos helybenhagyás iránt, Stirlingbe 
ment a gyermek fejedelemhez, kinek nevében kormányzandó 
vala, s augusztus 19-én Edimburgba visszatért. Harmadnapra 
kormányzónak ki jelentetett a tolboothi tanácsteremben, kezét 
az evangeliomra tévén mint igazi hitrajongó s az ország sza
badságainak buzgó támasza, következőleg tette le az esküt: 
„En Jakab, Murray gróf, Alberneith lord hűn fogadom örök 
Istenem színe előtt, hogy ezen naptól fogva s egész éltemen 
át örök Istenemnek egész tehetségemmel szolgálni fogok, ah
hoz képest, mit kinyilatkoztatott s az új és ó testamentomban 
foglalt szent igéjénél fogva megkíván, s hogy ugyan ezen igé
jéhez képest Jézus Krisztus igazi vallását hirdetés és a szent
ségek kiszolgáltatása által, mint ezek újólag megállapittattak, 
s az országszerte szokásban vannak, fentartani fogom, az el- 
törlött s felforgatott álhitet pedig helyre nem állitandom; hogy 
a gondjaimra bizott népet a király kiskorúsága és serdületlen- 
sége alatt Isten akarata és parancsai s ezen ország dicső tör
vényei s alkotmánya szerint vezérlendem, soha sem szegvén 
meg örök mindenható Istenem parancsát, s hogy Isten egyhá
zának s az egész keresztény népnek valódi s teljes békét 
szerzendek minden jövendő időkre. Sértetlenül fogom megóvni 
az ország jogait és jövedelmeit át nem ruházván s el nem ide- 
genitvén azokat. Uídözendem s megtorlandom az elnyomást 
mindenütt s mindennemű fokozataiban. E rendelem s őrködni 
fogok, hogy a törvénykezéseknél minden élő lénynek kivétel nél
kül igazság szolgáltassék, hogy az úr, irga-om atyja, irgalmas 
légyen én irántam is. Gondom lesz, hogy az eretnekek s Isten 
igéjének ellenei, s mindazok, kik egyházuk elleni bűnben el- 
raarasztaltatnak, az országból kiüzessenek. Mindezekre híven 
s ünnepélyesen esküszöm.4* Azután elénekeljék ama zsoltárt: 
„Mi kegyes Izrael Istene azok iránt, kik egyenes szivüek,44 s 
Murray a nép örömriadásai között kormányzóúl kikiáltatott a 
piaczi kereszt előtt.
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A forradalom, mely Stuart Máriát megfosztá trónjától, 
s egy az övétől különböző kormányt alapított meg, be vala 
fejezve. Az ellenpártbeli lordok nagyobb része alávetette ma
gát. Rothes és Crawford grófok, Menteith és Errol gróffiak, 
Drummond, Ogilvie, Oliphant, Somervil, Borthwick és Yester 
lordok biztositák a kormányzót engedelmességük és hűségük 
iránt. Fleming, Boyd és Livingston lordok csakhamar követék 
példájukat. A Hamiltonok sem tettek ellenállási kísérletet, 
bár Erzsébet által erre felbátorítattak. A franczia udvar el 
lévén foglalva saját bajaival s elidegeníttetve Stuart Mária 
hibái által, nem akart frigyet bontani a lordok kormányával, 
nehogy a skótokat egészen Angolország felé terelje. Miért is 
Lignerolles úr félig meddig cserben hagyván a királynőt, ki
jelentette a szövetségesek előtt, miszerint nem azért küldetett, 
hogy ellenük cselekedjék, s hogy Francziaország nem egyes 
fejedelemnek külön, de Skóthon kormányának szövetségese. 
Elutazott, még csak nem is sajnálkozván a felett, hogy a ki
rálynőt meg nem látogathatta s engedélyt nem nyert a Hamil
ton nemzetségbeleikkel való értekezésre,

A mi Erzsébetet illeti, bár nagyon felindúlt azon válto
zásokon, melyek tanácsa mellőztével a lordok által véghez 
vitettek s Murray részéről helybenhagy attak, sem módja, sem 
oka nem volt, hogy Máriát trónjára visszahelyeztesse s a kor
mányzót megbuktassa. A lordok ezt igen jói átlátták. Meg 
nem illetődtek haragján, s midőn Throckmorton angol követ 
Skóthonból az új kormányzóság kiáltványa után eltávozandó 
lévén, Lethingtonnal és Murrayvel végértekezletet tartott, mind
kettőt ellenállásra készen s eltökélve találta. „Ha úrnője 
háborút akar, mondá Lethington, inkább megkísértsük a sze
rencsét, mint sem hogy szabadon bocsássuk királynőnket jelen 
állapotában, holott is még mindig ragaszkodik Bothwellhez s 
kész öt megvédelmezni, fia életét koczkára tenni, az országot 
veszélybe dönteni, s nemességét megrontani. Osmerjük mi az 
efféle háborút. Önök felperzselik határszéleinket, mink vi
szont lángba borítjuk az önökéit. Ha betörést intéznek elle
nünk nem rettegjük azt, s bizonyosok vagyunk Franeziaor- 
szágról.u Erzsébet parancsoló hangja által sértve érezvén 
magát, így végezte szavait: „Egy ily különös beszédre
csak azt feleljük, hogy más fejedelem alattvalói vagyunk

Stuart Mária. 12
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s hogy ő fölségét a királynőt úrnőnknek el nem ösmerjük.u 
Murray rövidebben szólott s ép oly határozottan. Erzsébet 
követének, ki azon volt, hogy a kormányzó ügyét a lordokétól 
elválassza figyelmeztetvén őt, hogy részt nem vett eddigi tet
teikben, igy felelt: „Ha nem is vettem részt a lordok előbbi 
tetteikben, most helyben kell hagynom azokat; s látván, hogy 
úrnőm a királynő és a lordok reám ruházták a kormányzói 
méltóságot, melytől szives örömest menekültem volna, el vagyok 
határozva fentartani az általok szerzett müvet, s engedelmességre 
hajtok mindenkit a király nevében, bár éltembe kerülne is.u

Büszkén nyilvánított szándokát nagy erélylyel hajtotta 
végre. Mint Knox tanítványa a szent irás olvasását gyako
rolván, a hajdankori főnökök példáján buzdúlt, kik Izrael né
pét vezérlették. Tullibardin és Grange lairdek lőnek kiküldve 
a titkos tanács által Bothwell üldözésére, ki is junius 26-án 
kelt kiáltványnyal száműzetvén, Dunbarból az Orkádákra 
vonúlt vissza. Murray az ország majd minden erősségeit 
kezére kerítette. Balfour átadta Edimburg várát. Bothwell 
ezen megkímélt czinkosa őt ezer tallérnyi pénzösszeget, fia 
részére rendes évi járandóságot, maga számára pedig pit- 
ten weeni perjelséget s teljes büntetlenséget kötött ki. Murray 
csakhamar hatalmába ejtvén Dumbart, Inchkeithot s több 
más erősséget, az edimburgi vár parancsnokságát grangei 
Kirkaldy lairdnek szánta, ki akkor Bothwellt üldözé. A vitéz 
Kirkaldy esküvel fogadta, hogy kézre keríti ezen közellensé
get, s majd csaknem el is érte. A Bothwell által felszerelt 
három vagy négy hajó közűi, melyekkel az Orkneyi és shet- 
landi szigeteken magát fentarthatni vélte, kettő Grangei laird 
hatalmába esett, ki most a harmadik ellen indúlt, melyet maga 
Bothwell vezénylett, midőn hajója, nagyságánál fogva nem igen 
lévén alkalmas szorosokon s bajos tengeri átjárásokon való 
csatározásra, zátonyra akadt. Bothwellnek sikerűit megmene
külni; de elhagyván azon helyeket, hol többé magát biztosnak 
nem érezheté, az éjszaki tengerre hajózott s szélvész által Nor
végia partjaira vettetett. Egy dán hadihajó által útban éret
vén megmotoztatott, s igazolványok híjján tengeri rablóként le
tartóztatott s Dániába vitetett, melynek királya II. Frigyes őt 
Murray s Erzsébet részére kiszolgáltatni nem engedte, de 
Malmoe erősségbe záratta. Bothwell haláláig ott maradt, mely
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1576-ban következett be. Fogsága kilencz évi bünhödés volt, 
melyet a Skót- és Angolhon részéről folyvást szorgalmazott ki
szolgáltatástól! félelem s végtelen magány okozta kétségbeesés 
között töltött el.

Ezen idötájt alárendelt czinkosai közöl többen jutottak 
vérpadra. Dalgleish és Powrien kivül a kirk of fieldi me- 
rény fÖvégrehajtói Hay de Tallo és Hepburn de Bolton is 
kézre kerültek. Mindannyian bevallották bűnösségüket s ha
lálra Ítéltettek. A vérpadon elösmerték, hogy méltó halált 
halnak s Hepburn de Bolton meg nem állhatá, hogy ki ne 
mondja: „Miszerint senki se kövessen el gonosz tettet hatalmas 
emberek ösztönzésére vagy ura tanácsára, azon reményben, 
hogy majd általuk megmentetik; mert bizony az éjjel, midőn 
a dolog megtörtént, azt vélte, hogy ha mindjárt ki is derül, 
senki sem fogja azt kárhoztatni , oly sok kéz irta alá s maga 
a királynő is tudta.u

Ezen hatalmas kezek megkiméltetének. Az általok alá
irt bond bűnösségük bizonyítványa Bothwell által Balfour 
rendelkezésére hagyatván, megégette tett. Sem Lethington,
Huntly, Argyle és Balfour J., kik Írásban járultak ezen 
nagy merényhez; sem a szent-endrei érsek, ki abba beleegye
zett; sem Morton, ki arról tudomással birt, ha ugyan abban 
részt nem vett, vád alá nem helyeztettek ezen a bűnösök 
rangjához és állásához képest részrehajló, kérlelhetlen vagy 
tétlen bíróság előtt. A kormányzó nem mert ellenük fordúlni. 
Ok emelték fel, s ismét könnyen megbuktathatták volna, ha 
ellene egyesülnek. Sőt többeket közűlök kedvezményekben 
részesített. Argyle tovább is törvénykezési főnök s Huntly 
folyvást a titkos tanács tagja maradt, Lethington Lothian gróf
ság sherifjévé tétetett s Morton Ígéretet nyert, hogy Bothwell 
helyébe Skóthon tengernagyjává neveztetik ki.

Az erőszak, árúlás, állhatatlanság s politikai hitetlenség 
ezen országában a kormányzó legalább a közönséges törvé
nyeket s a közbátorságot akarta fentartani kérlelhetlen szigor
ral: „Azon volt, úgymond Melvil, hogy kiirtsa a tolvajokat s 
helyreállítsa a biztosságot a határszéleken. Hasonló buzgalmat 
fordított az igazság kiszolgáltatására az ország bensejében.“ 
Az általa deczember 15-ére Összehívott parlament felette szá
mos volt. Négy püspök, tizennégy apát, tizenkét gróf, tizenhat

12*
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lord s elsőszülött lordfi s huszonhét város küldöttjei vettek ab
ban részt. Ezen parlament vallásegyformaságot követelt, hely
benhagyván az 1560-i hitvallomást, s a katholicismus végeltör
lését; visszafoglalta a világiaktól az egyházi jószágok egy har
madát, mely azok által bitoroltatok, s most a reformált hitű 
lelkészek és oskolák javára vala fordítandó; érvényesnek ös- 
merte az ifjú király felléptét Skóthon trónjára, megszentesitette 
a kormányzó kineveztetését; s szenvedélyesen vitatta, miként 
kellessék bánni a királynővel, kit némelyek még mindig tör
vényszék elé állítani, mások ismét csupán fogságban tartatni 
kívántak. A mérsékeltebbek győztek. De a parlament iga
zolni kívánván a szövetséges lordok abbeli eljárását, hogy 
fegyvert ragadtak s fejedelemnőjüket elzárták s letették, hatá
rozatot hozott, melynek tételei súlyosan vádolák Stuart Máriát. 
Az mondatott abban: „Hogy a királynő megérdemlette mind
azon bajt, mely eddigelé érte, vagy ezentúl érhetné, tekintve 
azt, hogy szellemi és tényleges részt vett törvényes férje 
meggyilkolásában, mit az annak elkövetése előtt és után 
fővégrehajtója Both well Jakab grófhoz sajátkezüleg irt levelei, 
valamint azon istentelen és gyalázatos házasság, melyre köz
vetlenül ama gaztett után lépett, kétségen kívül helyeznek.

Ezen szigorú nyilatkozat folytán, mely nem ugyan Ítélet 
jellegével, de annak értelmével birt, még súlyosabbá Ion Stuart 
Mária fogsága, melyet Murray ajánlatai némileg enyhítettek 
volt. Szorosabb őrizet alá vétetett, nehogy külföldi fejedelmek
hez fordúlhasson segélyért, vagy pedig szökést tervezhessen 
skóthoni hű barátjaival. Csak akkor írhatott, midőn őrei ét
keztek vagy aludtak, s ezeknek leányai még nála is háltak. 
Azonban mindezen elovigyázati rendszabályok elégteleneknek 
bizonyúltak. Szépsége, bájai s balsorsa varázshatalmat gya
koroltak környezetére. Douglas György, Erskine Margit egyik 
fia s a kormányzó mostoha öcscse, megnyeretett nyájassága 
által s megindúlt bánatán. Sőt csakhamar szerelemre gyulván 
a báj ló fogolynő iránt, s reményt nyervén, elhatározta őt 
megszabadítani. Egy ízben eláltatván anyja éberségét, ki
bocsátotta Stuart Máriát a várból mosónéja öltözetében, ki 
fehérneműjét hozta volt Lochlevenbe. A fogolynö ezen ál
öltönyben ösmeretlenül jutott ki az ajtókon. Ladikba ült, mely 
őt a túlpartra vala szállítandó, hol Douglas György, egy
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Semple és egy Beton vártak reá. Megmentve hitte magát. 
Azonban átszállítás közben az evezők egyike annak tartván 
öt kinek öltönyét viselte, hozzá közelített, s tréfából fel akarta 
lebbenteni fátyolát. Mária hirtelen odakapott kezével, hogy arczát 
el ne árulja, s a csónakos megpillantván szép és fehér kezét 
azonnal kitalálta, hogy a királynő az kit szállít. Ekkép felfe
deztetvén Mária bátorságosan viselte magát. Halálbüntetés 
terhe alatt megparancsolá a csajkásoknak, hogy a túlpartra 
szállítsák. De ezek inkább tartván a lochleveni laird szigo
rától mint egy trónvesztett fejedelemnő fenyegetéseitől, az 
erősségbe vitték őt vissza.

Ezen márczius 25-i szerencsétlen kísérlet után, Douglas 
György a várból eltávozott, de nem hagyta el a tó környeze
tét. A fogolynő majdnem kétségbeesve szabadulása felől, mely
hez oly közel állt, márczius hó végét s április havát a 
fogságnál is türhetlenebb szorongásokban töltötte. Mindenfelé 
pártfogókat, keresett, s így irt Medicei Katalinnak: „Csak nagy 
ügy gyei bajjal tudtam útnak indítani ezen levelem áthozóját, 
hogy tudtára adjam nyomorúságomat, s esedezzem, könyörül
jön rajtam.^ Május l  én pedig Erzsébet királynőhöz fordúlt hő 
kérésekkel, biztosítván, hogy ha megsegíti, soha nálánál 
hűbb rokona nem lesz e világon: „Tekintetbe is veheti, úgy- 
monda, mi fontos példát szolgáltat az ellenem követett eljárási 
Kérte az Istent, óvná meg ezen királynőt minden bajtól, ő 
neki pedig nyújtana kellő türelmet a magáénak elviselésére. 
Ugyanaznap Medicei Katalintól és IX. Károly tói is könyörögve 
kért segélyt, mondván: „Ha erőhatalommal nem szabadítanak 
meg, soha «em szabadúlok ki innen.u

Midőn így végnélküli fogságra hitte magát kárhoztatva, 
szabadulásához közeledett. Douglas György ép oly találékony 
mint szenvedélyes áldozatkészséget fejtvén ki szolgálatában, 
szünet nélkül annak eszközlésén fáradozott. Lochleven kö
zelében maradván közlekedést tartott fen anyjának egyik 
apródjával az úgynevezett kis Douglassal. Ezen tizenhat 
éves apród közremunkálásával készítette elő a királynő kiszö
kését, s értesitteté a Seton és Hamilton nemzetségbelieket, 
hogy elfogadására készen álljanak a várbóli kiléptekor. A 
május 2-iki vasárnap tűzetett ki ezen második szökésre, 
mely jobban leven elrendezve, sikeresebb is volt A lakomák
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közösen tartattak Lochlevenben, s étkezés idejekor a vár- 
kapúi zárva voltak s kulcsai az asztalra tétettek a várúr 
mellé. Az estebéd alkalmával a kis Douglas egy tálat helyez
vén a várúr elé, ügyesen elcsente a kulcsokat asztalkendőt 
borítván azokra. Aztán a királynőhöz sietett, hogy értesítse s 
magával vigye őt, ki is szolgálattevő nőcselédjei egyikének 
öltözetében utána ment. Akadálytalanúl értek ki a várból, 
melynek kapuját az ifjú apród azonnal ismét bezárta, hogy ül
döztetésüket megakadályozza. Egy kis ladikba szálltak, melyet 
az apród hamarjában leoldott s evezővel a tó túlsó részére 
hajtott. Ott szerencsésen partra tette Stuart Máriát, hol 
Douglas György várakozott reá s néhány perez múlva Seton 
lord is megérkezett, ki embereivel a szomszéd faluban szállá
solt. Szabadnak érezvén magát s nemsokára hatalmát is 
visszaszerezni reménylvén könnyeden és vidoran lóra ült s 
nyugatnak tartva száguldott az éj egy részén át. Csak Niddryn 
a Seton nemzetség székhelyén állapodott meg nyugati Lothian- 
ban. Három órai nyugovó után Hamilton erős várig folytatta 
útját, hol a szent-endrei érsek és Claudius lord fogadák, ötven 
lovassal eleibe menvén.

Ezen biztos helyre érvén, felhívást intézett párthiveihez. 
Riccarton Hepburnt, Bothwell szolgáját Dunbarba küldötte, 
hogy biztosítsa magát ezen fontos város iránt, aztán Dániába 
menjen s értesítse urát, miszerint neje ismét szabaddá Ion s 
kétségkívül hatalmát is csakhamar visszaszerzi. Ugyanakkor 
míg legelső gondolat]ai ahhoz fordúltak, kitől a balsors elvá- 
lasztá, de kit még folyvást szeretett, Stuart Mária Franczia- 
országba küldé a glasgowi érsek fivérét Beton Jánost, hogy 
segélyt kérjen a leendő küzdelemhez, melynek végét nem oly 
közel hitte.

Kiszabadulásának hire gyorsan elterjedt s örömmel fogad
tatott. Mindazok, kik az előtt pártolták, mindazok, kik
nél a balsorsa iránti könyör háttérbe szoritá tévedései emlékét, 
mindazok, kiket Murray szigorú és büszke kormányzása el
idegenített, hozzá sereglettek. A nemesség túlnyomó szám
mal részére nyilatkozott, kevés nap alatt nyolez gróf, ki- 
lencz püspök, tizennyolez lord, tizenkét apát vagy perjel s 
közel száz,főúr frigyet írtak alá, hogy őt a trónra visszahe
lyezzék. 0  maga visszavonván lemondását, azt mint kierő
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szakokat semmisnek nyilvánította, s mindazon tényeket, melyek 
által Murray a kormányzóságra emeltetett árulással bélyegzet
teknek nyilvánítván, eltörlötte. Argyle, Cassilis, Eglinton, Rothes 
grófok, Somervil, Yester, Livingston, Herries, Fleming és Borth- 
wick lordok hűbéreseikkel a Hamilton és Seton nemzetségbeliek
hez csatlakoztak s a királynő csakhamar hatezer emberből álló 
hadsereg élén találta magát, kik személyét megvédeni s hatal
mát visszafoglalni készek valának. Villiers de Beaumont fran- 
czia követ, kit IX. Károly akkoron Skóthonba küldött, szinte 
hozzá csatlakozott, őt ösmervén el az ország igazi uralkodójáúl. 
Erzsébet királynő pedig Leighton tudor által szerencsét kí
vánt megszabadulásához s ajánlatot tett, hogy hódolatra hajtja 
alattvalóit, ha ügyeit reá bizza, s nem folyamodik külföldi 
segélyért.

Mária el nem vakittatott ezen szerencse fordulat által. 
Inkább kiegyezni mintsem küzdeni kívánt elleneivel, jól 
tudván, hogy fegyverrel győzni nemcsak bizonytalan volt, 
de veszélyes is lehetett. Ha legyőzetik, ismét a kormányzó 
félelmes kezei közzé kerül; ha győz, a Hamiltonok kényének 
marad kitéve, kik őt Övéik egyikével összeházasítani s nevé
ben kormányozni szándékoztak. Azért hát lehetőség szerint 
inkább kibékíteni s egymással ellensúlyozni óhajtotta a pár
tokat, hogy egyik sem kerekedhessék fölébe. Kibékülést aján
lott Murraynak a franczia követ s a két Melvil, Robert és 
Jakab közvetítése által, kik közül az első a királynőhöz állott, 
a másik pedig a kormányzó pártján maradt.

Murray Glasgowban volt egyedül, csupán szolgáitól ki
sértetve, és törvényszéket tartván, midőn Lochlevenből kisza
badult nővére nehány mértföldnyire hozzá Hamilton várába 
megérkezett. Bárki más elhagyta volna ama védetlen várost 
attól tartván, hogy majd meglepetik és megtámadtatik az övéi
nél oly igen túlnyomó erő által. Ezt tanácsolták is. De 
ő mit sem akart tudni erről, érezvén, hogy elvonulása Glas
gowból félelem jeleiül tekintetnék s általános elpártolásra adna 
alkalmat. Azért hát nem tágított, szilárdúl bízván önmagába. 
Halasztást kért a Stuart Mária részéről tett közlemények meg
fontolására, hogy időt nyerjen sereget gyűjteni s csatát vívni, 
mely döntő leende közte és nővére, a király és királynő lord
jai között. Ez alkalommal emelkedett szellemű férfi belátását
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és jellemét tanusitá. Sietve az ifjú király zászlói alá hítta ba- 
rátjait. Elszántsága bátorságot költvén azoknál, kik elcsüg
gednek, ha tétlenül és határozatlanúl látják, a hajdani szö
vetséges főurak nagyobb része s a presbyteri városok ka
tonái hozzá sereglettek. Dunbar hű maradt; Edimburg négy 
száz puskást állított seregéhez , Glasgow fegyverre kelt ügye 
védelmére. Mar gróf hat darab ágyút küldött táborába Stir- 
lingből; a vitéz Hume Sándor hat száz lándsást hozott Merse 
vidékéről; az erélyes Morton, a buzgó Glencairn, a hős Kir- 
kaldy szinte megérkeztek hűbéreseikkel, s a kormányzó tiz 
nappal a királynő kimenekülése után négy ezer főnyi elszánt 
és jól vezérlett hadsereg élén látta magát. Haladéktalanúl tá
madást szándékozott intézni a királynő hadserege ellen, mielőtt 
ez erősítést nyert volna Huntly gróf és Ogilvy lord részéről, 
kik éjszak felől közeledének csapatjaikkal.

Ha a kormányzónak az állott érdekében, hogy megütköz
zék, a királynőnek viszont kerülni kellett a csatát. Reá nézve 
időt nyerni annyit tett mint megnyerni ügyét. Bizalmatlanság 
vagy előrelátástól indíttatva a dumbartoni megvivhatlan erős
ségbe szándékozott vonúlni, mely nem messzire feküdt Glas- 
gowtól, s melynek parancsnoka Fleming lord egyike volt vál
tozatlan híveinek. De a Hamiltonok erejüket túlnyomónak 
látván, csatát kívántak. Azt hitték, győzni fognak s egy csa
pással leverik a kormányzót nemzetségük régi ellenét, s 
lenyűgözik a királynőt. Összeegyeztetni kívánván ezen két 
ellenkező véleményt, abban állapodtak meg, hogy a sereg út
nak indúl Dumbarton felé, s elfogadja az ütközetet, ha az 
ellenség menet közben támadást intézne. Ezen intézkedés épen 
nem volt czélszerű. Azáltal a sereg azon helyzetbe juthatott, 
hogy visszavonuló félben kellessék megütköznie, ez pedig 
mindig veszedelemmel jár, miután igy sem a kellő pillanatot 
sem alkalmas vidéket választani nem lehet. Stuart Mária gyá
szosan tapasztalá ezt május 13-án, tizenegy nappal miután 
Lochlevenböl kiszabadúlt.

Seregének, mely a Clyde balpartján volt felállítva, Glas
gow déli táján kelle átvonulni Dumbartonba menet. A kor
mányzó, hogy útját állja, seregét szinte azon partra helyezte 
át s igen kedvező állásban várta. A tapasztalt Grange laird 
tanácsára főerejével a langsidei magaslatot foglalta el, s pus-
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kásokat állított lesbe egy szorosban, melyen az ellenséges se
regnek át kellett vonúlni, mielőtt a magaslathoz ért volna. 
Ezen árkos bokros, növényekkel és házakkal födött vidéken 
a királynő lovassága, mely sokkal számosabb volt a kormány
zóénál, szabadon nem mozoghatott s a gyalogság elkerülhetlen 
megrendülésnek volt kitéve. Midőn tehát a Hamiltonok két 
ezer főnyi előcsapatjuk élén ezen bájos átmenetre értek, a 
puskások tüzelése megbontotta köztük a rendet. Ekkor meg
rohanták a magaslatot, melyre azonban csak kimerülve a fá
radságos felmenetben s megzavarva a derekuknak irányzott 
tüzelés által, juthattak fel. Ott a kormányzó lankadatlan csa
pataira találtak, kik nagy erővel törtek reájuk. Ember ember 
ellen küzdöttek s kivált a lándsások mindkét részen vitézül 
harczoltak. Azonban három negyed óra múltán Grange laird 
ügyes mozdulatjai, ki erősítésekkel mindig ott termett a ve
szélyeztetett pontokon, Morton hideg bátorsága, Hume vitézsége 
s egy döntő mozdulat Murray részéről, ki derék seregével a 
királynő már már ingadozó hadaira rontott, ezeket végkép meg
szalasztották. A kormányzó megtiltván a győzelem kivívása 
utáni öldöklést, csak háromszáz halottat hagytak a langsidei 
csatatéren, sok főrangú fogolylyal s ágyaikkal együtt.

A végzet még egyszer Stuart Mária ellen nyilatkozott. 
A boldogtalan királynő egy magaslaton állván, végtelen szo
rongások között szemlélte a harezot, mely sorsát eldöntendő 
vala. Látta övéi előnyomulását, támadását, megrendülését 
s megveretését. Utolsó védőivel végreményeit látta Összeom- 
lani. Carberry-Hill után érintetlenül fenállott még a Hamilto
nok pártja, Langside után senkije sem maradt. Csak a futás 
volt előtte. Ahhoz folyamodott mély leverettségben. Sietve 
leszállván a halomról, melyről amaz orvosolhatlan vésznek fáj
dalmas tanúja volt, lóra ült, s csekély számú szolgától követve 
Dumfriesnek tartott Skóthon déli vidékén, s tizenhat mértföld- 
nyire lovagolt megállapodás nélkül. Dundrenan apátság
hoz érvén a solwayi öböl közelében, hajóra szállhatott Fran- 
cziaország felé, vagy Angolországba menekülhetett. Egyik út 
biztosabb, a másik alkalmasabb volt. Bízván azon részvét 
nyilatkozatokban, melyeket fogsága alatt, s számítván azon 
baráti ajánlatokra, melyeket szabadulása óta vett Erzsébet 
részéről, elhatározta pártfogása alá ^helyezni magát. Lord
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Herries, ki őt elkísérte, irt nevében Master Lowther car- 
lislei angol parancsnoknak, s menhelyet kért számára. Be 
sem várván feleletét, s nem is követelvén, hogy Erzsébet kö
telezettséget vállaljon iránta, a meggondolatlan Mária szánandó 
túlsiettetéssel május 16-án egy halász ladikban átment a solwayi 
öblön s a cumberlandi oldalon partra szállott. Murray elől 
futván, Erzsébet kényének tette ki magát. Biztos raenhelyre 
számított, s csak börtönt talált Angolországban.

Vége az első kötetnek.

Nyomatott Bécsben, Jacob és Holzhausen-nél.
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Hetedik fejezet.

Stuart Mária megérkezik az angol határszélen. —  Találkozni kíván Erzsé
bettel, kit esedezve kér, segítené pártütő alattvalói ellen. —  Erzsébet taga- 
dólag válaszol, azon ürügy alatt, hogy becsülete nem engedi öt elfogadni és 
trónjára visszahelyeztetni, mielőtt a nekie tulajdonított undok bűntettekben való 
ártatlanságát igazolta. —  Stuart Mária Carlisleban letartóztatik. —  Erzsébet 
valódi szándéka. — Midlemore küldetése Stuart Máriához és Murraykez, 
kiket Erzsébet Ítéletének akar alávetni: az elsöbbit Darnley meggyilkoltatása, 
a másikat Skóthon fellázitása miatt. —  Stuart Mária felindulása. — Büszkén 
visszautasít minden törvényhatóságot. —  Nyomatékos felhívást intéz a száraz
földi fejedelmekhez, sikertelenül. —  Erzsébet folytonos cselszövényei és csa
lárd ígéretei. —  Stuart Mária elfogadja őt kénybiróúl s biztosokat nevez ki 
képviselése és védelmezésére. —  Az ellenségeskedések megszüntetése Skót
honban, a kormányzó az ifjú király biztosaival Angolországba készül. —  
Yorki értekezlet, melynél Norfolk herczeg elnököl Erzsébet nevében. —  Nor
folk herczeg állása, jelleme s vágyai. —  Titkos értekezései Lethingtonnal és 
Murrayvel, kiket rábír hogy abbanhagyják a Stuart Mária ellen emelt 
vádat. —  Okok melyeket felhoz s azok elfogadnak. —  Az értekezlet meg
nyitása. —  Murray tartózkodása, ki védelmezi magát de nem támad. —  
Biztosításokat kér Erzsébettől, mielőtt nővére ellen vádat emelne. —  Erzsébet 
meglepetése. —  Rögtön Yorkból Westminsterbe helyezi át az értekezletet, s 
új biztosokat nevez ki az előbbiekhez. —  Az angol királynő ígéreteket 
tesz Murraynek, hogy reábirassék tekintélye megvédelmezésére, bebizonyít
ván, hogy nővére épen vétkes kicsapongásai által veszté el azt. —  Stuart 
Mária ellen emelt vá d ; az ezüst ládácskában talált levelek és okmánydara
bok elömutatása; hitelességük igazolása. —  Stuart Mária felelete és védelme, 
melyben Murrayre s híveire hárítja a Darnley meggyilkolásában való bűnösséget. 
—  Mária visszaútasítja a különféle lemondási indítványokat, Murray pedig a 
kibékülést. —  Stuart Mária biztosai félbenszakítják az értekezletet. —  Erzsébet 
magántanácsának sajátságos határozata. —  Murray visszaérkezése Skótbonba;

Stuart Mária fogsága Angolországban.

Stuart Mária határozata Erzsébetnél keresni menedéket 
balvégzetű volt reá nézve. Francziaországba vonulhatott vissza 
vagy pedig még egy ideig veszélytelenül Skóthon déli vidé
kein maradhatott, a míg onnan biztos menhelyet eszközlendett

Stuart Mária. II. 1
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ki maga számára. Sőt jobban jár ha erőszakos alattvalói 
kezei közé kerül, a szükség úgy hozván magával: ismét el
zárták, de meg nem ölték volna. Miután hosszan senki sem 
kormányozhatá Őket, miután szellemük álhatatlansága, jellemük 
hűtlensége, s érdekszülte hevük változékonysága miatt az en
gedelmesség csakhamar megrendült közöttük s a hatalom 
szüntelen egyikről másikra ment át, valószínűnek látszik, hogy 
börtönéből egykor ismét a trónra lépett volna. Nagyon külön
böző sors várt reá Angolországban.

Még mielőtt a solwayi öblön átkelt volna, Dundren- 
nan apátságból írt Erzsébetnek, menhelyet kérvén tőle: „Édes 
kedves testvérem, mellőzve minden bajaim elbeszélését, me
lyeket bizonyára ismer, csak azt mondom meg, hogy azon 
alattvalóim kikkel legtöbb jót tettem s kik leginkább vannak 
lekötelezve irántam, miután fellázadtak ellenem, fogságban 
tartottak s végső méltatlansággal illettek, végre egészen ki
űztek országomból, s oly helyzetbe juttattak, hogy Isten után 
csak önben van reményem.w Alig érkezvén meg Workingtonban, 
május 17-én terjedelmesebb és szívreható levelet intézett hozzá, 
melyben nagylelkű pártfogását kérte a pártütő Skótok ellen, 
kik megsértették személyében az uralkodói jogokat. Előadván 
következetes támadásaikat s utóbbi balvégzetét, így szóla to
vább: „Isten végtelen kegyessége megóvott s Herries lordhoz 
menekülvén, vele s nehány más urakkal kegyelmességed or
szágába jöttem, meg lévén győződve, hogy értesülvén kegyet
lenségükről s irányombani bánásmódjukról, jó  indulatához s 
bizalmamhoz képest nem csak felfogad éltem biztosítása végett, 
de segíteni és támogatni fog igaz ügyemben s hasonló cselek
vésre indítja a többi fejedelmeket is. Esedezem, mentői előbb 
küldjön értem, mert keserves állapotban vagyok, mely nem 
királynőnek de még nemes hölgynek sem való. Semmim 
sincs a világon személyemen kívül a mint megmenekültem, 
első nap hatvan mértföldet haladván mezőkön át, azóta pedig 
csak éjjel mervén tovább folytatni utamat, mint azt majd elő
adhatni reményiem, ha végtelen balsorsomon könyörülni mél- 
tóztatik.“

Az angol királynő nem hajlottr Stuart Mária kérelmeire 
s csakhamar eloszlatá reményeit. Értésére esvén hogy régi 
vágytársnéja most kényére bizta magát, kérdést tett önmagá
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hoz miként bánjék vele. Győzelmesen vezesse-e vissza Skót
honba? egyszerű vendégként fogadja Angliában? vagy pedig 
megengedje hogy szabadon vonúlhasson vissza Francziaor- 
szágba? Ezen három út kínálkozott, megfelelvén Stuart Mária 
iránt mutatott rokoni érzelmeinek s fenállókúl elösmert feje
delmi kötelességeinek. Azonban ezen cselekvési módok egy
aránt veszélyesek lehettek. Attól tartott, hogy ha Stuart Mária 
visszanyeri trónját, egyetért majd a római udvarral s a szá
razföldi katholikus fejedelmekkel, s levervén a protestáns pártot 
Skóthonban, ismét igényt emel Angolország trónjára; ha pedig 
szabadon Angliában marad, ott folytonos izgalmat okoz s köz
pontja lesz az ottani igen számos és hatalmas katholikusok 
ármányainak és cselszövényeinek, kik őt mint törvényes fe
jedelemnőjüket tekintvén, vele Összeesküvéseket forralnának, 
s valószínűleg érte fel is támadnának; ha végre Francziaor- 
szágba vonul vissza, ott bátyjaival s a szövetséges fejedel
mekkel hadkíildést készíthetne elő Skóthon meghódítására, 
mely esetben ő (Erzsébet) amaz országban a kormányzó ha
talmának fentartására s a protestantismus érdekéinek megvé- 
delmezésére kényszerittetnék s új küzdelem félelmes követ
kezményeinek lenne kitéve. Saját tapasztalása nyomán a 
helyzetet kényszerűbbnek tartván mint Ígéreteket s a politikai 
szükséget előbbvalónak tekintvén mint hálaérzelmeket, nem 
hitte hogy Stuart Mária hű barátnéjává s hálás védenczévé 
lehessen, mint ezt igéré. Azért hát csupán az állam-eszély 
után indúlván, mely negyven éven át úgy szólván egyedüli 
kalauza volt, elhatározta hatalmában tartani a meggondo
latlan királynőt ki önmaga szolgáltatta magát kezére. Ez 
által túlnyomó befolyást vélt szerezni Skóthonban s megszilár
dítani biztosságát Angolországban.

De mily ürügy alatt tartóztasson le országában egy 
rokon s vele hasonló rangú fejedelemnőt, ki nem vétett ellene, 
s ki iránt viszont semmi joggal' nem birt? Csakhamar tudott 
egyet találni. Stuart Mária eleinte rangját megillető minden 
dísszel Workingtonból Cockermouthba s Cockermouthból Car- 
lislebe kisértetett. Ott szoros felvigyázat alá vették Erzsé
bettől érkezett warrant következtében, ki meghagyá a cum- 
berlandi shérifnek és békebiráknak, hogy minden szükséges 
intézkedést megtegyenek szökésének meggátlására. Scroope

1*
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lady, Norfolk herczeg nővére megbízatott hogy vele lakjék. 
Sir Drury Vilmos pedig parancsot kapott ötven puskást indí
tani Berwickből Carlisleba, hova Erzsébet azon határszélek őrét 
Scroope lordot és sir Knollys Ferencz alkamarást küldé azon 
titkos megbízással, hogy a skót királynőt fogolyként őrizzék. 
Átadván neki Erzsébet szánakozó levelét, azt is ki kellett je 
lenteniük, hogy úrnőjük hő részt vesz balsorsában, azonban 
mindaddig el nem fogadhatja őt, mig férje meggyilkolásábani 
ártatlanságát be nem bizonyította. Ezen megelőző igazolás 
szüksége volt az Erzsébet által kielméit eszköz, hogy őt magá
tól eltávolítsa s országában letartóztassa.

Scroope lord és sir Knollys Ferencz május 29-én Stuart 
Mária elé bocsáttatván, teljesítették megbízásukat. Közölvén 
vele úrnőjük csalárd részvétét és sértő szabadkozásait, Stuart 
Mária könyes szemekkel keservesen panaszkodott, hogy nővére 
a királynő válasza oly kevéssé felel meg várakozásának. Hévvel 
visszautasitá az ellene emelt vádakat, s azt állitá miszerint 
méltatlan alattvalói rágalommal illették viseletét, hogy annál 
inkább megdönthessék hatalmát. Újból esdekelve kérte nővé
rét a királynőt, segítené hogy pártütésüket legyőzhesse, vagy 
pedig engedné meg a szárazföldre távoznia, hogy kieszközöl
hesse rokonai és szövetségesei a herczegek támogatását, kik 
bizonyára nem vonakodandnak őt elfogadni és segélyzeni. 
Erzsébet küldöttjei őt magatartásában méltóságteljesnek, elő
adásában ékesenszólónak, ítéletében szellemdúsnak s balsorsá
ban csüggedetlennek találták. Meglepetve bájló és fényes tu
lajdonai által melyek nála azonnal felötlöttek, igen nevezetes 
és határozott nőnek festették őt, ki az alig szenvedett vereség 
után kész volna a harczot újra indítani.

Stuart Mária Scroope lorddal és Knollys alkamarással 
tartott értekezlete után Fleming és Herries lordokat küldötte 
Londonba. Megbízta őket, hogy kölcsönt iparkodjanak sze
rezni jövedelmeire melyeket mint özvegy királyné húzott Fran- 
cziaországból. Ezen kölcsönvett pénz skóthoni párthiveinek 
gyámolítására szolgált volna, kiket Murray a langsidei csata 
óta halálra üldözött. Dumbarton vára még mindig a királynő 
részén volt. Az ország déli része folyvást néki hódolt, s az 
éjszak keveset szenvedett az utolsó háború alatt, melyben az 
éjszaki főnökök hadcsapatai idő fogytán nem igen vehettek



5

részt. A királynő tehát Carlisleből warrantot küldött Huntly 
grófnak, felszólítván őt pártjának újjászervezésére szövetke
zések által. Herries és Fleming lordoknak meg volt hagyva, 
hogy Erzsébet elé járuljanak, kit még mindig esdekelve kért, 
jönne segítségére, mint ezt a jó szomszédi viszony, vérrokon
ság, baráti Ígéretek s fejedelmi kötelességei megkivánták. 
Sürgető' levelében azon óhajtást fejezé ki, „bárha mentői 
előbb és formaság nélkül eleibe bocsáttatnék, hogy előad
hassa sérelmeit s elhárítsa magáról azon rágalmazó szavakat 
melyeket becsülete ellen ejteni merészeltek.u Ha pedig Erzsé
bet őt sem udvaránál elfogadni, sem Skóthonban támogatni 
nem akarná, engedélyt kért hogy máshova vonulhasson vissza 
s mást hívjon segítségül. Fleming lordnak Franczaiországba 
kellett volna menni segély kieszközlése végett. Stuart Mária 
ép oly megindító mint ildomos levelekkel látta el IX. Károly, 
Medicei Katalin és a Lotharingiai bibornok számára. Két ezer- 
nyi gyalog katonát küldeni Dumbartonba, öt száz lovas fel- 
fegyverzésére és eltartására szükségeltető pénzt, vérteket és 
szerszámokat szolgáltatni, tüzérséget és lőszereket indítani 
útnak Skóthon többi erősségeinek visszafoglalására, a szent 
Mihály rendjével díszíteni fel két vagy három főurat, kik 
leginkább tűntek volna ki ügye iránti hüségök és bátorságuk 
által, hogy így a többiek is felbátorítassanak s hüségükbeni 
kitartásra buzdittassanak: ezek voltak a Fleming lord által a 
franczia udvarhoz Stuart Mária nevében intézendő kérések.

Erzsébet semmire sem hajlott. De szokása szerint taga
dását nem fejezte ki nyílt és határozott módon. Elámítottá 
Stuart Máriát, nehogy kétségbe ejtse. Ügyesen felkarolá ezen 
igen is könnyen hivő fejedelemnél önigazolási ajánlatát, hogy 
őt törvényhatósága alá vesse. Ügy látszott, mintha a k or
mányzó Murray is biróúl választotta volna Erzsébetet. Érte
sülvén hogy a menekült királynő Carlisleben van, késznek 
nyilatkozott kimutatni Erzsébet előtt Stuart Mária bűnösségét 
és elüzetése igazságos voltát. Reáállott mint mondá, hogy 
a londoni toronyba (Tower) zárassák, ha azt a legvilágosabban 
be nem bizonyítja. Az ármányos szellemű Erzsébet ezen kettős 
ajánlatban alkalmas eszközt látott politikai czéljainak előmoz
dítására. Azon készségből, melyei felvilágosító nyilatkozásra 
ajánlkoztanak, védelmezési kötelezettséget származtatván, iga
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zolásra szándékozott kényszeríteni Máriát Darnley meggyilko
lása miatt melyet Murray neki tulajdonított, Murrayt pedig 
pártütéseért melyei viszont Mária terhelte öt. Színleg azon
ban csak azért kívánt bíráskodni ügyükben hogy kibékülésü
ket eszközölhesse.

Miután egy ideig váratta a skót királynő két küldöttjét, 
maga elé bocsáttatá őket. Könyörgésükre karolná fel úrnőjük 
ügyét, igen hajlandónak mutatkozott. „Azonban, tévé hozzá, 
alattvalói botrányos és gyalázatos hirt terjesztettek el róla 
melyet eléggé ismer; becsülete valamint az enyém megkíván
ják, hogy a dolog kinyomoztassék, nem mintha biró akarnék 
lenni közöttük, de hogy megtudhassam mi indítja őket ily 
beszédre és mi joggal ejtették hatalmukba személyét, koro
náját, erősségeit r és minden jószágát, mely tekintetben nem 
menthetők. — Es ha máskép látszanék asszonyom, mitől 
Isten mentsen, monda Herries lord. — Még akkor sem mu
lasztanám el, válaszola, lehető legjobban és leggyorsabban el
intézni a dolgot közte és alattvalói között becsületére s köl
csönös biztosságukra.u Herries felkérvén őt engedné meg 
hogy úrnője a szárazföldre távozhasson vagy legalább Skót
honba térhessen vissza ama kis ladikon mely őt Angolor
szágba hozta, Erzsébet határozottan tagadó választ adott. „A  
mi jó  nővérem eltávozását illeti Francziaországba, e tekintet
ben, úgymonda, nem akarok eszélytelennek látszani, nehogy 
a többi fejedelmek megvessenek. Midőn ott tartózkodott, 
férje a király reábírta hogy koronám czimét és czímerét vegye 
fel életben létem alatt, nem akarom magamat többé ily bajba 
keverni. A mi pedig Skóthonba való visszatérését illeti oly 
szerény hajó készlettel, mint ön mondá, miután országomba 
jött, az sem az ő becsületére, sem az enyémre nem válnék s 
ő mit sem nyerne az által.u Megmaradt tehát előbbi határo
zatánál s kinyilatkoztatta, hogy buzgalommal és barátsággal 
fog Stuart Mária érdekében eljárni, már pedig ez ellenkezett 
szokásaival és érzelmeivel.

Minthogy pedig mindenekfelett tartott Francziaország 
közbenjárásától Skóthon ügyeiben, meg nem engedte Fleming 
lordnak hogy IX. Károlyhoz mehessen. Már útnak indította 
volt Midlemore mastert, hogy tudassa Stuart Máriával és 
Murrayvel viszályaik eldöntésére és elintézésére irányzott
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szándokát. Midlemorenak meg volt hagyva, követelné az el
lenségeskedések megszűntetését Skóthonban, hol a diadalmas 
kormányzó hatezer főnyi sereggel melyet tüzérségi készlet is 
követett, szorongatta ellenségeit s az ifjú király iránti hódolatra 
hajtott mindenkit. Erzsébet be nem érte azzal, hogy ily szol
gálatot tett Mária elcsüggedt pártjának. Hogy még inkább 
bizalomra gerjessze ezen fejedelemnó't, szigorú levelet írt 
Murraynek, melyben meglepetését és idegenkedését fejezé 
ki azon tények iránt, melyek hatalomra juttaták, a skót 
királynőnek pedig vesztét okozták. „Mindez, úgymonda, csak 
igen különösen érinthető füleinket, magunk is uralkodó feje- 
delemnö lévén s hatalmunk alá helyezett országgal és alatt
valókkal birván, mint a skót királynő. A baj orvoslása végett 
ezen királynő hozzánk folyamodott legközelebb rokona és 
szomszédjához, s hogy magát igazolhassa, reánk bizta ügye 
megvizsgálását és eldöntését. Minélfogva hasznosnak és szük
ségesnek láttuk nem csak tudósítani kegyelmedet és hiveit az 
ellenük emelt vádakról, de egyszersmind fel is szólítani, ne 
üldözzék tovább akár törvény akár fegyverrel azokat, kik a 
királynő pártját fogták vagy hozzá csatlakoztak. Teljesen és 
kellőleg meg kellend felelnie előttünk mindazon vádakra, me
lyekkel a nevezett királynő önt mint számos és súlyos bűnök 
szerzőjét illeti, s melyek az alattvalóknak fejedelmeik iránt 
való természetes kötelességeikkel ellenkeznek. Miután igy 
mindkét részről kellő felvilágositást nyerendettünk, reményijük 
miszerint Isten kegyelmével tetteink és határozataink minde
nekelőtt az ő dicsőségére, úgy aztán saját becsületünknek más 
fejedelmek szemeiben való megóvására, végre pedig az e két 
ország közötti béke és egység fentartására és öregbítésére 
fognak szolgálni.

Midlemore Carlisleben junius 13-án megérkezvén, más
nap reggel a skót királynő elé járult Scroope lord és Knollys 
alkamarás jelenlétében. Ismétlé előtte, még pedig elég kimé- 
letlen modorban, hogy úrnője a királynő saját jó  híre iránti 
tekintetből el nem fogadhatja öt mindaddig, mig be nem 
bizonyította hogy idegen férje megöletésétől. Stuart Mária 
élénken kifakadt ezen sértés ellen, s kérdést tett vájjon fo
golynak tekintse-e magát? Midlemore tagadólag válaszolt 
ugyan, azonban nem javaslá hogy értekezni igyekezzék az
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angol királynővel, attól kellvén tartani, ugymonda, hogy ellenei 
iránta való részrehajlással gyanúsítván ezen fejedelemnőt, vissza 
ne utasítsák ügyük feletti bíráskodását. „Ha megvárni méltóz- 
tatik, tévé hozzá, mig ártatlansága rendes per útján bebizonyúl, 
látni fogja mily szívvel és örömmel Öleli majd úrnőm a királynő 
s követ el kegyelmességedért mindent, mit csak kívánhat.u

Ezen szavak hallatára per és bíráskodás, Stuart Mária 
haragra lobbanván büszkén mondá: „Isten egyedüli birám, senki 
más nem biráskodhatik felettem. Tudom ki vagyok s ösmerem 
rangom jogait. Igaz ugyan, hogy önszántamból s nővérem a 
királynőiben helyezett teljes bizalmamnál fogva felajánlottam, 
hogy ő legyen biró ügyemben. De miként történhetik ez, 
miután nem engedi feléje mennem" ? Bármint igyekezett Midié
in ore őt megnyugtatni, megösmertetvén azon levél tartalmával 
melyet Erzsébet Murraynek irt, s állitván miszerint a per 
vádlói ellen lesz intézve s hatalma és becsülete helyreállítására 
fog szolgálni, Mária fennen követeié hogy vagy Erzsébet elé 
vezettessék, vagy gyorsan segélyeztessék vagy pedig szabadon 
bocsáttassék másutt keresni módot és eszközöket, melyeknek se
gedelmével országába visszatérhetne s alattvalóin boszút állhatna.

Még az nap, ezen értekezés miatti felindulásában szen- 
vületes és kevély levelet intézett Erzsébethez. Almélkodá- 
sát fej ezé ki, hogy az angol királynő vonakodik őt elfo
gadni azon ürügy alatt mintha ez szenyt vetne becsületére. 
„O asszonyom, igy szóla hozzá, hallotta-e hogy valaha gán
csoltak volna fejedelmet azért, mivel személyesen hallgatta ki 
azok panaszát kik hamisan vádoltattak.u Méltó felindulással 
utasitá vissza azon sértő indítványt, hogy vitatkozásba ele
gyedjék alattvalóival, s igy szólt: „Száműzze azon gondo
latot asszonyom, mintha éltem megmentése végett jöttem 
volna ide, (sem a világ sem egész Skóthon meg nem ta
gadtak), de jöttem hogy visszaszerezzem becsületemet s tá
maszt nyerjek hamis vádlóim megbüntetésére; tehát nem hogy 
mint hozzájok hasonló ellentmondjak nekik, de hogy én 
vádoljam be őket folséged előtt, kit mint legközelebb rokono
mat s legjobb barátnémat választottam minden más fejedelmek 
közül, azon feltevésből indúlván ki, hogy megtisztelve érzendi 
magát ha egy királynőt ki jóvoltára bizton számitott trónjára 
visszahelyeztethet, azonban sajnálatomra úgy látom, másként
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értelmezi a dolgot.u Esedezve kérte Erzsébetet, ne okozna 
neki több bajt mint ellenségei, s igy végzé sorait: „Nem le«? 
hét s nem is szabad megfelelnem hamis vádjaikra s per alak
jában igazolnom magamat alattvalóim ellenében. Asszonyom, 
ők és én semmiben sem vagyunk társak, s ha mindjárt itt 
kellene tartatnom, inkább meghalnék mintsem hogy azzá te
gyem magamat.u

Ha Stuart Mária ezen büszke érzületét mindvégig követi 
s ildomos szabadkozásainál marad, Erzsébet el nem Ítélhette 
s bajosan tartoztathatta volna le. Európa fejedelmei élénken 
érdekeltettek ama fejedelemnő sorsa iránt, kinek ügye a kirá
lyok közös ügye volt. IX. Károly és H. Fülöp kikhez a bol
dogtalan Mária panaszaival és esedezéseivel fordult, nem 
segíthették őt e pillanatban. Az egyik alig lépvén ki a máso
dik polgári háborúból, a harmadik küszöbén állott, mely az 
előbbieknél hosszasabb s bőszebb volt. A másik azon fölke
lés elnyomására fordítá erejét, melyet túlságig vitt hatalma és 
vallás buzgalma idézett elő Németalföldön, s a spanyolországi 
mórok leküzdésére, kiket szigorú kormánya s embertelen in
tézkedései szinte fellázítottak a granadai hegységekben. De 
mindketten közbenjártak Erzsébetnél Stuart Mária érdekében, 
II. Fülöp követe Gusman de Silva, IX. Károly pedig küldöttje 
Montmorin által, ki miután királya s ennek anyja nevében 
Erzsébetnél Stuart Máriát hőn ajánlotta volna, látogatására 
ment Carlislebe. Ezen erősségben mint foglyot találta Fran- 
cziaország hajdani királynéját a menekült skót királynőt. „A 
szoba melyben lakik, úgymonda Montmorin miután Carlisle- 
ből visszatért, homályos, csak egy ablaka van vasrudakkal el- 
rácsolva. Három más szoba előzi meg, melyeket puskások 
foglalnak el s őriznek. Az utolsóban mely a királynő termé
nek előszobája, Scroope lord a határszéli kerületek kormány
zója tartózkodik. A királynőnél csak hárman vannak hölgyei 
közűi. Szolgái és cselédjei a váron kívül hálnak. Csak reg
geli tiz órakor nyitják meg a kapukat. A királynő kimehet 
a városi templomig, de mindig száz puskás kíséretében. Mise 
mondó papot kívánt Scroopetól, de ez azt feleié hogy nincs 
Angolországban.

Stuart Mária ekként megcsalatott bizalmában, hátráltatott 
szándékaiban, letartóztatott személyében, gátoltatott vallása
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gyakorlatában s fenyegettetek becsületében. Montmorin eluta
zott Angolországból a nélkül hogy Erzsébettől üres szavaknál 
egyebet nyert volna. Ekkor mit sem reménylhetvén többé az 
angol királynő részéről, Mária a szárazföldi fejedelmekhez for- 
dúlt kérelmeivel. Nyilt kiáltványnyal védelmére hítta fel őket 
és siralmas szavakkal festé bátyja a Lotharingiai bibornok előtt 
skót hivei sanyargattatását és saját nyomorú helyzetét: „Ese
dezem, igy szóla hozzá, könyörüljön szegény húga becsületén 
s szerezzen számára segélyt mit e levél áthozója kérni fog, s 
addig is pénzt, mert annyim sincs hogy kenyeret vehessek, 
sem ingem sem ruhám. Az itteni királynő küldött kevés fe
hérneműt s egy tál ételt juttat. A többit kölcsön vettem, de 
most már nem találok. E szégyen önt is illeti. Isten nehéz 
megpróbáltatást külde reám; de biztosítom önt mint katholikus 
fogok meghalni. Isten nem sokára elszólit e nyomorból, szenvedtem 
ugyanis meggyaláztatást, rágalmakat, fogságot, éhséget, hideget, 
forróságot, futottam nem tudva merre, kilenczvenkét mértföldet 
mezőkön át a nélkül hogy megállapodtam s leszálltam volna, 
aztán keményen feküdtem, savanyú tejet ittam s zablisztet 
ettem kenyér hiján, s három éjjel jöttem női kiséret nélkül 
ezen országba, melyben köszönetül alig jobb a sorsom mint 
fogolyé, azalatt pedig feldúlják szolgáim hajlékait s én ezen 
nem segíthetek, felakasztatják a gazdákat s én őket meg 
nem jutáimazhatom.“

Ezen a szárazföldi katholikus hatalmasságokhoz intézett 
nyomadékos felhívások csak meddő részvét nyilvánulásokat 
eredményeztek. A két legfőbbnek akkori helyzete meg nem 
engedé hogy külföldi vállalathoz fogjanak, melytől különben 
is viszonos féltékenységük s az Erzsébet irányában a végből 
tanúsított kímélet tartóztatta volna vissza, hogy ez utóbbi 
nyiltan ne pártolja a németalföldi fölkelőket s a franczia- 
országi kálvinistákat. Stuart Mária tehát csakhamar kény
szerítve látta magát engedni az angol királynő kívánalmai
nak. Skóthon kormányzója már is alárendelő magát. Dum- 
friesben vevén ama parancsoló üzenetet, melyet Midlemore 
hozott át, Murray késznek nyilatkozott megjelenni Erzsébet 
előtt, hogy magát védelmezze, nővérét pedig bevádolja. Felfüg
gesztette a Mária párthívei ellen folytatott ellenségeskedést, 
mindazonáltal kieszköz lé az összegyűlt parlamenttől, hogy a
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legnyugtalanabbak és legügyesebbek, névszerint a szent-endrei 
érsek, a rossi püspök és Hamilton Claudius lord felségsértési 
bűnben elmarasztaitassanak. De miként kellessék megtörni 
Stuart Mária ellenkezését? Erzsébet attól tartván hogy elszö
kik, már is megtiltá a fogoly királynő látogatását a skótoknak, 
kik eleinte baj nélkül juthattak el hozzá. Most azonban tel
jesebb elszigetelés által még tehetetlenebb állapotba akará he
lyezni. Anglia titkos tanácsa, melytől e részben tanácsot kért, 
kivánata szerint igazodott. Egyhangúlag azt határozá, hogy Mária 
királynőt a határszéltől eltávolitani s az ország belsejébe kell 
áthelyezni. Sőt mi több azt állitá, hogy Anglia koronájának a 
skót korona fölött hajdan gyakorlott hűbéri fensőbbségénél fogva, 
mely egy részről gyakran felhozatott, a másikról soha el nem 
ösmertetett, Mária királynő el is Ítéltethetik; hogy ezen királynő
nek abbeli kivánatai, miszerint előleges felmentés nélkül a trónra 
visszahelyeztessék, vagy pedig mielőtt megbiráltatott volna, 
Francziaországba távoznia megengedtessék, egyaránt ellenkezik 
Erzsébet becsületével mint biztosságával; hogy azonban a skót 
királynő ügyének megvizsgálása s büntelenségének igazolása után 
országába visszavezetendő s hatalmába visszahelyezendő.

Mindenekelőtt elhatároztatott őt biztosabb helyre tenni 
át. Azon ürügy alatt, hogy Erzsébethez közelebb érjen, sir 
Bowes György julius 13-án erős kísérettel érte jött s ellen
mondása daczára Carlisleből Boltonba vezette. Bolton Scroope 
lord vára volt York grófságban. Erzsébet ott sikeresebben 
ismétlé makacs kísérleteit, hogy birószéke elé állítsa Stuart 
Máriát, kinek ellenkezése csüggedésnek indúlt bátorságával. 
Herries lord, elámitva csalárd Ígéretek által, Boltonba érkezett 
s közié királyi úrnőjével , hogy Erzsébet nem mint biró, de 
mint barátnő és testvér akarja megvizsgálni ügyét, a végből 
hogy őt trónjára visszahelyeztesse még pedig fegyveres kézzel 
is, ha ártatlanságát bebizonyította, s hogy mindent baj és háború 
nélkül elintézzen közte és alattvalói között, ha ezek alapos 
okait hozhatnák fel irányábani viseletűknek, s viszont azt kö
veteli, hagyjon fel végkép a franczia szövetséggel, ne érvénye
sítse jogait az angol koronára Erzsébet életében, mondjon le 
a miséről s hozza be Skóthonba az angol istentiszteletet.

Két hónapi alkudozás után Stuart Mária meggyőzeté 
magát s engedett. Ráállott egy oly értekezletre, melynél a
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közte és alattvalói között fenforgó viszályok Erzsébet biztosai 
elé terjesztetnének egyedül azért, hogy azoknak végük sza
kadjon, a nélkül hogy ez királyi jogainak, női becsületének 
és angol koronaörökösi minőségének bármi részben is hátrá
nyára szolgálhatna. Mig Erzsébet mindezen Ígéretek által 
a fogoly királynőt megnyugtatni igyekezett, egészen különböző 
reményeket nyújtott Murray kormányzónak: „Azon hir terjedt 
el Skóthon különböző helyein, igy irt neki, hogy bármi is ad
hatná elő magát a skót királynő ellen indítandó eljárásnál, s 
bármiként is be lehetne bizonyítani bűnösségét vagy ártatlan
ságát elhúnyt férje bátyánk szörnyű meggyilkolásának bűn
tettében, mink el vagyunk határozva őt országába és trónjára 
visszahelyeztetni. Igen elkedvetlenitteténk ez által, s nem tűr
hetjük hogy ilynemű hir lábra kapjon s hitelt nyerjen. 
Miért is helyesnek véltük biztosítani önt, hogy ezen dolgok 
hamisan koholtattak oly emberek által, kik minket megbecs- 
teleniteni igyekeznek. Mert mig egyrészt nevezett nővérünk 
levelei és üzenetei által biztosittatánk, hogy semmiképen sem 
bűnös vagy részes ama gyilkosságban, minek igaz voltát óhajt
ju k ; ha mégis más részről jogilag bebizonyittatnék, hogy ab
ban részt vett, mint azt nekünk felőle hírül hozták, mi ismét 
valósággal elszomorítaná szivünket, ez esetben egészen máskép 
illenék tekintenünk a dolgot, távolról sem teljesítvén kiyána- 
tát, hogy amaz ország kormányára visszahelyeztessük. Óhaj
tottuk értesíteni igazi érzelmeinkről, hogy hajlandó legyen 
kedvezőbb véleményt táplálni rólunk s tetteinkről.u Erzsébet 
igy vonzotta itélőszéke elé Stuart Máriát, visszahelyeztetését 
ígérvén ha aláveti magát egy oly kénybiróságnak, mely ártal
mára nem leend, Murrayt pedig, értésére adván hogy kor
mányzó marad, ha bizonylatokat mutat fel, melyek s nővére 
bűnösségét feltüntetik s letartóztatását igazolandják.

Az értekezlet mindkét részről elfogadtatván, az ellensé
geskedések végkép megszüntettek Skóthonban Erzsébet bírói 
közbenjárása alatt. Stuart Mária maga hagyta meg Argyle és 
Huntly grófoknak, kik julius 28-án Largsban a skót nemesség 
nagy részével szövetséget kötöttek s ismét fegyvert ragadtak, 
hogy táborba ne szálljanak. Képviselőiül és védőiül a York
ban tartandó értekezletnél Lesly rossi püspököt, Herries, Boyd 
és Livingston lordokat, lochinvari sir Gordon Jánost és stir-
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lingí sir Cockburn Jakabot jelölte ki. A kormányzó szemé
lyes megjelenésre leven felhíva, Morton grófot, az orkneyi pro
testáns püspököt, Lindsay lordot és Pitcairn Robert dumferm- 
lingi apátot és parancsnokot vitte magával. Hasznos segédekül 
Buchanan Györgyöt s Makgill Jakabot adá melléjök s Lething- 
ton titkárról sem feledkezett meg, kit régi hajlandóságaihoz 
visszatérni látván, gyanúsnak tartott s távolléte alatt Skóthon
ban hagyni nem akart. Erzsébet királynő Norfolk herczeget, 
Sussex grófot és sir Sadler Ralphot választá biztosaiul. Az 
elsőbbi az ország grófnagyja s leghatalmasabb főura, a máso
dik az éj szaki kerületek katonai parancsnoka s a yorki tanács 
elnöke, az utóbbi pedig Lancaster herczegség korlátnoka s a 
titkos tanács tagja volt, s már hosszabb idő óta a legfontosabb 
s leggyöngédebb természetű ügyeknél alkalmaztatott. Mindhár
man híven ragaszkodtak a protestáns ügyhöz s mint látszott 
fejedelemnőjükhöz is.

Stuart Mária a rossi püspök tanácsa nélkül határozta 
magát ezen fontos lépésre. Midőn ezen buzgó és ildomos híve 
September közepe táján (18-án), Boltonban meglátogatá, mély 
sajnálatát fej ezé ki az iránt. Értésére adá vigyázatlan úrnő- 
jőnek miszerint nem vádolhatja Murrayt a nélkül hogy viszont 
általa ne vádoltassék védelemképen. Azt állitá, hogy sokkal 
jobb lett volna barátságosan egyezni meg. De Mária re
ménynyel volt eltelve. Azt hitte hogy Erzsébet őszinte irá
nyában s hogy Norfolk herczeg kedvez neki. Scroope lady a 
herczeg nővére biztosította őt ez iránt. O közié vele legelőbb 
ama titokteljes és balságos tervet, mely szerint a herczeg vé
dőjévé Ion, hogy utóbb férje lehessen. Stuart Mária tehát av
val hitegette magát, hogy Sussex gróf majd Norfolk herczeg 
után igazodik, és sir Sadler Ralph nem mer amazok vélemé
nyétől eltérni, s hogy Northumberland grófnak s éj szaki An
golország legfőbb katholikus személyiségeinek jelenléte York
ban kedvező befolyást fog majd gyakorolni az értekezlet me
netére és eredményeire.

Azonban egy közbejött esemény figyelmeztetéseűl szolgált 
s alkalmas volt csalódásai eloszlatására. Lethington, kit mint 
a királygyilkosok czinkosát ismételve bevádolt, sajátlag még 
mindig vonzalommal viseltetett iránta, mely önérdekével volt 
összeforrva. Meg akarta gátolni a szándéklott vitatkozást mely
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a királynő meggyaiáztatását, sőt vesztét idézhette elő s őt 
magát is nagy bajba ejthette. Megszerző tehát az ezüst lá- 
dácskában talált levelek másolatait, melyeket Murray magával 
vinni s Yorkban előmutatni szándékozott. Ezen másolatokat 
Melvil Robert által megküldé a fogoly királynőnek. Egyszers
mind felkéreté, tudassa vele mi módon tanúsíthatná iránta 
való ragaszkodását az értekezlet alkalmával. Stuart Mária 
megvizsgálván a leveleket, valódiságukat kétségbe nem voná. 
Felkéreté Lethingtont, tartoztassa fel a mennyire lehet Murray 
szigorú vádjait s aztán értekezzék a rossi püspökkel, ki egész 
bizalmát bírja, s igyekezzék még kedvezőbbé hangolni Norfolk 
herczeget. Lethington csakhamar Stuart Mária ezen kivánatai- 
hoz képest járt el Yorkban. Skóthon eszélyes titkára magára 
vállalta meghiúsítani Anglia álnok királynőjének szándokát.

Elősegittetett Norfolk herczeg által, kit nagyravágyása 
hasonló czél felé indított. Feje lévén a Howard nemzet
ségnek, mely egyaránt hires volt feltűnő balsorsa mint 
fényes szolgálatai által, örökölte hatalmát de boldogtalanságát 
is. Ősei közül többen félelmesekké válván királyaik előtt, 
gyászos véget értek. Nagyatyja Tamás, ezen hatalmas család
ból származott harmadik Norfolk herczeg az angolhoni katho- 
likus párt élén maradott, ámbár bátyja volt két mulatag ki
rálynénak kiket a protestáns forradalom Anglia trónjára emelt, 
Boleyn Annának és Howard Katalinnak. A gyanakodó és 
zsarnok VIII. Henrik uralkodása vége felé börtönre vetteté őt 
fiával Surrey gróffal együtt. Ez utóbbi nehány nappal VIII. 
Henrik halála előtt lefejeztetett. A bárdtól megmenekült ősz 
Norfolk herczeg fogva maradt VI. Edvárd egész uralkodása 
alatt s csak Tudor Mária trónraléptekor nyerte vissza szabad
ságát. Ekkor hozzájárulván a régi vallás helyreállításához, 
pártolván Arragoniai Katalin leányának összekelését II. Fülöp- 
pel, tanácsolván Anglia és Spanyolhon szoros egyesülését, a 
fejedelmi kegy tetőpontjára ért s a hatalom gyakorlatában 
halt meg.

Mint az orthodox vallás eme buzgó támaszának sarjadéka 
s egyik legnemesebb vértanújának örököse, ki ifjú kora da
czára maga is tűrte egy ideig a királyi gyanút s osztotta 
kegyvesztett háza veszedelmét, Howard Tamás negyedik Nor
folk herczeg bírta a katholikusok öröklött ragaszkodását, kik
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őt vallásuk titkos hívének tartották s a protestánsok tiszteletét, 
kiknek tanaiban növekedett s kiknek szertartásait külsőleg 
követé. Erzsébet trónraléptekor őt titkos tanácsának tagjává 
tette. Senki sem tündöklött oly fényben az udvarnál s gya
korlott nagyobb befolyást az országban mint ő. Roppant ja 
vakkal birt, a legfényesebb családokhoz sógorságban állott, 
önmaga vagy barát jai által több grófságban rendelkezett, s 
egyszerre magával ragadhatá a katholikusokat s követőiül 
nyerhető a protestánsokat. Alig harminczkét éves s már har
mad ízben Özvegy lévén, lassanként nagyratöro s veszedel
mes eszméknek engedett helyt lelkében. Nemes lényü, nyá
jas modorú s nagylelkű, de inkább nyugtalan mint kitartó 
szellemű s nagyon is gyönge szivü volt, nem bírván nagyra- 
vágyásának megfelelő jellemszilárdsággal, s nem lévén képes 
elszánt kivitelére annak, mit titkon előkészítenie sikerült, nagy 
merészséget fejtett ki terveiben, melyet aztán fel nem talált a cse
lekvés pillanatában s vállalatokhoz fogott, melyek vesztét okozták.

Norfolk herczeg igen kedvező indulattal^ viseltetett a 
skót királynő iránt, midőn Yorkba érkezett. O elnökölt az 
értekezletnél, mely október 4-én nyittatott meg s melynél 
megjelentek a kormányzó társaival és Stuart Mária biztosai 
által. A herczeg, hogy időt nyerjen, vagy pedig hogy a titkos 
tanácstól vett utasítás s Erzsébet kivánatának eleget tegyen, 
az értekezlet indokolásául ama hűbéri fensőbbségre hivatkozott, 
mely Anglia részéről hajdan Skóthon irányában igényeltetett. 
Ezen régóta abbanhagyott követelés régi emléke ismét felélesz- 
tetvén egy oly törvényszék alakítása által, mely előtt Skóthon 
királynője és kormányzója készek voltak igazolni viseletűket 
s vitatni jogaikat, megzavará Murrayt. Hallgatott. Nem úgy 
Lethington titkár. Azon lélekjelenléttel, mely soha semmi 
körülmények között sem hagyta el s mely mindig döntő oko
kat s büszke szavakat tudott találni, midőn hazája érdeke s 
becsülete forogtak kérdésben, fennen követeié azon ország
területek visszakapcsoltatását Skóthonhoz, melyekért ez hajdan 
hűbéri hódolattal tartozott Angolországnak. Hozzátevé, hogy 
ezen hűbéri tartozás mindenkor föltételes és korlátolt vala Skót
hon részéről, mely is teljesen független maradt saját területére 
nézve és soha senkinek hűbérese nem volt; nem úgy mint Angol
ország, mely hosszabb ideig hódolt a pápának s fizette szent



16

Péter fillérét. Ezen büszke és nyomos felelet után Norfolk 
he rezeg nem erőteté a dolgot, s az esetnek további következ
ménye nem lett.

Elejét akarván venni azon szomorú vitának, melynek in
kább tanúja mint birája lön, Norfolk herczeg megkisérlé 
kiegyeztetni Mnrrayt és nővérét. E végből találkozott Le- 
thingtonnal. Almélkodását fejezé k i , hogy elég oktalan 
részt venni úrnője vádolásában: „Azt hiszi-e, igy szóla hozzá, 
hogy léteznek Angolországban illetékes birák a skót királynő 
ügyének eldöntésére, s, hogy különben is ezek elhatározhatnák 
magukat megbecsteleniteni leendő királyuk anyját? Nem vol
nánk menthetők, folytatá, ha kétségessé tennők a fiú jogait és 
czimét, beszennyezvén anyja becsületét. Önök mint alattvalói 
helyesebben cselekedtek volna elfödni gyöngéit, ha ugyan lé
teztek s Istenre bízni azoknak megbüntetését, ki a királyok 
egyedüli törvényes birája.u Ezen eszmék Öszhangzók voltak 
a Lethingtonéival. Tehát nem is ezen szemes, de akkoron 
inkább gyanús mint befolyásos államférfiú megtérítése volt esz- 
közlendö. A kormányzót kellett meggyőzni ama fontos érdek 
iránt s Lethington titkos összejövetelre bírta Murrayt és Nor- 
folkot.

A találkozás éjjel történt azon ház csarnokában, mely
ben a herczeg lakott. Norfolk felfödözé Murray előtt Erzsé
bet politikáját s figyelmezteté őt, hogy Skóthon legszentebb 
érdekeit veszélyezteti, ha Máriát biztosai előtt vádolja. Biz- 
tosítá, hogy úrnője a királynő soha sem lesz hajlandó az an
gol örökösödés rendezésére; hogy nem sokat gondol azon 
zavargásokkal, melyek annak bizonytalan volta miatt halála 
után eredhetnének, s inkább azokat tartja szem előtt, melyek
nek éltében tenné ki magát örökösének kijelölése által. Hoz- 
zátevé, hogy Anglia koronája azon kikerülhetlen esetben a 
skót királynőre száll, ha csak nem követnek el oly oktalansá
got megtámadni az ő s koczkáztatni maradékai jogait tovább 
terjesztvén a vádat. Emlékezteté, hogy ezen ildomtalan eljá
rás Skóthonban ellenségei a Hamiltonok javára szolgálhatna, 
a Stuartoknak pedig hátrányára, kik vérei s kiknek uralma 
alatt kedvezőbb bánásra s nagyobb előnyökre számíthat. „Fon
tolja meg jól, úgy monda, azon félelmes bajokat melyeket a 
a királynő meggyaláztatása okozna, s lássa nem lenne-e
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ozélszerűbb, lemondását helybenhagynia, s megsemmisíteni az 
általa irt leveleket.u

Murray meglepetett ezen tekintetek által. Mindamellett 
azt feleié, hogy a leveleket megsemmisíteni nem lehet, miután 
többen látták azokat, a skót parlament pedig ösmeri tartal
mukat. A királynő tehát mit sem nyerne az által, ő pedig 
azon csúfos helyzetbejutna, hogy egy oly vádat emelt melyet 
bebizonyítani nem képes. Nem engedé tehát megsemmisíttetni 
a leveleket, de a herczeg kieszközlé hogy legalább hasznukat 
ne vegye. „Sem úrnőm a királynő, igy szóla hozzá, sem 
én soha nem fogunk határozatot hozni ezen elibénk terjesz
tett ügyben. Könnyen meggyőződhetik erről. A legköze
lebbi értekezlet alkalmával, midőn majd Írásban fogom öntől 
kívánni a vád főpontjait, mielőtt azokat átszolgáltatná s bi
zonyítaná, követeljen az angol királynő részéről egy általa sa
játkezűig aláirt okiratot, melyben kötelezze magát Ítéletet 
hozni a vád iránt, mihelyt az bebizonyittatott. Ha ezt meg
tagadja, a mi bizonyos, akkor többé kétsége nem lehet meg
jegyzéseim igaz voltuk iránt s méltó oka leend tartózkodni 
további lépésektől. “

Murray Norfolk herczeg utasításai szerint járt el, me
lyeket közlött Lethingtonnal és Melvil Jakabbal, de titkolt 
a többi skót biztosok előtt. Elhatározta igazolni magát, a nél
kül, hogy voltaképen vádolná nővérét a királynőt. Október 8 án 
Stuart Mária biztosai, miután előtte való nap Írott óvást tettek 
le úrnőjük a királynő jogainak és függetlenségének fen tartása 
végett, elbeszélték az értekező tanács előtt a Skóthonban tör
tént legutóbbi eseményeket, nyomatékosan kikeltek a pártütő 
lordok s azon kihágások ellen, melyeket elkövettek, harczra 
kelvén fejedeiemnőjük ellen, letevén őt s törvénytelen kor
mányzósággal helyettesítvén a korona rendszerinti hatalmát, s 
arra kényszerítvén a kezeikből kimenekült s fegyvereik által 
üldözött királynőt, hogy Angolországban keressen menedéket. 
Azon reményt fejezték ki, hogy a skót királynő haladéktalanúl 
visszahelyeztetik országába s trónjára az angol királynő által.

Murray a helyett, hogy támadólag lépett volna fel, mint 
azt tőle várták, védelmére szorítkozott. A királynő gyűlöletes 
házassága Bothwellel, a veszély, mely a királyi herczeget fe
nyegette, attóli megóvatásának s a királynő ideiglenes letartóz-

Stuart Mária. II. 2
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vetélytársaként lépett fel s koronájára vágyott. E részben meg
nyugtatva, Erzsébet reményt nyújtott Mária biztosainak úrnőjük 
gyors visszahelyeztetése iránt, alattvalóival kötendő alkalmas 
egyesség útján. De ugyanakkor ellenkező értelemben műkö
dött Murraynél. Tudósíttatá, hogy értesülvén azon fondorla
tokról melyekben részt vett, Cháteílerault herczeget fogja Skót
hon kormányzóságával felruháztatni, ha el nem határozza ma
gát folytatni a vádat nővére ellen.

Murray ekkor annál nagyobb zavarba jutott, minthogy 
Stuart Mária megtagadá jóváhagyni lemondását, mire eleinte 
reá állt. Mária vonakodása s Erzsébet fenyegetése közé he
lyeztetve, sem nem szólhatott sem nem halgathatott veszély 
nélkül. Ha Norfolk tanácsát követi, kiesik Erzsébet kegyeiből, 
ha pedig ennek kivánságát teljesíti, ellenkezésbe jő  Norfolkkal. 
Ezen zavarban közép útat választott. Előkészíté a vádat 
Mária ellen, de oly szándékkal, hogy azt ki nem fejti az új 
értekezlet előtt, ha csak az angol királynő meg nem adja a 
Yorkban kívánt biztosításokat. Stuart Mária pedig kikerül
hetni vélte a vádat, megtiltván biztosainak az arra való felelést. 
Meghagyta nekik, hogy ne engedjék kilépni elleneit vádlottak 
helyzetéből és szerepéből, sőt kibékülést ajánlott ez utóbbiak
nak. Azt irá, hogy anyai indulattal kivánván cselekedni alatt
valói irányában, nem tartja illőnek idegen törvényszék előtt 
lépni fel ellenök, egy ily mostoha eljárás csak arra lévén 
alkalmas, hogy megakadályoztassa kölcsönös vonzalmuk föl
éledését s jó  egyetértésük helyreállását. Felhatalmazá tehát 
biztosait, hogy kiterjesszék kegyelmét engedetlen alattvalóira 
Erzsébet jelenlétében, s oly kiegyenlítést biztosítsanak szá
mukra, melynek tételei becsületének, czímének és hatalmának 
sérelmére ne szolgáljanak, mert ezeket a világ egyik fejedel
mének sem fogná alárendelni. Ha pedig a dolog máskép tör
ténnék, meghagyta biztosainak, hogy rögtön szakítsák félbe 
az értekezést.

Ez november 25-én kezdetett meg Westminsterben. Er
zsébet előbbi három biztosa mellé még Bacon Miklós pecsét
őrt, Arundel és Leicester grófokat, Clinton lord tengernagyot 
s Cecil államtitkárt rendelte. Miután Mária biztosai úrnő
jük útasitásaihoz képest óvást tettek le, a pecsétőr mint 
az értekezlet elnöke azt mondá Murraynek, hogy Yorkban
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előadott védelme elégtelennek látszott, s nyíltabb beszédre 
akarván öt serkenteni, hozzátevé: „Ö fölsége a királynő, ha
bár őszintén kivánja ártatlannak találni a skót királynőt, 
mindenkorra méltatlannak itélendi a trónra, ha bűnössége 
férje meggyilkolásában kétségtelenül kitűnik. Ez esetben ő 
fölsége a királynő alattvalói hatalmába fogja őt szolgáltatni, 
miután megnyugtató biztosításokat nyerendett élete iránt, vagy 
pedig kellő őrizet alatt fogja tartani Angolországban, s fentar- 
tandja a király és kormányzó hatalmát.u

Ekkor Murray, kit egy ily biztosítás Yorkban felvett 
haigató szerepének abbanhagyására bírhatott, megszólalt. Ki
jelenté, hogy sokáig átallotta nyilvánosság elé hozni ama té
nyeket, melyek fejedelme anyjának becsületét idegenek előtt 
meggyalázni képesek, most azonban önvédelmének szüksége 
kényszeríti reá, miért is a felelősséget azokra hárítja, kik őt 
ezen lépésre kényszerítették. Azonban be nem érvén az Erzsé
bet részéről történt szóbeli nyilatkozattal, miután ezen feje
delemnő könnyen visszavoná szavait, Murray azt kívánta, hogy 
az angol királynő Írásban kötelezze magát Ítélet hozásra. 
Cecil erre azt válaszolá, hogy e tekintetben már az imént 
teljes biztosítást nyert, s hogy nincs oka kétségbevonni királyi 
úrnője szavait. „Hol vannak, igy szóla tovább, a vád igazo
lására szolgáló okmányok? —  Itt vannak, úgymonda a kor
mányzó titkára Wood János, kinek őrizetére bízva voltak, 
felmutatván azokat, de ki nem bocsátjuk kezeink közül, mi
előtt a királynő kézírását láttuk.u — Ugyanazon pillanatban 
az orkneyi püspök, kit a kormányzó szabadkozásai türelmet
lenné tettek, s ki Mortonnal, a dumferlingi apáttal Lindsay- 
vai és Buchanannal együtt szélsőségig akarta vinni a dolgot, 
Wood Jánoshoz közeledett s hirtelen kikapván kezeiből az 
irományokat, futva az angol biztosok asztalára vitte. A meg
döbbent vagy csak annak látszó Wood miután perczig této
vázott, nyomban a püspök után rohant, de már el nem érheté, 
s visszatérvén a jelenvoltak kaczaja mellett ismét helyet fog
lalt. Ezen erőszakos s egyszersmind nevetséges jelenettel 
indíttatott meg egy királynő szomorú megbecstelenitése alatt
valói által egy más fejedelemnő alattvalói előtt.

'  Murray ezen vádiratban azt állítá hogy Bothwell volt 
Darnley meggyilkoltatásának szerzője, hogy a királynő jó eleve
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értesült arról, hogy felbátorította Bothwelit annak elkövetésére, 
hogy pártolta a gyilkosokat s a legfőbbikhez menvén nőül, 
elhárította róluk a büntető igazságot. Mária bűnösségének 
ezen hideg feljelentéséhez Darnley atyjának boszúért esdő 
panasza is járult. Lennoxi gróf megjelent az angol bizto
sok előtt s a legszenvűletesebb kifejezésekben fia megöletésé- 
vel vádolá Máriát, kijelentvén, hogy mindaddig nem reményl- 
hetett igazságot találni s csak Isten sujtoló karjára számíthatott, 
hogy azonban most azon magas uraságokhoz folyamodik, kik 
ezen rettentő gyilkosság ügyének megvizsgálására felhatalmaz- 
tattak a királynő által, ki egyszersmind természetes fejedelem- 
nője volt boldogtalan fiának.

Erzsébet elérte czélját; Stuart Mária a legiszonyúbb 
vád súlya alá jutott. A vádlott királynő biztosait nagy za
varba ejté az. Két napig tanakodtak, mit tévők legyenek. 
Mielőtt az úrnőjüktől vett legutóbbi útasításokhoz képest fél
ben szakították volna az értekezletet, visszautasiták azon vá
dakat, melyekkel Isteni törvény s emberi kötelmek daczára 
terhelhetett. Kifakadtak az ellen, hogy ily váratlan s helytelen 
eljárás Angolországban megengedtetett légyen. „Milordok, irák 
az angol biztosoknak, mélyen fájlaljuk, hogy hontársaink más 
színben akarván feltűntetni nagyon igaztalan, hálátlan és gya
lázatos viseletűket törvényes fejedelemnőjük úrnőnk és asszo
nyunk ellen, ki őket jótéteményeivel halmozta el, grófokká s 
lordokká tette, most a nélkül, hogy ellenük szóval vagy tettel 
vétett volna, igy jutalmazzák érte hamis és rágalmas hírekkel, 
melyeket ők maguk költöttek, üldözvén őt, hogy nyilt árulásukat 
elpalástolják, ők, kik sajátkezűleg gálád bondot Írtak alá, 
gyilkosságot forraltak az ifjú és ártatlan Stuart Henrik úrnőnk 
utolsó férje ellen, s gonosz szövetségesük Bothwell Jakab gróf
hoz csatlakoztak, mint azt ezer meg ezer ember nyilván látta 
Edimburgban.u

Kikelvén mindaz ellen, mit ezen pártütők és rágalmazók 
Skóthonban elkövettek, Mária biztosai azt álliták, hogy az 
ország nyolczadrésze sem járult az általuk elkövetett bitorlás
hoz, s előadák mily következményeket vonhat maga után 
sikeres pártütésük s törvénytelen vádolásuk büntetlen példája 
a többi fejedelmekre nézve. „Milordok, igy szóltak tovább, 
ha úrnőjüket megtámadtatni engedik, hol létez majd feje
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delem, kinek éltében csak egy évi kormányzat után is nagy
ravágyó alattvalók ürügy öt ne keressenek s találjanak botrányt 
követni el, hogy magukhoz ragadhassák a főhatalmat? Böl
csességtök át fogja látni, mennyire túlhaladják tetteik azon 
jogokat, melyek a szent irás által engedvék az alattvalóknak, 
s mennyire ellenkeznek természetes fejedelmeik irányában tar
tozó törvényszerű kötelezettségeikkel.u A Murray pártja által 
Skóthonban támasztott fölkelést korántsem a király gyilkosai
nak megbüntetésére irányzott szándéknak, de az ország kor
mánya utáni vágynak tulaj doniták. Ismételve kiemelék, hogy 
úrnőjük, kinek ősei független fejedelmek valának, s ki maga 
is független királynő, senki által legyen az bár ki, megitéltetés 
alá nem vétethetik, mint ezt az angol királynő is elösmerte, 
kitől most haladéktalan kihalgattatást kértek.

Erzsébet elé vezettetvén, lehető leghőbb szavakkal fejez
ték ki sajnálatukat ezen ügynek egész menete iránt. Emlé
keztették őt adott Ígéretére, miszerint nem fogja tűrni hogy 
királyi úrnőjük becsülete és hatalma megtámadtassék, pana- 
szúl hozták fel, hogy egy ily iszonyú vád előmozdíttatott 
ellene, inkább mint valaha kívántak, hogy királyi színe elé 
bocsáttatván, személyesen felelhessen meg arra, s addig is 
vádlói letartóztatását kérték. Ezen erélyes felszólítás zavarba 
ejthette Erzsébetet. Ravaszúl tért ki az elöl. Váltig meggyő- 
ződöttnek állítván magát a skót királynő ártatlanságáról, 
úgy vélekedett, hogy miután a kormányzó és társai saját vé
delmük végett vádolták őt ama gyilkosságban való bűnösséggel, 
alkalmat kell nekiek engednie ezen állításuk bebizonyítására. 
Végül biztosítá őket, hogy azután majd szívesen meghal- 
gatja úrnőjük igazolását. Mária biztosai mélyen felindúltak 
ezen részrehajló eljárás miatt, mely a pártütéssel vádoltakat 
a gyilkosság vádlóivá tévé. Ellenezték Murray további meg- 
halgattatását s kijelentették, hogy bármi történjék, hozzá nem 
járulnak, s mindaz fejedelemnőjük jogaira nézve jogsérelmes 
nem lehet.

Mély aggodalom rejlett felindulásuk alatt. Miért is a mig 
legkeserűbben kifakadtak a kormányzó ellen, újra egyezkedni 
kívántak vele. A végből, hogy megakadályozzák ama félelmes 
iromány darabok elő mutatás át, melyekre várt Erzsébet hitet
len indulatában, azt ajánlották a kormányzónak, egyezne meg
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nővérével a királynővel, ki őt ismét kegyébe fogadja s 
minden kivánható biztositást megád az ő s társai részére. 
Azonban ez csak kibékülés lett volna, Murray pedig s a 
pártján lévő lordok lemondást követeltek. Különben is Er
zsébet azt állította, hogy egy ily súlyosan terhelt királynő ne 
egyezkedjék, de védelmezze magát. Macchiavellszerü éles- 
elmüséggel úgy nyilatkozott, hogy miután a vádlottak saját tet
teik igazolása végett ily undok viszonvádat emeltek, állításukat 
bebizonyítani kénytelenek, különben oly bűnösöknek lévén 
tekintendők, kik rágalommal tetézik pártütésüket.

A veszély fenyegetővé Ion Máriára nézve. Murray vé
delmének ürügye alatt a következő ülésben tartozott vádja 
bizonyitékait előmutatni. Mit tettek hát a skót királynő biz
tosai? Nem óvhatván meg úrnőjüket barátságos megegyezés 
által, egy törvényes eszközhöz folyamodtak. Deczember 6-án 
előbb kívántak a gyülekezet elé bocsáttatni, mintsem ez a 
kormányzót kihalgatta. Ekkor elpanaszolván, hogy sem a 
baráti ígéret, sem az igazság törvényei meg nem tartattak, s 
hogy az angol királynő megengedte, miszerint pártütő alatt
valók fentartsák gyalázatos állításaikat fejedelemnőjük ellen, 
a nélkül hogy ő is kihalgattatott volna, feloszlatnak nyilvá
nították az értekezletet. írott óvást nyújtottak át, melyben 
semmisnek nyilvánítottak mindent, mi Stuart Mária becsületé
nek s királyi méltóságának hátrányára azontúl történendett. 
Cecil vonakodott elfogadni ezen óvást, azt adván okúi, hogy 
Erzsébet királynő szándéka abban helytelenül értelmeztetik. 
Azonban a biztosok kik aláírták, vissza nem vonták, s min
den további alkudozást félbenszakítottnak nyilvánítottak.

Visszavonúlásuk daczára az angol biztosok maguk elé 
hívaták Murrayt s övéit. Mint hű végrehajtói Erzsébet ár- 
mányos czéljainak, úgy nyilatkoztak „miszerint ő fölsége az 
angol királynő nem kevéssé lepetett meg az által, hogy oly 
iszonyú bűnökkel vádolák természetes úrnőjüket, melyek be- 
bizonyíttatván, meggyaláznák őt az uralkodó fejedelmek sze
meiben. Figyelmeztették őket, hogy ha meg is feledkeztek 
alattvalói kötelességeikről a skót királynő iránt, ne feledjék, 
hogy a skót királynő barátnője s testvére az angol király
nőnek. u Ezen részvétteljesnek látszó beszéddel leplezték az
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angol biztosok hitetlen eljárásukat, felszólítván Murrayt vé
delmére.

Murray ez által rábiratott, hogy átnyújtsa a vád iga
zolására szolgáló okiratokat. Egymásután előmutatá a czik- 
kelyek könyvét, mely a skót tanács útasításaúl szerkesztetett, 
s Dalgleish, Powrie, Hepburn és Hay de Tallo vallomásaikat 
tartalraazá, melyekből kiderült, hogy Bothwell volt főszerzője 
Darnley meggyilkoltatásának; továbbá Stuart Mária verseit és 
leveleit, melyek az ezüst ládácskában találtattak, s a gyil- 
kosságbani bűnösségét, valamint Bothwell által történt el- 
szöktetéséhez való hozzájárulását bizonyították; Nelson és 
Crawford vallomásait, melyek az azokban foglalt bizonyos 
részletek megegyező voltánál fogva szintén a levelek hiteles
ségének megerősítésére szolgáltak; Hay de Tallo és Hepburn 
utolsó szavait a vérpadon, melyek Bothwell egyik legelszán
tabb ügynökének szóbeli nyilatkozatával toldották meg Mária 
írott vallomásait. Mindezen részint eredeti, részint törvénye
sen hitelesített okmánydarabok az angol biztosok elé adattak, 
kiknek számát Erzsébet könnyen átlátható indoknál fogva 
Northumberland és Westmoreland grófokkal, kik mindketten 
pápista főurak volták, továbbá Shrewsbury, Worcester, Hun
tingdon és Warwick grófokkal szaporította.

Ezen személyek, Anglia legtekintélyesbjei, kik előtt Er
zsébet vágytársnéját jó hírétől megfosztani akarta, deczember 
14-én Hampton-Courtban összegyűltek, hogy az eleibek terjesz
tett okmányokat ünnepélyesen megvizsgálják. Stuart Mária 
régiebb hiteles levelei, melyeket sajátkezűleg irt volt Erzsé
betnek, összehasonlítattak azokkal, melyek oly igen bebonyo- 
liták őt a Darnleyn elkövetett gyilkosságba. A titkos tanács 
figyelmesen megvizsgálván a két rendbeli levelek vonásait és 
helyesírását, kijelentette, hogy semmi különbséget sem talált 
közöttük.

Ezen szemle bár alakjára nézve rendellenes, voltaképen 
mégis leverő volt. A rossi püspök és Boyd lord mellőzni 
akarták azt, megújítván óvásukat az értekezlet folytatása ellen, 
s másodízben feloszlattnak nyilvánítván azt. De a titkos 
tanács, helyeselvén Erzsébet minden intézkedéseit, azt ha- 
tározá „hogy miután azon bűnök, melyek miatt a skót 
királynő mindaddig el nem fogadtatott az angol királynő
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által, már most valószínűeknek látszanak, ő fölsége saját 
becsületének nyilvános beszennyezése nélkül őt színe elé nem 
bocsáthatja, míg magát nem igazolta.u

Erzsébet, titkos tanácsának s az abban részt vett na
gyoknak ezen határozatára támaszkodván, inkább mint valaha 
megtagadá Stuart Máriától azon összejövetelt, melyet biztosai 
reménytelenül szorgalmaztak. Egyúttal tudósítatta őket, hogy a 
Murray által letett okmányok közöltetni fognak úrnőjükkel, 
ha beleegyez határozott feleletet adni azokra: Westminsterben 
biztosai által, vagy egy kellőleg felhatalmazott meghitt személy 
közvetítésével, vagy pedig személyesen, egy igazolásának meg- 
halgatása végett Boltonba küldendő nemes előtt. Az mondatott 
tovább, miszerint ezen háromféle védelem visszaútasítása, azon 
ürügy alatt hogy Mária királynő nem nyerhet kihalgattatást 
Erzsébet királynő részéről, igen rósz látszatba helyezné ama 
fejedelemnőt a világ előtt, nem lévén megfogható, hogy egy 
találkozás megtagadása indokúl szolgálhat ilyféle vádak hal- 
gatag elviselésére. Nehány nappal utóbb Erzsébet Máriának 
magának levelet írt, melyben gáncsolván biztosait az értekezlet 
félbenszakítása s a felelet megtagadása miatt, álnokúl ezeket 
mondá: „Régóta búsúltunk balsorsa és sanyargattatásai miatt, 
de búnk kétszeressé vált annak láttára, hogy a felhozott bi
zonyítékok szerint önmaga oka minden bajának. Búgondunk 
e részben annál nagyobb, miután soha sem hittük volna, hogy 
hallanunk s értesülnünk kellend, miszerint oly erős látszatú s 
nagy nyomatékú tények rovatnak terhére s hozatnak fel elma- 
rasztaltására. —  Mindamellett barátság, rokonság és igazság 
arra indítanak, hogy elfödjük ezen tárgyakat, felfüggeszszük 
ítéletünket, s mit sem tegyünk jogai sérelmére, mielőtt felele
tét vettük.u Sürgetve kérte, adná meg ezen szükségessé vált 
feleletet, a biztosainak kijelölt három mód valamelyike szerint.

Mária visszautassá ezen ármányos felszólítást. El nem 
fogadá egy vádlott szerepét. Ügyesen és bátran, némelykor 
megzavarodva de soha sem csüggedve, kifejté ekkor szellemé
nek segédforrásait s jellemének egész erélyét. Miután ráfordítá 
minden erejét, hogy amaz őt oly igen terhelő okmányok közlését 
megakadályoztassa, igénybe vette Lethington ügyes fondorlatait 
s Norfolk ildomos tanácsait, egy ízben késznek mutatkozott le
mondására s mindvégig a kibékülésre, még akkor is, midőn



27

legsúlyosabban sértetett, most egy királynő egész büszkeségével 
riadt fel, s ép oly merésznek mint előbb simulékonynak mu
tatkozott. A helyett, hogy védelmezte volna magát Murray 
ellen, megtámadta őt.

Ezeket irá biztosainak: „Pártütő alattvalóink Murray
gróf és hívei, hogy palástolják azon iszonyú bűnöket és sér
téseket, melyeket ellenünk fejedelmi úrnőjük és asszonyuk 
ellen elkövettek, mentségül azt hozák föl „hogy valamint 
Bothwell gróf volt fő végrehajtója férjünk Stuart Henrik sze
mélyén elkövetett gyilkosságnak, úgy mi magunk ismertük, 
tanácsoltuk, forraltuk s rendeltük a mondott gyilkosságot.u 
Hamis áruló és gonosz módon hazudtak, csalárdúl nekünk 
tulajdonítván azon bűntettet, melynek ők magok voltak szerzői, 
koholói s nehányan tulajdonképeni végrehajtóid Visszaúta- 
sítván azon vádat, mintha a büntető igazságszolgáltatást Darniey 
gyilkosairól elhárította s a Bothwellel kötött házasságba előre 
beleegyezett volna, a legügyesebb ékesszólással használta fel 
a lordok abbeli állítását, hogy veszélybe akarta dönteni fiát; 
s szenvületesen így szólt: „Ezen rágalom elégséges a többinek 
megitélésére. Az anyának természetes szeretete fia iránt meg- 
czáfolja őket. Istentelen s gonosz szíveik után in dúlva, saját 
érzelmeik szerint Ítélnek másokról.“

Azt állítá tovább, hogy pártos alattvalói azon eltökéllett 
szándékkal támadván fel ellene, hogy magukhoz ragadják ha
talmát, s részükre akarván hódítani a népet, valószínű ürügyül 
azt hozták fel, miszerint megakarják őt szabadítani Bothwell 
kezeiből, ki pedig velők egyetértve ragadta el, raegboszúlni 
férje halálát, kit ők magok öltek meg, s megóvni fia életét, 
ki övéik egyikének Mar grófnak őrizete alatt volt. Hozzátevé, 
miszerint tetteik meg nem feleltek nyilatkozataiknak s bebizo
nyították, hogy egyedüli czéljok az volt, hatalmukba ejteni 
személyét s bitorolni hatalmát. Felemlíte mindent, mit e 
végből Riccio meggyilkolása óta elkövettek, s óvást tett le
mondása ellen, melyet tőle kierőszakoltak s azon vádak ellen, 
melyekkel illetni bátorkodtak.

Stuart Mária viszonkodva igazolta magát. Keserves szem
rehányásai nagyobbrészt méltán érték a lordokat, kik őt meg
támadták, letartóztatták, trónjáról elűzték, futásra kényszerí
tették, s még egy idegen országban is üldözték. Tagjai ama
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háborgó, pártos, hűtlen, becsület és tekintet nélküli skót ne
mességnek, mely merényről merényre vetemedett, majd a ki
rálynőért, majd ismét ellene támadt fel, egyszer Murrayvel, 
majd Lennoxal, majd ismét Bothwellel szövetkezett, megölte 
Ricciót, elhagyta Darnleyt, száműzé Bothwellt, miután felbáto
rította s menekülni engedé, miután ellene fegyverre kelt, most 
ama bűntett boszúlói gyanánt léptek fel, melyet többen közű
lök tanácsoltak, tudtak vagy eltűrtek. A nagyravágyó Murray 
saját fölemelése végett feláldozá nóVére hatalmát, szabad
ságát és jó  hírét. Beleegyezett hogy Riccio megölessék, s 
habár nem vett is részt Darnley meggyilkolásában, bizony
talan vájjon arról nem volt-e tudomása. Morton intézte ama 
gyilkosságok elsejét s a második iránt r tanakodott Bothwellel. 
Lethington hozzájárult mindkettőhöz. Ártatlan egyik fél sem 
volt. Mária buzgó igazhitüsége, Murray, Morton és Lething
ton pedig presbyteri szigoruk daczára sem tartózkodtak a leg- 
vétkesebb elragadtatás s a legundokabb számítástól. Az erő
szak eme századában a hit nem szabályozá az erkölcsöket s 
a vallás nagy befolyást gyakorolt ugyanaz az elmékre, de ke
veset a viseletre. A királynő s alattvalói szintén hódoltak a 
korszerű s országos szenvedélyeknek, melyek őket zavargá
sokba bonyolították, hazugságokkal bélyegezték s bűnös meré- 
nyekre indítottak, s mindnyájokra nézve súlyos büntetéseket 
vontak maguk után. Senki sem Ion megkímélve, senki sem 
maradt büntetlen.

Stuart Mária biztosai úrnőjük parancsait követvén, a kor
mányzóra és társaira hárították az általuk feljelentett gyilkos
ság vádját. Már előbb elkérték volt az úrnőjüknek tulajdoní
tott levelek másolatjait. A rossi püspök igyekezett megingatni 
bizonyító erejüket. Hosszú emlékiratban fejtegető, hogy azok 
bizonyitékúl nem szolgálhatnak, hogy a kézvonások összeha
sonlítása könnyen tévútra vezet, s hogy efféle okmányok elég
telenek törvényszerű bizonyság megalapítására. Nem nagy 
nyomatékkai tartotta fen azon elkésett vádat, mely az avval 
illetett királynő részéről viszontorlás gyanánt intéztetett Mur
ray és társai ellen. Ezen váratlan támadásra a heves Lindsay 

^kihívást intézett Herrieshez, Murray pedig január 11-én az 
angol titkos tanács előtt felszólitá nővére biztosait, mutassanak 
elő bármi csekély bizonyítékot. Ezek azonban a Boltonból
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vett határozatlan viszonvádirat felolvasására szorítkozván, ki
jelentették, hogy nekik maguknak semmiről nincs tudomásuk, 
s csak czélzásokat tettek Morton, Lethington s Bothwell elitéit 
czinkosainak szavaira. Egyébiránt erősítették, hogy úrnőjük 
becsületének védelmezése végett jelenvén meg, egyedül az ő 
kivánatát teljesítették, midőn nevében s útmutatása szerint má
sok vádlóivá lettek.

Ezen vád, mely nyilván csak kisegítőül használtatott s 
bajosan volt folytatható Mária fő ellensége irányában, ki azt 
nővére szemei előtt megczáfolandó Boltonba utazni készült, csak
hamar el is ej tetett. Még egyszer Mária lemondása jött 
szóba. Erzsébet újólag javasolta azt Knollys alkamarás által, 
mint legbiztosabb módot a dolog elintézésére s befejezésére. 
Lethington szinte ez értelemben nyilatkozott, sőt a skót ki
rálynő biztosai is hozzájárúltak. De a baj már meg volt, s a 
gyalázat megtörtént. Lemondván a koronáról Stuart Mária 
maga is elösmerte volna bűnösségét. Azért hát nem habozott. 
Ha a yorki értekezlet előtt egy perczig hajlandó volt felál
dozni hatalmát s becsületét, most a westminsteri orvosolhatlan 
csapás után többé nem teheté azt. Kimondá biztosai előtt, 
hogy hajolván ellenei kivánatára, úgy tűnnék fel, mintha ön
maga bíráskodott s ítéletet mondott volna maga felett; bizo
nyosakká tenné a róla terjesztett híreket, s iszonyatot gerjesz
tene maga ellen a sziget minden népeinél. Feltüntetvén egy 
ily lépésnek különböző és veszedelmes következményeit, hoz- 
zátevé, hogy nem akarja koczkáztatni jó  hírét, felbontani szö
vetségeit, sőt veszélybe dönteni életét is. „Kérem önöket, irá, 
ne említsék többé lemondásomat, mert elhatároztam s eltökél
tem, hogy inkább meghalok, mintsem azt tegyem, s az utolsó 
szó, mit ez életben ejtek, a skót királynő ajkairól fog elleb- 
benni.

A lemondás visszavonhatlanúl elutasittatván, az értekez
let pedig feloszlatván, minden be vala fejezve. Ezen hosz- 
szadalmas és szomorú vitatkozások nem folytathattak. Erzsé
betnek nem állott módjában letétetni Máriát sem jogában 
őt elitéltetni. De meggyalázta őt, magának pedig ürügy öt 
szerzett letartóztatására. A kormányzó, kinek hatalma időköz
ben megrendült Skóthonban, ottani jelenletét szükségesnek 
látván, engedélyt kért s kapott a hazatérésre. Január 10-én
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megjelenvén az angolhorii titkos tanács előtt, ez helyeselte vi
seletét s megengedte eltávozását, kijelentvén: „Hogy semmi 
sem hozatott fel ellene s pártfelei ellen, mi becsületének s 
hódolási esküjének sérelmére szolgálhatnak Stuart Mária biz
tosai szerint, mintegy csodás viszonpótlásúl hozzátétetett: „Hogy 
Murray és párthivei állításaikat úrnőjük a királynő ellen úgy 
be nem bizonyították, hogy az angol királynő jó  nővére iránt 
bármi részben is rósz véleménynyel viseltethetnék.u

Daczára ama nyilatkozat végszakaszának, mely teljes el
lentétben állott Erzsébet utóbbi viseletével, ez továbbra is rajta 
hagyá boldogtalan foglyán a gyilkosság vádját. Stuart Mária is
mételve kérte az ellene felhozott levelek másolatjait. Erzsébet 
mindaddig vonakodott azokat kezéhez juttatni, mig meg nem 
ígéri, hogy igazolandja magát. Mária csak úgy egyezett bele, ha 
csupán Erzsébet s a külföldi fejedelmek követei előtt teheti. 
Ezen vita végét nem érheté, minthogy Erzsébet az okmányok 
közlését oly elkötelezéstöl tette függővé, melyet Mária elvállalni 
nem akart, Stuart Mária pedig csak oly feltételek alatt volt 
hajlandó igazolására, melyekre Erzsébet soha rá nem állt. 
Csakugyan egész januárius hónapon átszövődött a nélkül, hogy 
egyik vagy másik fél engedett volna. A skót királynő bizto
sai újból követelők, hogy szabadon eltávozhassák Angliából 
mint az imént Murray. De hasztalanúl. Ekkor befejezték ezen 
hosszas alkudozásokat, miután még egyszer óvást emeltek 
mindazon cselekedetek ellen, melyek úrnőjük fogsága alatt 
jogai sérelmére elkövettethetnének. Azután Stuart Máriához 
mentek, ki már nem volt Norfolk herczeg sógora Scroope 
lord őrizete alatt, hanem január 26-án Boltonból a Stafford 
grófságban fekvő Tutburyba vitetett, hol február 3-án meg
érkezvén, Shrewsbury gróf felügyeletére bízatott. Negyed
napra megérkezése után ezen a skót határszéltől még távolabb 
fekvő várban, a rossi püspök, Herries lord s a többi biztosok 
meghozták a yorki és westminsteri értekezletek jegyzőkönyveit, 
hogy azokat eleibe terjesszék, s eljárásukra nézve jóváhagyá
sát kikérjék. így végződött ama balságos vizsgálat, melyet 
Stuart Máriának semmi szín alatt sem kellett volna elfogadni, 
s mely nem eredményezett ugyan reá nézve becstelenitö hatá
rozatot, de lehetővé tette meggy aláztatását, s ürügy öt szolgál
tatott letartóztatására.
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Murray, a midőn igy tetézte nővére boldogtalanságát, ve
szedelmes helyzetbe jutott maga is. Norfolk herczeg hara
gudott reá. Nem bocsátotta meg neki, hogy Westminsterben 
megszegte a Yorkban elvállalt kötelezettséget s igy hátráltatta 
szándékát házasságra lépni a skót királynővel. Northumberland 
és Westmoreland grófok is végkép fel voltak indúlva s meg
akarták büntetni Murrayt, hogy házasság töréssel s gyilkos
sággal vádolta az angol korona katholikus örökösét. Stuart 
Mária ezen hű pártfelei megtámadtatni s megöletni szándé
koztak a skót kormányzót, midőn hazatértében az éjszaki ke
rületeken átvonúlna. Murray megtudta ezt, s miután búcsút 
vett Erzsébettől, még több hétig maradt Londonban, nem mer
vén útnak indúlni. Hogy kikerülje a fenyegető veszélyt, csel
hez folyamodott. Throckmorton, ki mint Cecil ellensége, Mária 
hive s Murray barátja a skóthoni pártok kibékülését s a britt 
szigetbeli királyságok egyesülését óhajtotta, találkozást intézett 
Murray és Norfolk herczeg között. Ezen találkozáskor Mur
ray sajnálatát fejezé ki a történtek iránt, s az Erzsébet által 
előidézett kényszerűségnek tulajdonitá a nővére ellen emelt 
vádakat. Egyébiránt biztositá, hogy csupán iljú fejedelmének 
megóvása végett elegyedett ezen bajos ügybe, s azon óhajtást 
fejezé ki, szállaná meg Isten a skót királynő szivét, hogy meg
bánja múlt viseletét, s lemondjon vétkes és törvénytelen há
zasságáról. Ügyesen hozzátevé, hogy ha nővére aztán egy 
tisztes és jámbor s az igaz valláshoz hűn ragaszkodó személy- 
lyel egyesülne, ha mindjárt a herczeggel is, ő ezen igen örülne 
s nővére iránt, kit mindig nagyon kedvelt, ép oly ragaszko
dást és jóindulatot tanusita, mint élte bármely más pillanatá
ban. Ezen kevésbbé őszinte mint ildomos eljárás, kien
gesztelte Norfolk herczeget. Azon hiszékenységnél fogva, 
melylyel azt mit óhajtunk, rendesen felkaroljuk, helyt adott a 
kormányzó mentségeinek s szavaira bizta magát. Inkább 
mint bárkit képesnek tartotta őt Stuart Máriávali házasságának 
előmozdítására. „Murray gróf, igy szóla hozzá, Norfolk neje 
most kezei között van.“ Az útközbeni támadást elrendelő 
parancs visszavonatott, s a kormányzó félelem és veszély nél
kül tért vissza Skóthonba, hol 1569-i január vége felé ér
kezett meg.
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Stuart Mária pedig fogva maradt Angolországban. Er
zsébet nem csak nem pártolta Öt alattvalói ellen, mint arra 
ajánlkozott, de szabadságát sem adta vissza, melytől soha sem 
lett volna szabad megfosztania. Nem tisztelvén sem az igaz
ság szabályait, sem a vendégjogot, s nem lévén tekintettel a 
korona előjogára, nem átallott letartóztatni egy esedezőt s 
törvényszék elé állítani egy királynőt. Meg nem illetődött 
sem a szökevény bizalmán, sem a rokon kérelmein, sem a nő 
bánatán, sem a fejedelemnő becsületén. Stuart Mária viszont 
semmi kímélettel sem tartozott többé viseltetni Erzsébet iránt. 
Hitetlenül fogadtatva, gyűlölettel meggyaláztatva, igaztalanúl 
letartóztatva, mindenhez szabad volt fognia, hogy szabadságát 
visszaszerezze. S úgy is tett.

Nyolczadik fejezet.

Stuart Mária erőködései, hogy feltámassza pártját Skóthonban. —  Ezen 
párt állapota s mozgalmai. —  Murray tevékenysége és erélye, ki helyben- 
hagyatja Angolországbani viseletét skót gyülekezet által, szorongatja a déli 
bordereteket, fogságba ejti Chátellerault herczeget és Herries lordot, hódolatra 
kényszeríti Huntly és Argyle grófokat s lefegyverzi az éj szaki ciánokat. —  
Stuart Mária ekkor reményeivel Angolország felé fordul. —  Házassági terve 
Norfolk herczeggel, s e részbeni működés. —  Az angol főnemességben s 
Erzsébet titkos tanácsában hatalmas párt nyilatkozik ezen házasság mellett 
s kívánja a skót királynő visszahelyeztetését. — E részben kettős alkudo
zás indíttatik, egyik Erzsébet tudta nélkül, másik jóváhagyásával. —  A 
nemesség szövetségre lép, hogy Cecilt megbuktassa s az akkori államfér
fiakat az ügyek vezetésétől elmozdítsa. —  Cecil hozzájárul Norfolk herczeg 
terveihez, hogy kikerülje bukását. —  Norfolk és a nemesség titkos fondor
latai Skóthonban, hol Mária visszatérésének s Bothwelltőli elválásának ügye 
a perthi gyülekezet elé terjesztetik. —  Vitatkozások ezen gyülekezet alkal
mával. —  A két eloterjesztvény visszautasítása. — Erzsébet felindulása és 
haragja, midőn értesül, hogy a nemesség főnöke nőül akarta venni királyi 
vágytársnéját. —  Fenyegetései. —  A titkos tanács fo tagjainak félelme. — 
Norfolk herczeg, Arundel gróf, Pembroke gróf és Lumley lord jószágaikra 
menekülnek, Northumberland és Westmoreland grófok pedig fegyvert fogni 
készülnek éjszakon. —  Forrongás az országban. — Erzsébet veszélybe^  
forog, s maga elé idézi a menekült lordokat. —  Norfolk herczeg, Arundel 
és Pembroke grófok s Lumley lord gyöngéknek mutatkoznak, engedelmes
ségre térnek s elfogatnak. —  A katholikusok fölkelése éjszaki Angliában 
Northumberland és Westmoreland grófok alatt. —  Kiáltványok közzététele 
az ó vallás helyreállítása, a fogoly királynő megszabadítása és az elnyomott
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nemesség felbuzditása végett. —  A fölkelés kiterjedése, előmenetele s re
ményei. — Erzsébet intézkedései. —  Haderejének egyesülése s előnyomu
lása. —  A fölkelők megveretnek s főnökeik Skóthonba menekülnek. —  
Éjszakon vérengző kivégzések történnek. —  Murray Erzsébet segítségére 
menni készül. — Kérést intéz ezen királynőhöz, szolgáltatná ki Stuart Má
riát, közös biztosságuk érdekében. — Murray meggyilkoltatása. —  Következ
ményei. —  Stuart Mária pártja feltámad Skóthonban, Lethington, grangei 
Kirkaldy és Hume Sándor hozzácsatlakoznak. —  A déli ciánok megtámad
ják az angol határszéleket. — Erzsébet ármányos és merész viselete. —  
Hadjáratot intéz Skóthon ellen az oda menekült angolok s az országa 
határszéleit pusztító skótok üldözésére. —  Mária királynő pártjának meg
gyöngülése. — Lennox gróf kormányzóul neveztetik. —  Erzsébet félelme 
Francziaország közbenjárásától, mely a harmadik polgári háború végére ért.
—  Békéltetést tervez s fegyverszünetet eszközöl a skóthoni két párt kö
zött. — Stuart Máriával új alkudozás indíttatik, s Cecil phatsworthba megy 
részt veendő a megszabadítása s visszahelyeztetése iránti tárgyalásnál. —  
Ezen tárgyalás félbenszakíttatik, midőn Erzsébet saját házassága iránt lép 
alkudozásra Anjou herczeggel , s nem tart többé a franczia udvartól.
—  Stuart Mária csalódása, mire Spanyolhon felé fordúl. —  Stuart Mária 
és Norfolk herczeg spanyol betörést terveznek Anglia ellen, s egyszersmind 
ott fölkelést akarnak támasztani. —  Az olasz Ridolfi utasításai, kit Stuart 
Mária és Norfolk herczeg Alba herczeghez, V. Pius pápához és II. Fülöp 
királyhoz küldenek. —  Ridolfi megérkezése Brüsselben. —  Álba herczeg haj
landósága s vélekedése. —  V. Pius pápa közbenjárása II. Fülöpnél. — 
Ridolfi fogadtatása Madridban. —  Terveinek megvitatása a spanyol állam
tanácsban. —  Az összeesküvés fölfedeztetése Angliában. —  Az összeesküdtek 
elfogatása. — Vallomásaik. — Norfolk herczeg elitéltetése. —  Az angol 
parlament halálát követeli valamint Stuart Máriáét. —  Norfolk herczeg ki
végeztetése. —  Stuart Mária bánkódása. —  Pártjának rettegése és romlása

Angolországban.

Stuart Mária mindent mozgásba hozott börtönéből. A 
/  nélkül, hogy lemondott volna a Murrayvel és Erzsébettel foly

tatott alkudozásokról, megnyerte Francziaország kedvezését 
fölfegyverzé Skóthont ügye védelmére, fölkelést támasztott Ej- 
szakangolországban, vallásharczra buzditá a katholikusokat, 
betörésre készteté a spanyolokat, szóval egymásután a legkü
lönbözőbb eszközökhöz folyamodott alattvalói ellen, kik elűz
ték trónjáról, s a királynő ellen, ki öt fogságra vetette.

Folyvást szoros összeköttetést tartott fen skóthoni párt- 
hiveivel. Szorgosan táplálta reményeiket. Országa nyugati 
részén Dunbarton a tengerbe nyúló s megvihatlan sziklavár 
még mindig neki hódolt. Éjszakon Argyle, Huntly és Craw
ford grófok s Ogilvy lord hívei maradtak s tiszthatósága alatt 
kormányzák tartományaikat. A déli határszélen a Scott, Kér

Stuart Mária. II. 3
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és Maxwell harczias nemzetségek csak alkalomra vártak, hogy 
neki szolgálhassanak. A Hamiltonok Langside mellett történt 
megveretésük daczára még tekintélyes haderőkkel rendelkeztek. 
Stuart Mária, ki minduntalan katonákat, tüzéreket, fegyvert s 
lőszereket kért Francziaországtól, megírta volt párthiveinek, 
hogy a harcz megújítására készen álljanak. A kormányzó 
elleni gyűlöletük s Erzsébet iránti bizalmatlanságuk indokaihoz 
újat akarván csatolni, tudtukra adá, hogy a pártütő lordok fiát 
a herczeget s az edimburgi, stirlingi és dunbartoni erősségeket, 
ha ez utóbbit ostrommal bevették, az angol királynő részére 
átszolgáltatják, ki viszont az ifjú herczeget örökösének nevezi, 
s halála esetében Murrayt Skóthon királyaúl ösmeri el. Ezen 
képzelt egyezvény, melyet Stuart Mária Erzsébet panaszai 
által indíttatva megczáfolt Angliában miután megerősítette 
Skóthonban, valónak elhitetvén, a hűn maradt lordok heves 
kiáltványt bocsátottak ki s fegyverre szólították a népet. 
Chátellerault herczeg Herries lordtól kisértetve mint a királynő 
helytartója jelent meg közöttük Huntly és Argyle grófokkal. 
Stuart Mária őt azonfelül örökbefogadó atyjának czimével il
lette. Megerősítették házaikat, egy begy űjték párthiveiket s a 
kormányzót pártütőnek s bitorlónak nyilvánították.

Murray kevésbbé erős helyzetben volt visszatérte mint 
eltávoztakor; de elszánt férfi létére nem hagyott elleneinek 
időt egyesülés s együttműködésre. Pártja buzgó volt és számos. 
A városok lakossága, a presbyteri egyház s a nemesség leg- 
elhatározottabb vagy legügyesebb tagjai pártolták őt, s a köz
hatalom részén volt, mely polgári küzdelmeknél mindig nagy 
előnyére szolgál annak, ki kellő időben s erélylyel tudja fel
használni. Miután a nemesség, papság s városi követek által 
Stirlingben tartott gyülekezet alkalmával jóváhagyatta Angol- 
országbani viseletét, hirtelen Összegyüjté haderejét s a királynő 
pártja ellen indúlt,-mielőtt ez a magáét öszpontosíthatta volna. 
Nyugatnak tartván, meglepte Chátellerault herczeget és Herries 
lordot s egyességre kényszerítette őket. Ezek vele 1569-i 
márczius 13-án Glasgowban értekezletet tartván, ideiglenes 
békeszerződvényt kötöttek a skóthoni két párt részére. Haj
landók voltak elösmerni az ifjú királyt, ha azon károk, melye
ket ők s övéik anyjához való hűségűkért szenvedtek, kipótol
tatnak. Megái lapittatott, hogy a jövő év april 10*éré Edim-
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burgban a két pártbeli nemesség részéröl bizottmány fog egy- 
begyülni, melynek Argyle és Huntly grófok tagjai lesznek, az 
ország általános s végleges megbékéltetésének eszközlése vé
gett. Addig is mindnyájan Stirlingbe mentek az ifjú király 
üdvözlésére. A szent-endrei érsek, Cassilis gróf s Herries lord 
mint kezesek a kormányzónál maradtak, ki szabadon bocsá
totta a Langside mellett ejtett foglyokat.

Murray el nem bocsátotta harczosait. A Glasgowban 
eszközlött fegyverszünetet a bordererek letiprására használta 
fel a déli határszélen. Ezen kettős hadjárat által megszilár
dítván hatalmát, diadalmasan tért vissza Edimburgba, hol ak
kor a békéltető gyülekezet lett volna tartandó. Huntly és 
Argyle vonakodtak abban részt venni. Visszautasították a 
glasgowi ideiglenes egyezvényt, mely balságosnak látszott 
Stuart Máriára nézve, s nem ok nélkül. A fogoly királynő, 
pártját oszló félben s fiát általánosan elösmerve látván, meg
lepetését s elégedetlenségét fejezé ki Chátellerault herczeg s 
Herries lord irányában. Leveleit épen a gyűlés megnyitása 
előtti napon vették. Igen megilletődtek azokon. A herczeg 
egész éjszaka sirt, s Herries lord beteg lett. Mindketten el- 
határzák, hogy ismét eltérnek a király iránti hódolattól. Sza
badkoztak tehát, midőn a kormányzó által VI. Jakab uralmá
nak megszentesitésére felszólíttattak, s mindenekelőtt egy e 
részbeni egyezvény föltételeit akarták megvitatni. SzerintÖk 
ezen föltételek legfőbbike a királynő visszahelyeztetése leendett. 
A kormányzó semmitől sem riadván vissza, megfogatá s az 
edimburgi várba viteté őket Kirkaldy grangei laird őrizete alá. 
Ezen erőszakos tett felindította de egyszersmind gyöngítette 
Mária pártját.

A kormányzó ezzel be nem érte. Miután letartóztatta 
a nyugat ősz főurát s a déliek legvállalkozóbbikát, harczed- 
zett s bizakodó seregét a fegyverre kelt éjszaki grófok ellen 
vezette. Ezek elréműlvén, nem mertek vele szembe szállani. 
Legelőbb Argyle békűlt ki régi barátjával a kormányzóval. 
Huntly s a többi éj szaki lordok megveretéstől tartván, melyre 
végképeni megfosztatásuk következett volna, szintén meghódol
tak. Május 10-én Szent-Endrén VI. Jakab uralma alá hajol
tak. Kiszolgáltatták tüzérségüket a kormányzó részére, s 
jövendőbeli viseletűk biztosítására kezeseket hagytak nála.

3 *
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Murray mindamellett az éj szaki kerületek felé nyomult, hol a 
ciánok változatlan hűséggel viseltettek nővére a királynő iránt. 
Feldúlá javaikat, elfoglalá váraikat, elszedeté fegyvereiket, 
megbünteté s elcsüggeszté ragaszkodásukat. Néhány hónap 
alatt minden ellenállást megtört s általánossá tette a hódolatot 
InvernestŐl Dumfriesig s Dunbartól Glasgowig. Ekkor Össze- 
hítta az ország rendéit Perthbe 1569. julius 26-ára.

Mig Stuart Mária reményei Skóthonban elenyésztek, hely
zete javult Angolországban. Ez utóbbi országban hatalmas 
párt képződött, mely őt Norfolk herczeggel akarta összeháza
sítani. Emez nagyra vágyásán ál fogva ismét rá tért ezen há
zassági tervre, melyet félelmében meghazudtolt volt a yorki 
értekezlet után. Birván Lethington támogatását s bizonyosnak 
tartván Murray jóváhagyását, titkon megnyerte a westminsteri 
és hampton-courti értekezletek óta az angol nemesség főbbjeit. 
Ezen, Erzsébet tudta nélkül czélba vett házasság nagy párto
lásra talált egy nagy közérdeknél fogva. A korona örökösö
dés, melyet ezen fejedelemnö mindaddig el nem intézett, álta
lános aggodalmat okozott. Iszonynyal emlékeztek még a York 
és Lancester uralkodó házak közötti dynastikus harczokra, 
melyek majd félszázadon át vérrel borították Anglia földét. 
Elejét akarták venni hasonló küzdelemnek, mely azon külön
böző követelők között támadhatott, kik ezen gyakori roszúllét 
által éltében fenyegetett királynő örökségére vágytak. Anglia 
legfőbb személyével házasítani össze Erzsébet legközelebb ro
konát, VII. Henrik legegyenesebb örökösét, a katholikus Má
riát a protestáns Norfolkkal egyesíteni, szerencsés s igen kívá
natos tervnek látszott.

Az ó vallás igen számos hívei visszaállítását vagy leg
alább eltüretését várták Stuart Mária uralmától ; • az új feleke- 
zők pedig hitük fentartásának biztosítékát látták Norfolk vélt 
vallásbuzgalmában. Arundel gróf, rangra első Norfolk herczeg 
után s mint ő tagja a titkos tanácsnak; Pembroke gróf, a 
királynő főudvarmestere s igen hatalmas a gallok tartományá
ban; Westmoreland és Northumberland grófok s Lumley lord, 
Arundel gróf veje, mindnyájan kissebb nagyobb mértékben hatá
rozott katholikusok, aláírták. Cumberland, Bedford, Sussex s 
Derby grófok, kikkel Norfolk herczeg e részben tanakodott, 
nem idegenkedtek attól. Sőt maga Leicester is felkarolá annak
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tervét; akár a végből, hogy támaszt nyerjen ha Erzsébetet 
elvesztené, kinek kedvezése sok irigyet s ellenséget támasztott 
ellene, akár pedig mivel mindent tudni akart, hogy királyi 
úrnőjének annál jobban szolgálhasson, a szükség úgy hozván 
magával. Norfolk herczeg megnyervén a főnemesség jóváha
gyását, egyszersmind a grófságokbeli nemesség támogatá
sára számított. Úgy szintén tanácsot kért a franczia és spa
nyol követektől, kikkel szoros és titkos összeköttetésben állott, 
s kik biztositák udvaraik helybenhagyásáról. Ezen szövetség 
főtagjai bizonyosnak vélték, hogy majd sikerűlend később rá 
bírni Erzsébetet, ha szükség kényszerrel is.

Mindenekelőtt szükséges volt elmozdítani tőle azon éber 
országiárt, ki politikáját intézte. Cecil Erzsébetet a protestan- 
tismus általános pártfogónéjává tette, reá bírván Őt hogy pénz
zel tartsa a németországi lutheránus fejedelmeket, támogassa 
a gyülekezetbeli lordokat Skóthonban, felbátorítsa a fegyveres 
hugonottákat Francziaországban, s titkon segítse a németalföldi 
hit bajnokokat. Máris felette nagy fontosságú lépésre indította 
öt II. Fülöp irányában. Genuai kalmárok spanyol hajókon 
pénzt szállítván Álba herczeg részére, melylyel ez katonái 
zsoldját vala fizetendő, angol kikötőkbe menekültek tengeri 
rablók elől. Erzsébet azon ürügy alatt, hogy engedély s út
levelek nélkül érkeztek országába, letartóztatta őket. Elvétette 
tölök a reájuk bízott összegeket, melyeknek visszatérítését 
Álba herczeg hasztalan sürgette. Viszontorlásúl ezen kevély 
spanyol angol kalmárokat s árúkat tartóztatott le II. Fülöp 
rendszabálya következtében, melyet ez országa egész terü
letén alkalmaztatni kívánt Erzsébet alattvalói ellen. Erzsé
bet viszont hasonló bánásmódnak vetette alá II. Fülöp minden 
alattvalóit kik Angolországban üzérkedtek, s csakhamar a két 
uralkodó követjeinek letartóztatása, Mann János tudoré Madrid
ban, Gusman de Silva utódjáé dón Gueraldo d’Espésé pedig 
Londonban, következett a két ország közötti kereskedésnek 
erőszakos félbenszakitására. Máris alattomos harczban Fran- 
cziaországgal, hol a fellázadt hugonottáknak nyújtott segélyzés 
miatt a kereskedelmi vonatkozások szintén felfüggesztettek, 
Erzsébet csaknem harczba keveredett Spanyolhonnal is. Cecil 
arra késztette. Védelmi állapotba helyezteté Angolország ki
kötőit, fegyvereket és lőszereket halmoztatott össze, hajókat
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szereltetett föl, katonákat szedetett s daczolt a két katholikus 
hatalmassággal a szárazföld legfélelmesebbjeivel.

Ezen politika veszélyessé Ion. A főurak nem titkol
ták ezt a királynő előtt, megtámadván a merész országiárt, 
ki azt tanácsolá. Erzsébet koronként határozatlan és félénk 
volt. Ezen időtájt aggodalommal tekintette helyzetét. A ki
kötők és városok lakossága kárt szenvedett a kereskedés 
megszűnte miatt s nagy elégedetlenséget mutatott a királynő 
iránt. Az elnyomott katholikusok készen voltak fellázadni
VII. Henrik katholikus unoka leányáért, kit amaz fogva tartott 
közöttük. V. Pius pápa pert indított ellene, hogy mint megátal
kodott eretnek trónjáról letétessék. Stuart Mária feljelentette 
őt II. Fülöpnél, mintha ezt megakarná mérgeztetni. A katholikus 
országnagyok s többen a titkos tanács fő tagjai közűi alattom- 
ban közlekedtek a spanyol követtel, sőt betörést szorgalmaz
tak, kezeskedvén annak sikere iránt. Ezen betörést annál in
kább meg lehetett volna kisérleni, minthogy Álba herczeg 
épen akkor tiporta el a németalföldi lázadást, s haderejének 
nagyobb részével rendelkezhetett. S végül a katholikus párt 
fenyegető állást foglalván Angolhonban, diadalmaskodván Flan
driában , győztes volt Francziaországban, hol Anjou herczeg 
és Tavannes tábornagy épen akkor csatát nyertek Jarnacnál 
Coligny tengernagy s Condé herczeg ellen, ki ott el is esett.

Ezen körülmények között történt, hogy Norfolk herczeg 
Arundel gróf s többen Erzsébet titkos tanácsosai közül fellép
tek a Cecil által előidézett rendszabályok ellen. Egy pillanatra 
megrendítették hitelét a királynőnél. Erzsébet eltérni látszott 
ministere politikájától. Cecil maga is, kit ellenei lesújtani 
akartak, meghajlott előttük hogy bukását elkerülje. Vissza
nyerő Norfolk herczeg kegyeit, érdekeinek látszván szentelni 
magát.

A herczeg nyertes volt. Elszigetelten tanácsa közepette 
Erzsébet, kinek irányában megrendült Leicester hűsége és 
Cecil bizalma, mindenkivel alkudozásokba bocsátkozott. Ridolfi 
Robert közbenjárása által, ki a íirenezei kalmárok társulatának 
Londonban főnöke s a pápa titkos ügynöke volt, alkudozásra 
lépett Spanyolhon követével békés kiegyenlítése végett a közte 
s II. Fiilöp között támadt súrlódásoknak. Sőt hajlandó lett a 
franczia követ La Mothe Fénelon által Stuart Mária érdekében
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intézett kérések teljesítésére, melyek most sürgetőbbeké vál
tak s szívesebb kihalgatásban részesültek.

Ezen fejedelemnő türelmetlenül viselte fogságát s nagyon 
bánkódott pártja bukásán Skóthonban. Irt Erzsébetnek, indu
latosan panaszkodván Murray erőszakos eljárása miatt, ki az 
Erzsébet részéről nyújtott biztosítások daczára fegyverrel ül
dözi a hun marad skótokat. Kívánta, hogy az angol királynő 
vele tovább mulatságot nem űzvén, formaszerüleg kijelentse, 
vissza akarja-e vezetni honába vagy sem. Határozott s eléggé 
fenyegető hangon hozzá tévé: „Minden más feleletet csak ta
gadásnak vehetek, minek az lenne következménye, hogy saj
nálatomra bármely más bírót el kellene fogadnom, kit Isten 
hozzám küldene.u

Ez volt az mitől Erzsébet tartott, s mit főkép akkori 
súlyos viszonyai között mellőzni kívánt. Miért is 1569-i má
jusban a rossi püspököt mint Stuart Mária követjét elösmerte, 
s alkudozást indított amaz alapföltételek iránt, melyeket foglyá
nak ezen meghatalmazottja javaslatba hozott. A rossi püspök 
következő czikkeket terjesztett az angol királynő s tanácsa 
elé: 1-Ör. A skót királynőnem háboritandja az angol királynőt 
sem az ettől származandó törvényes örökösöket az angolhoni 
és irlandi korona czimének tekintetében, mely amazoknak nem 
létében teljes joggal fog fentartani a skót királynő s törvényes 
örökösei részére. Ezek szerint az 1560-i júliusi edimburgi 
szerzödvény helybenhagyatik. 2-or. Szövetség és baráti frigy 
fog köttetni a két ország között jövendő egyesülésük előmoz
dítása végett, a két honbeli rendek véleménye szerint. 3-or. 
Az előző két záradék elláttatván a két fejedelemnő pecsétjé 
vei s esküjükkel megerősíttetvén, még sérthetlenebbeké tétet
nek a két parlament szentesítése által. Sőt szükség esetében 
s nagyobb biztosság végett a skót királynő kieszközli Franczia- 
és Spanyolország királyaitól, hogy védkezeseiül szolgáljanak 
az általa felvállalandó kötelezettségekre nézve. 4-er. Hogy az 
angol királynőnek kedve teljék s kivánata teljesittessék, a skót 
királynő kész kegyeit kiterjeszteni mindazon alattvalóira, kik 
öt megsértették, ha ezek visszatérnek az iránta való engedelmes
ségre, kiszolgáltatják fiát, átadják országa erősségeit s drága
ságait, melyeket hatalmukba ejtettek, s ha ezentúl hü alattvalói 
maradnak. 5-ör. A zok , kik utolsó férje Darnley lord meg-
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oletését forralták vagy végrehajtották, haladéktalanul meg- 
bűntetteinek az ország törvényei szerint. 6-or. A skót ne
messég megnyugtatására Bothwell grófnak netaláni visszatérése 
iránt, a királynő kötelezi magát, hogy soha sem fogja őt or
szágába fogadni, sőt a nemesség kivánata szerint tőle elvál, s 
igy jövendőre minden igényét megszünteti. 7-er. Ezen föltéte
lek elfogadtatván a skót királynő az angol királynőtől nyeren- 
dett díszes kísérettel országába vezettetik, s ott a parlamenti- 
leg összegyűlt rendek által a korona birtokába visszahelyezte
tik, mindazon tények és határozatok pedig melyek hatalma 
ellen elkövettettek s hozattak, megszüntetnek s megsemmisít- 
tetnek, mintha soha sem is léteztek volna.

Ezen czikkek az angolhoni titkos tanácsnál vitatás alá 
kerültek. A tanács tagjai, kiket Erzsébet a rossi püspökkel 
való tárgyalásra kijelölt, annál hajlandóbbak voltak azokat 
elfogadni, minthogy a kormányzó titkára Wood János az urától 
utóbbi időben vett levelek szerint Őt a kormányzás terhe alatt 
kifáradtnak s a méltóságáról való lelépésre késznek állította. 
Azonfelül még azt kívánták, hogy a Skót- és Angolország között 
létesítendő frigy örökös védelmi és daczszövetség legyen, hogy 
Stuart Mária ne csupán kibéküljön azokkal, kik ellene fegyvert 
ragadtak, de sőt kegyeibe fogadja őket; hogy fentartsa a pro
testáns vallást Skóthonban; végül hogy bebizonyítsa, miszerint 
nem engedte át Anjou herczegnek jogát az angol koronára. 
Azalatt, mig ezen alkudozás nyilvánosan vitetett, a titkos ta
nácsbeli főurak Erzsébet tudtán kívül tárgyalták Stuárt Mária 
és Norfolk herczeg házassági terveit.

Arundel, Pembroke és Leicester grófok s Lumley lord 
egy Candish nevű nemest küldöttek Wingfieldbe, hogy a szer- 
ződvény alapjául szolgálandó czikkeket Stuart Mária elé ter- 
jeszsze. Azonban még egygyel toldották meg, mely követke
zőleg hangzott: „Miután attól lehetne tartani, hogy a skót ki
rálynő idegen fejedelemhez megy nőül, mi megváltoztathatná 
a vallást s veszélybe dönthetné a két ország állapotát, kívá
natosnak látszik, hogy valamely angol nemest s névszerint 
Norfolk herczeget fogadja el férjéül, ki első ezen ország ne
mesei között s hozzá legillőbb.w A főurak ama küldöttje 
részükről igen szívélyes levelet adott át, Leicester által 
Írottat. Stuart Mária elfogadá mindezen föltételeket. Csupán
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azon czikken akadt fel pillanatig, mely védelmi és daczszövet- 
ségről szólott Anglia és Skóthon között. E részben tanakodni 
kivánt a franczia udvarral, attól tartván, hogy elveszti özvegyi 
járandóságát s régi támasztól fosztja meg magát, mielőtt újat 
nyert volna.

A mi Norfolk herczeggel való házasságát illeti, hőn 
óhajtotta hogy az létesüljön, meg akarván nyerni az angol 
nemesség kedvezését. Már is titkos levelezésben állván a 
herczeggel, nagy gyöngédséget s bizalmat mutatott iránta. 
„Nem más forog eszemben, ezt írá, mint az mi kezei között 
van.w Mindamellett akkor némi tétovázást színlett, s azt 
feleié „miszerint oly szerencsétlen volt előbbi házasságaiban, 
hogy soha sem jutott ily gondolatra, s hogy inkább egyedül 
élni szándékszik hátralevő napjain/4 Végűi mégis azt mondá 
„hogy ha a többi föltételek elfogadtatván, becsületének elég 
tétetik, szerencsésnek fogná érezni magát követhetvén az angol 
nemesség tanácsát, s leginkább volna hajlandó Norfolk herczeg- 
hez menni nőül, mint ki legnagyobb tekintélyben és szeretet- 
ben részesül a nemességnél s az ország többi osztályainál/4

Boyd lordot Londonba küldötte, hogy megvigye feleletét 
minden pontra, Borthwick Jakabot pedig Francziaországba 
oly nyilatkozat kieszközlése végett, mely szerint soha sem 
engedte át Anjou herczeg részére angol koronaörökösi jo 
gát. Ezen nyilatkozat bajjal nem járhatott, miután az 1558-i 
april 4-én kelt esetleges engedmény maga a franczia király 
részére történt már nem létező föltételek alatt. Boyd lord, 
miután Erzsébettel s tanácsa legfőbb tagjaival értekezett, is
mét elindúlt a királynő s az angol nemesség javaslataival. 
Wingfielden ment át, hová igen kedvező leveleket hozott 
Erzsébettől s udvarra legfőbb személyeitől Stuart Mária szá
mára. Ezen királynő azt vélte, hogy végét éri megpróbálta
tásainak s Boyd lord által kérésekkel fordult a kormányzóhoz 
és Skóthon rendéihez.

Boyd lord Murrayhez ment, kitől függött Mária vissza- 
helyeztetése s házassága Norfolkkal. Invernessben találta Őt 
visszajövet az éjszaki hegylakók elleni hadjáratról, a midőn 
győzelmei leginkább megszilárdították uralmát. Levelet adott 
át neki Norfolk herczeg részéről, melyben ez a királynővel 
tervezett házassága iránt tett ígéretre emlékeztető a kormányzót*
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Norfolk azt mondá tovább, hogy e tekintetben oly messzire 
ment, miszerint jólélekkel vissza nem léphet sem becsülettel 
előbbre nem mehet, mielőtt a kormányzó elhárította az e 
részben fenforgó akadályokat. Minden jól menne azután, s 
Murray kedvére s előnyére fogna végződni. „Azért hát, úgy- 
monda, kedves lordom, igen sürgős kérésem abban áll, mi
szerint némi gyorsasággal szíveskedjék eljárni, hogy így ezen 
kitűnő tervnek s a két ország jövendőbeli egyesülésének va
lamint Isten igaz vallása fentartásának ellenei módot ne talál
janak megakadályozására.u Throckmorton, ki már annyi kül
detésben járt el Skóthonban, szinte hőn ajánlá ezen tervet 
barátjának Lethingtonnak. Felbuzdítá, hogy minden ügyes
ségét annak sikeresítésére fordítsa, mely dolog igen nagy hasz
nára válnék mind két országnak. Bíztosítá, hogy Norfolk 
herczeg, Arundel, Pembroke, Leicester, Bedford, Shrewsbury 
grófok, az egész angol nemesség, sőt maga Cecil titkár is 
beleegyeztek. „Jónak látták, tévé hozzá, azt egyelőre titkon 
tartani Erzsébet királynő előtt, mig majd Ön, ki erre legal
kalmasabb, indítványozandja a skót kormányzó és nemesség 
nevében.u

Lethington hőn óhajtotta ezen házasságot, mely által a 
pártok jelenvaló egyetértését s Angol- és Skóthonnak jöven
dőbeli egyesülését biztosítva látta. Nem úgy Murray, ellenére 
azon nyilatkozatoknak, melyeket Londonból való elutazása 
előtt tett Norfolk előtt. Nővérének visszahelyeztetése által 
megfosztatott volna a főhatalomtól, melynek birtokához inkább 
ragaszkodott, mintsem állítá, s veszélybe juthatott biztosságára 
sőt vallására nézve is. Sokkal óvatosabb volt mint nagyra- 
vágyó és sokkal buzgóbb mint felekező, hogysem ama házas
ságba beleegyezhetett vagy pedig azt előmozdíthatta volna. 
Mindamellett szokásos tettetésénél fogva nem látszott ellenzeni 
Norfolk herczeg és Stuart Mária óhajtását, s Boyd lordot a 
rendek közgyűlésére útasítá, melyet Perthbe hitt össze július 
26-ára. Külsőleg hü maradt Angliában felvállalt kötelezettsé
geihez, de titkon felbuzdítá az ifjú király párthiveit s a pre- 
sbyteri ügy kaján követőit, hogy ezen veszélyes összeköttetést 
visszautasítsák.

A gyülekezet, melytől Stuart Mária sorsa függni látszott, 
a meghatározott napra Perthben összejött. Az elűzött királynő
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visszahelyeztetésének ellenei abban túlnyomó számmal jelen
tek meg. A ravasz Erzsébet ez ügybeni kétes előterjeszt- 
ményei előadattak. Szám szerint három volt. Az angol ki
rálynő felszólítá Skóthon rendéit, hogy vagy teljes hatalmába 
helyezzék vissza Stuart Máriát, vagy fia uralkodótársává te
gyék, vagy pedig csupán mint magán személyt fogadják s rang
jához illő jövedelemmel lássák el. Szabad választást engedni 
ezen különböző javaslatok között annyit tett, mint valamennyi
nek visszautasítására bátorítani fel őket. Erzsébet nem szo
kott volt ily engedékenységgel lenni mások akarata iránt, 
midőn komolyan érvényesíteni kívánta a magáét. Miért is a 
perthi gyülekezet élvén függetlenségével, mely egy különben 
nem épen lelkiösmeretes fejedelemnő által elösmertetni látszott, 
tétovázás nélkül elútasítá a két első ajánlatot. Veszélyesnek és 
lehetlennek nyilvánította Stuart Mária egyszerű és tiszta fel
léptét a trónra, sőt még a királyi hatalom megosztását 
is közte és fia között. Fenmaradt tehát a harmadik indít
vány, hogy tudniillik Stuart Mária mint magán személy térjen 
vissza Skóthonba, s ott hatalom nélkül de mégis hajdani méltó
ságának megfelelő módon élje napjait. , Mária nem többé feje
delemnő, de fogoly sem lett volna. Ámbár a gyülekezet ne
hézségekkel s veszélylyel járónak hitte, egy kaján szemekkel 
tekintett kormányzó alatt álló gyermek fejedelem közelébe 
bocsátani a királynőt, ki oly sokáig uralkodott az országban, 
s ott még hatalmas párttal birt, mégis ezen elintézési mód 
mindjárt eleinte vissza nem útasíttatott.

Következett Stuart Mária kérelmének megvizsgálása, me
lyet ez a Bothwellel kötött házasság felbontása iránt a gyüleke
zethez intézett a végből, hogy egy más frigyre léphessen. Meg- 
barátkoztatni reményiette a skót parlamentet azon eszmével, 
melyet az angol nemesség felkarolt, s előmozdítani Norfolk 
herczeggel szándéklott házasságát, melytől szabadulását s visz- 
szahelyeztetését várta. E kérelem iránt nagyon heves vita 
támadt, s a két párt kifejté abban minden szenvedélyeit. Le- 
thington egészben helyeselte ama balságos házasság felbontását, 
s azt állítá, hogy a királynő elválása kimondathatik a nélkül, 
hogy ez a királyra nézve káros, a megalapított egyházra nézve 
pedig veszedelmes lenne. A  gyülekezet titkára Makgill Jakab 
ellenséges gyűlölettel s presbyteri vakbuzgalommal kelt ki



44

ezen nézet ellen. Stuart Mária még mindig Skóthon király
nőiéként irt ezen ország rendéinek. Makgill felindúlt e miatt, 
s azt állítá, hogy nem ösmernek el más urat mint az ifjú ki
rályt. Azt is szemére hányta, miért nevezi a szent-endrei 
érseket az egyház fejének, holott ez nem más mint pártüto és 
eretnek. Kinyilatkoztatta, hogy ilyféle igények vitatásába bo
csátkozni annyit tesz, mint elösmerni igazságukat s honáru
lásban s egyházkáromlásban válni bűnössé.

Lethington ellenszegülése daczára, ki keserű gúnyorral 
fej ezé ki meglepetését, hogy ugyanazok kik nem régiben leg
hevesebben kikeltek ezen házasság ellen, most annak felbon
tását ellenzik, a győztes párt hő érdekei, a presbyteri felekezet 
hajthatlan szenvedélyei, s a nagyravágyó kormányzó titkos 
fondorlatai döntők valának a Perthi gyülekezeten. Indulatos 
vitatkozások után a gyülekezet szétoszlott, a nélkül hogy 
Stuart Máriának mint magán személynek tartózkodását Skót
honban megengedhetőnek ösmerte, s Bothwellel kötött házas
ságának felbontásánál részt venni akart volna. Murray tudósítá 
erről Erzsébetet, kijelentvén „hogy bele nem egyezhet az el
űzött királynő visszahelyeztetésébe, lelkiösmeretének sérelme, 
ura az ifjú király s az ország javának kára nélkül/4 Hozzá 
tévé „miszerint oly állást szerzett az ifjú királynak, hogy őt 
ha kell, fegyverrel is megvédelmezheti/4

A perthi gyülekezet eredménye nem bánthatta s meg 
sem lephette Erzsébetet. De meghiúsítá Stuart Mária remé
nyeit. Nem számíthatván többé Skóthonra, hol párthívei be- 
börtönöztettek vagy meghódítalak, ellenei pedig a kibékülést 
makacsúl megtagadák, ezen fejedelemnőnek más reménye nem 
maradt, mint a főnemesség határozott közbenlépte s a száraz
földi katholikus hatalmasságok támogatása, melyekkel ama 
nemesség főnökei egyetértettek. Norfolk herczeg egy idő óta 
nyilt házat vitt, hogy többeket nyerhessen meg czéljaira, s 
fényűzése által jövendő nagyságára készítse őket elő. „A  
skót királynő ügyei, ezt irá La Mothe Fénelon Medicei Kata
linnak, alapot nyernek Norfolk herczeg által, ki őt nőül akarja 
venni, s ha ezentúl az angol királynő azt nem is helyeselné, 
azon fen nem akadnak, oly igen előhaladtak az ügyek, s ha 
el nem határozza magát egyhamar a skót királynő megsza
badítására és visszahelyezésére, majd kedve ellen is reá birják/4
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Azonban Norfolk herczeg, ki a franczia udvarhoz folyamodott, 
hogy öt vagy hatszáz puskást és lőszereket küldjön Dunbar- 
tonba, s ki egyszersmind a spanyol udvar pártolását is kikérte, 
bátorkodott e nyiltan követni czélját, melyhez eddigelé rejtett 
utakon közeledett? 0  és párthivei avval kecsegteték magu
kat, hogy ugyanazon óhajtásra egyesítvén Angol- és Skótország 
fő személyeit, sikerülend arra birni Erzsébetet. Most hát, mi
után a skótok hozzájárulása hiányzott, maguk kísérlik e meg 
hajlandóvá tenni vagy kényszeríteni az angol királynőt, a 
mint többen közülök kérkedtek? Ez túlbecsülés lett volna, s 
nem ösmerése ama kevély, kaján, erőszakos fejedelemnőnek, 
ki érdekeivel ellenkező tanácsot soha sem követett, s nem 
tűrte volna, hogy tekintélye csorbíttassék.

Norfolk herczeg és Stuart Mária tervei nem közöltethettek 
akár Angol1 akár Skóthonban oly számos különböző állású 
és érzelmű személylyel, a nélkül hogy Erzsébet tudomására 
jutottak volna. Hírét vette a herczeg s királynő között foly
tatott házassági tárgyalásoknak. Észrevette hogy tulajdon 
titkos tanácsának kedvezése vetélytársnője felé hajlik, kinek 
jelenléte felbuzdítá országában a katholikus pártot, s bajok és 
veszélyek kútforrásává Ion reá nézve. Miért is kijelentette 
La Mothe Fénelon előtt, ki udvara nevében mindinkább sür
gető Stuart Mária visszahelyeztetését, hogy Stuart Mária nem 
fog visszahelyeztetni, s hogy megérdemelte fogságát hibái által. 
„Osmerem, igy szóla a franczia követhez, mindazon ármányo
kat, melyeket ez országba jötte óta koholt. A fejedelmeknek 
nagy füleik vannak, melyek távolról és messziről hallanak . . . 
Azon volt hogy felháborítsa ezen országot ellenem alattvalóim 
egynémelyike segedelmével, kik nagy dolgokat Ígértek neki; 
de ez emberek hegyeket fogamzanak, s kicsi földrakásokat 
szülnek. Oly kábának tartottak, hogy majd mit sem veszek 
észre.44

Gyanakodó nyugtalanságában felderíteni igyekezett azt, 
mit tudni és meggátolnia oly igen érdekében állott. Végül 
mindent fölfedezett. Leicester áruiá el az alkudozások titkát, 
teljesen bevallván mindent s félénk bánatot mutatván. Erzsébet 
kérdést tett a skót kormányzónál, mi részt vett a dologban, 
s ez közié vele Norfolk bizalmas leveleit. Mielőtt még telje
sen értesült volna, s midőn még csak gyanút táplált, azt
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tanácsold Norfolk herczegnek, fenyegető czélzást tevén ennek 
Yorkbóli visszatértekor használt szavaira, hogy jó fejpárnára 
hajtsa fejét. Azután határozott akaratát jelentvén ki ama há
zasság iránt, mely gyűlöletébe ütközött s nyugtalanította poli
tikáját, megtiltá hogy arra gondoljon s tovább menjen a skót 
királynővel, hódolási esküje megszegésének terhe alatt. A fő 
nemesség titkos fondorlatai s a vágy társnője érdekében forralt 
s egész a titkos tanács mélyéig elterjedt összeesküvés egyikét 
idézték elő nála azon indulatrohamoknak, melyek mindenkit 
rettegésbe ejtettek VIII. Henrik félelmes leánya előtt.

Norfolk herczeg úrnője nyomatékos parancsai daczára 
sem mondott le szándékáról, nőül venni Stuart Máriát. Ezentúl 
hát mást nem tehetett, mint tartománybeli párthivei élére 
állván fölkelést támasztani Erzsébet ellen. Félelem és nagy- 
ravágyástól indíttatva September 23-án az udvart hirtelen el
hagyta s Norfolkba utazott. Arundel és Pembroke grófok s 
Lumley lord példáját követték. Hazájukba vonúltak vissza, 
mig barátjaik Northumberland és Westmoreland grófok az éj* 
szaki grófságokban tartózkodtak működésre készen. A pil
lanat elérkezett azon terv egyik részének végrehajtására, 
melyet ezen hatalmas személyiségek egy idő óta forraltak. 
Szándékuk oly messzire terjedt, hogy megváltoztassák az or
szágos vallást, mi Erzsébet bukását és Mária fölemelését idé- 
zendette elő.

Don Gueraldo d’ Espés spanyol követ fejedelme részéről 
már hat ezer tallért adatott át Norfolk herczegnek, Arundel 
grófnak és Lumley lordnak, s tíz ezeret Stuart Máriának, ki 
gyakorta küldött hírnököket Álba herczeghez, hogy Őt ügye 
iránt érdekre költse s védelmére indítsa. V. Pius pápa hőn 
ajánlotta a németalföldi spanyol haderők ezen főnökének, ki 
ott a fölkelést végkép eltiporni látszott a szerencsétlen fogoly 
királynőt, s erre vonatkozólag igy irt: „Mindenre kérjük vi
tézségedet, s lelkünk egész mélyéből esedezünk, semmit se 
mulasszon el Jézus Krisztusban kedves leányunk a skót ki
rálynőnek megszabadítása s ha lehet országába való visszahe- 
lyeztetése végett. Vitézséged a mindenható Isten előtt kedve
sebbet és üdvösebbet nem tehet, mint ha megszabadítja ezen 
királynőt, ki érdemeket szerzett a katholikus hit körűi s szo- 
rongattatik eretnek ellenségei hatalma által.u



47

Bizonyára a körülmények kedvezők valának Erzsébet 
elleni támadásra. Ha mindazok, kiknek panaszuk volt vise
leté ellen, vagy kik gyűlölték uralmát, összebeszélvén egyet- 
értőleg támadják meg; ha a fonemesség tagjai, kik az udvart 
elhagyták, merészen a grófságokba vetik magukat, hol nagy 
befolyást gyakoroltak, s a katholikusokkal egyesülnek, kik 
fegyveres kézzel akarták visszaszerezni vallásuk gyakorlatát; 
ha Álba herczeg seregének egy részével, melyre Németalföldön 
szüksége többé nem volt, s melyet szabadsággal haza bocsá
tott, Angolországban partra száll, s az ezen országbeli politikai 
elégületleneket s vallásüldözötteket ura a király részéről ka
tonai segélyzésben részesíti, Erzsébet és a protestantismus egy
aránt veszélyben forogtak volna.

Erzsébet érezte a fenyegető veszélyt. Tüstént alkalmas 
intézkedéseket tőn annak elhárítására. Stuart Mária Wing- 
fieldben volt Derby grófságban Shrewsbury grófnak kissé en
gedékeny őrizete alatt, ki nem akadályozta levelezéseit s titkos 
alkudozásait. Erzsébet haladéktalanul az inkább hozzáférhet- 
len Tutbury várba viteté őt, s oda küldé Huntington grófot 
Mária igénytársát az angol koronára, s ez oknál fogva ellen
ségét, hogy őt szorosabb felügyelet alá helyezze. Kiforgatva 
reményeiből s reszketve éltéért, melyet veszélyezettnek vélt, a 
fogoly királynő, kinek szolgái elűzettek, környezői megmotoz- 
tattak, mégis talált módot négyet övéi közül útnak indítani 
Norfolk herczeghez, a rossi püspökhöz s La Mothe Fénelon 
franczia követhez. „Kérem önt, így irt ez utóbbinak, bátorítsa 
fel s utasítsa barátaimat, hogy ébren legyenek, s most csele
kedjenek értem vagy soha.u Ezen elhatározó pillanatban, da
czára gyötrő aggodalmainak, inkább lévén figyelemmel terveire 
mint veszélyeire, azt üzenteié Norfolk herczegnek, hogy bátran 
cselekedjék, nem törődvén vele s éltével, melyet Isten oltalmaz.

A herczeg Norfolkba érvén, katholikusokkal környezteié 
magát. Keninghalli házából hírnököket küldött a sokkal 
elszántabb Northumberland és Westmoreland grófokhoz. De 
ugyanakkor alázatos és engedelmes leveleket irt Erzsébetnek, 
a kegyvesztése miatti bánatot adván távozása egyedüli okáúl, 
s erősen állítván, hogy soha sem jutott koronájával s méltó
ságával ellenkező gondolatra. Erzsébet, el nem fogadván 
sem ezen magyarázatot sem e biztosítást, meghagyta neki,
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hogy négy nap múltán felségárulás terhe alatt Londonba visz- 
szatérjen, s hasonlóképen Arundel és Pembroke grófoknak s 
Lumley lordnak is kötelességül tévé a titkos tanácsban hala
déktalanul és okvetlenül ismét megjelenni. Megparancsolá, hogy 
kellő sereg vonassék össze a közbéke fentartására azon gróf
ságokban, hol Norfolk herczeg visszavonulásának hire nagy 
felindulást okozott.

Engedetlen alattvaló létére Norfolk nem hajolt a királynő 
parancsára, betegséget hozván fel ürügyül, mint határozatlan 
összeesküvő pedig nem mert feltámadni, ámbár támogattatásra 
bizton számithatott. Szabadkozásai felindíták a királynőt; této
vázásai pedig elcsüggeszték párthiveit. Végül, megdöbbenvén a 
körülötte nyilatkozó részvétlenségen, melyet határozatlansága 
okozott, s félelembe ejtetvén Erzsébet parancsoló idézései által, 
ki meghagyta, hogy gyaloghintóbán vitesse magát ha láza miatt 
lóháton nem jöhet, s ki nehány testőrt a végből küldött ki, 
hogy engedetlenség esetében a shériffekkel egyetértve a gróf
ságban ejtsék hatalmukba személyét, egyébiránt azt reménylvén, 
hogy Cecil állítása szerint a királynő haragja nem fog túl
menni szavain, elhatározta magát visszatérni az udvarhoz. 
Hogy pedig bajba ne ke vertessék az éj szaki grófságoknak már 
most alkalmatlan fellázadása által, Boltonból egy hü emberét 
küldé sógorához Westmoreland grófhoz, arra kérvén őt marad
jon veszteg ha nem kivánja őt halálos veszélybe dönteni. 
Londonba érvén a toronyba záratott, barátjai pedig Pembroke 
és Arundel grófok s Lumley lord, kik öt engedelmességben 
megelőzték, s kik kevésbbé terhelteknek vagy kevésbbé ve
szedelmeseknek látszottak, csak otthon tartóztattak le, őriztet
tek s vallattak.

Norfolk herczegnek s főbb hiveinek gyöngeségük, vissza
térésük és befogatásuk által a fölkelés sikerének valószinüsége 
csökkent, de kitörése meg nem gátoltatott. Midőn a herczeg 
az udvart elhagyá, rendkívüli forrongás támadt az éjszaki gróf
ságokban, hol Northumberland és Westmoreland grófok a régi 
és fényes Percy és Nevill nemzetségek katholikus főnökei tár
ták székhelyeiket, s hol a tiltott vallás nagyszámú hívei a 
legmerészebb reményekre ébredtek. Ezen két grófon kivűl, 
kiknek haderejük tekintélyes s nevük népszerű volt azon vi



49

déken, a Dacre, Norton, Markenfield és Tempest hatalmas 
nemzetségek voltak hajlandók fegyvert ragadni. Meetingek 
tartattak az elégületlenek főnökei által Topcliff és Bransepath 
várakban, Northumberland és Westmoreland grófok ősi szék
helyeiken. Ezen titkos gyülekezeteknél részt vettek gislandi 
Dacre Lénárd, ki egymaga kis sereget állíthatott, az ősz Nor
ton Richard három fiával, markenfieldi Markenfield, a két Tem
pest, Swinburn János kapitány, plumptoni Plumpton, hasel- 
woodi Varison, Oglethorpe András, Danby Kristóf. Főleg Stuart 
Mária megszabadítása és a katholikus vallás helyreállítása tű
zetett ki czélúl. Ezen veszedelmes tanácskozások alatt az éj- 
szaki tartományok főparancsnokságával felruházott Sussex gróf, 
nyugtalanittatva az ott mutatkozó izgalom által s a királynő 
eszélyes parancsait követvén, magához hivatá Yorkba Northum
berland és Westmoreland grófokat, s kikérdezé őket szándé
kaik iránt. Ezek ildomosán megnyugtaták s ismét elbocsát- 
tatának.

Megtudván Norfolk csüggeteg visszatérését s a toronyba 
záratását, már már mindennel fel akartak hagyni. Különben is 
a spanyol követ és a rossi püspök mint előbb a herczeg szinte 
azt üzenték, hogy mit sem kezdjenek e pillanatban. Sőt ma
gok a katholikus tudósok is, kikhez azon kérdéssel fordultak, 
vájjon szabad-e Isten törvényei szerint fegyvert ragadni a fe
jedelem ellen, különbözőleg vélekedtek. Egyik része azt tar
totta, hogy nem lehet mindaddig, inig a királynő az egyház 
feje által egyházi átokkal nem sujtatott; mások ismét azt állí
tották hogy törvényesen tehetni, miután a királynő már azon 
ténynél fogva hogy a pápa követjét el nem fogadta, az 
egyházból kitiltottnak tekintendő. Ezen kétségek közepette 
cselekvésre indíttattak az alattuk állók heves szenvedélyei s a 
befogatásuktóli félelem által. Sussex gróf részéről ismét Yorkba 
idéztetvén, Erzsébet által pedig az udvarhoz rendeltetvén, meg- 
tagadák az engedelmességet. Nem volt más választásuk, mint 
elhagyni az országot, vagy fegyvert ragadni. „Veszedelmünk 
oly nagy, mondá az ősz Norton Richard, s ügyünk oly igaz
ságos , hogy kényszerülve hozzá kell látnunk s szerencsét 
próbálnunk, melyet Isten küld számunkra, vagy pedig elhagy
nunk az országot. Nagy mocsok volna reánk nézve, ha eltá
vozván, abbahagynánk ily szent vállalatott.“ Northumberland

Stuart Mária. II. 4
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gróf meglepetéstől tartván, Topcliffból Bransepathba érkezett 
s a fölkelés ekkor elhatároztatott.

Miután írtak V. Pius pápának, a spanyol követnek és 
Álba herczegnek, segélyt kérvén tőlök s hirűl adván, hogy 
Angolország keleti partján kikötőt fognak hatalmukba ejteni, 
hol a sereg kiszálhat; miután támogatásért folyamodtak Cum
berland és Derby grófokhoz s Warthon lordhoz, kiket 
hatalmasaknak ösmertek ama vidéken s vállalatuk iránt ked
vezőknek tartottak, november 14-én Bransepathból ötszáz lo
vassal megindultak s Durhamnak tartottak. A fölkelés min- 
denekfelett katholikus volt. A fölfeszitett Jézus Krisztust öt 
vérző sebével zászlójukra festették, melyet a vallásos lelkese
désre buzdúlt ősz Norton hordozott. Durham lakossága kaput 
tárt előttük s hozzájuk állott. A fölkelők, miután a várost el
foglalták, a főegyházba mentek, ott a szent Írást megégették, 
az angol hitű közimák könyvét szétrombolták, a protestáns 
áldozó asztalt összezúzták s az ó szertartást helyre állították.

A két gróf a nélkül, hogy Erzsébet ellen nyilatkoztak 
volna, kinek uralmát egészben nem tagadták, de kit győzelem 
esetében trónjától okvetlenül megfosztanak, kiáltványaikban kije
lentették, hogy Stuart Mária jogát az angolhoni örökösödésre nézve 
elösmertetni, s az ország régi vallását helyreállítani akarják. 
Hirűl adák, hogy Norfolk herczeg, Arundel és Pembroke gró
fok s Lumley lord, kiket a katholikus örökösnővel együtt 
börtönükből megszabadítani szándékoznak, velők egyetérte
nek, s különösen Cecil s az újonnan hatalomra vergődött férfiak 
ellen látszottak fegyvert ragadni, azzal vádolván Őket, hogy 
tévútra vezették a királynőt s felforgatták az államot: „Fék
telen és roszindulatú személyek ö fölsége környezetében, 
mondák a grófok, saját emelkedésükre irányzott furfangos és 
fondor eljárásuk által megbuktatták hazánkban Istennek igaz 
és katholikus hitét, roszra bírták a királynőt, felháborították 
az országot s végül a nemesség romlásán igyekeztek; minél
fogva egyesültünk, hogy fegyverrel szegüljünk ellenök Isten 
segítségével s a tietekével jó  nép, hogy ismét felemeljük a 
lerombolt dolgokat s helyreállítsuk Isten egyházának s ezen 
nemes országnak minden ősi szokásait és szabadalmait; mert 
ha magunk nem tesszük ezt, idegenek vállalják fel hazánk 
állapotának nagy veszedelmére.u Felhívásuk sikeres volt, s
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csakhamar ezer lovas tűrhetően felszerelve és öt vagy hatezer 
gyalog gyűlt zászlaik alá.

Hatalom nem volt képes őket feltartóztatni éjszakon, hol 
még Sussex grófnak fivére sir Egremont Ratcliffe is hozzájuk 
csatlakozott. Sussex gróf hü maradván, Yorkban elzárkózott, 
s ezt védelmi állapotba helyezé. A keleti, középponti s nyu
gati határszélek őrei Hunsdon lord, sir Forster János és 
Scroope lord Berwick, Newcastle/ és Carlisle várakat hatal
mukban tartották s megvihatlanokká tevék. A két gróf sík 
mezőn ellenállásra nem találván, egymásután bevették Rich
mond, Allerton és Ripon városokat. Nevill Kristófot Hartle
pool elfoglalására s megerősítésére küldötték, mely kedvező 
fekvésű kikötő volt egy kis félsziget csúcsán a Tyne és Tees 
között, s alkalmasnak látszott az Álba herczeg részéről kül
dendő segélysereg elfogadására. Addig is délnek tartottak, s 
akadálytalanul benyomúltak minden nyílt városokba.

Erzsébet Stuart Mária iránt való hitetlen viselete által, tizen- 
egy év óta békésen kormányzott országát zavarokba döntötte, 
melyek hatalmát fenyegették. Egy oly veszedelmes fogolynöt 
tartván vissza Angliában, maga nyújtott a katolikusoknak és 
elégületleneknek okot fölkelésre, és reményt a sikerre. De ha 
fölidézte a veszélyt, nem tört meg alatta. Soha sem fejtett ki 
annyi erélvt mint súlyos pillanatokban. Foglyainak számát 
Throckmorton, a rossi püspök és a firenczei Ridolfi letartóz
tatása által szaporította, kiket Norfolk herczeg terveiben való 
részvéttel gyanúsított. Ciapino Vitelli, Álba herczeg egyik 
legbátrabb tábornoka Angolországba érkezett az Erzsébet és 
II. Fülöp között fölmerült kereskedelmi villongások elintézése 
végett. Erzsébet attól tartván, hogy talán más szándékkal jött, 
katonai kíséretét Douvresben letartóztatá, s csak ötöd magá
val bocsáttatá Londonba, hol szoros felügyelet alá vétetett.

Hogy pedig Stuart Mária meg ne szabadittassék a fölke- 
lök által, kiknek bátorságát jelenléte még inkább felbuzdította 
s győzelmüket valóbbszinüvé tette volna, Erzsébet Tutbury 
várából a Warwick grófságban fekvő Coventry erősségbe vi- 
teté őt, hol véletlen támadástól tartani nem lehetett. Sőt úgy 
látszik őreinek megparancsoltatott, hogy őt kivégezzék, ha 
az események kedvező fordulatot vennének a fölkelőkre nézve, 
Hogy pedig ezek részére a tenger felől segély ne érkezhessék,

4 *
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Erzsébet legnagyobb hajói közűi hetet fölszereltetvén, czirkálni 
küldé az angol és németalföldi partok mentében. Pártütők
nek nyilvánitotta Northumberland és Westmoreland grófokat, 
személyesen irt mindazoknak kiknek hűségüket megszilárdí
tani, s ragaszkodásukat növelni akarta, s megparancsolá sir 
Sadler Ralphnak és Hunsdon lordnak hogy haderejüket a 
Sussex gróféval egyesítsék, ennek pedig hogy az éjszaki se
regosztályokat magához vonván harczképessé tegye magát. 
Egyszersmind helytartókat nevezett ki a grófságokban való 
katonaszedés végett. Két hadtest gyors alakítását rendelte 
el a déli grófságokban, az egyikét Warwick gróf a másikat 
pedig Clinton tengernagy parancsnoksága alatt, meghagyván 
nekik hogy sietve York felé nyomúljanak, s Sussex grófot 
győzelemre segítsék a lázadók ellen.

Mig Erzsébet ily alkalmas intézkedéseket tett, Northum
berland és Westmoreland grófok urai maradtak az elfoglalt vi
déknek a nélkül hogy nagy előmeneteleket tettek volna. 
Útjukat délnek csak Boroughbrigig folytaták. Innen visszatér
tek, vagy mert a déli tartományokat fellázítani nem remény
iették, vagy pedig mert éjszakon akartak erős állást venni, 
s ott várni be az V. Pius és II. Fülöp részéről küldendő se
gélyt. Nem foglalhatván el egyikét is a királynőhöz hű nagy 
városoknak, megszállották Barnard-Castlet, melyet sir Bowes 
György őrizett. Tizenkét napot vesztettek ezen jelentéktelen 
hely ostrománál, melyet sir Bowes György vitézül védelmezett, 
mig az élelem hiány s katonái zendülése feladására kénysze- 
ritették deczember 12-én. Ez volt az utolsó előny melyet a föl
kelők kivívtak.

Két nappal Barnard-Castle átadása után Sussex gróf 
mintegy tizenkétszáz lovas és négy ezer gyalog katona élén 
ellenök indúlt, megütközni kész ha a csatát elfogadják. War
wick gróf és Clinton tengernagy mintegy tizenkét ezer ember
rel sietve érkeztek délről s Boroughbrigbe várattak. A föl
kelés főnökei szorongattatván éjszak felől a Newcastleból ér
kező Forster János, kelet felől pedig Sussex által, kiknek 
seregei felértek az övékkel, délről pedig Warwick és Clinton 
által fenyegettetvén kik túlnyomó haderőkkel bírtak, kétségbe 
esvén ügyük iránt, Durhamban deczember 16-án a népet 
összegyüjték, mindenkit saját biztosságának eszközlésére fel-
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hittak, a gyalogságot haza bocsátották s lovasságuktól követve 
Hexhamba mentek. Ott, miután Hartlepoolt is elhagyták, át
keltek a Tyne folyón és Skóthonba menekültek. Westmore
land gróf, sir Égremont Ratcliffe, Norton, Markenfield, Swin- 
burn Tempest ott menedéket találtak a Scott, Kér, Hume és 
Johnston vendégszerető ciánoknál. Northumberland gróf nem 
0ly jól járt, egy Hecky Armstrong nevű határszéli rabló ha
talmába esvén, ki őt harlawi tornyában fogva tartotta , s ke
véssel utóbb Murraynek pénzért kiszolgáltatta, kinek paran
csára Lochlevenbe záratott.

így végződött ezen fölkelés, mely félelmessé válhatott 
Erzsébetre nézve, ha kellőleg intéztetik s erélyesen felkaroltata- 
tik. A protestáns királynő trónjának megrenditésére szükséges 
lett volna, hogy a főnemesség és a katholicismus egyesülése tel
jesebb lett légyen, s hogy Stuart Mária nevére és jogaira tá
maszkodva, Norfolk részéről elösmertetve, Álba herczeg által 
pártoltatva, nagyobb elszántsággal nyilatkozzék, s összevágób- 
ban működjék. Azonban Norfolk herczeg gyöngesége s Álba 
tartózkodása miatt, ki túlságos óvatosságból elszalasztottá ezen 
ura és vallása érdekeire nézve oly igen kedvező s páratlan 
alkalmat; s magok a katholikusok határozatlansága által, kik 
vallásos hitük és politikai hűségük között tétováztak, Nor
thumberland és Westmoreland grófok lázadása nagyon is fél
szeg és hatalom tálán s azért sikertelen merénnyé fajúit. Ezen 
lázadás felettébb ártott az ó-hit s a fogoly királynő ügyének 
azon országban, hol a katholicismus és Stuart Mária legtöbb 
követőre találtak. A Percy, Nevill, Norton, Markenfield s Tem
pest nemzetségbeliek eltávoztak onnan, hogy számkivetéssel 
ne büntethessenek. A főbb családok futása s a nép elrémü- 
lése a vérengző kivégzések miatt, melyeknek a hadi törvény 
által előszabott kinhaláilal csak a durhami egyházmegyében 
háromszáznál több személy esett áldozatúl, csökkentették e 
vidéken az Erzsébet elleni párt erejét s megtörték bizalmát.

Az éj szaki Angolországban támadt katholikus fölkelés 
végső aggodalomba ejté a skót kormányzót. Hatalma Erzsébet 
diadalától függött. Föl is ajánlá királyi pártfogónéjának és 
szövetségesének, hogy segélyére indúl a skót seregekkel, melye
ket deczember 20-ára Peeblesbe hitt össze, mi azonban a föl
kelés elnyomatása folytán szükségtelenné vált. Murray viselete
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erőszakossá Ion mint helyzete. Nem pártolván a perthi gyü
lekezet alkalmával nővére a királynő házassági tervét Norfolk 
herczeggel s a pártok kibékülését, elveszté azon férfiak támo
gatását, kik ama terv érdekében közbenjártak s ezen kibékü
lést óhajtották. Ezeknek élén Lethington állott. Ez nem bíz
ván a kormányzóban, ki őt viszont igen gyanúsnak tartotta, 
változatlan barátjához Athol grófhoz vonult vissza. Murray 
tartván cselszövényeitől, elhatározta hogy megszabadúl tőle. 
Alnok módon meghítta a tanácsba, melynek még mindig tit
kára volt, hogy ott hivatalos tisztet végezzen, s midőn aztán 
Morton, Mar, Glen cairn, Lindsay s a király ügyéhez hű ma
radt lordok elé járult, Crawford kapitány jelent meg Lennox 
gróf nevében, hogy őt és Balfour Jakabot Darnley meggyil
kolásában való bűnösséggel vádolja. Rögtön letartóztatván, mint 
fogoly a király egyik szolgájának házába vitetett, de ott nem 
sokáig maradott. Grangei Kirkaldy elmózditá őreit és saját 
őrizete alá vette őt az edimburgi várba, hol menedéket biz
tosított számára november 22-ig, mely napra volt kitűzve 
megitéltetése. E napon a skót államtitkár hívei fegyveresen 
Összetódúltak s Hume lord jelentékeny lovascsapattal szállotta 
meg Edimburg utczáit, melyek felett a grangei laird őrködött 
fellegvárából. Lethington elitéltetése most ép oly lehetlenné 
vált mint előbb befogatása. Murray felfüggeszté a törvényszé
ket, nehogy Lethington feloldoztatása által ez diadalt arasson, 
ő pedig kudarczot valljon.

Egy ily tehetséges és kedvelt férfiúval történt meghason- 
lása nagy ártalmára szolgált az országban; növelé a gyűlöletet 
ellene, s különválaszta érdekeitől többeket kik hathatósan hoz- 
zájárúltak a carberry-hilli csata után történt felmagasztaltatásá- 
hoz s részére döntötték el a langsidei diadalt. Grangei Kirkaldy 
és Hume Sándor ezek közé tartoztak. Hitetlenséggel vádolák 
Őt Stuart Mária irányában, árulással Norfolk tekintetében, erő
szakossággal Chátellerault ellenében, roszelmüséggel és hálát
lansággal Lethingtonnali bánásában, s szolgalelkűséggel Erzsé
bethez való viszonyában. Jóllehet a presbyteri egyház buzgón 
támogatta őt mint hasznos főnökét, s a városok lakossága 
kedvezett neki erélyes kormányzása és az országszerte gya
korlott szigorú igazság szolgáltatásért, a nemesség nagyobb 
része utálta őt s bukását kívánta.
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Hogy megszilárdítsa megrendült hatalmát, Murray segélyt 
kért Erzsébettől pénzben és lőszerekben. Továbbá azt kí
vánta, hogy Stuart Mária Skóthonba helyeztessék át, életét ott 
biztosítottnak, megszabadítását pedig sokkal bajosabbnak állit
ván, mint Angolországban. Egymásután Erzsébethez küldé a 
dumfermlingi apátot és Elphinstonet, hogy emlékeztessék őt 
mindazon zavarokra, melyeket Stuart Mária udvaránál és or
szágában már is okozott, s figyelmeztessék azon veszélyekre 
melyekbe döntené magát ha őt visszatartóztatja, s végül hogy 
kijelentsék miszerint bajjal és ellenségekkel környeztetvén 
Skóthonban, (Murray) csakhamar képtelen lesz fentartani közös 
ügyüket, ha ki nem szolgáltatják azt, kinek fondorlatai naponta 
veszélyeztetik a két ország biztosságát. Viszonosságúl Stuart 
Mária személyéért gyűlöletes előzékenységgel késznek nyilat
kozott kiszolgáltatni a boldogtalan Northumberland grófot, mint 
azt Erzsébet kívánta. Stuart Mária kiadatását Murray, Morton, 
Mar, Glen cairn grófok, Marshall és Montrose gróffiak, Lindsay, 
Ruthven, Semple lordok forma szerint kérték az angol király 
nőtől, Knox pedig élénken sürgette Cecilnél mondván, hogy 
úgy ir mint ki már egyik lábával a sírban áll. Talán meg 
is történt volna, midőn egy gyászos esemény végett vetett azon 
alkudozásnak.

Bothwell-Haughi Hamilton Jakab halálos boszút esküdt 
a kormányzó ellen. Foglyúl esvén a langsidei csatában, visz- 
szanyeré szabadságát azon egyezmény következtében mely a 
kormányzó és Chátellerault herczeg között 1569-i márczius 
13-án Glasgowban köttetett. De meg volt fosztva minden va
gyonától. Az elkobzás, mely tönkre tette a legyőzőiteket s 
meggazdagitá a győzelmeseket, még legenyhébb következménye 
volt a polgárháborúknak. Bothwell-Haugh valószínűleg meg- 
nyugvással vetette volna magát alá ezen gyászos törvénynek, 
ha ez igaztalanúl ki nem terjesztetik nejére, ki részt nem ve- 
vén bajában meg lett volna kímélendő annak következményei
től is. Ez a woodhouseleei kicsiny jószágot bírta Esk folyam 
partján, mely Bellendennek, a kormányzó egyik leghübb, de 
legfukarabb kegyenczének adományoztatott. A megfosztás 
igaztalanságáboz annak embertelen végrehajtása is járult. 
Bothwell-Haugh boldogtalan neje egy zord téli éj közepén Bel- 
lenden által kiüzetett szerény hajlékából melybe visszavonúlt
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volt s félig meztelenül tévelygett egy erdőben, hol más nap 
őrülten találtatott fel. A kétségbeesés megfosztá eszétől. Ezen 
naptól fogva engesztelhetlen boszúérzet támadt Bothwell-Haugh 
szivében. Eltökélte hogy megöli a kormányzót, neki tulajdo
nítván családja romlását. Többször kisérlé meg sikertelenül* 
Gyűlölete még szíttatván a Hamiltonok által; csak alkalomra 
várt, hogy megbüntesse vesztének okozóját, s lesújtsa pártja 
zsarnokát. Ezen alkalom csakhamar előadta magát.

A kormányzó Stirlingből Edimburgba vala utazandó Lin
lithgow városon keresztül. Ezen város főutczáján a szent-endrei 
érsek, Bothwell-Haugh bátyja házat birt, mely előtt kellett 
elvonúlni Murraynek s kíséretének. Az érsek Bothwell-Haugh 
rendelkezésére bízta azt, ki abban elhelyezkedvén mindent el
intézett a boszútény biztos végrehajtására, melyet a Hamilto- 
nokkal egyetértve forralt. Miután erősen eltorlaszolta a fout- 
czára szolgáló kaput, s lovat nyergeltetett a ház mögött, egy fa
csarnokban foglalt állást, honnan ellenét egész biztossággal czélba 
vehette. Túlságos elovigyázat okáért egy ágy tollúját hintette 
el a padozaton, hogy léptei el ne árúlják, s a mögötte levő 
falat fekete posztóval vonta be, hogy árnyéka azon észre ne 
vétessék. Mindez megtörténvén, sarkantyúsan várta a kor
mányzó megérkezését, négy golyóval töltött puskáját oldalánál 
tartván.

Murray az éjt a vidéken tolté egy házban. Figyelmez
tetve volt a fenyegető veszélyre. Sőt egyik barátja rábírta,, 
hogy elkerülje a linlithgowi foútczát, s a külvárosnak tartson. 
De tolongó sokaságtól környeztetvén, vissza nem térhetett. 
Higgadt bátorságával tért hát be Linlithgowba az öt követő 
néptömeg örömrivalgásai között. Lóháton haladott lassú lépést 
tartva a főútczán át egész az érsek házáig. Oda érvén, maga 
tárt keblet a gyilkos előtt, ki Őt tetszés szerint czélba vevén, 
elsütötte fegyverét. A kormányzó, ellensége golyóitól derékban 
találva, halálos sebbel összerogyott. Ennek láttára a nép a 
háznak rohant melyből a lövés történt. De még annak kapá
ját bezúzhatá, Bothwell-Haugh a hátúlsó ajtón kimenekülvén, 
az ott készen tartott lóra ült s a mezőkön át Hamilton vára 
felé száguldott. Hamilton Claudius lord, az arbroathi parancs
nok s a szent-endrei érsek ott várták s pártjuk szabadítójaként 
fogadták Murray gyilkosát.
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Murray még az nap 1570-i január 23-án kimúlt, nagy
lelkű szelídség és nagy jámborság érzelmeiben. Halála rop
pant örömet okozott Stuart Mária pártjának Skóthonban; az 
európai katholikus fejedelmeknek pedig megelégedésükre szol
gált. A fogoly királynő barátjainak szemeiben Murray hálátlan 
alattvaló, embertelen testvér s utálatos pártütő gyanánt tűnt 
fel; a királyok előtt pedig mint a törvényes hatalom diadalmas 
ellene. Benne a skót protestantismus ildomos főnöke, az ifjú 
király kormányának elszánt vezetője s Erzsébet hasznos frigy
társa dőlt el. Hatalmas tulajdonokkal, bátor szívvel, emelke
dett és szilárd lélekkel, erélyes jellemmel, tisztes és szigorú 
erkölcsökkel bírt; s mindamellett néha erőszakos, gyakran 
fondor, s majd kevély majd ismét alázatos volt, ügye kívá
nalmaihoz s dicsőségének érdekeihez képest. Felekező és 
nagyravágyóként járt el. Az állam urává tette magát, hogy 
fentartsa vallását. A főhatalom gyakorlatában folytonos éber
séget és kérlelhetlen szigort fejtett ki, s a nép, biztos igaz
ságszolgáltatást s Ősmeretlen rendet látván kormánya alatt 
meghonosodni, öt a „jó kormányzódnak nevezte s emlékét 
kegyeletesen megóvta. Magán viseletét vallásos hitéhez al
kalmazván, házát inkább templomszerűvé mintsem fejedelmi 
udvarrá alakította, s megnyeré a presbyteri felekezet bizalmát 
s ragaszkodását. De a vallás-érdek túlnyomó volt nemzeti
ségi érzetén, s Erzsébet iránti viszonyában inkább protestáns
nak mint skótnak mutatkozott. Küzdelmekben idomúlván, erő
szakossághoz szokott. Hozzájárúlt a Riccion elkövetett gyil
kossághoz s a Darnley ellen intézett merény nem indította őt 
kellő szigorra mindazok ellen, kik abban részt vettek. Pol
gári háborút idézvén elő, végtére is annak esett áldozatáig 
részt vevén egyik gyilkosságban s tűrvén egy másodikat, maga 
is erőszakos véget ért. Emelkedésünk útjai gyakran buká
sunkra vezetnek. Ez az események közönséges törvénye, 
melyben a gondviselés rejtett igazsága nyilatkozik.

Murray halála új reményekre ébreszté a királynő el
csüggedt pártját. Ezen párt imént legyőzetvén Angliában, 
most új erőre támadt Skóthonban. A Hamiltonok fegyverre 
keltek. Lethington baj nélkül kieszközölvén feloldoztatását 
azon vád alól melyet a kormányzó támasztott ellene, csak
hamar hozzájok csatlakozott a grangei lairddel együtt. Chá-
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tellerault herczeg és Herries lord megszabadultak. A fogoly 
királynő pártja, melyhez most a nemesség legnagyobb része 
tartozott, s melyet a legildomosabb államférfiú kormányzott s 
a legvitézebb hadfő vezérlett, csakhamar túlsúlyra jutott Skót
honban. Elfoglalta Edimburgot s már már visszahelyézni 
látszott Stuart Máriát, újra elösmervén s kihirdetvén hatalmát. 
Mig Stuart Mária ügyei ily kedvező fordulatot vettek országá
ban, vágytársnöje újra feltámadni látta magáéban azon ve
szélyeket, melyektől alig menekült. V. Pius pápa, kétség
kívül megbánván hogy az angolhoni katholikus fölkelőket 
szellemi fegyvereinek segélyével nem támogatta, Erzsébetet 
n-z egyházból kitiltottnak s trónvesztettnek nyilvánította. A 
Skott és Kér ciánok főnökei Buccleugh és Farnyhirst lairdek 
Westmoreland gróffal Angolországba ütöttek, hol gislandi Dacre 
Lénard, ki az előbbi lázadásban részt nem vehetett, kitűzte a 
fölkelés zászlaját, s nehány nap alatt három ezer ember élén 
állott.

Erzsébet nagy veszélyben hitte magát. A francziaországi 
katholikusoknak egymásra következő győzelmei a hugonották 
felett, kik megverettek Jarnacnál, majd ismét Montcournál s 
elvesztették Saint-Jean-d’ Angély városát, miután kudarczot 
vallottak Poitiers előtt, aggodalommal töltötték őt el Franczia- 
ország részéről Skóthon ellen intézhető hadküldés iránt. To
vábbá attól tartott, hogy Álba herczeg mindinkább megszilár
dítván helyzetét Németalföldön, hol várakat építtetett ura el
nyomott elleneinek féken tartására, majd Angolországban is 
partra száll. Murray meggyilkoltatásán ép annyira búsúlt 
mint Stuart Mária örült azon. E hir hallatára szobájába zár
kózott és sírva panaszlá, hogy legjobb s leghasznosabb ba
rátját vesztette el a világon. De nem szorítkozott meddő 
sajnálkozásokra. Dacre késő támadása elnyomatott Hunsdon 
lord és sir Forster Jakab egyesült haderejük által, kik 
Cumberland grófságban ütköztek meg a második fölkelés ezen 
vitéz főnökével. Megverték, nagy veszteséget szenvedvén ré
szükről is, s mint előbb Northumberland és Westmoreland 
grófokat, Skóthonba menekülni kényszerítették őt is.

Különösen fontos volt Erzsébetre nézve, hogy el ne ve
szítse ez utóbbi országban oly nagy ügygyei bajjal szerzett 
befolyását. Ha Skóthon kisikamlik kezei alól, könnyen el
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veszti Angolországot is. Trónvesztettnek nyilváníttatván a 
pápa által, kinek bullája kevéssel azután kiszegeztetett a lon
doni püspök kapuján, fenyegettetvén Spanyol- és Franczia- 
ország- részéről, tartván az angolhoni katolikusoktól, kik egy 
helyütt s oly rövid időköz alatt már két ízben fellázadtak 
ellene, ösmervén főnemességének kevély elégedetlenségét, meg
rendülni érezte trónját, ha Stuart Mária ismét fellép a magáéra. 
Cecil, mély aggodalommal telvén el, maga is czélszerü intézke
déseket ajánlott úrnőjének az angol párt romlásának megakadá
lyozására Skóthonban. Ezen párt, melyre ismét áttért a városok 
nagyobb része, s melyet a presbyteri egyház támogatott, a ne
messég közűi már csak Morton, Mar, Glencairn és Buchan 
grófokat, Ruthven Glammis, Lindsay, Catheart, Methven, Ochil
tree, Saltoun lordokat bírta soraiban. A fogoly királynő párt
jának igen számos és igen hatalmas pártolói voltak. Chátelle- 
rault herczeg, Huntly, Argyle, Athol, Errol, Crawford, Marshall, 
Caithness, Cassilis, Eglinton, Sutherland grófok, Herries, Le- 
thington, Grange, Hume, Seton, Ogilvy, Ross, Borthwick, Oli- 
phant, Yester, Fleming, Boyd, Sommerville, Inermeith, Forbes, 
Gray lordok készek voltak fegyverrel vívni ki ügye diadalát. 
Ha ezen két párt magára hagyatik, a királynőé szükségkép 
leveri a királyét, mely már is kiűzetett az ország fővárosából.

Erzsébet tehát közbenlépett hogy meggátolja ama párt teljes 
győzelmét és Stuart Mária közelgő visszahelyeztetését, melytől 
mindenekfelett tartott. Azon betörések, melyeket a Scott és 
Kér ciánok főnökei intéztek az angol határszél ellen, s az 
angol menekülteknek Skóthonban történt fölvétele természetes 
ürügyöt szolgáltattak arra. Már a kormányzó halála utáni 
napon megbízta volt a lázító Randolphot, hogy Skóthonba 
menvén, megakadályoztassa az ottani két párt kibékülését. 
Tavaszkor pedig parancsot adott Sussex grófnak és Scroope 
lordnak, hogy kelet és nyugat felől Skóthonba nyomuljanak 
egy egy hadtesttel. Ezek ott elpusztították a Buccleugh, 
Farnyhirst, flume, Maxwell és Herries nemzetségek tartományait, 
lerombolták erős váraikat, feldúlták falvaikat, meggyújtották 
csűreiket s elgyöngitvén, rémületbe ejtették a királynő pártját. 
Erzsébet egyúttal Lennox grófot küldötte Skóthonba, hogy ott 
unokája a király pártjának élére álljon Murray helyett. A 
sir Drury V. által vezérlett berwicki régi angol csoportok által
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kísértetvén, Mortonhoz csatlakozott, bevonult Edimburgba s 
aztán Glasgownak tartott, melyet a Hamiltonok ostromoltak, 
s felszabadította azt. A Sussex és Scroope által délen vég
hezvitt pusztításokat Drury és Lennox megújították Skóthon 
közepén, feldúlván a Clydesdalet és Linlithgowshiret, s lerom
bolván a királynő híveinek erős várait.

Ezen az 1570-i nyáron át folytatott gyűlöletes hadjáratok 
pusztulásra juttaták és féktelenségbe döntötték Skóthont. Nem 
vezették ugyan győzelemre a király pártját, mely visszanyerte 
Edimburgot, s hatalmában tartotta Glasgowot, de meghiusiták 
királynő ügyének teljes diadalát. Az erők hasonlóbbaká 
válván, egyensúlyozták egymást. Kétféle kormány létezett  ̂
a királyé, melynek a városok többsége de a nemesség kisebb 
része hódolt; s a királynőé, mely a legtekintélyesebb főurak 
által támogattatok s az ország legnagyobb részére kiterjedt. 
Az elsőbbit Lennox gróf személyesíté, ki 1570-i julius 12-én 
Erzsébet indítására kormányzóvá választatott, a másiknak élén 
pedig Chátellerault herczeg, Huntly és Argyle grófok állottak, 
kiket Stuart Mária hatalmával felruházott.

Erzsébet miután igy feltámasztotta s újjá szervezte az 
ifjú király pártját, seregeit Skóthonból visszavoná. Ha tovább 
ott időzted azokat, fegyveres beavatkozást idéz elő Franczia- 
ország részéről, mely már is Vérac urat küldötte az élelmi 
szerekkel újonnan ellátott Dumbarton erősségbe, jelentékenyebb 
segélyküldést ígérvén. IX. Károly nem sokára képes leendett 
sógornéja hathatósabb támogatására. A harmadik polgári há
ború vége felé közeledett, s már is alkudozások indíttattak 
melyeknek folytán a katholikusok és protestánsok között au- 
gustus 15-én a Saint Germaini békekötés íratott alá. Ezen 
körülmények folytán Erzsébet hajlani látszott IX. Károly köve
tének kérelmeire. Kivonta seregeit Skóthonból, szabadságba 
helyezte a rossi püspököt, s ismét tárgyalásba vette Stuart 
Máriával azon szerzodvényt, mely már az 1569-ik év nyarán 
meg volt vitatva a perthi gyülekezet előtt.

Az angol titkos tanács két tagja, Cecil és Mildmay kül
dettek ki a föltételek megalapítása végett a Derby grófságban 
fekvő Chatsworthba, hova Stuart Mária 1570. május végével 
áthelyeztetett, s hol a rossi püspök még előttok érkezett meg, 
hogy úrnője elé terjessze azokat s Őt tanácsával gyámolítsa.



61

Az Erzsébet részéről tett kívánalmak természete, az általa 
kiküldött személyiségek politikai jelleme, arra látszottak mutatni, 
hogy az alkudozások ez úttal komolyan vétettek. Azalatt 
mig Chasworthban tárgyalás alá került Stuart Mária vissza- 
helyeztetésének ügye, Erzsébet fegyverszünetet eszközlött a 
skóthoni pártok között, mely 1570-i September végétől egész 
1571-i áprilisig terjedt, s az általános megbékülésnek előké
szítésére vala szolgálandó.

Stuart Mária reménnyel fogadá a vett közleményeket. 
Mindenbe beleegyezett, mi Erzsébet megnyugtatására szolgálha
tott, a nélkül hogy saját méltóságát sértette volna. Ráállott az 
edimburgi szerződésre, minden jogáról lemondván az angol ko
rona tekintetében Erzsébet vagy törvényes maradékainak élet
folyama alatt. Nem utasította vissza egy Angol- és Skótország 
között létesítendő védelmi és daczszövetség tervét, föltéve, hogy 
annak tárgya meghatároztatik s korlátoltatik. Megígérte, hogy 
nem fog egyetértést fentartani szomszédnéja a királynő alattva
lóival, ennek beleegyezése nélkül. Megtagadván ugyan emberi
ségi és becsületbeli indokoknál fogva Northumberland gróf s a 
Skóthonba menekült többi angol pártütők kiszolgáltatását, kö
telezettséget vállalt, hogy őket bizonyos határidő alatt orszá
gából eltávolitandja. Szintúgy kötelezte magát, mielőtt sza
baddá tétetnék, kezesül Erzsébet kezei közé bocsátani fiát a 
királyi herczeget, hogy tizenöt éves koráig Angolországban 
neveltessék, s csak Erzsébet beleegyezésével menni férjhez.

Minthogy pedig a szerződés végrehajtásának biztositásaúl 
még további hat kezes lett volna állítandó a skót nemesség 
soraiból, Stuart Mária azt kívánta, hogy azoknak száma négyre 
szállíttassák le, hogy Chátellerault herczeg, Huntly, Argyle, 
Athol grófok, Fleming és Seton lordok, valamint a határszélek 
őrei azok közül kivétessenek; hogy a választandó grófok és 
elsöszülött gróffiak s lordok és elsőszülött lordfiak ügyeik el
intézése végett Skóthonba visszatérhessenek, hasonló rangú 
kezeseket állítván maguk helyett. Ráállott, hogy ezen szer
ződést az ország parlamentje által helybenhagyatja, s ha pedig 
azt Erzsébet megtámadása vagy elleneinek pártolása által 
megszegné, nem csak az angol koronára való jogait, de a skót 
korona birtokát is elveszti, s az utóbbi azonnal fia fejére száll. 
Kellő vitatás után, melyben Stuart Mária ildomosán és nemesen
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vett részt, a főpontok megalapítalak, s a szegény rabnő, 
kit a fogság elcsüggesztett, lelki hányattatások s az ifjú kora 
ellenére már már jelentkező testi bajok pedig megtörtek, 
epedve várta szabadulásának pillanatát.

Reménnyel s örömmel eltelve érzékeny hangon irt Erzsé
betnek: „Mi sem akadályozandja többé őszinte és kölcsönös 
barátságunkat, melyet inkább óhajtok mint bármely más feje
delemét, minek bizonyságául kész vagyok kezeire bízni leg
drágább kincsemet, melyet Isten e világon adott, s egyedüli 
vigaszomat, egyetlen kedves fiamat, kinek neveltetését, bár 
többek által igényeltetik, kegyedre ruházom, hogy elsőbbséget 
nyerjen mindkettőnk részéről minden más feletti Úgy szintén 
bíztosítá, hogy többre becsüli Erzsébet jó  akaratát bárki má
sénál, s hogy szívesen töltendi be az irányában felvállalt kö
telezettségeket, s hozzátevé: „Szándékom őszinte megtartani 
a köztünk megállapított föltételeket, elhatározván, hogy ezentúl 
irántam való természetes jóindulatának révében vetek horgonyt 
unalmas hajózásom után. Biztosítás helyett alázatos ragasz
kodásom és engedelmességem érdemére hivatkozom, melyeket 
kegyednek felajánlok, mintha leánya volnék, valamint szeren
csés vagyok nővére s legközelebb unokatestvére lehetni, s 
ezentúl senki sem fog felülmúlni tiszteletben s engedelmesség
ben, ha engem mint föltétien hivét elfogadni méltóztatik.44

Bízván ezen alkudozás őszinteségében, közölte a franczia 
és spanyol királyokkal a javaslatba hozott s általa aláirt czik- 
kelyek másolatát, s tudósítá magát V. Pius pápát is, hogy a 
szükség kényszeríti azoknak elfogadására. Mentségül Skót
hon zilált állapotára, a reá nehezedett siralmas balsorsra, az Őt 
szünetlen fenyegető veszélyre s teljes elhagyatottságára utalt, 
keserűen mondá: „Istent a mindentudót hívom bizonyságomúl! 
O látta, szünetlenűl miként hányattatám a balsors hullámai 
által egész a mai napig! S mig mindinkább növekedő dtihvel 
dúlt e szörnyű vihar, azok, kik segélyt Ígértek, végkép meg
feledkezvén ígéreteikről, magamra hagytak. Most már nem 
számítok arra, hacsak véletlenül ezen emberek szívei hajlan- 
dóbbaká nem lettek ügyem pártolására most, midőn a körül
mények annak győzelmét bajosabbá tették.44 Eltökéltnek lát
szott megkötni a békét Erzsébettel a felajánlott kedvezőtlen 
feltételek alatt, biztosítván egyébiránt a pápa fejedelmet, hogy
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sem leikiösmereti kötelességeit sem a becsület törvényeit meĝ  
nem szegi, s hogy fia katholikus módon fog Angolországban 
neveltetni, hová őt mint kezest küldeni kénytelen.

A Chatsworthban megállapított egyesség Londonban vala 
megkötendő. Biztosok hivattak meg oda a skóthoni két párt 
részéről, hogy Erzsébettel a fogoly királynő visszahelyeztetése 
s a két ország szoros szövetkezése iránt értekezzenek. A 
gallowayi püspök és Livingston lord, mint a Stuart Máriához 
hű párt küldöttjei örömest jöttek el 8 a rossi püspökhöz csat
lakoztak. De az ellenpárt ügynökei Morton gróf, a dumfer- 
lingi apát és Makgill Jakab sokáig késtek. Négy hónappal 
azután hogy Cecil és Mildmay Chatsworthot elhagyták, s két 
hónappal a gallowayi püspök és Livingston lord Londonba 
érkezésük után, Morton, Makgill és Pitcairn még mindig meg 
nem jelentek. S midőn végre elérkeztek, a szerződvény már 
meg volt hiúsítva. Álba herczeg rosszalta annak tartalmát és 
IX. Károly ellenzetté az Erzsébetre nézve legfontosabb két 
záradék határozatait, a Franczia-Skóthoni régi szövetség fel
bontására s a királyi herczegnek Angolországba leendő külde
tésére vonatkozókat. De Erzsébet, ki egy perczig sem járt el 
őszintén, még ama föltételek alatt sem volt hajlandó Stuart 
Máriát megszabadítani. Még szaporította az akadályokat, s 
újakkal tetézte régi követelményeit. Morton, Pitcairn és Mak
gill előmozdíták fondorlatait szabadkozásaik által. Kijelen
tették, hogy nincsenek felhatalmazva visszahelyeztetni Stuart 
Máriát Skóthonba, sem Erzsébet hatalmába adni ifjú királyok 
személyét, s hogy a két országot máskint, mint csupán barát
ságos vonatkozások által, nem egyesíthetik. —  Ezen esetlen 
ürügy alatt Erzsébet véget vetett az értekezleteknek, melyeket 
akkor indított meg, midőn Francziaország bevégezte a harma
dik polgári háborút; késleltetett mindaddig, mig IX. Károly 
és II. Fülöp egyesülésétől tarthatott Stuart Mária visszahe
lyeztetése végett, s félben szakított akkor, midőn a közte és 
Anjou herczeg között fölmerült házassági alkudozások teljesen 
megnyugtatták őt a franczia udvar részéről.

Stuart Mária ismét csalódott reményeiben. Harmadfél 
éven át, mióta fogva volt Angolországban, majd skóthoni párt
jának erejében, majd az angol nemesség főnökével való há
zasságában, majd ismét Erzsébet katholikus alattvalóinak feh



64

lázításában, Murray halála után a skót lordoknak Franczia- 
ország által pártolt egyesülésében, s végre hatalmas és boldog 
vágytársnőjévei kötendő egy ességben kereste szabadulásának 
és visszahelyeztetésének eszközeit. Minden meghiúsult. A hű 
maradt skótok leverettek Murray által 1569-ben s elcsüggesz
tettek Erzsébet által 1570-ben; a Norfolk herczeggel tervezett 
házasság nem nagy pártolásra talált Skóthonban s formaszerint 
eltiltatott Angolországban; az angol katholikusok két Ízben 
támadtak fel, s ugyanannyiszor legyőzettek; a részéről oly 
nagy engedékenységgel tárgyalt chatsworthi egyezvény elvet
tetett; Francziaország cserben hagyta őt, s lemondani látszott 
a Skóthon iránti régi barátságról, hogy újat kössön Angol
országgal. Hova fordulhatott még ezentúl? II. Fülöp király 
volt egyedüli mentsége. Hozzá folyamodott, és spanyol be
törést igyekezett előidézni, angol fölkeléssel egyesitendőt.

Hogy Angolországban való fegyveres beavatkozásra bírja 
II. Fülöpöt, jelentékeny támogatást kellett Ígérnie s bizonyos
ságot nyújtania az iránt, hogy Norfolk herczeg fegyvert ragad, s 
katholikus hitre tér. Ezen lassú és óvatos király mind akkoráig 
idegenkedett egy oly vállalattól, mely mint nagyon is kocz- 
káztatott tüntetett fel előtte. Álba herczeg már több mint 
eg y  év óta állítá, hogy Angolországba való betörés nagy baj
jal járna, jelentékeny összegeket igényelne, melyekkel nem 
rendelkezik, s Franczia- és Németország kettős ellenzésére 
találna, az elsőbbinéi politikai vetély, a másodiknál pedig 
vallásérdek miatt, s attól lehetne tartani, hogy ezen két 
ország viszont a spanyol tartományokra intéz betörést 
azoknak fellázítása vagy elfoglalása végett, mihelyt ő onnan 
seregeivel kivonúlt. Ezen nyomos okok meglepték II. Fü
löpöt. Mindamellett hajlandó volt egy időben Northumberland 
és Westmoreland grófok pártolására, midőn az éjszaki Angliá
ban támadt katholikus fölkelésről értesült. Cordovából, hol 
akkor a castiliai cortest tartotta, egy meghitt nemesét Quempe 
Györgyöt küldötte hozzájuk bátorító levelekkel és azon Ígé
rettel, hogy gyors segélyt küld számukra Álba által, ha fön- 
tartják magukat. Hirtelen megveretésük meghiúsította szán
dékát, s most már csak úgy lehetett öt hadjáratra bírni, ha 
ez  mint könnyen végrehajtható s biztos sikerű tüntetik fel 
azon támogatásnál fogva, melyet Norfolk herczeg részvéte
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támaszt majd az angol nemességnél és grófságok lakosainál, 
kik azonnal fegyvert ragadnak, mihelyt spanyol hajók tűnnek 
fel s II. Fíilöp katonái partra szállanak.

Stuart Mária folytonos és szivélyes összeköttetést tartott 
fen Norfolk herczeggel, mialatt ez a toronyban fogva volt. 
Átküldte számára arczképét, s bár soha sem látták egymást, 
mégis érzékeny leveleket váltottak. Jelbetükkel voltak Írva. 
A rossi püspök kezein mentek át, kinek titkára Cutbert János 
fejtette meg azokat Stuart Mária részére, Banister pedig a 
herczeg számára, kinek szolgája' volt. Szorgosan titkoltattak 
Erzsébet előtt, ki minden közelebb viszonyt s minden közös 
szándékot megszűntnek vélt a két fogoly között. Kevéssel 
Murray halála után, Stuart Mária, kinek reményei ekkor Skót
hon részéről új lendületet nyertek, ezeket irá Norfolk herczeg- 
nek: „Ha el van határozva el nem tántorodni ezen vállalattól, 
önnel élek s halok. Sorsa az enyém lesz; azért hát tudassa 
velem szándékát minden iránt.u Azon időtájt, midőn az al
kudozások Stuart Máriával Londonban megindíttatván, Chats- 
worthban voltak folytatandók, döghalál terjedt el a Cityből a 
toronyba, miért is Erzsébet Norfolk herczeget onnan kivezetteté. 
Bár egészen szabadon nem bocsáttatott, engedélyt nyert, hogy 
házaiban élhessen, nem igen szigorú őrizet alatt. De mielőtt 
az állambörtönt elhagyta , ünnepélyesen meg kellett ígérnie, 
hogy semmi közlekedést fen nem tart a skót királynővel, s hogy 
többé nem szándékszik Öt nőül venni. A herczeg ezt írásban 
fogadá s czimerével megpecsétlé. Ámbár pedig szavának meg
szegése által szörnyű büntetéseknek teszi ki magát, beleegyez
vén, hogy ez esetben mint áruló tekintessék és sujtassék, mégis 
folytatta a rossi püspök közvetítése mellett levelezését Stuart 
Máriával, ki leghőbb vagy legbúsabb kifejezésekkel élvén, lel
két nagyra vágyásra majd ismét áldozatkészségre indítá, magát 
egészen övének vallá, s őt ellenállhatlan bensőséggel hasonló 
érzelmekre buzditá.

Midőn Stuart Mária, a közte és Erzsébet között megindí
tott alkudozások valótlanságáról és sikertelenségéről meggyő
ződvén , ismét az összeesküvések veszedelmes de kényszerű 
ösvényére tért, magával ragadá1 Norfolk herczeget. Á rossi 
püspök koholta az új összeesküvés egész tervét, melynek elő
mozdítójáéi Álba herezegnél, V. Pius pápánál és II. Fülöpnél

Stuart Mária. II. 5
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a firenczei Ridolfi volt kiszemelve. Ez nem csupán gazdag 
firenczei bankár volt, rokona a Medicei családnak s a London
ban megtelepedett olasz kereskedők társulatának igazgatója, 
de titkos levelezője a pápa fejedelemnek, s nagy befolyású 
hitelezője számos angol főárnak, kiktől meghitt közleményeket 
vett, s kiket, mennyire tőle telt, Erzsébettől s a protestantis- 
mustól elidegenített. Az éj szaki katholikus fölkelés után, abban 
való gyanitólagos részvéte miatt letartóztatván, visszanyeré 
szabadságát ezer font sterlingnyi biztositék lefizetése által. 
Most elérkezettnek hitte idejét, hogy a skót királynő a pápa 
és II. Fülöp segedelmével megszabadíttassék, s a katholikus 
hitre áttérendő Norfolk herczeggel összeházasíttassék, a britt 
szigetbeli két királyságban pedig az ó-vallás helyreállíttassék. 
A rossi püspök és ő e részben titkosan közlekedtek és érte- 
tekeztek Norfolk herczeggel. Terjedelmes utasitások szerkesz
tettek a herczeg és a királynő nevében, melyek Ridolfi által 
V. Fiús pápának és II. Fülöpnek voltak átadandók. A her-% 
czeg vonakodott aláírni Ridolfi meghatalmazásait, nehogy föl
fedeztetés esetében nagy veszélynek tegye ki magát, de elol
vasván helybenhagyta azokat, s értesitteté erről dón Gueraldo 
d’Espés spanyol követet.

Márczius 20-án kevéssel előbb, mint sem Ridolfi Londont 
elhagyá, Stuart Mária Hamilton Jánost küldötte Álba herczeg- 
hez, már előre is „a spanyol király hű tanácsosának s a katho
likus egyház védőjének s mentőjének44 szólítván őt. Gyors 
segélyt kért tőle, „mely igen szükséges, mondá, Isten ügyére, 
magamra s enyéimre nézve.44 Ismét igényt emelvén az angol 
koronára, kijelenté, hogy nemsokára közölni fogja Álba her
czeggel „különös terveit44, nem csupán maga részéről óhajtván 
alkudozni véle, hanem hogy Örökre lekötelezze „ezen egész 
szigetet urának a spanyol királynak, s neki, mint parancsai 
hü végrehajtójának.44

Negyedriapra ez után, Ridolfi útnak indúlt, Mária és Nor
folk utasításaival ellátva. Ezen utasitások szerint Norfolk her
czeg hat ezer puskást, négy ezer lőfegyvert, két ezer mellvér
tet vagy pánczélt, huszonöt darab ágyút, szükséges lőszereket 
és pénzt kért. Azt kivánta, hogy ezen segélysereg, ha lehetsé
ges, tiz ezer emberre szaporíttassék, kik közül négy, ezer 
Irlandba küldetnék hasznos melléktámadás eszközlésére. 0  maga
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húsz ezer gyalog és három ezer lovas katonával ígért hozzá- 
jok  csatlakozni, hatalmába ejteni az angol királynőt s a tanács 
valamennyi tagját, s megszabadítani s a pápa fejedelem iránt 
való hódolatra téritendett ország birtokába helyezni a skót 
királynőt. Hogy pedig annál nagyobb bizalmat gerjeszszen 
a vállalat sikere iránt, Ridolfinak ki kellett jelölni mindazokat, 
kik azt előmozditandják, vagy legalább nem ellenzendik. Uta
sításainak csatolmánya gyanánt az angol főurak névsorozatát 
vitte magával, melyben mindegyiknek érzelme is ki volt je 
lölve. Az angol nemesség roppant többsége ott a történendő 
változás iránt kedvezőnek, vagy azt előmozditandónak volt 
feltüntetve. Stuart Mária csalódásban élvén, vagy pedig csak 
bizalmat színlelvén, hogy annál inkább rábírja II. Fülöpöt, 
hírül adá, miszerint Norfolk herczeg kész a nemesség élére 
állani s fegyvert ragadni. Ajánlatot tőn, hogy fiát Spanyol- 
országba küldi katholikus neveltetés végett. Nagy sajnálatát 
fejezé ki az iránt, hogy Bothwell által házasságra kénysze- 
rítettet, melynek felbontását szorgalmazá, mióta szenvedélye 
lecsillapúlt. Megígérte, hogy helyreállittatja a római vallást s 
Ridolfi szóbeli előadására bízta a küldetés legtitkosabb czél- 
jait. „S minthogy pedig ez, úgymonda, a kereszténység s kü
lönösen a katholikus király közérdekét illeti, nem kell ha
nyagságból vagy késedelmességből elmulasztani ily biztos vál
lalatot. Ridolfi szóval fogja elmondani, mit a herczegtől és 
a rossi püspöktől hallott.u A franczia udvar épen akkor kö
tötte meg a békét a protestánsokkal, s Anjou herczeg házassága 
iránt alkudozott az angol királynővel; miért is Stuart Mária nagy 
bizalmatlansággal viseltetett iránta, s meghagyta Ridolfinak, 
hogy Párison utazván át, semmit sem közöljön Medicei Ka
talinnal, sem IX. Károlylyal.

Ridolfi, Brüsselbe érkezvén, Álba herczeg elé bocsáttatott, 
s az összeesküvőknek, kik őt a pápához és II. Flilöphöz kül
dötték, tervét, segélyforrásait és szükségleteit eleibe terjeszté. 
Ezen átható államférfiú nem engedett több tért Ítéletében a 
csalódásnak, mint erkölcsi aggályoknak tetteiben. Nem nagy 
bizalmat látszott helyezni a firenczei küldöttben, kit nagy szó- 
szaporitónak tartott, sem vállalatában, melyet koczkáztatottnak 
tekintett. 1571-i május 7-én húsz oldalnyi levelet irt e tárgy
ban II. Fülöpnek. Ezen hosszú és nevezetes levélben, mely

5 *
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eddigelé még ki nem adatott, s a történetre nézve nagy fon
tosságú, Álba herczeg előadván urának mindazt, mit Ridolfi 
a skót királynő és Norfolk herczeg részéről Stuart Máriának 
megszabaditása, a katholicismus helyreállítása, Erzsébet kézre- 
keritése s a londoni torony elfoglalása végett indítványozott, 
megjegyzé, miszerint Norfolk herczeg képesnek tartja magát 
negyven napon át fegyver alatt várni az utasításaiban kívánt 
segélyt tulajdon hazájában, mely Hollanddal épen átellenben 
fekszik, s hol aztán julius vagy augustusban a sereget partra 
lehetne szállítani. Álba herczeg meghagyta Ridolfinak, hogy 
Francziaországon utazván át legszigorúbb hallgatást tartson, ha 
a skót királynő és Norfolk herczeg életük szivén fekszik, kik
nek e részbeni vigyázatlanság menthetlenűl vesztüket okozná. 
Egyúttal irt don Zuniga Jánosnak II. Fülöp követének V. Pius 
udvaránál, tudósítván őt Ridolfi közel megérkezéséről Rómában, 
s felszólítván, figyelmeztetné a pápát az eleibe terjesztendő 
tervnek minden akadályaira, melyet ez buzgalmában talán 
túlságos hévvel karolna fel.

Magát a vállalatot illetőleg, Álba herczeg igy szólt II. 
Fülöphöz : „Tekintve azon könyört és részvétet, mely az oly 
méltatlan bánásmódban részesített skót királynő és párthívei 
iránt fölséged kebelében bizonyára támad, tekintve Istentől 
rendelt kötelességét, melynél fogva a katholicismus diadalát és 
helyreállítását ama szigeteken a mennyire lehet előmozdítani 
tartozik, tekintve továbbá azon bántalmakat, melyekkel az an
gol királynő fölségedet és alattvalóit különböző módon s irány
ban illeti, a nélkül hogy legkissebb kilátás nyílnék vallásos és 
szomszédi viszonyaik javulására mig csak uralkodik; úgy hi
szem, a skót királynő és Norfolk herczeg tervük, ha kivihető 
volna, leginkább vezethetne azon bajok orvoslására.u

Azonban, helyeselvén a vállalatot, erősen állította, hogy 
nem a katholikus király nyílt pártolásával kell ahoz kezdeni. 
Ez esetben ugyanis sokan lévén beavatandók, lehetetlen volna 
azt titkon tartani, ha pedig, tévé hozzá, a titok meg nem óva- 
tik, a vállalat meghiusúl s a skót királynő és Norfolk herczeg 
életük a legnagyobb veszélybe döntetik; az angol királynő 
régen várt alkalmat nyer őket s párthiveiket láb alól eltenni; 
a katholikus vallás végromlásnak indúl, s az egész baj felsé
gedre háromlik. . . Miért is senki sem tanácsolhatja fölséged-
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nek, hogy oly módon nyújtson nekik segélyt, mint azt kíván - 
ják. Azonban ha az angol királynő természetes vagy más 
halállal kimúlna, vagy pedig hatalmukba kerülne, a nélkül 
hogy fölséged hozzájárúlt volna, akkor nem látnék több 
akadályt. Az angol királynő és Anjou herczeg közötti al
kudozások megszűnnének, a francziák nem aggódnának azon, 
hogy fölséged megakarja hódítani Angolországot, a németek is 
kevésbbé tartanának fölségedtől, miután czélja nem más, mint 
pártolni a skót királynő jogát az angol koronára, vetélytársai 
ellenében. Ez esetben könnyű volna őket észre tériteni, mielőtt 
a többi fejedelmek beavatkozhatnának, felhasználván Norfolk 
herczeg tartományának alkalmas fekvését, hol aztán a kivánt 
hat ezer embert nem negyven nap alatt, a míg egymaga is 
fentarthatná magát, de harmincz, sőt húsz nap alatt is partra 
lehetne szállítani.M Álba herczeg nagyon sürgette, hogy ha 
azon három eset valamelyike, Erzsébet természetes halála, 
meggyilkoltatása vagy fogsága bekövetkeznék, II. Fülöp ra
gadja meg ezen alkalmat kitűzött czéljának sikeresitésére, 
helyreállítván ama szigeteken a katholikus vallást s biztosítván 
saját államainak jövendő nyugalmát. Sürgönyét e szavakkal 
végezte: „Fölséged tehát azt felelheti, hogy a fentebbi három 
eset valamelyikének bekövetkeztével, segítségükre küldi a ki
vánt hat ezer embert Németalföld felől. . . A mi engemet illet, 
fölséges úr, azt oly illőnek, tisztességesnek és könnyen eszkö- 
zölhetonek tartom fölségedre nézve, hogy bekövetkezvén egyike 
a fentebbi három eseteknek, késedelem nélkül végre fognám 
hajtani, újabb parancsot sem várván be, ha csak fölséged az 
ellenkezőt nem rendeli.“

Ezen sürgöny május 7-én indíttatván el BrüsselbŐl, 22*én 
érkezett Madridba. II. Fülöp saját kétségeivel toldván meg 
Álba aggályait s tanácsait, junius 20-án ezeket írta londoni 
követének, dón Gueraldo d’Espésnek : „Ridolfi Robert még meg 
nem érkezett. Ha küldetésének czélja nyilvánosságra jut, a 
skót királynő és Norfolk herczeg bárd alá kerülnek, miután 
bizonyosnak látszik, hogy az angol királynő megtudván azt, 
alkalmúl fogja felhasználni gonosz szándékainak látszólag jo 
gos végrehajtására. Azért hát ébren őrködjék mint illik; fon
tolva haladjon, s Álba herczeggel egyetértve s parancsai sze
rint járjon el.u
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Néhány nappal utóbb Ridolfi Madridban megérkezett Ró
mából, liol a pápa buzgón karolta fel vállalatát. Június 28-án 
II. Fülöp elé bocsáttatván, eleibe terjeszté Norfolk és Stuart 
Mária részéről nyert meghatalmazásait s V. Pius pápa ural
kodó következő levelét: „Kedves fiunk Ridolfi Robert, Isten 
segítségével személyesen előadand fölségednek bizonyos dolgo
kat, melyek nem kevéssé érdeklik ezen mindenható Isten di
csőségét s a keresztény köztársaság javát. Megkerestük és 
kékjük fölségedet, miszerint e részben kétkedés nélkül teljes 
bizalmára méltassa, s mindenekfelett Isten iránti tökéletes jám 
borságánál fogva esedezünk, vegye szivére az általa előadandó 
ügyet, s részesítse mindazon eszközökben, melyeket annak 
foganatosítására legalkalmasabbaknak tekint. Ezt azonban kér
jük fölségedtől, ítéletére és bölcsességére bízván az ügyet, s 
szivünk mélyéből fohászkodván teremtőnkhöz, hogy irgalmánál 
fogva sikeresitse azt mi díszére és dicsőségére terveztetett.u

Julius 7-én Feria herczeg II. Fülöp rendelete következ
tében kikérdezé Ridolfit az általa javaslóit terv iránt. Felele
tei maga az államtitkár Zayas által Írattak le. Erzsébet meg- 
öletésérol volt szó. Ridolfi azt mondá, hogy a „csapástu nem 
Londonban az eretnekség fészkében fogják megkísérlem, hanem 
a királynő utazása alatt, s hogy egy bizonyos Graffs Jakab 
fogná azt magára vállalni. Az államtanácsban ugyanaznap 
kezdették meg a vitatkozást Erzsébet megöletése vagy An
golország meghódítása iránt. Vizsgálóra vették, vájjon czél- 
szerü volna-e egyetérteni az összeesküdtekkel a királynő meg
öletése vagy kézrekeritése végett, hogy Anjou herczeggel 
való házassága és a skót királynő kivégeztetése megakadá- 
lyoztassék; vájjon nem utazása közben kellene e véghezvinni 
a tettet, vagy még inkább, midőn az összeesküdtek valamelyi
kének mezei lakába tér, kik biztos személyeket nyernének meg 
környezetében5 vájjon nem kellene-e segítségükre menni, mi
dőn a dolgot megkezdik, melyhez csak a katholikus király 
parancsára fognának. Az államtanácsosok előadák véleményei
ket, melyek Írásba foglaltatván mai napig fentartattak. Feria 
herczeg legelőbb emelt szót : „A  jelen helyzetben, mondá, az 
ügy bajos, de a katholikus királynak nem kell azt halasztani. 
A skót királynő Angolország igaz örököse, s ő teljesíteni fogja 
vallásos és baráti kötelességeit. Ha veszni engedjük, romlását
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okozzuk hiveinek is. Álba herczeg közelléte könnyitendi a 
dolog kivitelét, mely ha ugyan szándékoltatik, perczig sem 
halasztandó.“ Utána don Hernando de Toledo castiliai nagy 
perjel szólott, mondván, hogy Ciapino Vitellit alkalmasnak 
tartja ama vállalat végrehajtására Álba herczeg igazgatása 
alatt s hogy Vitelli véleménye szerint September vagy október 
hónapok arra legkedvezőbbek volnának. Ruy Gomez de Silva, 
Éboli herczeg úgy vélekedett, hogy Álba herczeget azonnal 
utasítani kellene a vállalat kiviteléhez szükséges öszvegek ké- 
szentartására. Velasco Márton tudor kevésbbé hajlott ezen 
nézetekre. Azon föltevésről szólván, miszerint a királynő be- 
fogatása és halála mindennek véget vet, abbeli aggodalmát 
fej ezé ki, hogy az e részbeni közlekedés hatalmas személyek
kel veszélyessé válhatnék, s jobbnak tartotta őket tettre buz
dítani, nem vállalván kötelezettséget Ridolfi irányában, nem 
írván nekik, de pénzt küldvén számukra, s közvetve segélyt 
Ígérvén részükre a kedvező pillanatban. A főinquisitor, sevillai 
bibornok-érsek azt állította, hogy Álba herczeg mindazon esz
közöknek birtokában van, melyek a vállalat sikeresítésére 
megkívántainak, s hogy e végből két száz ezer tallért kellene 
rendelkezésére bízni azon utasítással, miszerint a támadás a 
pápai bullában foglalt nyilatkozathoz képest intéztessék. Hozzá 
tévé, miszerint Ciapino Vitelli önmaga ajánlkozott az angol 
királynő elfogására, melyet egyik kéj lakában tizenkét vagy 
tizenöt elszánt emberrel, kik igazságért esdok gyanánt járul
nának eleibe, fogna véghez vinni.

Feria herczeg kikelt a főinquisitor eszméje ellen, ki a 
pápa nevében kívánt működni Angolországban; s azt állította, 
hogy a skót királynő örökösödési jogára kellessék támaszkodni. 
Bajosan eszközölhetőnek tartotta Erzsébet királynő elfogatását 
nehány emberrel, s ezen aggodalmát osztotta a castiliai nagy 
perjel is, ki a nyílt erővel való meghódítást nagy akadályokkal 
járónak s Álba herczeg eszközeit elégteleneknek nyilvánította. 
Ruy Gornez pedig szokott ügyességével Álba herczegre hárí
totta a felelősséget ezen ügynek kivitele iránt, melyet igen 
bajosnak tartott, a pápa követje azonban igen könnyűnek tűn
tetett fel a katholikus király előtt.

II. Fülöp azt felelte a pápa követjének, hogy hajlandó a 
dologra, hogy azonban oly gyorsasággal és hatalmas eszközökkel



szükséges azt intézni, miszerint a szomszéd fejedelmek be ne 
avatkozhassanak. Ildomosán értésére adá, hogy a pápa szol
gáltassa a szükséges pénzösszeget. Ugyanazon időtájban (jú
lius 13.) irt londoni követjének: „Ridolfi ügyével foglalkozom, 
szándékom lévén cselekedni mint lehet és illik. Szivesen és 
gyorsan megoldanám; de miután megtörténhetnék, hogy ezt 
tudva, az angolhoni elnyomott katholikusok gyűlöletük s boszú- 
érzetöktől indíttatván s czéljaikat elérni akarván, idő előtt 
nyilatkoznának s roszkor fegyvert ragadnának, figyelmeztesse 
őket, hogy ezt semmi szin alatt ne tegyék, mielőtt a dolog 
megért, s minden kellőleg elintéztetek.a Tudósitá dón Gueraldo 
d’Espést, hogy parancsa folytán Ridolfi hasonló értelemben irt 
a skót királynőnek, Norfolk herczegnek s a rossi püspöknek.

Ezen hatalmas fejedelem, ki egyedül lett volna képes 
megszabadítani Stuart Máriát, kétkedő elméje és határozatlan 
jelleme következtében szokása szerint sokáig habozott. Ag
gályai ellenkeztek kivánataival. Szeretett volna ezen vállalat
hoz fogni, de nem mert. Tanácsosai közül a legbuzgóbbak 
arra késztették, az eszélyesebbek visszatartották. Csak alig 
sikerűit meghódítania a Spanyolhon délkeleti táján fellázadt 
mórokat. FŐereje a földközi tengeren harczolt a törökök, 
s Németalföldön a hitfölkelők ellen, kiknek még ingatag hó
dolatát Álba herczeg igyekezett megszilárdítani. Nem mert 
egymaga nyilt harczot kezdeni Erzsébet ellen, mely talán nem 
sikerülvén Angolországban, balságossá leendett Németalföldön. 
Miután igy több hónapon át ide s tova hányattatott, utóvégre 
egészen Álba herczeg határozatára bízta magát, kinek Septem
ber 14-én igy írt: „Tekintetbe vevén határozott és szilárd vé
leményét, mely szerint nem tanácsos ezen ügyben nagyon előre 
menni, ha csak a szövetségesek hathatósan fel nem lépnek, s 
méltányolván arra fordított ügyes buzgalmát, indíttatva érzem 
magamat azt keze ügyére bízni, hogy mindent kellőleg meg
fontolván a szerint cselekedjék, mint azt Isten szolgálatára s 
a miénkre nézve üdvösnek tekintendi, meg lévén győződve, 
hogy ezen fontos vállalatot azon buzgalommal, figyelemmel és 
eszélyességgel fogja intézni, melyet az megkíván.^

Mig Spanyolországban igy tanakodtak, az összeesküdtek 
bátrabbjai Norfolk herczeget tettre buzdították Angolországban. 
Erzsébet parlamentjét, melynek növekvő ellenkezésén felindúlt
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és aggódott, öt évi szünet után ismét egybe hítta azon időtáv
ban, midőn a szárazföldön forralták ellene az összeesküvést. 
Ezen parlament szörnyű törvények alkotására volt hivatva 
azok ellen, kik az angol királynő jogait bármely politikai 
vagy vallásos czim alatt kétségbe vonni merészelnék. Éltében 
igényt emelni koronájára, azt állítani, hogy öröksége másokra 
szálfhatna, mint természetes maradékaira, vagy hogy azt par
lamenti határozatok által elintézni nem szabad; gyöngíteni 
királyi hatalmát eretnekségének vagy eltérthitüségének ürügye 
alatt, felségárulásnak volt nyilvánítandó. Midőn a parlament 
összegyűlt, s mielőtt ezen, Erzsébetre nézve óvó rendszabályo
kat, melyek a pápa legutóbbi bullájával és Stuart Mária foly
vást kifejezett kivánatával ellentétben állottak, megalapította 
volna, a rossi püspök a főnemesség jelenlétét Londonban ked
vező alkalomnak tekintette Norfolk herczeg terveinek sikeresí- 
tésére. Brüsselből hireket vett Ridolfi részéről, melyeket ez 
kedvezők gyanánt tüntetett föl, s szorgalmaztatá Norfolk her- 
czeget, miszerint siettesse s mintegy kikényszeritse a spanyo
loktól várt segítséget, arra használván föl oly számos főúr 
együttlétét Londonban, hogy élükre álljon, elfoglalja az orszá
gos fegyvertárt és erősséget a Towert, s hatalmába ejtse a 
királynő személyét. Norfolk sokkal inkább félt, mintsem hogy 
ennyit mert volna. Legfeljebb arra volt birható, hogy idegen 
haderő megjelenése esetében fegyvert ragad. S igy hát, mig 
a spanyolok az Angolországba való betörést az ottani össze
esküdtek feltámadásától vagy Erzsébet halálától tették függővé, 
az összeesküdtek bátortalan főnöke viszont csak a spanyolok 
megjelenése után akart pártot ütni. Az ily összeesküvés csak 
vesztükre, nem győzelemre vezethetett. Lehetetlen volt, hogy 
ennyi késedelem a szárazföldi s oly határozatlanság a sziget
beli összeesküdtek részéről, kik szüntelen Írtak s nem csele
kedtek, a dolog fölfedezésére és meghiúsítására ne vezette 
volna Erzsébet gyanakodó s éber kormányát.

Kevéssel Ridolfinak Brüsselben történt megérkezte után, 
Cecil, kit Erzsébet nem régen Burghley bárónak nevezett ki, 
már nyomára jött az összeesküvésnek. April 10-ike táján 
Douvresben egy Bailly Károly nevű flandriait fogtak el, ki a 
rossi püspök megbízása folytán egy általa a skót királynő 
becsületének és jogainak védelmére irt könyvet nyomtatott
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Brüsselben. Ridolfi tudomással bírván amannak a püspökhöz 
való meghitt viszonyáról, beavatá őt küldetése titkába, s általa 
íratta titkos betűkkel azon öt sürgönyt, melyeket Stuart Máriá
hoz, a rossi püspökhöz, Norfolk herczeghez, Lumley lordhoz 
Arundel gróf vejéhez és dón Gueraldo d’Espéshez intézett, 
Álba herczeg intézkedései s vele volt értekezletei felől. Ezen, 
az összeesküvés egész titkát magukban foglaló sürgönyök 
fölfedeztettek Bailly málhájában, midőn ez Angolországban 
partra szállott. A levélcsomag Cobham lordnak, az öt kikötő 
kormányzójának hivatalszobáiban tétetett l e , ki gondatlanság
ból vagy titkos egyetértésből megengedte, hogy a rossi püspök 
azt egy hasonló alakú, de egész jelentéktelen okmányokat 
tartalmazó nyalábbal helyettesítse. Bailly mindamellett fogva 
tartatott Marshalseaban, s onnan levelezést indított a rossi 
püspökkel, mely Burghleynek kiszolgáltatván, tudomására jut- 
tatá Erzsébet miniszterének, hogy Ridolfi levelei a rossi püs
pök kezeihez értek. Bailly ekkor a toronyba vitetvén s kín- 
padra vonatván , mindent megvallott mit az összeesküvés felől 
tudott. Burghley rendeletére elfogták a rossi püspököt s iro
mányait megmotozták, a nélkül, hogy valamire akadtak volna. 
Ekkor négy titkos tanácsbeli lord által kérdőre vonatván, a 
püspök megtagadá a feleletet, azt állítván hogy csak úrnőjének 
tartozik számot adni tetteiről. Másod ízben fogolylyá tétetvén, 
a királynő két nemes vitézének felügyelete alá helyeztetett s 
az élyi püspök őrizetére bízatott, ki őt május közepétől augus- 
tus közepéig fogva tartotta holborni házánál Londonban s 
aztán püspök megyéjébe vitte magával. Burghley tehát érte
sült az összeesküvésről. De be nem bizonyíthatta s azért nem 
is intézkedhetett ellene.

Ezen félelmes országiár szemessége nagy mértékben fel 
volt idézve, midőn nehány hónappal utóbb egy újabb vigyá
zatlanság egészen kitárta előtte ama vállalatot. —  Skóthonban 
a háború Stuart Mária és VI. Jakab pártja között újra kitört, 
dühösebben mint valaha. 1571-i april 2-án épen a fegyverszü
net lejárta utáni napon, Lennox gróf véletlen támadás által 
hatalmába ejtette Dumbarton várát. A szent-endrei érsek, 
kit mint családja ellenét utált s kettős bűnösséggel vádolt 
fiának s barátjának a kormányzónak meggyilkolásában, szinte 
a foglyok között volt. Az engesztelhetlen Lennox elitélteté s



csúfosan felakasztatá őt. Ezen a Hamiltonok egyik főnökén 
s az ország hajdani prímásán elkövetetett kegyetlenség és gya
lázat csakhamar rettenetes viszontorlást idézett elő az új kor
mányzó ellen s könyörtelen harczra vezetett. Mindkét részről 
parlament hivatott össze, melyeknek tagjai kölcsönösen árúlók
nak nyilvánították egymást. A királynő lordjai Edimburgban 
gyűlvén össze, melynek parancsnokságát grangei Kirkaldy a 
Kér clan rettenetes főnökére ruházta, hatalmaskodási Ítélettel 
elmarasztalták Lennox, Morton, Mar grófokat, Lindsay, Hay, 
Cathcart, Glammis, Ochiltree lordokat, az orkneyi püspököt, 
Makgillt, s mintegy két száz személyt a király pártjából. A 
király lordjai viszont, kikhez Morton ildomos közbenjárása 
folytán Argyle, Montrose, Cassilis és Eglinton grófok is csat
lakoztak, túlnyomó számmal gyűlvén Össze Stirlingben, fölség- 
árúlóknak nyilvánították Chátellerault herczeget, Huntly grófot, 
Lethington, grangei Kirkaldy és Hamilton Claudius lordokat, 
az arbroathi apátot és parancsnokot, sir Balfour Jakabot, Mel- 
vil Róbertét, stb.

Erzsébet részint nyilvános, részint alattomos hadkülde
ményekkel támogatta a király pártját, mig a spanyol és fran- 
czia királyok pénzbeli segítséget juttattak a királynő híveinek. 
Ezek nagyban rászorúltak az efféle segítségre, hogy fegyver 
-alatt maradhassanak s az edimburgi fellegvárat megvédelmez
hessék. Egy ily pénzküldemény, melyet a franczia követ 
Barkernek Norfolk herczeg egyik titkárának adott á t , hogy 
azt jelbetükkel irt levél kíséretében Stuart Mária híveinek 
juttassa Skóthonba, szolgáltatott alkalmat az összeesküvés föl
fedezésére. A herczeg egy másik titkára Higford s ügyelője 
Banister, úroktól nyert engedély folytán magukra vállalták a 
pénz és levelek útnak indítását Herries lordhoz, a küldemény 
azonban ügynökük hűtlensége következtében Burghley kezei 
közé került. Azonnal mindhárman a királynő ellenségeivel 
való bűnös egyetértés miatt elfogattak s uruk a herczeg min
den cselszövényei iránt kérdőre vonattak.

Higford, ki legelőbb vitetett a toronyba, nem csupán tit
kának elárulására szorítkozott. Kijelölte, a howard-housei 
palota melyik helyén tartattak rejtve a titkos jelbetük, melyek
nek segedelmével a herczeg Stuart Máriával levelezett, a Ri- 
dolfi küldetésére vonatkozó emlékirat, s tizenkilencz levél,
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melyeket a herczeg Stuart Máriától és a rossi püspöktől ka
pott. Ezen, Higfordnak megégetés végett átadott, s általa va
lószínűleg árúló szándékkal fentartott okiratok tartalma kide
rült Barker előadásából is, ki fő közbenjáróúl szolgált Norfolk, 
Lesly és Ridolfi között. Az agg és gyönge Barker elréműlt a 
kínzó eszközök láttára s mindent elbeszélt, mit tudott. Ba
nister hasonló vallomásokat tőn, s a rossi püspök Elyből Lon
donba vitetvén szinte kérdőre vonatott. Eleinte elösmert kö
veti minőségére hivatkozván, nem felelt. De miután a korona 
ügynökei oda nyilatkoztak, miszerint egy oly követ, ki azon 
állam vagy fejedelem ellen intézett összeesküvésben vett részt, 
melynél meghiteltetett, rangjának minden előjogát elveszti, 
Burghley fölszólította nyilatkozzék, ha kínpadra vonatni s az
tán mint az angol királynő egyszerű alattvalója ki végeztetni 
nem akar. Az iszony, melyet érezett, valamint Barker és 
Banister vallomásainak s Higford fölfedezéseinek ösmerete szó
lásra indították. Tartózkodás nélkül elmondott mindent, mi a 
skót királynő és Norfolk herczeg között a yorki értekezlet 
óta egész Ridolfinak külföldre küldetéséig történt. Vallomásai 
végkép bajba hozták Norfolk herczeget.

Merénybe sodortatván, melyet inkább magáévá tett, mint
sem intézett, ezen szerfelett nagyravágyó vagy igen is félénk 
alattvaló most felségárulással vádoltatott. Ismét a toronyba 
vezettetvén ott nagy szorongásokba esett. Eleinte mindent 
tagadott. De midőn megtudta, hogy az összeesküvés saját 
szolgái és a rossi püspök által födöztetett fel, e szavakra fa
kadt: El vagyok árúivá. Ekkor bevallotta azt, mi legkevésbbé 
koczkáztatta becsületét. Nagyon alázatos és esdeklő levele
ket irt Erzsébetnek, elösmerte azon súlyos sértéseket, melye
ket ellene elkövetett, s irgalmas bocsánatáért könyörgött.

Azonban Erzsébet ösztönöztetve a felzaj dúlt s egyszers
mind felmagasztalt vallásreformpártiak által, elhatározta nagy 
és rettenetes példát mutatni. Végképen fel volt indúlva az 
éjszaki katholikusok ismételt fellázadása, a római pápa részé
ről történt kiátkoztatásának vakmerő közzététele, az angol 
trónra igényt emelő vágytársnéjának és az angol nemesség 
főnökének megrögzött házassági terveik, s a spanyol király 
segítségével a szárazföld felől intézendő s a szigeten előkészí
tett újabb fölkeléssel összekapcsolandó katonai betörésre irány
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zott szándékuk miatt. Don Gueraldo d’Espés parancsot kapott, 
hogy az országból azonnal eltávozzék. Lumley lord, Cobham 
lord s fivére Cobham Tamás, Southampton gróf, sir Percy 
Henrik, sir Stanley Tamás, sir Gerald Tamás, Rowiston, Low- 
der, Powell egyike a királynő nyugdijjas testőreinek, elfogattak 
mindazokkal együtt, kik a kézrekerült levelek vagy tett val
lomások által terheltettek; s Norfolk herczeg vád alá helyezte
tése elhatároztatott. Miután ezen fontos per kellőleg előké
szíttetett s fölszereltetett, a lord major és a városi aldermannok 
Westminsterbe Összehivattak. Ott megösmertetvén a herczeg 
bűnösségének bizonyítékaival, felszólittattak azoknak Guildhal- 
ban London legtekintélyesebb lakosaival leendő közlésére, a 
végből hogy a nép a herczeg perbe fogatására s elitéltetésére 
előkészítessék.

Ezen intézkedések után Erzsébet 1572-i január 14-én 
Norfolk herczeget huszonhét gróf vagy lord által képezett es
küdtszék elé állíttatá, kik az ez alkalomra fő stewartnak kine
vezett Shrewsbury gróf elnöklete alatt ültek össze a westmin- 
steri palota nagy teremében. A herczeg rangjának egész 
méltóságával jelent meg bírái előtt s több lelki szilárdságot 
mutatott mintsem azt korábbi viselete után várni lehetett. Az
zal vádoltatván, hogy a királynőt koronájától s következés
képen éltétől meg akarta fosztani; s hogy Stuart Máriát, kit 
házasságtörőnek s gyilkosnak tekintett csak nagyravágyásból 
szándékozott nőül venni, a végből, miszerint az általa igénylett 
czimre támaszkodván, vele együtt léphessen Angolország trón
jára ; hogy segítette a királynő ellenségeit Skóthonban, a szá
razföldön pedig a pápával és a spanyol királylyal összeeskü
vést forralt az ország vallásállapotának megváltoztatása, és 
kormányának megbuktatása végett, ildomos és valószínű mó
don védelmezte magát. Bevallván mindent mit tagadnia nem 
lehetett, erősen állította, miszerint oly dolgokról volt tudomása, 
melyekről értesülnie nem lett vorlna ugyan szabad, de melyek
hez hozzájárulni nem akart. Ámbár a királynő irányábani 
árulás szándékát visszautasította, s e részbeni ártatlanságának 
bizonyitásáúl tétlenségére hivatkozott, mégis a biráskodó or- 
szágnagyok által egyhangúlag bűnösnek ismertetett, *6 január 
16-án fejvesztésre Ítéltetett. Ennek hallatára óvást tett, állít
ván hogy a királynőhöz híven fog kimúlni mint bárki más
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s aztán megilletődve igy szólt biráihoz: „Milordok önök kire
kesztettek társaságukból, de reményiem nemsokára jobb tár
saságba érek. Nem kívánom, hogy közülök egyik is közben
járjon életemért. Végem van. Csak arra kérem, legyenek 
legalázatosabb szószólóim a királynő ő fölségénél, miszerint 
kegyeit szegény árva gyermekeimre kiterjeszteni, adósságaim 
kifizetése végett intézkedni, s boldogtalan szolgáimról gondos
kodni méltóztassék.u

A toronyba visszavezettetvén, legmélyebb búval s legki 
fejezőbb bánattal telt leveleket irt a királynőnek, nagylelkű
ségébe ajánlván gyermekeit, „kik úgy monda, most már sem 
atyával sem anyával nem bírván, kevés barátra találnak.u 
Nem győzte sajnálni a skót királynő iránt való viszonyait, & 
ép oly találólag mint keserűen mondá, „hogy semmi sem si
kerül, mi érte vagy általa történik. “

A mig igy Norfolk herczeg által visszautasitólag megta
gadtatok, a szomorú és gyászos fejedelemnő fájdalomba volt 
merülve Sheffielden. Újabb cselszövényeinek fölfedeztetése 
óta a vár két szobájára szoríttatott. Nem közlekedhetvén tiszt
viselőivel, s csak nehány nőszemélytől környeztetvén, arról 
panaszkodott, hogy megtagadják tőle a levegőt és mozgást 
s hogy nem vehet tudósítást rokonai s alattvalóitól, s maga 
sem irhát nekik. Egészsége már is megrendülvén, hanyatlás
nak indúlt. A Norfolk herczeg ellen indított vádpör nagy 
aggodalomba ejtette. Az esküdtszék bíráskodása alatt egész 
héten át ki nem ment a szobából, s midőn a herczeg elitélte
tését megtudta, könnyekre olvadott. Erzsébet, ki egy idő óta 
leveleire többé nem felelt, most félbenszakitotta a halgatást, 
fenyegető szigorral vetvén szemére féktelen szenvedélyeit, vak 
botlásait s folytonos cselszövényeit. Azzal vádolta, hogy hűt
lenségre s hálátlanságra indította, Norfolk herczeget ellene, 
kinél menhelyet talált alattvalói üldözései s gyalázatos halál 
elől. Stuart Mária viszont valóságos sérelmeit hozván fel Er
zsébet állítólagos jótéteményei ellenében, emlékeztető Őt, hogy 
fegyveres kézzel támogatta a skóthoni fölkelést anyja kor
mányzósága alatt, hogy Őt magát is akadályoztatni akarta or
szágába való visszatértében első férje II. Ferencz halála utánr 
hogy folyvást felfogadta vagy támogatta pártütő alattvalóit, 
s hogy végül bizalmát fogsággal visszonozta. Be nem vallván
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legutóbbi terveit, melyeket segélykérés gyanánt tüntetett fel 
Skóthon teljes meghódítására, nem is titkolá, hogy a múlt
kori alkudozások alkalmával megcsalatva látván magát, nem 
akart többé jó  reménységből élni. „Isten, úgymonda, türelem
mel ruházta* őt fel a sanyarúságok ellen, s majd szükség ese
tében bátorságot is adand a halál elviselésére.ü A mi Norfolk 
herczeget illeti, erősen állította, hogy csak az angol titkos ta
nács kivánatára akart hozzá nőül menni. Hozzátevé, „miszerint 
megérdemlené hogy mindenütt hálátlannak s gonosznak tar
tassák, ha nem használna fel minden Isten adta eszközt az 
angol királynő haragjának lecsillapítására Norfolk herczeg s 
a többi urak tekintetében, kik bajba kerültek iránta viseltetett 
jóvoltuk miatt, s ha esdekelve nem kérné jó  nővérét, hogy 
bocsánatot engedjen nekik, vagy legalább meggátolja hogy 
érte szenvedj enek.u

Stuart Mária kérései bizonyára nem voltak alkalmasak 
Norfolk herczeg éltének megmentésére. Erzsébet több Ízben 
aláírta s viasszavonta a kivégeztetési parancsot. Első warrant]a 
szombaton február 8-án kelt, nehány héttel a herczeg elitélte
tése után. Azonban a vasárnapról hétfőre vezető éjjel, mely 
utóbbi nap volt ama boldogtalan kivégeztetésére kitűzve, Er
zsébet nyugtalanságtól gyötörtetve nem alhatván, magához hi- 
vatá Burghleyt, s meghagyta neki hogy a kivégzést felfüggesz- 
tesse. Burghley engedett, roszalását fejezvén ki. Walsingham- 
hoz irt levelében a királynő hányattatásait beszélvén el, igy 
szólt: „Midőn ő fölsége átgondolja veszedelmeit, azt akarja, 
hogy igazság szolgáltassák. Midőn ismét a herczeg magas 
rangját s közel rokonságát veszi tekintetbe, függőben marad. 
Isten akaratja teljesedjék, s indítsa a királynőt saját biztossá
gának eszközlésére.u Ezen kegyetlen határozatra szüntelen 
ösztönözték Erzsébetet a szószék magasáról s tanácsa kebelé
ből. Meggyőzetvén az iránt, hogy az egyház és korona érde
kei egyaránt megkívánják a herczeg kivégeztetését, april 9-én 
új warrantot irt alá, melyet reggeli két órakor ismét vissza
vont. A kérlelhetlen Burghley ekkor a parlament közben
járását idézte fel, Erzsébet emberséges aggályai vagy tervszerű 
szabadkozásai legyőzésére. A képviselők háza, melyben a 
vakbuzgó puritánusok pártja túlnyomó volt, kijelentette, hogy 
a herczeg életben hagyása össze nem egyeztethető a királynő



80

biztosságával. Sot Stuart Mária halálát kívánta, azt állítván, 
hogy gyökerestül kell a roszat kiirtani. Erzsébet azt feleié, 
hogy meg nem ölheti a karvaly üldözése elől hozzá menekült 
madarat. Nem egyezvén Stuart Mária kivégeztetésébe, felál
dozta Norfolk herczeget. Május 31-én harmadik warrantot irt 
alá, melyet ezúttal vissza nem vont.

Június 2-án Norfolk herczeg reggeli nyolcz óra tájban a 
Tower-Hillben felállított vérpadra vitetett. Ezen végső pilla
natban nemes egyszerűséget s rendíthetlen szilárdságot tanúsí
tott. Sokáig szólt a néphez, nem egészen ártatlannak, de nem 
is egészen bűnösnek állítván magát. Hű protestánsnak val
lotta magát s a vallásos hite iránt tamadt kétségeket azon kö
rülménynek tulajdonította, hogy pápista barátjai és szolgái 
voltak. Köszönetét mondott a királynőnek gyermekei részére 
tett nagylelkű intézkedéseiért, s iránta való szeretetre s enge
delmességre buzdította alattvalóit: „Azok, kik pártot ütnek, 
igy szólt, mintegy visszapillantást vetvén önmagára, vigyázza
nak, mert csakhamar elhagyatnak. Ne igyekezzetek tetteitek
kel megelőzni Isten akaratát, s Istennek rendeljétek alá szán
dékokat.u Ezen szavak után, melyek megindíták a népet, 
Norfolk herczeg nyugodtan végezte imáit, a törzsökre hajtotta 
fejét, nem tűrvén hogy bekössék szemeit, s bátrabban halt 
meg mint sem előbb ármányt forralt.

Halála végromlását idézte elő Stuart Mária pártjának 
Angolországban. Ezen fejedelemnő kinek ügye oly balvégzetű 
volt híveire nézve, egymásután megtörni, látta szabadúlásá- 
nak s visszahelyeztetésének különböző eszközeit. Az 1569-i 
fölkelés, melyhez Norfolk herczeg és a főúri elégületlenek 
csatlakozhattak volna, de csatlakozni nem mertek, a katholiku- 
sok leverésére s elcsüggesztésére vezetett. Norfolk herczeg 
összeesküvése, melyet a spanyol király kellő időben pártolni 
nem tudott, meghiúsíttatván, tönkre tette a főnemesség túlszár
nyaló vágyait. Az éjszaki lázadás eltiprása után, nem volt 
többé katholikus fölkelés; Norfolk herczeg lefejeztetése után, 
nem támadt többé főúri összeesküvés. A protestantismus 
rettenetes törvények által uralkodott egész Angolországban; 
s az új emberek, kiknek élén Burghley állott, ezentúl korlát- 
lanúl intézték Erzsébet tanácsát.



81

Kilenczedik fejezet.

Erzsébet alkudozásai a franczia udvarral. — Védszövetség létesül közte és 
IX . Károly között. — A pártok állapota Skóthonban. — A kormányzó Lennox 
meggyilkoltatása. —  Mar gróf kormányzónak kineveztetik. —  Erzsébet új 
fegyverszünetet eszközöl a két párt között. —  A szent-bertalan éji vérme- 
nyekzö. — Erzsébet és a protestáns Angolország felindulása és aggályai. —  
Stuart Mária megöletése terveztetik. —  Killegrew Skóthonba küldetik, hogy 
ott a királynő kiszolgáltatása és halála iránt alkudozzék, s pártjának romlá
sát előkészítse. —  Morton és Mar hajlandóságuk; föltételek, melyek alatt 
Stuart Mária kivégeztetésére ráállanak. —  Mar kormányzó és Knox hitújitó 
halála. —  Morton kormányzói méltóságra emeltetik. —  Perthi egyezvény 
a Hamiltonok és Gordonokkal, kik valamint a Scott, Kér stb. ciánok VI. Jakab 
uralma alá vetik magukat. —  Grangei Kirkaldy, Lethington és Hume hős 
ellentállásuk az ediniburgi várban. —  A vár ostromoltatása és bevétele Morton 
ús Erzsébet egyesült haderejük által. — Lethington halála, grangei Kirkaldy 
Livégeztetése. —  Stuart Mária pártjának felbomlása Skóthonban. —  Ezen 
ország békés állapota és jóléte Morton kormányzósága alatt. —  Stuart Mária 
elcsüggedése. —  Foglalkozásai börtönében: mily módon igyekszik megnyerni 
Erzsébet jóvoltát s visszanyerni szabadságát — A skót nemesség új szövet
ségre lépvén, első Ízben megbuktatja Mortont. —  A kormányzóság megszűnte, 
s a tizenhárom éves király közvetlen országlása. —  Morton ismét a király 
tanácsának élére áll. — A Hamilton nemzetség romlása. —  VI. Jakab rend
kívüli kedvezésben részesíti a szárazföldről Skóthonba érkezett Stuart Amádét 
és Stewart Jakabot, az előbbit Lennox gróffá, a másikat Arran gróffá nevezi.
—  Morton második bukása; elitéltetése s ki végeztetése. — Ismételt katholikus 
összeesküvések Stuart Mária érdekében, a herczeggé emelt Lennox közremű
ködésével. —  Angol hittérítők telepe a szárazföldön. —  Terveik, melyekhez 
a, pápa, II Fülöp és Guise Henrik herczeg hozz áj árúinak, s Lennox előmozdít.
— Az angol protestáns párt, melynek élén Gowrie és Mar iijú grófok állanak, 
VI. Jakabot Ruthven várában meglepik. —  Lennox Francziaországba menekül; 
Arran gróf elfogatik. — VI. Jakab megszabadul, Arran gróf nagy tekintélyre 
jut. —  Erzsébet aggodalmai. — Színlett alkudozások Stuart Máriával. —  
A kormányhatalomnak társas gyakorlata terveztetik közte és fia között, —  
Uj összeesküvések forraltatnak a szárazföldön a katholicismusnak a britt szi
geten leendő helyreállítása, s ennek egészen Stuart Mária kormánya alá le
endő helyeztetése végett. —  Hadküldés készíttetik elő Angolország ellen 
Guise herczeg vezérlete alatt. —  Erzsébet kormánya fölfedezi ezen összeeskü
vést. — II. FülÖp londoni követe Mendoza kiutas it tátik. —  Erzsébet megha- 
sonlik ama fejedelemmel. —  Erzsébet és parlamentje intézkedései. — Pro
testáns társulat alakúi Erzsébet éltének megóvása végett. — Stuart Mária 
hozzájárulásra ajánlkozik. — Uj alkudozások indíttatnak vele, s ismét ab- 
banhagyatnak. — Erzsébet helybenhagyja a parlament végzéseit, szövetséget 
köt a németalföldi fölkelőkkel, s hadsereget küld részükre Leicester vezérlete 
alatt. —  Protestáns frigy létesül a skót királylyal a sziget ellen intézendő 
betörés megakadályozása végett. — Stuart Mária \ megöletése elhatároztatik.

Stuart Mária. II. 6
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Erzsébet, az országa éjszaki részén támadt katholikus 
fölkelés elnyomása, s Norfolk herczegnek és Stuart Máriának 
II. Fülöppel és a pápával forralt összeesküvésük meghiúsítása 
után, minden gondját az őt még fenyegethető veszélyek elhá
rítására fordította. Előrelátó s e részben serény politikája 
által sikerült meghasonlást idéznie elő a szárazföldi két katho- 
likus nagyhatalmasság között s egyikét frigyesül nyernie a 
másik ellen. Felhasználván a Francziaországban 1570-i augu- 
stus hóban létesült harmadik békét, a közte és Anjou herczeg 
között fenforgott házassági terv következtében védszövetségre 
lépett IX. Károlylyal. Ezen házassági terv korántsem volt 
komoly; egyike volt azon eszközöknek, melyeket ügyessége 
és hiúsága legszívesebben használt fel, hogy barátságát kívá
natossá s személyét keresetté tegye, osztályrészül tüntetvén fel 
koronáját, melyet mindvégig egymaga akart viselni. Másként 
állott a dolog a védszövetségre nézve, mely kölcsönös előnyö
ket nyújtott a két udvarnak. Erzsébet némiképen kieszkö
zölte, hogy Stuart Mária hatalmában hagyassák, mig ő viszont 
felhagyott a vallászavarok előmozdításával szövetségesének az 
igen keresztény királynak országában. Minélfogva ezen szer
ződés, mely Angolországot katholikus betörés esetében franczia 
segélyről biztosította, Francziaországot pedig további polgári 
háborútól óvta meg, elvonván a hugonottáktól Anglia támoga
tását, 1572-i april 29-én Bloisban aláíratott sir Smith Tamás 
és sir Walsingham Ferencz mint Erzsébet meghatalmazottjai, 
Montmorency udvarnagy, Birague pecsétőr, De l’Aubespine 
Sebestyén limogesi püspök és De Foix Pál mint IX. Károly 
biztosai által.

Megnyugtatva ezen oldalról, az angol királynő ép oly 
ügyesen és sikeresen járt el Skóthonban. Stuart Mária pártja 
ott folyvást igen hatalmas maradt. Mióta az ellenségeskedések 
ismét kitörtek a királynő és a király lordjai között, s mióta 
ezek kölcsönösen száműzették egymást az edimburgi és stir- 
lingi ellenkező parlamentek által, Lennox gróf hasonló sorsra 
jutott mint elődje Murray gróf. 1571-i September 4-én reggel 
egy, grangei Kirkaldy által Edimburgból kiküldött csapat által 
Stirlingben meglepetvén, mely váratlanéi nyoméit be oda 
Huntly gróf, Hamilton Claudius lord, Buccleugh és farnyhirsti 
Kér lairdek vezérlete alatt, irgalmatlanéi megöletett a szent-
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endrei érsek erőszakos és gyalázatos halálának visszatorlásaúl. 
Sőt egy perczig a király fő lordjai, mindannyian ott éretvén, 
foglyokká tétettek. Szabadulásukat csak a Scottok és Kerek 
elszéledésének köszönheték, kik szertefutottak zsákmányolni, 
mialatt Stirling lakosai fegyverre keltek, a vár őrizete pedig a 
városba szállott hogy,a foglyokat megszabadítsa s az igen is 
kapzsi győzőket onnan kiűzze. Másnap Mar grófot tették 
Lennox utódjává, ki miután az ifjú király nevelője volt, most 
Skóthon kormányzója lett.

A király pártja, Dumbarton bevétele s az Erzsébettől 
több ízben nyert segítség daczára sem bírta legyőzni a ki
rálynő pártját. Ez az edimburgi fellegvárban helyezkedvén el 
s folyvást hatalmában tartván a várost, azonkívül bírta Niddry, 
Livingston és Blackness várakat. Anchendowni Gordon Adám, 
Huntly gróf fivére győzelmessé tette éjszakon, farnyhirsti Kér 
és Herries lord délen s a Hamiltonok nyugaton. így állottak 
ügyei, midőn Erzsébet, látván hogy el nem nyomhatja, lefegy
verzését tűzte ki czélúl. A bloisi békekötés óta egyetértvén 
a franczia udvarral, fegyverszünetet hozott létre a két párt 
között. Küldöttje Drury Vilmos és a franczia követ du Croc 
1572-i julius 30-án Írták alá ezen fegyverszünetet azon világos 
kikötéssel, hogy az ország nemessége és rendei lehető legrö
videbb határidő alatt összegyűlnek általános békekötés esz
közlése végett.

Erzsébet az ifjú király ügyének tett szolgálatai viszonzá- 
saúl a boldogtalan Northumberland gróf kiadatását nyerte meg, 
ki augustus 25-én Yorkban lefejeztetett. Épen midőn ama 
fejedelemnő teljes biztosságban hitte magát, érkezett meg 
a szent-bertalan éji mészárlások rettenetes híre. Iszony és 
boszú kiáltás hangzott végig országán, s Erzsébet gyanúra s 
haragra indúlván tanácsot tartott, mit tevő legyen. Több napig 
kihalgatás nélkül váratta Oxfordban Francziaország követét la 
Mothe Fénelont, ki ama vérengzés igazolása végett érkezett 
oda, egy fölfedezett protestáns összeesküvésnek tulajdonítván azt. 
Midőn végre maga elé bocsáttatá, titkos tanácsa tagjai s fő ud
varhölgyei által környeztetek, kik mindnyájan gyászba voltak 
öltözve s mély halgatásba merültek a királynő magán szobájá
ban, mely komorságánál fogva sírhoz hasonlított. La Mothe 
Fénelon végig ment ezen néma sokaság között, melynek földre

6*
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szegzett szemei elfordúltak tőle, s a királynő elé járult, ki bús 
és szigorú arczczal fogadá. Nem titkolá IX . Károly követje 
előtt iszonyodását ezen szörnyű eseménytől, sem hitlenségét 
annak indokolása tekintetében, sem aggodalmait előrelátható 
következményei iránt. Fájdalmas meglepetését fej ezé ki la 
Mothe Fénelon előtt ura a király viselete felett, s visszauta
s ig  bizalmatlansággal fogadá a részéről megujitott baráti biz
tosításokat, ezekre nézve azt válaszolván: „miszerint attól tart, 
hogy azok kik elidegenittették ezen fejedelem szivét termé
szetes alattvalóitól, majd egy idegen királynő cserbenhagyására 
is rábírják.u

Valóban elárultnak hitte magát a franczia udvar részéről, 
s világszerte fenyegetve látta a protestantismust egy terjedelmes 
összeesküvés által, melynek tervszerű jeladásául tekintette a 
párisi vérnászt. Attól fogva tehát védelmi állapotba helyezte 
magát. Szorosabbra fűzte szövetségeit Németországban, hol 
toborzásokat készíttetett elő; megerősítette Porthsmouthot, Douv- 
rest és Wight szigetét, tiz nagy hadihajót fegyverzett fel a 
la Mancheon való czirkálás és az angol tengerpart őrizete vé
gett ; pártolta ellenállásában la Rochelle városát a franczia 
protestantismus utolsó véd bástyáját; megkettőzteté éberségét 
és szigorát az országbeli katholikusok iránt, s a legsötétebb 
szándékra vetemedett félelmes fogolynője ellen, ki ezen pártnak 
reménye volt Angliában úgy mint Skóthonban.

Norfolk herczeg összeesküvésének fölfedeztetése után, Er
zsébet formaszerűleg kijelentette, hogy percznyi nyugalmat 
sem élvezhetne, ha Stuart Mária trónjára visszahelyeztetnék, s 
hogy azért eltökélte, soha sem bocsátani őt többé szabadon. Bu
chanan által irt meggyalázó könyv tétetett közzé Stuart Mária 
ellen, melyben Bothwellhez intézett titkos levelei is foglaltattak. 
Protestáns hittudósok a szentirás segítségével igyekeztek bebizo
nyítani halála igazságos voltát, jogtudósok pedig a régi állam
törvénykönyvre hivatkozván, egyszersmind törvényesnek állí
tották azt. A gyűlölet és vakbuzgalom annyira terjedt a sze
gény fogolynő ellen, hogy a parlamenti kamarák úgynevezett 
attainder biliéi, vagyis számkivetési törvénynyel akarták őt 
sújtani. Erzsébet ellenezte azt. Tilalma daczára a parlament 
legalább az angol koronaörökösödésből igyekezett formaszerű
leg törvény által kirekeszteni Stuart Máriát. Erzsébet, hogy
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ezen, foglya ellen intézett támadásoknak gátot vessen, kény
telen volt elhalasztani a parlamentet. Beérte avval, hogy fé
lelembe ejtse Máriát, váddal fenyegetvén őt mely azonban 
akkoron tovább nem vitetett.

Delawarre lord, sir Sadler Ralph és Bromley Tamás je 
lentek meg Erzsébet részéről Sheffieldben, s mint egy gonosz
tevőt halgatták ki Stuart Máriát tizenhárom czikkely iránt, 
melyek ugyanannyi vádat képeztek ellene. Felelete inkább 
eszélyes volt mint őszinte. Azt állitá hogy semmiféle ellensé
ges szándékot sem követett Erzsébet irányában Norfolk her- 
czeggel tervezett házassága által, s csupán Skóthon felszaba
dítását akarta elérni Ridolfi küldetése, s V. Pius pápa és 
II. Fülöp királylyal való összeköttetései által. Erzsébet el 
nem fogadhatván Stuart Mária igazoló nyilatkozatait, még nem 
volt elhatározva nyilvános bunpört indítani ellene. Azonban 
a szent-bertalan éji mészárlások után föltette magában titkon 
eltenni láb alól ezen boldogtalan fejedelemnőt.

Ezen, Erzsébet, Burghley és Leicester által álnok kegyet
lenséggel forralt terv nem Angliában, de Skóthonban volt vég
rehajtandó, s a legügyesebb s leghübb angol ügynökök egyike 
bizatott meg annak elintézésével. Sir Killegrew Henrik, Burgh
ley sógora 1572-i September 7-én Skóthonba in dúlt egy nyil
vános s egy titkos küldetéssel. Az elsőbbinéi fogva oda kel
lett működnie, hogy a fenyegetett protestantismus érdekében 
kibékülést hozzon létre Lethington, grangei Kirkaldy és Mar 
s Morton grófok között, az utóbbinál fogva pedig megállapod
nia Mar és Morton grófokkal Stuart Mária megöletése iránt. 
Ez utóbbi megbízást magától Erzsébettől vette Leicester és 
Burghley jelenlétükben, kik egyedül voltak beavatva. Utasí
tásai szerint, melyek Burghley által sajátkezűleg Írattak s a 
State paper Officeban letétettek, arról kellett meggyőznie Er
zsébet két szövetségesét, hogy kölcsönös biztosságuk tekinte
téből Stuart Máriát tovább életben hagyni nem lehet, s hogy 
miután nem czélszerü Angliában lépni fel ellene, skóthoni el
lenségeinek fog kiszolgáltatni megöletés végett. Killegrewnek 
meghagyatott, hogy mindenképen azon legyen, miszerint a 
kormányzó és Morton gróf a fogoly nőt visszaköveteljék, a 
nélkül hogy ezen lépésre Erzsébet által indítottaknak lát
szassanak , ki ugyan hasznot akart húzni ezen vérszomjas
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egyességből de átallotta magára venni az abból reá háromlandó 
gyűlöletet és gyalázatot.

Killegrew Skóthont szintoly felindulásban találta a szent- 
bertalan éj miatt, mint a minőben hagyta Angolországot. Az 
ősz Knox, ki Szent-Endrére menekült volt, mióta a királynő 
pártja Edimburgot elfoglalá, most visszatért ezen városba a 
júliusi fegyverszünet megkötése után. Ámbár szélhüdés kö
vetkeztében félig elbénítva s halálhoz közel, szószékre viteté 
magát, hol fájdalomtól gyötörtetve s haragtól elragadva ismét 
megdördítette hatalmas szózatát francziaországi protestáns test
véreinek gyilkosai ellen, a közkárhozat sújtó szavával illet
vén őket. Lelkész tanitványaival együtt hathatósan előmoz
dította a régi franczia szövetségnek népszerűtlenítését. Killeg
rew felhasználta ezen körülményt titkos és nyilvános megbízá
sának érdekében. Nem nagy bajba került rábírni Mortont 
Stuart Mária megöletésére. A kormányzó Mar hidegebben 
fogadta e részbeni közleményeit. Minthogy pedig megállapo
dás nem oly gyorsan jött létre, mint azt Angliában kivánták, 
Burghley és Leicester September 29-én sürgető levelet Írtak 
Killegrewnek titkos kifejezésekkel élvén: „Fáradhatlanúl igye
kezzék komolyan és gyorsan sikeresíteni az önre bízott mód
szert s kellő titokkal járjon el, a dolog úgy hozván magával. 
Naponta sőt óránként foglalkozván ez ügy gyei, azt tapasztal
juk, hogy mindig ugyanazon indokok teszik kívánatossá sike
rét s azon meggyőződésre vezetnek, hogy amazoknak még 
inkább áll érdekükben, tekintve saját biztosságukat, országuk 
állapotát, s vallásuk megszilárdulását, mely ügyek inkább ve
szély eztetvék náluk mint ez országban. . . Bővítse szemeik 
előtt ezen veszélyeket, ha eléggé át nem látják... Nem tehet 
nagyobb szolgálatot, mint ha sietséggel jár el.w

Killegrew, Knox segítségével felindítá a népet a katho- 
likusok és Francziaország ellen. Egyszersmind több rendbeli 
értekezletet tartott Marral és Mortonnal úgynevezett fontos 
ügyük iránt. A két gróf végre ráállott kezeseket szolgáltatni 
határozatuk biztosításaid, miszerint eligazítják a tárgyat, az az 
megölik Stuart Máriát négy órával kiszolgáltatása után, s 
így megszabadítják Erzsébetet vágytársnéjától, következő föl
tételek alatt: hogy az angol királynő védelme alá fogadja iijú 
királyukat; hogy emennek jogai nem csorbíttatnak az anyja
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êllen intézendett ítélet által, sőt fentartatnak az angol parla
ment határozatával; hogy védszövetség köttetik a két ország 
között; hogy Huntingdon, Bedford vagy Essex grófok jelen 
lesznek Mária kivégeztetésénél két vagy három ezer emberrel, 
s aztán az ifjú király seregéhez csatlakoznak haderejükkel az 
edimburgi fellegvár bevétele végett, s végre hogy ezen vár a 
kormányzó hatalmára bizatik s hogy Angolország kifizeti a 
skót seregek hátrálékos zsoldját.

Ezen föltételek Killegrew előtt túlságosaknak, Burghley 
által elfogadhatlanoknak s Erzsébet szűk takarékosságára s 
álnok kegyetlenségére nézve igen is költségeseknek és kocz- 
káztatóknak látszottak. Ez utóbbi kívánta ugyan Stuart Mária 
megöletését a nélkül azonban hogy gyilkosait zsoldjába fogadni, 
s indítójuk vagy bűntársuk gyanánt föltűnni akart volna. Azon 
magas ár, melyet a két skót gróf hajdani úrnőjük vérének ontá- 
sáért követeltek, s a kormányzó Mar grófnak október 28-án 
hirtelen bekövetkezett s mérgezésnek tulajdonított halála, egy
előre megszakították ezen undok alkudozást, mely csak 1574-ben 
lett végkép abbahagyva. Látván meghiúsulását, Burghley, 
aggodalmaitól indíttatva s felhagyván kétkedéseivel levelet irt 
Leicesternek leplezett de jelentékeny kifejezésekben; arra 
késztetvén abban a királynőt, kinek közelében tartózkodott 
Leicester, hogy Angolországban végeztesse ki Stuart Máriát, 
miután Skóthonba nem küldheti halálra. „Ha ő fölsége, úgy- 
monda, tovább halasztja a dolgot, s nem gondoskodik saját 
biztosságáról, használván azon eszközöket melyeket Isten jut
tatott számára, ő valamint mi mindnyájan hasztalan fogjuk 
kérni az Istent, midőn baj ér. Isten adjon ő fölségének lelki 
erőt hogy Isten ügyét, saját és hű alattvalói millióinak életét 
fentarthassa, kik mindnyájan világos veszedelemben forognak, 
és pedig egyes egyedül halasztásai miatt, melyek utóvégre egy 
dicső ország romlását okozandják.u

Erzsébet nem merte követni ezen tanácsot. Nem öleté 
meg Stuart Máriát, de megfosztá maradék pártjától Skóthon
ban, megnyervén vagy eltiporván azt. Morton lett Mar gróf 
utódja 1572-i november 24-én a kormányzói czimben és hata
lomban. Ugyanaz nap, melyen ezen rég óhajtott méltóságot 
elérte, halt meg a hitujitó Knox. Ezen indúlatos és hajthatlan 
férfiú, ki tanai és tettei által oly igen előmozdította Skóthon
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vallásos és politikai forradalmait, megtörve testben, de mind* 
végig lankadatlan lélekkel s erőszakos indulattal, hatvanhét 
éves korában húnyt e l , siratva a presbyteri egyház által, 
melyet megalapított, kedveltetve a polgárság által, melyet jám- 
borabbá, műveltebbé és tevékenyebbé tett, s tiszteltetve a 
nemesség által, mely részben neki köszönheté az állam kor
mányzatát. Nem vett részt felekezetének közelgő végdia
dalában; de előre látta azt. Ezen diadal kivívása Morton- 
nak volt fentartva. Ez még elődje Mar grófnál is buzgóbban 
karolván fel a protestantismus és az angol politika összefüggő 
érdekeit, ezen kettős ügy szolgálatában ritka ügyességet s 
lehető legerélyesebb jellemet fejtett ki, annak előmozditására 
fordítván egyszersmind a kormányzóság által reá ruházott ha
talmat s Douglas nemzetségnek, melynek főnöke volt, egész 
erejét.

Támogattatván Killegrew által, ki rábírta Erzsébetet, 
hogy segély pénzt engedményezzen és sereget Ígérjen számára, 
ismét megindította az elődje által kezdett alkudozásokat a ki
rálynőhöz híven ragaszkodó főurakkal. A volt kormányzó 
Murray halála óta Stuart Mária pártja nem csupán azokból 
állott, kik mindig ahhoz tartoztak, mint a Hamilton és Gordon 
nemzetségbeliek, de szaporodott a király részéről áttért s hozzá 
szegődött számos férfiakkal mint grangei Kirkaldy, Lethington 
és Hume. Morton ezen párttöredékek mindegyikével külön 
akart egyességre lépni, attól tartván, hogy ha az egész párttal 
egyszerre alkudoz, kényére bízza s később új fölkeléseknek 
teszi ki magát. Könnyebb szerivel reménylvén eltéríteni a 
királynő pártjától azokat, kik legutóbb csatlakoztak ahhoz s 
kik még új dón emlékeknél fogva késztettek az általok trónra 
emelt ifjú király iránti hódolatra, grangei Kirkaldy és Lething- 
tonhoz fordúlt mindenekelőtt. Ezek az edimburgi fellegvárba 
zárkózván, hol biztosságban vélték magukat a skótok táma
dásaitól és segélyt vártak a franczia udvar részéről, melyet 
ez megígért, ha 1573-ki pünköstig ellentállanak, Lethington és 
Kirkaldy el nem fogadták Morton részszerinti ajánlatait, me
lyeknek őszinteségében kétkedtek. Azt kívánták, hogy a 
megbékűlés a királynő egész pártjára kiterjedjen, s hogy az 
edimburgi fellegvár a békekötés után hat hónapig grangei 
Kirkaldy parancsnoksága alatt maradjon. Ez annyit tett volna
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mint bevárni a franczia csapatokat, melyek akkor la Rochelle 
ostromával voltak elfoglalva, s módot tartani fen a harcz újra 
kezdésére bővebb segélyforrásokkal s a siker nagyobb való- 
szinüségével. Egy ily egyezvény meg nem felelhetett Morton 
kivánatának. Azért felhagyván kísérletével maga részére té
ríteni a kastélyiakat, mint őket a fellegvár után nevezték, a 
Hamilton és Gordon nemzetségekhez fordúlt.

Ezek öt év óta sikertelenül küzdvén a királynő érdeké
ben, mindinkább kifáradtak s érezni kezdék erőtlenségüket. 
Erzsébet nyílt beavatkozása még inkább elcsüggeszté őket. 
Miért is hajlandók voltak alkudozásba bocsátkozni a kormány
zóval, Killegrew közbenjárása mellett. Titkos megállapodás jött 
létre köztük és Morton között, mely szerint a Darnleyn és 
atyján Lennox volt kormányzón elkövetett gyilkosságok meg
torlása végett büntető eljárás nem indíttatik, könnyen megtör
ténhetvén, hogy mindkét rész bűnös azokban, kissebb nagyobb 
mértékben. Ezen kölcsönösen tett és elfogadott s a béke elő
készítésére szolgálandó biztosítás után a végleges egyesség 
föltételei kerültek tárgyalás alá Perthben, egy részről a kor
mányzó biztosai más részről pedig Huntly gróf s Arbroath 
lord, Chátellerault herczeg fia között. Killegrew fáradozásai 
és közreműködése folytán abban állapodtak meg, hogy az el
pártolt lordok egy ünnepélyes nyilatkozatban helyben hagyják 
a reformált vallást, úgy mint az megalapíttatott, alávetik ma
gukat a király uralma és Morton kormányzósága alá, törvény
telennek nyilvánítják mindazon intézkedéseket, melyek VI. Ja
kabnak Stirlingben történt megkoronáztatása óta ezen kormány 
ellen létrejöttek; s hogy viszont ők javaikba és méltóságaikba 
visszahelyeztetnek s a királynő párthívei ellen hozott kormány 
tények megsemmisíttetnek, ezek pedig teljes közbocsánatot 
nyernek. Ezê n egyesség után, melyet Huntly gróf vitéz fivé
rére Gordon Adámra is kitérj esz tetett, Grey és Oliphant lordok 
az ayri shériíf és Buccleugh és Johnston lairdek meghódolása 
következett. A kormányzó 1573. február 23-án irta alá a perthi 
békekötés czikkelyeit, melyek által a királynő pártja lefegy- 
vereztetett és megsemmisíttetett.

Ezen párt csupán csak az edimburgi fellegvárat tartotta 
még hatalmában. „Most már, igy irt Killegrew Burghleynek, 
csak a várat kell bevenni, hogy a király iránti hódolat általános



90

az ország pedig egyesülve legyen.a A várbeliek helyzete nap
ról napra mostohább lett, egészen magukra voltak hagyatva. 
Sőt Blackness vára is átadatott Kirkaldy Jakab, Vilmos test
vérének neje által Morton részére, ki őt elcsábította. Ezen 
árúlás daczára s tekintet nélkül azon bajokra, melyek a to
vábbi ellenállást akadályoztaták, sir Kirkaldy Vilmos nem 
gondolt megadásra. Ezen vitéz s most úrnője iránt makacs 
hűségű férfiú minden egyességet visszautasított. Nem hajlott 
régi barátja Knox kérései és vallásos fenyegetéseire, ki kevés
sel halála előtt Lindsay lelkészt küldé hozzá, ezen szavakkal: 
„Menjen a várba ama férfihez, kit mint tudja annyira szeret
tem, és mondja meg neki, miszerint általam küldetett még 
egyszer a végből, hogy öt Isten nevében ama gonosz ügynek 
abbanhagyására felszólítsa. Ha nem teszi, sem azon meredek 
kőszirt, melyben oly botorúl bízik, sem ama világi férfiú 
(Lethington) okossága, kit félistennek tart, sem az idegenek 
segélye meg nem mentik. Gyalázatosán kiragadtatik fészké
ből s nap szine előtt bitófára akasztatik, ha gyorsan meg nem 
változtatja életét s nem folyamodik Isten irgalmához.“ A ve
szély közvetlen közele csakúgy mint Knox komor üzenete nem 
volt képes megrendíteni a bátor Kirkaldy határozatát. Lething
ton, Hume, Melvil Robert, Pitadrow baj társaival, kétszáz főnyi 
őrséggel sem rendelkezvén, de bizván a fellegvár erős voltá
ban, azt hitte bevárhatja a Francziaország részéről ígért se
gélysereget.

Ezen oly nagyon óhajtott és szükséges segédcsapatok 
azonban nem voltak megérkezendők. Ellenben Erzsébet Kil- 
legrew szorgalmazásai folytán elhatározta ellátni Mortont azon 
eszközökkel, melyekre Skóthonban szert nem tehetett, hogy 
amaz úgy szólván kétségbeesett ügynek utolsó védbástyáját le
rombolhassa. Két mérnök, kiket az edimburgi fellegvár szem- 
ügyrevétele végett kiküldött, úgy nyilatkoztak, hogy a vár 
rendes ostrom ellen alig húsz napig lesz tartható. Az ostrom 
tehát elhatároztatván, sir Drury W. berwicki kormányzó bíza
tott meg annak vezényletével. Drury ötszáz puskásból és 
száz ötven lándsásból álló csapattal és nehéz ágyú ütegekkel 
indúlt meg Berwickből s Leithban szállott ki. Onnan Edim- 
burgnak tartott, hol april 25-én érkezett meg, s hol a kor
mányzónak hétszáz főnyi csapatja hozzá csatlakozott. Ezen
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kicsi hadsereg épen akkor látott a fellegvár ostromához, mi
dőn az összegyűlt parlament helybenhagyta az Angolországgal 
kötött frigyet, Huntlyt és Balfourt a perthi egyezvényhez ké
pest javaikba és czímeikbe visszahelyezte, s hatalmaskodási 
Ítélettel sújtotta a várbelieket.

Ezek a kormányzó nevében megadásra szólíttatván fel, 
kinyilatkoztatták, hogy inkább a vár romjai alá temettetik 
magukat. Az ostromlók ekkor ágyúikat ütegenként helyezték 
el a vármüveket uraló magaslatokon s május 17-én a tüzelést 
megkezdették. A lövések a vár főbástyája ellen irányoztatok, 
mely Dávid tornyának neveztetett. A fellegvár ágyúi hiá
nyosan kezeltetvén csakhamar elhalgattak, s hat napi szünetlen 
ágyúzás után május 23-án délután a Dávid tornya nagy ro
bajjal összeomlott. Másnap 24-én Wallace tornya hasonlókép 
összelövetett s 26-án a fellegvár külső erődítményei ellenállás 
nélkül bevétettek az ostromlók által, kik most általános ro
hamra készültek.

Azonban az őrség tovább ellent nem állhatott. Lőszereik 
kifogytak. A katonák víz híjján majd mind megbetegedtek. 
Alig negyven harczképes bajnok maradt az ostrom visszaveré
sére. A grangei laird ekkor átlátta, hogy tovább nem daczol- 
hat, s 26-án estve a vár falára lépett fehér vesszőt tartván 
kezében. Két napi fegyverszünetet nyert a vár átadásának 
előkészítésére. Azt kívánta, hogy az őrség szabadon kivonúl- 
hasson s javaitól meg ne fosztassék; hogy Hume és Lethington 
Angolországba vonúlhassanak vissza, s hogy ő maga hazájába 
mehessen s ott ne háboríttassék.

A kormányzó reá nem állott ezen föltételekre. Már már 
hatalmában tartván fő elleneit, nem akarta őket elszalasztani. 
Azt követelte, hogy az őrségbeli katonák elkülönözve és fegy
vertelenül vonúljanak ki a várból, mehetvén aztán, mindenki 
merre kinek tetszik, s hogy kilencz főnökeik, s ezek között 
Kirkaldy, Hume, Lethington s Melvil Robert alávessék magu
kat az angol királynő rendeletének a közte s a skót király 
között létező szerződés értelmében. Ez annyit tett, mint ki
jelenteni, hogy kegyeimet nem nyernek. Átlátván sorsukat, 
félbenszakíták az alkudozásokat, hogy inkább karddal kezük
ben essenek el, de vitézeik vonakodtak kétségbeesett harczra 
szállni vélök. Felzendűltek s a vár ormaira akarták akasztaui
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Lethingtont, ha hat óra alatt rá nem bírja a grangei lairdet 
a vár átadására. A hős laird, ezen sanyarú végsőségre jutván, 
halállal fenyegetvén ellenei s elhagyatván katonái által, Le- 
thington tanácsára oly módhoz folyamodott, mely legalább 
némi reménynyel kecsegteté. 29-én éjjel titkon a várba bocsá
tott két zászlóalj angol katonát, s övéivel együtt Drurynak 
adta meg magát, kijelentvén hogy Erzsébet királynő nem pedig 
Morton kormányzó foglyainak tekintik magukat.

De Morton nem engedte, hogy martaléka kiragadtassék 
kezeiből, Mindenekfelett tartván ama két férfiú ügyességétől 
és vitézségétől, menekülni akart tőlök, hogy háborítlanúl s aka- 
dálytalanúí kormányozhasson. Irt tehát Burghleynek, vissza
követelvén tőle a foglyokat, kiket mint Skóthon bajainak és 
zavarainak főszerzőit akart megbüntettetni. A nemtelen Kil- 
legrew, kit pedig sem gyűlölet nem indított, sem aggodalmak 
nem késztettek, szintén pártolta Morton kivánatát. Viszont 
Lethington és Grange is Burghleyhez fordúltak, hajdani ba
rátságukra hivatkozván s Erzsébet irgalmába, kegyességébe s 
előrelátó pártfogásába ajánlván magukat: „Bízunk benne, úgy
mond ának, hogy ő fölsége nem fog minket hatalmán kívül 
helyeztetni és halálos elleneinknek kiszolgáltatni. Ha nagy
lelkű kegyességét reánk kiterjeszteni méltóztatik, biztos lehet 
benne, hogy örökre hívei leszünk mint bárki más e nemzet
beliek vagy alattvalói közül, a mennyiben most inkább köte
lezhetjük le magunkat irányában mint valaha, s ő fölségének 
jótéte által örök hálára indíttatunk. Jelen helyzetünkben, igaz 
nem nagy hasznunkat veheti, de ha ő fölsége módját nyújtja 
később talán majd szolgálatára lehetünk. Uraságod tudja már 
most kivánatunkat. Kérjük szíveskedjék azt gyámolítani. Soha 
uraságod barátsága ily támaszt nem nyújthatott. Gyakran ta
pasztaltuk annak hatását, s esedezve kérjük ne vonja azt meg 
tőlünk jelen sanyarúságunkban, midőn inkább mint valaha 
szükségeljük. Ha uraságod közbenjárása folytán, életben ma
radunk, örökre leköteleztetünk uraságod iránt. O fölsége ha
talmában vagyunk, cselekedjék velünk tetszése szerint.u

Ezen, harmadnap a vár feladása után kelt szívreható 
levél egy perezre megindítá Erzsébetet. Nagylelkű könyör 
vagy pedig csak kétség támadt-e benne, nem jobb volna-e meg
menteni két oly tehetséges és nagy befolyású férfiút, mint sem
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Mortonnak áldozni fel őket? Bármi okozta legyen is fenaka- 
dását, előbb értesíttetni kívánt bűneik mennyisége és minő
sége iránt. Azonban Morton és Killegrew ismételt sürgeté
seire hajolván, embertelenül megparancsolta a foglyok kiszol
gáltatását. Ez annyit tett, mint biztos halálra küldeni őket. 
Mielőtt ezen kegyetlen rendelet Skóthonba érkezett volna, 
Lethington kimúlt börtönében. Természetes vagy önkénytes 
halála által megmenekült azon kinos végtől, melyre vitéz baj
társát grangei Kirkaldyt kárhoztatá Morton hideg boszúja. 
Hasztalanúl fordúltak a kormányzó ösmeretes fukarságához s 
kisérlették megnyugtatni nagyravágyását. Száz nemes vitéz, 
rokonai és barátjai a hőslelkű és rettenetes lairdnek, készek 
voltak megváltani életét, három ezer márkát fizetvén évenként 
a kormányzó számára és sérthettem bond által az Angus és 
Morton családok örökös szolgáivá lenni kötelezvén magukat. 
A kormányzó kérlelhetlen maradt. El akarván rémíteni mind
azokat, kik hatalmának ellenszegülhettek, nem hajlott semmi 
kérésre, visszautasított minden ajánlatot. A grangei laird test
vérével sir Kirkaldy Jakabbal együtt augustus 3-án gyalázato
sán felakasztatott Edimburgban a kereszt előtti nyilvános pia- 
czon. Csüggedetlen bátorsággal halt meg, mint reformált ke
resztény mély bűnbánatot fejezvén ki a vesztőhelyen, s fogoly 
úrnője rendületlen hívének vallván magát. Lethington és gran
gei Kirkaldy bukásával megtörött Stuart Mária pártja s ele
nyésztek végreményei Skóthonban.

Ezen fejedelemnőre nézve ép oly fájdalmasan mint leve- 
rőleg hatott annak híre. Nem gyanította mily veszélyben 
forgott Killegrew titokteijes alkudozásai alatt, bár a szent- 
bertalanéji merénylet óta új szigort kellett tapasztalnia. Ot 
hónapnál tovább ki nem mehetett, s nem Írhatott. Fogsága 
csak az edimburgi vár bevétele s pártjának végromlása után 
lett némileg enyhítve. A bús fogoly nő akkor elcsüggedt. 
Az angolországi katholikusok, kik szabadítását 1569-ben és 
1570-ben megkisérlették, száműzettek vagy elrémíttettek; Nor
folk herczeg, ki összeesküvést forralt érdekében, halállal bűn
hődött, a skótok, kik öt éven át hűséggel viseltettek iránta, 
kénytelenek voltak fiát királyúl elösmerni, s meghódolni Mor
tonnak mint kormányzónak szilárdúl megalapított uralma alá; 
a spanyol király, inkább csak Erzsébetet összeesküvések és
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háborgások által nyugtalanítani, mintsem Stuart Máriát hatha
tósan segíteni szándékozván, mindig Ígért és soha sem csele
kedett; Francziaország királya pedig harczban lévén a pro
testánsokkal s nem bízván a katholikus alattvalóiban, politi
kai tekintetekből áldozta őt fel rettenetes és diadalmas vágy
társnőjének.

Ezen helyzetben, nem bírván többé támasszal az ország
ban s nem reménylhetvén segélyt a külföldről, megváltoztatta 
viseletét és beszédmódját. Megkísértette alázatossággal engesz
telni meg Erzsébetet. Szép szerivel igyekezett visszanyerni 
szabadságát, melyet nyílt erővel el nem érhetett. Eleinte 
sértve érezte magát büszkeségében azon halgatás által melyet 
Erzsébet tanúsított iránta, nem felelvén számos leveleire. De 
visszatartóztatta boszús és kevély érzelmeit. Belenyugvással 
tűrte sorsát s az érzelmeiben kevély, panaszaiban ékesen- 
szóló, terveiben túlcsapongó és merész királynő szelíd, csendes 
s majdnem alázatos fogolynővé Ion. Került mindent mi Er
zsébetnél gyanút ébreszthetett volna; s korlátolta levelezéseit, 
melyek főleg özvegy tartási ügyeire és jövedelmeire vonatkoz
tak Francziaországban. Viszont engedélyt nyert sétálni menni a 
sheffieldi kertbe és ligetbe. Börtöne nedves falaitól csúzt ka
pott karjába, mely koronként gátolta az Írásban, és fájdalmas 
feszítésekkel tetézte májbaját, melyben régóta szenvedett, s 
mely viszontagságai következtében még inkább elharapózott. 
Miért is engedélyt kért és nyert koronként a Sheffieldhez kö
zel fekvő Buxtonba rándulni át, az ottani fürdők használatára.

Kétszeresen érezvén henye fogsága unalmait, mióta nem 
forralt terveket Angol- és Skóthonban s a szárazföldön s nem 
tölthette idejét a titkos levelezéseknél szükségelt jelbetűk össze
állítása s átalakításával, nem íratott leveleket Curie skót, és 
Raullet franczia titkárai által s nem fáradozott ügyes és hü 
ügynökök megszerzésén és alkalmazásán, most madarakat tar
tott s különböző fajtájú kutyákkal környező magát s tővel 
dolgozott. „Glasco úr, irá francziaországi követjének, kérem 
szerezzen számomra ismét gerliczéket, s barbariai tyúkokat, 
hadd lássam, vájjon tenyésznének-e ez országban . . . kedvem 
telnék, ha kalitkában tarthatnám mint más kis madarakat, 
melyekhez csak juthatok. Rab időtöltései ezek.u Más alka
lommal kis kutyákat kívánt. „Ha bátyám Guyse bibornok úr
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Lyonba utazott, mondá, bizonyosan küld nekem egy pár szép 
kis kutyát, s ön szinte egy párt fog venni számomra, mert 
olvasáson és munkán kivűl semmiben sem gyönyörködöm mint 
azon oktalan kis állatkákban, melyekhez juthatok.u

Úgyszintén selymet, atlaczot, s szalagokat rendelt meg> 
hogy kézimunkákat készítsen, melyeket aztán a franczia kö
vet ta Mothe Fénelon közbenjárásával Erzsébetnek ajánlott 
fel. Értesülvén, hogy elfogadtattak, következőleg irt ezen ki
rálynőnek : „Asszonyom, jó  néném, miután oly szívesnek mu
tatkozott De la Mothe úr irányában s kedvesen vette bátor
ságomat, melyei általa munkám csekély mutatványát fel- 
ajánltatám, meg nem állhatom, hogy ezen szavaimmal ki ne 
fejezzem, mennyire boldognak érzendem magamat, ha jóvá
hagyni méltóztatik, hogy minden kitelhető módon igyekezzem 
valamiképen visszanyerni kegyes jóindulatát, mely tekintetben 
igen óhajtanám, miszerint valamely akaratnyilvánítás által szí
veskednék tudtomra adni, mikép és miben nyerhetném meg 
tetszését, s tanúsíthatnám engedelmességemet.u

Ebbéli buzgalmában felszólította a glasgowi érseket, kül
dene számára Francziaországból műtárgyakat, melyeket Erzsé
betnek ajándékul adhatna. „Ha bátyám, a bibornok úr, ezt 
irá, szives volna küldeni nekem valami csinos tárgyat, vagy 
pedig karpereczeket vagy egy tükröt, a királynőnek ajándékoz
nám. Ha valami újat talál, vétesse azt meg számomra, s ha 
bátyám valami emlékmondatot tudna, köztem s a királynő 
között alkalmazhatót, az efféle kis bohóságok talán kellemesebb 
időtöltést szereznének neki mint bármi más. Ezen adományok 
kedvező leg fogadtatván, örült azon, s másokat tervezett. „Kü
lönös megelégedésemre szolgál tudósítása, ezt irá la Mothe 
Fénelonnak, hogy kedves nővérem a királynő irótárczámat 
szivesen venni méltóztatott, mert semmit sem óhajtók inkább, 
mint hogy a legfontosabb úgy mint legcsekélyek dolgokban 
tetszését megnyerhessem, mindenekelőtt jó indulatát reményi- 
vén megnyerni, s nem kételkedvén, hogy azután a többiben is 
kegyes leend irántam. Most egy fejdíszt készítek számára 
egymásután, de kevesen segíthetnek ezen finom munkánál, s 
azért még be nem fejezhetém. Ha inkább valami reczés mun
kát szeretne, olyat készítenék. Addig is kérem szerezzen 
számomra sodrott aranyszálakat ezüst pillantyúkkal a lehető
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legfinomabbat, s hat rőfnyit küldjön abból s húsz röf kettős 
czérnát, vagy pedig keskeny átlátszó arany paszományt.w

íme mire jutott a szegény Stuart Mária Ezen büszke s 
csak az imént még oly nyugtalan fejedelemnő, pipere holmi 
készítésével foglalkozott börtönében annak számára, ki a nép
jog  s fejedelmi méltóság ellenére őt ott fogva tartotta. Szintúgy 
Erzsébet főtanácsosait is megnyerni igyekezett. Felkérte a 
családjához tartozó herczegeket, küldenének ajándékokat és 
köszönő leveleket Leicesternek, ki magát jóakarójának állí
totta. Barátságosan irt Burghleynek, kivel a buxtoni fürdőben 
találkozott. Sőt hizelgett a nyugtalan Walsinghamnak is, ki 
államtitkár lett, mióta Burghley főkincstárnoki méltóságra ju 
tott. Hogy saját kifejező beszédmódjával éljünk, tartott ezen 
országiár „háborgó képzelődéseitől,u ki most a pártok rendőri 
főfelügyeletével lévén megbízva, őrködött Erzsébet biztossága fe
lett. Minélfogva ezt irá a franczia követnek: „ígérje meg neki 
részemről, hogy soha semmit sem követek el életemben úrnője 
a királynő ellen, s hogy ha ezen föltétel alatt barátom akar 
lenni, ép annyira fogom őt becsülni, a mennyire tartottam 
tőle mindeddig.44

III. Henrik trónralépte IX. Károly halála után fölélesz
tette némileg Stuart Máriâ  reményeit. Hajdan mint Anjou 
herczeg IH. Henrik a katholikus párt főnöke volt Franczia- 
országban, s ildomos és szilárd férfiú hírére tett szert, melyet 
uralkodása által nem igazolt. Fivérei közűi ő volt az, kinek 
hajlandóságára Stuart Mária leginkább számított. Egy ideig 
azt hitte, hogy nagyobb erélylyel fogja védelmét felkarolni 
mint IX. Károly. Esedezve kérte, ne ösmerné el fiát Skóthon 
királyának, s ne illetné őt e czímmel. Azt kivánta, lépjen 
vele titkos szövetségre, jogainak visszaszerzése végett, s külö
nösen ne újítsa meg a IX. Károly és Erzsébet között 1572-i 
april havában kötött egyességet. „Ha a király cserben hagy, 
így irt, s Erzsébettel szövetkezik, életemet veszélybe dönti |S 
erősbíti ellenségeit valamint az enyéimet.44

Azonban ekkor fő támaszát veszté el a franczia udvarnál, 
a lotharingiai bibornokot, kihez minden rokonai közül a leg- 
gyöngédebb szeretettel ragaszkodott s kiben leginkább bízott. 
Mily fájdalmat érzett e miatt, s szivreható szavakkal fejezé ki 
azt a glasgowi érsek előtt: „Hála Istennek, hogy mindeddig
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nem küldött reám oly bánatot, melynek elviselésére erőt nem 
nyújtott volna. S habár e pillanatban nem tilthatom s nem 
gátolhatom szemeimet, hogy ne sirjanak, hosszú viszontagsá
gaim alatt megtanúltam minden bajra vigaszt s egy jobb létet 
reményleni. Igen hát, fogoly vagyok, s Isten egyikét szólí
totta el azon lényeknek, kiket leginkább szereték. Mondjak-e 
többet? egy csapással atyámtól s bátyámtól fosztott meg. 
Ha majd úgy rendeli, követni fogom, kevesebb bánattal.w

Ugyanakkor midőn nélkülözte a lotharingiai bibornok 
támogatását a franczia udvarnál, elenyészni látta III. Hen
rikben helyezett reményeit is. Ezen igen szellemdús de kevés 
belátású, bátor de jellemtelen fejedelem anyjának igazgatása 
alatt ugyanazon határozatlan politikát követte, mely megza
varta s vérrel szennyezte IX. Károly egész uralkodását. Ezen, 
a pártok iránt kíméletes, az egyesek irányában pedig kétszínű, 
majd alkudozó majd ismét harczias politika, mely gyakran 
egyedül csalárd vagy erőszakos eszközök által orvosolható 
gyöngeségekre vezetett; s majd ismét mulékony engedménye
ket vagy szilárdság nélküli ellenzéseket idézett elő, a balsze
rencse úgy hozván magával, megfelelt az ország állapotának, 
a kor szellemének, és Medicei Katalin hajlamainak. Nem si
kerülvén a királyi hatalom tekintélye által a protestantismus 
eltűrésére bírni a katholikusokat, sem amazokat visszatéríteni 
a katholikus hitre, az eszélyes de változékony Katalin csak 
elégületlenné tette mind a két pártot. Utóvégre a navarrai 
királyt és a protestánsokat Erzsébethez, a Guiseket és katho
likusokat pedig II. Fülöp felé terelte.

Hajolván anyja tanácsaira, III. Henrik De la Chátre urat 
rendkívüli követ minőségében Londonba küldötte, a vég
ből hogy az 1575ik év tavaszán megújítsa az 1572-i april 
hóban kötött szövetséget. Stuart Mária az új királyt az előbbi 
nyomain haladni s egészen a hozzá nem igen hajlandó anya 
királynő befolyása alá jutni látván, mit sem várt többé tőle s 
ismét II. Fülöp felé fordúlt. Újra megindította titkos alkudo
zásait a spanyol katholikus párttal, s a római pápához folya
modott a rossi püspök közbenjárása által, kit a római udvar
nál hitelt meg, mióta Erzsébet 1573-i deczemberben szabadon 
bocsátotta. XIII. Gergely volt az akkori pápa, ki elődje V. 
Pius terveit követvén, sokáig fölkelést szított Irlandban, és

Stuart Mária. II. 7
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sürgette II. Fülöpöt, állítaná helyre a katholicismust Angol
országban hadjárattal, melynek vezénylete ausztriai dón Jüanra 
lett volna bízandó. Indítványba hozá Stuart Mária házasságát 
ezen iíjú herezeggel, kire az angol és skóthoni buzgó katho- 
likusok már 1571-ben gondoltak volt, előnyt adván neki Nor
folk herczeg felett, és ki miután meghódította a mórokat 
Spanyolországban, legyőzte a törököket a földközi tengeren. 
A pápa nem kételkedett, hogy a lepantoi és tunisi hős „vitéz
ségénél és jó  szerencséjénél fogva sikeresíteni fogja ezen vál
lalatot is.“ Ezen házassági és hadjárati kettős terv, melyet II. 
Fülöp 1574-ben meghalgatott de helyben nem hagyott, meg- 
ujíttatott 1577-ben, midőn ausztriai dón Juan Német-Alföld 
kormányzójává lett Requesens helyébe, kinek engesztelő rend
szere csak úgy nem vezetett sikerre mint Álba herczeg rém
uralma. Don Juan egy etért vén Guise herezeggel, előrelátó 
nagyra vágy ás sál azt irá bátyjának a királynak, hogy Német- 
Alföld meghódítása csak AngoJországban hajtandó végre.

De II. Fülöp közönyösnek mutatkozott ezen vállalat 
iránt. Nem akarta eltéríteni haderejét az afrikai és flandriai 
partokról, hol az akkor működött. Nem hajlott Stuart Má
riának bajosan sikeresíthető, de töbször ismételt ajánlatára, 
hogy átadja neki fiát, és Skóthonból Spanyolországba küldi át. 
Ezen ajánlatot még egy más is követte. Stuart Mária nem 
szorítkozott arra, hogy fiát a katholicismus kezese gyanánt 
II. Fülöp hatalmára bízza, de sőt kitagadni szándékozott őt, 
az európai katholicismus hatalmas védőjére ruházván minden 
jogát. Gyakori betegeskedése, fogságának veszélyei s fondor
latainak lehető következményei egy végrendelet tervezésére 
indították öt, melyben következő, bizonyára igen katholikus, 
de nem épen anyai s nem is fejedelmi záradék foglaltatott: 
„Előmozdítani kívánván a római katholikus apostoli egyház 
dicsőségét, díszét és fentartását, melyben élni és halni kívá
nok, azon esetre, ha fiam a skót királyi herczeg arra vissza
téríttethetik, rósz neveltetése daczára melyben nagy sajnála
tomra Calvin eretnek hite szerint pártütő alattvalóim között 
részesült, Őt skót királyságom, s Angolország s mellék tarto
mányainak koronájára való igaz jogom egyedüli és egyetlen 
örökösévé teszem . . . ellenkezőleg, ha nevezett fiam tovább is 
a mondott eretnek vallás híve marad, Angolországban s bárhol



99

másutt létező minden jogomat a katholikus királynak vagy 
tetszése szerint bárkinek övéi közül átengedem, átadom, s ado
mányozom ő szentségének tudtával és beleegyezésével, részint 
mivel ö benne látjuk most a katholikus vallás egyedüli biztos 
támaszát, részint pedig háladatosságból azon kegyes kedvez
ményekért, melyekben én magam s az általam ajánlottak leg
nagyobb szükségemben nála részesültünk, s tekintettel lévén 
egyszersmind azon jogokra, melyek általa igényeltethetnének 
a nevezett országok és tartományokra. Viszont jutalmul ese
dezve kérem, hogy szövetséget kössön a lotharinglai s ha lehet 
a Guise nemzetséggel, azon faj iránti kegyelet okáért, melyből 
anyai részen származtam.u

Ezen 1577-i február hóban kelt végrendeletében Stuart 
Mária egyedül a katholikus ügy érdekét s diadalát tartotta 
szem előtt. Királynő létére nem tartózkodott a korona birto
kát a vallás igazhitüségének rendelni alá, mint az később 
Francziaországban is történt a népuralmi ligapárt részéről. 
De mind ez mitsem használt. Ezen időtájban ide s tova 
hányattatott a nélkül, hogy valamit kisérlhetett vagy tehetett 
volna. Angolországban senki sem nyilatkozott részére Norfolk 
herczeg halála óta. Skóthonban Morton nyolcz éves uralma 
alatt, mely ugyan 1578-ban rövid időre megingattatott, még 
csak gondolatlan sem fordúlhattak Stuart Mária felé. A száraz
földön ezen fejedelemnő határozatlan tervei megtörtek III. 
Henrik nyilt elpártolásán, ki saját szavai szerint inkább az 
angol királynő barátságát mint a skót királynő szabadulását 
óhajtotta; II. Fülöp tétlen óvatosságán, ki az Örökül nyert 
Portugal katonai megszállására készült és ausztriai dón Jüan
nak Német-Alföld meghódítása előtt bekövetkezett halálán; 
végül pedig unokabátyjának Guise herczegnek hatalomtalansá- 
gán, ki Franczia- vagy Spanyolország segítsége nélkül mit 
sem volt képes érdekében megkísérlem.

Csak 1581-ben Morton végleges bukása után ujúlt meg 
a küzdelem ismét Stuart Mária és Erzsébet között Morton 
egymaga tovább viselte a kormányzóságot mint három elődje 
együttvéve. Ot éven át békében tartotta Skóthont, a nélkül 
hogy ott új pártok képződtek, s a hajdani viszályok ismét 
föléledtek volna. Ezen háborítlan béke alatt az ország felvi- 
rúlt, a protestáns forradalom és közegyetértés gyümölcseit
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élvezvén. A városi műipar kifejlődött, a tengerészet kiterjedt, 
a népesség jóléte gyarapodott, s Erzsébet követjei meglepetve 
s majdnem irigységgel szemlélték Skóthon kedvezőbbre for- 
dúlt állapotát. Azonban hosszú béke és fegyelem össze nem 
fért a skót nemesség szellemével és szokásaival. Utóvégre is 
terhére vált engedelmessége Morton iránt, kinek telhetlen fu
karsága s büszke uralma új cselszövényeik előmozdítására 
szolgált.

A király nevelője Erskine Sándor s egyik gyámja Bu
chanan G. főnökségük alatt szövetség létesült Morton megbuk
tatására. Ezen szövetség, melyhez a hajdani pártok fő tagjai 
közűi számosán, névszerint Athol, Argyle, Montrose és Glen- 
cairn grófok, Glammis korlátnok, a dumferlingi apát, Tulli- 
bardin ellenőr, Lindsay, Ruthven, Ogilvy, Herries lordok stb. 
hozzájárultak, 1578-i márczius hóban megfosztotta Mortont a 
kormányzóságtól, s a még nem egészen tizenkét éves VI. Ja
kabra ruházta a királyi teljhatalmat, melynek gyakorlatát 
a szövetségesek maguk között megosztották. Morton belenyu
godni látszott elmozdításába, s miután Ő maga hirdette ki 
Edimburgban a király közvetlen uralmát, nyugodtan Dalkeith 
várába vonúlt vissza. Látszólag lemondván minden nagyravá- 
gyási eszméről, békés mezei foglalkozásokkal töltötte idejét, 
de alattomban azoknak bukását készítette elő, kik az övét 
okozták.

Alig két hónappal elmozdítása után, ezen álnok és 
merész férfiú ügyes bátorsággal s teljes sikerrel támadott fel 
ismét. Szövetségese Mar gróf, a hajdani kormányzó fia s a 
Douglasok segítségével hatalmába ejtette Stirling várát s 
az ifjú király személyét. Ekkor mellőzvén ugyan a kormány
zóság helyreállítását, egy a stirlingi várban összegyűlt s be
folyása alatt álló parlament nevében tanácsot alakított, mely 
az ügyigazgatás vezetésével volt megbízva VI. Jakab névleges 
uralmának fentartása mellett. Ezen tanács főnöksége Mortonra 
ruháztatott. Ekként habár más alakban ismét a királyi hata
lom birtokába jutván, Morton egyességre lépett ellenségeivel 
vagy eltiporta őket. Argyle, Lindsay és Montrose a titkos ta
nácsba felvétettek. A katholikus Athol gróf hirtelen halállal 
múlt ki, miután Mortonnál ebédelt. A birtokainál fogva oly 
hatalmas s a trónhoz közel álló Hamilton nemzetség leveretett.
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Hogy megnyerje a király kegyeit, ki örökölte Lennox gróf 
gyűlöletét a Hamiltonok ellen, Morton halálra üldözte ez utób
biakat. Az ősz Chátellerault herczeg több évvel ezelőtt halt 
meg. Hároní fiai elfogattak, vagy hazájuk odahagyására 
kényszeríttettek. A legidősebb, Arran gróf, régóta elmehábo
rodott lévén, anyjával együtt Draffen várában letartóztatott s 
fogva maradt. A második, Arbroath lord Flandriába mene
kült, s a harmadik, Claudius lord Erzsébetnél keresett mene
déket. Miután felforgatta ezen félelmes nemzetséget, mely a 
két kormányzó Murray és Lennox meggyilkolásában volt bűnös
sége miatt száműzetett, s melynek javai és czímei mások ré
szére adományoztattak, Morton hatalma szilárdúl megalapítva 
lenni látszott a király simúlékony alárendelése, Angolország 
nyílt pártfogása és Skóthon félénk engedelmessége által.

Mindamellett egy más, még pedig ez úttal döntő forra
dalom volt készülőben ellene. Két ifjú skót müve volt az, kik 
nem régen érkezvén a szárazföldről, megnyerték VI. Jakab 
bizalmát s kedvenczeivé lőnek. A D’Aubigny név alatt ösme- 
retes, vonzó külsejű, müveit szellemű, finom és szelíd erkölcsű 
Stuart Esmé, elhagyta a franczia udvart, melynél növekedett 
s 1579-i September 8-án a skót udvarnál megjelent, titkos kül
detéssel lévén megbízva Guise herczeg részéről. Katholikus 
létére helyettesítendő volt Athol grófot az ország régi vallásá
hoz hű, s királyai nemzetségéhez ragaszkodó párt élén. VI. Ja
kab, kinek unokatestvére volt, különös kegygyei fogadta, rend
kívül megkedvelte, kamarásának nevezte ki s Lennox gróffá 
emelte. Ily rögtöni kitüntetés nyugtalanította Mortont és 
Erzsébetet. Gyanúval viseltettek Lennox szándéka iránt, kit 
mint katholikust a vakbuzgó presbyteri párt megtámadott, az 
angol párt pedig azzal vádolt, hogy az ifjú királyt hatalmába 
ejteni, Dumbartonba vezetni, onnan pedig Skóthonból eltávo
lítani igyekszik. Ezen bizalmatlanság nem volt alaptalan, 
minthogy Stuart Mária az 1579-i és 1580-i években csakugyan 
azon szándékkal viseltetett, hogy fiát Skóthonból eltávoztassa. De 
akkor még egyet nem értett D ’Aubignyval: s nem Franczia- 
de Spanyolországba kívánta vitetni az iíjú királyt.

Erzsébet értesíttetvén Morton által, sir Bowes Róbertét 
küldötte Skóthonba, hogy a Guisek franczia ügynökének be
folyását ellensúlyozza VI. Jakabnál, biztosíttatván őt öröksé
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géről, ha az angol ügyhöz hű marad. Azonban egy ily távol 
kilátás le nem küzdheté a még gyermek király eszméjében 
élénk hajlamait, s ragaszkodó vonzalmát. Lennox megóvta egész 
befolyását. Ügyesen megnyugtatá a presbyteri lelkészeket, 
protestánsnak vallván magát, s ifjú urának tulajdonítván meg
térítését, ki Buchanan által képeztetvén a kérdezgető módszer 
után, már is gyakorlattal birt a vitatkozás terén. Ekkép hó
dolt ezen fejedelem hittudományi hiúságának, ki elragadtatva 
kedvencze kellemes tulajdonaitól, reá bízta Dumbarton vár 
őrizetét. Ezen erősségre Lennoxnak szüksége volt, hogy 
könnyebb szerivel hajthassa végre szándékát; de mindenekelőtt 
Mortont kellett megbuktatnia.

Eltökélte azt, s ebbeli vállalatánál segédet nyert egy má
sik merészebb s ügyesebb skót fi, Stewart Jakab, Ochiltree 
laird másodszülött fia személyében, ki miután mint kalandor tiszt 
részt vett a szárazföldi háborúkban, Skóthonba visszatért s a 
királyi testőrség kapitánya volt. Igen kedveltetvén ura által, 
ragaszkodván Lennoxhoz s egyetértvén a Morton ellen szövet
kezett hatalmas főúri párttal, Stewart Jakab kapitány a Darn- 
leyn elkövetett gyilkosságban való bűnösséggel vádolta a haj
dani kormányzót, s letartóztatá Őt a tanács közepette s a ki
rály jelenlétében. Ezen hallatlan merény tökéletesen sikerült. 
Az angol párt közel romlását jelenté Skóthonban. Erzsébet 
végképen felindúlt azon. Semmit sem mulasztott el, hogy 
Mortont megmentse, de mind hiába. Fenyegető parancsai, a 
híres izgató Randolph fondorlatai, ki különösen e czélból 
Edimburgba küldetett, egy a határon átkelni és Skóthonba 
betörni kész angol hadsereg Összevonása Hunsdon lord alatt, 
nem mentheték meg a hajdani polgárháborúk ezen utolsó főnö
két s több rendbeli gyilkosságok czinkosát azon gyászos sors
tól, melyre Riccio, és Darnley, és Murray, és Lennox, és 
Lethington és grangei Kirkaldy jutottak, s melyet sem Bothwell 
sem Stuart Mária el nem kerülhettek, kik közűi az első már 
is meghalálozott egy dán erősségben, a másik pedig fogva 
maradt szomorú végéig.

Morton 1580-i deczember 31-én elfogatván, 1581-i június 
2 -án fej vesztésre Ítéltetett, a király atyjának élete ellen forralt 
merénybeni bűnössége miatt. Elösmeré, hogy volt arról tudo
mása, bár abban részt nem vett, de fel sem jelentette, nem



103 —

mervén s nem is tehetvén azt, miután, úgymonda, minden a 
királynő tudtával s igazgatása alatt történt. A presbyteri fele
kezet komor erélyével s a Douglas nemzetség hajthatlan büsz
keségiével halt meg. Pártja leveretett, rokonai s barátjai 
nagyobbrészt elitéltettek vagy megfutamodtak, és Jakab végkép 
megszabadulván tőle, föellenét d’Aubignyt Lennox herczegi 
czímmel jutalmazta, vádlóját Stewart Jakabot Arran gróffá 
nevezte, Morton grófságot a katholikus Maxwellre ruházta, 
March grófnak adományozta Orkney grófságot, s Ruthvent 
Gowrie gróffá tette.

Morton halála megörvendezteté Stuart Máriát, ki értesülvén 
arról. a kielégített boszú érzetével s jobb sors reményével telt 
el. Összeköttetésbe lépett Lennoxxal, kiben eleinte nem bízott. 
Miután sokáig megtagadta fiától a királyi czímet, s hasonló 
eljárást követeit a szárazföldi katholikus hatalmasságok részé
ről is, most egy társuralkodási tervet volt hajlandó elfogadni, 
mely szerint fia egy uiabb s ez úttal önkénytes átengedésnél 
fogva a fejedelmi hatalommal felruháztatott s vele együtt ural
kodott volna. Stuart Mária Guise herczeget teljhatalommal 
ruházta fel ezen királyi egyesség tárgyalására és megkötésére. 
Azonban ezen terven kívül, melynek titkon tartására nem igen 
volt okuk, még egy más, egészen titkos természetű is létezett, 
melyet a pártok távolról sejtettek, s a történészek csak hiányo
san ösmertek. Előkészíttetvén a jezsuiták által, helybenha- 
gyatván a pápától, közöltetvén Lennoxal, birván a skót király 
beleeg}7ezését, biztosíttatván a Lotharingiai nemzetség hő hoz
zájárulásáról, s előmozdítandó lévén a spanyol király ka
tonai segélyzése által, ezen terv abban állott: katholikus hitre 
téríteni Skóthont és börtönéből megszabadítván, trónjára vissza- 
helyeztefcni Stuart Máriát.

Nem egyéb volt ez mint az 1570-i összeesküvés más 
alakban. A katholikus párt Angliában történt utolsó megve- 
retése, súlyos veszteségei s az ellene intézett szigorú törvények 
alkotása óta, egy titkos de tevékeny és fáradhatlan térítő tár
sulat által igyekezett helyreállítani erejét s felébreszteni buz
galmát. Két angol papnevendékház alapíttatott e végből a 
szárazföldön; az egyik Allen Vilmos tudor, hajdan az oxfordi 
szent Mária czímű oskola főnöke által, ki előbb Douaiban, 
aztán 1575-ben Reimsban telepedett meg; a másik pedig XIII.
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Gergely által, ki 1579-ben angol utasok elhelyezésére szánt 
két rendbeli ápolda épületeit és jövedelmeit szentelte ama 
czélnak Rómában. Allen száz ötven lelkészt gyűjtött maga 
körűi, nagy számú tanítványt nevelt fel a legszilárdabb katho- 
licismus elveiben s már mintegy száz térítőt küldött Angol
országba, kik titkon házról házra jártak a régi vallás hitel
veinek hirdetése és szertartásainak gyakorlása végett, a fen- 
állott tilalmazó törvények s megalapított szigorú büntetések 
daczára. Többen közülök kézre kerülvén, kivégeztettek.

Az akkoriban támadt vallásos szerzet, mely azon orszá
gokban, hol a római vallás fentartotta magát, annak pártolá
sára, hol pedig az kizáratott, helyreállítására volt hivatva, a 
jezsuiták hóditó intézménye nem maradhatott idegen ezen nagy 
mozgalomtól. Főnöke két iíjú angol jezsuitát Parsons Rorbertet 
és Campian Edmundot küldötte Angolországba, hol egy egész 
éven át működtek, a nélkül hogy Erzsébetnek kiadattak volna, 
ámbár ezen királynő jelenlétükre figyelmeztetve lévén, a leg- 
rettenetesebb büntetésekkel fenyegette azokat, kik nekik mene
déket adnának. Végűi Campian elfogatott s több más katho- 
likus lelkészszel együtt a törvények megszegése s a királynő 
elleni összeesküvés miatt elítéltetett. Miután kínpadra vonatott 
ama kormány rendeletére, melyet saját biztosságának gondja 
bizalmatlanná, a kor szelleme pedig kegyetlenné tőn, emberte
lenül ki végeztetett több más társával együtt.

A szerencsésebb Parsons megmenekült minden nyomozás 
elől. Miután meglátogatta Angol- és Skóthont, Flandriába tért 
vissza, elég jól ösmervén ama két ország vallásállapotát. Azon 
társulat, melynek tagja volt, a pápai hatalom öregbítésén fára
dozott, kedvezett a spanyol király nagyravágyó terveinek, 
egyesült a Guisek katholikus nemzetségével, s érdekkel visel
tetett Stuart Mária megszabadítása iránt; miért is különös 
buzgalommal járult azon összeesküvéshez, mely a fogoly ki
rálynő visszahelyeztetése s az ó egyház helyreállítása végett 
forraltatott. A jezsuiták főnöke, a pápa, a spanyol király és 
Aubigny már 1580 óta azon igyekeztek, még mielőtt Morton 
megbukott. II. Fülöp akkor portugalli királyságát a trónkö
vetelő don Antonio de Crato ellen védelmezni, Német-Alföldön 
pedig az oraniai herczegnek s a Belgium védőjéül elfogadott s 
nemsokára brabanti herczeggé nevezendő Alengon herczegnek
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egyesült haderejük ellen küzdeni kényszeríttetvén, Anglia 
ügyeibe tettlegesen be nem avatkozhatott,- de előmozdította 
d’Aubigny terveit az által, hogy VI. Jakabnak Skóthon jöve
delmeivel felérő tekintélyes segélypénzeket juttatott. A jezsuita 
rendnek 1581-i tavaszszal Rómában tartott gyülekezete alkal
mával, növekvő érdekkel foglalkoztak Skóthon ügyeivel. Chreig- 
ton skót és Holt angol jezsuiták Lennoxhoz küldettek a fogoly 
királynő s a kitiltott vallás érdekében tervezett vállalat végre
hajtási eszközeinek megállapítása végett.

MeghitelŐ leveleket nyervén Párisban a glasgowi érsektől, 
Londonban pedig don Bernardino de Mendoza spanyol követ
től, találkoztak Lennoxal s összebeszéltek vele. Lennox 1582-i 
márczius 7-én Chreigtonnak következő levelet adott át II. Fü- 
löp párisi követje Tassis Keresztelő-János részére: „Chreigton 
jezsuita előadása szerint úgy látszik, hogy az Ön királya és a 
pápa fel akarnak használni kitűzött czéíjuknak a katholikus 
vallás helyreállításának s a skót királynő megszabadításának 
eszközéül. Meglévőn győződve, miszerint ezen vállalat a ne
vezett skót királynőnek és fiának javára és biztossága végett 
történik, ez utóbbi részére anyja beleegyezésével a korona 
fentartandó lévén, kész vagyok reá fordítani életemet s va
gyonomat. u Egyszersmind emlékiratot nyújtott át a vállalat 
végrehajtási módjára vonatkozót, s tudósitá, hogy Franczia- 
országba fog menni a sikeresitésére szükséges sereg össze
gyűjtése végett.

Chreigton és Holt jezsuiták ezen okiratokkal Párisban 
megérkezvén, titkon találkoztak Tassissal, kinél összegyűltek 
Guise herczeg, a glasgowi érsek és Allen tudor, hogy a tervet 
megvitassák. Tassis megkérdezé Chreigtont, vájjon a franczia 
király fog-e értesíttetni arról: „Semmi esetre, viszonza Chreig
ton, minthogy a vállalat veszve volna, azonnal tudtál adatván 
az angol királynőnek.u Az 1582-i május közepétől annak vé
géig több ízben majd a spanyol követségnél, majd a glasgowi 
érsek lakásán tartott titkos értekezletek alkalmával megállapít
tatott, hogy a hadküldés Angolország ellen nem a spanyol ki
rály, hanem egyedül a pápa nevében fog történni, hogy gyanút 
ne költsön a franczia királynál s ne indítsa őt meggátolására. 
II. Fülöp pénzt szolgáltatott volna a pápának hajósereg tobor
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zására, melynek vezérletét Guise herczeg veendette át, ki arra 
nagy kedvet mutatott.

Lennox herczeg ugyanaz nap melyen Tassisnak irt, föl- 
lengző hódolattal telt levelet intézett Stuart Máriához. Foga
dást tett, hogy megszabadítása művének, a katholicismus hely
reállításának s Nagy-Britanniára való jogai diadalának szenteli 
magát egy tizenöt ezer főnyi hadsereg segedelmével, melyet a 
pápa s a spanyol király közreműködésével a szárazföldön fog 
összegyűjteni. Hozzáte^é, miszerint nem sokára Angolországba 
nvomúl ezen hadsereggel, s felbátorította őt, mondván, hogy 
elszánt hívekre talál, kik éltüket is készek koczkáztatni érte*

Stuart Mária közölvén Lennox levelét Mendozával, ez 
utóbbinak április 6-án és 8-án igen hosszú s rendkívül érdekes 
sürgönyt irt a tervezett vállalatra nézve. Azt mondá abban,, 
hogy sikeresítése tekintetéből két dologra kell figyelemmel 
lenni: a katholikus király és a pápa részéről nyújtandó fegy
veres segélyre, és Skóthon hozzájárulására. Afct kívánta, hogy 
a kívülről Ígért segély szabatosan meghatároztassék, és való
sággal megadassék, nehogy Lennox gróf és hívei kudarczot 
valljanak, az országban való intézkedések megtételét pedig ma
gára vállalta. „Minden buzgalommal igyekezni fogok, tévé 
hozzá, hogy erősítsem és gyarapítsam Skóthonban az említett 
pártot, s réveket és kikötőket szerezzek a mondott külföldi 
segély elfogadására/ 4

Azonban legnagyobb óvatosságot ajánlott ezen titkos 
ügyek elintézésénél, nehogy valamikép veszélybe döntessék. 
„Életem forog koczkán, úgymonda, s fiam egész léte, ha föl
fedeztetnek, s különben sem akarom, hogy valaha bebizonyit- 
tassék, hogy az említett tárgyalások az én nevemben történtek, 
s ha a szükség úgy hozza magával, hogy közben lépjek, más 
sokkal czélszerübb eszközeim vannak, melyeket alkalmazni 
elhatároztam.44

Mendoza azt felelte Stuart Máriának, hogy a katholikus 
király és a szent atya bizonyosan oly hajórajt fognak felsze
relni, mint a minőt Ígértek s még számosabb hadsereget állí
tanak ki, ha majd lehetséges lesz elérni ama megbecsülhetlen 
czélt; hogy azonban az ügyek jelen állásában egy ily jelenté
keny fegyverkezés gyanút költené a francziáknál, kik aztán 
Skót- vagy Angolországban való befolyásuk vesztétől tartván,
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könnyen még szorosabb szövetségre léphetnének Erzsébettel 
s az eretnekekkel. Mendoza 1582-ben ép oly kevéssé báto
rította fel Lennox és a jezsuiták katholikus összeesküvését, 
mint 1570-ben Alba herczeg a Norfolkét és Ridolfiét. Azon 
papot, ki álköntösben mint fogorvos gyalog hozta át Stuart 
Mária leveleit, Lennox herczeghez küldötte az ő leveleivel, 
melyeket egy tükörbe rejtett. Ezekben magasztalta Lennoxot, 
feltűntette előtte azon dicsőséget és nagyságot, mely vállalatá
ból reá háromlanék, szándékos halgatással mellőzte a Chreigton 
által Ígért tizenöt ezer embert, felbátorította a Mária és Jakab 
társas uralkodásukra vonatkozó terv létesítésére, a végből, 
hogy minden katholikus s a skót királynő minden barátja ki- 
elégittetvén ezen frigy által, őt követni s az anya és fia közös 
felhívására vagyonukat, éltüket és családjaikat egyhangúlag 
feláldozni készek legyenek. Száraz föld felüli betörés helyett 
Mendoza csupán angol-skót támadást tanácslott. Ez értelemben 
irt Allen tudornak; s e czélból sürgette Parsons atyát, hogy 
a Rómából és Madridból rendelkezésére bocsátott pénzekkel 
Skóthonba indúljon, s feltüntette a glasgowi érsek előtt hazá
jába való visszatértének s ottani jelenlétének hasznos voltát 
az akkori körülmények között. Mendoza, eszméi és intézke
déseiről a jézsuiták által tervezett vállalat ügyében a katholi
kus királyt april 26-án kelt sürgönyében tudósította, mely nem 
igen volt alkalmas II. Fülöpöt annak támogatására indítani.

Addig is mig ezen különböző akaratok a cselekvés pil
lanatára és eszközeire nézve egyetérthettek, Lennox merész 
de veszedelmes utain előhaladott kitűzött czélja felé, mindent 
eltiporni kész mi annak akadályúl szolgálhatna. Mielőtt 
katholikusnak mutatkozott volna, felemelte a püspöki egyházat, 
melynek törzsintézményei 1571-ben ismét helyreállíttattak a 
protestáns nemesség érdekében, s melynek az ifjú király ked
vezett. Egyúttal hadat üzent a presbyteri egyháznak, nem 
ösmervén konok buzgalmát s nem méltányolván kellőleg ere
jét. Hajthatlan ellentállást tapasztalt a lelkészi testület ré
széről. Ezen szenvedélyes férfiak szószékről vádolák Lennox 
és Arran terveit, melyekkel a félelem éleselműsége vagy Er
zsébet figyelmeztetései ösmertették meg. Kifakadtak a franczia 
Paul megérkezése ellen, ki Guise herczeg lovásza s a szent- 
bertalanéji mészárlások egyik végrehajtója volt s lovakat hozott
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a fiatal király számára, s a pápista összeesküvés titkos ügynö
kének tartották Őt. Kitiltották az egyházból Montgomery Ró
bertét, ki a Lennox érdekében és befolyása folytán helyreállított 
glasgowi püspökség birtokában volt. Egész a trón zsámolyáig 
járúlván panaszaik és aggodalmaikkal, melyeket felekezetűk 
szokásos szabad s rettenthetlen modorában adtak e lő , készek 
voltak megtagadni a korona iránt tartozó engedelmességet, 
ha azt Isten iránti lelkiösmereti kötelességeikkel, melyeket 
előbb valóknak tartottak, összeütközésben lenni látnák. A leg- 
vakmeröbb közöttük Drurie János edimburgi lelkész, szám
űzetett, s a küzdelem kitört Lennox és a skót presbyteriek 
között. A hatalmas kedvencz sújtotta a kálvinista egyházat, 
a nélkül hogy elcsüggesztette volna. Nem csak a városi pol
gárság hitfőnökeivel tűzött össze de kiterjesztette a viszályt a 
nemesség politikai pártfejeire is, kik ismét feltámasztották 
Skóthonban a Morton halála, Angus gróf futása, a Douglasok 
szétszóratása s az Erskinek elcsüggesztése óta leveretett angol 
pártot. Gowrie és Mar ifjú grófok állottak élére, s magok 
mellé sorakozni látták Glancaim, Montrose, Eglinton és Rothes 
grófokat, Lindsay s Boyd lordokat s több másokat. Az inga
tag Argyle hozzájuk csatlakozott, Erzsébet kormánya pedig 
fel buzdította őket.

Ezen királynő mindent megtett azon veszély elhárítására, 
mely a franczia-spanyol párt diadalából országa legkatholiku- 
sabb határszélén támadhatott volna. E részről tizenhárom éven 
át úgyszólván teljes biztosságot élvezett Murray és Lennox, 
Mar és Morton kormányzóságuk alatt, kik mindannyian hívei 
voltak a protestantismus és az angol szövetség ügyének. Ezen 
idő alatt csupán a szárazföld felől intézhető támadásoktól kel
lett magát megóvnia, mit ügyesen el is ért, meghasonlást idéz
vén elő Franczia- és Spanyolország között. Ezen hatalmasságok 
elsejét békekötések s Medicei Katalin három fiával egymásután 
indított házassági alkudozások által tartóztatta fel, a második
nak erejét pedig ellenfondorlatokkal törte meg; távol tartván 
haderejét Angolországtól a Német-Alföldön szünetlen szított 
pártütés által. Morton bukása s D ’Aubigny felemelkedése 
megváltoztatta helyzetét. Hasztalan igyekezett megmenteni 
régi frigytársát, kijelentvén, hogy Stuart Mária élete az övétől 
függ. Morton kivégeztetése után részint boszúból, részint
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államtekintetekből már már menekülni akart foglyától törvény- 
széki eljárás által, melynek czélszerű és hasznos volta iránt 
tanácsától véleményt kivánt. Azonban még sem merte s mást 
határozott.

Hogy kiszabaduljon súlyosnak vélt helyzetéből, s ellent- 
állhasson rettegett ellenségeinek, mindinkább növelte a vissza
vonást Franezia- és Spanyolország között; legnagyobb mér
tékben felbuzdította Alengon herczeg nagyravágyását, s nyil- 
tan előmozdította elhelyezkedését Német-Alföldön, hol a föl
kelők vezérül választották. Nagy összeg pénzt szolgáltatott 
neki vállalatához s harcziasan felszerelt angol hadihajókon ki- 
sérteté Howard lord, Leicester és Hunsdon grófok s országa 
számos nagyjai által. Hogy még inkább magához csatolja, s 
megnyerje anyját Medicei Katalint az angol trónra való kilá
tás által, ez úttal a házassági alkudozást Alengon herczeggel 
sokkal előbbre vitte, mint 1571-ben Anjou herczeggel 1565-ben 
pedig IX. Károlylyal. A föltételek megalapítalak, az Ígéretek 
aláírattak, a nászajándékok kicseréltettek. Alengon herczeg 
többször találkozott Erzsébettel, ki látszólag megkedvelte, s 
udvara jelenlétében vagy magán találkozásaik alkalmával élénk 
vonzalmat tanúsított iránta s eltökélt szándékáról biztosította. 
Pedig ez is csak házassági csalkép volt, főleg a végből, hogy 
meghasonlás idéztessék elő a szárazföldi két nagy katholikus 
hatalmasság között. Erzsébet még más eszközöket is használt 
a spanyol király ellen: ugyanakkor, midőn támogatta Flandriá
ban Alengon herczeget, egyetértve Medicei Katalinnal felbáto
rította Antonio de Crato perjelt Portugal visszavételére, mely 
ország trónjára igényt emelt volt II. Fülöp ellenében.

Szintúgy Skóthon is figyelmének és fondorlatainak tárgya 
volt. Arrington Miklóst a berwicki őrsereg egyik kitűnő tiszt
jét küldötte oda, hogy meghasonlást idézzen elő Lennox her
czeg és Arran gróf között; de a két kedvencz egymáshoz hü 
maradt. Ekkor Stuart Mária titkos terveit kifürkészni s re
ményeit meglepni akarván, Erzsébet tanácsa titkárát és Wal- 
singham sógorát Bealet küldötte hozzá. Egyikével bízta meg 
azon csalárd alkudozásoknak, melyekhez politikája koronként 
folyamodott, hogy föléleszsze foglya türelmét s eltérítse öt 
minden más szándéktól. Stuart Mária nem titkolta a közte 
és fia között fenforgott társas uralkodási tervet, halgatással
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mellőzvén a Guise herczeggel, a spanyol királylyal, a pápával 
és Lennox herczeggel forralt katholikus összeesküvést, melyről 
azonban Erzsébet kormánya kézre kerített levelek által félig 
meddig értesítve volt. Stuart Mária ezen csakhamar felfüggesz
tett bár egészen félben nem hagyott alkudozás folytán mind
össze is valamivel több szabadságot s némi új kényelmet 
nyert börtönében.

Sir Bowes Robert angol követ Skóthonban fölfedezte a 
protestáns lordok és lelkészek előtt Stuart Máriának társas 
uralkodására vonatkozó tervét. Aggodalmakat gerjesztett ben- 
nök vallásuk és biztosságuk tekintetében. Minek folytán ama 
Skóthonban szokásos bondok egyike által szövetséget kötöttek 
Lennox megbuktatása, a királynő visszautasítása s a reformált 
vallás fentartása végett. Gowrie, Mar, Glencairn, Rothes, Ar- 
gyle, Eglinton, Montrose grófok, Lindsay, Boyd lordok, Glam- 
mis lordfi, Lawson, Lindsay, Hay, Smeton, Polwart és Melvil 
András lelkészek, mint a presbyteri egyház főnökei képezték 
ama szövetséget.

A harcz kitörése nem késhetett. Lennox merészebben 
mintsem óvatosan követvén czélját, a szövetkezett lordok el- 
fogatását s lelkésztársaik száműzetését tervezte, a király ha
talma elleni összeesküvés ürügye alatt. De mielőtt határozatát 
végrehajthatta volna, a szövetségesek értesítettek szándékáról 
Walsingham rendelete folytán sir Bowes Robert által, ki annak 
nyomára jött. Bowes tettre buzdítá őket, ha veszni nem 
akarnak. Megértették őt és sietve dologhoz láttak. Az ifjú 
király távol Lennoxtól ki Dalkeith ban s Arran tói ki Kinneil- 
ban volt, vadászattal töltötte idejét Perth környékén. Az ösz- 
szeesküdtek ezen alkalmat használták fel, hogy személyét ha
talmukba ejtsék s két kedvenczétől eltávolítsák. Gowrie gróf 
meghítta öt ruthveni várába. Midőn VI. Jakab, távolról sem 
gyanítván ezen hűtlen árulást, oda megérkezett, Mar, Lindsay 
és Glammis hirtelen összeszedett ezer embernyi csapattal a 
várba nyomúltak, a király őreit lefegyverzették, őt magát le
tartóztatták, könyei daczára fogva tartották s nemsokára a 
stirlingi erősségbe vezették. Arran segítségére rohant, de már 
későn érkezett. Elfogatott és szoros őrizet alá helyeztetett. 
Lennox Edimburgba ment, de ott sem lévén maradása, Dum- 
bartonba volt kénytelen menekülni, onnan pedig nemsokára
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Francziaországba tért vissza, hol kevéssel megérkezése után 
meghalálozott.

VI Jakab tehát 1582-ben az angol párt befolyása alá 
jutott, valamint Stuart Mária 1568-ban. Ezen boldogtalan fe
jedelemnő fiát fogva, Skóthont pedig ismét ellenségei hatal
mába kerülni látván, ismét megfosztatott szabadulásának 
eszközei és reményétől. Fájdalma ép oly nagy volt, mint 
Erzsébet öröme. Levelet irt szerencsés vetélytársnőjének, 
melyben csodálandó ékesszólással fejezé ki keserves panaszait, 
s kétségbeesésében szívreható esdeklésekre fakadt. Előadván 
Erzsébet iránt való vonatkozásainak hosszú történetét, Stuart 
Mária felemlíté, miszerint előzékenysége ellenséges tényekkel 
viszonoztatott, a részére tett ünnepélyes ígéretek titkos csa
lárdságok által megszegettek, jó hire megszeplősíttetett, or
szága felháboríttatott, koronája lesujtatott, személye fogságra 
vettetett, egészsége feldulatott, fia pedig pártos erőszakosságok 
és kénytető bánásmódnak lett kitéve, melynek maga is áldo
zatul esett. „Asszonyom, úgymonda, lehetetlen ezt tovább 
tűrnöm, haldokolva fel kell fedeznem halálom okozóit. . . A 
börtöneiben sinlődő legaljasabb bűnösök is igazolhatják magu
kat s vádlóik kiléte s az ellenük emelt vád ismervék előttük. 
Miért nem hasonló eljárást követnek irányomban is, uralkodó 
királynő v fölséged legközelebb rokona és törvényes örököse 
iránt? Úgy hiszem ez utóbbi minőség fo okot szolgáltatott el
lenségeimnek rágalmazásomra, hogy igy visszavonást szítván 
kettőnk között, igaztalan követeléseikkel tért foglalhassanak. 
Fájdalom, most már kevés okuk és semmi szükségük nincsen, 
hogy e tekintetből sanyargassanak; mert becsületemre állítom, 
hogy ma már csak Istenem országát várom, melyet minden 
múlt bajom és viszontagságaim legjobb végéül látok fentartva 
számomra.w

Szivreható könyörgésekkel járt közben fiáért, kit szabad
ságától megfosztva s biztosságában veszélyeztetve látott, s 
kérte Erzsébetet, bocsássa szabadon őt is, mielőtt meghalna: 
„Esedezve kérem, úgymonda, teremtőnk és megváltónk Jézus 
Krisztus kinszenvedésének emlékére, még egyszer kérem hagy
jon ezen országból valamely nyugvó helyre távoznom, hogy 
némi enyhet szerezzek folytonos fájdalmak által megtört sze
gény testemnek, s lelkiösmeretem szabadságával készíthessem
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elő lelkemet Isten iránt, ki azt naponta szólítja. . . Börtöne 
már is minden jog és igaz alap nélkül megrontotta testemet.. . 
Nem marad egyebem telkemnél, s hatalmában áll ezt is lekö
teleznie. . . Részesitsen azon örömben halálom előtt, hogy min
dent kedvezőleg eligazítva látván közöttünk, testemtől megsza
badult lelkem ne kény tessék Isten elé tárni siralmait azon 
igazságtalanságok miatt, melyekkel minket itt e földön illetni 
engedendett, de sőt ellenkezőleg Önnel való békében és egyet
értésben válván meg börtönéből, szállhasson fel hozzá, kihez 
fohászkodom, hogy alapos panaszaim és keserveim iránt föl- 
ségedet kedvezővé és hajlandóvá tegye.44

Azonban kérelmei szintoly sikeretlenek voltak mint fon
dorlatai. A boldogtalan, fogságra kárhoztatva, igazolta magát 
s nem nyert hitelt, könyörgött s meg nem halgattatott, össze
esküvéseket forralt és semmire sem mehetett. Utolsó terve, 
melyet ama váratlan esemény meghiúsított, ábrándkép volt. 
Hogy mint uralkodótárs léphessen Skóthon trónjára, előbb meg 
kellett volna szabadúlnia Erzsébet beleegyezésével, vagy erő
hatalommal. Erzsébet azonban kevésbbé volt hajlandó mint 
valaha őt szabaddá tenni, fegyveres beavatkozás pedig Fran- 
ezia- és Spanyolország növekvő egyenetlensége és viszálkodása 
miatt létre nem jöhetett. Stuart Mária tehát egy gyermek ki
rály és két meggondolatlan kedvencz gyönge támogatására 
volt szorítva, kik vissza nem helyezhették trónjára, melyet 
eljátszott, s helyre nem állíthaták azon vallást, mely uralma 
alatt bukott meg. Miért is ezen valósíthatlan terv szerzői 
mindjárt első lépéseik után elfogattak, a nélkül hogy a fel
forgatott katholicismus helyreállítását és az elűzött királynő 
visszahelyeztetését megkisérlhették volna. Egy kedvezési tény 
felemelte, egy merész fortély megbuktatta őket.

A rutheni várban véghezvitt csin óta több rendbeli for
radalmak támadtak Skóthonban. A  király képtelen volt azok
nak elejét venni. Alig haladta meg tizenhat esztendejét. Korán 
fejlett elméjű s gyönge jellemű lévén, értelemre Stuart Máriá
hoz, félénkségre Darnleyhez hasonlított. Két tudós tanítója 
Buchanan G. és Young P. oskolájában csakhamar tág ösmere- 
teket és műveltséget szerzett. Hét éves korában fenakadás 
nélkül fordította a szent Írást latinból francziára s francziából 
angol nyelvre. Hittudományban avatott, okoskodásban éleselmű
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volt. De orvosolhatlan gyöngeség és kora tettetés voltak fo- 
jellemhibái. Sót azon háborgások melyek között született 
és növekedett, csak megrendítették nem edzették lelkét. Tekin
tély és akarat hijján, változékony hajlammal viseltetvén mula- 
tag kedvenczek iránt, képtelen volt büntetni, de sőt gyakran 
sajnálatot sem érzett. Nem szerette anyját, nem utálta Erzsé
betet, s egyaránt lehetett közeledésre bírni az egyikhez s el
idegeníteni a másiktól. Helyzeténél valamint jellemgyöngesé- 
génél fogva idegen befolyásnak lévén alávetve, vonzatva 
II. Fülöp pénze, indíttatva Guise herczeg buzgalma, megren
dítve Stuart Mária esedezései, ragadtatva Erzsébet ármányai 
által, egymásután majd katholikus összeesküvésekhez majd 
protestáns fondorlatokhoz járult, egyik párthoz sem ragaszkod
ván őszintén, és senkinek sem engedvén tartós uralmat maga 
felett.

Azonban a katholicismusnak a szigeten leendő helyre- 
állítására és Stuart Máriának börtönéből való megszabadítá
sára irányzott betörési tervek abban nem hagyattak az ifjú 
király fogsága miatt a Gowrie pártnál. Guise herczeg, ki azo
kat H. Fülöppel s a pápával egyetértve s pénzük segedelmé
vel valósítandó volt, csak irányukat változtatta meg. A betö
rés Skóthon helyett, most Angolországban lett volna eszkÖz- 
lendő. Guise herczeg abban állapodott meg Lennox herczeg 
halála és Méneville visszatérte után, kit titkos megbizással 
küldött Edimburgba, hol terveinek ezen avatott ügynöke la 
Mothe Fénelon kíséretében érkezett meg, ki VI. Jakabnak hí
rül hozta anyja hozzájárulását a társas uralkodáshoz s bele
egyezését az iránt, hogy a királyi czímet felvehesse s a kormány 
hatalmat gyakorolhassa.

Tassis K. J. 1583-i május 4-én ezeket irta a spanyol ki
rálynak : „A  skóthoni ügyekben közbenjött változás óta, Her
cules (Guise herczeg) Angolországra vetette szemeit, látni 
kívánván, vájjon ott nem indíthatná-e meg vállalatát. Any- 
nyira vitte a dolgokat, hogy nem sokára végrebajthatóknak 
tartja. El van határozva személyesen indúlni az angol ki
rálynő ellen, s bízik ő szentsége és fölséged támogatásában. 
Biztos alapra kívánván fektetni vállalatát, hogy azt sikeresen 
véghez vihesse, száz ezer tallért kér ő szentségétől s fölségedtől,

Stuart Mária. II. 8
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mely összeg mentői előbb rendelkezésére volna bízandó szük
ség szerinti használatra.a

Guise herczeg e tárgyban titkos értekezletet tartott a 
spanyol követtel a pápa küldöttjénél. Elég hatalmasnak s 
előkészítitnek tartván a katholikus pártot, hogy Angolország
ban működhessék, nem akarta továbbra halasztani a betörést 
September havánál. Úgy vélekedett, miszerint nehogy a fran- 
czia király féltékenysége folébresztessék, a betörés nem a 
spanyol király nevében intézendő, kinek csupán fegyvereket 
szolgáltatni s Irlandra melléktámadást intézni kellene, mig ö 
négy ezer ember élén, fivérével Mayenne herczeggel, s szövet
ségese a bajor herczeg, kit a rossi püspök 1578-ban Stuart 
Mária ügyének megnyert, német zsoldosokkal és a Német- 
Alföldön hozzájuk csatlakozandó angol számüzottekkel, külön
böző pontokon Angolországba törnének, hol Allen tudor biz
tosítása szerint terjedelmes fölkelés támadna. Ámbár pedig a 
vállalat késleltetése bajjal és veszélylyel járt, Tassis bebizo- 
nyitá hogy lehetetlen azt tél előtt megindítani. Minélfogva 
a betörés a következő évre halasztatott.

Guise herczeg nem sokára megtudta, hogy a skót király 
a Ménevillevel történt titkos megállapodáshoz képest Huntly, 
Crawford, Argyle és Marshal grófok segedelmével ügyesen 
szabaddá tette magát a szent-endrei várban s megmenekült 
az angol párt igája alól. Ezen szabadulási tény 1583-i június 
27-én vitetett véghez. Az ifjú fejedelem ekkor ismét magá
hoz hivatá Arran grófot, s ismét felvállalta a Lennox féle 
tervet Stuart Mária érdekében. Augustus 19-én ezt irá 
Guise herczegnek: „Azon különös jó indulat és barátság, melyet 
anyám és úrnőm a királynő iránt, valamint irányomban is 
folyvást tanúsítani méltóztatik, mint azt leveleiből, s anyámnak 
augustus 13-án kelt leveléből megtudám, melyben uraságod 
iránt való rendkívüli bizalmáról értesít s nézeteinek s tanácsá
nak követésére buzdít, arra indítanak, hogy az uraságod ré
széről tett közleményeket elfogadjam. Mindaz, mit anyám 
megszabadítása s czéljainak elérése végett szándékba vett, 
igen helyesnek s az előkészített eszközök igen alkalmasaknak 
látszanak előttem, csak ügyesen kell intézni a dolgot. u Fel
kérte, küldené Skóthonba Ménevillet vagy D’Entraiguest, kik 
mindketten szolgái s ügynökei voltak.
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Guise herczeg augustus 22 -én Melino Rikhardot indította 
útnak Rómába, hogy számot adjon a pápának a vállalatról és 
segélyt kérjen tőle. Utasitásaiban előadá a betörés tervét, s 
annak mily haderőkkel leendő végrehajtását, az Angolország
ban várt segélyt s a hozzájárúlandók névsorát: „Miután, úgy- 
monda, a skót királynő levele s országa főurainak vélekedé
sük szerint minden kellőleg el van intézve különösen a skót 
határszélen, hol majd a spanyol hajóhad partra fog szállani, 
az határoztatok, hogy négy ezer jó  katona is elégséges, ha a 
spanyol király többet nem küldhetné. De szükséges, hogy 
ezen hajóhad kellő pénzösszeget hozzon tíz ezer belföldi kato
nának nehány hónapi zsoldjára, úgy szintén vérteket, lándsákat 
s puskákat öt ezernek fölfegyverzésére. Miután pedig az elő
készületek és intézkedések nagy változásoknak vetvék alá 
amaz országban, attól kellvén tartani, hogy az oly sok kézen 
forgó ügyek titka elhalasztásuk esetében könnyen fölfedez
tethetik 5 miután továbbá a skót király úgy nyilatkozott, hogy 
szüntelen zaklattatván az angol királynő által, ki minden mó
don feltámasztani igyekszik pártját Skóthonban, bajosan fogja 
oly csodálatos módon visszanyert szabadságát Méneville urnák 
tett ígérete szerint megóvhatni, ha segítséget nem nyer: ennél
fogva ő szentsége Guise herczeg és minden katholikusok ne
vében felkérendő, miszerint némi bőkezűséggel szolgáltasson 
pénzt, mire egyedül van most szükség, s egyszer mindenkorra 
a vállalat nagyságához mért összeget adjon, egyébbiránt pedig 
Guise herczegre bízza a mentői előbb s ha lehet még ez idén 
történendő végrehajtás gondját.4*

Értesítette XIII. Gergelyt, hogy a támadási hadsereg 
Flandriában fog hajóra szállani, honnan aztán segítségére me
hetnek; s hogy Anglia éjszaki partjain köt ki, hol a katholi
kusok örömmel fogadandják. „Ezek oly nagy számmal vannak, 
tévé hozzá, hogy kevés nap múlva húsz ezeren közűlök lóhá
ton csatlakozandnak a támadó hadsereghez, tudni illik: a skót 
határszél felől Morton gróf három ezerrel, Farnyhirst báró 
három ezerrel, Dacre báró négy ezerrel, Westmoreland gróf 
ezerrel, Northumberland gróf három ezerrel, Cumberland gróf 
ezerrel, Vorton báró és az új durhami püspök két ezerrel; 
mind ezen főurak Skóthon és azon kikötő szomszédságában 
vannak, hol a spanyol hajóhad partra száll. Sok más van

8 *
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még az ország bensejében, mint Ruteland, Biethosburie, Wor
cester, Avinden grófok, s Montaigu algróf, kik kedveznek a 
vállalatnak, melynek sikeresítése végett, ő szentsége fölké
retik V. Pius pápa bullájának megújítására az angol királynő 
ellen, kinyilatkoztatván, hogy a katholikus királyt és Guise 
herczeget bízta meg annak foganatosításával, s bűnbocsánatot 
hirdetvén mindazok számára, kik abban részt vesznek, s a dur- 
hami püspökké nevezendő Allen tudort jelölvén ki személyé
nek képviselőjéül a hadjárat alatt, pápai küldött minőségében.a

Guise herczeg hat nappal azután, augustus 28-án Angol
országba küldötte Mopo álnév alatt Paget Károly menekültet, 
ki a gall származású Morgan Tamással Stuart Mária özvegyi 
jövedelmeinek kezelésével volt megbízva Francziaországban s 
részt vett az érdekében történt valamennyi összeesküvésben. 
Paget, küldetésében melyet az elnyomott katholikusoknál tel
jesítendő vala, ime a következőknek kijelentésével volt meg
bízva utasításaiban: „Biztosítsa őket Hercules (Guise herczeg) 
hitére és becsületére, hogy a vállalat czélja nem egyébb, mint 
a katholikus vallás helyreállitása Angolországban s ezen or
szág koronájának a skót királynőre való békés átruházása, 
kinek az jogszerű tulajdona. Mihelyt a dolog megtörtént, az 
idegenek kitakarodnak az országból, s ha valamelyik vona
kodnék, Hercules fogadja, hogy haderejét a honfiakéval egye
sítvén arra kényszerítendi.u

A pápa buzgón karolván fel ezen tervet, melynek végre
hajtását a római udvar régen óhajtotta, sürgetve kérte II. Fü- 
löpöt, fogna hozzá késedelem nélkül. II. Fülöp azt válaszolá 
szentszéki követje Olivares gróf közvetítése által, hogy maga 
is azt kivánja, de hogy még semmi sincs elintézve, s hogy 
Angliának hideg és nedves égalja a téli évszak alatt meg nem 
engedi az ottani táborozást. Égyébbiránt biztosítá XIII. Ger
gelyt, miszerint haladék nélkül Flandriába szállíttatja a Ter- 
ceire sziget meghódításáról visszatért katonákat, hogy négy 
ezeret Angolországba küldhessen, mikor majd e czélra min
den el lesz intézve. S mintha a vállalat sikere iránt kétség 
sem foroghatott volna fen, hozzátevé, „hogy ha majd Erzsébetet 
megbuktatták, az egész sziget egy fejedelem uralma alá jut, 
ez pedig katholikus kell hogy legyen. Szükséges e végből fel
világosítani az ifjú skót királyt tévedései iránt, hittudorokkal
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való értekezletek által, s új házasságra indítani anyját, hogy 
igy Angolországnak más örököse születhetvén, az e részbeni 
aggodalom visszatérítse őt az egyház kebelébe; ha pedig meg
rögzöttnek mutatkoznék az eretnekségben, Isten egy katholi- 
kus örököst adjon a királynőnek a dolog orvoslására.u II. Fü- 
löp egyedül bírván viselni a vállalat költségeit, pénzt adott az 
összeesküdtek rendelkezésére, hogy az előkészületekhez fog
hassanak.

Azonban ezen terv is felfödöztetett valamint a többi. 
Erzsébet kormányának ébersége felülmúlta II. Fülöp kormá
nyának tevékenységét. Mindaz a mit egy részről az angol és 
skót protestantismus ellen koholtak, más részről a katholicis- 
mus megrontására irányoztatott. Fortélyt fortélylyal, ármányt 
ármánynyal, a tervezett betörést nyílt támadással, összeeskü
vést kémkedéssel viszonozván, Erzsébet még egyszer alkudo
zást indított Stuart Máriával, szabadulásának reményével ke
csegtetvén, melyet meghiúsítandó volt; VI. Jakabhoz küldé a 
cselszövő Walsinghamot, hogy ismét magához térítse ezen 
ifjú és gyönge királyt; Angus, Mar, Gowrie grófokkal s a 
többi skót menekültekkel hadjáratot tervezett Skóthon ellen, 
hogy nyílt hatalommal megbuktassa Arran grófnak újból meg
alapított hatalmát; pártoltatta a németalföldi fölkelőket Alen
i n  herczeg segítségével, s feldúlatta az indiai gyarmatokat Drake 
által, saját tartományaiban támadván meg II. Fülöpöt, s végre 
a katholikusoknak ellene intézett legtitkosabb terveit is ki
tudta ügynökei által. Walsinghamnak mindenütt voltak kémei. 
Megvesztegette Cherellet, Castelnau de Mauvissiére franczia 
követ titkárát; megnyerte Douglas Archibaldot, kit VI. Jakab 
meghitelt Erzsébet udvaránál s ki be volt avatva Stuart Mária 
bizalmába; eltántorította Fowler Vilmost, Lennox Margit grófnő 
hajdani szolgáját, kinek hűsége már is gyanús volt a bizalmat
lan fogolynő előtt. Stuart Mária levelezése és titkai általok ki
szolgáltattak Erzsébet miniszterének.

Ezen kémek segedelmével és függetlenül egy más, Erzsébet 
személye ellen intézett összeesküvéstől, mely Arden és Som- 
merville nemeseknek s egy Hall nevű papnak tulajdoníttatván, 
halálra itéltetésüket vonta maga után, Walsingham 1583-ik 
év végén nyomára jött az Angolország megtámadására vonat
kozó nagy tervnek. Megtudta hogy Paget álnév alatt az
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országba érkezett, a katholikusok főbbjeivel találkozott, s ösz- 
szebeszélt sir Throckmorton Ferenczczel, Throckmorton János 
chesteri főbiró fiával, ki csak az imént fosztatott meg hivata
lától Leicester befolyása következtében. Walsingham befo
gatta sir Throckmorton Ferenczet. Szintén letartóztatta Percy 
Henriket az új Northumberland grófot és fiát, a tanács elé 
idéztette Arundel grófot, nejét, bátyját és fivérét, mialatt Paget 
lord és Arundel Károly elréműlvén a szárazföldre menekültek. 
Sir Throckmorton Ferencz három Ízben vonatott kínpadra, a 
nélkül hogy valamit vallott volna; azonban negyedszerre min
dent beösmert, kinyilatkoztatván, hogy ő jelölte ki az angol 
kikötőket, hol a betörésnek történni kellett, s ő szolgáltatta 
a hozzájárulandó katholikus főurak névsorát, s hogy II. Fülöp, 
követje Mendoza s Guise herczeg voltak a vállalat tervezői s 
ez utóbbi lett volna végrehajtója. Ámbár pedig utólagosan visz- 
szavonta vallomásait, s még a vérpadon is ez értelemben nyilat
kozott, Throckmorton mint felségáruló halálbüntetést szenvedett.

Erzsébet elhatározta a spanyol követ elmozdítását, kinek 
jelenléte államaiban s előjogai személye körül módot nyújtot
tak fondorlatai bátorságos és merész folytatására. Diplomati
k á iig  négy évvel előtt hasonlott meg H. Fülöppel, mintsem 
nyilt harczra kelt ellene. 1584-i január 18-án Mendoza An
golország korlátnokához hivatott, kit Leicester, Howard fo- 
kamarás, Hunsdon és Walsingham társaságában talált. Ez 
utóbbi emelt szót olasz nyelven, s kijelenté Mendoza előtt, 
„hogy ő fölsége a királynő igen elégedetlen viseletével, miután 
felháborítani igyekezett országát, összeköttetésbe lépett a skót 
királynővel, kitől leveleket vett; egyetértve Guise herczeggel 
meg akarta szabadítani fogságából, s összebeszélt Throckmorton 
Ferenczczel, s ennek Francziaországból érkezett egyik testvé
rével, valamint Northumberland gróffal; minélfogva a királynő 
azt kívánja, hogy országából tizenöt nap alatt eltávozzék.4* 
Mendoza zavarodás nélkül felelt, miszerint ezek álomképek, s 
hogy nem tanácsolhatott a skót királynőnek oly dolgokat, 
melyek vesztére vezették volna; hogy egy oly állású férfi mint 
ő nem szokott fontos ügyeket tárgyalni állapodottság és belá
tás nélküli fiatal emberrel mint Throckmorton; hogy soha sem 
beszélt Northumberland gróffal, s hogy cselekedetei igen külön
böztek azoktól, melyeket a királynő és miniszterei ura a király
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államai ellen intéztek. Elősorolván ezen ellenséges tényeket, 
hozzátevé, miszerint nem szokása maradni, hol nem szívesen 
látják, s hogy elhagyja Angolországot, miután e részben futárt 
indítandott ő katholikus fölségéhez.

Erzsébet miniszterei ekkor felállván kijelentették, hogy 
haladék nélkül távozzon e l , ha úrnőjük által megfenyíttetni 
nem akar. Mendoza büszkén felelt, hogy sem az angol király
nőt sem bárki mást a világon nem illeti a bíráskodás viselete 
felett, melyről egyedül urának a királynak tartozik számot 
adni; hogy ez alkalommal senki közűlök ne merészeljen többre 
menni ellene, ha csak nem karddal kezében; hogy tréfának 
veszi a királynő által szándékolható megfenyítetését; hogy 
szives Örömest fog eltávozni, mihelyt útlevelét megkapta, s 
hogy miután nem volt vele mint békeministerrel megelégedve, 
iparkodni fog hogy mint harczminister vívja ki méltány
lását.

A büszke spanyol ezen szavak után magukra hagyta s 
január 29-én Angolországból eltávozott. Megérkezvén Madrid
ban, előadta II. Fülöpnek Skóthon ügyeit, ki igen meg volt 
elégedve viseletével, s azonnal tizenkét ezer tallért küldött 
Tassisnak Stuart Mária rendelkezésére. II. Fülöp nem sokára 
más helyütt alkalmazta merész és fondor követjét, hol legin
kább mozdíthatta elő terveit Angol- és Francziaországra nézve. 
Alen§on herczegnek 1584-i junius 10-én Cháteau-Thierryben 
történt halála után, Mendozát küldötte Medicei Katalin s 
III. Henrik üdvözlésére, s csakhamar meghitelte őt udva
ruknál Tassis helyébe, ki a flandriai hadsereg főfelügyelőjévé 
(veedor general) neveztetett. Párisból, hol felindította a Gui- 
seket s lelke volt a ligának, Mendoza gyűlöletével s fondor
lataival üldözte Erzsébet királynőt, ki ép oly buzgó mint fá- 
radhatlan ellenséget talált benne.

Ugyanakkor, midőn kiűzte Mendozát s meghiúsította 
II. Fülöp és Guise herczeg szándékát, Erzsébet maga kísér
letté meg felforgatni Stuart Mária pártját Skóthonban, a szám- 
üzöttek segedelmével, kik elhagyták menhelyeiket, hogy ott 
fölkelést támaszszanak. Gowrie gróf Dundeebe rüent, Angus 
és Mar grófok és Glammis lordfi april 22-én ötszáz lovassal 
Stirlingbe érkeztek. Azonban VI. Jakab és Arran gróf érte
sülvén tervükről, tizenkét ezer emberrel ellenök indúltak.
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Gowrie elfogatott s lefejeztetett. Angus, Mar, Glammis s párt- 
hiveik Angolországba futni kényszerűitek, fölségárulóknak 
nyilvánítattak, s Arran még nagyobb hatalomra vergődvén, el
lenmondás nélkül kormányozta a skót királyt s királyságot.

A két párt tehát egyaránt kudarczot vallott. Az Angol
ország ellen intézett katholikus haditerv meghiúsíttatott mielőtt 
felkarolták volna, Skóthonban pedig a protestánsok betörése 
mindjárt kezdetiben visszaverettetett. Erzsébet ekkor máskép 
igyekezett elhárítani azon veszélyt, mely Stuart Mária hosszá 
fogsága s Arran ellenséges indulata következtében támadhatott 
ellene. Ezen veszély annál félelmesebbé válhatott reá nézve 
Angolországban, minthogy egymásután elvesztette az 1584-ki 
junius 10-én Cháteau-Thierryben meghalálozott Alen§on her- 
czeget, s az Oraniai herczeget, kit a spanyolok és jezsuiták 
egy vakbuzgó bérencze ölt meg Delftben julius 10-én. II Fü- 
löp majdnem egyszerre menekülvén meg a tiz katholikus 
tartomány főnökétől s a hét protestáns tartomány stathouder- 
jétől s elősegíttetvén az ügyes parmai herczeg által, úgy látszott 
ismét hatalmába ejti egész Németalföldet, s onnan aztán 
könnyű szerivel megszállja Angliát. Erzsébet ezen aggályos 
helyzetben azon volt, hogy megfossza egy időre II. Fülöpöt 
Stuart Mária hozzájárulásától és Arran közreműködésétől, 
egyezkedésre lépvén velők. Ez nem volt bajos feladat. A 
nagyravágyó Arran mindent felkarolt mi hatalmát megszilár- 
díthatá, és Stuart Mária oly igen megunta börtönét, hogy min
den áron kész volt visszaszerezni szabadságát.

Egy felötlő találkozás folytán, mely Foulden Kirken tör
tént Berwick közelében VI. Jakab kedvencze és Hunsdon gróf 
között, a régi alkudozások ismét megindíttattak Angol- és 
Skóthonnak szorosabb egyesítése s a két királynő kibékitése 
végett. Az ifjú Gray Patrick ezen kettős czélból mint VI. Ja
kab követje Londonba küldetett. Ezen vonzó szellemű, de 
kiválóan fondor férfiú Arrannal egyaránt részesült a király 
kegyeiben. Katholikus volt, a franczia udvarnál növekedett, 
meghitt viszonyban élt a Guisekkel, bírta a glasgowi érsek 
bizalmát, ösmerte Stuart Mária terveit és különös ragaszko
dással látszott viseltetni érdekei iránt. Miért is ezen fejede
lemnő, ki akkor tájban Nau nevű franczia titkárát küldötte 
Londonba szabadulása föltételeinek megvitatására, teljes bizal-
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mat helyezett Gray master hűségében. Egészen felhagyni 
látszott nagyratörekvésével. Egészsége oda volt, türelme ki
fáradt, képzelete elkomorult. Sokat szenvedett börtönében. Gya
lázatos hirek terjesztettek róla Shrewsbury gróf neje által, 
kinek őrizetére már oly régen bizta volt Erzsébet. Shrewsbury 
grófnő azt állította, hogy szoros meghittség támadt közte és 
férje között, s hogy teherbe esett.

Érzékenyen sértve ezen rágalom által, melyet a grófnő 
kénytelen volt visszavonni, a felindúlt fogolynő keservesen pa
naszkodott e miatt. Sőt hogy gyanússá tegye Shrewsbury 
grófnőt, tudatta Erzsébettel amannak gyalázó közleményeit az 
angol királynő szerelmeiről, boszút akarván állani két ellen
ségén, tervszerű haraggal jelentvén fel az egyiket és sértvén 
a másikat. „Istenemet hivom bizonyságul, igy irt Stuart Mária 
Erzsébetnek, hogy Shrewsbury grófnő következőket beszélt 
nekem fölségedről, ilyforma kifejezésekkel. . . . Először, hogy 
az egyik (Leicester gróf) kinek a grófnő állítása szerint palo
tahölgye előtt házasságot ígért, számtalanszor hált önnel oly 
szabadosán és meghitten mint férj és nő élnek egymással, . . . 
hogy házassága véghez nem mehet, s hogy soha sem lesz 
hajlandó lemondani szabadságáról, mely szerint mindig új meg 
új kedvesekkel szerelmeskedhessék é3 mulathasson; sajnálkozva 
említé tovább, hogy meg nem elégszik master Hattonnal s 
még egy más belföldivel, hanem egy Simier nevezetű idegen
nel is becstelenkedett, meglátogatván őt éjszakának idején 
egyik hölgye szobájában . . . hol megcsókolta s mindenféle 
gyalázatos meghittséget művelt vele . . . hogy hasonló kicsa
pongást követett el amannak urával Alengon herczeggel, kit 
egy éjjel szobája ajtaja előtt fogadott egy ingben s hálóköntö
sében, s aztán magához bebocsátván, három óra hosszat vele 
volt.u Ezen sajátságos levél, melyben Mária mindazt elmondá 
Erzsébetnek, mit Shrewsbury grófnő beszélt előtte a királynő 
féktelen szenvedélyéről Hatton alkanczellár iránt, határtalan 
hiúságáról, melynél fogva szívesen hallotta s hinni látszott, 
hogy nem mertek szemébe nézni, mert arcza fénylett mint a 
nap; indulatos viseletéről a személyét környező hölgyek iránt, 
kik közűi az egyiknek eltörte az újját, másiknak pedig asz- 
talnáli szolgálat közben kezét szúrta meg késsel; végre undo
rító betegségéről, mely nyílt sebben nyilatkozott a lábán, ezen
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különös s Erzsébet jóvoltának megnyerésére nem igen alkal
mas levél valószinüleg nem jutott ezen királynő kezeihez.

A skót királynő megszabadítása mindazonáltal tárgya
lás alá vétetett Londonban Nau titkár és az angol ministerek 
által. Nau ez utóbbiaknak emlékiratot nyújtott át, melyben a 
föltételek oly formán alapittattak meg, mint 1569-ben Wingfield- 
ben, s 1570-ben Chatsworthban. Hozzátétetett, miszerint íátuart 
Mária kieszközli, bogy azon pápai bulla m elyei'az ő érde
kében Erzsébet trónvesztettnek nyilváníttatott, visszavonassék; 
lemond minden összeköttetésről ez utóbbinak alattvalóival s 
nem fogja őket háborúra indítani vallásos vagy politikai ürügy 
alatt; sem pártolni azokat, kik már is pártütésben bűnösök s 
mint árúlók elitéltetvék; nem fog közreműködni a külföldi fe
jedelmekkel Anglia felháborítására, sót ellenkezőleg ezt kültá- 
madás esetében teljes erejével védelmezendi; Erzsébettel 
védelmi- és daczszövetségre lép; kezeseket állít további vise
letének biztosításaúl eltávoztakor Angolországból; semmi újitást 
nem hoz be Skóthonba vallás dolgában, a magáénak szabad 
gyakorolhatását csupán személye és szolgái részére igényelhet
vén ; közbocsánatot hirdet minden bántalmakra nézve, melyeket 
szenvedett; kieszközli a skót számüzöttek visszatérhetését, ha 
hódolatra térnek, s jó  nővére az angol királynő tanácsa és hely
benhagyásával házasítandja meg királyi fiát.

Ezen alkudozás folyama alatt Erzsébet még közelebb 
értesítést nyert az ellene europaszerte forralt összeesküvések
ről. Creighton jezsuita és Abdy skót lelkész dán kalóz által 
elfogatván Walsinghamnak kiszolgáltattak. Irományaik melye
ket széttéptek ugyan, de melyeknek darabjai összeillesztettek, 
s a kinpadra vont Creighton vallomásai, részletesen fölfedezek 
a szárazföldi katholikus párt terveit, valamint előbb Throck
morton Ferencz vallomásai megösmértették az angolhoni katho- 
likusok intézkedéseit. A protestáns közvélemény hatalmasan 
felháborodott, s rettenetes viszontorlással fenyegették Erzsébet 
s a reformált vallás elleneit, bárkik lettek légyen. Társulat 
létesült és Íratott alá az országban, melynek tagjai kötelezték 
magukat, halálra üldözni azokat kik a királynő élete ellen 
törnének, sőt azon nőt is, kinek érdekében ily merény forral- 
tatnék vagv elkövettetnék.
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Az angol parlament, ezen előzmények után összegyűlvén 
két bilit fogadott el, Stuart Mária' és a katholikusok ellen inté
zetteket. Ezen törvények elsejénél fogva a királynő erősza
kos halála esetében, Stuart Mária és nemzedéke az angol 
koronára való minden jogától megfősztatott, a társulat szövet
ségesei pedig felhatalmaztatok mindazoknak halálos üldözésére, 
kik a királynő élete elleni merényben egy, huszonnégy biztos
ból álló törvényszék által bünösöknék nyilváníttatnának. A 
második törvény által minden katholikus angol lelkész, kit ró
mai püspök szentelt fel, ha negyven nap múlva az országban 
éretik, fölségárúlónak, a ki pedig felfogadná vagy pártolná 
hűtlennek, az ez iránt tudomással biró ha fel nem jelenté, 
a királynő tetszése szerinti pénzbírsággal vagy fogsággal bün
tetendőnek, a külföldi papnöveldék tagjai, ha ezen törvény 
kihirdetése után hat hónappal Angolországba vissza nem tér
nének, árúlók gyanánt fenyitendőknek, az engedély nélkül 
oda művelődés végett távozandók a szüleik utáni vagyonban 
való örökösödésből kizárandóknak, azon szülők pedig kik 
gyermekeiket oda küldenék, száz font sterlingnyi birs ággal 
suj tan dóknak nyilváníttattak.

Ezen intézkedések elrémítették a skót királynőt, ki ha
lálának előzményeit látta azokban. 1584-i augustus 25-én 
Sheffield bői Wingfield várába helyeztetvén át, sir Sadler Ralph 
és Sommers bízattak meg Őrizetével Shrewsbury gróf helyébe. 
Midőn megösmertették vele a társulati okirat tartalmát, felaján
lotta hozzájárulását, mi megtagadtatván, egy hasonló értelmű 
nyilatkozatot irt alá. Értésére esvén, miszerint Gray master 
különbséget kezd tenni az ő (Stuart Mária) és fia érdekei kö
zött, megírta neki, óvakodjék attól, nehogy kétségbe vonja 
ama királyi czímet, mely róla szállt fiára, kit a kormány ha
talom teljes gyakorlatában szándékszik hagyni, csupán az anyai 
tekintélyt tartván fen maga számára, miután bajai és unalmai 
kedvét szegték minden egyébbre nézve. Azon időtájban csak 
nyugalomra vágyott. Ez értelemben irt 1585-i január 5-én 
a glasgowi érseknek oda nyilatkozván, hogy fiára szándékozik 
bízni Skótország ügyeinek és állapotának kormányzását.u 
Béke Erzsébettel, hatalom VI. Jakab kezeiben, szabadulás 
maga részére, im ezek voltak a sokszor megcsalatott fogolyno 
utolsó vágyai.
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Csakúgy járt ezúttal is. Néhány nappal utóbb az alku
dozások megszűntek, szerény reményei elenyésztek, Gray 
master elárulá, fia elhagyta s az angol királynő Wingfield vá
rából a komor Tutbury várba viteté. Mi volt ez,en rögtöni 
változás s ez úttal végképeni meghasonlás oka ? Uj összees
küvés fölfedeztetése Erzsébet élete és a szárazföldi katho- 
likusok egyesülése a protestáns ügy ellen. A gall Parry Vil
mos Walsingham titkos ügynöke, egyik társát Nevilt felszólí
totta Erzsébet meggyilkolására. Vájjon vesztét kivánta-e 
Nevilnek, jutalmat reménylvén ha feljelenti, vagy pedig csak
ugyan megakarta öletni az angol királynőt, mire állítólag
VIII. Gergely pápa, Raggazoni pápai követ, és Como bi- 
bornok s államtitkár felszólították, kikkel földije a szintén gall 
származású fáradhatlan Morgan által összeköttetésbe jött? Ba
jos megfejteni. Hasztalanúl hivatkozván kétes mivoltú szolgá
lataira, Parry a fölségárúlók kín halálával bűnhődött, élve fosz
tatván meg beleitől. Elrémíttetvén ezen összeesküvések által, 
s attól tartván, hogy az Oraniai herczeg sorsára jut, Erzsébet 
növekvő gyanúval követte a katholikus párt terveit személye, 
koronája és ügye ellen, s még nagyobb erélylyel s előrelátás
sal igyekezett azokat meghiúsítani. Különben is a pillanat 
döntő lett reá nézve.

Alengon herczeg halálával a katholicismus új lendületet 
nyert Francziaországban s a vallás a királyságon felül emel
kedett. Akkoráig a koronaörökös mindig katholikus volt. 
Először történt, hogy a két alapelv, melyeken az ős franczia 
királyság birtoklása eredetétől kezdve nyugodott, a férfi első- 
szülottség politikai elve s a katholikus igazhitűség vallás elve 
nem egyesültek ugyan egy személyben; a kálvinista hitü Na- 
varrai király lévén a korona vérség szerinti örököse. Az erre 
támadt elvtusában a vallás elsőbbséget nyert a kormány sza
bályon. A buzgó katholikusok, kiknek élén a lotharingiai 
házból származott herczegek állottak, II. Fülöp indítására 
megváltoztaták az elsöszülöttségi rendet, s Bourbon biborno- 
kot ösmerték el III. Henrik utódjáúl. A Liga megalakúit. 
Guise herczeg és Bourbon bibornok titkon szövetkezve a spa
nyol királylyal, ki háromszáz ezer aranyat juttatott számukra, 
Reimsben kitűzték a polgárháború zászlaját s a nemoursi bé
kekötés által III. Henriket türelmi közhirdetményeinek vissza
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vonására s a protestánsok ellen irtó háborúra kényszerítették. 
Ugyanakkor az új pápa V. Sixtus egyházi átokkal sújtotta 
Navarra királyát és Condé herczeget. A pápa, a spanyol 
király, a savoyai herczeg s a liga franczia tagjai, részükre 
térítvén III. Henriket, egyetértettek hogy'támadást intézzenek 
a protestantismus tűzhelye Grenf ellen, meghódítsák a német- 
alföldi kálvinistákat, eltiporják a franczia hugonottákat, s in
kább mint valaha hajlandók voltak felhasználni Stuart Máriát 
a presbyteriek s angolhitüek ellen Nagy-Britanniában.

A mig igy II. Fülöp mint a katholicismus tevékeny és 
félelmes főnöke tűnt fel, Erzsébet az európai protestantismus 
élére állott, haladék nélkül öszpontosítván erejét, s szervezvén 
ellentállását, 1585-i augustus 10- én szövetségre lépett Németal
földdel, s csakhamar hat ezer embert küldött az egyesült tarto
mányokba Leicester vezérlete alatt. Szorosabb frigyet kötött a 
navarrai királylyal; megbuktatta Arran uralmát Skóthonban, An
gus és Mar grófok s a Hamilton nemzetség főnöke Arbroath lord 
által, kik általa megbékittetvén s pénzzel gyámolíttatván, nyolcz- 
ezer ember élén hazájukba értek s ott könnyű szerivel kivív
ták a főhatalmat s az ifjú király vezetését. Ezen forradalom 
által, melynek következtében a száműzött presbyteri lelkészek 
visszatértek Skóthonba, a protestantismus egész erejében 
helyre állíttatott, s védelmi és daczszövetség készíttetett elő VI. 
Jakab és Erzsébet között, mely 1586-i april 1-én létesült is, oly 
czélból hogy a sziget ellen intézendő támadás egyesült erővel 
visszaveressék. A midőn igy gondoskodott a protestáns ügy 
védelméről Németalföldön, Franczia-, Angol- és Skóthonban, 
Erzsébet királynő szorosabb őrizet alá helyezte Stuart Máriát. 
Sőt miniszterei még többre mentek. Ezen félelmes s a katho- 
likusok által inkább mint valaha királynőül kívánt fogolynő 
életét saját úrnőjük fenmaradásával ellenkezőnek, az angol 
koronára emelt igényeit pedig az országra nézve veszedelmesek
nek s a vallás tekintetében felforgatóknak tartván; azon voltak, 
hogy eltegyék láb alól.
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Tizedik fejezet.

Az angol kormány újabb szigora Stuart Mária irányában. —  Ezen fejedelemnő 
felindúlása és panaszai fia ellen. —  Tartózkodása Tutburyban és Chartleyben i 
sir Paulet Árnyas puritánus őrizete alatt. —  Elcsiiggedése. — Nem vehet s \ 
nem irhát leveleket, s nem fondorkodhátik a nélkül hogy az angol kormány j 
észre vegye. —  A katholikus párt újabb cselszövényei a szárazföldön s a  ̂
szigeten. —  Erzsébet megöletésének s arra következő betörésnek terve. —  ]
Ballard lelkész és Savage kapitány elindulnak Francziaországból, hogy azt j 
véghez vigyék. —  Babington és barátjai hozzájárulnak az összeesküvéshez. ] 
Ösztönqztetésük Stuart Mária szárazföldi ügynökei Morgan T. és Paget K 
által, s II. Fülöpnek és Mendozának e részbeni értesíttetésük. —  Stuart Mária j 
be nem avattatik övéi által az Erzsébet élete ellen forralt merénybe. — 1 
Megújított levelezései a betörésre vonatkozólag. — Walsingham államtitkár | 
eszközei, melyekkel Stuart Máriát az összeesküvésbe bonyolítani igyekszik, 
értesülvén arról kémei által. —  Giffort Gilbert árulása, ki közvetítőül szol- ] 
gált Stuart Mária és az összeesküdtek levelezéseinél. —  Az összeesküvés ; 
előhaladása. —  A Hamilton és Gordon nemzetségek és Guise herczeg aján- 
latot tesznek II Fülöpnek. —  Ez megparancsolja a németalföldi kormányzóflH 
Parma herczegnek, hogy seregével Angolország felé vitorlázzon, mihelyt 
megtudta Mendozától Erzsébet halálát. —  Az összeesküvés főnöke Babington 
levele Stuart Máriához és emezé Babingtonhoz. —  Ezen levelek Walsing- 
hammal közöltéinek és Phelipps által megfejtetnek. —  Ez utóbbi Chartleyben 
tartózkodik, hogy kéznél legyen a döntő pillanatban. —  Walsingham, miután 
titkos indításai által sikerült Stuart Máriát az összeesküvésbe fonni, s ez 
iránt elegendő bizonyságokat szerzett, Ballard, Savage, Babington és barátjai 
elfogatását eszközölteti. —  Stuart Mária rögtön Tixallba helyeztetik át; tit
kárai Nau és Curie elfogatnak s papirosai elkoboztatnak. —  Babington és 
bűntársai ellen indított vádpör. —  Vallomásaik, elitéltetésük, haláluk. —  
Nau és Curie vallomásaik. —  Stuart Máriának törvényszék elé állíttatása és 

elitéltetése elhatároztatik.

Mindezen összeesküvések fölfedeztetése után Stuart Mária 
szigorúbb fogságra kárhoztatott Erzsébet megdöbbent s felin- 
gerűlt kormánya által. Eltávolíttatván Shrewsbury gróftól, ki 
tizenöt éven túl szives és nyájas őre volt, hogy sir Sadler 
Ralph és Sommers szigorúbb felügyeletük alá helyeztessék, 
1585-i január 13-án tél közepén a wingfieldi váriakból az om
ladozó Tutbury várba vitetett. Ez volt legkényelmetlenebb 
lakása hosszú fogsága alatt. Istálló nem létezett, s a haszná
latára szánt tizenhat paripa Sheffielden maradt. Azok nélkül, 
úgymonda Burghleynek, inkább érzem fogságomat mint valaha. 
Lábai szerfelett meggyöngülvén csúz és tétlenség következté
ben, járni nem birt s szabad levegőt nem élvezhetett. Ezen,
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Stafford grófságban, terjedelmes róna közepén fekvő magas
latra épített, s minden oldalról széltől csapkodott, repedezett 
falú, hideg, nedves, egészségtelen, hiányos butorzatú vár lakhat- 
lan volt úgy reá mint számban megfogyott szolgáira nézve.

S csakugyan beteg is volt ott folyvást. Lakása kényel
metlenségéhez a fogság szigora is járult, midőn 1585-i május 
elején Sadler és Sommers helyett Paulet Árnyas bízatott meg 
őrizetével. Ezen szigorú puritánus egy ideig követ Párisban, 
Leicester barátja s Erzsébet híve volt, utálta a katholikusokat 
s nem ösmert szívességet s könyört fogolynője iránt. Stuart 
Mária csak az ö társaságában sétálhatott tizennyolcz fegyveres 
kíséretében, kik pisztolyt tartottak kéznél. Sőt alamizsnát sem 
küldhetett a vár alatti helység szegény lakóinak, s keserűen 
panaszolta hogy ezen keresztény vigasz megtagadtatott tőle, 
nem létezvén, úgymonda, oly szegény, hitvány s elvetemedett 
bűnös, kit abban valaha törvény gátolt volna. Hire futván, 
hogy Mária menekülési kísérletet tett, Paulet következő szörnyű 
szavakat irá a lord kincstárnok megnyugtatásaúl: „Mária
csak részemrőli nagy hanyagság esetében szabadulhat ki. Ha 
erőhatalommal támadtatom meg, Isten kegyességénél fogva 
biztos vagyok benne, hogy ő előbb hal meg.w

Ezen hajthatlan férfiú őrizete alatt Mária titkos levelezést 
nem folytathatott. Valamennyi, Francziaországból hozzá inté
zett s jelbetűkkel irt sürgönyök III. Henrik követje Castelnau 
de Mauvissiére, s elutazása után utódja l’Aubespine de Cháteau- 
neuf kezei között maradtak, ez utóbbi 1585-i augustus vége 
felé érkezvén Londonba. Mária mint fogoly lehető legboldog
talanabb, mint királynő teljesen reménytelen s mint anya 
gyötrő búgond martaléka volt. Ez időben fia, Gray master 
befolyása következtében visszautasitá ama társitási tervet, mely
nek tárgyalására Nau Londonba érkezett, s kevéssel utóbb 
szövetségi szerződés által Skóthont Angolországgai frigyesíté. 
Nagyon felindúlt e miatt, s utóbb mély csüggedésbe esett. 
Leveleiben boszűsan és fenyegetőleg kelt ki fia viselete ellen, 
kit elfajúltnak, hálátlannak, engedetlennek s roszúl kormány
zottnak nevezett: „Fiamúl el nem Ösmerem, megátkozom s 
kitagadom mindenből nem csak mit bir, de általam másutt 
igényelhetne,u igy szólt, azt kívánván, hogy mit a skótok ellene 
mások indítására elkövettek, mindazt most fia ellen is véghez
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vigyék, s külföldiek hódítsák meg országát, melyet átenged 
részükre. Azután igy folytatá: „Nem kétlem sőt bizonyosan 
tudom, hogy a kereszténységben akár hány örökösöm akad, kik 
majd erősen meg tudják markolni, mit kezeik közé szolgál
tatok, aztán pedig nem bánom bármi történjék testemmel, 
mentői rövidebb az út annál jobb.u

Egvébbiránt azt állította, miszerint csupán azért kivánt 
egyességre lépni fiával, hogy annak rendje szerint reá ruház
hassa Skóthon kormányzását, be sem akarván lépni hajdani 
országába. Csak menekülni óhajtott rabságából, melyben oly 
sokáig sínlett, s elhagyni azon szigetet, hol annyit szenvedett, 
lemondván ott minden jogáról. Késznek nyilatkozott min
den föltételek elfogadására, csak hogy sanyargatott testének s 
lelkének némi nyugalmat szerezzen, mielőtt közel végét érné. 
Azonban igen is jól átlátta, hogy semmi áron sem akarják 
szabaddá tenni, s éleselműleg s fájdalmasan mondá: „Foly
vást a régi mentségeket hozzák fel a múlt időkből, majd vál
tozást Skóthonban, majd háborgást Francziaországban, majd 
ismét összeesküvést Angliában, egy szóval minden legcseké
lyebb újítást, mely a keresztény világban előfordúlhat; úgy 
hogy majd akkor fognak visszahelyeztetni, midőn, mint a gyer
mekek mondani szokták, az egész emberiség egyetért s meg 
lesz elégedve. Isten segítsen s pártoljon mindenhatóságában, 
s Örök igazságánál fogva Ítéljen köztem s ellenségeim között, 
valamint reményiem hogy előbb utóbb meg fog halgatni.u 
Miután egy évig maradt Tutburyban, 1585-i deczember vége 
felé Chartley várba vitetett Stafford grófságban, hol több 
kényelmet, de szintoly szigorú fogságot talált.

De nem vehetvén részt pártja fondorlataiban, ez annál 
nagyobb buzgalmat fejtett ki érdekében. Az összeesküvések 
természetesen szaporodtak ama rendkívüli körülmények között, 
midőn Európában a katholicismus és protestantismus két nagy 
érdeke forgott koczkán Németalföldön úgy mint Franczia-, 
Angol- és Skótországban. Az angol menekültek hazájukba 
visszatérni óhajtván s a száműzött papok, kik a sziget vallásos 
megtérítését tűzték feladatúi, kedvezőnek tartották a pillanatot, 
hogy Erzsébetet megbuktassák, és Stuart Máriát trónra emel
jék . II. Fülöp, ki valamennyit zsoldjában tartotta, két ezer 
aranyat adván évenként a reimsi növendékház igazgatójának,
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Allen tudornak, hónaponként száz aranyat Westmoreland gróf
nak s ugyanannyit Paget lordnak, s nyolczvan aranyat Arun
del Károlynak, dijjaztatván Paget Károlyt és Throckmorton 
Tamást, s hónaponként negyven aranyat juttatván Morgannak 
még a Bastilleban is, előmozdította fondorlataikat Erzsébet 
ellen, s ismét felkarolá Guise herczeggel Angolország megtá
madásának régi tervét. Ez úttal a királynő megöletése kato
nai betöréssel volt kapcsolatba hozandó.

Végrehajtását legelőbb Savage János katholikus angol 
vállalta magára, ki mint tiszt szolgált volt a parmai herczeg 
spanyol hadseregében. Keresztül utaztában Reimsen hontár
saival és növendékházbeli hitsorsosaival jött Össze s szolgála
tairól beszélt Hodgson lelkész és Gifford Vilmos tudor előtt. 
Ez utóbbi értésére adá, hogy sokkal nagyobb szolgálatot te
hetne, megölvén a királynőt. Savage eleinte habozni látszott 
s bajosnak állitá egy ily merény végrehajtását. Gifford Vilmos 
eloszlatá kétségeit, azt állitván, hogy egy eretnek, vallás-üldöző 
s a pápa által kitiltott fejedelemnő halála törvényszerű és 
méltó dolog, s hogy országára nézve hasznosabbat s a mennyei 
üdv elnyerésére alkalmasabbat nem tehet, mire nézve a többi 
tudorok is egyetértőleg nyilatkoztak a növeldében. Három hét 
alatt rábeszéltetvén, Savage elvállalta hogy megöli a királynőt; 
abban állapodtak meg miszerint tőrrel vagy gyilokkal fogja 
kivégezni, meglesvén őt egy csarnokban melyen át kápolnájába 
megy, vagy midőn majd kertjében sétál, vagy végre midőn 
csupán hölgyeitől környeztetve szabad levegőt szí. Savage, 
kinek szándéka közöltetett Paget Károlylyal és Morgannal, 
Angolországba ment hogy azt végrehajtsa.

Ugyanakkor még egy más ilynemű merény is koholta
tok. Ballard János lelkész, miután öt vagy hat évig bejárta 
Angolországot különböző irányban s különböző álöltözetben, 
s megszilárdította az ottani katholikusokat vallásukban s Er
zsébet ellen; gyűlöletükben, 1586-i bojtkor Francziaországba 
visszatért. Értekezett Paget Károlylyal, Morgannal és Mendo- 
zával az Angolország ellen intézendő betörés és a skót királynő 
megszabadításának eszközei iránt. Ezen értekezlet alkalmával 
Paget Károly úgy nyilatkozott, hogy a vállalat nem sikerülhet 
Erzsébet életében. Ballard értesíttetvén Savage szándékáról, 
visszatért Angolországba Fortscue kapitány neve alatt, hogy

Stuart Mária. II. 9



130

módot találjon ama czél elérésére, mely után vallás és szenve
dély által indíttatva küzdött a katholikus párt. Május 22-én 
Londonba érkezvén, négy vagy öt nap múlva egy ifjú nemes
sel Babington Antallal ösmerkedett meg, ki Dethickből való 
volt Derby grófságban.

Babington jó  házból származott, tekintélyes vagyonnal, 
élénk elmével s elegendő képzettséggel bírt, buzgón ragaszko
dott a római valláshoz s meghitt viszonyban élt a legelőbbkelő 
ifjú urakkal Londonban és a grófságokban. Négy évvel az
előtt Babington megösmerkedvén Párisban Morgannal s általa 
a glasgowi érseknek bemutattatván, megnyeretett a skót királynő 
részére, kinek buzgó hive s lovagias szolgája Ion. Visszatér
vén Londonba, két éven át közvetitőűl szolgált Stuart Mária, 
a glasgowi érsek, Paget és Morgan levelezéseinél. Mióta azon
ban Stuart Mária nem volt többé Shrewsbury gróf őrizete alatt, 
a levelezés félbenszakíttatott s Babington vonatkozásai a párisi 
menekültekkel s a tutburyi és chartleyi fogolynővel megszűn
tének. Midőn Ballard vele találkozott, igen el volt csüggedve 
s kész elhagyni Angolországot s valamely szárazföldi katho
likus országba vonúlni, hogy ott tölthesse hátralévő napjait.

Az összeesküdtek küldöttje csakhamar ismét felbuzdította 
Babington hűségét Stuart Mária iránt. Csakhogy Babington 
egy véleményen volt Paget Károlylyal, képtelennek tartván a 
betörést Erzsébet éltében. Megtudván Ballardtól, hogy a be
törést a királynő halála fogja megelőzni, buzgón hozzájárúit 
ezen vállalathoz; de sokkal fontosabbnak tartván, mint sem 
hogy az egyes személyre bizassék, öt nemest kívánt Savage 
mellé adatni, kiket barátjai között fogna találni. Rábírta Barn
well Patrickot egy irlandi nemes család ivadékát, a Lancaster 
grófságból származott Charnock Jánost, s Abington Edvárdot 
a palotai kincstárnok fiát, hogy a gyilkosságot Savageal elkö
vessék. Ezen háromhoz csakhamar két mást is csatolt, a ki
rálynő egyik dijjazott nemesét Tilney Károlyt, kit Ballard nem 
régiben katholikus hitre téritett, és Chidioc Tichbournet, kit 
élénk vonzalma tett hajlandóvá Babington minden terveire. 
Több más barátja, mint Windsor lord testvére Edvard; az igen 
előkelő származású Salisbury Tamás Derby grófságból; a 
Surreybe való Gage Robert; a Lancaster grófságbeli Travers 
János; Thomas János az elhúnyt Mária királynő egyik régi
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ruhatári tisztjének fia; Dónn Henrik, udvari Írnok szinte az 
összeesküvéshez járúltak s gyakran összejöttek Szent-Egyed 
mellett London közelében, sőt Londonban is , hogy végrehaj
tása iránt megegyezzenek.

Walsingham mindenről értesült mit koholtak. Ezen tevé
keny s ármányos országiár szünetlenül szemmel tartotta a katho- 
likus pártot s figyelemmel követte fondorlatait. Azonkívül hogy 
többeket megnyert Mária régi meghittjei közül, s megveszte
gette Cherelles franczia követségi titkárt, ki által a fogoly 
királynő titkos levelezéseinek s az illető jeliratnak birtokába 
jutott; nagyszerű kémkedési rendszert is hozott létre. Az ösz- 
szeesküdtek főbbjeinél ügynököket alkalmazott, kik mindenről 
értesítették s kik a katholicismus és Stuart Mária ügye iránt 
színlett buzgalmuknál fogva gyanúba nem eshettek. Olyanok
kal is rendelkezett, kik a leginkább üldözött családokhoz 
tartoztak, sőt a reimsi növendékházból léptek ki. Ezen ügy
nökök egyike Maud Ballarddal volt minden utazásán, s egy 
másik Poley névvel, ki több ízben leveleket hozott a száraz
földről, beszínlette magát Babington bizalmába s részt vett 
az ő és társai alattomos gyülekezeteikben Szent Egyed mellett. 
Ezen szörnyű kémkedésen kivűl Walsingham sikeresen űzött 
egy más mesterséget is, úgy tudván kézre keríteni a titkos 
leveleket, hogy azt senki sem gyaníthatta. Két igen ügyes 
embere volt, Grégory Arthur és Phelipps, az elsőbbi felbon
totta a másik megfejtette a leveleket. ' ,

Ezen aljas eszközökkel készítette elő Stuart Mária rom
lását. Valamint Erzsébet főminiszterei s az új vallás megré
mült pártolói ő is azt vélte, hogy a katholikus királynő élet
ben léte már magában véve is folytonos veszély kútforrása a

fjrotestansok királynőjére nézve. Valamint pedig az ö és Burgh - 
ey véleménye szerint bajos volt őt tovább fogva tartani, más

részt kivégeztetni sem lehetett ok nélkül. Az államérdek nem 
pótolhatta a hiányzó jogot, melynek legalább látszatjára volt 
szükség. E végből Walsingham befonni igyekezett a boldog
talan fogolynőt az érdekében forralt összeesküvésekbe. Hogy 
azokkal megösmertesse s hozzájárúlásra indítsa, egy fiatal 
katholikus papot használt, ki Stafford grófság egyik nemes 
családjából származott. Gifford Gilbertnek hitták ezen gonosz 
és elvetemedett fiatal embert. Atyja letartóztatott Londonban

9 *
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vallásos hite miatt; ő maga tizenkét éves korában hagyta el 
Angolországot, Francziaországban neveltetett a jezsuiták által 
s a reimsi papnöveldében szenteltetett fel. Birván elöljárói 
bizalmát, ösmervén Spanyol- és Olaszországot, melyeket be
utazott, jól beszélvén különböző országok nyelvén, s leghőbb 
ragaszkodást színlelvén Stuart Mária ügye iránt, ő maga tevé
keny, értelmes és biztos közvetitőűl ajánlkozott a szárazföldi 
menekültek és a katholikus angolok között, s főleg a fogoly 
királynő félbeszakított levelezését akarta újból megindítani 
ügynökeivel Párisban, Madridban, Rómában, Brüsselben és 
Londonban. Nem nagy bajába került megnyerni Morgan, Pa
get Károly és a glasgowi érsek bizalmát. Ifjúsága és vallása 
hitelt szereztek őszinteségének s alig volt feltehető, hogy ezen 
buzgó ragaszkodás színe alatt a legiszonyúbb árulás lappangott.

Vonatkozásai Morganhoz és Pagethez Párisban eredtek 
az 1585-i nyáron, nyolcz hónappal az összeesküvés kezdete s 
több mint egy évvel fólfedeztetése előtt. Junius és julius óta 
Morgan Giffordot és Poleyt úgy ajánlotta Stuart Máriához irt 
leveleiben, mint kiknek szolgálatát bátorságosan igénybe veheti. 
Gifford Gilbert csak deczember vége felé in dúlt el Angolor
szágba. A levelezések Pietro, Barnaby és Cornelius Miklós 
álnevek alatt voltak hozzá intézendők, s még ily elő vigyázat
tal élt hogy állítólag kikerülje az angol kormány figyelmét, 
Phelippsnéí Walsingham titkos ügynökei főnőkénél lakott. 
Bemutatá magát Cháteauneuf franczia követnél, a glasgowi ér
sektől, Morgantól és Paget Károlytól nyert levelekkel igazol
ván kilétét, s azt állítván, miszerint a skót királynő hívei által 
a végből küldetett Angolországba, hogy kezéhez juttassa a 
titkos sürgönyöket, mi talán majd sikerűlend, miután a vár 
melyben fogva van, atyja házának közelébén fekszik. Hozzá- 
tevé, hogy ha majd ekkép értesíttetett a francziaországi ese
ményekről, vele együtt lehet szabadúlásának eszközeiről gon
doskodni. Cháteauneuf elég hidegen fogadá, attól tartván 
hogy kém, s óvatosságra inté, nehogy kézre kerüljön s el- 
zárassék, ha valóban az kinek magát állította.

Gifford január egész havát Londonban töltötte fondorkod- 
ván a katholikus párttal. Levelezésben állott Morgannal, kit a 
franczia követség útján értesített ármányairól s előmeneteléről, 
s ez viszont Cornelius Miklós czim alatt felelt. Stuart Mária
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Chartleybe helyeztetvén át Gifford atyja házának közvetlen 
szomszédságába, amaz leveletkérfCháteauneuftől a skót királynő 
részére. Cháteauneuf még mindig gyanakodván, egy igen 
jelentéktelent bízott reá, mely, csak fontos közleményeknél 
használt jelekkel volt Írva. Nagy meglepetésére Gifford Gil
bert 1586-i márczius 1-jén meghozta Stafford grófságból Stuart 
Mária feleletét egy egészen új jelirattal, melyet ez jövendő 
titkos levelezéseknél alkalmaztatni, egy csomaggal, melyet a 
glasgowi érseknek átküldetni kivánt s azon felszólítással, mi
szerint Gifford Gilbert teljes bizalomra méltassék, ő fogván 
ezentúl eljuttatni leveleit és parancsait angolországi és száraz
földi híveihez.

Stuart Mária ekként rátért azon,gyászos ösvényre, me
lyet oly álnokúl nyitottak meg előtte. Óvatosabb volt néhány 
héttel ezelőtt, midőn Morgan Tamásnak egy levelére, melyet 
Paulet Árnyas hozzá eljuttatni engedett, január 17-én így felelt: 
„Tartózkodjék kérem oly dolgoktól, melyek terhére rovatná
nak s növelnék az ön ellen támadt gyanút. . . .  A mi engem 
illet, okom van nem írni mostan, rögtöni fölfedeztetés veszélye 
miatt. Felügyelőm oly szigorú és pontos rendet hozott be, 
hogy semmit sem kaphatok vagy küldhetek a nélkül hogy az 
tudtára essék.4Í Bár maradt volna ezen óvatos bizalmatlan
ságnál! Azonban mihelyt lehetőnek látta levelezései folytatá
sát s cselszövényei megújítását, a szabadulási hő vágy ismét 
tért foglalt keblében, s habozás nélkül követte azon csalóka 
fényt, melyet ellenségei tüntettek fel előtte, s mely ezúttal őt 
egész a vérpadra vezette.

Miként sikerült Gifford Gilbertnek elhitetni vele, hogy a 
hozzá érkezett levelek elkerülték Paulet Árnyas figyelmét, ki 
oly szorosan szemmel tartotta s éjjel nappal ötven fegyveressel 
őrizte Chartley várát, ki sétáinál is tizennyolcz katonával 
kísérte felvont pisztolyokkal, s egyik szolgáját sem bocsá
totta ki a várból a nélkül hogy valakit felügyeletül vele ne 
küldött volna? íme így történt.

Gifford soha sem jött a várba s egyszer sem látta 
Stuart Máriát, nehogy valamely gyanús kedvezményben ré
szesülvén, elárulja magát. De színleg egyetérteni látszott 
a serfőzővei, ki a királynő háztartását szokta volt ellátni 
serrel. Ezen czikkből bizonyos mennyiség hetenkint hor
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dóban szállíttatott, s ebbe Gifford üreges fatokot rejtett, 
mely a levélcsomagot tartalmazd. Stuart Mária pinczérje 
kihúzta ezen tartályt és Nau titkárhoz vitte, s visszakap
ván tőle a királynő válaszával, ismét az üres hordócskába 
rejtette, melyet a taligás a serfőzőhöz vitt vissza, ki a levele
zésekben „becsületes embernek6* hivatott. Gifford magyará
zata szerint, melyet Cháteauneufnek adott, szomszédbeli katho- 
likus nemesek vitték a serfőzőhöz a csomagokat s hozták el 
onnan, s biztos emberek szolgáltatták és vették át a követ
ségnél különféle álöltözetek alatt. Ez volt azon eszköz, me
lyei Gifford Stuart Máriát megnyugtatá s melyet Paulet Árny
assal és Walsinghammal egyetértve alkalmazott. Az egyik 
szemet húnyt arra nézve, mi a várba jött vagy onnan kiment, 
a másik pedig, kivel a sürgönyök közöltettek mielőtt a követ
ségnél átadattak vagy a tokba helyeztettek volna, Phelipps 
által megfej tété s Grégory által ismét bepecsételteté azokat, mire 
czímükhöz képest pontosan átküldetvén, gyanítani sem lehetett, 
hogy elfogattak s lemásoltattak.

Stuart Máriának eleinte nem volt tudomása az Erzsébet 
élete ellen forralt merényről. Úgy látszik Morgan különös 
gonddal igyekezett őt attól távol tartani. Megtiltotta Ballard- 
nak hogy vele közlekedjék. Egyúttal ő maga figyelmeztette 
a királynőt, hogy egy ily nevű ügynök Angolországban tar
tózkodik s érdekében fárad. „Bizonytalan sikerű fontos ügyek
ben jár el ottan, ezt irá. Míg azokkal foglalkozik, fölséged 
java meg nem engedi, hogy bármely összeköttetésbe lépjen 
vele.6* Mindamellett e következő szavak Mária felvilágosítá
sára szolgálhattak: „Kérem az Istent, sikeresítse az általok 
felkarolt ügyet, s akkor fölséged hatalomra fog jutni Isten 
segítségével.6* Azonban mindvégig nem követvén azon tar
tózkodást, melyet oly igen fenyegetett úrnője biztosságára 
nézve szükségesnek látott, s melyet összeesküvők büszke bi
zakodásukban többnyire elmulasztanak, június 24-én (új ír
modor szerint julius 4-én) Curie titkárhoz írt levelében tovább 
ment. Méltalmatlan czélzást tevén azon gyilkos szándékra, 
melyet Isten pártfogása alá helyezni nem átallott, ezeket irá 
Bastilleböl: „Ámbár tömlöczben vagyok, még sem mondtam
le annyira minden foglalkozásról hogy ne elméljek ő fölsége 
s azon hu szolgái helyzetéről, kik mint ön vele szenvednek
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becsületükre. Oly sok eszköz van előkészítve azon barom 
elmozdítására mely zavart okoz az egész világon.u

Azonban Stuart Mária mihelyt biztos levelezést vélt meg
indíthatni régi barátjaival s a szövetséges fejedelmekkel, ismét 
felkarolá a skóthoni katholikus forradalomra s az Angolország 
ellen intézendő spanyol betörésre vonatkozó terveit, melyekre 
mindig visszatért. Végkép felindúlva fia ellen, a közte és 
Erzsébet királynő között létesült protestáns szövetség miatt, 
elhatározta az európai katholicismus hatalmas védőjére ruházni 
át Angolországra vonatkozó jogait Következő szavakkal tu- 
datá ezen határozatát don Bernardino de Mendozával: „Tekin
tetbe vevén, miszerint fiam oly igen megrögzött az eretnek
ségben (melyet higyje el magam bajánál is inkább sirattam 
éjjel nappal), s előre látván azon nagy veszélyt mely a katho
likus egyházat érheti ha majd ő jut ez ország örökségéhez, 
elhatároztam, hogy azon esetre ha nevezett fiam halálom előtt 
nem tér át a katholikus vallásra (mihez meg kell vallanom, 
kevés a reményem míg Skóthonban marad), örökösödési jogo
mat az említett koronára nézve végrendelet által urára a ki
rályra ruházom, ezennel felkérvén őt, hogy ezentúl teljes párt
fogásába fogadjon, úgy szintén ezen ország ügyeit és állapotát.u 
Hozzátevé, miszerint a végből teszi azt, hogy lelkiösmeretét 
fölmentse s a katholikus vallás helyreállítását a szigeten elő
mozdítsa, a legbuzgóbb s leghatalmasabb fejedelem segítségé
hez folyamodván. „E tekintetben úgymonda, inkább tartom 
magamat kötelezettnek az egyház általános javának mint nem
zedékem külön nagyságának tiszteletben tartására. Kérem 
miszerint igen titkon tartsa ezt, anuálinkább, mivel ha föl
fedeztetik, özvegytartásom oda vész Francziaországban, Skót
honban meghasonlás történik köztem s fiam között, ez or
szágban pedig végveszedelmem s romlásom idéztetik elő.“

Ugyanaz nap május 20-kán igen nevezetes levelet írt 
Paget Károlynak a Skót- és Angolhonban kitűzött kettős czél 
elérésének eszközei iránt. Felszólította, indítaná közbenjárásra 
testvérét Paget lordot, ki Madridban volt s don Bernardino 
követet, a spanyol királynál, hogy végrehajtsa azon vállalatot, 
mely egyedül szabadíthatja meg fogságából, s mentheti meg 
ezen szigeten a katholikus vallást végromlásától. Könnyebb 
sikeresítése végett Skóthon közremunkálásával tartotta azt
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megindítandónak, kieszközölvén fia hozzájárulását, ha pedig 
ez rá nem állana, szövetséget hozván létre a főbb katholikus 
lordok között, kik a spanyol királyhoz csatlakoznának. Ez 
utóbbi esetre ajánlatot tett, hogy a spanyol király vagy pedig 
a pápa hatalmába szolgáltatja fiát, kormányzót neveztet Skót
honban Hamilton Claudius lord személyében, fő lordokból 
képezendő tanácsot adat mellé, melynek jóváhagyása nélkül 
mi sem történhetnék bizonyos fontosságú ügyekben. Claudius 
lord, kinek Paget Károly által levelet akart Íratni, mint hely
tartó kormányozna fia helyett, ki a szárazföldön neveltetnék 
katholikus hitben , hogy majdan az ő halála után uralkodásra 
juthasson, főleg pedig hogy üdvözölhessen; „m i, úgymonda 
Stuart Mária, inkább fekszik szívemen mint egész Európa egyed- 
uráúl látni őt. . . . Ezer aggodalommal telvén el szívem azon 
gondolatnál hogy zsarnokot s a katholikus egyház üldözőjét 
hagyhatnám magam után.u Megbizta Pagetet, közölné terveit 
Hamilton Claudius lorddal, kinek ő maga is irt ez értelemben.

Az ó valláshoz s a fogoly királynőhöz hü maradt skót 
főnökök megelőzték vágyait: többen közülök nyiltan követ
ték a katholicismust. A Maxwell nemzetségből származott 
Morton gróf a déli határszél egyik leghatalmasabb főura, misét 
szolgáltatott Lincludenben a prépostsági templomban. Parsons 
és Holt jézsuiták s ezen vállalkozó rend több más tagjai 
Huntly grófnál voltak. Ezen két gróf úgyszinte Montrose gróf, 
Crawford lord s több más four összebeszéltek Hamilton Clau
dius lorddal, hogy megszabadítják a skót királynőt, elvonják 
fiát Erzsébet uralma alól s visszahelyezik országukban a ka
tholikus istenimádást. A nem rég Párisból Edimburgba ér
kezett s Guise herczeg titkos utasításaival ellátott Claudius 
lord volt lelke ezen ligának, mely II. Fülöphöz folyamodott 
a lotharingiai herczeg közbenjárásával. Stuart Mária Bruce 
Róbertét küldötte a spanyol királyhoz, Hamilton Claudius, 
Huntly s Morton leveleivel, melyekben a katholikusok ezen 
főnökei tudósították, hogy erősebbek ugyan Skóthonban az 
ellenpártiaknál, azonban segítségére szóróinak az angol ki
rálynő beavatkozása ellen. „A  katholikus köztársaság mento- 
jéneku szólíták II. Fülöpöt, s azon meggyőződésben folyamod
tak hozzá, hogy helyreállíthatják országukban a katholikus 
vallást. Azonkívül, így szóltak tovább, hogy fölséged halhatatlan



137

dicsőséget szerez s különösen előmozdítja Isten ügyét ezen 
cselekedet által, még azon előnyben is részesül, erejét a mienk
kel egyesítvén, hogy megtöri az angol királynő hatalmát.44

Bruce Robert Spanyolországnak tartván, Francziaországon 
utazott keresztül, hol Guise herczeg igen sürgős levéllel bízta 
meg II. Fülöp részére. „Fölséges úr, így szólítá meg ezen 
fejedelmet a liga főnöke, azon sokféle szövetkezés után, melye
ket a katholikus vallásnak Skóthonban leendő helyreállítása 
végett oly nagy ügygyei bajjal előidéztem és szorgalmaztam, 
Isten kegyelméből sikerűit az ország legfőbbjeit és leghatal- 
masabbjait ama szent határozatra bírnom és hajlandókká ten
nem, melyet mindig nagyon szükségesnek tartottam az angol 
párt legyőzésére, mely annak sikerét mindekkoráig megaka- 
dályoztatá.44 Biztositá a spanyol királyt, miszerint Hamilton 
Claudius lord, Huntly és Morton grófok, kikkel egyetértett, 
Skóthon két harmadáról rendelkeznek. Azonban megtámadni 
az országban uralkodó pártot s ellentállani a szomszéd hatalom 
erejének „igen bajos feladatnak látszik előtte, úgymonda, föl- 
séged segítsége és támogatása nélkül, kit ezen dicséretes és 
méltó vállalat támaszául és pártfogójául egyhangúlag megvá
lasztottunk. 44 S annál nagyobb érdeket kötött ezen vállalat
hoz, minthogy az II. Fülöp terveinek előmozdítására szolgált 
volna Angolországban, mely tervek sikeresitésénél, úgymonda, 
szerencsésnek érezné magát egész alázatossággal közremun
kálni, mint erre kötelezve érzi magát, habár csak mint egy
szerű katona, lándsával kezében.44 A herczeg katonai és pénz
beli segítséget kért, melyre szükségük volt, s egyúttal felszó
lította Mei^dozát, támogatná a skót főnökök kérését királyi 
uránál.

Mendoza, kit ekkép mindenről értesítettek mi Angol- és 
Skóthonban koholtatott, már régóta tudomással bírt az Erzsébet 
meggyilkolására vonatkozó tervről. Már előbb értesült arról, 
midőn még csak négy személy vállalkozott végrehajtására, s 
május 12-én sajátkezűleg irt egy rövid sürgönyt titkos jelek
kel, melyben e következőket mondá II. Fülöpnek: „Hírül
vettem Angolországból, miszerint négy kijelölt férfiú, kik já
ratosak a királynő palotájába, elhatározták őt megölni; hogy 
esküvel kötelezték egymást, méreggel vagy pedig vassal haj
tani ezt végre, s majd értesítenek a tett pillanatáról, hogy
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megírhassam felségednek, esedezvén, méltóztatnék segítségükre 
lenni, ha majd a dolog véghezvitetett, s hogy csupán én velem 
közlik azt, kinek annyira le vannak kötelezve, s kiben oly 
nagy bizalmat helyeznek.u Mendoza, miután értesítette a 
katholikus királyt Stuart Mária szándékáról, reá ruházni az 
angol koronára való jogát, ha fia tovább is protestáns ma
radna, július 23-án Guise herczeg levelével átküldötte II. Fü- 
löpnek azon czikkeket, melyeknél fogva a skót föurak készek
nek nyilatkoztak tetthez látni, mihelyt száz ötvenezer tallérnyi 
összeg, melyre a táborozáshoz szükségük volt, rendelkezésükre 
bizatik.

Időközben a katholikus összeesküvés tovább fejlődött 
Angolországban. Babington és barátjai gyakori gyűléseket 
tartottak, s június és július hónapokban több Ízben jöttek össze 
London környékén, hogy a szerepeket maguk között kioszszák. 
Azon hat férfin kivűl, kik Erzsébet megölését magukra vál
lalták, kijelöltettek azok is, kik a tartományok fellázítása végett 
azokba, és Stuart Mária megszabadítására Chartleybe lettek 
volna küldendők. Babington, ki rendesen litchfieldi uradalmán 
tartózkodott a Chartley vár közelében, most gyakrabban járt 
Londonba, s tovább maradt ki. Sőt Walsinghamnál is volt s 
felajánlotta szolgálatát azon hiú reményben, hogy sikerül föl
fedeznie a ravasz államtitkár fondorlatait s elhárítani magáról 
gyanúját. így közelébb ért azon kézhez, mely csak alkalomra 
várt, hogy őt megragadhassa. Azonban az összeesküdtek ré
széről, kik eddig csak inkább magukat mint Erzsébetet ve
szélyeztető értekezletekre szorítkoztak, most egy döntő lépés 
történt. Stuart Mária vigyázatlanul bele bonyolíttatott. Morgan, 
kétségkívül Gifford indítására, kinek utazásai Francziaországba 
ezen idötájban igen gyakoriak voltak, felkérte Stuart Máriát, 
gerjesztené fel Babington buzgalmát egy igen nagylelkű kife
jezésekben irt levél által, melynek fogalmazványát ö maga 
küldte meg neki a Bastilleből. Ezen levélben melyet Stuart 
Mária június 25-én az összeesküdtek vigyázatlan főnökének 
küldött át, nagy barátjának nevezvén őt, köszönetét fejezte 
ki azon ragaszkodásért, melyet iránta mindenkor tanúsított s 
felszólította, miszerint Gifford által juttassa kezeihez a Fran- 
cziaországból érkezendő csomagokat. Ezen levél is amaz árúló 
kezeire bizatván, Curie titkár e szavakkal intézte hozzá:
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^Fölkéretik ő fölsége részéről, miszerint legnagyobb titokban 
juttassa Babington Antal úr kezeihez.u

Ezen bár jelentéktelen tartalmú levél balságos volt Stuart 
Máriára nézve, a mennyiben ismét összeköttetésbe hozta Ba- 
bingtonnal s utóbb Walsingham kényére juttatá. S valóban 
Babington, mihelyest azt kézhez vette, titkos jeliratú terjedel
mes sürgönyt intézett a skót királynőhöz, drága úrnőjének 
nevezvén, s részletesen tudósítván őt mindenről, mi Ballard 
megérkezése óta érdekében történt. Azt állítá, hogy frigytársai 
a keresztény fejedelmek kivánatához képest azon fáradozott, 
hogy őt kiszabadítsa. Megösmerteté Őt az összeesküvés czél- 
jával és eszközeivel, mely Erzsébet vesztére s Angolország 
meghódítására volt irányozva. Felkérte Stuart Máriát, kinek 
halálig hiven akart szolgálni, jelölné ki azon személyeket, kik 
helytartói lesznek s magukkal ragadhatják a népet a gallok 
tartományában^ Lancaster, Derby és Stafford grófságokban. 
Hozzátevé: „En magam személyesen tiz nemes úrral s száz 
más követővel és társsal fogom eszközölni királyi személyé
nek megszabadítását ellenségei hatalmából. A mi pedig a bi
torlótól való menekülésünket illeti, nem tartozván neki hódo
lattal, mióta az egyházból kitiltatott, hat előkelő nemes meghitt 
barátjaim közűi, a katholikus ügy s fölséged szolgálata iránti 
buzgalmuknál fogva magukra vállalták a szomorú végrehaj
tást. Hátra van még, hogy hősi vállalatuk fölséged kegyessé
génél fogva, különös érdemeik szerint méltólag megjutalmaz- 
tassék ő bennök, ha éltükkel megmenekednek, vagy pedig 
maradékaikban, s hogy ez iránt őket biztosíthassam fölséged 
nevében.u

Ezen julius 6-án (új irmodor szerint 16-án) kelt szörnyű 
levél Gifford által még az nap Walsinghamnak átadatott. 
Minthogy pedig Babington Litchfielden szándékozott bevárni 
a feleletet, melynek szállítása Londonon át sok időbe került 
volna, a gondos államtitkár attól tartván, hogy az e részbeni 
késedelem az összeesküdtek figyelmeztetésére s cselszövényei- 
nek meghiúsítására szolgálhatna; ennek elkerülése végett Phe- 
lippset Chartleybe küldötte, hogy a leveleket ott helyben el
fogja és megfejtse. Phelipps 7-én indúlt el Londonból. Magával 
vitte Babington levelét, mely a serfőző által jutandott Má
riához s oly gyászossá Ion reá nézve. Az így körűlhálózott
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szegény fogolynő julius 12-én kapta meg azt s örömmel fogadá, 
Paulet állítása szerint, ki 14-én következőleg adá ezt Walsing- 
ham tudatára: „A Phelippssel küldött csomag hálával fogadta
tott; a felelet idő fogytán rövid volt, de hosszabb írásban 
igértetett a „becsületes ember44 visszatértekor.44 Ugyanaz nap 
Phelipps, ki már is megfejtette Mária egyik sürgönyét, melyet 
ez Cháteauneuf franczia követhez intézett, s két Írott levelét 
fogta el Hamilton Claudius lordnak s Courcelles ügyviselönek 
szólókat, átküldvén azokat, így irt Walsinghamnak: „Valódi 
szándékát jövő levelében várjuk.44

Mig ezen gaz fondorlatok nyomorult ügynöke így teljesíté 
undok tisztét a boldogtalan fogolynő közelében, kinek vesztét 
okozá, még csak el sem rejtőzött előtte, sőt feléje mosolygott, 
arra mentében. Nehány nappal megérkezte után Chartleyben, 
így irt Walsinghamnak : „Tegnap kikocsizott, és én kedves
kedve reá mosolyogtam ; de eszembe jutott ezen mondat: „Ha 
üdvözöl, óvakodjál tőle mint ellenségedtől/4 A gyanakodó 
Mária észrevette ezen új vendéget Chartleyben, s Burghley és 
Walsingham egyik régi kémének tartotta őt, kit ezek valószí
nűleg segédül rendeltek Paulet mellé, miután ez rendesen be
teg volt. Sőt kétségeskedett, vájjon ezen Phelipps nem ajánl- 
tatott-e titkos összeköttetései előmozdítójául Morgan által, ki 
túlbuzgó összeesküvő létére nem igen óvatosan járt el társai 
megválasztásánál. Levelet írván neki, így rajzolta abban Phe- 
lippset: „Termete alacsony s kinézése hitvány, haja sötét
sárga, szakálla pedig világos sárga színű, arcza ragyás, rövid
látású s harmincz három évesnek látszik/4 Undorodott ezen 
visszataszító s ármányos személy láttára; de nem gyaníthatta 
s annál kevésbbé háríthatta el azon veszélyt, melyet jelenléte 
okozott reá nézve Chartleyben.

Mária tehát közlekedését folyvást biztosnak, összeeskü
vését pedig fölfedezetlennek tartván, 17-én válaszolt Babing- 
tonnak. Dicsérte az ő és barátjai buzgalmát, s helyeselte 
vállalatukat. Részletekbe bocsátkozott a betörés előkészületei 
s a végrehajtásánál működendő tengeri és katonai erők iránt; 
azután hozzátevé, mit Erzsébet kormánya ellene később vádúl 
felhozott, miszerint tekintetbe kell venni „miként akar eljárni 
a hat nemes s mily módhoz kellend folyamodni, hogy ö meg- 
szabadíttassék börtönéből/4
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Különösen kiemelő a Bernardino de Mendozávali egyet- 
értés szükségét, figyelembe ajánlván, miszerint semmi sem tör
ténjék, mielőtt minden kellőleg elintéztetek bel- és külföldön 
a katholikus fölkelés s a spanyol betöréshez. Aztán így szólt 
tovább, vádlói állítása szerint: „Ezek így előkészíttetvén... a 
hat nemest utasítani kell, hogy dologhoz lássanak, s úgy in
tézkedni, hogy szándékuk végrehajtatván, innen azonnal kisza- 
badíttassam, s hogy haderejük egyszerre táborba szálljon el
fogadásom végett, mig a külföldi segély megérkezik, melyet 
akkor minden módon siettetni kellend. Miután pedig annak 
végrehajtására, mit a mondott nemesek felvállaltak, bizonyos 
napot előre kitűzni nem lehet, azt kivánnám, hogy mindig 
volna velők vagy legalább udvarukban négy bátor lovas, kik 
ama szándék sikeréről, mihelyt az végrehajtatott, sietve érte
sítenék azokat, kik megszabadításomat eszközlendik, hogy ide
érhessenek mielőtt felvigyázóm az említett végrehajtásról érte- 
síttetett vagy legalább mielőtt időt nyerhetett a ház megerősí
tésére.44 Továbbá azt kívánta, hogy azon esemény bekövet
keztével, három vagy négy futár küldessék különböző utakon, 
könnyen megtörténhetvén valamelyiknek elfogatása, mely eset
ben aztán a másik annál könnyebben érhetne czélhoz, s hogy 
a rendes közlekedés elzárassék a posták és futárok előtt.

Három módját jelölte ki chartleyi fogságából leendő 
megszabadításának: először, ötven vagy hatvan jól fegyverzett 
lovassal támadni meg felügyelőjét valamelyik nap, midőn az 
tizennyolcz vagy húsz lovasból álló rendes kíséretével sétálni 
megy ki vele; vagy másodszor, éjfél tájban tüzet vetni a vár 
istállóira és csűreire, mely alkalommal Babington emberei bi
zonyos meghatározott jel után felösmervén egymást, kiszaba
díthatnák őt a zavar közepette; végre harmadszor, összees- 
küdteket küldeni álöltözet alatt azon társzekerekkel, melyek 
naponta korán reggel érkeztek a várba, feldűttetni azokat a _  
vár nagy kapujában, s akkor aztán hirtelen ott teremni a 
fegyveres csapattal, benyomúlni s elfoglalni a várat. Stuart 
Mária ugyanaz nap irt Paget Károlynak, a glasgowi érseknek, 
Morgan Tamásnak s Bernardino de Mendozának, kik rendes 
levelezői voltak Párisban, s madridi ügynökének sir Englefield 
Ferencznek, hogy meggyőződtesse őket a betörés alkalom
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szerűségéről, siettetésére indítsa őket s összeegyeztetését esz
közöltesse általuk az angolhoni fölkeléssel.

Kézrekerítvén Máriának Babingtonhoz írt levelét, s mind
azokat, melyeket ezen boldogtalan fejedelemnő a szárazföldi 
összeesküdtekhez irt, Phelipps iszonyú örömet érezett. A ne
mes vad, melyet ura Walsingham oly hévvel és csalárdsággal 
üldözött, végre láthatlan hálóiba került. Értesítvén ezen rég 
óhajtott eredményről Erzsébet titkárát, így szólt: „Reményiem 
méltóságod gyorsan határozni fog ezen királynő elfogatása 
iránt, hogy annak folytán rendelkezhessek személyemmel. . . 
Most már eleget bír papirosaiból. . . Kivánom, ha Istennek 
úgy tetszik, miszerint ő fölsége hősi bátorsággal teljék el, 
melyet Isten ügyének megboszúlása, saját és az állam biztos
sága megkíván.4* A puritán Paulet Árnyas pedig vakbuzgó víg- 
sággal irt Walsinghamnak: „Isten áldása kisérte fáradozásai
mat s örvendek, hogy így jutalmazza hű szolgálataimat. Meg 
vagyok győződve, miszerint a királynő s bölcs tanácsosai Isten 
kedvező gondviselését ő fölsége és Angolország javára fordí- 
tandják.w Paulet a buzgó kálvinista csakúgy mint az elvete
medett politikus Phelipps nem gyanították mily iszonyú go
noszságban vettek részt. Elvakítva államtekintetek s vallásérdek 
által, nem látták mily undok és becstelen dolgot követtek el, 
tőrt vetvén egy szegény fogolynőnek, ki különben abba nem 
esik. Walsingham, miután mindazon eszközöket, melyek ama 
félelmes királynő vesztére szükségeseknek látszottak, hatal
mába kerítette, hajlott Phelipps kivánatára, s nehány nappal 
utóbb július 22-én őt. ismét maga mellé rendelte.

Mig Phelipps Londonba tért vissza, Gifford Párisba uta
zott Mendozához az angolországi katholikusok azon különös 
megbízása folytán, tudná meg, vájjon számíthatnak-e fegyveres 
segítségre II. Fülöp részéről, mihelyt Erzsébet megöletett. A 
spanyol követ hosszan értekezett Walsingham kémével, ki 
eleibe tárta az egész összeesküvést, megösmertette Angolország 
vallásállapotával, közölvén vele egy különös iratban az illető 
két párt erejét tartományonként, s átnyújtotta azon főszemélyek 
névsorát, kiket Stuart Mária híveinek a katholicismus helyre- 
állítása pártolóinak s II. Fülöp szolgálatára készeknek állított. 
Ezek, kikhez számította Norfolk herczeg fiát, Arundel grófot, 
két fivérét Howard Tamást és Vilmos lordot, az ifjú Northum-



143

berland grófot, kinek atyja egy évvel előbb erőszakos halállal 
múlt ki börtönében, Dacre lordot, Derby gróf fiát, Strange 
lordot, sir Stanley Vilmos ezredest, Montagu, Compton, Morley 
lordokat stb. harmincz kilenczen voltak szám szerint. Men
doza megküldé névsorozatukat II. Fülöpnek s tudtúl adá ezen 
fejedelemnek, hogy Giffordot küldetéséhez méltólag fogadta s 
hogy az összeesküdtek felbátoritása végett két levelet intézett 
hozzájuk különböző utakon, az egyiket olasz, a másikat pedig 
latin nyelven, „felbuzdítván őket ezen, katholikus szellemükhöz 
s a régi angol vitézséghez oly igen méltó vállalatra, s azt 
állítván, hogy ha sikerül a királynőt megölniök, kivánságukhoz 
képest segíttetni fognak Német-Alföld felöl s biztosíttatnak 
fölséged pártolásáról. Hitemre és szavamra fogadtam ezt, 
úgymonda tovább, miután úgy kivánták, és sürgettem őket, 
siettetnék vállalatuk végrehajtását, oly okokat hozván fel, 
melyek rábírhatták.44 Mendoza felszólította az összeesküdteket, 
hogy mihelyest kivégezték a királynőt, öljék meg vagy fogják 
el Cecilt, Walsinghamot és Hunsdont stb is, s tartóztassák le 
dón Antoniot, ki akkor Angolországban volt s kinek igényeitől 
Portugálra nézve II. Fülöp még mindig tartott.

II. Fülöp már is büszke örömmel vette hirűl, hogy Stuart 
Mária őt fogja kijelölni örököséül az angol koronára nézve. 
Július 18-án ez iránt így írt Mendozának: „Ezen királynő
nagy tekintélyt nyert nálam ez által s növelte hajlandóságomat, 
melyei ügyei iránt mindenkor viseltettem/4 Magasztalólag em- 
lité, hogy alárendelte vérsége iránti szeretetét Isten és a ke
reszténység szolgálatának. Megbízta Mendozát, közölné ezt 
vele, hozzátevén, miszerint örömest pártolásába fogadja őt, 
hogy Isten segítségével visszahelyezze \zon  állásra, mely őt 
megilleti. Reménye gyarapodott, s határozata szilárdabb lett, 
midőn megtudta Mendoza leveléből a katholikus összeesküvés 
minden részleteit. Helybenhagyta, mit követje Giffordnak fele
letül adott. „Tekintetbe vevén, úgymonda, az esemény fon
tosságát, ha Istennek ki most ügyét felkarolá, úgy tetszik, 
hogy az sikerüljön, helyes volt elfogadni azon nemest s fel- 
buzdítani öt valamint küldőit a vállalat előmozdítására/4

Miután még elő vigyázatra intette Mendozát, nehogy föl
fedeztessék a titok, mely, úgymonda, többek között forogván 
nem tartós s bajosan megóvható, hozzátevé: „Végig olvasván
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a szövetségesek neveit, néhányra emlékeztem közülök, mások
nak pedig atyáikra. Ily személyiségek egyetértése mellett az 
ügy alaposnak látszik előttem, s én Isten szolgálatára, a ka- 
tholikusok szabadságára s amaz ország javára, kész vagyok 
azt előmozdítani. Miért is haladéktalanúl megparancsoltam a 
szükséges segély előkészítését úgy Flandria mint Spanyolor
szág felöl. Igaz ugyan, hogy főleg titoktól és serénységtől 
függvén az ügy sikere, nem nagy zajjal fog történni a had
erők öszpontosítása s nem is oly nagy mértékben, hogy gyors 
elindulásuk Spanyolországból és Flandriából az által fenaka- 
dást szenvedjen, mihelyt megtörtént a fővégrehajtás Angolor
szágban, melyet Babington és barátjai magukra vállaltaké II. 
Fülöp meghagyta Mendozának, miszerint határozott biztosítást 
adjon az összeesküdteknek, idővel leendő segélyeztetésük iránt, 
s Gifford által megüzenje, „hogy a katholikusok biztossága 
Angolországban a vállalat titkontartásától függ, a vállalat titka 
pedig gyors végrehajtásától.u

II. Fülöp ugyanaznap egy másik, fontosságánál fogva há
romszorozott sürgönyében két levelet intézett párisi követjéhez, 
a németalföldi kormányzó, pármai herczeg számára. Az egyik
ben készülődésre szólította fel, a másikban pedig eljárást pa
rancsolt. Mendozának rögtön el kellett indítani ezen levelek 
elsejét s kéznél tartani a másikat, míg nem értesült Babington 
szándékának megtörtént végrehajtásáról. „Ez esetben, úgy- 
monda II. Fülöp Mendozának, tüstént küldje a herczeghez, 
hogy elvitorlázzon a segítséggel, nem várván részemről új pa
rancsot, miután ezen második levél, mint azt látni fogja, oly 
szabatos e tekintetben.u

Azonban nem volt már idő. Az ügyek sokfélesége, a 
helyek távolsága, a gyanakodás terjedelme, a határozatok las
súsága II. Fülöp beavatkozását mindig elkésetté tevék. Mihelyt 
Walsingham kezeihez kerítette az Összeesküvés Írott bizonyla
tait, s eszközökkel birt azoknak üldözésére, kiket türelemmel 
és mesterségesen űzött fondorlatai abba bebonyolítattak, a fo
goly királynőtől kezdve, kit az angol kormány el akart tenni 
láb alól, legutolsó szolgájáig, közbenlépett hogy meggátolja 
folyamát. Erzsébet értesíttetvén a személye ellen intézett me- 
rényről s a tervezett betörésről, eliszonyodott azon s nem en
gedte továbbra halasztani a befogatásokat, tartván az őt fenyegető
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veszélytől. Ekkor Maud följelentette Ballardot, kinek társa és 
meghittje volt. Azonban egyetértvén Walsinghammal, eleinte 
csak mint ellenkedő papot jelentette fel, nehogy a többi össze
esküdtek is felriadjanak, Mária pedig tudésittatván az összees
küvés fölfedeztetéséről, megsemmisítse irományait Chartleyben. 
Erzsébet minisztere tehát csupán az ország törvényeinek meg
szegése miatt rendelte el Ballard elfogatását Miiles titkár által. 
De ezen befogás bajjal járt. Ballard számtalan elővigyázat- 
tal élt, álöltözetét s lakását szüntelen változtatá. Mielőtt el
fogták volna, Babington értesült Maud följelentéséről. Nem 
távozott Litchfieldre, mint azt Stuart Máriának hírűi adá, s 
Londonban maradván, hogy a többi összeesküdtekkel értekez- 
hessék, csak július 29-én, tiz nappal kelte után vette a skót 
királynő levelét. A titkos küldöttnek ki azt áthozá, augustus 
2-ra ígért feleletet. Azonban Maud árulása következtében hir
telen elhagyá Londont, lóháton távozván el ösmeretlen irány
ban. A szerencsétlen mondhatlanúl meg volt zavarodva. A 
legnagyobb bizonytalanság s legélénkebb aggodalom gyötrötték 
lelkét. Fusson-e vagy visszatérjen? Ezen kérdést hányta ve
tette agyában nagy szorongva, nem sejtvén mennyire terjedt 
Maud fölfedezése. Szökése által koczkáztatja az összeesküvést 
s lemond Mária megszabadításáról, ha Walsingham nincs min
denről értesítve, visszatérvén veszve van ha az összeesküvés 
elárultatott.

A remény egy végszikrája Londonba térítette vissza, s 
merészen megjelent Walsinghamnál. A ravasz miniszter szo
kásos tettetésével fogadta s távozni engedte. Azonban ügy
nökei közöl többeket megbízott, hogy kövessék és szemmel 
tartsák. Babington, kissé megnyugtatva augusztus 3-án irt 
Stuart Máriának, értesítvén őt ezen közbejött veszedelmes aka
dályról, mindamellett reményt fejezvén ki, hogy még talán 
sikerűi a bajt eligazítani. Kérte, bíznék szándékuk szeren
csés kimenetelébe. „Úrnőm, igy szóla hozzá, az Isten szerel
mére ki védpajzsa alá fogadta, s közös javunkra kérem, el ne 
csüggedjen. Isten, az egyház s fölséged ügye ez s tisztes 
vállalat Isten és emberek előtt. Mink megfogadtuk, s végre
hajtjuk, habár életünkbe is kerülne.w Azonban Ballard másnap 
augustus 4-én elfogatván, Babington attól tartott hogy kinpadra 
vonatik s mindent bevall. Miért is értekezett Savageal, mi

Stuart Mária. II. 10
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tevők legyenek. „Nem mást, úgymonda Savage, mint tüstént 
megölni a királynőt. — Igen helyes, viszonza Babington, men
jen hát holnap az udvarhoz s végezzen.44 Savage ellenvetésére, 
miszerint az öltözet melyben a királynőt megközelíthetné, még 
el nem készült, Babington gyűrűjét és minden pénzét átadá, 
hogy még az nap mást szerezzen. Majd ismét attól tartván, 
hogy a történt fölfedezések által figyelem gerjesztetvén, Sa
vage az udvarnál meg nem jelenhet, ő maga szándékozott a 
merényt végrehajtani a többi összeesküdtekkel. Azonban ő sem 
merte. Augustus 5-én éjjel megrémült társaival Londonból el
távozott s a Saint-Johni erdőkbe rejtőzött. Ott velők együtt 
fölfedeztetvén, mindnyájan a toronyba vitettek.

Walsingham, miután hatalmába kerítette Ballardot, Ba- 
bingtont, Savaget s a többi összeesküdteket, nem tartózkodott 
többé mint büntársnőjükkel bánni Stuart Máriával. Ezen feje- 
delemnö mit sem tudott az összeesküvés fölfedeztetéséröl, nem 
kapván meg Babington utolsó levelét, mely e részben aggo
dalmakat költhetett volna benne. Teljes biztosságban érezte 
magát. Augustus 8-án Paulet Árnyas vadászatot indítványozott 
a szomszéd tixalli erdőligetben. Örömmel állott rá. Egy idő 
óta a forró évszak s talán a reménység is helyreállították 
egészségét. Ezen vadászat, a Walsingham által Chartleybe 
küldött Waad Vilmos és Paulet Árnyas között történt előleges 
megállapodás folytán terveztetett a végből, hogy Stuart Mária 
más lakba vezettessék a nélkül hogy azt gyanítaná, elválasz- 
tassék titkáraitól mielőtt velők összebeszélhetett volna, s meg- 
fosztassék irományaitól.

Útközben Chartleyből Tixall felé, sir Georges Tamás 
váratlanul eleibe jött, tudtára adván, hogy a Babingtonféle 
összeesküvés fölfedeztetett s hogy neki megparanesoltatott őt 
Tixall várába helyezni át. Ezen szörnyű hír hallatára elréműlt. 
De csakhamar ismét magához térvén s ijedtsége haraggá vál
tozván, indulatos Szemrehányásokra fakadt, s azon kérdéssel 
fordúlt kíséretéhez, védelem nélkül hagyják-e elragadtatni úr
nőjüket? Nau és Curie, kik vele voltak, szinte letartóztatván, 
külön kiséret alatt Londonba küldettek. A boldogtalan királynő 
csakhamar ismét szomorú helyzetének s hatalomtalanságának 
érzetére ébredvén, megnyugodott s Tixall várába vezetteté 
magát, mely sir Ashton Walter tulajdona volt. Tizenhét
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napig maradt ott egy kis szobába zárva, nem érintkezhetvén 
szolgáival, sem udvari papjával, nem Írhatván s csak idegenek 
által környeztetvén. Távolléte alatt, Chartleyben Waad Tamás 
és Paulet Árnyas megnyitották szekrényeit, kiszedték iromá
nyait, ékszereit s pénzét s Erzsébetnek szolgáltatták át. Ezen 
királynő túláradó örömmel fogadta azokat, s köszönetét mond
ván Pauletnek ügyes szolgálatai s okos viseletéért, úgy nyi
latkozott levelében, hogy élénk hálával viszonozza hűségét, 
mely a legnagyobb jutalmat érdemli, de sőt méltóiag meg sem 
jutalmazható.

Miután Chartleyben mindent a legrészletesebb figyelemmel 
megmotoztak, Stuart Mária augustus 25-én oda visszavezette
tett. Elhagyván Tixallt Paulet kíséretében, kit száz negyven 
környékbeli nemes követett lóháton, néhány’ szegény vette kö
rűi, alamizsnát kérvén. „Semmit sem adhatok, így szóla hoz- 
zájok sírva fakadva; mindenemtől megfosztottak, s koldús va
gyok mint ti.w Azután a házi úr sir Ashton Walter s a többi 
nemesek felé fordúiván, könyes szemekkel igy szólt: „Jó urak, 
semmit sem koholtam a királynő ellen.u Midőn Chartleybe 
érvén, szekrényeit tárva s ládáit megmotozva látta, irományait 
és ékszereit pedig nem találta, le nem küzdheté felindulását s 
keserű panaszokra fakadt Erzsébet ellen: „Kettő van, igy
kiáltott fel, mitől az angol királynő soha sem foszthat meg, a 
királyi vér, mely jogot ád az angol örökösödésre, s azon ra
gaszkodás, melynélfogva hőn dobog szivem őseim vallásáért.44

A  pör csakhamar megindíttatott az összeesküvők ellen, 
kik a királynő halálát tervezték s az országot kültámadás elő
idézése által veszélyeztetők. Erzsébet még nem merte közibök 
soroltatni a skót királynőt, kinek Babingtonhoz intézett levele 
akkor még eredetiben fel nem találtatott, mint azt reményiet
ték. Különben is Erzsébet rettegésben élvén attól tartott, 
hogy ha Máriát vád alá helyezteti, ez által valamely kétségbe
esett merényre indítja ezen királynő híveit. Miért is a vád 
eleinte csak Babington, Ballard, Savage és bűntársaik ellen 
volt intézve. Meg nem dönthetvén az ellenök felhozott világos 
bizonylatokat, mindnyájan bevallották bűnösségüket, s a fölség- 
árulók rettenetes kínhalálára Ítéltettek. Hogy pedig mindazok, 
kik példájukat követhetnék, elrémítessenek, az angol törvény 
által előszabott embertelen kínzások mind véghez vitettek rajtok.

10*
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September 20-án Babington, Savage, Ballard, Barnewell, Tilney, 
Abington, Tichbourne szokott gyűl helyükre, Szent-Egyed me
zejére vitettek, s ott az elréműlt s elundorodott nép jelenlété
ben beleiktől élve megfosztattak. A többi hét kivégeztetése 
másnap rövidebb és enyhébb módon történt meg.

Bűnösnek vallván magát, Babington elösmerte Stuart 
Máriával vitt levelezésének hitelességét, s ámbár hozzá inté
zett s viszont tőle vett levelei csak másolatban lettek előmu
tatva, formaszerű nyilatkozat által helybenhagyta tartalmukat, 
s minden lapot saját aláírásával hitelesített. Tichbourne szinte 
megvallotta, hogy Babingtonnal együtt fejtette meg a skót k i
rálynő nagy levelét, melynek másolata Ballarddal és Donnal 
is közöltetett saját elösmerésök szerint. Ezen levél pedig nem 
volt Stuart Mária kezeirása. Titkárai Nau és Curie eleinte 
nem bizonyították hiteles voltát. Ezek Walsingham házába 
vitettek, s őrizetére bizattak. Magukra is vonhatván úrnőjük 
büntetését, ha tanúskodnak ellene s ez által saját bűnösségüket 
is beösmerik, eleinte a félelem úgy mint hűség halgatást pa
rancsolt. Burghley és Walsingham jól átlátták ezt, s ügyüket 
különválasztandónak tartották a királynő ügyétől, kinek szol
gái voltak s kinek elárulására csak úgy lehettek rábirhatók, 
ha fölfedezéseik következményeire nézve megnyugtatnak.

Nau és Curie tehát kínvallatással fenyegettetvén, más
részt pedig szabadsággal kecsegtetvén, vallomásra indítattak. 
Ezen két gyarló szolga ekkor felhagyott a lovagias és üdvös 
halgatással. Fölfedezték, mi módon járt el Stuart Mária titkos 
levelezéseinél. Bezárkózván velők ügyszobájába, toll alá mon
dotta sürgönyei fő pontjait, melyeket aztán Nau fogalmazott s 
igazitás végett a királynő elé terjesztett. Azután Curlenak 
adattak át, ki jelekbe szedte s útnak indította. Nau állí
tása szerint a Babingtonnak szóló levelet úrnőjétől vette, ki 
azt nagyrészt sajátkezűleg irta, s Curie által jelezteté. Ezen 
első nyilatkozatok elégteleneknek találtatván, tüzetesebbeket 
kivántak Mária titkárától, ki attól tartván, hogy a toronyba 
küldik, hol kinpadon vallatták a foglyokat, csakhamar tovább 
ment. Bevallotta hogy úrnője mindenben hozzájárult az An
golország megtámadására vonatkozó tervhez; azonban az Er
zsébet élete ellen intézett merényről csak tudomással bírván, 
nem igyekezett abba beavattatni s nem tartotta magát följelen



149

tésére kötelezettnek. Végre September 21-én a tizennégy 
összeesküdtnek rettentő ki végeztetésük után történt utolsó val
latáskor még formaszerübben nyilatkozott. Megmondotta, hogy 
Curie fejtette meg Babington levelét, s hogy ö maga irta úr
nője előadása folytán a Babingtonhoz intézett válasz fő pontjait, 
melyek az összeesküdtek által összegyűjtendő haderőkre, gyül- 
helyeikre, az Erzsébet kivégzésével megbízandó hat nemes eljárá
sára, ő neki magának a börtönből való megszabadítására, végre 
az eseménynek hat jó lovas által történendő hírül adására vonat
koztak. Azonkívül Nau irományai között Chartleyben egy általa 
írott jegyzetet találtak, melyben Babington két levelének és Mária 
válaszának kivonata foglaltatott, s ezen szó „csapása fordúlt elő, 
melyet Nau Erzsébet megöletésére vonatkozónak állított. Curie 
hasonló vallomásokat tett, hozzátevén, hogy a királynő meghagyta 
neki, égetné meg a Babingtonhoz intézett levelek angol másolat- 
jait, melyeknek írásától őt esdekelve igyekezett visszatartóztatni.

Stuart Mária két titkárának vallomásai és a Nau által 
írott jegyzet, megerősítették Babington és társai nyilatkozatait. 
Erzsébet azoknak alapján vád alá helyezhetőnek tartotta a 
boldogtalan királynőt, kit tizenkilencz év óta fogva tartott. De 
fogja-e merni? Lesz-e bátorsága, saját alattvalói törvényszéke 
elé állítani egy uralkodó fejedelemnőt s igy megtámadni a ki
rályi sérthetlenséget? Miután oly gáládul megszegte a népek 
jogát, megfosztván Stuart Máriát szabadságától államérdek 
miatt, lábbal fogja-e tapodni az eddig tiszteletben tartott feje
delmi jogokat is, megfosztván őt éltétől, hogy a magáét biz
tosítsa? Nem fog-e visszariadni azon félelem miatt, hogy va
lamennyi király haragját idézi fel, s az európai katholikusok 
hatalmas főnökén kivűl ellenségeivé teszi közel szomszédjait 
s hasznos frigy társait, a franczia és skót királyokat, ha 
az egyiknek sógornéj át, másiknak pedig anyját halállal bün
teti? Mindezen tekintetek daczára Erzsébet hallatlan merész
séggel és csalárdsággal véghez vitte szándékát. Elhatározta 
törvényszék elé állíttatni, elitéltetni s kivégeztetni azon király
nőt, kinek alattvalóit fellázitotta, bizalmát megcsalta, ajánlatait 
visszautasította, fiát elidegenítette, kinek jogtalan letartóztatása 
által jogot adott az összeesküvésre, s kit ministere Walsingham 
oly álnok módon ejtett kelepczébe, egy már előre is elárult, nem 
sikerülhető s csak vesztét okozható összeesküvésbe sodorván őt.
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Tizenegyedik fejezet.
Az angol titkos tanács vitatkozásai Stuart Mária perbefogatása iránt. —  
Törvényszék kineveztetése. —  Stuart Mária áthelyeztetése Fotheringay várba, 
hol a törvényszék tagjai megjelennek. —  Stuart Mária vonakodik előttük 
megjelenni. — Reményei védelmére indítják, bár óvást tesz illetőségük ellen. —  
Megjelenése s szép szavai a törvényszék előtt. — Vád, melyei terheltetik, 
hogy II. Fülöppel betörést tervezett Angolország ellen, s Babingtonnal egyet
értett Erzsébet halála iránt. — Tagadása. —  Ildomos védelme. —  Walsin- 
gham ellen intézett szemrehányásai. —  Szóváltása Burghleyvel. —  Bevallja 
hogy külföldi fejedelmekhez folyamodott; Babingtonra és összeesküvésére 
nézve pedig tagadásánál marad. —  A törvényszék bűnösnek Ítéli s Westmin
sterben halálos ítéletet mond ki ellene. — Erzsébet kétségei az ítélet végre
hajtása iránt. —  A parlamenti kamarák vakbuzgó és kegyetlen szorgalmazá
sai ; Erzsébet kitérő felelete. — A halálitélet kihirdetése Stuart Mária előtt. 
—  Ezen fejedelernnő bátor és méltóságos magatartása; rendelései, levelei s 
Erzsébethez intézett utolsó szavai. —  Sógora a franczia király és fia a skót 
király fenyegető közbenjárása megmentése végett. —  Ezen kettős közbenjárás 
sikertelensége. —  Kivégeztetési warrant, melyet Erzsébet aláír s Davison tit
kárnak kézbesít. —  Walsingham és Davison levelet Írnak Paulet Árnyasnak, 
felszólítván öt Erzsébet nevében és érdekében, Stuart Máriának alattomos 
kivégeztetésére. —  Paulet Árnyas nemes vonakodása. — Beale R. Shrews
bury és Kent grófok, az angol titkos tanács által kiküldetvén, hogy Stuart 
Mária kivégeztetésénél jelen legyenek, Fotheringayba érkeznek. —  Stuart 
Mária lelki szilárdsággal fogadja őket s készül a halálra. —  Alamizsnása el- 
távolíttatik. — Ajándékokat osztogat szolgái közé, utoljára ebédel velők, ro
konai és barátjaihoz leveleket intéz. — Vallásos előkészületei a kivégeztetés 
előtti éjjel. —  Derülten és méltóságteljesen indái a vérpadra. —  Szolgái ke
serve, kik hűn akarják kisérni a végső pillanatig, s kérésére nehányan erre 
engedélyt nyernek. —  Nagy bátorsága, szilárd hite, magasztos végszavai s 

halálának szivrázó méltósága.

Azon határozat, törvényszék elé állítani Stuart Máriát, 
hosszabb vitatások eredménye volt. Az angol kormány, mely 
már régóta leselkedett ezen boldogtalan királynő élete után, 
most végre módot talált, menekülni tőle s mindazon veszélyek
től, melyeket tizenkilencz évi fogsága idézett elő. Stuart Mária 
sorsa, miután Erzsébet és Burghley által megvitattatott, a titkos 
tanácsban volt eldöntendő. Ezen tanács néhány tagja elégsé
gesnek tartották, ha szigorúbb fogságra kárhoztatván egészen 
ártalmatlanná tétetik; de a többiek úrnőjük életét megóvni s 
a protestantismus diadalát biztosítani vélvén, halálára szavaz
tak. Leicester, mint azt ellene vádúl felhozták, alattomos mér
gezést ajánlott, Walsingham pedig törvényszéki Ítéletet kívánt.
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Ez utóbbi vélemény győzött. De mely törvény alapján fogják 
vád alá helyezni Stuart Máriát? A III. Edvárd uralkodásának 
huszonötödik évéből származott rendszabály, mely azokat kik 
merényt koholtak a király, s háborút támasztottak az ország 
ellen, s egyetértettek az ellenséggel, fölségárúlók gyanánt bün
tetendőknek »endeli, alkalmazhatónak látszott. Azonban jobb
nak látták, az előbbi évben alkotott törvényhez folyamodni, 
mely a híres társulati tényre következett, s mindenkit halálra 
üldozhetőnek s itélendőnek rendelt, ki az angol koronára igényt 
emelni, vagy azt Erzsébet királynőtől külbetörés vagy sze
mélye ellen intézett összeesküvés által elragadni merészkednék.

Ezen határozathoz képest Stuart Mária 1586-i október 
5-én törvényszék elé idéztetett, melyben Angolhon legfőbb 
pairjei és méltóságai, a korona legtekintélyesebb tanácsosai s 
az ország legtehetségesebb főbirái s jogtudósai vettek részt. 
Ezen bizottmány Bromley korlátnok elnöklete alatt negyven
hat tagból állott, kik többnyire megjelentek a Northampton 
grófságban fekvő Fotheringay várban, hol ezen hosszúra ter
jedt szomorújáték befejezendő vala. A királyi vádlottnő ok
tóber 6-án érkezett oda felügyelője sir Paulet Árnyas, sir Mild- 
raay Walter titkos tanácsos és Barker jegyző kíséretében. 
Ott levelet talált Erzsébettől, ki szemrehányásokkal terhelte, 
hogy részt vett a személye és országa ellen forralt összeeskü
vésben s meghagyta, feleljen az előmutatandó bizonylatokra 
az e végből kiküldött s törvényes hatalommal felruházott bírák 
előtt, hódolattal tartozván viseltetni azon törvények iránt, me
lyeknek védpajzsa alatt élt.

Elolvasván Paulet és Mildmay előtt ezen szigorú és pa
rancsoló kifejezésekkel irt levelet, Mária eleinte leküzdötte a 
keblében dúló érzelmeket. Keserű gúnyorral állítá, hogy nő
vére rosszúl értesíttetett őt illetőleg, s felemlítette a rajta elkö
vetett sokféle bántalmakat s ajánlatainak történt visszautasí
tását. Különösnek találván az angol királynő által felvett 
parancsoló hangot s azon követelést, hogy mint alattvalói va
lamelyike feleljen bírái előtt, kipirúlt arczczal kiáltá: „Hogyan, 
úrnőjük tehát nem tudja, hogy született királynő vagyok? s 
azt hiszi-e, hogy lealacsonyítom rangomat, állásomat, szárma
zásomat, fiamat ki örökösöm lesz, a királyokat s külföldi fe
jedelmeket, kiknek jogai sérelmet szenvednének személyemben,
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ha egy ily levélnek engedelmeskedem? Soha. Bár leverettnek 
látszassam, szivem nagy, s megaláztatást nem tür.u

Egyébiránt hozzátevé, hogy irományai elszedettek, taná
csosai eltávolíttattak, ő maga ellenségek által környezteik s 
nem ösmeri az ország törvényeit s rendszabályait, s ott meg- 
birálására illetékes paireket nem találhat; s váltig ártatlannak 
nyilvánította magát. „Sem nem intéztem, úgymonda végül, sem 
elő nem mozdítottam valamely merényt úrnőjük ellen. Biztos 
vagyok benne, hogy ilyesmit ellenem bebizonyítani nem lehet, 
ámbár őszintén megvallom, hogy ajánlataimat nővérem részéről 
visszautasítva látván, magamat és ügyemet külföldi fejedelmek 
hatalmára bíztam.u

El nem Ösmervén azon törvényhatóságot, melyet fölibe 
helyezni szándékoztak, Stuart Mária nem csak rangjához mél- 
tólag, de személyes biztosságának megfelelőleg cselekedett. 
Mindvégig ezen eljárást követvén, bajosan Ítélhették el kihal- 
gatás nélkül s nem vezethettek vérpadra egy királynőt egy 
más királynő illetéktelen alattvalói által hozott ítélet követ
keztében. Eleinte, úgy látszik, belátta ezt s csak szobájában 
fogadá a főbb biztosokat. Többször értekezett a lord korlát
nokkal és kincstárnokkal s megzavarta őket éleselmü ellenve
tései s erélyes viszonkodásai által.

Értesülvén büszke feleleteiről s makacs szabadkozásairól, 
Erzsébet meghagyta biztosainak hogy a per tárgyalásához 
kezdjenek, de ki ne mondják az Ítéletet, mielőtt ismét eleibe 
járultak s az ügy menete iránt jelentést tettek volna. Egyúttal 
igen ármányos kísérletet tőn Mária határozatának megrendí- 
tésére, szigorán keresztül derengő reménysugárt nyújtván bol
dogtalan foglyának, ha készséggel hajlik kivánatára. „On, igy 
szóla hozzá, különféle módon igyekezett életemtől ^megfosztani, 
s országom romlását idézni elő vérontás által. Én soha sem 
voltam oly rósz indulattal ön iránt, de sőt ellenkezőleg óvtam 
önt, mint második enmagamat. Ezen árulások be fognak 
bizonyittatni ön ellen. Ez oknál fogva akaratunk az, hogy 
feleljen nemességemnek s országom nagyjainak, mintha magam 
volnék jelen. Kötelezem erre, s parancsolom. Értesültem 
büszkeségéről; legyen őszinte, s kedvezőbb bánásban fog ré
szesülni.tí
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Ez utóbbi szavak a helyett hogy sértették volna Máriát, 
megrendítették őt. Azonfelül helyt adott Hatton alkamarás 
behízelgéseinek. Erzsébet kegyencze s szándékainak gyanitó- 
lagos meghittje lévén, Hatton mindenre kérte Stuart Máriát, 
feleljen nehogy halgatása beösmerésnek tekintessék, s az eljá
rás távollétében történjék. „Vád alatt áll, igy szóla hozzá, de 
nincs elitélve. Királynő, az igaz, de a királyi méltóság fel nem 
menti a felelettől egy ily bűntett vádjára, melyet sem a polgári 
sem az egyházi, sem a nemzetközi, sem az észjog megtorlat- 
lanúl nem hagyhat. Ha-ártatlan, a királynő biztosai kik okos 
és igazságos férfiak, teljes szivvel fognak örülni annak bebizo
nyításán. S maga a királynő is örülni fog azon, elhiheti. Mi
dőn elhagyám, biztosított hogy soha semmit sem fájlalt any- 
nyira, mint oly bűntett súlya alá helyeztetve látni. Mellőzze 
tehát a királyi méltóság ama hiú előjogát, melynek most hasz
nát nem veheti; jelenjen meg a törvényszék előtt, tartsa fen 
ártatlanságát, s ne tegye önmagát gyanússá a pörnek kerülése 
által s ne koczkáztassa becsületét, örökös szennyfoltot hagy
ván azon.u Burghley hozzátevé, hogy másnap megindítják 
az eljárást ellene, távollétében is. A kétség hányattatásaiban 
töltvén az éjszakát, Mária ráállott megjelenni bírái előtt.

Október 14-én reggel egy csapat alabárdostól követve, s 
udvarnagyja sir Melvil András s orvosa Bourgoin karjára tá
maszkodván, minthogy a járás nehezére esett, lement Fotha- 
ringay vár nagy teremébe, hol a biztosok törvényszékké ala
kúivá székeltek. Ezen terem hátterében egy, csupán Angol
ország czimerével díszített mennyezet alatt üres karszék állott 
Erzsébet királynő részére fentartva. A mennyezettől két ol
dalt voltak elhelyezve a különféle biztosok, méltóságuknak 
megfelelő rendben; jobbra Bromley a korlátnok lord, Burghley 
a kincstárnok, Oxford, Kent, Derby, Worcester, Rutland, Cum
berland, Warwick, Pembroke, Lincoln grófok, és Montagu al- 
gróf; balra Abergavenny, Zouch, Morley, Stafford, Grey, Lum- 
ley lordok s más főurak, úgy szintén a titkos tanács lordjai 
Crofts, Hatton, Walsingham, Sadler, Mildmay és Paulet. Va
lamivel idébb jobbra Angolország legfőbb bírái és a kincstári 
törvényszék első lordja, balra pedig a többi bírák és főurak 
s két polgári törvénytudor foglaltak helyet. Középen egy 
asztal körül a királynő főattorneyje Popham, szorgalmazója
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Egerton s törvényszéki ügyelője Gawdy s Powell Tamás koro
nái jegyző két Írnokkal voltak elhelyezve. Nehány környék
beli nemes bebocsáttatást nyervén, mint halgatók a korlátok 
mögött állottak.

Midőn Stuart Mária ezen tekintélyes gyülekezet előtt 
megjelent, nagy méltósággal hajlott meg a lordok felé. A szá
mára előkészített bársony székhez vezettetvén, mely nem a 
mennyezet alatt, de alantabb állott, zokon vette ezen megaláz
tatást s büszkén mondá: „Királynő vagyok, franczia királyné 
voltam, s ott helyem.w Azután szemeit búsan jártatta végig 
ezen főurak, államférfiak, jogtudósok komor gyülekezetén, s 
mielőtt helyet foglalt volna, igy szólt: „Fájdalom, nagy számú 
tanácsosok vannak itt s részemre még sincs egy is közöttük.Lí

Ekkor Bromley korlátnok fölkelvén, előadá mily okok 
indították az angol királynőt a skót királynő perbefogatására, s 
kijelentette, hogy ha nem teszi, méltóan érhette azon vád, mi
szerint elhanyagolja Isten ügyét, s hiába viseli az igazság 
kardját. Erre a korona jegyzője felolvasá a törvényszék alakí
tására vonatkozó rendeletet. Ezután Stuart Mária szólalt fel, 
megemlítvén mily roszlelküleg és méltatlanúl bántak vele 
Angolországban, hova mint barátnő és esedező érkezett s hol 
fogoly gyanánt letartóztatott. Kijelentette a magas törvényszék 
tagjai előtt, hogy el nem ösmeri bírói küldetésük jogérvényes
ségét; hogy szabad fejedelemnő s felkent királynő létére sen- 
kitől sem függ Istenen kívül. Hozzátevé, miszerint csak ezen 
óvás fentartása mellett fog felelni kérdéseikre. Burghley kincs
tárnok ellenveté, hogy az ország területén mindenki hódolattal 
tartozik annak törvényei iránt, melyek ellen ki ne keljen, 
azok szerint fogván megitéltetni.

Gawdy koronái ügynök, elbeszélvén az utolsó összees
küvés történetét, azt állította, hogy Stuart Mária nem csak a 
betörésre, de az Erzsébet megöletésére vonatkozó tervben is 
részt vett, melyet ösraert, helybenhagyott s felbátorított. Mor
gan, Paget, Mendoza, a glasgowi érsek, Engelfield, Lewis, és 
Allen tudor levelei, valamint az övéi, Babington és a többi 
összeesküdtek vallomásai, melyek hitelesített másolatokban fe
küdtek a királynő ügyviselőinek asztalán, Nau és Curie Írott 
nyilatkozataikkal együtt, szolgáltak kettős bűnösségének bizo
nyítványai gyanánt. Stuart Mária eleinte mincTen viszonyát
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eltagadta Babington irányában. Kijelentette, hogy soha sem 
látta, leveleit soha nem vette, sem azokra választ soha nem 
adott. Kérdést tett, miként lehessen bebizonyítani, hogy meg
kapta Babington leveleit, ha azok valóban léteztek, és állító
lagos feleletének bebizonyitására, abbeli leveleinek előmutatá- 
sát kívánta.

Erre felolvastatott, de csupán másolatban, Babingtonnak 
julius 6-án kelt hosszú levele, melyben közlötte az össze
esküvés czélját s végrehajtása eszközeit, úgyszintén a julius 
17-i levél, melyet a vád állítása szerint, viszont ő intézett Ba- 
bingtonhoz, hogy őt szándékában megszilárdítsa. Tudtúl adat
ván továbbá Babington, Ticbbourne, Ballard és Donn írott 
vallomásaik tartalma, a fő attorney s a kincstárnok lord azt ál
lították, hogy mi sem lehet világosabb és kétségtelenebb mint 
a skót királynő hozzájárúlása az összeesküvéshez. Mire Stuart 
Mária tétovázás nélkül s a legnagyobb élénkséggel közbevá
gott, hogy ezen állítólagos nyilvánság csak másolatokon alap
szik, melyeknek eredetije nincs meg, s oly emberek mende
mondáin, kiket soha sem látott. Mutassák elő, úgymonda, az 
eredeti okiratokat ha léteznek, s majd akkor vizsgálóra veszi s 
megvitatja. Míg ez itíegtörténnék, ünnepélyes óvást tett azon vádak 
ellen, melyekkel illettetett. „Nem tagadom, tévé hozzá sóhajtva, 
hogy szabadság után vágytam s komolyan igyekeztem azt vissza
nyerni. A  természet kényszerített erre ; de Isten bizonyságom 
hogy soha sem forraltam összeesküvést az angol királynő élete 
ellen, sem ilyen összeesküvéshez hozzá nem járúltam. Meg
vallom, írtam barátjaimnak s pártfogásukhoz folyamodtam, 
hogy kiszabadítsanak nyomorú , börtönömből, melyben tizen
kilenc^ év óta fogva tartottak. Úgy szintén beösmerem, hogy 
gyakran írtam a sanyargatott katholikusok érdekében, hogy 
szívesen megmentettem volna az elnyomástól habár tulajdon 
vérem ontásával is. De a felmutatott leveleket nem írtam s 
nem vállalhatok felelősséget ama kétségbeesett emberek szán
dékáról, kiket nem is ösmerek.u

Stuart Mária ügyes védelme, melyei az ellene felhozott 
bizonylatokat megdönteni igyekezett, viszonzásra indította 
Burghleyt a kincstárnokot. Elbeszélte az összeesküvés törté
netét, azon levelekre támaszkodván, melyeket kétségbe vonni 
nem igen lehetett; előadta Nau és Curie nyilatkozataik nyo
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mán, miként járt el Stuart Mária titkos levelezéseinél, s mi 
módon felelt Babingtonnak, valódinak állította azon levelet, 
melynek átküldését Nau és Curie, kézhezvételét pedig Babing- 
ton elösmerték, melyről Tichbourne, Ballard és Donn tudo
mással bírtak, s mely az ő irományai között s Babingtonnál is 
talált jelminta szerint volt Írva; úgy vélekedett, hogy Stuart 
Mária bűnössége már ezen levél tartalmából is kiderül, mely 
teljes összhangzásban áll Babington vallomásaival, Nau és 
Curie nyilatkozataival, s világosan bizonyítja, hogy tudomással 
bírt az összeesküvésről s azt jóváhagyta. A kincstárnok lord 
velős okoskodása meg nem zavarta a bátorlelkü skót ki
rálynőt.

Mindegy reá nézve, úgymonda, hogy Babington mit val
lott. Nincs erről tudomása, s meg nem Ítélheti vájjon állítólagos 
vallomása tőle származik-e vagy sem. Miért nem szembesí
tették vele, mielőtt kivégezték? Ez lett volna módja az igaz
ság bizonyításának. Vagy nem akarták, hogy az kiderüljön? 
Szintúgy áll a dolog Nau és Curie titkáraival. Kétség kivűl 
élnek még; miért nem jelentek meg, hogy előtte bizonyítsák, 
mit távollétében állítottak. Curie egyszerű de becsületes ember, 
kiben nem kétkedik. Nau ügyes és nagytehetségü férfi, de 
ámbár a lotharingiai bibornok titkára s a franczia király 
ajánlottja volt, még sem bízik benne, vájjon a veszélytőli 
félelem s a jutalom reménye nem indították-e hamis vallo
másra, reá bírván Curlet is, kivel kénye szerint rendelkezett. 
Igaz, hogy titkárai írták s jelzették leveleit; azonban nem 
kezeskedhetik az iránt, vájjon más dolgokat is nem igtattak-e 
azokba. Könnyen meglehet, hogy visszatartottak számára érke
zett leveleket, s ismét másokat Írtak nevében s jeleivel, tudta 
s beleegyezése nélkül? S királynő létemre, tévé hozzá mél
tósággal s erélyesen, ilyes bizonylatok alapján itéltessem-e 
bűnösnek? Nem világos-e, hogy a fejedelmek fönsége és biz
tossága oda van, ha titkáraik tanúskodásától tétetik függővé? 
Előjogomra hivatkozom, melynél fogva csak tulajdon szavaim 
és irataim alapján marasztalhatnak el, s biztos vagyok benne, 
hogy e részben mit sem hozhatnak fel ellenem.u

Ezen vitatkozás folyama alatt Mária ismételve s igen 
élénken panaszt emelt, hogy be nem tekinthet irományaiba, 
melyektől megfosztatott, sőt úgy látszik, azon súlyos váddal
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illette Walsinghamot, hogy meghamisította jeliratát, mely tekint 
tetben a boldogtalan királynő védői még három száz év után 
is terhelik Erzsébet nem igen aggályos titkárának emlékét. 
Mi biztosít, igy szóla feléje fordulván, hogy ezek az én 
betűim? S hevesen igy folytatá: „Azt hiszi-e titkár úr, nem 
tudtam, mily ravasz fortélyokkal élt ellenem? Kémei minden
felől körülvettek, de arról talán nincs tudomása, hogy nehá- 
nyan közülök hamis tanúságot vallottak s engem arról értesí
tettek. S ha igy cselekedtek, folytatá, az egész gyülekezet felé 
fordúlván, ki biztosít, hogy ő vesztemre törvén, meg nem 
hamisította jeleimet? vagy nem áskálódott-e a magam és fiam 
élete ellen?

Walsingham megilletődött ezen közvetlen és szörnyű 
vádon, s azonnal felkelvén nagy erélylyel így szólt: „Isten
bizonyságom, hogy mint magánszemély becstelenséget, mint 
királyi úrnőm szolgája pedig méltóságommal össze nem férő 
cselekedetet soha el nem követtem. Bűnösségre szavaztam, 
minthogy a királynő s az ország biztossága mindenekfelett 
szívemen fekszik. Legnagyobb gonddal nyomoztam a királynő 
s az ország ellen intézett fondorlatokat, s ha az áruló Ballard 
e részben segédemül ajánlkozik, bizonyára vissza nem utasí
tom. u Némi vitatkozások után a magas törvényszék a követ
kező napra halasztotta a gyűlés folytatását.

Ezen második napon Stuart Mária nem védelmezte magát 
merő tagadással mint azelőtt. Újra kifogást tett a törvény
szék illetősége ellen. Azután folyvást ártatlanságára hivatkozott. 
„Óhajtottam, úgymonda, megalapíttatni a katholikusok biztossá
gát, de soha sem kívántam, hogy az vérontás s gyilkosság 
által éressék el. Inkább vágytam Esther mint Judit szerepére, 
jobbnak látván Istenhez folyamodni népe javáért mintsem 
éltétől fosztani meg az utolsó pórt.u Mindamellett valóknak 
ösmerte Morganhoz, Pagethez s Mendozához irt eredeti leve
leit, melyeket el nem tagadhatott, sőt bevallotta, hogy parancsa 
következtében titkárai bizonyos jegyzeteket küldöttek Babing- 
tonnak. Ahhoz ragaszkodott, hogy levelei és jegyzetei csupán 
menekülésére és futására vonatkoztak, melynek előmozdítására 
betörést is szabad volt intéznie Angolország ellen. Ámde 
viszonzák Erzsébet jogtudósai, ilyetén eszközökhöz folyamod
ván szabadulásának elérése végett, megszegte azon ország
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törvényeit, melyben tartózkodott, s veszélyeztette a királynő 
életét. Az ország megtámadása szorosan összefügg a királynő 
halálával, egyik szükségkép követi a másikat. A betörés sike
rültével ő fölsége országától s éltétől fosztatott volna meg. 
Stuart Mária azonban, ámbár elösmerte hogy a sanyarú szük
ségtől indíttatva, hozzájárult ugyan az Angolország megtáma
dására vonatkozó tervhez, sőt örökösödési jogát ezen ország 
tekintetében a spanyol királyra szándékozott átruházni, követ
kezetesen tagadta részvétét az Erzsébet élete ellen intézett 
merényben, folyvást visszautasítván Babington, Nau és Curie 
vallomásait.

Ezen új vitatkozás alkalmával, melynél ismét az éles- 
elmű Burghley volt fő ellene, nemesen és meghatólag viselte magát. 
Méltóságának védelme a legékesebb szavakra s szomorú helyzeté
nek érzete gyakran könnyekre fakasztá. „Mily igaztalanúl jár
nak el ellenem, úgymonda. Leveleimet kiválogatták, való értel
müket elferdítették; az eredetiektől pedig megfosztottak. Nem 
vették tekintetbe sem vallásomat sem fölszentelt királynői 
minőségemet. „Lord urak, ha nem is törődnek személyes érze- 
timmel, legalább a királyi méltóság iránt legyenek kímélettel, 
mely meg van sértve személyemben, s gondolják meg, mily 
példát mutatnak.u Azután Istent s a külföldi fejedelmeket 
hítta segítségül a rajta elkövetett igaztalanság ellen, s igy 
kiáltott: „Bízván az angol királynő barátságában s Ígéretei
ben, jöttem ez országbaw; majd egy gyűrűt mutatván fel bírái 
előtt, melyet új járói vett le: „íme lord urak, ezt vettem
királyi úrnőjüktől szeretetének s pártfogásának zálogáúl. Jól 
nézzék meg. Erre számítván érkeztem közibök. Inkább mint 
bárki más megítélhetik, miként tartatott tiszteletben-e zálog!u 
Az összes parlament előtt kívánt kihalgattatni vagy pedig 
találkozni Erzsébettel s hozzátevé: „Vádoltatván, ügy védet kívá
nok, királynő létemre pedig királyi szavamnak hitelt igényieké

Azonban nem jelent meg többé a biztosok előtt és sem 
a kamarák sem a királynő elé nem bocsáttatott. A biztosok 
azonnal Ítéletet hoztak volna, ha Erzsébet, kinek határozatlan
sága s késedelmessége Walsinghamot békétlenségre fakasztot
ták, mást nem rendel. Titkos utasításaihoz képest a törvény
szék október 25-ig elnapoltatok s Westminsterbe tétetett át. 
A szegény rabnő, kit Burghley gúnyosan várkirálynőnek
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nevezett, Fotheringayban maradt mogorva őrével. Október 25-én 
a biztosok a westminsteri csillagos teremben összegyűltek. Újra 
megvizsgálták az ügyet s maguk elé idézvén Naut és Curlet 
vallomásaikat meghitelesítették, Fotheringayban a vádlottnőt 
tanúk nélkül, Westminsterben pedig a tanukat vádlottnő nél
kül halgatván ki.

Ezen eljárás alatt, mely jogtalanúl indíttatván meg, a 
szokásos formák mellőztével folytattatok, szembesítés nem tör
tént. Stuart Mária titkárai élőszóval megerősítették előbbi 
vallomásaikat s ugyanaz nap a biztosok egyhangúlag kimon
dották a boldogtalan királynő halálitéletét. Ezen, valamennyi 
biztos által aláirott Ítéletben előadatott, hogy Erzsébet királynő 
uralkodásának huszonhetedik évében június 1-je óta Babington 
Antal és társai különféle merényt koholtak ellene a skót ki
rálynő tudtával, ki az angol koronára vágyván, részt vett 
amaz összeesküvésben, mely királyi úrnőjük megbuktatására 
és megöletésére volt irányozva. A biztosok kérlelhetlen bírás
kodásukat államférfiúi ildommal egyesítvén, hogy megóvják a 
fiút anyja veszedelmétől, Burghley indítására kijelentették, mi
szerint ítéletük a skót király becsületére és jogaira nézve 
semmi tekintetben sérelmes nem lehet; s igy fenhagyván ki
látását az angol trónra, érdekeinél fogva eltérítették anyja 
iránti kötelességeitől.

Nehány nap múlva a parlament összegyűlt Westminster
ben. Megszentesítette a skót királynő elitéltetését, melyet a 
boszúvágyó de óvatos Erzsébet mint az igazságszolgáltatás 
és népakarat tényét akart feltüntetni. A lordok és alsóházi 
tagok hála és vakbuzgalom , ragaszkodás és kegyetlenség ve
gyes érzelmeiben adtak hálát az isteni gondviselésnek amaz 
összeesküvés meghiúsításáért, mely kitűnő és kegyelmes ural
kodónőjük életét s abban egyedüli boldogságukat fenyegette, 
s mely megrontotta volna egy ily nemes ország virágzó álla
potát, az Orökmindenható igazi szolgáit s ezen dicső koroná
nak függetlenségét a római zsarnokságnak vetette volna alá, 
s azt kívánták hogy a skót királynő végre megbüntettessék 
ezen undok összeesküvésért s azokért, melyeket előbb forralt. 
„Elmulasztván ezt, igy szóltak Erzsébethez, az ég haragját 
vonná magára, s Isten igazságos boszújával sujtatnék, e rész
ben több szigorú példa fordúlván elő a szentirásban.“

\
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Erzsébet feleletében mély hálát fejezett ki az isteni gond
viselés iránt, mely oly csodálatosan megmenté annyi veszély
től. Megindúlni látszott alattvalói szivélyes ragaszkodásán, 
kik huszonnyolcz évi uralkodása után több jóindulatot tanúsí
tottak iránta mint trónralépte napján. Fájdalmasan inkább 
mint gyűlölettel nyilatkozott a halálra szánt boldogtalanról, s 
ezen szavakkal végezte szavait: „Ne sürgessék határozatomat, 
igen fontos ez ügy, pedig a legcsekélyebb tárgyat is csak 
kellő meggondolás után szoktam eldönteni. Kérem a Minden
hatót, világosítsa fel elmémet hogy átláthassam mi szolgálhat 
az egyház javára, népem jólétére és tulajdon biztosságukra.u

Harmadnap kétségektől hányatott elmével s mintegy el 
nem határozhatván magát ily szörnyű lépésre, a korlátnok 
lordot az urak házába, Puckeringet pedig a képviselők szó
szószólóját áz alsó házba küldötte azon felszólítással, igye
kezzenek valamely enyhébb módon gondoskodni biztosságáról, 
megkímélvén a skót királynő életét. A két kamara újólag 
megvitatván a dolgot, november 18-kán egyhangúlag azt vá
laszolták, hogy az angol királynő élete mindaddig veszélyben 
forog, míg a skót királynő életben marad, bűnbánat részéről 
nem lévén reménylhető sem őszinte; szorosabb fogság írott 
Ígéretek s kezesség mellett is sikertelenné válhatván, mihelyt 
az angol királynő megöletett; az országból való eltávolítása 
pedig azonnal fegyveres betörést fogván előidézni Anglia ellen. 
„Ha csak tehát, így szóltak a kamarák Erzsébethez, az ellene 
hozott igazságos ítélet végre nem hajtatik, fölséged személye 
nagy veszélyben marad, a vallás közöttünk sokáig fen nem 
tartható, s ezen ország virágzó állapota végromlásnak néz 
elébe. Megkímélvén Öt, fölséged nem csak Istennek, saját 
tekintélyének s országának ellenségeit bátorítja vakmerőségre, 
de sőt elcsüggeszti és kétségbe ejti hűn ragaszkodó népének 
szíveit, s Isten haragját és sujtoló karját idézi fel.u A kor
látnok lord s Puckering szószóló a szentirásból s az ó- és közép 
korból merített kegyetlen példák elosorolása után átnyújtván 
úrnőjüknek Richmond várában a két ház vérszomjas kérvényét,, 
éghez fohászkodtak, tenné hajlandóvá szívét igazságos kivá- 
nataik iránt/*

Erzsébet kétségkívül ezt akarta. Sürgettetni s kénysze- 
rítettnek látszani annálinkább érdekében állott, minthogy így



161

bűntársakat s ezáltal buzgó támogatást nyert alattvalói részé
ről, sőt reájok háríthatta ezen hasznos kegyetlenséget. Azon
ban még sem engedett s zavarodottan s kétértelmüleg vála
szolt. Azt mondá, soha sem volt bajosabb helyzetben, hogy 
nem tudja szóljon-e vagy pedig halgasson, hogy átallja más 
ember életét feláldozni saját biztosítása végett, hogy iszonyú 
tettnek tartja egy ily fejedelemnőt sújtani le, s közel rokona 
vérét ontatni hóhér keze által. Fölemlítvén aztán veszedelmes 
helyzetét, ellenségei gyűlöletét, lelki kétségeit, szive hányatta
tásait, ezen szavakkal bocsátotta el őket: „Hajolván kérésükre, 
többet mondok talán mint sem érezek, ha pedig visszautasítom, 
magam rohanok azon veszélybe, melytől megóvni akartak. 
Fogadják kérem köszönetemet s bizonytalanságomat, s vegyék 
szívesen válaszomat, mely voltaképen nem az.u

Kétségei daczára, melyeket érezett bár túlzott, s melyek 
szintúgy politikájában mint jellemében rejlettek, Erzsébet Buck- 
hurst lordot és Beale Róbertét a titkos tanács jegyzőjét kül
dötte Fotheringayba, hogy közöljék a fogoly királynővel halál- 
itéletét. Paulet Árnyas és Drury Drue társaságában, ki szinte 
őrül rendeltetett Mária mellé, november 10-én hirűl adák ezen, 
végtelen balsorsát rendületlen bátorsággal fogadó fejedelem
nőnek, hogy bírái kimondák halálitéletét; hogy a parlamenti 
kamarák helybenhagyták azt; sőt haladéktalan végrehajtását 
kívánták, minélfogva készülnie kell a halálra, miután élete 
össze nem fér úrnőjük biztosságával s vallásuk fentartásával. 
Mária zavarodás nélkül hallgatta őket végig, s hálát adott Is
tennek, hogy alkalmas eszközül tekintetett a katholikus vallás 
helyreállítására, s vérének ontására hivatott légyen annak ér
dekében. Erzsébet küldöttjeinek abbeli megjegyzésére, hogy 
soha sem fog szentnek sem pedig vértanúnak tekintetni, az 
angol királynő megbuktatására és megöletésére irányzott össze
esküvésben való bűnösségért lévén elítélve, váltig élénken 
visszautasította ezen vádat. Szintúgy, szelíden bár de szilár- 
dúl ellenezte azon ajánlatot, hogy angol vallású püspököt vagy 
esperest adnak melléje segédkedésűl s házi lelkésze által kívánt 
előkészíttetni, kit egy idő óta eltávolítottak tőle.

Ezen naptól fogva Paulet, nem tekintve határtalan bal
sorsát, szemtelen durvasággal járt el irányában. Vakmerőén 
szobájába lépett, kijelentvén előtte, hogy ezentúl nem királynő

Stuart Mária. II. 11
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módjára fognak vele bánni, hanem mint más közönséges asz- 
szonynyal, ki törvényszerüleg holt, s leromboltatta czímerével 
diszített mennyezetét. Mária, czímere helyett a főifeszített Jézus 
Krisztust mutatta neki, s nemesen válaszolt, hogy Istentől 
kapta királyi méltóságát s hogy Istennek fogja azt vissza
adni leikével.

Halálához közeledvén s lelkészével még sem érintkez
hetvén, írt a pápának, bűnbocsánatot, egyházi áldást s imái
nak hathatós közbenjárását kérte tőle. Lelkének üdvével fia 
szellemi érdekeit is ajánlotta V. Sixtusnak; reá ruházván e 
részbeni hatalmát, atyáskodó gondjaira bízván őt és főpásztori 
buzgalmától várván ősei hitére leendő megtérítését; azon óhaj
tást fejezé ki hogy fia, kormányoztatván a pápa, Guise her- 
czeg és II. Fülöp által, méltóvá tegye magát a katholikus ki
rály leányának kezére. „íme, úgymonda, ez bántja szívemet, 
s itt végződnek földi vágyaim. Leteszem azokat szentséged 
lábai elé, melyeket alázattal csókolok.44

Ezen levelen kivűl, mely Stuart Mária halála után biztos 
hirnökkel volt V. Sixtusnak átküldendő, több mást is irt Men
doza, Guise herczeg és a glasgowi érsek számára, melyeket 
ezek csak egy év múlva kaphattak kézhez. A hü és bátor 
Mária mindezen levelekben a katholikus ügy érdekeivel s két
ségbeesett szolgái sorsával foglalkozott, keresztényi s egyszers
mind hősi megnyugvással tekintette halálát s szívreható gyön
gédséggel búcsúzott el barátjaitól. Szelídsége és vidorsága 
ösmeretlen fokot ért. Ekesszólása ugyanaz maradt, de gyűlöl- 
sége és indulatossága eltűnt. Az élet keservei kivesztek szi
véből, s elméje vallásos ihlettségre magasztosúlt. Szerencsés
nek érezte magát, hogy a katholikus hitért halhat meg. „Örü
lök , úgymonda, hogy az egyház ellenségei kivánatára ontják 
véremet/4 Tudtúl adá Mendozának, hogy váltig megóvja ér
zelmeit ura a király iránt, s reá ruházza jogait, ha fia még 
nem tér az igaz vallásra. Végbúcsút vevén tőle, megköszönte 
ügyeiben tanúsított buzgalmát. „Emléket fog kapni tőlem, 
úgymonda, azon gyémántot, melyet mint boldogéit Norfolk 
herczeg hűségének zálogát igen kedveltem s mindig viseltem; 
tartsa meg azt irántam való szeretetből.44

Szintén egy rubinos gyűrűt küldött Guise herczeg szá
mára, s gyöngéd szeretetet s hő vallásosságot tanúsított levelében:
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^Kedves jó bátyám, így szóla hozzá, kit leginkább szeretek 
a világon, búcsút veszek öntől, miután igaztalan Ítélet követ
keztében immár halál küszöbén állok, . . . ámbár pedig hóhér 
soha sem mártotta vérünkbe kezeit, ne szégyelje barátom, 
mert azon Ítélet, melyet eretnekek s az egyház ellenségei ille
téktelenül mondottak ki ellenem szabad királynő ellen, Isten 
előtt egyháza s igaz híveinek javára fog szolgálni; nem ért 
volna ezen csapás, ha amazokkal tartok. Nemzetségünk min
den tagja üldöztetett ezen felekezet által; így édes atyja, kivel 
együtt irgalmat reményiek nyerni az igazságos biró előtt. S 
mindezekért légyen hála az Istennek, szent malasztja szállj a 
meg Önt, hogy életfogytiglan hü szolgája legyen az egyháznak 
s soha el ne tűnjék ezen dicsőség fajunkról, mely szerint fiai 
úgy mint leányai készséggel ontják vérüket a vallás ügyéért, 
minden egyébb földi tekintet mellőztével; és a mi engemet 
illet, mind atyai mind anyai részről méltó vagyok, hogy e rész
ben szív véremet áldozzam, s elfajúlni nem akarok.u

Egyúttal következő szenvületes kifejezésekkel tudósította 
Erzsébetet végóhajtásairól: „Asszonyom, teljes szivemből hálát 
adok az Istennek, hogy viszontagságos életpályámnak az ön 
határozata által véget vetett. Nem kívánom, hogy az továbbra 
nyújtassék, kelletinél tovább tapasztaltam keserűségeit. Csupán 
arra kérem fölségedet, hogy miután semmi kedvezést nem re
ményihetek bizonyos buzgó miniszterek részéről, kik Angol
ország kormányának élén állanak, csupán öntől nem pedig 
másoktól nyerjem e következő jótéteményeket:

Először, miután nem reményihetem, hogy Angolországban 
katholikus szertartás szerint temettessem el, mint azt közös 
őseink, a hajdani királyok gyakorolták s miután Skóthonban 
erőszakkal háborították őseim hamvait, arra kérem, hogy ha 
majd ellenségeim ártatlan véremmel lesznek borítva, testem 
szolgáim által valamely szent földre vitessék eltakaríttatás 
végett, s leginkább Francziaországba, hol igen tisztelt anyám 
a királynő csontjai nyugosznak, hogy így eme szegény test, 
mely mig lelkemmel volt összeforrva, soha nyugtot nem talált, 
midőn majd attól elválasztatott, részesüljön abban.

Másodszor, tartván azoknak zsarnokságától, kik hatal
mukban tartanak, kérem fölségedet, miszerint ne valamely rej
tett helyen végeztessen ki, de szolgáim s más személyek lát-

l l *
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tára, hogy tanúsíthassák az igaz egyház iránt való hitemet és 
engedelmességemet, s megóvhassák végperczeimet és végsó
hajaimat ellenségeim által terjeszthető álhírek ellen.

Harmadik helyen, kívánom, hogy szolgáim, kik annyi 
baj és viszontagságon át híven követtek, szabadon és tetszés 
szerint visszavonulhassanak s élvezhessék a szegénységem által 
hagyományozott kedvezményeket.

Asszonyom, Jézus Krisztus vérére, rokonságunkra, közös 
atyánk hetedik Henrik emlékére, s azon királyi czímre, melyet 
síromig viselek, kérem, meg ne tagadja józan kivánataimat s 
biztosítson ez iránt egy sor Írással; melyek után valamint éltem 
úgy holtig maradok jóindulatú nővére és foglyai

Ezen csodálatraméltó levél felelet nélkül hagyatván, talán 
nem is jutott Erzsébet kezeibe, ki inkább mint valaha gyötör
tetek kétségei által. Ki akarta végeztetni Máriát és nem 
merte. Az egész világ megdöbbent és felindúlt egy királynő 
perbefogatásán s elitéltetésén. Franczia- és Skótország felől, 
hol Stuart Mária uralkodott, s hol sógora és fia most is trónon 
ültek, hol közel rokonai s buzgó párthívei voltak, ünnepélyes 
követségek indítattak Erzsébethez, hogy esedezve s ha szük
ség fenyegetőleg közbenjárjanak életéért.

Legelőbb III. Henrik követje Cháteauneuf lépett fel érde
kében, azonban sikertelenül. Erzsébet Wottont küldötte Fran- 
cziaországba mindazon okmányok hitelesített másolataival, 
melyek az összeesküvés valódiságát s kiterjedését, Stuart Má
riának a spanyol királylyal s a franczia ligával volt összeköt
tetéseit bizonyítván, különösen alkalmasaknak látszottak III. 
Henriknek lehangolására s elidegenítésére. Ezen fejedelem, 
bár nem volt egészen meggyőződve sógornéja ártatlanságáról, 
Cháteauneuf által kifejezteté sorsa iránt viseltetett hő érdekelt
ségét. Hosszú fogságának tulajdonítván fondorlatait, senkit 
sem tartott feljogosítottnak megítélése s megbüntetésére. Meg
hagyta tehát Cháteauneufnek, miszerint az ő nevében, mint 
kinek becsülete szinte fenforgott ez ügyben, s tökéletes barát
ságának kijelentése mellett, kérje Erzsébetet, mutatkoznék 
kegyelmesnek s irgalmasnak közel rokona iránt.

Értesülvén Stuart Mária elítéltetéséről, Pomponne de Bel- 
liévret küldötte Angolországba éltének megmentése végett. 
Belliévre deczember 1-én érkezett Londonba. A másnapra
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kért kihalgatás csak 7-ére lett kitűzve. Belliévre, ki hosszú 
beszédjében a történetből vett példákat s állambölcsészeti 
irányelveket is felhasznált, hogy Erzsébetet könyörre indítsa, 
különösen egy indokot hozott fel, melyre inkább kellett volna 
hajolnia mint bármely másra. Czélzást tevén II. Fülöp nagy
ravágyó terveire és titkos vágyaira, így szólt: „Ha azt állít
ják, miszerint fölséged katholikus alattvalói támaszt bírván a 
skót királynőben, ezért kevésbbé engedelmesek, bölcsességed 
igen jól átlátja, hogy egy ily gyönge támasztól nincs mit tar
tania ; s erre vonatkozólag mint valót hallottam egy tiszteletre
méltó személytől, hogy ama, fölséged előtt méltán gyanús feje
delem bizonyos minisztere nyíltan kimondotta, miszerint urára 
nézve kívánatos a skót királynő kivégeztetése, minthogy ez 
esetben az angolországi katholikusok egészen urához pártolnak.44

A Belliévre által tolmácsolt kegyelmezési tanácsok és 
politikai tekintetek meg nem indították Erzsébetet. Hevesen 
kikelt Stuart Mária ellen, s úgy nyilatkozott Belliévre és Chá- 
teauneuf előtt, hogy a szükség kényszeríti azon határozatra, 
nem lévén lehetséges megóvni életét, ha a skót királynő élet
ben marad, s hogy ha módot tudnak találni ezen két érdek 
Összeegyeztetésére, igen le lesz nekik kötelezve.“ Belliévre 
hasonló feleletet nyert nehány nappal utóbb Burghley kincs
tárnoktól, Hatton alkamarástól és Walsingham titkártól. Ki
jelentették, hogy az egyik élete a másiknak vesztét okozza.

Belliévre és Cháteauneuf megújított kéréseik daczára, kik 
deczember 15-én második kihalgatáson fogadtatván ez alka
lommal Stuart Mária érdekében Erzsébetnél újra közbenjártak, 
ezen fejedelemnő hajthatlan maradt. Hangos szavakkal s igen 
élénken panaszlá, hogy III. Henrik megszegte a vele kötött 
szerződést, megtagadván Morgan és Paget kiszolgáltatására 
vonatkozó kérelmeit. Beszédét avval végezte: „Hogy több
napi gondolkodás után nem találhattak módot a skót királynő 
éltének megóvására s az övének mentesítésére, hogy nem akar 
kegyetlennek látszank^önmaga iránt, s hogy uruk a király 
méltányosan nem kívánhatja az ő ártatlan halálát, s a bűnös 
skót királynő megmentését.4*

Hogy pedig a külföldi szorgalmazások ellenében a nép 
buzgó hozzájárulására támaszkodhassék, Erzsébet kihirdetteté 
London utczáin Stuart Mária halálítéletét. Pembroke gróf, a
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városnagy és az aldermarmok jelen voltak ezen kihirdetésnél, 
mely harangszó s a legindulatosabb néptüntetések mellett ment 
végbe. A harangok huszonnégy óra hosszat zúgtak London
ban s az egész országban, s örömtüzek gyújtattak helyeslés s 
vigalom jeléül. III. Henrik követjei a népdűh ezen bősz ki
törését látván, attól tartottak, hogy az majd sietteti Mária ha
lálát. Miért is urok nevében Erzsébethez fordultak, hogy az 
Ítélet végrehajtását felfüggesztesse. Tizenkét napi halasztást 
nyervén tőle, Genlis algrófot, Brulard államtitkár fiát küldöt
ték III. Henrikhez, hogy öt értesítse, miszerint pártolása és 
tekintélye egyedül menthetik meg a skót királynőt.

III. Henrik meghagyta nekik, hogy mindent elkövessenek 
Erzsébet határozatának megdöntésére, kijelentvén előtte, mi
szerint ezen túlszigorú és példátlan Ítélet végrehajtását a ke
reszténység többi fejedelmei és hatalmasságai közös sértésnek 
tekintendik, ö pedig különösen zokon veendi; valamint más
részt egész hatalmával azon lesz, hogy jövőben ily merények- 
nek kitéve ne legyen, s hogy sógornéja rokonai emezért kö
telezettséget vállalnak s hitükre s becsületükre fogadandják, hogy 
sem ő sem érette más soha nem fognak merényt forralni az 
angol királynő ellen.

Erzsébet Greenwich várában töltvén a karácsonyt, Bel
liévre januar 6-án oda ment. Mindenre kérte, hajoljon III. 
Henrik kivánatára, s fogadja el ajánlatát, inkább biztosíthatván 
magát Stuart Mária élete mint halála által. „Kerülni véron
tást, úgymonda, főkelléke üdvös és boldog uralkodásnak; vér 
vért kíván; ily kivégzéseknek következményei szoktak lenni.a 
Hogy pedig nyomatékosabbá tegye indokolását fenyegetések 
által s az önérdeket félelem által növelje, így szólott tovább: 
„Ha pedig fölséged ily fontos tekintetek s urunk a király ké
relmei által sem indíttathatnék határozatának megmásítására, 
ki kell jelentenünk, hogy urunk a király azt mint valamennyi 
uralkodó közös érdekével ellenkezőt s reá nézve különösen 
sértőt, zokon fogja venni. Ez utolsó szavak felindították Er
zsébetet; s alig bírván magával, így szólt: „Belliévre úr,
bátyám a király bizta-e meg, hogy ily hangon beszéljen ve
lem ? — Igenis, asszonyom, viszonzá Belliévre, különös meg
hagyásom van ő fölsége részéről. —  S ő maga irta ezen meg
hatalmazást? kérdé Erzsébet. —  Úgy van, fölséges asszony,
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jó bátyja a király világosan meghagyta nekem, s megbízott 
sajátkezűleg írt levelében, hogy a fentebbiekre figyelmeztessem. 
— Én szinte kezeirását kívánom, viszonza Erzsébet. Belliévre 
átszolgáltatá a vett parancs másolatát, s remény nélkül vett bú
csút tőle. Erzsébet csupán annyit mondott neki, hogy követet 
küld Párisba, ki vele egy időben fog ott megérkezni s érte- 
sítendi a királyt határozatáról a skót királynő ügyeit illetőleg.

Belliévre januar 13-án indúlván el Londonból, 16-án 
Douvresben hajóra szállt, s Erzsébet III. Henrikhez, kit gyön
gébbnek tartott, mintsem hogy biztos frigytárs vagy félelmes 
ellenség lehetett volna, majdnem ugyanakkor ügyesen tervezett 
panaszokkal s kevély szemrehányásokkal telt levelet intézett. 
Azt kérdezte tőle, vájjon ha jólelkűleg s barátilag jár el, ki- 
vánhatta-e, hogy ő ártatlan essék egy gyilkosnö áldozatáúl. 
Véleménye szerint inkább köszönetét érdemelt, megakarván 
óvni őt azoknak merészleteitől, kik utóvégre is vesztét okozand- 
ják, ő pedig e helyett vakon követi tanácsukat s oly szavakat 
hangoztat előtte Belliévre úr által, melyeket nem tud mire ma
gyarázni. „Zokon venni, így szóla tovább, ha életben nem 
hagyom, ellenséges üzenet ez, melytől soha meg nem ijedek, 
biztosítom; sőt ellenkezőleg ez csak siettetheti annyi baj el
intézését.u Felszólította, magyarázná meg követjének, hogyan 
értelmezze ezen szavakat. „Mert ugymonda, inkább éltemről 
mondanék le, mintsem bármely fejedelem kérkedhessék meg
aláztatásommal, hogy gyalázatomra ily keserű poharat kellett 
ürítenem.u

A skót király közbenjárása anyja érdekében szintoly si
kereden volt. Courcelles franczia követ felkeresvén Falkland 
várában az ott vadászattal mulató érzéketlen VI. Jakabot, 
hogy öt közbenjárásra indítsa Erzsébetnél, eleinte nem igen 
hajlandónak találta. Ezen ifjú fejedelem, kinek ügyeit az idő
ben Hamilton lord intézte, érzelmeit pedig a gonosz Gray 
master sugallotta, kinek az áruló Douglas Archibald volt lon
doni kovetje, most csak az angol örökösödés biztosítását tar
totta szem előtt, s e végből jó  viszonyban igyekezett élni 
Erzsébettel. Szerebesét kívánt neki az új összeesküvés fölfe
deztetése alkalmából s értesülvén anyja szomorú helyzetéről, 
durván úgy nyilatkozott, hogy megszegte az angol királynő 
iránt fogadott Ígéreteit, s hogy meg kell Ízlelnie az önkészi-
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tette italt. Courcelles, Hamilton lord s Douglas György, ki hiven 
ragaszkodott Stuart Máriához mióta Lochlevenből kiszökteté, 
kezdetben sikertelenül figyelmeztették, mi bajnak tenné ki ma
gát, ha anyját perbefogatni s elitéltetni engedi.

VI. Jakab kit Erzsébet, küldöttje Beale Robert által érte- 
síttetett Stuart Máriának iránta viseltetett s Hamilton Claudius 
lorddal s a spanyol királylyal tárgyalt szándékáról, azt feleié, 
hogy anyja nem jobb indulattal volt iránta mint az angol ki
rálynő iránt, hogy a darnleyi uradalomra akarta őt szorítani, 
megfosztván trónjától s kormányzót nevezvén ki Skóthonban; 
hogy meg van győződve, miszerint az angol királynő nem 
fogja bántani személyét az ő tudta nélkül, hogy anyja ezentúl 
semmibe sem elegyedjék, hanem imádsággal töltse idejét. Vo
nakodott közbenjárni érte, követet küldvén vagy levelet intéz
vén Londonba. A skót nemesség felindúlt, s mintsem hogy 
eltűrjék Erzsébet méltatlan eljárását hajdani királynőjük ellen 
s ez által országukra nézve megalázó fensőbbségét látszassanak 
elösmerni, Angus, Hamilton Claudius, Huntly, Bothwell, Her- 
rie8 s a főbb lordok inkább fegyvert ragadni s harczi szeren
csét próbálni szándékoztak.

Midőn Stuart Mária perbe fogatván, elítéltetésétől kellett 
tartani, egész Skóthon felzúdúlt s VI. Jakab elhatározta Keith 
Vilmost küldeni Londonba, elég szilárd hangon irt levelet in
tézvén Erzsébethez s fenyegető jegyzéket Walsinghamhoz. 
Keithnek meghagyatott, hogy a franczia követekkel egyesülten 
igyekezzék megmenteni királya anyját. Híven de sikertelenül 
teljesítette megbízását. Értesítvén VI. Jakabot reménysége 
csekély voltáról, ez úttal fiúi érzelmekkel és királyi fenyege
tésekkel telt levelet kapott tőle. Mindjárt Erzsébethez vitte, 
ki elolvasván nagy haragra lobbant, s Keithot el akarta űzni 
jelenlétéből. Más nap kevély elégedetlenségében levelet irt az 
ifjú királynak, ki nem állotta ezen merész hangot, s Gray 
master és Melvil Robert által kislelkü mentségekkel igyekezett 
öt megengesztelni.

VI. Jakab, követjeinek utóbbi utasitásaiban azon kívá
natra szorítkozott, hogy anyja ezentúl szigorú fogság és szoros 
felügyelet által ártalmatlan helyzetbe tétessék Erzsébet irányá
ban. Ámbár pedig az összegyűlt parlament sürgetve kívánta
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hogy hadat üzenjen Angolország ellen, ha a, fogoly királynő 
éltétől megfosztatnék, ő rá nem állott. Sőt nem átallotta ki
nyilatkoztatni Bothweil gróf és Seton lovag előtt, hogy habár 
anyja kivégeztetnék, még sem háborodna össze Erzsébettel, 
hacsak öröködési jogától nem akarná megfosztani Angol- 
országra nézve. Ezen méltatlan és szívtelen ifjú koronás ál- 
bölcs azt merte állítani asztal felett, hogy a vér kevésbbé kö
telezi az embert szülői, mint a barátság szövetségesei iránt, 
ekkép indokolt cynismussal készülvén fiúi érzelmeinek feláldo
zására állítólagos királyi kötelességeinek ürügye alatt. A nép 
értesülvén ezen természet elleni közönyösségről, zúgolódott va
lahányszor palotájából kilépni látta.

VI. Jakab tehát feláldozta anyját, Gray masterre bízván 
védelmét. Ez utóbbi csak az általa elárúlt királynő halálá
ban helyezte biztosságát. Már is irt Walsinghamnak, hogy 
czélszerübb volna őt méreggel ölni meg, mintsem nyilvánosan 
kivégeztetni. Kevéssel Belliévre eltávozása előtt érkezvén 
Londonba, nyilvánosan érdekelteim látszott Stuart Mária iránt, 
kit alattomban elárúlt. Gyakran mondá Erzsébetnek, „halott 
nem harap“ s csak azon volt hogy fentartsa fiatal urának az 
angolországi trónörökösödést. Egyetértvén Melvil Roberttel, 
kinek közbenjárása hajdani úrnője érdekében igazszívü de si
kertelen volt, azt kivánta, hogy ezen örökösödési jog elösmer- 
tessék a fiú részére anyja lemondása folytán. „Hogyan történ
hetnék ez? kérdé Erzsébet, jogképtelennek nyilváníttatván, 
másra sem ruházhat jogot. — Ha nincsenek jogai, viszonza Gray 
master, fölséged ne tartson tőle, ha pedig vannak, engedje 
felséged, hogy azokat fiára ruházhassa, ki igy fölséged örö
kösének teljes czimét fogja viselni." Semmi sem költhette fel 
annyira Erzsébet kaján bizalmatlanságát s boszús felindulását, 
mint emez ajánlat; miért is haragosan igy szólt: „Hogyan, 
megszabadulván az egyiktől, mást találjak helyébe, ki még 
rosszabb? Mert igen, az eddiginél nyomorúltabb helyzetbe 
jutnék ez által. Isten kinszenvedésére mondom, akár torko
mat metszeném el Önmagam; ön és társai egy grófság vagy 
herczegség reményében perczig sem kétkednének pár kétség- 
beesett gazfira bízni megölésemet; nem, Istenemre! ura soha 
sem jut e helyre." Hirtelen eltávozott, halasztást sem engedvén 
a skót királynő kivégeztetésére.
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A két király intései csak inkább felinditották, mint féle
lembe ejtették Erzsébetet, ki mégis egy perezre visszariadt. 
De csakhamar átlátta, hogy nincs oka tartani két gyönge fe
jedelemtől, kik pártos alattvalóikkal vesződtek, s nem akarták 
koczkáztatni egyik várandó Örökségét, másik pedig biztossá
gát, s kik bizonyára belenyugszanak ha majd az általok gá
tolt végrehajtás megtörtént. Hogy annál inkább czélt érhessen, 
ármányos hiszékenységgel s szinlett rémülettel ragadta meg 
egy újabb összeesküvés látszatát, mely élete ellen lévén inté
zendő, azok által födöztetett fel, kik hallatlan vakmerőséggel 
maguk inditványozták azt a franczia követnek, őt is bele bo
nyolítván.

Kevéssel Belliévre elutazása után, Staffort, a párisi angol 
követ fivére, kinek anyja huszonhárom év óta Erzsébet udvari 
hölgye volt, s leányaival lakott, megjelent Cháteauneufnél. Rósz 
hirben álló, kicsapongó életű, gyakran szűkölködő fiatal ember 
volt. Értesítette a franczia követet, hogy az adósok börtöné
ben egy bizonyos Moody kíván vele értekezni a skót királynő 
életére vonatkozólag, s ajánlatot tett, hogy Newgateba vezeti 
hozzá Cordaillot titkárt. Cháteauneuf, ki épen akkor sürgönyö
ket íratott Cordaillot által, elég vigyázatlanúl a követség egy 
másik tagját Destrappest küldötte Moody hoz, ki Staffort jelen
létében azon bűnös és becstelen ajánlatra vetemedett, hogy 
ha a franczia követ megfizeti azon száz húsz tallért, melyért 
fogva tartják, ő Moody megszabadulván, megöli Erzsébet ki
rálynőt.

Ezen ajánlat visszautasittatott Destrappes által, ki New- 
gateból tüstént eltávozott, és Cháteauneuf által, ki nem engedte, 
hogy Staffort azontúl a követségnél megjelenjen. Ez száz 
tallért kért tőle, hogy némi adósságok kifizetése után a száraz 
földre menekülhessen, s tagadó választ nyervén, bevádolta, 
hogy összeesküvést akart támasztani Erzsébet ellen a skót ki
rálynő megmentése végett. Az angol kormány valóban vagy 
csak színleg nagyon felindúlt e miatt. Destrappes tömlöczbe 
vettetett, Cháteauneuf sürgönyei elfogattak, s ö maga Leicester, 
Burghley, Hatton és Davison elé idéztetett, kik legalább is 
azzal vádolták, hogy tudomással bírván úrnőjük élete ellen in
tézett összeesküvésről, azt föl nem fedezte, s Erzsébet Waadet 
Francziaországba küldötte, hogy bűnös fondorkodással vádolja
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III. Henriknél londoni követjét. Egyszersmind elzáratván An
golhon kikötőit, a szárazfölddel való közlekedést hosszabb 
időre megszüntette. Az ezen képzelt összeesküvés által elő
idézett izgalom közepette, s midőn nyugtalanító hírek szár
nyaltak majd spanyol betörésről, majd Guise herczegnek fegy
veres bevonulásáról Sussex grófságba, majd ismét Fotheringay 
várra intézett merényről, s az északi grófságok feltámadásáról, 
Erzsébet titkos tanácsa több ízben összegyűlt, hogy sürgetve 
kérje a fogoly királynő ellen hozott haláiitélet végrehajtását.

Erzsébet nem hajlott Leicester, Burghley és Walsingham 
kívánatéra, azonban szórakozott és komor lett. Felhagyott 
rendes időtöltéseivel, a magányt kereste, s gyakran szörnyű 
szavakat ismételgetett magában. Következő latin mondatot 
hallottak tőle, mely szorongásait tanúsítja: „Sújts, ha sujtatni 
nem akarsz, ha nem sújtasz, sújtanak.44 Szívesen vette volna, 
ha alattomos gyilkosság által elhárítják róla a törvényszerű 
kivégzés felelősségét. E végből ügyesen felszólította miniszte
reit hogy megöletvén Máriát, kiméljék meg öt á kivégzés el
rendelésének szomorú kénytelenségétől, s szemrehányásokkal 
illette, hogy letevén a hires társulati esküt, sokat fogadtak s 
mit sem tettek védelmére. Azonban ministerei sem akarták 
elvállalni az általa elhárított felelősséget, jól ösmervén jellemét, 
tudták azt is, hogy megtagadtatnak, mihelyt szenvedélyének 
kielégítést szereztek, sőt büntetéssel sujtatnak, s majd az ő 
terhűkre rovatik amaz undok boszútény, melyet hasznára for- 
dítandott de magáévá tenni nem akart. Azért hát nem hajol
ván indítására, föllépésre kényszerítették a királynőt.

Február 1-én Davison titkár, kit Howard tengernagy által 
értesíttetett, reggeli tíz órakor megjelent előtte a végrehajtási 
warranttal, melyet Burghley főkincstárnok már előre elkészített. 
Erzsébet kezébe vette s elolvasta azt, tollat kért s elszántan 
aláírta, meghagyván Davisonnak, hogy a korlátnok által illesz
téssé rá az állampecsétet. Titkontartását rendelte s tréfásan 
igy szólt: „Mindazonáltal mutassa meg Walsinghamnak; bár 
attól tartok megöli a csapás hirtelenében.44 Megtiltotta a ki
végzés nyilvános végrehajtását, színhelyéül Fotharingay vár 
nagy termét nem pedig udvarát tűzvén ki, s elbocsátotta Da- 
visont, megtiltván ezen dolog további felemlítését, melyről mit
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sem akart tudni többé, miután azt az ország törvényei s az 
ész sugallata szerint elintézte.

Midőn Davison épen távozni akart, Erzsébet visszahítta 
őt, és kikelt Paulet Árnyas s mindazok ellen, kik öt ezen te
hertől megmenthették. Hozzátevé, miszerint annak eszközlése 
még mindig módjukban áll, ha Walsinghammal levelet Írnának 
sir Árnyasnak, hogy öt e részben kipuhatolják. A rósz indu- 
latú vagy szolgalelkű Davison vissza nem utasította ezen 
iszonyú ajánlatot, s közölte azt Walsinghammal, felmutatván 
előtte a királynő által aláirt okiratot. Még az nap Írtak Fothe- 
ringayba; s ama korban, midőn a gyilkosság egy felekezet 
által sem kárhoztatott és semminémü politikával nem ellenke
zett, egy hatalmas fejedelemnő miniszterei az ő nevében egy 
fogolynö őrét annak alattomos megölésére merészeltek felszó
lítani. Az általok Paulethez és Druryhoz közösen intézett ár- 
mányos és undok levél így hangzott:

„Szívélyes üdvözletünk után, ő fölségének utóbbi alka
lommal ejtett szavaiban úgy találjuk, gond és buzgalom hiányt 
vett észre önnél, minthogy önmaga (mások indítása nélkül) nem 
tudott valami módot találni ezen királynő megölésére, teldntve 
azon nagy veszélyt, melynek ő fölsége folyvást ki van téve 
míg csak az említett királynő életben marad. O fölsége nem 
is említvén azon szeretethiányt, melyet maga iránt tapasztal, 
úgy látja, hogy ön tulajdon biztosságát vagyis inkább a vallás, 
a közjó s a haza felvirulásának fentartását sem tartja kellőleg 
szem előtt, mint azt az ész s állambölcsesség megkívánják. 
Lelkiösmerete nyugodt lehetne Isten irányában s jó  hire érin
tetlenül maradna a világ színe előtt, miután ünnepélyes es
küvel szegődött a társulathoz, az ezen királynőnek bűnül rótt 
tények pedig világosan bebizonyitvák ellene. Ezen oknál fogva 
ő fölsége igen zokon veszi, hogy iránta hűséget valló férfiak 
mint ön, igy elmulasztják kötelességüket s ő reá igyekeznek 
hárítani ezen dolog terhét, jól tudván mennyire irtózik a vér
ontástól, kivált pedig ily származású, rangú s hozzá közel ro
kon nő /vérétől.

„Észrevettük, hogy ezen tekintetek igen bántják ő felsé
gét, ki is, biztosítjuk önt, különböző alkalommal kijelentette, 
hogy ha nem viseltetnék nagyobb tekintettel hű alattvalói s 
derék szolgái veszedelmére mint a magáéra, soha sem engedné
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meg, hogy ezen királynő vére ontassék. Szükségesnek tar
tottuk értesíteni önt ezen, ő fölsége által nem régen ejtett be
szédekre, s helyes Ítéletére bízni megfontolásukat, egyébbiránt 
a Mindenható pártfogásába ajánlván. Jó barátjai.u

Ezen levél melyet, elolvasása után Davison megégettetni 
kivánt Paulet által, február 2-án alkonyaikor érkezett Fothe- 
ringayba. Egy órával azután, Paulet, ki komor hitrajongó, 
embertelen börtönőr, de nem aljas gyilkos volt, mély fájdalom 
s elnyomott harag érzelmeivel válaszolt Walsinghamnak: „Ma 
délutáni 5 órakor vevén tegnap kelt levelét, kivánatához képest 
lehető gyorsasággal sietek arra válaszolni. Keserű szívvel te
szem azt, boldogtalannak érezvén magamat e napon, midőn 
kegyelmes úrnőm meghagyása folytán, Isten és törvény által 
tiltott cselekvényre lettem felszólítva. Vagyonom, állásom s 
életem ő fölsége rendelkezése alatt állanak, s ha kedve úgy 
tartja holnap lemondok mindenről, elösmervén hogy csupán és 
egyedül kedvező kegyelméből bírom; s csak ő fölsége jóvol
tából akarom azt élvezni. De Isten nem engedi hogy lelkiös- 
meretem ily keserves hajótörést szenvedjen, s ily fertelmes 
szennyet hagyják maradékimra, törvényes felhatalmazás s nyil
vános rendelet nélkül ontván vért. Reményiem, miszerint ő 
fölsége, szokásos kegyességénél fogva nem veendi rósz néven 
igazelmü feleletemet. “

Erzsébet királynő élénk boszúság jeleivel fogadta Davi- 
sontól ezen szép levelet s elolvasván indulatos hangon mondá: 
„Utálom ezen ékes szavú, szőrszálhasogató és konok embere
ket, kik mindent Ígérnek s mit sem tesznek s az egész terhet 
az én vállaimra rakják.u Nem maradt tehát egyébb hátra, 
mint szabad folyamatot engedni a nyilvános végrehajtásnak. Az 
ebbeli rendelet a királynő által sajátkezűleg aláíratván s a kor
látnok részéről az állampecséttel elláttatván, a titkos tanácshoz 
került vissza, melynek tagjai, Erzsébetet avval többé nem ter
helvén, magukra vállalták végrehajtását. Levél kíséretében, 
melyet Burghley, Leicester, Hunsdon, Knollys, Walsingham, 
Derby, Howard, Cobham, Hatton és Davison Írtak alá, Shrews
bury és Kent grófokhoz intézték azt, megbízván őket, hogy az 
elitéit királynő kivégeztetésénél jelen legyenek. Ezen két ok
irattal ellátva, Beale, szomorú küldetését teljesítendő Fotharin- 
gayba indúlt.
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Stuart Mária, azon harmadfél hónap alatt, mely halálité- 
letének kihirdetése óta a végrehajtási parancs kiadatásáig telt 
le, gyötrelmes várakozásban élt. Ismét érintkezhetett ugyan 
alamizsnásával Préauval s visszakapta Chartleyben elkob
zott pénzét és irományait; de ezen komor halgatással nyújtott 
kedvezmény rögtöni alattomos halállal látszott fenyegetni, 
melyei csak az imént Northumberland gróf végeztetett ki a 
londoni toronyban. Mindenekfelett félt alattomos végtől, mely 
kétséget hagyhatott volna fen valódi lélekállapota iránt. 
Sejtvén az ellene intézett iszonyú szándékot, a nélkül hogy 
igazi forralóját gyaníthatta volna, Erzsébet pártolásához folya
modott ki azt fogamzá, Paulet ellen ki visszautasította. 1586-i 
deczember 19-én egy utolsó levelet irt az angol királynőnek, 
felkérvén őt, ne tűrné hogy parancsa nélkül kivégezzék s en
gedné meg hogy szolgái jelen lehessenek halálánál, tanúsítan- 
dók a katholikus egyház iránti hitét s ragaszkodását s hogy 
holttestét titkon elvihessék. Levele végén úgyszólván Isten 
itélőszéke elé idézte Erzsébetet, mondván: „Ne vádoljon ön
hittséggel, ha elbúcsúzván e világtól s egy boldogabb életre 
készülvén, emlékeztetem, hogy majdan feleletre vonatik tettei
ért csak úgy mint azok, kik előbb költöztek át.u

Ily aggodalmak gyötrötték Stuart Máriát, midőn Beale 
Robert február 5-én Fotheringayban megérkezett. Magával 
hozta Londonból a bakót, s miután közölte Paulettel és Dru
ry val a királynő parancsát s a titkos tanács rendeletét, Kent 
és Shrewsbury grófokhoz rándúlt, hogy átszolgáltassa a ki
rályi megbízást, mely 8-án reggel volt végrehajtandó. A két 
gróf, a titkos tanács titkára s Northampton grófság shériffje 
7-én délelőtt Fotheringayba érkeztek. Ezen szokatlan csödü- 
lés láttára a skót királynő szerencsétlen szolgái gyanították a 
közeledő veszélyt s mondhatlan bánat fogta el őket. Mária 
pedig akkor szokott bajában szenvedvén, ágyhoz volt kötve.

Két óra tájban a grófok szólani kívántak vele; s ő meg
üzenő hogy betegen fekszik, azonban fel fog kelni, ha a fen- 
forgó ügy sürgős volta úgy kivánja. Ezek azt felelvén, hogy 
az ügy halasztást nem szenved, felöltözött s egy kis dolgozó 
asztalhoz ülvén ágya mellett, legnagyobb nyugalommal várta 
őket. Hölgyei s szolgái nagyobb részt körülötte álltak. Anglia 
foudvarnagyja Kent gróf kíséretében s Beale, Paulet és Drury-
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tói követve hajadon fővel járult elébe s tisztelettel meghajol
ván, tudtára adá, hogy a Buckhurst lord által harmadfél hónap
pal ezelőtt hírül hozott Ítélet most végrehajtására vár, úrnőjük 
a királynő arra kényszeríttetvén alattvalói kivánata által. Má
ria zavarodás nélkül végig halgatta, s aztán a kivégeztetési 
parancsot tartalmazó warrant olvastatott fel előtte Beale által.

Ez megtörténvén, Mária keresztelt vetett. „Hála Isten
nek az áthozott hírért. Nem kaphattam ennél jobbat, mely 
sanyarúságaim végéről s Isten abbeli kegyelméről értesít, hogy 
az ő nevének s apostoli római katkolikus hitének dicsőségére 
halhatok meg. Nem várhattam ily boldog véget azon bántal- 
mak és veszedelmek után, melyeket ez országban tizenkilencz 
éven át tűrni kénytelenítettem én született királynő, királyok 
leánya, VII. Henrik unokája, az angol királynő közel rokona s 
francziaországi özvegy királyné, ki szabad fejedelemnő létemre 
törvényes ok nélkül fogva tartattam, bár senkinek alattvalója 
nem vagyok s Istenen kívül más feljebbvalót el nem Ösmerek 
e világon.44 Katholikus hitének áldozatául tekintvén magát, 
tiszta vértanúi örömöt érzett, szelíd derültségre olvadott s 
mindvégig nyugodt bátorságban maradt. Újra megtagadta Er
zsébet megöletésének tervét s kezét a kis asztalán fekvő evan
géliumok könyvére tevén, ünnepélyesen igy szólt: „Soha sem 
terveztem az angol királynő halálát, sem abba nem egyeztem.4*

E szavakra Kent gróf vakbuzgó durvasággal jegyzé meg, 
hogy a könyv, melyre esküdött a pápisták könyve, s hogy 
esküje nem ér többet könyvénél. „Ez az melyben hiszek, vi- 
szonza Mária; vagy azt gondolja-e, őszintébben esküdhetném 
az önére, melyet átallok.44 Kent gróf felszólította hagyjon fel 
úgynevezett előítéleteivel s a peterboroughi protestáns esperes 
segédkedésével okúljon az igaz hitben s készüljön a halálra. 
Mária erélyesen visszautasítá ezen ajánlatot, mely vallásába 
ütközött, s alamizsnását kívánta látni, ki tőle nehány nap óta 
ismét eltávolíttatott. A  keményszívű grófok nem szégyellet
ték megtagadni ezen vallásos vigaszt a halálra szánt királynő
től. Rövid halasztást sem akartak neki engedni, hogy végren
deletét maga írhassa kellő gonddal, s annak rendje szerint 
tehesse végintézkedéseit. Mária kérdésére, mikor kellend meg
halnia: „Holnap, asszonyom, viszonza Shrewsbury gróf, reggeli 
nyolcz óra tájban.44
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A két gróf eltávozása után Mária vigasztaló szavakat 
intézett szolgáihoz, kik könnyekre olvadtak. Sietteté az estebé
det, hogy az egész éjjelt írásra s imádságra fordíthassa. Szo
kás szerint keveset evett. Udvarmestere Melvil András tőle 
alamizsnásával egyidőben eltávolíttatván, orvosa Bourgoin szol
gált asztalánál. Mária szóba hozá Kent gróf térítő szándékát, 
s mosolyogva mondá, miszerint más tudorra volna szükség, 
hogy őt meggyőzze. Vacsorája végeztével mind elhivatá szol
gáit, s bort töltvén poharába jólétükre üríté, szívélyesen fel
szólítván őket áldomásának viszonzására. Mindnyájan térdre 
estek s könnyes szemekkel s túláradó fájdalommal viszonzák 
üdvözletét, bocsánatot kérvén azon sértésekért, melyeket ne
talán ellene elkövettek. Szívesen megígérte, s viszont bocsá
natot kért, ha elégedetlenségükre adott alkalmat. Intette, hogy 
a katholikus vallásnak hívei maradjanak, s békés barátságban 
éljenek egymás között. Csupán Nauról beszélt keserűséggel, 
azzal vádolván, hogy gyakran egyenetlenséget támasztott kö
zöttük, halála okozójának mondván őt. Aztán visszavonúlt s 
több óráig sajátkezüleg irta leveleit s végrendeletét, melynek 
fővégrehajtójáűl Guise herczeget nevezte ki. Minthogy pedig 
hagyományai nagyobbrészt csak özvegy tartásából voltak fe- 
dezendők, mely halálával a franczia királyra szállott vissza, hőn 
ajánlotta III. Henriknek emlékét és intézkedéseit. „Bizonyítsa 
be most, igy szóla hozzá, irántam való szeretetét melyről 
mindig biztosított, segédkezet nyújtván kétségbeesett szolgáim 
jutalmazásánál, mit kegyessége nélkül nem tehetek, meghagy
ván fizetéseiket s imádságokat rendelvén egy igen keresztény
nek nevezett királynőért, ki megfosztva minden vagyonától 
mint katholikus hal meg.u

Ej fél utáni két óra tájban végezte Írását. Egy ládács- 
kába tette végrendeletét s nyílt leveleit, azt mondván hogy 
nem akar tovább vesződni világi ügyeivel s arra kell gondol
nia, miként fog Isten előtt megjelenni. Levelet intézett ala- 
mizsnásához ki a várban volt, felszólítván, töltené vele az éjt 
imádságban s küldene számára bűnbocsánatot, miután meg 
nem engedték, hogy meggyónjon s az utolsó kenet szentségét 
fölvehesse. Megmosatta lábait s a szentek életirásában, melyet 
hölgyei estenként felolvastak előtte, valamely nagy bűnös pél
dáját kereste, kinek Isten megbocsátott. A megtért lator
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szívreható történeténél állapodott meg, mely az emberi bizalom 
s Isteni kegy legbiztatóbb példája gyanánt tűnt fel előtte, s 
melyet Kennedy Johanna által felolvastatott. „Nagy bűnös 
volt ez, ugymonda, de nem oly nagy mint én: s kérem urun
kat kínszenvedésének emlékére, könyörüljön rajtam valamint 
rajta megkönyörült halála óráján.u

Fáradtnak érezvén magát, lefeküdt, hogy uj erőt merít
sen az utolsó pillanatra. Hölgyei tovább imádkoztak mellette, 
s testének ezen végnyugalma alatt, bár szemei hunyva voltak, 
ajkainak reszketeg mozgása s az arczán elözönlött túlvilági 
kéj bizonyították, hogy ahhoz fohászkodott, kiben most már 
egyedül helyezte reményét. Virradatkor felkelt, mondván hogy 
már csak két óráig fog élni. Aranyrojtos zsebkendői közül 
választott egyet szem kötőül a vérpadon, s komoly pompával 
öltözött. Maga körül gyüjtvén szolgáit, Bourgoin által felol- 
vastatá végrendeletét, melyet aláirt, rájok bízta leveleit, iro
mányait s a családjabeli herczegeknek s szárazföldi barátjainak 
szánt ajándékokat. Már az est ve kiosztotta közöttük gyűrűit, 
ékszereit, bútorait s ruháit; most fenmaradt öt ezer tallérját 
kisebb összegekre osztva külön erszényekben adta át. Töké
letes bájjal s megható jósággal vigasztalásokat nyújtott adomá
nyaival s bátorságot a halála miatti bánat elviselésére. „Semmi 
változást sem lehetett észrevenni rajta, rnondá egy szemtanú, 
sem arczán, sem beszédjén, sem viseletén; s mintha csak egy 
házból a másikba költözött volna át, úgy rendelkezetté

Ezen, földi emlékeinek szentelt utolsó figyelem után házi 
oltárához ment, melyen alamizsnása, mielőtt eltávolíttatott, tit
kon misézni szokott. Térdre borúit ezen oltár előtt s mély 
buzgalommal olvasá a haldoklók imáit. Mielőtt elvégezte volna, 
zörgettek ajtaján. Megüzentette hogy nem sokára elkészül, s 
tovább imádkozott. Miután már nyolcz óra múlt, újra zörget
ték az ajtót, mely ezúttal megnyiit. A shériff lépett be fe
hér pálczácskával, s Máriáig közeledvén ki el nem fordította 
fejét, csupán e szavakat rnondá: „Asszonyom, a lordok már 
várják, s önért küldöttek. —  Igen viszonza Mária, fölkelvén, 
menjünk.a

Midőn épen indúlni akart, Bourgoin kezébe adta az oltá
ron volt elefántcsont feszületet; megcsókolta s maga előtt vi
tető. Lábai gyöngesége miatt egyedül nem járhatván, ketten

Stuart Mária. II. 12
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vezették övéi közűi lakosztálya végéig. Oda érvén, e sajná
landó teremtések sajátszerü de úrnőjük által helybenhagyott 
gyöngédségnél fogva nem akarták őt halálra vezetni; s Paulet 
két szolgájára bízván támogatását, sírva követték. A lép
csőhöz érvén, hol Shrewsbury és Kent grófok várták Máriát, 
s melyen át kellett az alsó terembe leszállnia, melynek hát
terében állott a vérpad, megtagadták tőlük azon vigaszt, hogy 
őt tovább kisérhessék. Esedezéseik s zokogásuk daczára, el
választották tőle nagy bajjal, minthogy lábaihoz omlottak, ke
zeit csókolták, ruháiba fogództak s nem akarták elhagyni.

Miután eltávolították őket, Mária ismét útnak indúlt, 
nemes és szelíd magatartással s özvegyi köntösében, melyet 
nagy ünnepélyek alkalmával viselt; rőtbarna bársony ruha 
volt ez, fekete atlacz derékkal, melyről olvasók s vállfüggő k 
csüngtek alá, s melyet hasonló szinü himzett atlasz palást bo
rított hosszú uszálylyal s nyusztprém szegélylyel, felhajtott 
gallérral s lefüggő újakkal; fejéről leomló s földig érő fehér 
fátyol lebegte körűi méltóságteljes alakját, királyi fönség s 
keresztényi jámbor áhítat ragyogott arczán.

A lépcső alján találta udvarmesterét Melvil Andrást, ki 
engedélyt nyert, hogy tőle elbúcsúzhasson, s ki őt a vérpadra 
menni látván, térdre borúit, s könnybenázott arczczal fejezé 
ki keserves bánatát. Mária megölelé öt, megköszönte állandó 
hűségét s felkérte, mondana el fiának részletesen mindent 
mit felőle tud, s még látni fog. „A  legfájdalmasabb megbízás 
ez, úgymonda Melvil, melyet valaha teljesítettem, hírül vinni 
uralkodó királynőm s kedves úrnőm halálát. — Sőt inkább 
örülnöd kell, jó  Melvil, viszonzá Mária, először szólítván ily 
meghitt modorban, hogy Stuart Mária viszontagságai végére 
ért. Jól tudod, e világ nem egyébb mint hiú ábránd, baj és 
hányattatás. Vidd hírűi, hogy mint vallásom szilárd hive, igaz 
katholikus, igaz skót, igaz franczia nő halok meg. Isten bo
csásson meg azoknak,'kik halálomat kívánták; az emberi titkos 
eszmék és cselekedetek birája jól tudja, hogy mindig kívántam 
Skót- és Angolország egyesülését. Üdvözöld fiamat, s mondd 
meg neki, hogy soha semmit sem tettem királyi méltóságának 
s országa javának sérelmére, sem királyi jogainkat nem csor
bítottam. u
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Azután fölkérte Shrewsbury és Kent grófokat, hogy tit
kára Curie kegyelmet nyerjen , s hogy hölgyei jelen lehesse
nek halálánál. Kent gróf ellenveté, miszerint ily látványok 
nem nőknek valók s attól tartott, hogy majd zavart okoznak 
kiáltásaik által sőt botrányra adnak alkalmat, vérébe akarván 
mártani kendőiket. „Milord, viszonza Mária, szavamra foga
dom hogy semmi olyast nem fognak tenni, mit az imént mon
dott. Hajh, e szegény lelkek meg lesznek elégedve, ha tőlem 
búcsút vehetnek. S megvagyok győződve hogy úrnőjük, ki 
szűz királynő, nem tagadná meg egy más királynőtől hölgyei 
támogatását utolsó pillanatában. Lehetetlen hogy ily szigorú 
parancsot adott légyen. Sőt többet enged, ha csekélyebb 
rangú személy vagyok is, pedig tudják lord urak, hogy király
nőjük unokahúgom. Szegény hölgyeim nem kivánnak egye
bet, mint meghalni látni.u A két gróf percznyi tanácskozás 
után teljesítették kivánatát, megengedvén hogy négyet szolgái 
közűi s két hölgyet szólíthasson maga mellé. Orvosa Bour- 
goin , gyógyszerésze Gorion; sebésze Gervais s pinczérje Di- 
dier; s legkedvesebb hölgyei Kennedy Johanna és Curie 
Erzsébet lettek általa kijelölve. Elhivatták őket, s a királynő, 
Melvil András által vitetvén ruhája uszályát, oly bátorságosan 
és méltóságteljesen lépett a vérpadra, mint hajdan trónjára.

Ezen, harmad fél láb magas és tizenkét négyszög láb 
széles vérpad Fotheringay vár alsó termében volt felállítva. 
Fekete angol posztóval vonták be, úgy szintén a széket, ván
kost s a törzsököt, hova Máriának leülni, letérdelni s fejét 
lehajtani kellett. Helyet foglalt ama gyászos széken, színt sem 
változtatván s mit sem vesztvén szokott bája és méltóságából, 
jobbra Shrewsbury és Kent grófok ültek, balra a shériíf állt, 
szemben a két bakó, fekete bársonyba öltözve; csekély távol
ságra fal hosszában szolgái, a háttérben pedig, mely Paulet és 
katonái által őrzött korlát által volt elrekesztve, mintegy két
száz környékbeli nemes, kiket a várba bocsátottak, elzárván 
aztán kapuit. Erre Beale Robert felolvasta az ítéletet, melyet 
Mária csendben s oly mély elmerűlésben halgatott végig, hogy 
mitsem látszott gondolni a történtekkel. Az ítélet elolvastatván, 
keresztet vetett s szilárd hangon igy szólt:

„Uraim, született királynő, s törvényeknek alá nem vetett 
uralkodó fejedelemnö vagyok, az angol királynő közel rokona

12*
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s törvényes örököse. Miután sokáig s igaztalanúi fogva tartat
tam ez országban, hol sok bajt és sanyarúságot kellett tűrnöm 
bár senkinek sem volt joga reám, most emberi erőhatalom 
folytán életem végére érvén, hálát adok Istenemnek, hogy 
megengedte vallásomért halnom meg egy gyülekezet előtt, mely 
majd tanúsítani fogja, miszerint halálom küszöbén állva úgy 
mint előbb is bármily magán vagy nyilvános alkalommal óvást 
emeltem az ellen, mintha a királynő vesztére merényi koholtam 
vagy ilyenbe beleegyeztem volna.u Szintúgy tagadta, hogy 
ellenséges indulattal viseltetett az angol királynő ellen, s föl
említő, miszerint megnyugtatására valamint Angolhon békéjé
nek biztosítására alkalmas föltételeket ajánlott fel szabadságá
nak visszanyerése végett.

Ezen, igazolásáúl felhozott szavak után, imádkozni kez
dett. Ekkor Fletcher tudor, peterboroughi protestáns esperes, 
kit a grófok magukkal hoztak, feléje közeledvén, inteni akarta 
halálára. „Asszonyom, úgymonda, fölséges úrnőm a királynő 
küldött . . .u Mária, e szavaknál félbenszakítván öt, igy szólt: 
„Esperes úr, szilárdéi ragaszkodom a régi római katholikus 
valláshoz s érte szándékozom véremet ontani.u A vakbuzgó 
esperes további méltalmatlan serkentéseire, mondjon le hitéről, 
bánja meg bűneit, egyedül Jézus Krisztusban helyezze reményét, 
ki egyedül képes őt megmenteni, határozott hangon elutasí
totta, kijelentvén hogy nem akarja hallani, s elhalgattatá őt. 
Shrewsbury és Kent grófok ekkor igy szóltak hozzá: „Imád
kozni fogunk kegyelmességedért, hogy Isten világosítsa fel 
szivét utolsó órájában, s hogy így Isten igaz ismeretében hal
jon meg. — „Lord urak, viszonza Mária, ha imádkozni akarnak 
értem, köszönöm, de nem járúlhatok imáikhoz, miután külön
böző vallást követünk.“ A két felekezet közti küzdelem, mely 
éltének átka volt, egész a vérpadig tartott.

Fletcher tudor az angol szertartásé halotti imádság olva
sásához fogott, Mária pedig, latinál mondotta el a töredelmes 
és irgalmi zsoltárokat s buzgó áhítattal csókolta feszületjét. 
„Asszonyom, monda Kent gróf durván, mit sem használ kezé
ben tartani Krisztus ezen képét, ha szivébe nem véste. “ —  
„Nem lehet, viszonza, kézben tartani, a nélkül hogy szivünkbe 
fogadjuk, s mi sem illőbb egy haldokló keresztényhez, mint 
megváltója képe.w
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Miután térden állva elvégezte e három zsoltárt, Miserere 
mei Deus, stb , In te Domine speravi stb., qui habitat in ad- 
jutorio stb. angol nyelven kérte az Istent, küldene békét a 
világra, alapítaná meg az igaz vallást Angolországban, buzdí
taná türelemre az üldözötteket s pártolná őt magát is szent 
malasztjával s világosítaná fel elméjét ezen végső pillanatban. 
Imádkozott a pápáért, az egyházért, a katholikus uralkodók s 
fejedelmekért, fia a királyért, az angol királynőért s ellensé
geiért; s magát a világ megváltójának kegyébe ajánlván, e 
szavakkal végzé: „Valamint karjaid, uram Jézus Krisztus ki
voltak feszítve a kereszten, úgy fogadj engemet is irgalmadnak 
feltárt karjaiba !u Áhítata oly buzgó, érzetáradása oly meg
ható, s bátorsága oly csodálandó volt, hogy a jelenlevőket majd 
mind könnyekre fakasztá.u

Imáit végezvén, fölkelt. Az irtóztató pillanat elérkezett, 
s a hóhér feléje közeledvén segíteni akarta, hogy ruhái egy 
részét letegye; de ő elhárítván, mosolyogva mondá, hogy soha 
sem volt ily komornokja. Magához hítta Kennedy Johannát 
és Curie Erzsébetet, kik ezen egész idő alatt térden feküdtek 
a vérpad alján, s vetkőzni kezdett segítségükkel, megjegyez
vén, hogy nem szokta azt mások előtt cselekedni. Az elkese
redett két fiatal leány sírva teljesítették ezen utolsó tisztüket. 
Meg akarván gátolni fájdalmuk kitörését, ujját szorítá ajkaikra 
s emlékezteié őket, hogy kezeskednie kellett bátor viseletűk
ért.44 Korántsem sírjatok, sőt örüljetek, úgymonda; boldognak 
érzem magamat, hogy e világot elhagyhatom, még pedig ily 
igazságos ügyért.“ Letette palástját, leoldotta fátyolát, s csak 
egy vörös bársony szerű tafota szoknyát tartott meg. Ekkor 
székére ült s megáldotta síró szolgáit. A bakó térden kért 
tőle bocsánatot. Mire azt feleié, hogy mindenkinek megbocsát. 
Megölelte Curie Erzsébetet és Kennedy Johannát, megáldotta 
őket keresztet vetvén rájok s miután Kennedy Johanna bekö
tötte szemét, meghagyta nekik, hogy távozzanak, s ezek zo
kogva fogadták szavát.

Ugyanakkor nagy bátorsággal térdre esett, s folyvást 
kezei között tartván a feszületet, oda nyújtá nyakát a bakó
nak. Fenhangon s a legforróbb bizalom érzetével mondá: 
„Istenem, benned reményltem, kezeid közé adom lelkemet.44 
Azt hitte, hogy egyenes állásban pallossal fogják sújtani mint
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Francziaországban. A hóhérok felvilágosították tévedése iránt, 
és segítették a törzsökre hajtani fejét, a nélkül hogy imádságát 
félbenszakította volna. Az elérzékenyűlés általános volt ezen 
siralmas balsors, ezen hősi bátorság, ezen csodálandó szelídség 
láttára. Maga a bakó is meg volt indúlva s remegő karral 
csapott le reá. A bárd nyaka helyett feje tövén találta s meg
sebesítette, a nélkül, hogy megmozdult vagy egy panasz szót 
kiáltott volna. A bakó csak második csapással ütötte le fejét, 
s ^felmutatván, így szólt: „Isten tartsa Erzsébet királynőt!a —  
„így vesszenek ellenségei!44 tévé hozzá Fletcher tudor. Csak 
egyetlen hang hallatszott utána Ament .mondván, a komor 
Kent grófé.

Fekete posztót borítottak tetemeire. A két gróf a szokás 
ellenére, nem hagyták a bakónak arany keresztjét, melyet 
nyakán viselt; olvasóit, melyek övén csüngöttek, sem ruháit, 
melyekben kimúlt, attól tartván, hogy ezen tisztelt és drága 
mez szolgái által visszaváltatván ereklyékké ne változtassák. 
Megégették tehát. Legnagyobb gonddal megsemmisítettek min
dent mi vérrel volt borítva, melynek még nyomait is eltün
tették. Fölemeltetvén Mária teste, hogy a vár elfogadási tere
mébe vitessék bebalzsamoztatás végett, Mária kedvencz kis 
kutyácskájára akadtak, mely a palást alá bújt megholt úrnője 
feje és nyaka közé. Nem akart megválni ezen véres helytől, 
s erőszakkal kellett onnan eltávolítani. A skót királynő hul
lája, megfosztatván beleitől, melyeket titkon eltemettek, nem 
épen nagy tisztelettel bebalzsamoztatok, viaszos lepedőbe 
boríttatott, ónkoporsóba tétetett, s úgy hagyatott mig Erzsébet 
kijelölendette a temetés helyét. .

A vár kapui több óráig zárva maradtak, és senki sem 
távozhatott el onnan, Talbot Henrik, Shrewsbury főudvarnagy 
fiának elutazása előtt, ki megvitte Erzsébetnek a Beale által 
szerkesztett s a két gróf s a fötanúk által aláirt végrehajtási 
jelentést. 8-án napközben indúlván el, másnap reggel Green- 
wichbe érkezett, hol a királynő tartózkodott. Ugyanaz nap 
délután híre terjedt Londonban, melynek lakosai azon vakbuzgó 
rajongással fogadták a skót királynő halálának hírét, melyet 
már néhány hónappal előtt elitéltetése alkalmával tanúsítottak. 
A város valamennyi harangja megkondúlt, s örömtüzek gyúj- 
tattak minden utczán.
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Mily benyomást gyakorolt ezen gyászos és vakmerő ki
végzés Európa királyaira, s mik voltak következményei Erzsé
betre nézve?

Tizenkettedik fejezet.

Stuart Mária halála által okozott benjomás. —  Erzsébet színlett felindulása, 
ki törvényszék elé állítatja Davison titkárt, s egy ideig neheztelni látszik 
tanácsa Tó tagjaira mintha tudta nélkül rendelték volna el a Stuart Mária 
ellen kibocsátott warrant végrehajtását. —  Aggodalmai III. Henrik és VI. 
Jakab irányában. — Ezen két király haragja és szándékaik. — Erzsébetnek 
sikerül meggátolni a részükrőli hadüzenést, bár erre az egyik a katholikusok, 
a másik pedig országa nemessége által buzdíttatnak. — III. Henrik megbé- 
kűlése. — VI. Jakab határozatlansága. — II. Fülöp elhatározza megboszúlni 
Stuart Mária halálát, mint annak katholikus örököse. —  Spanyolországban, 
Portugálban, Olaszországban s Német-Alföldön készülődések történnek Angol
ország meghódítására. —  Erzsébettel csalárd alkudozások indíttatnak meg 
Német-Alföldön. —  II. Fülöp és V. Sixtus megállapodásuk, ez utóbbi egy 
millió aranyat ajánl fel ezen katholikus vállalat előmozdítására. —  Allen 
tudor bibornokká neveztetik ki s a sziget vallásos megtérítésével bizatik meg 
nagyszámú lelkészek és barátok társaságában. —  II. Fülöp egyezése Guise 
herczeggel, ki a franczia ligapárt feltámasztására s III. Henrik feltartóztatá
sára kötelezi magát, nehogy ez utóbbi Erzsébet segítségére mehessen. —  
A gyözhetlen Armada kievez a Lissaboni révpartról Medina-Sidonia herczeg 
vezérlete alatt. —  Ereje, hajóinak s szárazföldi seregének száma. —  A Fi- 
nistére foknál támadt első vihar. —  A flandriai alkudozások félbenszakítása. 
—  Erzsébet késő de sikeres védelmi intézkedései: a Mancheon hajóhada, a 
szigeten pedig táborozása által. — Az Armada másodízbeni kiindulása, mi
után hajókárait helyrehozta. —  Lassú és méltóságteljes hajózása. —  Beérke
zése az angol tengerszorosba. —  Fenforgó lehetőség, hogy Plymouthnál meg
semmisíti az angol hajórajt. -7-  Medina-Sidonia herczeg szoros ragaszkodása 
II. Fülöp parancsaihoz, ki minden támadást eltiltott, míg a parmai herczeg 
úszó naszádjai és hadserege meg nem érkeztek. —  Az Armada megérkezése 
a flandriai partokon, megtámadtatva s oldalba kapva Drake tengernagy s az 
angol hajók által. —  Parma herczeg seregének hajóra szállítása Nieuportban 
megkezdetik. — Az Armada augustus 9-kén sötét éjjel megtámad tátik angol 
gyújtó hajók által. —  A parttól való eltávozása tűzvész elkerülése végett. —  
Második vihar. —  Az Armada elszéledése és romlása az éjszaki tengeren 
s üldöztetése angol hajók által. —  Visszatérése a spanyol kikötőkbe. —  
II. Fülöp fájdalma. —  Erzsébet öröme. —  Néplelkesedés Angliában. —  Az 
Erzsébet és Stuart Mária ügye közötti küzdelem vége, ennek halála boszú- 
latlan marad, amaz megújítja szövetségét VI. Jakabbal. —  A protestantismus 
végdiadala Nagy-Britanniában. —  Visszapillantás Stuart Mária életére, hely
zetének és jellemének megítélése. —  Ezen boldogtalan királynő valamint 
nemzetsége sorsának szoros összefüggése a katholicismus s a korlátlan hata

lom ügyével Nagy-Britanniában.
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Stuart Mária halála által Erzsébet vágytársnőtől szaba
dult m eg, de nagy gyűlöletnek s veszélyes visszatolásnak 
tette ki magát. Miért is félelemből félelembe esvén, roszalta 
a megengedett kivégzést, sajnálni látszott a részéről utált ki
rálynőt, sőt megbüntette a felhasznált tisztviselőket. Szemte
len megtagadás és csalárd fájdalom színlése által igyekezett 
elhárítani azon fejedelmek boszúját, kiknek kéréseit elutasí
totta, érzelmeit sértette, méltóságukat meggyalázta.

Négy napig nem látszott tudomással bírni a skót királynő 
haláláról, melyet az egész protestáns Angolország ösmert és 
zajos örömmel fogadott. Valószinüleg még kétségben volt, 
miként viselje magát és mily hangon beszéljen. Hétfőn, február 
13-kán nagy meglepetéssel látszott értesülni Stuart Mária ki
végeztetéséről, s felindulást színlelvén bősz haragra lobbant. 
Azt állította, hogy a skót királynőt parancsa nélkül s akarata 
ellenére végezték ki, hogy Davison titkárnak nem kellett 
volna végrehajtatni az aláirt warrantot, mielőtt az iránt vele 
újból értekezett; hogy rátétetvén az állampecsétet a korlátnok 
által, túlsiettetést követett el s túllépte útasításait az által, 
hogy a titkos tanácshoz vitte a végrehajtás elrendelése végett; 
s hogy a titkos tanács tagjai a warrantnak Fotheringayba tör
tént alattomos és vakmerő átküldése által sértették szivét és 
csorbították tekintélyét. Indulatosan szemükre hányta a ki
rályi hatalom ezen bitorlását, majd ismét kisérletnek nevezé 
azt, őt gyámság alá helyezni. Letartóztató Davisont, ki a to
ronyba záratott s törvényszék elé állíttatott. Elűzte jelenlété
ből öreg szolgáját Burghleyt, ki a tanács nevében átadta volt 
Bealenak a warrantot, s oly roszúl bánt vele, hogy ez reszketve 
ajánlá fel hivatalbóli lemondását. Kedvenczei Leicester és 
Hatton, mivel részt vettek a titkos tanács határozatánál, egy 
időre eltávolíttattak s kegy vesztésbe estek; Beale pedig, ki a 
warrantot Fotheringayba átvitte, kevéssel utóbb az államtitkár
ságtól alsó rendű állomásra helyeztetett át Yorkba. Egyedül 
Walsingham lett megkímélve ezen indulatos és hazug üldözéstől, 
minthogy való vagy színlett roszúlléte miatt hozzá nem járúit 
azon tényhez, melyet Erzsébet felhasznált s utóbb megtaga
dott. Sőt gyászba öltözvén, nagy pompával temetteté el a skót 
királynőt, kinek tetemei a peterboroughi templomba tétettek 
le VIII. Henrik első neje Arragoniai Katalin mellé, míg utóbb
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fiának Nagy-Britannia trónjára történt felléptével Westminsterbe 
vitetett át.

Erzsébet igy roszlelküséggel tetézvén az elkövetett me
rényi s gaz módon leplezvén kegyetlenségét, a világot elámí
tani s különösen III. Henrik és VI. Jakab boszúját elhárítani 
igyekezett. Aggodalommal követte e két fejedelem szándékát, 
s nem ok nélkül. III. Henrik érzéketlensége s gyöngesége 
daczára igen rósz néven vette Destrappes letartóztatását, Chá- 
teauneuf kikérdeztetését, futárainak elfogatását és sürgönyei
nek kézrekerítését. Waade előtt, kit Erzsébet rendkivűli meg
bízással küldött hozzá, hogy panaszt emeljen a franczia 
követségi tagoknak bűnül rótt összeesküvés miatt, e részbeni 
hitlenségét s a királynő eljárása által okozott nagy elégedet
lenségét fejezte ki. Roger nevű komornokját küldötte volt 
Londonba Destrappes visszakövetelése végett, hogy őt kikér- 
deztesse, megbírálhassa s ' ha bűnösnek találtatik, megfenyít
hesse. Viszatorlással élvén, nem bocsáttatá maga elé Stafford 
követet, feltartóztatá Erzsébet futárait és sürgönyeit Dieppeben, 
s zár alá vetteté az angol hajókat Francziaország kikötőiben.

Stuart Mária halála növelte haragját s még nagyobb za
varba ejtette. Az első pillanatban ketten miniszterei közűi, a 
higgadt Belliévre s az óvatos Brulard boszuállásra késztették. 
Az első úgy vélekedett, hogy meg kell mutatni Erzsébetnek, 
miszerint nem lehet így könnyen kivégeztetni királyokat; a 
másik pedig kijelentette, hogy be nem lép többé III. Henrik 
tanácsába, ha számot nem kér ily merényért. Páris lakossága 
rendkívül felindúlt, megtudván ama királynő gyászos végét, 
kit ifjú éveiben Francziaország trónján ülni látott s kit a ka* 
tholikus vallás vértanújának tekintett. A liga hitszónokai 
valamennyi templomban kikeltek az angolországi Jesabel ellen, 
e névvel illetvén Erzsébetet, s boszúra hítták fel ellene Istent 
és a királyokat. Stafford és Waade nem mertek kimenni 
Párisban. Az elsobbi, kinek anyja pedig Erzsébetnél volt, 
tartván az általa felidézett veszélyektől, közel hitte bukását 
Elővigyázatból II. Fülöphöz fordúlt s Mendoza által neki aján
lotta fel szolgálatát. Kijelentette ezen követ előtt, hogy egészen 
híve a katholikus királynak, nem tartván hosszú életűnek az 
angol királynőt, miután ily módon végeztette ki Stuart Máriát. 
III. Henrik pedig jelenlétében ünnepélyes gyászmisét szolgáltatott
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Notre-Dameban boldogtalan rokona emlékére s egyetértvén a 
spanyol királylyal, hajlandónak látszott az angol királynő meg
támadására, ki Frankfurtban Pallavicino bankárháznál két
száz ötvenezer livret utalványozott egy, a navarrai király 
segítségére küldendő német reiter csapat felszerelésére.

Erzsébet inkább mint valaha szükségesnek látta megbé
kítését. Elfogadta rendkívüli követjét Rogert, miután tizenöt 
napig váratta kihalgatásra. Nagy fájdalmi tüntetésekkel s 
majdnem könnyes szemekkel nyilatkozván előtte a skót királynő 
haláláról, megüzenteté III. Henriknek, hogy a kivégzés szán
déka ellen s Davison hibája által történt meg, kit felelősségre 
fog vonni.44 Csakugyan márczius 28-án a csillagos kamara 
által tiz ezer font sterling bírságra s a királynő által megha
tározandó tartósságú fogságra ítéltetett utasításainak meg nem 
tartása és hatalmazottságának túllépése miatt. Erzsébet, mi
után több hónapig nem látta Cháteauneuföt, most Walsinghamot 
küldötte hozzá a Franczia- és Angolország közötti jó  viszony 
helyreállítása végett, s nem sokára találkozván vele, ezen ér
tekezésük alkalmával kifejté egész ügyességét.

Karjánál fogva félrevoná III. Henrik követjét, s nevetve 
mondá: „íme itt van emberünk, ki meg akart öletni.44 Átlátta 
aztán, hogy az összeesküvés, melybe őt bebonyolították, 
két szemtelen gazfi koholmánya volt, kik pénzt akartak tőle 
zsarolni. Elösmervén Destrappes ártatlanságát, kijelentette, 
hogy ezentúl szabad s visszatérhet Francziaországba. „Érte
sültem, úgymonda elmésen, hogy jogtudó s ügyvédkedni akar 
Párisban. Sajnálom, hogy ily bajba hoztam, melyért élte 
hossziglan neheztelni fog reám. De ön megmondja neki, hogy 
nem szándékozom port indítani Párisban, melynél boszút áll
hatna rajtam a szenvedett bántalomért.44

Arra térvén, mi leginkább foglalkodtatá elméjét, még 
nagyobb fájdalommal beszélt a skót királynő haláláról Cháteau- 
neuf mint Roger előtt. Ügy nyilatkozott „hogy ez volt éltének 
legnagyobb szerencsétlensége.4* Erősen állította, hogy csak a 
nép megnyugtatása végett irta alá a warrantot, hogy azonban 
el volt határozva életben hagyni a skót királynőt, ha csak kül
földi hadsereg nem száll ki Ángolországban, vagy jelentékeny 
fölkelés nem támad érdekében ez országban. Hozzátevé, hogy 
ha tanácsának azon négy tagja, kik ezen csínt elkövették,
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mely iránt nem tud megnyugodni, nem volnának oly régi szol
gái s nem az ő személyének s országának érdekében csele
kedtek volna, Istenre esküszik, fejüket véteti. Azt mondá 
Cháteauneufnek, miszerint nem oly gyönge és gonosz, hogy 
egy Davisonféle szegény titkárra hárítsa a hibát, ha el nem 
követte volna. Feltüntetvén azután Cháteauneuf előtt a franczia 
és angol korona közös érdekét, egyesülten lépni fel a liga ter
vei s II. Fülöp nagyravágyása ellen, melyek által egyaránt 
veszélyeztettek, tudtára adá, hogy Draket a spanyol partok 
megtámadására, Leicestert pedig az egyesült tartományok köz
társaságának védelmére küldi; felajánlá ura a király részére 
négy német fejedelem támogatását, kik egy szavára segítségül 
jönnek seregükkel, s felszólítá, lenne szorosabb barátságuk 
eszközlője. „Olyan idők járnak, ugymonda, hogy egyik a 
másikra inkább rászorulunk mint bármikor.u

Hitelt nem adván ugyan Erzsébet tagadásainak, de ha
sonló politikai tekintetek által indíttatván, III. Henrik lemon
dott Stuart Mária halálának megboszúlásáról. Az önérdek 
győzött a rokonsági érzeten, s III. Henrik, nehogy veszélyez
tesse koronáját, inkább abbahagyta a királyság közös ügyét 
Attól tartott, hogy elősegítvén a szárazföldi katholikusokat 
Angolhon meghódításánál, győzelemre juttatja őket Német- 
Alföldön, túlságos hatalomra Francziaországban, s Erzsébet 
bukása által II. Fülöp nagyságát, a Guisek erejét és saját 
romlását mozdítja elő. Miután anyja tanácsára nehány hónapot 
gyászban és neheztelésben töltött, felhatalmazta Cháteauneuföt, 
hogy Walsinghammal egyetértve eligazítsa Londonban a két 
ország között támadt súrlódásokat. Különben is bajos és ve
szedelmes lett volna reá nézve összeháborodni Erzsébettel. 
Az 1587-i nyárban Francziaországba benyomúlt német reiterek 
visszaverésének s a ligapártiak lenyügözésének szüksége, kik 
1588-ban torlaszemelések által Párist hatalmukba ejtették, saját 
védelmére kényszerítvén őt, mást megtámadni nem engedték.

A skót király megengesztelése bajosabbnak látszott, anyja 
halála méltó haragra indította. Fennen úgy nyilatkozott, hogy 
egy ily cselekvény boszúlatlan nem marad. Erzsébet attól 
tartván, hogy amaz ifjú fejedelem szándéka, saját bosszúérzete, 
alattvalói ellenséges indulata s a szárazföldi fejedelmek taná
csai következtében határozattá válhatnék, ezt meggátolandó,
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saját unokatestvérének Hunsdon lordnak fiát az ifjú Carrey 
Róbertét küldötte hozzá, kinek sikerült megnyerni vonzalmát. 
Carrey Robert Erzsébet részéröl egy általa egészen sajátke
z ű ig  irt levelet vitt magával, melyben egyaránt hamis dicsé
reteket és bánatot fejezett ki. „Azon végtelen fájdalomról 
szólott abban, melyet ama gyászos s akarata ellenére bekö
vetkezett esemény miatt érez, s Istent hítta ártatlanságának 
bizonyságául. Kérte, legyen meggyőződve, hogy ha megpa
rancsolta volna, el is ösmerné. „Nincs oly aljas szívem, úgy- 
monda, látszólagos büszkeséggel, hogy bármely élő lénytől s 
fejedelemtől való félelem által gátoltassam tenni azt, mit jónak 
látok, vagy pedig megtagadására indíttassam. Származásom 
megóv ily aljas gyanútól. Legyen meggyőződve, hogy bármi 
következményei lennének tetteimnek, nem hárítanám azokat 
mások vállaira.u Biztosította VI. Jakabot, hogy a királyok 
közűi senki sem viseltetik oly jó  indulattal személye, s oly hő 
érdekkel országa iránt, mint Ő.

VI. Jakab, haragja első hevében meg nem engedte, hogy 
Carrey Robert Skóthon területére lépjen, hol a nemzeti érzület 
hatalmasan nyilatkozott Erzsébet ellen. Berwickben kellett 
megállapodnia, s sir Melvil Robert és Cowdenknowes laird 
küldettek hozzá a reá bízott üzenet átvétele végett. Még ily 
gyalázatot ejtett a kevély Erzsébeten, megengedte, hogy a ha
társzéli skót főnökök feldúlják az angol határszéleket, s hogy 
az uralma alatt álló szigetek lakói segélyt nyújtsanak a Tyro- 
netól vezérlett irlandi fölkelőknek. Sőt közeledni látszott a 
katholikusokhoz, elfogadván a spanyol király által küldött té
rítőket, meghalgatván a Jézus rendi atyákat, minden méltósá
gaiba visszahelyeztetvén a rossi püspököt, és Stuart Mária hű 
szolgáját a glasgowi érseket nevezvén ki követjeül III. Henrik 
udvaránál, kitől segítséget kért anyja halálának megboszú- 
lására.

Erzsébet nagyon aggódott a skóthoni események miatt. 
Azonban nem emelt panaszt Farnyhirst, Cessford, Bothwell, 
Angus s Johnston ellen, kik ifjú királyuk beleegyezésével fel
dúlták a szomszéd területet. Attól tartott, hogy ezen betöré
sek általános háborúvá fejlődnek, miután az egész nemesség 
fegyvert ragadott, s az éj szaki valamint déli harczosok vad 
hevükben tűzzel vassal akarták pusztítani Angliát egész New-
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castleig. A nemzeti közelkeseredés ezen pillanatában a gyű
lölt Gray master fölségárulással vádoltatott, s csak örökös 
száműzetés által menekült a haláltól. Erzsébet párthívei hal- 
gattak, és senki sem merte védelmezni többé a vele kötött 
szövetséget.

Azonban ezen fejedelemnő még sem mondott le minden 
reményről, hogy majd ismét magához téríti a nagyravágyó VI. 
Jakabot. Ez annál inkább érdekében állott, minthogy nagy 
veszély fenyegette volna, ha Skóthon nyílt támadása járul az 
irlandi fölkeléshez s előmozdítja a spanyol és flandriai partok 
felől intézendő betörést. Azért hát mint bizonyost tüntette fel 
előtte az angol koronaörökösödést, ha békében marad, s ve
szendőnek, ha fegyvert fog. Rendeletére Walsingham ildomos 
levelet irt VI. Jakab államtitkárának Maitlandnak, melyben 
ezen nagy örökség dolgát fejtegette. Azt mondá, hogy igen 
ildomtalan s veszedelmes cselekedet volna ura részéről, össze
háborodni Angolországgal; hogy ez által a két nemzet között 
fenforgott s immár feledékenységbe merült ellenségeskedések 
emléke ismét fölélesztetnék; hogy gyűlöletessé tenné magát az 
angol nemzetnél s koczkáztatná jogait, hogy mint a Guise 
herczegek közel rokona nem reménylhetne támogatást a fran- 
czia király részéről, kinek érdeke természetszerűleg ellenkezik 
az angol és skót koronának egyesülésével; végre, hogy a 
spanyol király kezére játszanék, kit inkább igénytársának 
mint frigyesének kell tartania.

Ezen tekintetek meglepték VI. Jakabot, de még meg 
nem döntötték határozatát. Ámbár meghalgatta Erzsébet ildo
mos tanácsait, titkos Összeköttetésben maradt II. Fülöppel, 
nem akarván lemondani Angolhon trónjáról, sem boszúlatlanúl 
hagyni anyja halálát. Sokáig megtartotta kétértelmű állását s 
már is igen gyakorlott szineskedéssel tudta bíztatni az egy
mással szemben álló két nagy pártot, egyikhez sem szegődvén. 
Tűrte a jezsuitákat, kik szabadon jártak keltek országában, s 
Huntly, Morton s Crawford grófok a katholikusok főnökei 
összebeszéltek Parma herczeggel, a II. Fülöp által előké
szített hadjárat ügyében.

Egyedül a spanyol király szándékozott komolyan meg- 
boszúlni Stuart Mária halálát. A katholikus vallás terjeszté
sének szüksége és saját uralmának nagyobbítására irányzott



190

szándéka egyiránt arra késztették. Tehát helyreállítani az 6 
vallást ama szigeten, mely akkor a protestantismus legbizto
sabb tűzhelye s az európai forradalmak legerősebb támasz
pontja volt; új trónt szerezni; Erzsébetet az elkövetett merény 
miatt megbüntetni; számot kérni tőle azon támadásokért, 
melyeket oly sokáig büntetlenül intézett; eltiporni a német- 
alföldi lázadást Angolország meghódítása által: ez volt azon 
nagy czél, melynek elérésére II. Fülöp államai egész erejét 
szentelte. Mihelyt nagyravágyása egyezett érzelmeivel, nem 
habozott többé.

Stuart Mária halála után nem titkolta igényeit a reá szál
lott kettős örökségre nézve. Követje Mendoza e részben így 
irt: „Miután Istennek úgy tetszett, hogy ezen átkozott nemzet 
megrögzött legyen, nem csak vallás dolgában eretneksége által, 
de világi ügyekben is, mint azt az elkövetett bűntény bizonyítja, 
világos, hogy fölséged sajátjává akarta tenni ezen két koronát.u 
A rossi püspök egy iratot bocsátott közre franczia, latin és 
angol nyelven annak bebizonyítására, hogy II. Fülöp az angol 
trón törvényes örököse, miután a skót király eretnekségénél 
fogva képtelen arra. A spanyol követ fölemlíté a pápai nun- 
cius előtt ura a király jogait, sőt Medicei Katalin előtt is 
szóba hozni bátorkodott. Guise herczeg elösmerte azokat. 
„Sem rokonsági sem bármi más érdek nem ellensúlyozhatja 
kötelezettségemet és hajlandóságomat, melyei a spanyol király 
szolgálata iránt viseltetem, ezt irá Mendozának. Valamennyi 
katholikus, az egész kereszténység s különösen az én atyám
nak is tekintem a katholikus királyt.u Reá bízta Stuart Mária 
megboszúlását s a sziget megtérítését, ő maga Francziaország- 
ban fogván kivívni a katholikus ügy diadalát.

II. Fülöp, kinek Olaszország, Portugal és Spanyolhon 
hajói és tengerészei rendelkezésére állottak, kinek Európa leg- 
harczedzettebb serege hódolt s az új világ kincsei jövedelmez
tek, inkább mint bárki más sikeresíthette szándékát. Azon 
betörési terv, melyet már 1570-ben forralt s 1583 óta előké
szített, példátlan tengeri fegyverkezésre adott alkalmat, nagy 
erélylyel dolgoztak azon a spanyol monarchia minden kikötői
ben. A hajóhad általános gyülhelyeűl a lissaboni révpart 
jelöltetett ki, hova minden sicziliai, nápolyi, cataloniai, anda- 
lusiai, galiciai és biscayai hajók legügyesebb s legbátrabb
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tengerészeik kormánya alatt 1588-i tavaszkor voltak beérke- 
zendők. Ezen hajóhad, mely győzhetlen armadának nevezte
tett, száz harmincz öt különböző nagyságú hajóból állott. Az 
akkor használt vitorlás és evező hajókon kivűl, bizonyos számú 
galótákat vagy is egyárboczos gömbölyded gályákat, s négy 
roppant nagyságú széles hadihajót foglalt magában, melyek 
erődökkel s több emelet ágyúkkal voltak ellátva. Ezen, nyolcz 
ezer főnyi legénységgel s húsz ezer szárazföldi katonával meg 
rakott, mindennemű fegyverrel és lőszerekkel s hathónapi 
élelemmel ellátott hajóraj, mely a sziget megtérítésére egy 
szentszéki helytartót s száznál több jezsuitát s más koldús 
szerzetbelieket vitt magával, Santa-Cruz őrgróf, tapasztalt és 
szerencsés tengernagy parancsnoksága alá helyeztetett, ki 
Terceire mellett két ízben megverte don Antonio de Crato 
perjelt, midőn ez hatalmába akarta ejteni a portugalli király
ságot.

Míg a spanyol félszigeten ily roppant készületek tör
téntek , Parma herczeg szintén összevoná jelentékeny had
erejét a flandriai partokon. Ezen tökéletes hadvezér volt az 
intézendő betörés katonai főparancsnokáéi kinevezve. Azon 
csapatokon kivűl, melyek zászlói alatt állottak s az ország 
különböző őrállomásain voltak elhelyezve, Öt ezer embert 
kapott éjszaki és közép Olaszországból, négy ezeret a nápolyi 
királyságból, hat ezeret Castiliából, három ezeret Arragon- 
ból, három ezeret osztrák Németországból négy század lovassal, 
úgy szintén a Franche-Comtéból, s a wailonok tartományából. 
Parancsára a Waesi erdő fája levágatván, naszádok építésére 
fordíttatott, melyek a folyókon és csatornákon Nieuportba és 
Dünnkirchenbe, onnan pedig harmincz ezer emberrel meg
rakva egész a Temse torkolatjáig valának szállítandók a nagy 
spanyol, hajóhad védelme alatt. Tüzérségi készletek, rozsé 
kosarak, ostrom szerek, s a hidépítéshez, táborozáshoz, erődí
tésekhez szükségeltető anyagok szintén Parma herczeg ha
jóhad csapatával lettek volna szállítandók, ki még ily intéz
kedéseket tett Angolország megtámadására, azalatt tovább 
folytatá Német-Alföld meghódítását. Előnyt húzván az egye
sült tartományokbeli fölkelők és Leicester között 1586-ban 
támadt viszálkodásból, ismét hatalmába ejtette Deventert, s a 
Zutphen előtti erődöt, miután e helyek angol parancsnokai sir



192

Stanley Vilmos Babington barátja, és sir York Roland sere- 
gestől II. Fülöp szolgálatába léptek át Stuart Mária halála 
után, s elfoglalta Ecluset. Mansfeld grófra szándékozott bízni 
ezen másodrendűvé vált feladat további teljesítését, elegendő 
sereget hagyván hátra, maga pedig az armáda s a hajóhad
csapat ötvenezernyi seregével a fo vállalatot ment volna vég
rehajtani.

II. Fülöp egyetértett a pápával ezen vállalat iránt, mely 
legnagyobb mértékben érdekelte annak főpásztori hatalmát. V. 
Sixtus pénzbeli segítséget ígért. Egy millió arany fizetésére 
kötelezte magát, ha majd a hajósereg Britannia partjaira ért, és 
II. Fülöp kivánatára bibornok süveget adott a reimsi angol 
növendékház igazgatójának s a katholikus menekültek főnöké
nek Allen tudornak, s szentszéki követül jelölte ki őt Angol
országban. Egy, a partraszállás pillanatáig titkon tartandó 
bullában V. Sixtus megújitá az Erzsébet ellen V. Pius és 
XIII. Gergely által kimondott egyházi átkot, trónvesztett- 
uek nyilvánítván őt. Az új pápai, követ pedig sújtó kiált
ványt készített elő ezen fejedelemnő ellen, felhozván abban 
becstelen születését, vakmerő eretnekségét, csalárd jellemét, 
íeslett erkölcseit s kegyetlen cselekedeteit. Ezen kiáltvány az 
armáda megérkeztével nagyszámú példányban lett volna 
elterjesztendő, hogy Erzsébet kormánya az angol nép gyűlö
lete és megvetése alatt annál gyorsabb véget érjen a spanyol 
betörés bekövetkeztével.

A roppant fegyverkezés daczára, melyen országszerte 
dolgoztak, nagysága és rendeltetése titokban maradt. A válla
lat czélja iránt csak II. Fülöpnek, V. Sixtusnak, Parma 
herczegnek, Mendozának és Guise herczegnek volt tudomásuk. 
Gondosan leplezték azt a franczia udvar sőt az ottani pápai 
követ Morosini előtt is, ki velenczei származású lévén, hűn 
ragaszkodott III. Henrik érdekeihez s pártolta Medicei Katalin 
politikáját. Tudakolták is Párisban úgy mint Londonban, vájjon 
ama hadszállítmány Német-Alföld legyőzésére, Angolország 
meghódítására, vagy pedig Indiákba van-e szánva. Mendoza 
ügyesen táplálta ezen kétségeket, melyekben hosszabb ideig 
Erzsébet maga is osztozott.

Belátása és aggodalmai daczára ezen fejedelemnő még 
mindig azt reményiette, hogy a keletkező vihar nem az ő
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országa felett fog kitörni. Az 1587-i tavaszkor, még jóval előbb 
mintsem a spanyol hajóraj a Táj ón egyesülhetett volna, Drake 
Ferenczet harminczhét hajóval a félsziget partjainak szemmel- 
tartására küldötte ki. Ezen bátor tengerész túllépvén utasítá
sait, benyomult a cadixi öbölbe, sőt a lissabonni révbe is, s 
ott nagy pusztítást vitt véghez. Azonkívül ugyanazon év nya
rán Leicester visszatért Német-Alföldre öt ezer emberrel^ segélyt 
nyújtandó az egyesült tartományok köztársaságának a spanyol 
haderők ellen. Erzsébet mindamellett alkudozásokat indított 
II. Fülöppel, sőt hitt azoknak sikerében.

Derby grófot, Cobham lordot, sir Croft Jakabot s Dale 
és Rogers jogtudósokat mint biztosait 1588. év elején Fland
riába küldötte, kik ott értekezésbe bocsátkoztak Aremberg 
gróffal, Perrenot, Richardot, de Maes és Grenier urakkal, mint 
II. Fülöp meghatalmazottjaival. Ezen szintoly álnok jellemű, 
csalárd viseletű s fondorlatait szintoly ügyességgel s több 
higgadtsággal intéző fejedelem elfogadta a megindított béke 
alkudozásokat, hogy megnyugtassa és meglepje ellenfelét. Az 
angol biztosok azt kívánták, hogy a burgundi uralkodóház és 
Angolörszág között létezett régi frigy helyreállíttassék; hogy 
Német-Alföldről a külföldi seregek kitakarodjanak, s hogy 
ama tartományokban lelkiösmereti szabadság engedtessék. A 
spanyol biztosok ráállottak ama föltételek elsejére, a két utób
bit pedig visszautasították, mint urok érdekeivel s vallásával 
ellenkezőket s Erzsébet eljárásának meg nem felelőket, ki 
míg vallástürelmet igénylett a német-alföldi protestánsok 
részére, Angolországban folyvást üldözte a katholikusokat. 
Meg nem egyezhettek továbbá a németalföldi ország rendek 
által Erzsébetnek elzálogosított városok visszabocsátása s az 
Erzsébet részéről előlegezett összegek visszafizetése iránt.

Ezen az 1588-ki év első felén át folytatott alkudozások 
aggodalomba ejtették III. Henriket, ki nagyon tartott Spanyol- 
és Angolország közeledésétől, melynek következtében II. Fü
löp meghódította volna Németalföldöt és túlnyomó befolyást 
szerezhetett Francziaországban. Miért is, hogy eltérítse Er
zsébetet ezen alkudozásoktól, Spanyolország részéről történhető 
megtámadtatása esetére az 1574-i szerződés által kötelességéül 
rótt segélyzés megkétszerezését ígérte. Hosszú értekezletet 
tartott e részben Staffort követtel, s azt állította hogy a pápa
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és II. Fülöp frigyre léptek úrnője ellen s őt valamint a ve- 
lenézéseket is felszólították hozzájárulásra, mit ők megtagad
tak. „Ha az angol királynő békét köt a katholikus királylyal, 
úgymonda, ezen béke nem tart három hónapig, minthogy a 
katholikus király minden módon segitendi a ligát, hogy enge- 
met megbuktasson, s elképzelheti aztán, mi lesz úrnőjének 
fentartva.“ Hogy pedig másrészt még inkább meghiúsítsa 
ezen alkudozásokat, szorosabb szövetséget ajánlott II. Fülöp- 
nek országaikra nézve, s ugyanakkor egy meghitt személyt 
küldvén Konstantinápolyba, figyelmeztette a szultánt, hogy ha 
II. Fülöpnek újra hadat nem üzen, ez már is birtokában tart
ván Német-Alföldet, Portugált, Spanyolországot s majdnem 
egész Olaszhont, hatalmába ejti Angliát s úgy aztán egész 
Európa erejét Törökország ellen fordítja.

II. Fülöp értesült mind ezen fondorlatokról, és serény 
csapásai által vélte azokat meghiúsíthatni. Megvitatta végre
hajtandó vállalatának legbiztosabb eszközeit, s miután azt oly 
fáradságosan előkészítette, nem akarta tovább halasztani. 
Visszautasitotta több igen tapasztalt férfiú bölcs tanácsait, me
lyeknek fogadása késedelemmel járt volna. Megakarván óvni 
egy oly nagyszerű hajórajt mint a minő az armáda volt, egy 
gyakorta viharos tenger veszélyeitől, sir Stanley Vilmos Irlan- 
dot tartotta legalkalmasabb kiszállási helyül, hol az erősítése
ket bevárni, s onnan Angolország ellen támadást intézni leg- 
czélszerűbb volna. Ellenben Semple skót ezredes és Plato 
olasz mérnök, ki a britt partok térképét is elkészítette, egyet- 
értoleg Skóthonra szavaztak, hol a nemesség csak alkalomra 
várt, hogy fegyvert ragadjon, a nép pedig szintén hajlandó 
volt Stuart Mária halálának megboszúlására. Santa-Cruz tá
bornagy és a pármai herczeg pedig mindenekelőtt egy nagy 
kikötőről akartak gondoskodni a hollandi vagy zélandi parto
kon, hol az armáda, midőn majd a la Manchera ért a viharok 
ellen menedéket találhasson s onnan akadálytalanúl Angolor
szág felé evezhessen. II. Fülöp nem fogadta e bölcs tanácso
kat. Ezen ovatos fejedelem, ki gyakran meghiúsította terveit 
késedelmei által, s határozatlansága következtében kudarczot 
vallott intézkedéseivel, most legnagyobb vállalata sikerét tette 
koczkára, túlsiettetvén azt.
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Habár azonban nem is hagyta helyben, hogy a pármai 
herczeg előlegesen hatalmába ejtse Flessinguet és a Schelde 
torkolatát, másrészt nem engedte, hogy az armáda elhagyja 
a lissaboni révpartot, mielőtt Guise herczeg és a franczia liga 
fegyvert ragadtak III. Henrik ellen, s e részről Erzsébet érde
kében intézendő melléktámadás lehetetlenné nem vált. E czél- 
ból Juan Iniguez Moreo parancsnokot april első napjaiban 
Soissonsba küldötte Guise herczeghez, Morton gróf pedig, ki 
katholikus hontársai megbízásából érkezett volt a pármai her
czeghez, Semple ezredes társaságában visszatért Skóthonba, fel
szólítandó VI. Jakabot, boszúlná meg végre anyja halálát, s a skót 
nemzeten elkövetett gyalázatot. Moreo parancsnok teljesen czélt 
ért Soissonsban. Háromszáz ezer tallért, hat ezer gyalog ka
tonát és tizenkét száz lándzsát ajánlott fel Guise herczegnek 
azon esetre, ha III. Henrikkel frigyet bont, s kijelentette ura 
részéről, hogy ez akkor visszahivatja követjét a franczia ud
vartól, s mást hitel meg a katholikus pártnál. A szerződés 
ezen föltételek alatt megköttetett, s Guise herczeg bevonúlt 
Párisba, hol a ligapártiak várták, s május 12-én kiűzte III. 
Henrieket a torlaszok emelése által. Két héttel ezen fölkelés 
után, mely által III. Henrik hatalmától megfosztatván a pármai 
herczeg szavai szerint, könnyeivel sem segíthette az angol ki
rálynőt, saját balsorsának megsiratására szükségelvén azokat, 
a spanyol hajóraj kievezett a Tajóról s a britt szigeteknek 
tartott.

Erzsébet meglepetett: tévútra vezettetvén a németalföldi 
alkudozások által, osztotta a lord kincstárnok békereményeit, 
kinek szokásos előrelátása ezúttal kudarczot vallott. Figye
lembe nem vevén Walsingham és Leicester tanácsait, kik a be
törést közelgőnek állították, biztosságát fösvénységének áldozta 
fel s csak igen hiányos védelmi intézkedéseket tett. Midőn 
az armáda sík tengerre ért, Erzsébet hajóraja még meg nem 
alakúit s katonaszedés sem történt Angolország területén. 
Szerencséjére egy vihar segített baján. Az armáda elhagyván 
Spanyolhon partjait a Finistére fok magasán szélvésztől éretett 
útban, s elszélesztetvén, megrongált állapotban érkezett vissza 
a biscayai és galliciai kikötőkbe. Egyébbiránt nem volt többé 
Santa-Cruz őrgróf vezérlete alatt. Ezen tapasztalt tengerész, 
buzgalma s eredményei daczára nem méltányoltatott türelmet
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len hevű ura által. II. Fülöp nem eléggé serénynek tar
totta, s méltatlan “szigorral így szólt hozzá: „Rosszul hálálja 
meg irányában tanúsított jóindulatomat.u Korlátlan és titko
lódzó urának ezen szavai Santa-Cruz halálát okozták. Meg
törve gond és fáradalmak által, kimúlt, s II. Fülöp Alonzo 
Perez de Gusman Medina-Sidonia herczeget nevezte utódjául, 
ki Spanyolország egyik leghatalmasabb foura, de egy ily had
járat vezényletére nem igen alkalmas volt. Igaz ugyan, hogy 
alvezérekül két ügyes tengerész a biscayai Juan Martinez de 
Recalde és a guypuscoi Miguel Ocquendo adattak melléje.

Míg az armáda ismét egyesült s kijavíttatott a spanyol 
partokon, Erzsébet végre átlátta a veszélyt egész valóságában, 
s alkalmas intézkedéseket tett annak elhárítására. Belátásával 
erélyét is visszanyervén, katonai tanácsot nevezett ki az ország 
védelmére; katonakötelezettnek nyilvánított a grófságokban 
minden tizennyolcz évet ért s hatvanat meg nem haladott 
harczképes férfiút, két hadtest alakítását rendelte meg, az 
egyik harminczegy ezer kilenczszáz harminczkét gyalog s két
ezer négyszáz lovas katonával az ellenség feltartóztatására volt 
szánva Leicester alatt; a másik harmincznégyezer négyszáz 
gyalog s ezer kilenczszáz tizennégy lovas vitézzel s harraincz- 
hat különbőzé fajtájú ágyúval Hundson alatt, királyi személyé
nek védelmére volt fentartva. A spanyolok partraszállását 
akadályozandó, ,meg akarta erösítetni a tilburyi állást a Temse 
torkolatjánál, s Ely szigetre s az ország távolabb részeire bel- 
lebbezte a leggyanúsabb katholikusokat, s a többieket szoros 
felvigyázat alá helyezte. Leicester hadteste junius 28-ára, a 
Hundsoné pedig julius 28-ára voltak táborba szállandók. Már 
pedig az armáda, ha szélvész nem éri, sokkal előbb érkezik 
meg, s még igy is a hevenyében összeszedett angol sereg alig 
lett volna képes a harczedzett spanyol harczosokkal szembe- 
szállani. Azonban a folyvást kedvező szerencse s az angol 
tengerészek vitézsége helyreütötték Erzsébet késedelmeit s 
megmenték őt a hiszékenysége s fösvénysége okozta hibák 
következményeitől.

Hajói száma tekintélyes volt. A londoni City hozzájáru
lásával, mely harmincznyolczat ajánlott rendelkezésére, s alatt
valói buzgó közreműködésével, kik hazájuk és vallásuk 
védelmére keltek, csakhamar száz kilenczvenegy, habár több



197

nyíre kissebbszerű hajóra tett szert, tizenötezer kétszáz het
venkét emberrel. A legnagyobbak Drake, Forbisher, Winter, 
Hawkins s más merész tengerészek parancsnoksága alatt állot
tak, kik távol tengereken sikerrel küzdöttek a spanyol hata
lom ellen. Ezen számos és fürge hajóraj, melyen Anglia 
legelőbbkelő fiai mint önkénytesek sorakoztak a legmerészebb 
s legtapasztaltabb tengerészekhez, Howard d’ Effingham ten
gernagy fő- és sir Drake Ferencz alparancsnoksága alá helyez
tetett. Plymouthban gyűlt össze s a szigetet a szárazföldtől 
elválasztó tengerszoros elején várta az armádát, míg egy erős 
osztály Seymour Henrik lord és Winter vezérlete alatt a Pás 
de Calais túlsó részén Lőnek hollandi s Nassau Justin zélandi 
tengernagyokhoz csatlakozott, hogy velők egyesülten meg
szállja a flandriai partokat, s meggátolja a par mai herczeg 
hajóhadosztályának egyesülését Medina-Sidonia herczeg armá- 
dájával.

Ez julius 20-án végre ismét elvitorlázott; hajózása eleinte 
derült ég alatt s nyugodt tengeren kedvezőleg folyt. Ezen 
hajóraj, melynél nagyobbat az Óceán még nem viselt, méltó- 
ságosan haladott, hét ezer ötszáz főnyi legénységet, tizenki- 
lencz ezer bajnokot, s számos papot és szerzetest szállitván 
Anglia meghóditására és megtérítésére, kik az armadát győz- 
hetlennek tartották. Óriás hajóival s roppant árboczaival 
tengeri várhoz hasonlított. Miután megkerülte Britannia csú
csát, általános bámulatot gerjesztvén útjában, szemben ért az 
angol hajókkal, melyek Plymouth előtt horgonyt vetettek. 
Túlnyomó erejű lévén, s kedvező déli szél által röpíttetvén, 
megronthatta Howard és Drake hajóhadát s egy Csapással 
szabaddá tehette az angolországi utat. A spanyol vezérek egy
hangúlag ezt kívánták, de Medina-Sidonia herczeg összehivat
ván őket, királyi parancsot mutatott fel, melynélfogva tiltva 
volt csatázniók, mielőtt a parmai herczeggel egyesültek, s a 
seregeket a Temse partjaira szállították volna. Don Juan de 
Recalde mindamellett azt állította, hogy támadni kell midőn 
biztos a győzelem, s hogy a királynak parancsa ellenére is 
szolgálni szükséges. Azonban a félénk Medina-Sidonia herczeg 
szigorúan követvén a nyert utasításokat, visszatért a flandriai 
partok felé. Nagyon is hűn teljesítette ama parancsot, mely 
távol kelvén a helytől és viszonyoktól, czélszerü nem lehetett,
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miután egy részről tiltotta az alkalmas megütközést, más részt 
pedig nem gátolta a netaláni kedvezőtlen csatározást.

S csakugyan Howard és Drake elkerülvén ezen veszélyt 
az armáda után indúltak , mely lassan haladott, s győzelmesen 
megtámadták annak utolsó osztályát. Jól ösmervén ezen szo
ros minden átjáratát, szirtjeit s zátonyait, gyors hajóikkal 
szélmentében eveztek, s kerülvén az összeütközést ama rop
pant tömeggel, mely alatt múlhatlanúl megtörnek, sikerűit te
temes kárt tenni benne ügyes melléktámadások által. Au
gustus 4-én szerencsésen csatároztak Wight sziget közelében 
s egész a calaisi fokig üldözték az armádát, hol ez 6-án érke
zett meg s horgonyt vetett. Csak nehány mértföldnyi távol 
ságra lévén Dünnkirchenhez és Nieuporthoz, küldetése egyik 
czélját már már elérni látszott.

Az armáda közeledtével Parma herczeg félbeszakítván 
az angol és spanyol biztosok között folyamatban volt alkudo
zásokat, minden intézkedést megtett az egyesülés eszközlésére. 
Augustus 7-én és 8-án tizennégyezer embert szállított a nieu- 
porti hajóhadosztályra s onnan Dünnkirchenbe ment a többi 
csapatok útnak indítása végett. Medina-Sidonia herczeg pedig 
készületeket tett, hogy hozzá csatlakozván, naszádjait a Temse 
torkolatjáig kisérje* De Drake nem engedett arra időt. Ma
kacs és fáradhatlan buzgalmával folyvást üldözte az armádát, 
s csekély távolságra szintén horgonyt vetett. Az elemek elő
segítették támadásait. 8-áról 9-ére éjjel az ég elborúlt s a tik- 
kadt légkör vihart jelentett. Drake megrongált hajói közűi 
nyolczat salitrommal, szurokkal s más gyújékony anyagokkal 
megrakatott s az éji sötétségben a spanyol hajók közelébe vi
tetett. Bizonyos távolságra meggyújtatván, a nyolcz hajó hir
telen rémes lángözönnel világította meg a sötét éjszakát s az 
armáda felé közeledett. Ez eliszonyodott. Tűzvésztől tartván, 
melynek nehány évvel azelőtt egy más hajóhad esett áldozatul 
Anvers előtt, a spanyolok horgonyt szedtek, s elvágván a hajó
köteleket, hirtelen elhagyták a partot s zavartan a sík ten
gerre eveztek. Azonban tűzvészt kerülvén el, viharnak tették 
ki magukat.

Nagy égiháború keletkezett e pillanatban s dühös szél 
támadt délnyugat felől. Ezen szélvész következtében a spa
nyol hajóhad, melyet az angol hajók még más nap is üldöz-
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tek s folyvást ágyúztak, Calais és a Schelde torkolatja között 
parthoz vettetett; s csak nagy ügygyei bajjal bírt menekülni 
ezen zátonyokról, hol több galóta s egyike a nagy hadijóknak 
elsülyedtek. Az armáda már is tizenöt hajót vesztett négy 
ezer hétszáz kilenczvenegy emberrel, s még nagyobb vésztől 
tartván, elhagyta ama veszedelmes tengerszorost. A hadjárat 
meg volt hiúsítva, s Medina-Sidonia herczeg délről éjszak felé 
hányatván a szélvész által s bizonyos romlás veszedelme nél
kül a la Mancheon vissza nem térhetvén, egy más nem ke- 
vésbbé koczkáztatott utat tett. Megkerülte Angliát, Skóthont 
és Irlandot s az éjszaki Oczeánon át tért vissza Spanyolor
szágba. Ezen viharos hajózás alatt, romokkal borította amaz 
előtte ösmeretlen tengert, s csupán az irlandi partokon tizen
hetet vesztett hajói közül.

Míg az armádát ily nagy baj érte, s Párma herczeg 
leveretve ezen súlyos veszteség által, visszahítta katonáit a 
naszádokról, a skót király végre elhatározta magát, II. Fülöp- 
höz vagy Erzsébethez forduljon-e. Sokáig biztatta mindket
tőt. Még június hóban kedvezőleg fogadta Semple ezredest, 
kit a pármai herczeg küldött hozzá. Oly kifejezésekben irt 
ez utóbbinak, melyeknek alapján ez öt jövendő frigyestársnak 
tekinthette. De midőn Morton gróf a Német-Alföldön történt 
megállapodáshoz képest, jelt adott a skóthoni katholikusoknak, 
hogy a spanyol betörés előmozdítása végett fegyvert ragadja
nak, VI. Jakab átlátta a veszély közös voltát Erzsébetre s 
magára nézve. Bármi gondosan titkolták előtte a spanyol 
ügynökök a vállalat vallásos czélját, anyja megboszúlásának 
ürügyével fedezgetvén II. Fülöp nagyravágyó terveit, jól át
látta, hogy Anglia megtérítése az ó hitre s meghódítása a 
katholikus király uralma alá forog kérdésben. Azért hát nem 
kétkedett tovább. Úgy nyilatkozott, hogy a spanyol király 
Polyphemos szerepét játsza irányában, ki megengedte Ulysses- 
nek, hogy utolsó legyen az elnyelettek között; s fegyvert ra
gadván Morton ellen, miután Lochmaben várát bevette s Dum
fries mellett csatát nyert, öt magát fogságra vétette. Ezen 
erélyes föllépés gátott vetett a skót katholikusok terveinek s 
nagy aggodalomtól szabadította meg Erzsébetet, ki nem he
lyezte volt védelmi állapotba országa éjszaki határszéleit. 
Azonnal Ashby Vilmost küldötte az ifjú király üdvözlésére, kit
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vallása és érdekei hozzá visszatérítettek, s egy herczegséget 
ajánlott fel számára Angolországban mintegy áttörésül a trónra, 
Öt ezer font sterling évi jövedelemmel s ötven skót nemesből 
álló testőrosapat ellátásával. Ezen elkötelezés, melyet a ve
szély pillanatában vállalt fel, s később biztossága helyreálltá
val nem teljesített, végkép hajlandóvá tette VI. Jakabot. Újra 
szövetséget kötött Erzsébettel, s nagyravágyásának áldozván 
fel fiúi érzelmeit, valamint előbb békén tűrte anyja fogságát, 
most ugyanazon tekintetekből mondott le halála megboszúlá- 
sáról.

Az angol királynő győzelme teljes volt minden irányban. 
Ha távolról előre nem látta a veszélyt, de nagylelkű bátor
sággal szállott avval szembe. Rendületlenségével s bizalmával 
lelkesítette Angliát, hadainak élére akart állani s megjelenvén 
a tilburyi táborban, zajos örömmel fogadtatott. Az angol nem
zet hálával s csodálattal telvén el iránta, mint szabadítóját üd
vözölte, neki tulajdonítván függetlenségének fenmaradását s 
vallásának biztosítását.

II. Fülöp pedig, kinek politikai szerencsecsillaga az ar- 
máda vesztével letűnt, azon kevély nyugalommal fogadta ezen 
csapást, mely méltó volt Európa leghatalmasabb uralkodójához. 
Kedvencz ministere dón Ghristoval de Moura vitte át annak 
hírét. Don Christoval levélírással találta elfoglalva ügyszobá
jában. II. Fülöp változatlan arczczal halgatta végig. „Hálát 
adok Istennek, úgymonda, hogy módot nyújtott, egy ily vesz
teség elviselésére s képessé tett hasonló nagyságú más hajó
rajt ismét tengerre küldeni. A folyó viz elfuthat, csak forrása 
ki ne apadj on.u Ismét tollhoz nyúlván, folytatta írását. Pedig, 
ha Mendoza szavainak hitelt adhatunk, melyeket ez Thou 
történetíróhoz intézett, az armáda többe került száz millió 
aranynál. Romjai September hóban érkeztek meg a santanderi 
és corognei kikötőkben Medina-Sidonia herczeg vezérlete 
alatt, ki nem bocsáttatván a király elé, parancsot kapott jószá
gaira vonúlni vissza, dón Juan de Ricáidé pedig nemsokára 
megtörött az elviselt fáradalmak alatt. II. Fülöp, keresztény 
fejedelemhez illő emelkedett és alázatos szavakkal tudósította 
népeit ezen nagy viszontagságról. Nyilvános imákra szólította 
fel országa érsekeit és püspökeit ezeket írván: „A  tenger 
esélyei változók, mint azt tudjuk s az armáda csak az imént
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tapasztalát Hatalmasabb okoknak tulajdonítván a bekövet
kezett szerencsétlenséget, mintsem hogy azt emberi elővigyázat 
által elhárítani lehetett volna, felszólította őket, kérnék ki szá
mára Isten kegyelmét: „Ajánlják minden tetteimet urunknak, 
igy végezte sorait, hogy isteni fölsége azokat szolgálatának 
hasznára, egyházának dicsőségére, s a kereszténység fentartá- 
sára és javára fordítsa. Nem kívánok egyebet.u

Ámbár dón Christoval de Mourához intézett szavai egy 
más hajóraj fölszerelésére látszottak vonatkozni,* s Mendoza 
uj hadküldést tanácslott, II. Fülöp nem karolhatta fel ismét 
azon tervet, mely öt évi munkába, s tizennyolcz évi gondol
kodásába került s nehány nap alatt dugába dőlt. Az esemé- 

# nyék nem engedték hogy azt tegye. Guise herczeg és a bi- 
bornok halála, kik az 1588-ik év vége felé Bloisban megölettek 
ugyanazon ügy szolgálatában, melynek Stuart Mária Fotherin- 
gayban esett áldozatul, III. Henriknek 1589-ik év közepe tá
ján Saint-Cloudban egy barát által történt meggyilkoltatása, 
s ennek folytán a katholicismus és a királyság ügyének Fran- 
cziaországban először lett különválása; s a ligapártiak öt évi 
buzgó és megátalkodott küzdelmük a királyiakkal egyesült 
protestánsok ellen, mindezen körülmények Angliáról Franczia- 
országra térítették II. Fülöp figyelmét. Pénzével tartotta s 
fegyvereivel védelmezte a ligát, s mig IV. Henrik megbukta
tásán fáradozott, nem fordúlhatott Erzsébet ellen. Ezen feje
delemnő, Stuart Mária halála s az armáda elszélledése után 
teljes biztosságban volt. Többé komoly vállalat nem indíttatott, 
de nem is terveztetett trónjának megdöntésére s a protestan- 
tismus elnyomására Nagy-Britanniában, mely ott mindenkorra 
meg volt alapítva. Erzsébet, miután megszilárdította országá
ban az atyja VIII. Henrik által véghezvitt forradalmat, a szá
razföldön segédkezet nyújtott IV. Henriknek a liga fékezésére s 
az egyesült tartományoknak, függetlenségük kivivására. Min
denütt, hol II. Fülöp az ó hit helyreállításán fáradozott, ő az 
újnak fentartását tűzte ki feladatáúl s ezen tisztét csekélyebb 
hatalommal, de több ügyességgel és sikerrel teljesítette mint a 
spanyol király, miütán győzelmet szerzett a protestantismus- 
nak Angliában, Skóthonban és Hollandban, s meggátolta 
bukását Francziaországban. Erzsébet politikája valamint II. 
Fülöpé csalárdsággal és vérrel volt szennyezve; csak hogy
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II. Ftilöp óta Spanyolország hanyatlásnak indult, Erzsébet 
uralkodása pedig Angolország nagyságának alapját vetette 
meg.

Ez volt a két vallás hosszú és változatos küzdelmének 
kimenetele Nagy-Britanniában, Stuart Mária megbukott a ré
givel ; Erzsébet pedig megszilárdította uralmát az újabbal. 
Stuart Mária, meg nem menthetvén az általa felkarolt ügyet, 
boldogtalanul élt s boszulatlanúl halt meg. Azon mostoha 
helyzet, mely Skóthonban várt reá, midőn Francziaországból 
visszatért, s az ó vallás helyreállítására irányzott szándéka, 
szintúgy mint szenvedélyei és hibái okozták balsorsát.

Skóthon védelme s kormányzása mindig igen bajos volt. 
A Stuart házból származott királyai közűi öten vesztek el, biz
tosítani akarván függetlenségét Anglia irányában s közhatal
mat alapítani a hűbéri nemesség ellen. Mint utolsó, V. Jakab, 
boldogtalan atyja a még boldogtalanabb Stuart Máriának tört 
meg ezen feladat súlya alatt. Harmincz éves korában halván 
meg s hat napos leányát hagyván utódjául az uralkodásban, 
bús sejtelemmel jósolta meg hazája és nemzetsége sorsát. Há
ború támadt sajnálandó örökösének bölcsője körűi az iránt, 
vájjon a Valois vagy Tudor fejedelmi házakba fog e belépni; 
I. Ferencz unokájához vagy VIII. Henrik fiához megy e férj
hez ; vájjon Skóthon független marad-e Francziaország védelme 
alatt, vagy Angliával egyesül régóhajtott bekebelezés által. 
A független párt túlsúlyt nyert az egy ségi párt felett, s Mária 
még gyermekkorában Francziaországba vitetett. Ott folytak 
legderűltebb s legszebb napjai. Azalatt Skóthonban nőttön 
nőtt az életét átzajgó vihar. A franczia párthoz tartozó Chá- 
tellerault herczeg, majd ismét a franczia származású Lotharin- 
giai Mária, Guise herczeg nővére kormányzása alá jutván s 
Francziaországgal szövetkezve harczra kelvén Angliával, Skót
hon mindinkább meghasonlott. A régi viszályok meg nem 
szűnt, sőt az időben ismét előtérbe lépett okaihoz, újabbak is 
járúltak: a reformált vallás megszilárdította a hűbéri független
séget, s az új hit buzgalmával növelte az érdekszülte régi erélyt. 
Egyesülést hozott létre a területi főrendek jobbággi s a pres- 
byteri felekezet népuralma között. Ezen nagy esemény Stuart 
Mária távollétében ment véghez, ki midőn 1561-i ősztáján ősei 
trónjára visszatért, sokkal veszedelmesebb körülmények közé
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jutott, mint azok, melyekkel a hajdani királyok eredménytele
nül daczoltak.

Mit hozott Stuart Mária Skóthonba, hogy királynőként 
parancsolhasson ama túlhatalmas nemességnek s fel ne indítsa 
maga ellen; hogy gyakorolhassa a katholikus istenimádást s 
meg ne támadtassék a gyanakodó protestánsok által; hogy 
megóvja fejedelmi teljhatalmát Angolország irányában s kike
rülje a nyugtalan Erzsébet ellenséges fondorlatait? Nem ös- 
merte azon ország szokásait, melynek kormányára hivatva volt, 
s kárhoztatá vallását. Fényes és művelt udvartól érkezvén, 
sajnálattal s idegenkedéssel jött Skóthon vad hegységei s nyers 
lakói közé. Inkább szeretetreméltó mint ügyes s épen nem 
óvatos viselettel, hő érzelemmel, alkalmatlan bájjal, veszélyes, 
szépséggel, élénk de változékony értelemmel, nemes de indu
latos lélekkel, müizléssel, kalandvágygyal, minden női szenve
déllye l s szertelen özvegyi szabadossággal tért oda vissza. 
Bátorszivü volt, de bátorsága csak vesztére szolgált, s eszének 
alig vette más hasznát, mint hogy elmésebben követte el azon 
hibákat, melyekre körülményei és jelleme adtak alkalmat. 
Oktalanúl cselekedett, midőn igényt emelvén az angol koronára, 
Erzsébet vágy társnőj ekén t lépett fel; támaszt és reményt 
nyújtott a szigeten az elnyomott katholicismusnak, s ez által a 
reformált párt engesztelhetien gyűlöletét vonta magára, mely 
minden áron meg akarta menteni az általa véghez vitt vallás
forradalmat.

Ehhez még más is járult. A hatalma gyakorlatával Ösz- 
szefüggő,, állása igényei s vallásbuzgalma által előidézett 
veszélyeket gyarló magán viselete által súlyosbította. Darnley 
iránt támadt hirtelen hajlandósága, szerfeletti meghittsége 
Riccioval, benne helyezett bizalma, s féktelen szenvedélye 
Bothwell iránt, gyászosakká lőnek reá nézve. Mint férjt és 
királyt magához emelvén egy vonzó külsejű de hatalomtalan 
iljú nemest, kit csakhamar megutált; titkárává és kedvenczévé 
tevén egy külföldit és katholikust; s beleegyezvén nőül menni 
férje gyilkosához, maga döntötte meg hatalmát. Elvesztvén 
koronáját, vigyázatlanul koczkára tette szabadságát is. Biz- 
tosítlanúl menedéket keresett ellensége országában, s hatal
mába esvén, összeesküvést forralt ellene, bár sikert alig 
reménylhetett. Börtöne mélyéből, melyre igaztalanúl kárhoz-
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tatott, a katholikus párt segedelmével eszközölhetni vélte sza
badulását, pedig csak vesztére dolgozott. Ezen párt nagyon 
is gyönge volt a szigeten, s nagyon is zilált a szárazföldön, 
mintsem hogy érdekében sikeresen feltámadhatott s közben- 
léphetett volna. Angolhonban 1569 óta történt fölkelései s 
1586-ig forralt összeesküvései végromlását, legbátrabb főnökei 
halálát vagy száműzetését okozták. Az 1570-ik év óta Rómá
ban, Madridban s Brüsselben tárgyalt, s 1586-ban megállapított 
Erzsébet megbuktatására és Stuart Mária fölemelésére irány
zott tengeri hadjárat korántsem juttatván Nagy-Britannia 
trónjára a katholikus királynőt, de sőt vérpadra vezette.

A vérpad, ez volt hát vége ama, kora hontalanságban 
kezdett, viszontagságos, sokszor gyarló, majd mindig fájdalmas 
s egy ízben bűnös, de oly sok bájjal díszített, oly szivreható 
balsors által sujtolt, oly hosszú bünhödés után megtisztult s 
oly nagylelkűleg befejezett életpályának. Stuart Mária, a régi 
skót hűbériségnek s az új vallás forradalomnak esvén áldoza- 
túl, magával vitte a korlátlan hatalom s a katholicismus re
ményeit. Mindamellett maradékai tizenhat évvel halála után 
Angolország trónjára jutván, követték öt ama veszedelmes 
utakon, melyeken ősei közül többen előzték meg. Unokája 
I. Károly helyre akarván állítani a korlátlan egyedúrságot, 
mint ő lefejeztetett, s dédunokája II. Jakab a katholicismus 
megalapítását újra megkisérlvén, a trónról száműzetett. Vele 
kihalt idegen földön ama Stuart faj, melyet meggondolatlan 
szelleme, kalandos jelleme s balságos szerepe a történet leg
tragikusabb jelenségei közé sorozott.

V é g e .

Nyomatott Bécsben, Jacob és Holzhausen-nél.










