




SZÉP LITERATÚRAI

G Y Ű J T E M É N Y .

SZERKEZTEIT

HAR S A N Y I  PÁL.

IY. K Ö T E T .

S k ó c z i á n a k  f e j é r  L u . i o h a .

P E S T E N ,
K I A D J A  l&S N Y O M T A T J A  L A N B K R E R

1 8 3 2 .

£2 1 3 IP



É des alatt h a szn o s!



Skócziának fejér Lilioma.
H i s t ó r i a i  r o m á n o s  N o v e l l a  

Kind után.



6

veket vere, éppen oly hamar kötelet köte rá, 
s most ezen lebegett, széltől hajtatott ten

geri fecskeke'nt, le az ásító örvénybe. Jó sze
rencséje, mint azt a’ megelégedő nevezé, 
most egyszer oly helyre vitte, hol a’ parti 
madaraknak egész serege tanyáza. -Pihente- 
len tölté meg, úgy tojásokkal mint. gyenge 
költéssel a’ hozott kosarakat; csak nehány 
pillanatig szünteté meg magát, — mert úgy 
rémlett neki , mintha a’ hullámzajon keresz
tül evezőcsapás, es valami hajósnak fütyülése, 
sőtt, mintha einberszó’ töredezett hangjai 
hangzanának fel aláírói, ezen kietlenségben, 
mellynek szirtes partjain gyakran évekig nem 
köt ki idegen hajó, különös történet!

Még egy ideig halgatódzott. Minden, a’ 
habok' egy forma csapdosásait, és talán egy 
felreppenő tengeri madár' kiáltását kivéve, 
csendéi maradott. Nem tudá , füle ániitá e’ 
v agy szellemhang, talán valami barátjáé, ki 
hirtelen veszélyes kereseténél sírját találván, 
intve szólott hozzá; valami alatta elhajózó 
csigahalász’ kiáltása volt e, vagy szomorún 
zengő énekük el vonuló hattyúknak ?

Szerfelstti utána tusakodás nélkül, ujo- 
• lag elkezdé munkáját, mig a* kosarakba több 
nem fért, fordult és fel kúszott ismét a' szik- 
lapadon , ’s elkezde, eleven.képzeti tehetség
gel és jo zengésű hangal adományozott honfiai
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módja szerint 5 magában dúdolva, a' csak 
lassan véknyodó ködben vissza fele túrni.

Éppen keresztül tőre egy bágyadt fény
sugár a’ göngyölöilutt gőzfellegeket, ’s ő egy 
szirtszegletnél fordult, midőn újólag emberi 
hangot, ső tt, majd egyes jajszavakat es se
gítség után kiáltást hive hallani. Minden felé 
tekingetett, és —  vissza tántorgott; mert a’ 
ködgornolyon keresztül valami alak mutatta 
magát —  tengeri asszonyka volt e az, mint 
a’ szigetlakok’ hiedelme szerint néha a’ szik
lákon ülve, kezükben tükörrel, hosszan lebegő 
hajókat verőfényeztetik, vagy mint egy hálót 
magok körűi fonják, egy m á s o d i k  a r c z 
volt e, melly hasonló hiedelem után, roko
nok’ halálát, idegen barátok’ érkezését, hajó
törést vagy más eseteket jósolva hirdet?

A’ csudálatos tünet közelebb inogván és 
Tillánhoz sietvén; asszonyi lényt ismere meg, 
mellynek idegen 3 és bár aljasodott, még is 
pompás öltözete, mellynek különös, még 
maga a’ kétség által sem egészen cltörlött 
szépsége, meg meresztő bámulásában. Nyú
lánk gyengéd , a’ mellett méltóságos növés, 
a’ legvonszóbb, meghatóbb arczalkotás , a’ 
gömbölyű, domborodott karok’ hófejérsége, a’ 
hosszú, éjfeketeségű haj, most szét bomolva, 
és ázottan, a’ hatalmas, vad meresztésű sze
mek —  azután a’ selyem, aranynyal szőtt,
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ámbár itt ott szakadozott ruha, a’ durva, 
tarkán koczkázott plaid *), a’ lábok, meg csak 
egyik fedve, másik csupaszon es vérzőn — 
Mind ez egy szerencsétlent tekintetett vele, 
ki hirtelen kívánja segélyét. De ki lehetett 
az ? hogyan és honnan vetetett ide? Soha 
életében meg csak távolról hasonló mit sem 
látott ő, egyedül kora ifjúságában egyszer 
képét az egész Skócziában e's minden szom
széd szigeten még ma is forrón szeretett , 
még ma is dalokkal és könynyekkel dicsőített 
Mária Királynénak.

Már, majd nem csudát gondolva, kez
detben volt, a’ neki királyinak tetsző ismé- 
retlennek lábaihoz borulni, midőn az maga leo- 
molrán előtte, neki, ki csak ersűí érte tt, 
egészen érthetetlen nyelven, de annál többet 
jelentő mozdulatokkal, rimányid könyörűletét. 
Ó felemelte, a’ meggyőződés, hogy a’ hajótört, 
a* minek azt nézé, a’ legelőbbkelő rendekhez 
tartozik, egyszersmind benne tiszteletet és 
szives szánást gerjesztett; fogadta neki, jólle
het általa sem értetve, a’ legszentebbül, hogy 
őt egész világon keresztül, a’ tengeren, és a’ 
tengernek minden szigetein túl kísérni, és 
neki az égés’ napjáig szolgálni fog!

*) Skócziai köpenyeg.
**■) Szólásmód, inelly által ott a’ legerősebb hűség

/gértetik.
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Oly környííletek után, csak jelek ál
tal kellett egymás iránt magokat ki nyilat- 
koztatniok ; a’ szánásra méltó eltökélé magát, 
kezeit kulcsolva es jámborul tekintve az égre, 
étet követni. De elébbi erőltetés már elfo- 
gyaszván erejit; lehetlen volt neki, az utat, 
majd sikamlós agyagon, majd éles , el mor
zsolt kövecsen folytatnia. Elájulva rogyott le. 
Ha a’ madarász szabad ég alatt nem akarta 
meghalni hagyni, a’ kunyhóhoz kellett vinnie. 
Egyszeriben hozzá látott, a’ megtöltött kosa
rakat egy páfránnal benőtt szirtdarab alá dug
ván , körűi karolá a’ halálig bágyadtat, és 
erős vállaira tévé fel.

2.
„H alga, halga, édes porontyaim!
Ne sírjatok nagyon; majd jön apátok
Megrakodva szikla’ zsákmányival.“

Akármilly erős és segednyiíjtó volt is 
Fiiián, ’s ha tollkönnyünek tetszett is neki 
elébb a’ gyengéd Lady, még is csak messze 
nyűit az ösvény kunyhójáig, és majd dombra 
kellet mászni, majd lejtőségre csúszni, majd 
kő görgényeken hágni, majd ingoványon gá
zolni. Azért kénytelennek látá magát, a’ még 
csak gyengén lélekzőt földre ereszteni; sott, 
midőn az is végre annyira magához tért
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hogy vállaira támaszkodva magátol lépeget
hetett, oly lassan haladtak, mint térti ne
hézségek’ elviseléséhez, szigorú levegőhöz és 
szélvészhez nem szokott lénytől, sebesitett 
lábokkal, gyaníthatni.

Már régen elmúlt az idő , mi tájban 
Fiilán rendesen haza tért a’ madarászairól, és 
a’ virgoncz, jóllehet csaknem mezetlen gyer
mekek kérdezgeték előbb egyenként, azutáa 
csoportosan, hol marad még isatyjokP E rt- 
h a , az anyjok. ki férjének vakmerészségét 
igen is ismervén, maga is kezdett remegni, 
daloló a’ kicsinyek’ meg nyugtatására, az ezen 
szak előtti K i 1 d a-p an a s z’ kezdetét. De, 
midőn a’ gyermekek’ kérésére tovább folyta
tó , midőn ezen kérdések után hol késik a’ 
hu? elűzetelt e a’ madársereg, eltágult e a' 
nyilhúr, vagy igen síkos volt e a’ szirthaj- 
lás ? ezen helyre jött:

,,A.ma sziklatetőt akarom meghágni,
A1 szikláról akarok nézni atyám után.

L e nézek én a’ szikla1 homlokáról 
Szerte nézek messze a1 vadonba,
De nem látok senkit a1 vadonban járni. —
Jaj nekem! mi az ott? ki fekszik ott lenn 
A1 szikla1 lábánál hullámcsapkodásban ? —
A h ,  ő az! ja j nekem! ott az én kedvesem!
Le hullott ő a1 szörnyű magasról.
Kelj fel ! ébredj fe l! csak egyetlen szócskát
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Szólj nekem, kedvesem! — Hogy? tehát nem hallod? 
Nem szánod az elhagyott hölgyet,
Nem az árvák’ szivrepesztő ja já t?“

akkor a’ félvad, de tüzes sziget’ leányát elébb 
oly mély szomorúság fogta el, hogy zokogás
ra fakadt, azután pedig oly eleven képzelet, 
hogy, Fillánt szerencsétlenül járva, magát 
az elhagyatott hölgynek vélvén, kétségbe
esőként ugrott fel, és a’ legkissebb gyermek
től karján a’ fekete hajfonadékon, többiek
től ruháján fogatván meg, a’ félszegesen járó 
menetelen kunyhó’ elébe sietett.

„Apám! apám!“4 ujongatá a’ legnagyobb 
előre ugráló fiú, és tapsolt; Ertha fénylő 
szemmel emelé Kiliánnak a’ csecsemőt elé
be, ’s hozzá rohana, ha a’ sáppadt, szi
vét egyszeriben meg nyerő idegenben oldala 
mellett, nem valami felsőbb lényt vélt volna 
látni, melly a’ szerfelett vakmerőt halálve
szélyből szabadítván k i , most már övéihez 
vezérli vissza. Még mikor Fiiián, hogyan tör
tént minden, röviden meg magyarázd is, alig 
hihette azt,  ’s nem mert elébb, a’ gyerme
kek által bámult ismeretlenhez közeledni, inig 
annak halavány arcza és vérző lábai meg 
nem győzék, hogy szapora segelemre van 
szükség.

Mind a’ két házasok a’ kunyhóba veze
ték most a’ váratlan vendéget. Ertha meg
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gyutá a’ lapátneiuű vas lámpát a’ tűzhelyen, 
és azután száraz mohból ’s tengeri fűből pá
rolgó tüzet gerjesztett, a’ nemes Ladynak 
lábvizet készitni, és igyekezett, az alatt hogy 
férje ismét viszza sietett, a’ sziklahasadé
kokból kiragadt zsákmányt előhozni, minden
nel, a’ mi jó akaratjától ki te lt , de csak 
zabkenyérben, és silány whiskiben á llo tt, 
megujitni.

3.

„ F e jé r  kal’p o t ,  piros galandost,
Kis lábodra bórczipőt szőröst,
Vállat ,  fejért, ’s mint te csicsóst!
Adok én neked édes!

Hajtsd oda jnhuuk’ hol eszik 
Hol sok sárga virág diszlik 
Hol a1 csillám patak folyik,

Én kedves édesem'.“

Sz. K i l d  a szigetet, mellynek kietlen 
partjára megfoghatatlan módon jutott az ide
gen , ’s a’ H e b r i d á k n a k  legkissebbike 
és nyugotibbja, méltán nevezhetné az ember 
S z i k l a v á r  s z i g e t n e k ,  az egy húsz ten
geri mértföld kerületű tenger körűi mosta, há
rom ezer lábnyi magasra csucsorodé kőhal- 
mozatból á l l , hat ángol mértföldet foglalván 
hosszában , és négyet szélében. A’ hatalmas 
sziklafalak egy kis csergeteg keresztül folyta
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völgyet kerítnek, mellyben mintegy húsz 
ház nép telepedett l e , a’ többi világtól egé
szen külön válva, de erősek és vidorok, ele
venen érzők és jő szívük, a’ mellett félszigo- 
rn szigetüket a’ föld’ minden paradicsománál 
többre tartok. Nem oly részrehajlőlag ítél
hetett minden nem odavaló születés; mennyi
vel kevésbé tehette azt az uj, minden külső 
után, nagy születésű, puhán nevelt, eddig 
gazdagsággal és pompával körűi fogott és 
szerencsétől elétől fogva nagyon kedvelt jö- 
vény? Mindazáltal igyekezett mély, sziv- 
hasgatő bánatját, hálaérzésbűl emberbaráti 
védjei iránt, nemes indulatja’ erejevel elrejteni.

Sebes lábai Ertha’ gondos ápolgatása 
által nem sokára meg gyógyultak és egészsé
g e , a’ jóllehet szűk, de tápláló eledel mel
lett, annyira helyre jö tt, hogy ő, kinek ar- 
czait elétől fogva gyengéd pirosság borítá, 
egy nemes márvány szoborképhez hasonlíta, 
finom, bársonyból és selyem anyagból álló 
köntöse, melly egy félig földalatti, nedves
ségnek ki tétetett, nem gyéren füstös, a’ 
gazdához tartozókon kivűl még egy tehén is 
lakta kunyhóhoz legkevésbé sem illett, nem 
sokára Ertha’ durva tartán öltözetének, 
az egészen haszonvehetetlenné lett lábbeli, 
nyers, szíjakkal kötözött tengeri kutyabő?

*) Gálul; break  an.
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botosnak íenytetett helyt adni. Mindazáltal 
meg ezen lealáztatns’ állapotjában is megtar- 
tá azt a’ valamit, a’ mit költés nem, de meg 
festes is csak gyengén rajzolhat, azon el ra
gadó, szivnyerő bűbajt, a’ mi neki még min
dig egy kegyes uralkodóne'nak tekintete't köl- 
tsönözé. Valóban Ertha is ngy viselte magát 
iránta mint szolgáló, ő mint szinte Fiiián 
gondoskodott a’ szegényről, a’ nélkül, hogy 
az apró drágaságokból, miket magán viselt, 
a’ legkissebbet is hagyták volna magokra 
tolni, ’s nehány barátoknak segítségével, a’ 
kunyhó mellett egy deszka rekeszt állítottak 
számára öszve. Minden szigetbeli gyermekek 
ragaszkodtak hozzá; minden lakosok tiszte
let adó csudálással köszöntek, valányszor mu
tatta magát, sőtt igyekeztek i s ,  kissé szeli- 
debb időben, egyszerűn megható dalok’ ének
lésével —  linneagoknak neveztetnek, ’s majd 
az asszonyok’ ingerei, majd bátor mere'sz tet
tei a’ madarászoknak es halászoknak, majd 
a’ szomorú halál, melly azokat gyakran a’ 
kőszirtek es gázló helyek közt ele'rte, tár
gyaik —  vagy táncz által , síppal és dudá
val kisértetve, tehetségük szerint felvidítani. 
Ily módon állapotja darabig törhető volt és 
csak az az egy látszék őt főképpen búsitni, 
hogy minden fáradsága’ ellenére sem értet
hető magát sem gazdájával, sem valakivel



mással. Csak a’ szigetnek, Fillánnak, Erthának 
’s gyermekeiknek nevét ismerte meg, ’s a’ ma
darász pár is megértette hogy ő messzi távol
ságról került ide, és A l b á n i á n a k neveztetik.

De ezen félsivatag szigeten kétszeresen 
alkalmatlan évszakok, késő ősz és a’ tél, min
dig érezhetőbbek lőnek, és a’ szegény most 
nagyobbára kunyhóra szorittatott. Minden, 
hajdan alig figyelte kényezet’ nélkülözése , 
a’ Iehetlenség, magát egyetlen egy barátsá
gos lélekkel közlenie, ’s az az által okozott 
magára szorittatás, a’ melanchóliás magány, 
mellyre magát jó szivű természetes emberek 
közt kárhoztatva látá —*- mind ez egyesülve 
apródonként tökéletesen egy siketen és né
mán született’ eltompulásának, egy minden 
erőt elfogyasztó honvágynak, sőtt szinte őr- 
jűltségnek, vagy legalább a’ legközelebb ahoz 
vezető lélekindulathoz hasonlónak állapotjába 
helyheté. De ha néha felserkent is zavaros in
dulatjából, szivreható panaszos hangon régi 
skót szerelmes balladákból kiszakított helye
ket énekelgetett, mellyek, ha valaki értette 
volna is a’ szigetlakok közűi, össze függés’ 
hijánya miatt, azon félelmet még inkább meg 
fogták erősitni.

Fiiián és Ertha is oly gyanúra jöttek , 
"» ezt majd annál alaposabbnak tárták, hogy 
a’ szegényt olyanokba láták fogni, miket
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ők, Íráshoz es olvasáshoz, valamint az egész 
világdivathoz nem tudván, nem ege'szen fog
hattak meg. Oda tartozott kiváltképpen, hogy 
Albánia koromból valami tentanemet készített 
e's tengeri holló’ tollával, gyakran csendesen, 
de mellette keservesen sírva, a’ tűzhely’ 
bágyadt világánál zsebkönyvének egész lap
jait irá be. Ha azután néha a’ nehéz levegőn 
egy napsugár által hata. vagy egykor a’ hold 
megvilágító a’ sziklabogokat és szürke ten
gert, akkor ezen levélkéket, gyapjúval vagy 
nádlevellel körűlkötve dugókéreghez köté, és 
a’ legbarátságosabb lebeszélés’ ellenére, sőtt 
gyakran vihar és eső , hó és jég ellen ma- 
kacskodva is, valami kőzátonyra sietett, vagy 
a’ parton egy tengeri sással be nőtt sziklada
rabra ülve, minekutána térden imádkozott 
által adá ezen gombolyagokat a’ szeleknek 
és haboknak, ’s még sokáig kiséré azokat 
vágyakodó tekintetekkel.

4

„Siető felhő, legek’ hajósa!
Ki veled j á r a ,  veled ha jó za !
Köszöntsed nekem szülő honnomat !w

Ha azon iparkodásoknak alapjául fek
vő czél , hogy valami kedvező történet által 
ezen levellaptáknak egyike könyörületes ha-
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jósokhoz vitetvén ’s azok által, a’ felíráshoz 
képpest, eló'mozdittatván, valaha beteljese
dik e, bizonytalan, sőtt igen hihetetlen ma
radt. Ezzel Albánia maga sem ámitgatta ma
gát, jóllehet a’ minden vigasztalástól megfosz- 
tatott ritkán hogyja elaludni magában az u- 
tólsó reme'nycsillámot, ily nemű próbáknak 
következesei nagyobb részént még is abban 
állottak, hogy még mélyebben sülyedt ma
gába , s még inkább a’ mord komorságnak 
adta magát.

így folyt el lassan a’ neki legzordonabb, 
ott valóban rettenetes évszak, igy az elő- 
nyárnak egy része , meljy az ő magános szó
rnom életébe semmi változást nem hozott, 
csakhogy gyakrabban szívhatott fris levegőt 
’s a’ tengerhez járása alatt most az a’ czél 
is feküdt, hogy a’ mennyire tekintete hatott, 
kinézelt a’ tengerre, ha valyon, bár a’ leg
távolabbi láthatáron , sehol sem mutatja e 
magát valami vitorla. Órákig és fél napokig 
mereszté elfordi'tlanul szemeit, lakatlan par
tokra kivetetettként, a’ levegó're és habra. 
Hasztalan! csak hirtelen elvonuló tengeri ma- 
dár nyiszorgott e l , csak a’ lomha tengeri 
kutya fűtözött fövenytorláson a’ napsugárok
nál, csak a’ parti halászok’ és csigászok’ tö
rékeny ladikjaik jártak öszsze vissza a’ me
redek szirtek körűi.

Mulattató IV. 2
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Gyakran inegcsalatván és az igézőbb tá
jokra , magasan tornyazott, népes városok
ra, pompás erdőkre és kertekre, távoli ked
veseire és barátjaira, most kínzó emlékezet
től csaknem eleinésztetvén, már el volt hatá
rozva, a’ partra hasztalan vándorolgatásival 
egészen fel hagyni, midőn egykor, Fiiián* 
idősb gyermekeivel a’ szabadban ülvén, észre 
vette, hogy s/.erfelett elevenné kezd lenni 
a’ sziget. Ennek lakói elhagyók, ünnepileg 
öltözve, földkunyhóikat ’s vidám ábrázattal 
tolongtak egy domb felé , hol a’ zátony egy 
kissé nyílik, és a’ kildaszikla kevésbé fiig- 
gőleg fut le a’ tengerbe. Fiiián is, ki ekkor 
hosszú kézivekkel és nyilakkal ment volt ki 
vad ludat és tengeri galambot reptükben elej
teni , sietve tért vissza, még vadászi zsák
mány nélkül, elmenet valamit kiáltván a 
gyerekeknek, mi ezeket örömökben ugrándo- 
zásra iiv ;'tá, Erthához mene. ’S nem sokára 
mind ketten, oly pompásan felöltözve, mint 
csak szegénységük engedé, léptek ki a' kuny- 
hóbul, a’ nő hozzájővén legkissebb gyere
kével, markával hevesen adott neki érthetet-/
len jeleket, néhányszor Albánia’ nevét mon
da, ’s mozdulatok által kéré vele a’ tengerö
bölhöz menni.

A’ martot már férjfiakkal, asszonyokkal 
és gyermekekkel fedve találták, ’s milly el-



ragadó tekintet Albániának! —  egy kis fejér 
vitorla lobogott a’ levegőben; egy hat evezős 
ladik líszott elő. Az evező legények részént 
hebridi, részént felföldi köntöst viseltek; de 
a1 ladik’ tatján, már távolról emberszeretőleg 
köszöngetve kezével, valami fiatal asszonyi sze
mély m ellett, egy tiszteletet gerjesztő ősz 
á lt , kinek egyszerű öltözete és ritka ezüst- 
haja sem nem hajóst, sem nem hegyi skótot 
mutattak.

5.

Mint a1 szép híves patakra 
A’ szarvas kívánkozik ,

Lelkem úgy óhajt uramra 
És hozzá fohászkodik.

Midőn a’ ladik most , mivel ár és hul
lámzás gyenge volt, a’ könnyebben mint 
máskor hozzá jutható parthoz közeledett, 
több erős férjfiák léptek, egymásba fogódzva 
két sorban, csaknem vállokig gázolva a’ 
▼ízbe, ’s megragadák a’ hajókötél’ végét, 
mellyet a’ hajósok vetettek nekik. A’ hajó
kötelet a’ száraz m hátra maradtnak nyújtot
ták, ’s egy adott jelre most mindnyájan egye
sülve húzták, örvendező ujongatás alatt, a’ 
megérkezőket szárazra. Az ősz és gyönyörű 
követője ki száltak. Az J o n a t h á n  ur volt,

2*
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egy presbiteri pap, Mu l l  szigeten született, 
k i, jóllehet szegény es elébb tartán-takács, 
férjiiui korában jámbor serkenésből tanulás
nak szentelte magát, es szüntelen a’ Hebri- 
dákon utazgatván alá ’s fel. a’ legmesszebb 
fekvő Sz. Kildát is megyéjéhez tartozónak 
tekinté. Úti társa és unokája, a’ kellemes 
R u t h  pedig, noha már egy ifjú pappal jegy
ben vala, nem hagyta gátoltatni, nagy aty
ját ezen terhes, nem ritkán veszélyt hozó 
utazásban kisérni.

Az öreg pap még a’ parton egy imádsá
got monda, csak fájdalom! ő is az Albániá
nak érthetlen lakosok’ nyelvén; minden szem 
örömtől fénylett; mindünnen a’ legszivesb 
idvezlések hangzottak, a’ leghálásabb nyilat
kozások, hogy ő, a’ már két év olta vára
to tt, hozzájok vonszó szeretetből, újólag a’ 
hánykódó tengernek, a’ dühödő viharoknak 
adta magát zsákmányul; mindnyájan körűi 
vevék, mindnyájan akarák az ő , vagy Ruth’ 
kezét megfogni; mindnyájan vetélkedtek a’ 
szerencséért, érdemes vendégeiket, szegény
ségük szerint, vendégelhetni.

Csak Albánia maradt hátra a’ tolakodás 
megett, nem csak, mivel csírázó reménye , 
talán a’ kiszállókkal beszélhetni, mind ket
tejüknek az ersi nyelvbeli készségök miatt 
igea meg gyengíttetett, hanem még inkább,
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mivel a’ papnak kinézése benne más vallás
felekezetűt ismertetett meg vele, ’s azért 
előgondosságot szükségesnek talált. Annál buz
góbban és siralmasabban függödtek lelkes 
szemei annak úti társán, kinek egyszerű sze
rény viseletében és egész lényében a’ legked
vesebb hőlgyiség fejeződött, kinek arczain a’ 
legfrisebb piros bársony virított, kinek setét- 
kék nagy szemeiben csak ártlanság és jó aka
rat , sőtt egész menny látszott lakni.

Minekutána az ősz és leány egykissé 
nyugodtak, elindultak, a’ sokaságtól tiszte
letadó halgatással kisértetve egyikre a’ ke
vés legelők közűi; az ősz papoló egy halom
ra hágván nehány énekek’ áhitatos elzengése 
után, egyszerű ugyan , de az idv’ szavai után 
szomju községre nézve feletettébb erősítő, 
gyakran könnyekre fakasztó beszédet tartott. 
Azután kiosztá az ur’ vacsoráját, megáldott 
nehány házas párt, kik rég olta nyugtalanul 
várák eljövetelét, ’s a’ sziget’ legöregebbi- 
kéhez raene ebédelni.

6 .

,,Ki egyedül szenyved, a’ terhesen szenyved;
De fájdalmának már meg van győzve fele,
Ki búbánatjában rokon társát lele.u

Mint Fiiián és Ertha már egymás közt



elvégzek, lelki pásztorokkal mindent közleni, 
mit az idegen Ladyról tudtak, es magoknak 
tanácsot kérdenek; úgy ez is, még azon ve
szélyre is, hogy magát rettenetesen megcsalat- 
va és kegyetlen sorsának szabadítás nélkül 
zsákmányra eresztve lássa, el volt határozva, 
magát, akarmint lehetséges, a' papnak felfe
dezni. Azért nagyon készen teljesité dél után 
Ertha’ felszólítását, őtét követni.

A’ pap és unokája az öszve gyűlt lako
soktól elvitettek és a’ völgyön keresztül folyó 
csergeteghez vezettettek. Itt kellett, mint 
egykor a’ J o r d á n b a n ,  a’ Jonathán’ utol
só látogatása óta született gyermekeknek 
megkereszteltetniök.

A’ szigeti község fél kört kerített a' cser
mely’ Iaponyagos martján; belsó sorokban 
álltak a’ keresztelendőkkel az atyák, anyák, 
és választott keresztkomák. Rulhnak kellett 
öszvesen a’ gyermekeknél helyt állania; Albá
niát is arra nézte ki Ertha.

Az ősz Jonathán rövid előkészítést 
tartván azután a’ keresztelő formulát monda 
e l ; egyik az itt született ifjonczok közül, 
ki magát tanítóságra szánni és ezen czélbói 
a’ papot visszautazásában kisérni akarta, egy 
cserép edénybe tiszta vizet mentvén nyom- 
rul nyomra követte. O pedig maga egyik 
gyermektől a’ másikhoz mene, meg mondata
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ínagának a’ nevet, mellyet az akart kapni, 
’s végre hajtá a’ szent foglalatosságot.

Midőn most a’ sor Fillán’ és Ertha’ le
ánykájára jővén szülei a’ többiektől ezen 
igen elhajló nevet: Albánia, mondák, nem 
kissé csodálkoztak az ősz és unokája, ’s bá
mulással veték szemeiket a’ gyermeket tartó 
keresztelési tanúra, ki eddig a’ sokaság közt 
általok nem láttatott. A’ szépség’ és felsé
gesség’ nyomai ábrázatján , nemes növése és 
bőrének finomsága, a’ goromba hebridi ruha 
által még inkább kiemelve, azon pillanatban 
meggyőzé ők et, hogy ez nem bennszületés; 
lesütött feje, busongó arczulatja és ábrán
dozó szép szemeinek szenyvedő tekintete sze
rencsétlent is ismertettek meg benne. A’ 
kedves Ruth teljes szívből megindulva kul
csoló öszve kezét, ’s kérdezve ismétlé: „Al
bánia ?t! A’ nagy atya pedig ersi nyelven 
fordult felé, hazájárul értesítést venni. Fillán 
feleié helyette , hogy ő ezen nyelvet nem 
érti; ő maga mélyen sóhajtva rázó fejet, ’s 
nehány szókat ej te hozzá ángolul. Ruth felelt 
gyönyörtől villogó szemmel, hogy ő neki 
nagy atyjánál tolmácsul szolgálhat. Ez az 
ángol nyelv’ ismeretét jegyesének köszönte , 
ki, Edinburghban születvén, egy jámbor egye
sület’ gyátnolása által, a’ hebridi és orkneyi 
szigetekre térítőnek neveltetett.
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Albánia térdre omla es kezeit az égre 
tejeszté; mélyen meg hajtá magát Jonathán 
előtt és Ruthnak kezét szorítá, kiben sza
badító angyalt tekintett, hevesen kebléhez ; 
mind ketten megölelek egymást.

A’ keresztelési foglatatosság ezen jele
net által, melly minden körűi állókat mélyen 
megindita, kis ideig meg szákasztatott; de 
Jonathán jelenté unokájának, és ez ismét. 
Albániának , hogy ennek végre hajtása után 
elégséges idő találkozandik környűlállásos 
közlésre.

Mi után a’ czerimonia egy rövid szent 
énekkel záratott b e , a’ pap és Ruth Albá
niát magokkal vivők vendégbarátjok’ kunyha
jába, és a’ szénásra méltó Lady kinyitá most 
talált vigasztalójának és barátnéjának ezen, 
és a’ következett^ napokon régen zárva ma
radt szivét.

A’ mit Ruth tőle meg értett és nagy 
atyjának ersi nyelvre által tett, itt közöl- 
te tik , de, minthogy Albánia’ hiradása csak 
tökélytelenűl esnék ki, egyszer’smind azzal e- 
gyütt, a’ mit Ruthnak azutáni férje ezen 
homályos eseményről írási közt hátra ha
gyott és a’ mi más, fájdalom! csak szűkön 
folyó forrásokból ki tetszik, összve köttet
ve.



7.

„Olyan Tagy te mint hó a’ te tő n ,
Cromla’ köde fiirtid’ kondora,
Melly magárai küzd a ’ iiegyen 
Nyűgöt’ napja’ fenye'ben;
Kebled mint a ’ feje'r szikla 
Bránó’ tisztás Tizénél/ 1

Környeslega’ skócziai Felföldnek erdeivel 
és bérczeivel kerítve nyúlt fel Dngald Macdo
nald Lairdnak. ezen számos clan’ egyik nagyi
nak vára, borostyánkarolta falaival, bogas 
ormaival és ősz tornyaival, hatalmas oszló
éival, 's magas hegyeit boltjaival komor tisz- 
teletes tekintetet nyujtott, de belől alkalma
san volt elrendelve ’s régiséges pompával ki
készítve. Itt neveltetett fel a’ Lairdnak leá
nya Albánia, egykor minden birtokoknak ö- 
röklője. Mint egyedül fenn maradt gyermek 
szüleitől a* leggvengédebben kedveltetett, és 
a’ nemes beteges anyától csaknem túlongő 
gondossággal őriztetett. Mindazaltai a’ vadbá- 
jolő tájékon, sziklák és sebes patakok, ta
vak és méltőságos erdők közt tnrbánlilL 
ómként nőve, gyengéden ’s felségesen egy- 
szer’smind; az ő hamar ki burkolódő lelke , 
tüzes érzete, lágy, minden jót és szépet el
fogadó szive minden kegyet igazlani igé- 

lMulattató. JV. 3
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l ének, mellyet neki vagy természet vagy sze
rencse pazarlólag ajándékoztak. Korábbi éveit, 
némelly vele egy idejű játszó társnékat ki
vetve, jobbára hölgyek közt élte le; atyjá
nak védenczét, nevéről Dermidet, kit az agg 
Laird mint rokon, korán árvahodott végiva
dékát és unokáját a’ Glencoei vérfürdőben 
megölelett M ac Jánnak, magához vett, csak 
gyérén látta. Mind a’ mellett, ’s noha Der- 
mid nyolcz esztendővel idősebb volt mint ő , 
kettejük közt valami testvéri összeköttetés 
támadt, de úgy, hogy Albánia vonszalmát 
gyermeki ártatlansággal szabadon ki mutatta, 
amaz pedig, ha őt és társalkodójit a’ vadas- 
kertbe vagy egy szép völgybe, sőtt hosszabb 
kilo\aglásra kisérte, magát, mint gondosko
dó szolga vagy védő lovag viselte asszonya 
iránt. A’ szülék azért aggódtalan maradtak, 
minthogy Dermid inkább zömökén mint ifjui- 
lagviritván, maga iránt igen kemény, má
sok iránt pedig visszatartó vo lt, ’s az aty
jától öröklött széles kardon és gyilkon kivűl 
majd semmit se mondhatott sajátjának.

De a’ gyermekiség napjai észrevétlenül, 
mint az elő tavaszé, sietnek el. A’ tizenhá
rom esztendős Albánia kezde, nem csak férj- 
fi szemeket vagára vonni, hanem az aszszo- 
nyokéinak is, kik igéző fiatalságban magokat 
' ' * ) 1092.
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látják ifjodva, szembetűnő lenni. Kiviritó 
szépségének híre mindig sürgősebb látogatá
sokat okozott, a’ jóllehet szünetlen vendég
lői , de félrefekvése m iatt, ele'bb eléggé 
magános várban, es már tizenöt korában kö
zönségesen fe j  ér L i l i o m  névvel illettetett, 
mint őt legelőbb atyjának dudása, a’ komor 
M ac H yn ó, nevezte. Hogy ez, Albánia’ ve
zeték neve és gyengéd, csaknem átlátszó bő
rének vakitó fejérsége, vagy az által vezet
tetett e arra, hogy arczvonásiban valami, a’ 
szép: fej ér Rózs ának neveztetett Gordon  
K a t h a r i n a ’ *) vonásaival csak még leg-

Ez a’ XV-ik száz1 vége felé élt, Gróf H u n ti y n ak  
leánya vala, ’s korán egy Lord Gordonhoz mene 
férjhez. Ennek nem sokára következett halála ti
tán IV. J á k o b  a ’ Skócziának legszebb asszonyául 
híreit özvegyet IV. E d u á r d ’ ugy tartott második 
fiával vétette el, ki, mintegy 1800 zsoldosok’ v e 
zére 1490. fellépvén D u b l i n b a n ,  VI. Eduárd név 
alatt  Királynak kiáltatott -ki. Származása és 
azon állitás, hogy csudálatos módon szabadíttatott 
ki Londoban a1 tömlöczből, alapos e,  vagy hogy ó 
a’ Y o r k  ház’ barátjai által ki tanított kalandor, 
név szerént S i m m e l  L a m b e r t ,  egy péknek fia 
ro lt  e, úgy látszik, mint a’ legtöbb pseudóknál, még 
mindig kétséges. IV. J á k o b  megkiilönböztetőleg 
fogadá és gyámolítá; VII. H e n r i k  úgy bánt vele 

' mint csábítóval. De felekezete nem sokára elszó- 
ratott-, ő maga, IV. Jákobtól elhagyatván ángol fog- 

\ ságba esett, és 1497. T y b u r n b a n  ki végeztetett. 
Katharina is, ki a1 bal sorsban szüntelen mellette 
volt, Henrik1 hatalmába esett, ki mindazáltal neki 
évpénzt rendelt és maga nejének oltalmába ajánló .

3*
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tisztább hülgyisége'től nemesített hasonlósá- 
got hitt felfedezni, nenr határoztathatik meg.

A’ duda, legkedvesebb hangszernek tar
tatott akkor Skócziában a’ hegedű után es —  
talán, legalább egy részben , még ma is úgy 
van — a’ virtuózok azon, némüképpen az 
ossziáni bárdok’ és hárfások’ helyere leptek. 
Sőtt Öszve gyűltek bizonyos ünnepnapokon 
nyilvános versenyre, ’s minden tekintetes fó
nagy tartót egyett olyat ősi várában, ki zsold 
gyanánt egy darab földet kapott; hivatal es 
örökség jobbadán a’ nagy atyákról e's atyák
ról fiúra e's unokára szállott.

Mac Rynó is ezen neméhez tartozott a’ 
nemzetséget szolgálóknak, akármilly keve's- 
sé volt is tréfaőzőnek való az asztalnál, a’ 
mi a’ mellett töbnyire szinte előre fel téte
tett. Sőtt inkább mindenben tulajdon sze
szélyét követte; volt olyan nap, mikor igen 
hajlandó vala beszédre, de sokkal több olyan, 
mikor felettébb szókémélő volt. Ahoz, azt 
okozta izmos, zömök alakja , fekete és ősz
szel keveredett szakála ’s csak felfelé látó 
setét szürke szeme, hogy a’ gyermekek tőle 
szaladtak, a’ nagyok pedig nem csak a’ má
sodik nemmel felruházottnak, hanem még 
bővülőnek is tartották. De akármilly tövises
nek mutatta is magát közönségesen, nem csak 
legnagyobb bizalmát bírta a’ Lairdnak, ha-
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nem a’ komoly Dermidhez is egész leiekkel 
ragaszkodott. Hasonlóképpen Albánia is sze- 
mefénye volt leggyengébb korától fogva, a’ 
honnan neki, minthogy korábban tetszést mu
tatott kecskeduda musikáján, mint felnőtt 
kisasszonynak is, mikor ez nem volt többe ha
sonló mértékletben, gyakran reggeli és esteli 
ablakalatti musikával tisztelkedett, sőtt ké
rése által rá véteté magát, a’ skót vig vagy 
borzasztó népdalak közűi egyet, inellyeket 
Albánia igen szeretett, hárfa mellett éne
kelni.

8 .

„M ér t  hagyád azt nékem látnom
Mit el nem fordíthatok?
A’ kimértet el kell várnom
Rossz elől nem futhatok.“

Az erdei folyók, jég’ lánczai alól oldva, 
ismét elkezdék magokat ziígóbban öntni a’ 
völgybe, az uj fü, a’ bimbók ki fakadtak, az 
ég tisztább lev e , hant és fa naponként zöl
debb. Albánia is nyájasan nézet tüzes szemei
vel a’ kikelet’ elébe, ’s az egész várban uj 
élet látszék motszanni. A’ szobák ki szellőz- 
1 ettek, részént újra ékesittettek; vadásza
tokra és tánczmulatságokra előkészületek té
tettek.
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Ezen intézeteknek oka, mi azonban 
elhalgatva maradt a’ kisasszony előtt, az ifjú 
Laird O s k á r  G r a n g é n a k  és öcesének 
E d g á r n a k  várt jövetele volt, k i, ifjúsága 
mellett is, egyik rendes skőt ezredben főtisz
ti rangot visele. A’ tiszteietes Dugald egész, 
még mindig erős szivvel azok’ felekezetéhez 
tartozott, kik, az ő W a 11 a c e o k r a és B r u- 
c e o k r a  emlékezve, a’ hazának idegen ural
kodástól függését csak bosszankodva viselték, 
és azért titkon a’ Stuárt házhoz ragaszkodá- 
nak; ugyan ezen felekezettel tartottak a’ 
G r a n g é k ,  kiknek élőik szinte mint a’ Do- 
naldék, a’ nép’ emlékezetében még igen di
csőül éltek.

Egy Ki r k a l d y  Grange volt az, ki a’ 
szövetségesek’ táborában M á r i a  S t u á r t  
és B o t h w e 11 ellen , minek utána ezek az 
ütközetet D u n b  á r n á l  elvesztették, és 
B o t h w e l l  magát ajánlá , D a r n 1 a y’ meg- 
öletésében ártatlanságát párviadal által meg- 
erősítni, M u r r  a y T u l l i b a r  di n  és L i n d 
s a y  va l  együtt, jóllehet semmit nem jelen
tő mentség alatt visszautasittatván, mint el- 
lenkűzdő lépett fel. Kirkaldy Grangéra hagy
ta magát a’ Királyné, mi után Bothwell a’ 
tengerre szaladt és seregei elszéledtek; ő azt 
kardjával védelmezte Edinburghba menetel- *)

* ) 1507".
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kor a' polgárok és gúnyoló katonák ellen ; 
utána nyomult Bothwellnek, L e r wi kk’ öblé
ben nyomán volt és később még megragadta 
volna, ha, az üldözés’ hevében, tulajdon ha
jója meg nem fenekle és, jóllehet a’ legény
ség’ szabadulásával, szerte nem törete. Különb
féle szerencsefordulás után az e d i nbur ghi  
fellegvárnak Kormányozójává leve, és az ő ol
talma alatt gyűlt öszve a’ parliament *). Do 
minthogy később, a’ legvitézebb ellentállás 
után , kényszerítve látá magát, a’ várat E r- 
z s e b e t  Királyné’ dandárjainak feladni, ’s 
Öccseinek egyikével, minden nemeseknek, sőtt 
sokaknak a’ királyi felekezetből is, szomorú
ságára, fejét a’ vesztő helyen veszté el.

Nem különben egy Lady Grange a’ 
S o m m e r v i l l e  nemzetségből volt az, ki a’ 
L e s l e y  és convenanterektől elfogott Mont -  
r o s é t  férjének várából fortélyai igyekezett 
kiszabadítni. Már megrészegité az őröket és 
Montrosét elöltöztette ; már ki lopódzott ez 
az alvó katonák közt, midőn az őrök’ egyi
ke, ki, hasonlóul részegen, a’ fal körűi bo- 
torkázott, rá kiálta, és úgy a’ szökést du
gába dönté. Maga a’ Lady is csak a’ szoros 
öszveköttetés által menekedett meg éles 
sajdftás alól, mellyben férje Lesleyal és a’ 
többi vezetőkkel álla.

J) 1573.
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Sőtt, mintha fortély es férjfias bátor
ság , honszeretet és nagyot merő szellem e- 
zen nevű hölgyekben mindig maradékra szál- 
na, úgy egy Misztrisz Grange bizonyos pap
nak neje, vala az, ki, midőn K á r o l y  Ki
rály, a’ W o r c e s t e r n e l  esett szerencsét
len ütközet után elszaladt *), K i r k a d i n n s- 
h i r e b e n  D u n o t t á r  váracskáből a’ skót 
koronát, királyi pálczát, e's ország’ kardját 
ki szabadította, mellyeket oda őrizet alá vit
tek. Nevezett vár, a’ Gróf M a r i s c h a l o k ’ 
ősi erőségük, meredek sziklán fekszik, melly 
a’ száraz földtől egy vadul zuhogó folyó által 
választatik, vízi oldalán pedig, sasfészekként 
függ a’ tenger felett. Akkor O g i l v y  B ar- 
r es t ő i  védetett igen makacsul, az ellen
ségtől pedig annál keményebben szorittatott, 
minél túlongóbb képzeleteket csinált magá
nak az ország’ clenódiuinai’ drágaságáról. De 
minthogy élelem’ hijánya miatt, a’ feladást 
előre látta az ember, ’s magát el nem ha
tározhatta ezen skót palládiumot a’ ragadozó 
vágyu idegeneknek prédára ereszteni, magát, 
férjének megegyezésével, a’ szinte oly merész 
mint igező Misztrisz egy veszélyes próbára 
ajánlá fel. Az Igazgató szinlett általfutók ál
tal azt terjeszteté el az ostromlók közt, az 
országkincse J o h n  K e i t h ,  Gróf Marischal-

1651.
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nak ifjabbik fija által regen elvitetett vizen. 
Nem sokára azután az ángol vezér’ módossá
gától ki tudta nyerni Misztrisz az engedel- 
met, nehány kita lenét, a’ háborús idő miatt 
férje’ kíséretében, a’ várból elvitethetni. Ab
ba rejté el a’ rábízott szentséget, a’ lent 
maga előtt és háta megett lóra pakolta, ’s 
az ellenséges táborban, hol ugyan a’ kincse
ket nagy nehéz ládákban gondolhatták, oly 
jól játszotta szerepjét, hogy a’ Generális ma
ga- nyújtotta neki kezét elutazásra indu
lásakor- Szerencsésen elért a’ megszabadított 
drágaságokkal K i n e f f b e , hol a’ pap a’ 
clenodiumokat egy katedrának alfalazatába 
rejté. Csak hamar azután ellenséges hatalom
ba jutott a’ fellegvár, de akármilly kegyet
lenül dühödtek a’ hódoltatok, a’ kincs eltűn
ve maradt, és senkinek sem jutott eszébe 
az éppen oly nemes, mint a' férjfiui ostobaságot 
ki játszó O m p h a l e .  —

Ha az eldődök’ hire saját érdem nélkül 
csak szinlett aranyozás is, melly a’ rezet an
nál kelletlenebből csillogtatja ki ; nemesebb 
indulatokat mindazáltal a’ legszebb vetélkedés- 
re ingerel. Még magasabban gondolkodott ar
ról , népének, rendének, és korának megfogá
sa után, a’ tiszteletes Laird Dugald, és , 
minthogy politikai kinézései Oskár’ atyjáéval, 
és mind a’ két nemzetség’ tekintete ’s gaz-
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dagsága egyenlő vala, azzal első szülöttjének 
es Albániának összeadásában megegyezett. 
Ennek halála , es az ifjú Lairdnak Olaszor
szágból viszszajötte után, hová a’ koronához 
jogot tartóhoz utazott, sem talált alapot, e- 
zen szándékban ingadozni; mivel mind a’ két 
fiú közönségesen a’ legjelesebb fiatal ember
nek híreszteltetett.

Most a’ legderűltebb várakozással nézett 
megérkezésük’ elébe es csak vidám ábrázato- 
kat kivánt maga körűi látni. Ez el is sült 
neki egészen, minthogy a’ közelgető ünnep
leseknek csaknem mindnyájan előre Örültek. 
De annál felötlőbben hajlott el attól Mac 
Rynónak viselete, ki nem csak minden, meg 
keserű szeszélyét i s , hanem meg beszé
det is elveszteni látszott. Midőn őtet a- 
zért végre megkérdezte, azt feleié az agg 
szemeit le meresztve, szerencsétlenséget lát 
közelni , de semmi közelebbit nem mondhat. 
Dugald álmodozónak pirongatá, parancsoló 
minden felé követeket küldeni hangjátszók 
után, ’s végre abban hitte Rynó’ kedvetlen
ségének okát találni, hogy az agg néha, elég 
csudálatosán Dermid Glencoét a’ fejér Li
liom’ legjobb ápolójának nevezte, következő
leg minden, választásával ellenkező kiháza- 
sítást veszélyt hozónak kellett tekintenie.
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9.

,,Szép valál te ezerek közt
Te a1 hegytetőn —4C

A’ két testvérek eivégzék, Hogy együtt 
jönnének Dugald’ várába. De minthogy Ed» 
gár’ elmeneteli szabadsága külső környűle- 
tek által elkésleltetett, az életvidám Laird 
békételenségével, a’ közönségesen csudáit fe
jér Liliomot látni, tovább nem birhatván, 
számos és fényes kísérettel, még amaz előtt 
eljött. Mind Dugald, mind ennek neje kény
től villogó szemekkel fogadák őtet; mert 
egy felföldi nagynak ideálja, a’ mint azt a’ 
régi bárdok festették, látszék ő benne meg 
jelenedni. Iía mindjárt inkább ferjfiu volt is 
mint ifjú , komor arcza mindazáltal a’ leg- 
frisobb pirossággal fényeskeóett; barnás, gaz
dag fürtök ékesiték magas homlokát; a’ nagy 
kék szemből álhatat és bátorság beszélt, 
nyiltség és jóakarat; nemes büszke termete, 
a’ szerencsés skót köntössel el nem rejtve, 
önkénytlen a’ mese’ istenfiaira emlékeztetett. 
A’ mellett még is, jóllehet a’ hazai történe
tet és poézist minden más tudományok felett 
becsülte, korábbi oktatás, utazás és minden
nemű jeles emberekkel társalkodás által, fe
lettébb miveit, és —  oly jelesség, inelly
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bizonyosan minden másat felmult, — magá
tól a’ természettől minden adományokkal, 
az első tekintetre megnyerni, és további tár- 
salkodásnál ellenálhatlanul lánczolni, a’ leg- 
diízsabban meg áldatott. Ha ezen felül látá 
meg az ember, milly szeretettel, készindu
lattal , és hűséggel, a’ legérdemesebtől a’ 
legcsekélyebbig, ragaszkodtak hozzá társai; 
észre vette az ember, milly buzgalommal be
szélt öccséről Edgárról, milly hévvel tudo- 
kozódott mindig, ha nem vétetik e még észre 
valami ennek jövetelérül; akkor meggyőződ
ve érzé az ember magát, hogy mind azt, a’mit 
a’ hir róla beszél, a’ való sokkal felülmúlja.

Ily állapotban az öreg Laird és neje 
oly vőhöz szerencsét kívántak magoknak; aa 
igéző fejér Liliom az első mind két szüleitől 
örömmel látott szerelem’ hajnalában csaknem 
rózsásan festődött; Dermid Mac Donald 
Glencoe, jóllehet csendes kebelben irígylé a’ 
szerencsésebbet, kénytelen vala magának meg 
gyónnia, hogy Albániára nézve nem lehet sze- 
rencsésesebb választás, ’s nem sokára a’ leg
valódibb tisztelettel lön barátja a’ tudatlan 
vágytársnak ; még Mac Rynó’ homlokárul is 
elvonultak a’ komor felhők, ’s oly méltó 
kérőnek megengedni látszék, hogy a’ termé
szettől és szerencsétől kevésbé kedvelt ba
rátjának elébe téteték.



Már kévés napok múlva egymáséi let
tek Oskár’ és Albánia’ tekinteteik és sziveik, 
a’ nélkül hogy szóbeli nyilatkozásra lett vol
na szükség. Most jelenté egy dél előtt az 
őr a’ toronypártázatról, hogy úti sereg mu
tatja magát a’ völgyben; minthogy ennek 
kétségkfil Edgár Grangénak, vagy más szíve
sen látott vendégnek kellett lennie, azonnal 
elhatározák magokat Dugald és Oskár elébe 
lovagolni, ’s alig hallá azt a’ Lady és leá
nya, midőn az időt igen kecsegtetőnek láták 
magokat hozzájok csatolni. A’ testvérek’ 
gyengéd ölelésük a’ tiszteletes Dugaldra néz
ve valóban jóltévő tekintet vala, mind hár
man le száltak a’ lórul, Edgár mind kettejük
nek valamit súgott fülükbe későbbi érke
zésének okárul, ’s meg látá most a’ bokrok 
közt kevés távolságra megállapodott dámákat 
is. Egy kérdő tekintet után Oskárra mellyet 
ez nyájasan igenlett, hozzájok sietett Edgár, 
kik mind ketten, az anya a’ legcsinosabb egy 
szerübb mátrónaköntösben, leánya karmazsin- 
sz’n bársony kalapban ingadozó fejér toliak
kal, a' legigézőbb tekintetet adák. Oly mód
dal köszönte őket, mellyben szint’ oly igen 
a’ legnagyobb csodálkozás , mint az elragad
tatás bátyának szerencséjén, tükröződött.

A’ dámák is kéjesen tekinték őtet. Ed
gár ugyan utána állt Oskárnak általában a’
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férjfiui szépségben , de sok hasonlósága volt 
vele; termete, noha egy kissé gyengébb, a’ 
testhez fekvő formaruhában felettébb idom- 
zatosan és finomul jelent meg; ki is pótolta 
azt, a’ miben amaz őtet felül múlta, a’ leg
nagyobb ügyességgel és kellemmel, kivált az 
asszonyok iránt, felettébb megelőző, minden
re figyelő viselettel, elménczséggel és lélek
k e l, ’s oly ritka jelességeknél annyival in
kább megnyerő szerénységgel. Ha Oskár 
A c h i l l h e z  hasonlított, ő P a t r o k l u s  volt, 
ha amaz O r e s t h e z  hasonlított, úgy ő a’ 
szelíd , csak amabban elő P y 1 a d e s volt.

Minden oldalról megelégedetten és, leg
alább a’ csalad’ belsejében, a’ legvidorabb 
jövendőnek nézve elébe, menődött vissza is
mét Dugald’ várába, mellynek minden la
kói a’ szeretetve méltó testvérpárt merő 
örömkiáltással idvezlék *s uraságoknak örö
mében, a’ mindnyájoktól szeretett ifjú asszo
nyoknak szerencséjében, a’ legbuzgóbban vet
tek részt. Csak Mac Rynó húzta magát 
vissza bejövetelnél a’ boltos ablakból, melly- 
ben támaszkodott, ’s nehány napig az asztal
tól ki maradását véletlenül esett bágyadtsa- 
gával menteié ki.
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1 0 .

„Nosza énekkel! hadd kerengjen csigánk
Zendiiljetek dallal mellettem.“

Edgár’ megérkezése után nem sokára na- 
poként elevenebb lön a’ várban; naponnan 
vadászattal mutatkoztak, estve pedig viga- 
dozó, Edgár’ mulattató tehetsége mellett még 
inkább élesztettebbé levő vendégségek mint 
az előtt, következtek. Az alatt egyszersmind 
a’ figyelmes visgálódóra nézve úgy is látszott, 
mintha nem csak vendégség, sőtt nem csak a’ 
czélzott összekötés egyedül, alapja ezen 
egybejövéseknek; mert nem csak, hogy min- 
dig gyakrabban küldetett vendégek után , ’s 
mindig sűrűbben némellyek gyűltek nérnellyek 
mentek, hanem kivált Edgár is néha néha kö
veteket kapott, kiknek érkezésök után a’jelen
lévők1, mindenkor Dermid Glencoénak is a’ 
titkos tanakodásba vonásával félre fekvő szo
bába zárkóztak.

E’ mindazáltal nem gátlá, hogy egy idő 
múlva Oskár’ és Albánia’ egybekelésökre a ’ 
nap meghatároztatok. A’ mit csak a’ szülék
nek öröme, kik egyetlen, forrőn szeretett 
leányokat az őhajtott, áldást ígérő szövet
séghez vivő ösvényén láták, a’ mit csak gaz
dagsága, és kevélysége egy régi nemzetségnek
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és a’ ház’ becsületére tartó szolgáknak feltaláló 
tehetsége mutathattak, megtétetett, hogy e- 
zen ünnep méltóan ülettessék meg. Minden
felől tolultak elő közelebb és távolabb lakó 
rokonok, barátok, és ismerősük, pompáson 
ékesítve, számos cselédekkel, úgy hogy szá
mok háromszázra mene ; a’ legválogatottabb 
hangászoknak nagy sokasága örült, egyszer 
valahára ősi szokásként ismét hallathatni mi- 
vészségöket; még Mac Rynó sem álhatta meg 
akármint meglepetett is, fiatal asszonyának 
ezen lakadalmi napján, más próbált mesterek
kel, kiknek vendéglése és vezérlése ő rá bí
zatott , vetélkedni.

Es már a’ fényesen kivilágított boltos ab
lakok tündöklő fényt terjesztenek a’ homá
lyos völgyekbe, az ezüst hullámzattal belé
jük ömlő vízesésekre; mindig vidultabban és 
hangosabban kerengett a’ régiséges, fegyve
rekkel és szarvczimerekkel fényesen ékített 
pompateremben a’ beszéd, tréfa és kaczaj, 
’s minthogy az egész ünnepnek éppen úgy 
tijabb pompával, mint a’ dicső atyák’ régi 
szokásaként, kellett meg ülettetnie, most a’ 
billikomoknak merő hangzásai a’ magas kor- 
átozatről lehangzó hegedűk és sipok, tá
rogatók és üstdobok alatt mindig azon clan’ 
hadimarsának feljátszásával, melly tis..telte
tett, ivásmondások hajtattak fel a’ Dónál-
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dok’ es Grangék’, a’ L o c h i e l e k ’ és C 1 a n- 
r o n a 1 d o k’, a’ K e p p o c h o k ’, Ca i ne r o-  
n ő k ’ e's M u r r a y k ’ virágzására. Midőn a’ 
ciánok’ mindenike'nek illő tiszteletet tetetett, 
többen a’ jelen voltak közűi dalt kivántak 
az ige'ző eljegyzett fiatal hölgy’ inagasztalásá- 
ra, k i, csak feje'r selyembe öltözve, de a’ 
legdúzsabban e'kesitve gyöngyökkel, annál in
kább hasonlított a’ virághoz, mellyről nevez
tetett, e's gyengéd érzetből a’ testvéri bará
tot Derniidet választá szomszédul bala mellé. 
Többek a’ jelenlévő mesterek közűi ki kérék 
magoknak az enged elmet, Skóczia’ Liliomának 
hődolásokat be mutathatni.

„A’ legforróbb köszönet, érdemes ba
rátim! — ií fel szőlala Albánia pirulva, —  
„a’ jó akaratért! De akármilly igeij fognák 
is énekeitök és játékaitak a’ társaságot mu
lattatni , engem csak meg szégyenithetnének. 
Parancsolja is a’ kötelesség, egyet, alkalma
sint a’ legidősbet közöltök, ki halgata, meg 
szólitnom. Mac Rynó volt az én gyermeksé
gemnek barátja. Neki köszönök én némelly 
ártatlan örömöket; neki el nem engedhetem, 
jóllehet alig gyógyult fe l , e’ napon állandó 
vonszalmának jelét adni irántam, ’s azért ké
rem tehát, ajándékozzon meg bennünket egyik 
azon dallal, mellyek nekem elétől fogva oly 
kedvesek valának; ha neki jóváhagyható vol-

Mulattató IV. 4
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na, azzal, melly tőlem mindig-, meg mie
lőtt jelentősét értettem volna könnyeket 
facsart ki.4*

Mélyen megindulva lépvén elő Mac ltynó 
hátulrul a’ galleria’ könyöklőjére, egy tekin
tetett vetett Albániára, mellyben egyszer’s- 
mind egy szép múltnak emlékezete és mély 
fájdalom úszott. Egyet a’ Icgpróbáltabb mes
terek közűi magához hívott a’ hárfához, fü
lébe mondá a’ módot, mellyel játszánia kell
jen , és most elfojtódott, gyakran reszkető 
hangal éneklé az egész Skócziában ismerte* 
romanzát a’ szerencsétlen Mária Stuárt’ tisz
teletére. Ha az előbbi énekek és ivásmondá- 
sok mindig hangos kiáltással ’s örvendezés
sel szakittattak meg, most, gyakran akár- 
milly gyengén sőtt csaknem érthetetetlenűl 
hangzott is Rynó’ szava, halálcsend uralko
dott nem csak a’ pompateremben, hanem a’ 
mellékszobákban is , és ez még egy darabig 
tartott, midőn elvégezte. A’ jelen nagyok 
lelkesedett noha néma tekintetekkel nézeltek 
egymásra; többen bal oldalokra csaptak, mint
ha kard után tapintnának; mások rázák egy
más’ kezét vagy megölelék egymást. Ezen 
éneknek mélyebb jelentését kellett az ember
nek nálok hinnie, mint Albánia és öreg éne
kese czéloztak.

Edgár, mintegy ezen rósz hangot a’ csu-
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pa öröm’ karából száműzés végett, egy nagy 
kelyhet adatott magának, és kiálta fenn han
gon : ,,tisztelet és örök emlék a’ szerencsét
lennek, ha szánk őt nem nevezi i s ,  és 
idv az igéző menyasszonynak, kit mindnyá
jan csudálunk, honszeretet szépség miatt 
egy koronára méltónak!“— „Máriáért és Albá
niáért mind halálig !‘* mondák vele egyezőleg 
tó'jb fiatalok lobogva; dobörvény és trombita
hars , itt harczi, ott szépséget magasztaló 
kiáltás, hangzottak hódítva; de az ősz énekes 
azon pillantatban, hogy Edgár a’ poharat fel
emelte földre rogyott, ’s a’ leg lehetségesebb 
titkolással a’ hátulsó lépcsőn levitetett.

1 1 .

„S tu á r t K áro ly , idvez légy 
S tuárt K áro ly , idvez légy 
Jónak igáznak a’ lé g y !
S tuárt K áro ly , idvez légy 
Skótföld’ javára a’ légy.“

Noha Albánia ezen esetről részént a’ 
zsibongás miatt, részént, mivel Oskár és Der- 
mid, azt előtte elrejtés végett, őtet tüstént 
eleven beszélgetésbe egyelitették, semmit sem 
vett észre, asztalszedés után mindazáltal 
Kynót kívánván elő, annak megköszönni, meg
halló hogy újólag roszul lett. Azért, mihelyt

4*
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legközelebbi regen felébredt, hogyan léte után 
tudakozódtatott; igyekezetek, égészsége’ fél
téséből, egy ideig kecsegtetni, de utoljára 
nem titkoltathatott, hogy a’ jő öreg azon 
éjszaka elhunyt. Ezen újság ürömcseppet töltött 
örömének kehelyébe, sőtt még az ünnepre 
magára is komor árnyat vetett vissza, melly- 
re ő mindig oly örömest emlékezett volna e- 
gészen zavartalanul.

Szülei és a’ háznak minden szolgái fáj
dalmat érzettek a’ bár komor és szeszélyes, 
mindazáltal becsületes dudás után; Dermid 
pedig, kinek karjai közt meghalt, mindent 
elveszteni látszott ve le , mi őt a’ külvilág
hoz kapcsolá, ’s naponként inkább inkább 
vissza húzta magát a’ vigadozők’ köréből. 
Rynó az urasági sziklába vágott sírbolt’ egyik 
czinteremébe tem ettetett; Albánia az ő sír
jára balzáltkőtáblát tétetett és azt rutával ’s 
százszorszép rukerczel ültette körűi.

Ezen első háborítást csak hamar többek 
követték, még fontosabbak és komolyabbak. 
Mert nem elég, hogy most ismét igen sür- 
ven érkezének sebes posták, hanem Edgár 
is parancsot kapott, őrseregéhez el menni. 
Dugald, a’ két Gróf Grange és Dermid gyak- 
rabbi tanácskozásokat tartottak; több v endé
gek , kivált az asszonyok, elutaztak; a’ férj- 
fiak’ homlokain nem rejthető komolyság ural-
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kodott es még a’ vendégségeknél sen/lehetett 
soha többe' tartós vidám indulathoz jutni, akár 
mint akartatott is.

Ezen változásnak alapja nem nemzetsé
gi történetekben vala, hanem a’ honnak min
dig bizonytalanabbá levő helyhezetében. A’ 
plánnal, a* Stuártok’ régi nemzetségét újólag 
a’ trónra ültetni, hozzá ragaszkodói, kiket 
J a k o b i t á k n a k  neveztek, soha sem hagy
tak fel egészen, ez előtt pedig kevéssel ismét 
mozgásba hozatott. Azért a’ felettébb számos 
öszvejövetel Dugald’ várában nem csak Oskár’ 
és Albánia eljegyzési ünnepéért volt, hanem 
inkább más ezélok’ szépítésére szolgált, mellye- 
ket még eddig el hirjeszteltetni nem akar
tak ; azért okozott a’ Stuárt ballada’ éneklése 
a' felettébb ingerlett indulatokban oly nagy 
benyomást; ső tt, több jelen voltak magok
ban bizonyosnak tárták, hogy a’ szépséggel 
és kellemmel minden szivet bájoló meny
asszony ezen éneklésmódot atyjának vagy 
jegyesének titkos unszolására kivánta, a’ mit 
ugyan Edgár’ gyűlasztott következett mon
dása is megerősítni látszék.

De most már *) az a’ hír jőve, hogy, 
mivel a’ britt erő jelenleg az ausztriai örök- 
ségkövetkezési had miatt jobban, mint ele- 
gendőleg, dologban van, Francziaország’ ré-

1744ik év’ tavaszán.
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szerül D ü n k i r c h e n b e n  egy hajóssereg 
osztály készíttetett k i , mellyel a’ száz tá
bornok az ángol vagy skót partokon kiszál
lást próbáljon, nem kevésbé, hogy E d u á r d  
K á r o l y ,  S t u á r t  J á k o b n a k ,  az ngy ne
vezett Sz. György leventének legidősbik fia, 
Romából Francziaországba jö n , vagy talán 
már ott olt. is van, hogy maga vezérelje ar 
nemzetségéhez hű maradtakat. Dngald Mae- 
donald, és Oskár Grange szövetségeseikkel 
együtt jól láták e’ szerint- hogy most nincs 
elveszteni való idejök, hanem mindenen a’ 
leggondosabban kell lenniük, minden fegyver- 
reképeseket teljesen ki kell készitniök. Azért 
elhatároztatott, Albániának férjhez adását, 
mellynél azon felül könnyen károssá lehető 
gyanugerjesztésre, sőtt igen is hebehurgya 
kiütésre jöhetett volna, Albánia’ ifjúságára 
és az atyai házhoz ragaszkodására utalással, 
nyugodtabb napokra hagyni. A’ jegyesek leg- 
gyengédebb hites állításokkal váltak el egymás
tól, minél elébbi viszontlátás’ reményével erő- 
sittetvén; Oskár, kihez Dermid Glencoe, atyai 
jóltévőjétől igen dézsán ki készíttetve, csa- 
tolódott, vissza tért ősi lakába, hová őt Edgár 
is követte egy kis időre, hogy onnan, a’ mint 
a’ környűletek tanácsolják vagy ellenzik , E- 
dinburghba utazzék.
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1 2 .

,,\Ieg  szoktam én a ’ szörnyeket,
Miket éjfél erdőben szül,
Ha vihar dul viv tö lgyeket,

A’ szarka c se rg , bagoly repül.”

Elétől fogva balsors uralkodott a1 jog 
tartók’ javára intézett plánokon. Majd azok
nak ravaszsága és önsége miatt, kik egyedül 
Angolország’ ereje’ gyengítésére, oltalmokra 
felkeltek, de a’ mellett magok semmit sem 
merészeltek, majd ön erőtlenségeik és egy
oldalúságok miatt tétettek semmivé, meliyek- 
től a’ Stuartok, minden leventéi rémségeik 
mellett, mellyek kiváltképpen a’ szép, és az 
által az erősebb nemet is megnyerők irántok, 
meg nem szabadulhattak. De most maga a’ 
természet látszott ellenük esküdni; mert inig 
a' franczia hadi népek a’ diinkircheni révbe 
beeveztek, oly erőszakos viharok támadtak, 
hogy sok nászádok öszve zűzattak, és, mint
hogy a’ maradvány az angol Adinirál N o r r i s -  
t ó l  által vétetett, az irányzott beütésnek 
eddi«; egészen elkellett maradnia.

Oskár Grange alig volt ismét várában, 
midőn ennek hire eljuta; azonban, minthogy 
nem látatthatott előre, ha talán nem fog e 
majd valami kedvezőbb fordulat találkozni,
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elvégzek a’ felföldiek, készen tartani magokat, 
hogy akkor tüstént nagy verést hajtsanak vég
re vagy legalább hatalmasan segítsenek. A’ le
vélváltás Oskár, Dugald és más szövetkezet
tek közt szakatlanul folytattatott, éppen úgy 
Edgáré az egész német Alföldön, kivált Edin
burgh’ tájékán. Valami egy hónapidő múlva 
az utolsónak később meghosszított elmeneteli 
szabadsága lefolyt, ’s bár milly nehezen esett 
is neki bátyától a’ megválás, abban mindaz- 
által megnyugtatást talált, hogy Der mid visz- 
sza maradt a’ várban, kinek buzgósága és ko
molysága, hamar átlátása és erős határozása, 
Edgár’ ügyességét a’ közös dolgok’ sürgetésé
ben szemlátomást meghaladta. Dermid, akár- 
milly kevéssé érzette magát az ifjabb testvér
hez vonszódni, által is árasztá az első szü
löttre minden hajlóságát és barátságát, mellye- 
ket az előtt Mac Rynó iránt táplát, sőtt, tisz
telte és szerette a’ Lairdot egész, jóllehet 
csendes, de annál tovább tartó indulatja’ ere
jével, melly annyival mélyebben érez, meny
nyivel inkább elzárja magát a’ szokott, felű- 
leges, talán fénylő iránt.

Egy reggel, midőn az előtt estve vadá
szat határoztatott, de éjente levelek érkez
tek Dugaldtól, mellyek gyors és környűlál- 
lásos választ kívántak, Dermid az író asztal
nál ült egészen elmerülve a’ munkában. Csak
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a’ homály, melly a’ levelekre esett, indi'tá 
őt az eg fele' nezni, melly ege'szen szélve- 
szes e's fergeteges felhőkkel volt elborulva. 
Mindazáltal Oskár, csupa vadász ruházatban, 
le'pett szobájába, egy levellel kezében Albá
niához, mellyet be mellékelni kellett. Ked
vetlenül hallá, hogy Dermid del előtt nehe
zen végezendene' el foglalatosságát, valamint 
Dermid is, hogy a’ Laird, a’ fenyegető ziva
tar’ ellenere sem hagy fel a’ feltett szán
dékkal. Csaknem maga is szégyenle' Dermid, 
amazt oly előterjesztésekkel, mellyek magán 
sem fogtak volna, attól el akarni vonni; mind
azáltal aggódva mutatott a’ feketült égre, 
ső tt, szerető szivétől unszoltatván, Önkényt- 
len megfogá annak kezét és monda kérőleg: 
,,kedves Laird, ne menjen ma az erdőbe.“ 

„Ugyan ne légy durczás !“ —  feleié Os- 
kár —  Ma éppen űz valami ki felé; Írtam 
Albániához, és minthogy hozzá nem mehetek, 
a’ szabadba kelletik! Ha nem tudnám, hány
szor nem volt párnád a’ mezei kő, hajlakod 
a’ tölgy, szemedbe kellene nevetnem. Jer, 
ha készen vagy, utánam, vagy várj korán 
vacsorára!“ Dermid’ kezét megrázván, kisie
tett Oskár, ’s nem sokára hirdetek vadász
kürtök és ángol ebek’ ugatási az ujangató 
elmenést.

JÍnlat tat á. IV. 5
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1 3 .

„M int titkosan nyíllal találva 
Fekszik a’ pataknál egy őz •, —
És a’ vadász lábát risgálva 
Csudálja a’ gyors ugrást —
Úgy van döntve Euíálvinn’ fia 
F illeán’ szem’ előtt. —

A* mi előre láttathatott, meg lett. Os- 
kár alig érhetett a’ legközelebbi völgybe, mi
dőn a’ fellegek villámtól, jégesőtől és záportői 
rémiiletesen ürítek ki magokat, ’s alig múlt 
el a’ fergetegvihar, midőn újólag másik da
gadt fel. Dermidnek is kedvetlen volt az idő; 
haragudt maga magára, mert foglalatossága 
lassabban folyt, mint rendesen; némellyeket 
újra kellett írnia; olykor olykor a’ szobában 
ide ’s tova űzetett, es ha, nagy lépésekkel 
járdáivá alá ’s fel ,  gondolkozni akart, el- 
hagyák gondolatai; a’ haszonvehetetlennel még 
az előbb jóváhagyottat is elszaggatá. Csak 
a’ délutáni órákban készíthető ki a’ követet, 
és csak est felé kezdett az ég ki derülni.

Most már elhatározá barátját haza hoz
n i, vagy legalább annak elébe menni; most 
ismét szabadabban lélekzett ; a’ levegő meg
újult, csillagok kezdőnek, itt még miíitegy 
félve tekingetni a’ vékony felhőcskéken által,
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ott a’ tiszta egen fényesen ragyogva csil- 
lamlani.

.Az alatt, mig mintegy azokat köszön
teni, jd kedvel ne'zett fel, úgy re'mlett neki, 
mintha valami kevéssé bokros halómról lang 
emelkednék fel. De mivel ismét eltiine, ma
gát csalatkozni hivé, midőn njolag, és most 
erősebben, egy loboszlop szélt fel, mellyet 
minthogy mindig egyenlő maradt, bajjelnek 
kellett tartania. Még kevésbé kétkedhetett 
azon, midőn most távolbői a’ panaszos kürt- 
hivást is meghallá, mellyel balesetnél vadá
szaton a’ közelben találkozók segelemnyuj- 
tásra szoktak felszólittatni.

Már sietett, a’ rövid vadászpuskát, tud
tán kűl , magasra tartván , nagy lépésekkel 
az irány felé, mellyet neki tüzvilág és kürt
hang jeleltek k i , midőn Oskár’ kísérői kö
zűi ketten zavart vonásokkal és sáppadt ar- 
czal rohanván fe lé , rebegve hirdeték neki, 
a Lairdot szerencsétlenség érte; siessen, ha 
még életben akarja találni« Egy pillantatig 
földbe gyökerezve állott, kérdező tekintetet 
igazítván a’ fellegekhez; azután, felrántván 
magát, egyik vadászt a’ várba küldé, orvost, 
testhordót, annyi embert a’ mennyi ott van, 
fegyverezve és nem fegyverezve, előhozni, 
másiknak parancsolá a’ sebesftetthez gyorsan 
előlsietni. Futva egy mély , tölgy és fenyő

" V
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állta völgy torokba értek, mellyet hold és 
felhó, egymással küzdvén , majd megvilágí
tottak, majd elhomályítottak; egy magas kő
ágon égett nehány szolgáktól tápláltatva, 'a’ 
bajtüz; általellenben, által függő sziklada
rab alatt feküdt, vadászoktól, kik meresz
tett tekintettel támaszkodtak fegyvereikre, 
őriztetve, Oskár a’ földön; nehány ángol 
ebek lesütött fővel tekingetének le reá. Der- 
mid letérdelt barátja m ellett; üszköket hoz
tak elő világitni. A’ Laird két golyótól szi
vén és tüdején találtatott, jobbja már hideg 
volt. Ebből a’ széles vadászkard még csak 
éppen most látszott kihűlni; Oskár’ régi, 
még atyjától öröklött kedves lövésze értesí
tő Dermidet, ura beszélni próbált, és mint
hogy ezt nem tehette, valamit írt vérével 
a’ kardvasra, de a’ mellett elhunyt.

14 .

„E g y  komor lélek megy házunkon keresztül.“

Csak pillanatig kulcsoló Dermid imádkoz
va kezeit. Azután hirtelen elhatározottság
gal emelkedett fel, mindenek előtt, de nagy 
elővigyázással, Oskár’ vadászkését vette ma
gához , ’s kérdő a’ környűlállóktól a’ rette
netes eset’ egységeit. Azok semmit sem ad
hattak elő, minthogy hamar egymás után két
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lövést halottak esni, 's midőn elősiettek, a' 
Lairdot már földön találták« Csak egyetlen egy 
állitá. a’ dombon, hol a’ gyilkos lövésznek 
állania kellett, bizonyos A l i á n t ,  ki a’ he
gyi Skótok közt szolgál, e's mint felettébb 
elvetemedett ember, de mint csalhatatlan is 
nevezetes, ismért meg; ez, monda, egy bokor 
megett térdelt, úgy hogy csak fél arczát lát
hatta ugyan, és azután iszonyú nagy ugrásokkal 
körül kőre szökdelt, mig szem elől elveszte.

Minthogy a’ meggyútott fenyőforgácsok 
bágyadtan és bizonytalanul szövétnekeltek, 
Dermid a’ világos tűzhöz sietett, a’ vadász
kardot meg nézegetni, és mind ó , mind a’ 
jelesebb vadásztársak az ugyan homályos vo
násokból: A l i á n  nevet hittek ki olvashatni. 
Mindnyájan ellenkezés nélkül felfedezett
nek nézék most már a’ tevőt; csak Dermid, 
kit saját szive vitt arra, tartá szintén oly 
lehetőnek, hogy a’ Laird még halálakor is 
kedveit menyasszonyának isten hozzádot mon
dani és Albániát akart írni.

Hamarjában nem maradván mit tenni, 
mint a’ völgytorkokat, sziklákat és sűrűsé
geket bebarangolni, Dermid azonnal arra 
rendelé ki a' vadászok' nagyobb számát, ki
ket ő, mihelyt a’ várból férjfiak, asszonyok, 
öregek és gyermekek, fenn szóval jajgatva 
előtolultak, és ő a' leghívebbeknek tetemet
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és vadászkést által adott, minden fegyveresek
kel követett. De akárrnilly tüzesen kereste
tett is keresztül egész éjszakán át, a’ vizs
lák' alkalmaztatásával, az egész táj, még a’ 
legmagasabb kőszálak, legmélyebb mélységek 
és legrejtettebb barlang is ,  sem a’ Hegyi 
Skót Allán, sem más gyanús, vagy akármi, 
a’ mi további gyanitásra vezethetett volna, 
nem taláUatott, a’ honnan teljesen bizonyta
lan maradt, ha az orozó gyilkosság talán 
régen elhalasztott vérbosszuállásból, vagy Al
bánia’ kezének és gazdagságának féltéséből és 
gyalázatos irigyléséből, vagy éppen felekezeti 
gyiilőlségből, egy hatalmas ellenséges vezértől 
megmenekedni, követtetett e el.

A’ foganatlanúl esett kutatás’ b e v é g zé 
sé ve l ráköté magára Dermid, bár milly fá
radt vala testben lélekben, a’ kénytelenséget, 
nem csak Edgárral, mint mostan már GTran- 
gei Lairdal, hanem Dugaldnak legközelebb 
lakó barátjaival is a’ halálhiradást közleni, 
utóbbiaknak főképpen azon czéllal, hogy az 
OGsmány tett’ felfedezésére alattombän mun
kálkodnának, és az öreg Lairdot, valamint' 
ez által annak nejét és leányát, arra, mi 
nekik titok nem maradhatott, előre készít- 
nék. A’ gyász leveleket oly sietve irta , a’ 
mint Írhatta, ’s leginkább lovaglók által kül
döző szerte; azután pedig nem vonhatá el



magát kötelessége alól, a’ váratya’ es vár
nagy* segélyükkel, Oskár’ temetésére ke'szü- 
leteket tenni.

Csak mi után a’ szövétnek világnál te 
metésen jelen vo lt, csak mi után a’ sírbolt
ban, minden halottat kísérők’ szeme előtt a’ 
még egyszer felnyitott koporsóban a’ vérrel 
irt vadászkardot Oskár’ mellyére tette, Edgár 
Grange’ nevében a’ koporsót gyűrűjével lepe
csételte, és most már magányos szobájába 
vissza tért, adá magát haboritatlanúl fájdal
mának , ’s nyere bátrat belsejébe tekinte
ni. Egészen érzé, mit vesztett ő maga, ’s 
milly hirtelen, kegyetlen módon vesztette; 
de azt is át lá tá , milly hasonlíthatlanűl na
gyobb ezen veszteség a’ csak gyermekük’ bol
dogságával álmodozó szüléknek, a’ gyengé
den szerető hölgynek, ezen Albániának, kk  
ő kivirágzása olta mint angyalképet imádott, 
n ek i, kinek kedvéért ő a’ szerencsésebb, de
ezen szerencs-ére méltó Oskárhoz forditá szí-*
v é t , n ek i, kinek ő belsejében fogadást tett, 
azon férjfiunak, kit az választaná, kit maga 
a’ gondviselés neki rendelt, védangyal gyanánt 
mindig oldala mellett len n i, azt veszélyben 
és halálban el nem hagyni. De most —  mily 
egészen másánt szabta azt a’ végzés! ’s mi 
álla még hatalmában azon fogadásbul be töl
teni? „Semmi sem marad nekem,“ —  mon-

55
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dá magában — „de azt már illőség is kí
vánja , hála Dugald e's háza iránt, nagy Al
bániát becsűlésem, korábbi összeköttel esem 
vele — semmi, mint magamnak hozzájok 
utaznom, a’ Lairdnak e's öveinek szoros, 
mindazáltal lehetőségig kémélő tűdősitást 
adnom, a’ nemeseket vigasztalnom, vagy leg
alább bánatjoknak társává lennem!“

Le meresztő szemét és hevesen lépege
tett a’ szobában fel alá. „Nem!“  —  kiáltá 
végre hosszas halgatás után —  „a’ lehetlen- 
re nincs kötelezés! Hogy ? Nekem keljen 
Albániának könnyeit, kétségét, vagy, a’ mi 
szivemet még inkább szét zúzná, az ő csen
des, könnyűlést még szóban sem találó szeny- 
veit látnom ? —  Ahoz — az atya’ akaratja 
és Albánia’ keze ismét szabadok —  és én 
lépjek most, éppen most szemeik’ elébe? Bi
zonyos vagyok én , hogy a’ szülék, hogy 5 
maga, ki még a’ kézfogás’ ünnepén engemet 
lágy , talán szánást érző szívvel, oldalához 
hívott, k i , mint egy testvér, a’ tőlem való 
búcsúkor is könnyeket öntött, soha, soha sem 
sajdítottak valamit az e'n titkomrul? Bizonyos 
vagyok én, hogy Rynó, ki mindig bártorta- 
lanságoinra haragudt, a’ Lairdnak, kinek pe
dig egész bizodalmát bírta, mindig halgatott ? 
Sőtt, ha ez mind volna is, ki áll jót nekem 
ennen saját szivemért? ki áll jót nekem azért,
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hogy én, ha Albániát viszont látom, ha én őt 
szenyvedni látom, részvétét nem árulok e l , 
melly az én mélyen lobogó szenvedélyemre 
következtet ?

Ha az ész valamit szükségesnek nyilat
koztat , és egy kínzó, ha már csak homályos 
érzés is a’ kivitelnek ellene áll, szinlett okok 
is idvezlettek; akkor az’tán az ember munkás 
képzettehetséggel addig festegeti a’ le tanács
ié t , mig az ész elhalgattatik. így tépelődött 
Dermid Glencoe is még késő éjfélkor is oly 
sokáig a’ dolgok’ fekvésén, mig még csak 
egykori vissza térést is Dugaldhoz nem illő
nek, kötelesség és becsűletérzéssel megegyez- 
hetetlennek tekintett. Még mikor, alig órá
nyi hosszú, nyugtalan szunnyadás után, melly- 
be őt csak a’ ki merítés sülyeszté, a’ hajnal
lal ismét felkelt ágyáról, ugyan a’ maradt 
meg győződése, és további szándéka hama
rosan kész lett. Edgár’ jószágain maradni 
nem akart; Dugald’ várából magának kellett 
magát számkivetnie; a’ Felföldön sőtt az egész 
hazában tartózkodás, kellemetlenné lön neki; 
azért ismét egy elébb már mozgásba hozott 
plánhoz folyamodott, tudnillik , Károly Edu
ard Fejedelemfihez menni Francziaországba, 
kitől a’ legkedvezőbb elfogadásban előre bi
zonyos vala. Midőn szint.’ úgy az öreg Laird- 
hoz, mint Albániához, oly szívesen és bűz-
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gón, mint hála es szerelem sugallák, íra, a’ 
rokonokkal e's más hasonértelműekkel dolgait 
elrendelé, es Edgár Grangéval egy öszvejö- 
vést harmadik helyen level által elvégzett, 
által adá a’ keveset, a’ mi még gondviselése 
alatt volt, a’ várnagynak, ’s mi után, 
még egyszer az Ősi sírboltot ineglátogatá, ko
mor érzelemmel, csak egy szolgátul kísértet
ve útnak indula.

1 5 ,

— — „Es alig aludt parázson
Uj halálszövétneket.“

Akármilly előre vigyázólag intéztetett 
is minden Dermid által, ’s eszközöltetett ba- 
rátjaitól, hogy az agg Lairdnak és hozzá
tartozóinak a” rémítő újság lassanként adas
sák e lő , fáradságaiknak mindazáltal a’ sok 
nyelvű hir, még az egyéb iránt senkinek sem 
ismeretes Allán’ meg nevezésével i s , elébe 
sietett. Dugald alig tuda magához térni; egy 
oly sokáig táplált, oly gondosan sürgetett, 
oly minden várakozáson kűl beteljesedett re
mény most egyszerre semmivé lett; az ő vén 
korában csaknem le kellett neki arról monda
nia, hogy Albániát férjhez adva, sőtt unokákat 
lásson. Ha már ez előtt Oskárt szerfelett nagy
ra becsülte és a’ leventés hőst, a’ honnak
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egyik szabaditóját ismerte meg benne; úgy 
most már, ennek meg ölete'se után, nem csak 
maga, hanem a’ vele egyetértők’ reményét 
is csaknem elveszettnek lá tá , és torsalko- 
dott a’ sors ellen ,. hogy az krákogó hollójá
nak, Mac Rynónak jósló álmait, csak ugyan 
beteljesítő.

Albániát, mihelyt többféle környékezé- 
sek után Oskár’ halálárul sajditást kapott, 
az inkább kitalált, mint mondott , mintegy 
villám a’ fehőtlen égről,,úgy sujtá földhöz. 
De alig tértek vissza életszeszei, alig látta 
ismét, a’ mi körűlte történt, midőn anyjá
nak állapotja, kinek régen ki merített ereji 
most az utolsó döfést kapták, az ő éppen oly 
gyengéd mint nagy érzelmű szívét kénysze- 
té , minden álhatatot elővenni, és gyermeki 
kötelességből, saját fajdalmát vitézilég eltit
kolni. Azért állitá, kezeit kulcsolva, hogy ő 
magát-a’ gondviselés’ rendelésének teljes bizo- 
dalommal alája veti, könnyekkel kére anyját, 
lefeküdni, ’s elébb einem ment, mintsem a’ La
dy ezt tette. Mostaniul fogva csak akkor távo
zott el a’ beteg’ ágyátul, mikor tökéletes el
erőtlenedés kényszerítő arra, és mindig csak 
azon igyekezett, jóllehet maga is a’ legna
gyobb mértékben szukölte a’ vigasztalást, hogy 
anyját meg nyugtassa és felélessze.

De az atyának és leánynak minden gyen-
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gédsége, az orvosnak minden gondossága, a’ 
hu cselédségnek minden ápolása sem hosz- 
szabbithattak oly e'letet, mellyet a’ kialvás
hoz már közel, me'g csak a’ vidor kinéze'sek 
az egyetlen, nagy elméjű. gyermeke'rt, csak 
a’ várván várt óhaj , azt a’ választottal oltár 
előtt látni, tartogatott me'g eddig. Alig négy 
hét’ lefolyta után elhagyá lelke a’ nemesnek 
földi borítékát, e's a’ Dugaldkápolna is uj 
dicső támadásra váró lakót vett be' szöve'tnek- 
világnál.

16.
„L á tá to k  a ’ liliom on, ha ezüstgyöngy játszva á llt 
M ikor langyos taraszeső napsütött mezőre szállt 
Ó h á t ism eritek ama’ szépnek képét is, ha s i r  
’S földi könnyel ékesűlve, m ár itt dicső fénnyel b ír .ct

Keve'ssel Dermid Glencoe'nak a’ Gran-» 
gék’ ősi várokból elmente után, Edgárnak, a 
már mostani Lairdnak, két küldöttjei érkez
tek oda, kik nevében azonnal nagy jutalmat 
tettek fel a’ fertelmes orvgyilkosság’ felfede
zésére és az örökséget birtokba vevők. Állítá
sok, hogy ő maga rövid időn követéndi őket,nem 
oly hamar teljesedhetett be, mint ő kívánta 
volna, mert gyanítása ellen sürgetős dolgok 
tárták le. Végre elsült, magát ki ragadnia, 
és most mindenek felett útközben a’ Dermiddel
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öszvejövetel esett meg, mellynél ugyan mind 
ketten Oskár’ haláláról és Dermidnek a’ ki
rályi Herczeghez küldetéséről környiilálláso- 
san beszélgettek, de egyébiránt, mint pedig 
a’ közös veszteség és Edgár’ megelőző vise
leté várathatta volna, közelebb nem jöttek 
egymáshoz. Dermid a’ révbe sietett, hogy 
hajóra szálljon; Laird Grange elindult bir
tokai felé.

Itt a’ most már vezérlése alá vetettek 
uj urok’ meg érkezésének igen egyvelges ér
zéssel néztek elébe. Ok Oskárban, kik az u- 
tóbbi időben mindig közöttük volt, szíves, 
szüntelen javokra gondoskodó főt vesztettek 
e l ; az ifjabb testvér neműképpen idegenné 
lett előttök; neki azokra, azoknak ő r á , 
kévés gondjok vala; vissza is tetszett az a* 
Cián’ szabad embereinek, hogy ő egészen ka
tonaszolgálatban állót. De már az első idvez- 
lésnél átláták mindnyájan, milly igazságta
lanok voltak iránta, ’s alig vala nehány nap 
nálok, midőn ezt nem csak magok közt, ha
nem nyilván is megvallák. Már a’ biísongás, 
inelly most az elébbi vidámság helyett ábrá- 
zatján nyugvék és csak ritkán távozott el a’ 
jó akarat’ mosolya előtt, meg nyere neki 
minden szivet; de midőn több ízben erősen 
állító, hogy, bár milly nagyra becsülje is 
a’ szerencsét, mostantól fogva háborúban ve-.
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zetőjök, békés napokban barátjok lenni, azt 
mindazáltal Oskárjának halála által felettébb 
drágán vettnek tekinti; midőn nekik meg ígéré, 
minden csak hatalmában állót meg tenni, 
nekik bátyját ki poltolni: akkor szavai mint
egy varázs erővel hatottak a’ könnyen ger
jeszthető indulatokra, ’s azok nem csak fo
gadták, vele együtt élni és halni,  hanem 
férjfiak és hölgyek a’ leghűszi'vűlebben meg is 
kérék, helyhezetével mihelyt csak történhe
tik, felhagyni és örökre vissza térni közéjük.

Edgár most már nehány napig szakadat
lanul a’ bátyjától hagyott irományok’ átnézé
sével foglalatoskodott é s , a’ mi hamarjában 
tétethetett, alattvalóinak javára elrendelte, 
de az alatt is követet küldött Laird Dugald- 
hoz engedelemkérés végett, neki fájdalmas 
részvétét a’ Lady’ halálán személyesen meg 
mutathatni és Albániának az ő Oskár hagyta 
leveleit ismét kézhez adni, melly látogatás, 
mint várhatni, a’ legkötelezőbb meghívás ál
tal viszonoztatott.

Viselete Albánia’ első viszontlátásakor, 
ki most csaknem klastromi visszavonulásban 
é le , a’ bámulatos csodálkozásra emlékezte
tett, melly rajta bátyja’ jegyesével első Össze 
találkozásakor észrevétethetett, csakhogy mély 
keseríttetésének, akadozó szavának, föld
re sütött szemének, most még sokkal inkább
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meg kellett nyernie minden érző szívet. Ez 
a’ csaknem szenvedélyes, imádássa! határos 
holdulás könnyen meg magyarázható és ki 
menthető is volt; mert akármennyit szeny- 
vedett is Albánia, elébb a’ rémitő híradáson, 
később anyjának beteg és halálnyoszolyája 
m ellett, akár milly gyakran folytak még 
most is mindig a’ kedves holtak után ma
gányban könnyei, akármilly egészen elhala- 
ványuít is arczán a’ mindig csak gyenge pi- 
rosság; izmos ifjúsága, erős elméje mind a’ 
mellett ellene állott egy tulajdonképpen való 
betegeskedésnek, és a’ jé leány, a’ korán 
özvegyűlt menyasszony, a’ mély gyászban 
megható ’s igéző vala egyszer’smind, ső tt , 
inkább ég i, mint földi lényhez hasonlíta.

1 7 .

„K ész valék érte  n a lf ti! —
De Isten nem k ir á n t ;
Hagyd szerelm ed’ rám szálni,
Mit szived neki szánt.

Bár fog eszedbe ju tn i 
F a jra  mindig h ire d ;
De nekem reményt nyujtni 
Nem sérti szent szived’.44

Mihelyt az ifjú Laird magához tért, igye
kezett a’ csak meglepetésből elárult hevesié-
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get mérsékleni, ’s magán való hatalmának 
es ügyességének a’ társalkodásban elsült, Al
bániának csupán a’ legbuzgóbb törekede'st, 
őtet vigasztalni és lehetőleg m e g  nyugtatni, 
meg pedig oly gyengéd módon bébizonyítni, 
hogy lágy szivének hálája ki nem maradha
tott. Minekutána neki a’ leveleket e's jegy
gyűrűt egy zárt ládácskában vissza adta vol
na, engedelmet ke'rt eltávozhatni, de vala
hányszor Albánia’ indulatja engedendi újólag 
megjelenhetni. Albánia meg igéré őt nem 
sokára ismét magához hivatni.

E’ rövid időn megtörtént, és azután 
gyakrabban; mind kettejök’ indulatja naprul 
napra nyájasabban hajlott egymáshoz. Edgár 
kérte Albániát szeretett anyjának utolsó nap
jairól beszélni; Albánia őtet Oskárról közlé
sekre kérte, ’s noha ő a’ beszédet lehetősé
gig korábbi évekre, az ő és Oskár'testvéri 
indulatjaikra, Oskár’ szerelmére a’ minden 
menyasszonyok’ leggyönyöriibbike iránt, igye
kezett fordítni, mindazáltal, minthogy A l b á 
nia a’ szolgálók’ vigyázatlansága által vala
mit hallott a’ vadászkaidra véres irásrul, ném 
kerűlheté e l, neki esküvel állitn i, hogy Os
kár még utolsó pihegésénél is ő rá emléke
zett, a’ mennyiben azon vonásokat, Dermid’ 
és más hiteles tanuk’ erősitése szerint, nem: 
Allánnak, kiről egyébiránt egy általában sen-
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ki sem tud semmit, hanem ellenmondás nél
kül: Albániának, kellett magyarázni.

Többszöri látogatásnál mind két rész
ről elkerűltetett, oly rázkodtatő nemű tár
gyakat meg illetni, és Edgár e’ mellett is 
mind a’ leggyengédebb gondoskodást mutatta 
az árván hagyot leány és menyasszonyról, 
mind a’ legfinomabb és vonszóbb mulattató
tehetséget. Midőn nehány hetek' lefolyta u- 
tán elkellett utaznia, a’ viszonos becsűlésnek 
és barátságnak kötele oly teljes szívből volt 
megkötve, mintha valóban sógoror idottak let
tek volna, mind ketten érzék, hogy a’ válás’ 
után valami kellemesség, valami kedvessé lett 
szokás fog hibitni, és Edgár az öreg Laird- 
nak legelevenebb háladatossággal teve a’ kí
vánt ígéretet, hogy csak hamar ismét eljön.

Indító ok, sőtt szinlett kénytelenség is 
gyakran találkozott ennek betöltésére; mivel 
elein néha néha az ország’dolgairől beszélge
tések tetszőnek tanácsosoknak, azután pedig 
még levelek is jövőnek Dermidtől, azon tar
talommal , hogy Károly Eduárd, békételen- 
kedvén a’ frantzia udvar’ üres ígéretein és 
mindigtigi halogatásain, valamit maga kezére 
szándékozik kezdeni.

Ezen látogatásoknál az agg Lairdnak is 
mindig becsűlésre méltóbbnak jelent meg Ed
gár, mind a’ jó ügy iránti buzgalma és al- 
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kalmasléte miatt, mindent ki vinni, mind 
nemes gondolkozásai, és kellemes, szerfelett 
lekötelező módjáért; Edgár’ társasága fel- 
vidítá az ősz’ borongás elméjét ’s csaknem 
ne'lkűlezhetetlen leve néki. Azért nagy ked
vetlenséggel hallá, hogy az ifjú Laird egy 
nap, mikor magát igen komolynak, sőtt csak
nem levertnek mutatta, egy négy szem közti 
tanácskozás’ végével, elbiícsuzott tőle, mivel 
el van határozva, rendelthelyére Edinburghba 
menni. Dugald okát kérdé. Rövid vonogatás 
után, esaknem féle'kenyen, azon vallomást 
győná neki, hogy ő a’ legforróbb, tovább nem 
rejthető szenvedélyei szereti bátyjának elha
gyott menyasszonyát, és egyedül annak bírá- 
satul függő nyugalma, ’s éltének boldogsága.

Talán buzgó kivánatában, Albániát még 
halála előtt férjhez adva látni, szándékaiban 
Skőcziának javára és házának díszére, már va
lami ilyesről gondolkodott Dugald, talán ne
ki is csak ezen pillanatban lett még világos, 
hogy oly öszvekötés által, mellynek semmi 
akadály nem állót útjában, minden környűl- 
mények az elébbi helyhezetbe tétetnének visz- 
sza, ’s minden atyai gondjai meg szüntetnének; 
elég, legkevésbé sem adott elhárító feleletet, 
mindazáltal gondolkozásidőt kívánt mind ma
gának , mind kivált Albániának.

„Mit várhatnék sőtt kívánhatnék a’ dől-
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lépésekkel a’ szobából, még mi előtt Al
bánia egy szót ki ejthetett, csak az ajtónál 
hajtván meg magát egy kérő tekintettel. Szol
gái a’ várudvaron várták a’ lovakkal, és ke
vés perczek alatt már a’ völgy’ csalitjai közt 
látszottak az ő s’ az ő kísérői’ lobogó forgói.

Az öreg Laird, legalább annyiban gya- 
korlani a’ vendégi udvariság’ kötelességét, az 
ablakba lépett volt. Albánia, a’ még távol
ról sem sejditett nyilatkozástól meg lepetvén 
és mélyen megindittatván, ismét a’ székre 
ereszkedett le, és fejét kezét a’ hárfára hajt
ván, némán nézett maga’ elébe. A’ mint a’ 
dolgok’ egész fekvésénél, Edgár’ viseleté által 
az ő kinézésének könnyen gyanítására jöhetett 
volna, oly kévéssé juttatta mindazáltal két
szeresen szenvedett veszteségének eleven ér
zése hasonló gondolatra; jelen helyhezetének 
újsága azért szerfelett félékenyitő volt, és még 
inkább a’ leve, mert atyjának velejövésébőí 
következteté, az Edgár’ feltétéről már érte- 
si'ttetett és ezzel egyetértett volt. „Hagyj 
most halgatnom !ÍS — mondá, midőn Dugald 
kérdő tekintettel néze rá, —  „még soha sem 
ötlött eszembe , akármiut becsülöm és tiszte
lem is Laird Grangét, benne más valakit 
mint jegyeseimnek öccsét tekinteni/ 5 —  Azt 
hiszem ártatlanságodnak és egyenes lelkűsé- 
gednek55 —- feleié Dugald —  ,,’s nem czélom,
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téged erőltetni vagy nyakra főre siettetni. 
Fontolj meg mindent, mi e’ mellett kér
désbe jön , es higyjed erősen, hogy csak a’ 
te boldogságod lehet kevés napjaimnak egyet
len egye. 44 Megcsókold homlokát és elhagyá.

Albániának tanácskozásai ön szivével 
több napokig nem látszának valami álhalatos 
meg határozáshoz vezetni valóknak, melly 
csakugyan megkívántait) vala. Elein telje
sen lehetlennek rémlett előtte, hogy Oskár’ 
halála után valaha szívet kezet ismét elaján
dékozhassa. Ha ez előtt vőlegényének min
den jelességeit elevenen megismerte e's ma
gát annak szerelme által felettébb szerencsés
nek erezte, most azt, midőn tőle elragad
tatott, a’ meg szebbítő f é n y b e n  látta, melly- 
ben minden gyengéden érző léleknek drága el
hunytjai megjelenni szoknak, valami belső 
szó kiáltá neki, azt soha sem fogja többé 
egy férjfi iránt, még a’ legnemesebb, szere- 
tetre méltóbb iránt sem erezhetni, a’ mit 
első kedvese, az egyetlen iránt érzett, ki ő 
érette született, sőtt azt még nem is sza
bad neki! És valamint a’ szinte oly lágy, mint 
tüzes, nagy mértékben fel gerjedt indulatok
nál a’ fantazia mindig gondolatot gondolat
hoz, képet képhez, álmot valósághoz lánczol, 
úgy utoljára még az emlék is első eljegyez- 
tetésére, a’ hű Mac Rynó’ halálára, kit azon
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pillanatban, midőn Edgár az ő nemzetségi bil- 
likomot felemelte e's csaknem a’ sorsot via
dalra hivő ihletéssel, hirdető Albánia’ dicsé
retét, utoljára látott, az a’ nélkül is nyug
talan keblét még gyorsabb forrásba hozta, 
’s benne valami borzasztó, ha bár ön maga 
által is döre és babonásnak ismért félelmet 
nemzett.

De gyakrabban megújított meggondolás
nál, elkezdő átlátni is, hogy Edgár legalább 
haládatosságot érdemel az ő, magában nemes, 
oly sokáig saját belső nyugalmának feláldo
zásával leküzdött vonszalmaért; hogy ő ma
ga adott neki nőniük éppen jogot annak re
ményéhez , igaz ugyan hogy csak testvérileg 
gondolt, de könnyen másként magyarázható 
barátsága által, hogy ő , ha valaha férjhez 
menne, a’ miről pedig atyja nehezen álna le, 
mind gondolkodása mind külső szerencsejavai 
után, méltóbb férjet nem találhatna. Es nem 
szükségesen éppen Edgár tetszhetett e előtte 
ezen esetben a’ legjelesebb kérőnek, ő , kit 
Oskár oly igen szeretett? Nem szerethette e 
ő mindig a’ testvért Oskárban, nem leginkább 
bizonyíthatta e meg, ha talán az elköltözőitek 
rólunk még tüdnak, öccsében gyengéd, hálás 
emlékezetét Oskárnak ?

Mulattató IV. 7
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1 9 .

„ I t t  jövünk, itt jövünk, ,
Ünnepi pompával * - • - ■
Nőszni a’ mátkával.
A’ fiuk it t  hozzák ,
A’ drága ruhákat, m átka ajándékot.“

Midőn ily ellenkező nemű előterjeszté- 
sek között több heteken által ide oda inga
dozott, Dugald pedig majd távolabbi, majd 
közelebbi módon, értésére adá, milly kívána
tosnak és hasznosnak tetszenék neki minden 
tekintetben ezen összeköttetés, mint száll, 
mihelyt őtet és Edgárt egybekelve tudja, öröm - 
mel atyjainak sírboltjába, magát, kiváltkép
pen gyermeki engedékenysége által, a’ meg
egyezésre rá véteté. Dugald irt Grangéhoz; 
ez ismét a’ várba jö tt , ‘s megköszönő kíván
ságának betöltését éppen oly kéméllő szelíd
séggel , mint, a’ milly határtalan szerencsés
nek érzette magát, bebizonyító hévvel, és 
rimányid csak utoljára, noha mindent az ő 
és Dugald’ igéjének alája vetve, a’ szövet
ség1 végrehajtását nem sokára halasztani, 
mivel az különben könnyen a1 majd bekövet
kező háborús esetek1 változásának lehetne 
alá vettetve. Meg egyeztek, hogy a1 lakada- 
lom , de, a1 királyi felekezetnél semmi



75

gyanú nem gerjesztet vegeit, csak a’ legközebbi 
mind két részi atyafiak* beleavatásával, a’ 
következő esztendőnek első havaiban tartas
sák. Az alatt Edgár Edinburghba akart men
n i, hol ő Albániával lakását venni szándéko. 
zott, ott, szeretett menyasszonyának és, leg
alább kevés időre, ipának is elfogadására, 
mindent előre elkészi'tni.

Az ősz és a’ télnek keményebb része 
elfolytak, az alatt hogy Laird Dngald és Al
bánia Laird Grangétől gyakran a’ legelmé
sebb és szerelmesebb leveleket, és edinburghi 
Igazgatóvá neveztetéséről is bizonyos hirt 
kaptak. Ezen méltóság magával hozta hogy 
neki és leendő nejének a’ sok történeti emléke
zések által nevezetes H o 1 y r o o d-H o u s e 
lakul ki ürittetett. Mártius hó’ közepében on
nan a’ vőlegény ismét elérkezék, a’ forrón 
szeretett , istennőként imádott menyasszonyt

*) Fdinburghnak ó városában fekszik, az előtt a’ 
skót K irályok’ székesvára volt éa négy szeget képez 
magas tornyokkal. A’ tulajdon vár azon felül a’ 
hegytetőn fekszik. At  apátság , H olyrood-House, 
m ár még I. Dávid á lta l, (még a’ Brucék’ nemzet
ségéből} állítta to tt; V. Jákob , Máriának a ty ja ,  
lakot ép íte tt magának abban. M ária ott lakott. 
1830-ik évi november hó’ elejétől fogva Franczia- 
ország elébbeni. K irályának, X. K árolynak, ki a’ 
mint mondják, már az előtt is talált o tt egyszer 
m enedéket, ü ritte te tt k i , és későbben néha még 
egy „H olyrood-H ousei Cabine'tról<f is beszél
gettek.

7 *
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haza vinni. Mi, az elébbeni eljegyzés' ünnepével 
öszvehasonlításban, a’ hivatalosok’ sokasagában 
hibázott, szerfelett pazarló pompával pótol
tatott ki. Mert valamint, semmit sem kémél- 
let az agg Laird, egyetlen leányát abból mi 
nem sokára egészen övé leend , a1 legdúzsab- 
ban ki készítni, és a’ tóle oly igen óhajtott 
férjhezadást minden házának tartozó méltó
sággal meg ületni, úgy az Edgártól előre 
küldött ajándékok többet ígértek drágaságban 
és ízlésben mindennél, a’ mit eddig ezen 
nemben látott az ember, de a’ magával ho
zott menyasszonyi ék még sokkal nagyob mér
tékben felül múlta azokat. Valamint a’ már 
mostan Igazgató maga a’ legragyogóbb forma
ruhában, lígy állt Albánia legdrágább arany- 
anyagú és gyöngyökkel szőtt köntösben, 
drága kövekkel inkább terhelve, mint csak 
ékesítve, az oltár előtt; a’ menyasszonyi ko
szorú éjéli fürtjein egy királyi koronához 
jgen közel vala, ’s ő maga, a’ lesütött sze
mekkel, mellyekben egy szép léleknek egész 
mélysége tükröződött, a’ halaványsággal és 
szelídséggel, a’ lágy bűsongással és néma meg
dicsőüléssel, ha földit földfelettihez lehet ten
ni, az ég’ nagy Királynéjára emlékeztetett.

Ha az uj egybekelt hölgy mindjárt a’ ká
polnából visszajövetelkor megragadva, és szeny- 
vedve érzette is magát, ezt. mindazáltal ma-
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gában kiváltképpen az ottani sírboltban nyu
govó anyjára emlékezésre kente, es igyeke
zett magát az atyjának tekinteteben való öröm 
s a’ gyengédség által, mellyet neki Edgár min

den környületek’ legfinomabb figyelésével, 
mind annak szorgos elkerülésével, mi Al
bániát megszomorithatná, mutatott, felbáto- 
ritni. Mi után , mind az atyai, mind a’ 
szomszéd várakban , majd nem két hét folyt 
el egymást váltó örömek közt, útra készült 
az uj házaspár Edinbugh felé. Laird Grange, 
hogy a’ mélyen megindult nőben Oskárra fáj
dalmas gondolatokat ne ébresszen, tanácsos
nak találó, várát, jóllehet övéinek az ellen
kező’ Ígéretét adta, most egyszer elkerülni, 
és a’ közvetlen legközelebbi utat választani. 
Albánia csak legbízottabb , vele és érte ne
velt Emmyjének kíséretében vált meg ártatlan 
örömeinek nézőhelyétől, kedvelt atyjától, min
den várlakóktól és szomszédoktól , számol- 
hatatlan könnyek közt, és Dugald, a’ meg
győződéstől, hogy most már egyetlen gyerme
kének boldogságát erősen megalpoltnak tudja, 
mintegy újra ifjodva, Albániát, és magát azon 
bizonyossá tétellel vígasztalé, legkésőbben, 
két hó’ elfolyása után, őt mint fiatal házi 
asszonyt saját tűzhelyénél fogja megölelni 
ismét.
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2 0 .

„A sszonyi szépség asszonyban mi valódi k irá ly n é ;
Hol vagyon, ott re g n á l, regnál csak azért mivel ,

o tt van.44

A i  egész  utazás, Edgár’ és barátjai’ e- 
lőre gondoskodó kedveltetése miatt, e g y  szü
netleni menyasszony vagy is inkább győzedel- 
mi vitelhez hasonlított. A’ fiatal Lady, kinek 
férje nem csak mint Edinburgh’ Igazgatója 
egész Skócziában egyik legnagyobb tekinte
tűnek tartatott, hanem előző viselete, ada- 
kozósága és külfénye által is , minden indu
latot magának tulajdoníta, csaknem minden 
éj éli szálláson, musikával , koszorúzott szü
zektől és gyermekektől fényesen kivilágított 
szobákban, és az ő tiszteletére gyülekezett 
társaságoktól fogadtatott e l ; és minthogy ő 
magas kellemet majdnem megható szemérem
mel kötött öszve, nem csak csudáltatott és 
ünnepeltetett, hanem valóban szerettetett is. 
Magasztalák Laird Grangét és Albániát mint 
legtökéletesebb ifjú párt; híre és szépsége, 
sőtt neve is Skóczia’ fejér Liliomának, min
denütt előre futott a’ Lady e lő tt, ’s a’ fő 
városban feszült ujságkívánás és előre beszí
vott jóakarat alig várhatta megérkezését.

Midőn tekintetének Edinburgh’ merészen
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fel nyúló sziklatetői, annak erőssége, mintegy 
a’ fellegekben lebegve, dombterűletneműleg 
emelkedő tornyai es palotáji, pompás es ko
mor épületei , az ó és uj várost öszvekötő 
híddal együtt, először mutaták magokat, az 
a’ biísohgás fogta e l , mellytől nehezen sza
bad valaki egészen, kivált ifjúságában, ha 
először elölte egy még neki isméretlen, hosz- 
szas időre, talán örökre való lakhely, terjed 
el, ha a’ gondolat, ott még egy baráti lelket 
sem tudni, ha a’ kérdés: boldogságot vagy 
balsorsot fogsz1 Je te ott találni ? a’ szivet 
nyugtalanabbul'dobogtatja. De ezen érzés hát
ra vonult és hízelgő reményeknek engedett 
helyt , midőn a’ városba jutván, nem csak 
az őrök katonai tisztelkedéssel fogadók az 
Igazgatót, nem csak előkelő és csekély tisz
telve köszönt és nyájas szemekkel nézett a’ 
kocsiba , hanem az ablakokon és erkélyeken 
is szépen piperézett Edgár’ ismeretségebeli 
dámák fejér kendőket lobogtattak , sőtt né
mellyel? ezek közűi mívészeti fejér Liliomo
kat viselőnek hajokban és kebelükön.

Ha már ezen elfogadás Albániát mélyen 
megillette, sőtt csaknem megszégyenítette, 
és egyszersmind valami örömbe merülésnem
be sülyeszté, úgy a’ Holyrood-Houseben szá
mára rendelt szobák’ pompás felbutyorozása 
csak a’ tetszetem tündér álom1 hosszabb/tására
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szolgálhatott. Itt sem a’ mesterséges alkptá- 
son, sem az aranyozott faragott munkákon nem 
kémeltetett mi sem; pompás falszőnyegek vál
tak egymást felséges képekkel, mellyek közt 
még Titian e's Holbein, .Rubens es van Dyck 
sem hibitottak; drága,, ha ,báf nehézkes, dol
gozó asztalokat es miveszetesen ki .varrott 
székeket; csak hárfa'és lant’ miyészeti becse 
múlt fel; külföldi madarak és vakító fejér- 
ségíí agarak elevenitének egy §zobát, mellyet, 
ritka, ezen climától csak a’, keptész’ ügyejs- 
sége által ki csalt virág ’s virágos növények 
egy kis paradicsommá alkotának; jeles ábrá
said, szépen öltözött nagyobb és kissebb nemi 
szolgálók, és ilyen csatlósok, tárták mago
kat szerencséseknek, uj urnéjok’ kezét, vagy 
csak ruhájának szélét, csókolhatni.

És alig nyugodta ki Lady Grange ne
hány napig ’s uj kerületéhez alig szedte rend
be magát, midőn minden rang és gazdagság 
által kitüntetett famíliák vetélkedtek, ő fel
ségének, az Igazgatónak, és gyönyörű fiatal 
nejének, a’ legválogatottabb vendégségek ál
tal tiszteletűket nyilvánosítni, rnelly önked- 
veltetéseket a’ Laird nem hagyhatott viszo- 
nozatlan. így éré újonnan a’ fényes mulat- 
kozás fényes mulatkozást. Es noha ez az 
örökös barangolás, ez a’ szünetleni kedvhaj- 
hászás, ez a’ gazdagsággal és ízléssel fény-
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űzés Albánia’ szivével öszve nem hangzott, 
noha neki mind ez nem helyes útnak látszott 
a’ yalódi boldogsághoz; igyekezett dränge ezt 
belőle kibeszélni, ’s az ő, jóllehet gyenge, ked
vetlenségét valami honvágyuemre fogta, mellyet 
minden bizonnyal ífis^telni kell9 de irielly nem 
sokára magától elulepedik. Azon felül e’ gya
kori ragyogó körök azt fogantaták, hogy Al
bánia közönségesen csudáltatott, sőtt tulaj
don nemének nemesebbjeitől még szerettetett, 
és némelly igen fiatal * tüzesen érző Skóttól 
titkon imádtatott. is. Albánia iparkodott, ezen, 
mint neki látszott, csak ajándékozott kedve
ző indulatot a’ legmelegebb jóakarattal, szin
te mint a’ legelevenebb szánakodással a’ szű- 
kölködők iránt, megérdemleni, ’s e* szerint 
a’ nemes hölgyiségnek ideáljához mindig ‘kö
zeledett; férje pedig nem minden kevélység 
nélkül legelt a’ gondolaton, hrogy oly igen je 
les, sőtt Skócziának első szépségéül magasz
talt , lényt magadnak nevezhet*

21.
„K orona tündöklik a1 regnek lángjánál — 
Nékem ó pásztorné adj koszorút!
A’ kígyók sziszegnek a’ trónnak polczánál; — 
Violán könnyen lejt a’ ligeti táncz.
Örömet, szerelm et kerestem — de azt 
Nem leltem ! nem re jt azt a’ bársony palást.44

De mintha a’ sors a’ néha igen hangos



82

neműleg mutogatásra ki tett örö̂ n által via
dalra ki híva látná magát, meg április hónap' 
lefolyta előtt, fanyar panaszos hang kevere
dett a’ vidám lármába; egy feketébe öltö
zött lovag azt a’ követséget hozta, hogy Laird 
Díigald Macdonald ki múlt- A’ tiszteletes 
öreg ugyan Albánia’ elutazása után nagy 
munkássággal tett rendeléseket, rövid időn 
utána menni; azonban, mintegy mintha már 
mindent elért vol iá, a’ mit még ide lenn el
érni óhajtott, testi ereji lassanként hanyat
lottak és egy reggel ágyában ötökre elalud
va találták.

Ha mindjárt, Dugald’ korában, halála 
csak mint egy természetnek lefizetett adós
ság tekintethetett i s , gj^engéd szivű leá
nyát még is, ki most már oly rövid idő alatt 
három Ötét oly közelről érdeklő gyász esetet 
szeny vedett, a’ legmélyebb, csaknem búsko
morságba fajuló szomorúságba merítő. Laird 
Grange igyekezett, a’ mennyire csak inkább 
inkább nevekedő foglalatossági engedők, őtet 
lehetőleg vigasztalni és gondolatjait más tár
gyakra téríteni; de elébe terjesztő, mihelyt 
valamennyire magához jö tt , a’ hagyomány’ 
birtokba vevésének szükségét is. Albánia kérte 
őtet, erről helyében gondoskodni, ’s ellátá 
őt, a’ mennyire törvényes mód szerint meg 
kívántatott, az ahoz való meghatalmazással.
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Jóllehet Albánia egyébiránt, erős elmé
jével , darab idő múlva ismét megnyugváshoz 
’s magát a’ gondviselés’ akaratjára bízáshoz 
ju tott; mindazáltal még sokáig komor fátyol 
maradt ő rá nézve elterülten az egész teremt
ményen. Azért majdnem fájdalmasan esett 
neki, hogy férje, mihelyt csak az illőség’ 
legszorosabb szabályáinak elégtétetett, ked
vetlenül tetszék látni, hogy ő magát még to
vább is nem csak nagyobb, hanem kissebb tár
saságoktól is elvonta; olykor az a’ meggyő
ződés akarta masát rá unszolni, mintha in- 
kább kűlingere és vagyona volna, mi Edgárt 
boldogítja, mint az ő belértéke, mintha nem 
szerettetnék úgy tőle, mint hajdan Oskártól; 
néha még úgy is tetszett neki, mintha gyé
rebben keresné meg őtet és rövidebb ideig 
mulatna nála : de félreveté ezen gondolatokat 
’s ön magára haragudt azon igazságtalansá
gért, mellyre fájdalma csábítá.

. Hogy magát attól elvonja, mindent ki
keresett , a’ mi csak felvidításra és foglala- 
toskodtatásra szolgálhatott. Majd mestersé
ges hímezéseket kezdett, mellyen szolgálói
val dolgozott, majd ismét igen buzgóan hár
fát és lantot gyakorlott, melly mellett osz- 
tán az ifjúságától fogva neki is oly kedves 
népdalokra és, azok közt, azon balladákra is 
jött a’ sor, inellyek részént Mária Stuart
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Királynénak tiszteletere költettek, rászánt ő 
tőle magától kevéssel kivégeztetése előtt köl- 
tetetteknek tartattak. Ha az idő engedte, 
meglátogatta a.’ már régisége miatt tisztele- 
tes Sz. G i l e s  templomot, vagy némelly ba- 
rátnéjinak kíséretében apró vándorlásokat és 
utazásokat t e t t , mellyek, minthogy Edin
burgh körűi kevés sétahelyek vágynak, csak
nem kizárólog a’ mint egy felhőkben trónos- 
kodó A r t h u r  K i r á l y *  s z é k é h e z ,  vagy 
a’ mélyen fekvő, gazdag népes L e i t h  rév
városhoz , vevők iráyokat. Ha pedig ily ki
rándulásokra nem vonszódott, meleg részvét
tel látogató meg Holyrood-Houseben a’ helye
k e t , hol Máriának emléki vagy maradványi 
találtathattak. Jól eső és mégis fájdalmas ér
zéssel, melly önmagának meg nein tudta fej
teni magát) és mellyet az ember csaknem 
az ő rá közelgő sors’ előérzeténelc tulajdo
níthatna , kereső meg a’ szobákat, mellyek- 
ben , hiteles moda’ következésében, a’ szép 
Királyné lakott és IV. Jákob született, vagy 
szémlélgetett egy mór csaknem széljel hül
lőt ágyat, mellyben Mária aludt, egy ezüst 
és selyem hímezést violaszin bársony aijon , 
mellyet ő készített, vagy a’ szobát, melly
ben vacsoráit, midőn segélykiáltást halla, és 
nem sokára azután a’ maga Darnlay által 
vezetett gyilkosok berontván D á v i d  11; c-
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c i o t  oldala mellett tizenkét gyilkszűrással 
megölék. Még látszanak a’ vérnyomok a1 
falon es aljazaton.

Férje ugyan mosolygott néha az ily sza- 
rándokságon, mint asszonyi ábrándozás’ szü
leményén , mindazáltal Albánia’ buzgóságát 
Máriához a’ Skócziának egy leányát, Dugald 
Macdonaldnak egy leányát, díszesítő honsze
retettel mente' ki.

22.
„Ne higyj nekik. Gazúl vélik!44

Lassanként jnindig erősebben meg győ
ződött a’ Lady, hogy közel volt hozzá, fér
jét elismerni. Az ő tetszeskedése, figyelnie 
az Albánia’ legcsekélyebb kívánságára i s , e- 
gészen egyenlő maradt, ’s oly férjfiutól, ki 
nem csak nyilván sok ágazató hivatalt visel, 
hanem, mint még atyjától tudá, a’ Stuártok’ 
dolgaiba is mélyen be volt szövődve, nem köve
telhette mindenkor a’ szabados vidámságot, 
melly által ő korább oly buzgón lánczolta- 
tott Oskárhoz. Azért nem is botránkozott meg, 
midőn Grangéje, körűi belől augustus1 köze
pén , ki nyilatkoztató, hogy a’ környűletek 
kívánják, most újólag nagyobb társaságokat 
hivni, és ezt oda magyarázta, hogy, a’ britt 
tábortól F o n t e n o i n á l  szenyvedett megve-
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rcte's után, Károly Eduard további halasz
tás nélkül a’ nyúgoti Felföldre érkezett és 
Cianronald Nagynak, leghűségesebb barátjának 
birtokán, a* három színű zászlót felütötte. 
Ezen események által, mondá, hozatándik az, 
hogy most már olykor olykor némelly nagy 
rangú idegen igaz vagy álnév alatt Holyrood- 
Houseben megfogna jelenni , kit 6 vendég
ségekkel ’s más ünneplésekkel megtisztelni 
annál kevésbé kerülhet e l , mivel ily nemű 
egybejöveteleknél igen is sokat végezhetni rö
vid és gyanútlan módon, mit a’ vendégek’ 
nagy száma legtávolabról sem sajdit.

Minthogy Albánia, atyjának várában 
elébbi esetekre emlékezve, —  ezen előadást 
igen megfoghatónak találta, egyszersmind 
pedig , mint Donaldleány , valamint csaknem 
az égész asszonyi nem, a’ rémséges és leven- 
tés Stuárt Károlyt felettébb kedvellte, tüs-

*) 1745. Májusban.
*#) Még pedig egész, újabb értelmében is, tudnillik 

fe jé r , kék és veres csikókkal. H ihetőleg a’ kék 
és veres a1 S tuartok’ színe v o lt , a ’ fejér pedig 
Francziaország’ K irályának , mint védnek és szö
vetségesnek tiszteletére vétetett fel. A’ mostani 
franczia nemzeti színek közt is a’ fejér k irály i, a ’ 
kék és veres pedig P áris városának rég i czimer- 
szinei. A’ revolutió’ első kiütésekor a’ szövetsége
sek zöld leveleket hordoztak különböztető je lű i, 
és már zöldet akartak  nemzeti színnek nyilatkoz
ta tn i , midőn észbe ju to tt ,  hogy a ’ gyűlölt Gróf 
A r t o i s  ezt a’ szint viseli.
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tent megígérte, helyhezetének, mint házi 
dáma, a’ tehetségig becsületet szerezni, ’s 
ezen ipar nem sokára oly jól elsült ne
k i, hogy szépségének híre mindig tovébh to
vább terjedt, sőtt némelly tüzes felföldi és 
módos franczia , a’ bortul és Albánia’ szemé
tül felgyűlasztutván, az Igazgató’ nagy tet
szésére, az asztalnál erősen állitá, hogy ez
után a’ zászló’ fejér színénél nem a’ királyi 
francziára, hanem egyedül Skóczia’ Liliomá
ra fogna gondolni és ezen uj Oriflammet szi
ve’ vérével fogná védelmezni. Sőtt, a’ Lady 
még akkor sem hagyott alább szorgalmában, 
midőn Laird Grange egy nagy titokban érke
zett idegent, Lady H a r r i e t  L o u d o n  név 
alatt, mutatott be neki, és ezt, mint a’ ko
ronához jogot tartónak titkos alkudozóját, 
legfeszesebb figyelmébe ajánlotta.

Hogy dámák gyakran, Státus dolgokban 
is, nem cak a’ leggyanutlanabb és tekervény- 
telenebb, hanem a’ legügyesebb és ellenál- 
hatlan eszközöket szolgáltatják, minden nem 
egészen tapasztalatlan tudja, ’s igy az La
dy Loudonra nézve is igen alapos lehetett. 
Egyébiránt mondatott négy szem közt, hogy 
az, mint magát kiadá, éppen nem előkelő 
olasz házból származott és özvegye egy ilyen 
nevű Lordnak, hanem egy ólasz tánczosnak ’s 
egy franczia asszonynak leánya és fiatalabb ko-
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rában ballet tánczosné volt, későbbén pedig 
valami gazdag angol tartotta es utoljára egy 
ideig Stuart Károly diadal kocsija’ elébe fog
ta. A’ mennyivel felül múlta Lady Grange 
Ham etet jóféle, erkölcsös szépséggel és meg
nyerő kellemmel , annyival felül múlta Har
riet Albániát buja, érzéki ingerrel és ama’ 
szerfelett csábító lénnyel, melly gyakran a’ 
férjfiakat annál inkább lelánczolja, hogy nem 
kiszámítva, hanem vele születettnek, nem tu- 
lajdonosxtott készségnek, hanem csak könnyű 
elme’ és természetes önkénység’ szüleményé
nek tetszik. Harri étnek még fontos dolgok
ban is rá bíró és megnyerő talentoma sem ho
zathatott kétségbe, sőtt inkább szónoki tüzet, 
eleven, és álnok elménczséget, mindent hasz
náló fertélyosságot, és valami, a’ komolyan 
is könnyen elalakoskodó szemtelenséget aty
jától és anyjától egyszersmind látszott örök
leni.

< 2 3 .

,,IIogy időd’ rá  szedd , nézz úgy  mind időd! '7’3
Idvez légy! mondja a ’ nyelv a ’ szem a’ kéz;
Á rtatlan violaként lá tassál —44

:•{. • V ’ v .. . ■ í l .', . V t i  J j {,•. i; • ?< ■ . ■ ,k i

Midőn Albánia egy reggel, bús/ttatva 
azon visgálattól, mellyet tovább magától meg- 
nem tagadhatott, hogy férje a’ házi urnák és 
gavallérnak kötelezéseit Lady Loudonra nézve
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még is igen messze viszi , maga sorsán szo- 
morkodott, midőn magának megvallá , hogy 
á ,  ifjúságának minden mosolygó kinézései, 
atyjának minden vidor várakozásai, minden 
fény mellett a’ külsőben, melly neki majdnem 
minden saját érdem nélkül, de vele soha visz- 
sza nem élve jutott, magát még sem érzi bol
dognak ; az Igazgató bejelentető magát nála 
’s azután csak hamar teljesen utrakészűlve lé
pett be. A’ legforróbb gyengédséggel ölelvén 
meg Albániát mondá rövid bevezetés után, 
hogy neki bár milly nehezen e s ik , csak ne
hány napra is megválnia tő le , mindazáital 
fontos ügyekben elkeli utaznia, mert nem csak 
hazaszeretet, hanem az ő viszonos saját bol
dogságok is kívánja.

Albánia, mint Grange várta, felvilágú. 
tást kérvén , elkezdő: „Hogyan halgathatnék 
el neked valamit, kinek okosságát ismerem, 
és kinek én, az ajándékozottrámondás’ első piL* 
lanatjában tett eskümet, téged minden földi 
magasság’ tetejére emelni, fel kell oldanom?“

A’ Lady mindig feszültebb leve; valami 
aggodalmas sajditás mindig nyugtalanabbul da
gasztó keblét. —  „Az idő szoros“ folytatá 
Grange —  ,,most nyíltan kell veled beszél
nem , ha szélesen nem beszélhetek is. Te 
származásod , szépséged és gazdagságod —— 
ne magyarázd kevélységre , ha hozzá ragasz- 

Mulattató IV. 8
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tom: házasságod által velem — kérdésen kűl 
első dáma vagy Edinburghban; ha a’ szél 
ezentúl is kedvezőleg fuja szerencsehajónk’ vi
torláját kévés híjad leend , mint talán csak 
a’ név, hogy egész Skócziában első légy , de 
talán még ez maga sem ! A’ főváros’ Igazga
tója, Lord-Helytartó, Alkirály, oly lépcsők, 
mellyek egymáshoz igen közel fekszenek —  
’s annak , ki az alkalmas pillantást meg tud
ja ragadni, nem elérhetetlen !“

„Mit mondasz ?“ bele vága a’ Lady —  
„reszketek, mikor igy beszélni hallak.“

„Inkább az újság,“ — viszonzá Grange 
—  „én abban egy Donaldlányról meg vagyok 
győződve, —  mint a’ gondolat’ merészsége 
miatt! D e, mihelyt ezzel megszokott fogsz 
lenni, kebeled büszkébben fog a’ mellett emel
kedni. Bizzál mindent, a1 mi merészeknek 
látszik, pedig nem az , Edgárodra; maradj 
egészen, szokott szép körödben, mint a’ Li
liom a’ virágok’ országában, Királyné a’ férj- 
fiák’ szivében, igéző uralkodóné Holyrood —  
Houseben, és —  munkálkodjál mindenek felett 
egy alkalommal, melly nekünk nem sokára, 
de talán többé oly hasznosan soha sem muta- 
tandja magát. Kevés napok múlva két idegen 
fog beszólani hozzánk, kinek egyikét isme* 
red. Én mind kettőnek udvarison kötelezettje 
vagyok; a’ mi jövendőnknek egy része ő tő-
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lök függ; én nekik ragaszkodásomat és kész
ségemet minden mádon kívánom bebizonyít- 
n i, nekik annyi vendégszeretést mutatni, 
mennyit a’ legfinomabb kedvben járás kigon
dolhat ; ’s őket igen sokáig meg tartani. —  
Vedd elő tehát minden a’ szépségnek költsö- 
nözött hatalmadat, hölgyi kegyednek minden 
báját, gazdag elmédnek minden erejét, ezen 
vendégeknek itt tartózkodásokat felettébb kel
lemessé tenni; közönséges hiredet kissebbit- 
ni fogná, ha ők ezen várat , mint egy sem
mit nem jelentő nemes asszonynak puszta la
kát, talán már első nap, ismét elhagynák.44

Albánia szemét erősen, csaknem merően, 
függesztő reá. „Hogyan értsem szavaidat?44—  
kérdé nagyon nyugtalanítva —  „mit kivánsz 
tőlem? Már darab idő olta úgy rémlett né
ha nekem, valami kettős, veszélyes játékot 
játszol”

„Oly éles látású vagy?-4 válaszolá Ed
gár,  nem minden indulat nélkül. „D erék!-4 
— tévé hirtelen hozzá — „nem vétettem el 
magamat benned; te azon polczra születtél, 
mellyre a’ sors akar vezérleni. Ezen fe lü l—• 
a z , a’ mit tőled kívánok, bizonyosan könnyű 
és kellemes kötelességeddé válik, ha nevét 
a1 már neked ismerősnek megmondom.44

„Tedd hát azt.44
„Dermid Macdonald Glencoe , —  most

S*
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atyád’ halála után, a’ legközelebb álló nagy 
bátyja’ betegeskedésével, annak számos, har- 
czos Ciánja’ Nagya és vézére, ’s azon atyafi
nak jóakaratjából egy meglehetős várnak 
birtokosa.“r /

„És eziránt, — mondá Albánia, min
den asszonyi méltóságát érezve, elbámulva 
es felgerjedve egyszer’sinind — „kihez en- 
gemet kora gyermekség’ lánczai kötnek, hiszsz 
engemet vendégszeretésre felszólitni kényte
lennek , a’ mit hiszen én barátid közűi min- 
denikkel önkényt gyakorlottam? Ez iránt — 
engedd meg nekem is nyíltan szólanom! —  
vegyek e'n elő, ha ez általában méltatlan nem 
volna hozzám, eszközöket, m ellyek, legke
vesebbet mondván, a’ tettetéshez e's hamis-//
sághoz legalább közel járnának? Őrizzenek 
meg minden Szentek minden gondolattul, —  
melly téged sérthetne —  mindazáltal, a’ 
mennyire legalább az én szemem hat —  kí
vánságodnak valami más ezéi látszik alap
jául szolgálni, melly nekem, mind addig mig 
nem ismerem, —  két értelműnek kénytelen 
látszani!“
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2 4 .

H a m l e t .
j,Nincs az egész Dániában egy álnok is
Ki — főcsalárd nem volt.

H o r a t i o .
Azt m ondani, Herczeg ! kísértetnék
Nem volt szükség fel jönni sírjábó l.4*

Az Igazgató egy tekintetett vetett rá, 
mellyben fájdalom es tovább nem zabolázható 
hevesse'g látszának küzdeni; hatalmas lépegek
kel méné néhányszor alá ’s fel; azután ismét 
elkezdé kiilszin szerint , juházódást keresve: 
„szép gyengéjük nemes lelkeknek, minél igé
nyesebbek magok, annál kevésbé gyanítni va
lakiről roszat. Dermid Glencoe ifjúkori ba
rátod vala, az ő viseleté kezdettől fogva igen 
határozott volt; becsülnöd kellett viszatartóa- 
kodásátjjó indulatot érzettél iránta, sőtt ötért, 
ama1 viszályokkal teljes kézfogási vendég
ségben magad mellé hiyád azon helyre, melly 
talán a’ vőlegény’ öcscsét illette volna! ÍÉs 
most —  fel takarjam egy képről a’ leplet, 
mellytől vissza fogsz borzadni, de kénytelen 
vagyok, mert nem csak honszeretet, hanem 
egy kötelesség is , melly minden vércseppet 
bosszuállásra parancsol bennem, kényszerít 
arra! Szedd öszve hát indulatidnak minden
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den ereje't es tudd m eg: Dermid nem csak 
Karoly Eduárdot akarja elárulni', hanem ő 
volt az i s , —• ó hogy valamit kell szám
nak ki mondani, a’ mitől az emberiség visz- 
sza tántorog! ki az Oskár’ orozó gyilkosát
küldő!“ —*

Halaványan, ájuláshoz közel, esett hát
ra Albánia a’ nyugágy’ párnájára; de hamar 
ismét felkapá magát, és kiálta minden ere
jének elővevésével: „soha sem fogom azt hin
ni. Te férjem vagy, Dermid nekem soha 
sem adott okot a’ legkisebb kétségre nemes 
lelkűségén; én bizonyságot kívánok, ha egé
szen meg nem kell benned csalódnom!u

„Az irányzott árulásnak bizonyságai*4 
— feleié Grange—-„csak a’ szerencsés tör
ténetből általam elfogott jelirásokban lehet
nének , mellyeket te olvasni nem vagy ké
pes. De higyd el nekem, kinek boldogsága 
tiedtől választhatatlan ; akár reményijén Der
mid a’ maga és néhány szövetségesek’ Ciánjára 
bizakodva , valami meglehetős elsőbségre jut
ni Skócziában , akár munkálkodjék a’ király- 
ilag gondolkozókkal egyetértésben, elég, azt 
a* szándékot, sarkalja, a’ Fejedelemfit, ki rövid 
idő múlva ide érkezik vele , mihelyt ismét 
kivűl van Edinburgh’ falain, alattomban el
csípett és az ángoloknak által adatja; azért 
kell mind kettejüknek oly sokáig itt marad-
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niok, míg az én ellenintézeteirn által ezen 
árulás inegakadályoztathatik.“

,,Derinid árulója az igaz ügynek?“ —  ki- 
áltá Albánia „titkos ellensége Károly Eduárd- 
nak, kiért ő évek olta fáradhatlanál munkálko
dott? Soha, soha sem fogod azt belém beszélni!“ 

„Mivel ün szived megvesztegetett, mi
vel megvakittattál!“ feleié Edgár —  „mivel 
elétől fogva elhagyád magadat ámittatni Der- 
inid’ képmutató, az ő , mint neked látszott, 
szerény, helyes viselete által! De — %em 
fog még leesni szemeidről a’ lepel, ha én 
neked ezt a’ szineskedőt az ő egész, ördögi 
feketeségében, ha én őtet a’ te és az én Os- 
károm’ vérével befertéztetve mutatom ?“

„Beszélj csak tovább !“ —  monda a’ La
dy erőtlen hangon és bágyadtan le esett ka
rokkal —  „ne egyenként számold a’ méreg- 
cseppeket!“

„Gondold meg csak,“ — elkezdé Edgár 
„ugyan ki forgatta elméjében kezdettől 

fogva, kezedet meg nyerni, ha mindjárt ezt 
elrejteni igyekezett i s , és csak alattomban 
sürgette zsoldosa, Mac Rynó által? kinek le
hetett volna nyereségesebb bírásod, mintDer- 
midnek, ki azután , már atyád’ életében , a’ 
dologhoz képest, a’ Ciánnak IVagya leve , a’ 
mire most már előre nem látott történetből 
jutott ? ki simult, midőn Oskár elébe tété-
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te tt , legbuzgóbban a’ vágytárshoz, kit gyű
lölnie kellett? ki követte őt várába és szol
gált neki mintha alattvalójához tartoznék? És 
ni’ért csak akkor követtetett el az iszonyií go
noszság, mikor bennem Oskár’ védlelke olda
la mellől eltávozott ? m’ért nem követte őt 
Dermid ama' szerencsétlen napon a’ vadászat
ra, a’ mint pedig elébb mindig történt ? m'ért 
érkezett meg csak akkor, midőn a’ gyilkos
ságnak már megkellett esnie ? Tovább kér
dezzem ? No h át! ki vitte legelébb a’ vadá
szokat azon névre: Alián — kétség kivűl, 
hogy a’ gyilkosság’ gyanúját egy harmadikra, 
talán nem is lételezőre, fordítsa ? ki ha
jolt azután , hogy ezen hir’ első terjesztőjé
nek ne neveztessék gyorsan ismét más felé és 
akart: Albániát“ olvasni? ki vette a’ kardot 
magához és tartá őrizet alatt? ki tette azt a’ 
koporsóba, a’ minek alig gondolható valami 
oka? ki látogatta meg később egyes egyedül 
a1 sírboltot ? — És miért iszonyodott ő, ne
ked , a’ mint pedig illett volna, a’ halálhírt 
maga meg vinni ? miért távozott el az egész 
vidékről és futott Francziaországba ? miért —  
ó hányszor nem árulja el a1 legfortélyosabbat 
is a’ lelki isméret! — mond meg, miért lel
ték az én meghatalmozottjaim a’ koporsót, 
noha még Dérmid’ gyűrűjével pecsételve, de 
a’ kardot abban többé nem találva ?“
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A’ Lady, oly sok rettenetes emlékezet- 
tiil ostromoltatván, és egy úttal a’ még is 
csak felbugygyanó kétségtől ide ’s tova há
nyatván , sokáig nem felelhetett; reszketett, 
őszve kulcsolá kezeit és merően nézett az ég 
felé. ..Hagyj most magamban!44 —  kiáltá vég
re. — „Igen sokat hallottam, magamat tüs
tént rendbe szedhetni; ha vissza térendesz, 
lesz még elég idő , a’ tavábbirul beszélni. 44

Ebben Edgár meg egyezett, a’ legna
gyobb halgatást bízta rá, láthatóvá tette neki, 
hogy jelen helyheztetésében az életet más 
szempontból kell tekintenie, mint hajdan a’ 
felföldi várban, ’s közös bosszuállásra szólitá 
fel Dermid ellen. Akkor megcsókold kezét, 
be kiáltá meghitt Emmyjét, és elsiete.

-  25 .

„ A r t h u r ’ széke legyen ágyam 
Vénkosom párnám nem m elegéit 
S z e n t  A n t a l ’ k ú t j a  oltsa szomjans’'
Mi elta h ír szerelmem meghűlt.

Az Igazgató, mig utazása alatt magával 
tanakodott, nem egészen elégedett meg sza
vainak Albániára hatásával, csaknem saj
nálta, hogy őt a’ titokba avatta, mindazáltai 
monda magának , hogy e z , ha czélhoz akar 
jutni, el nem kerülhető vala, minthogy Lady 

Mulattató IV. 9
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Loudon a’ fejedelemfinél az újságé ingerét mar 
elveszte, a’ szorosan gondolkodó Dermidre 
nézve pedig semmi vonszó erővel nem bír. — 
Azonban, mindjárt átlátá, hogy Albánia, még 
trónra ki nézés által is, alig fog valamire vé
tethetni, mi, a’ mint ő vélte, felettébb gyengéd 
asszonyi érzelmének ellene szegeződnék, még 
is az utoljára rajta észre vett rázkodtatást, 
halványodást és szemeinek tüzes sugárzatit 
annak jeléül vette, hogy sikerűit neki, ben
ne Dermid iránt gyűlőlséget és bosszukiván- 
ságot gyútani. De a' különben éles tekintete 
megcsalá; mert mi azon beszélgetés után má
zsa teherként nyomta Albánia’ szivét, mi egész 
lelkét marczongá , ide ’s oda tétovázás vala 
mintegy ég és föld közt, emberiségbe hivés ’s 
abban teljes kétségeskedés , és a’ kinozó bi
zonytalanság közt, hogy férjét e vagy Der- 
midet, kiket mind kettejüket sok ideig a’ vi
lágosság’ angyalainak nézett, kelljen a’ setét- 
ség’ lelkének néznie. Egyikkel közűlök ezen 
esetnek kellett lenni; ha Dermid volt, mint 
Edgár őt feste, kinek lehetett még hinni; ha 
szanszándékkal rágalmazta őt lígy Edgár, milly 
fekete nem volt akkor saját lelke?

Midőn magát egész nap , ’s a’ követke
zett éj’ egy részén, ily fájdalmas meg gon
dolásokkal gyötrötte, a’ legközelebbi, nap
világos reggel valami niegnyugvásnemhez ju-
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to tt; meg győződöttnek tartá magát , hogy 
valaki törekedik, a’ szövetkezettek közt e- 
gyenetlenség’ magvait hinteni, ’s név szerént 
Edgárt és Dermidet, mint két le^hatalmasab- 
bat , ellenségesiteni , ’s reményié, talán az 
együtt munkálódás által, elsülend, mind két* 
tőt igazoltatni egymás iránt.

Ez a’ gondolat njjá szülte. Több napig 
rém részesült már fris levegőben; a’ napfény 
és kék ég, mellyek kecsegtetve kacsingattak . 
be a’ boltos ablakon, szabadba csalák ; azért 
néhány ismerősit meg hivott, vele egyszer is
mét Arthur Király’ székére fel menni, de ma
gát, midőn azok akadályoztattak, sem hátrál
tató szándékának kivételétől. Ez a! trón’ alak
jában felemelkedő szikla ugyan nagyobb ré
szént meredek és járatlanoknak nehézkes, a’ 
honnan azt a’ nép’ hiedelme a’ hajdannak né- 
melly borzasztó regéivel ruházta fel; mind a’ 
mellet a’ tájékkal ismeretest majd szélesebb, 
majd keskenyebb utak vezetik csaknem egé
szen a’.legfelsőbb ellapűlatig. Midőn Albánia 
Emmytől ’s nehány más szolgálóktól és szol
gáktól kisértetve, a’ terűltebb helyek’ egyi
kére jutott, csekély, könnyen meghágható 
magasságra azon felül, egy borosztyán és vad 
szőlő körűlfutotta mohpadot pillantott meg, 
egészen , mintha ott egykor egy ősz bárd 
pengette volna hárfáját. Többi kísérőit vissza

9*
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maradni parancsolván, csak Emmyvel maszek 
fel egészen. Mily felséges, vad regényes és 
felemelkedett kilátás fekvék lába a la tt! Ott 
mély völgyi torkulatok, inellyekből bazáltkű- 
pok és porfiroszlopok meredtek fel ; ott az 
agg vár’ omladéki, mellyben Mária Stuárt ön 
jobbágyaitól megfogatva tartatott, mi előtt a’ 
kegyetlen királyi nénjének karja közé futott; 
ott Sz. Antalnak, ama’ ballada által: „ó  
nyomor , nyomor hegy felfelé rs a’ t .“ nagyon 
ismertes kútja, ott a’ tornyos ó és uj város, 
mélyen alatta Leith árbocz és vitorla erdejé
vel! Keble szabadabban dobogott, tekintetei 
majd a’ tiszta légbe barangoltak fe l,  majd a’ 
messze, kék köd körül folyta távolba. ,,O tt, 
gondolá, „fekszik az én Felföldem , ott az 
atyai vár , ott nyugszanak hives csarnokok
ban a’ szülék és O skár!“ Ifjúkori emlékek, 
édes biísongás lepék meg ; homlokát kezére 
hajtá és elmélkedésbe merült.

2 6 .
„K i ül ott a’ szikla’ lejtjén,
Szebb mint hóldsugár,
Melly zöld galy közt száll a lá?kt

De majd levelzörej által ébresztetett 
fel álmaiból. Midőn szemeit felvető , a’ szik
lafal’ más oldaláról érkezett két idegent vett
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észre , kiknek egyike őt csudáivá szemlélte 
és társát kérdezni látszék. Mind ketten hu
szonöt és harmincz közti esztendősök, ’s egy
szerű , de finom franczia felső kapuiba voltak 
öltözve; az ifiabb, karcsúbban serdült és gyen- 
gédebben alkotott, az öregebb erősebb és zö- 
mökebb. Az ismeretlenek levevék kalapjai
kat, az idősebb közűlök és Albánia meg döb
bentek ; amaz Albániát ismerte meg , ez 
Dermidet.

A’ Lady’ zavarodása magától világos, 
ha az ember rá emlékezik, milly terhesen 
vádoltatott el neki kevéssel ez előtt ifjúko
ri barátja. De Dermidnek is elég okai vol
tak , — ezen véltlen viszontlátás által meg 
rendittetnie.

Már az első öszvejövetelnél közte és Ed
gár közt a’ mord Mac Rynőnak intései, ki 
egy látásra az i f j a b b  t e s t v é r t  mint Al
bánia’ vőlegényét , és legnagyobb veszély
szerzőjét látta , nem maradtak szivében ked
vetlen benyomás nélkül. A’ honnan akármint 
igyekezett is Edgár, őtet maga’ részére meg
nyerni , Derinid az ő finomságát és hozzá 
simulását, törekedését mindenkinek valami 
kellemest mondani, kivált Oskár’ nemes, nyílt 
lényével ellentételben, örökké szineskedésnek 
és hamisságnak tartotta. Későbben, Oskár’ 
várában sem győződhetett meg egyébről, ’»
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igy végre nem lehetett mind kettejüknek semmi 
köze egymással azon kívül mi a’ hon’ közös 
ügyét illette , hidegség , melly Oskar’ halála 
után ugyan az maradt. De még inkább neve- 
kedett Dermid’ idegenkedése, midőn Franczia- 
országban egyik atyafiával, ki az öreg Laird 
Grange1 nemzetségében igen ismerős vala, ösz- 
ve találkozván, ettől megtudá, Edgár gyer
meksége olta igen gonosz és nehezen zabo
lázható fiú vala, bátyára minden alkalommal 
irigykedett és fenekedett, ’s a z t, mikor az 
utazni volt, atyjánál rágalmazni igyekezett, 
és csak, midőn ennek halála után Oskár mint 
a’ jószágoknak uratért viszsza, vette elő a’ 
szíves “megbánás’ és legmelegebb testvéri sze
retet’ álarczát. Most már ezután nem volt 
csuda, hogy Dermid a’ hazai földre vissza jö
vete után kevéssel kapott azon értesítés által, 
Edgár Albánia’ férje, következésképen Mac 
Rynónak látása egy részben csakugyan meg
valósult, Albánia’ boldogságáért remegő féle
lemmel , sőtt valami titkos borzalomnemmel 
telt volt bé , azért nehezen nyugtatható meg 
magát, mikor későbben meghalló, Lady Har
riet Loudon most Edgár’ közelében lakik, ki
nek előbbi szerelmes öszveköttetése a’ koro
nát követelővel neki nem csak mindig utála
tosnak, hanem némelly más tekintetben gya
núsnak is tetszett.
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Ha tehát most Dermid’ arczvonúsaiban 
meglepetés mellett egyúttal a’ legbuzgóbb 
részvei’, sőtt szánás5 érzelme is fejeződött ki, 
a’ helyett társának ábrázatjából a’ legnagyobb 
hódoiás látszott; ha amaz nem vala képes, 
egy megszólalást találni , ez oly jól rendelt 
szavakkal közeledett , hogy azok Albániának 
azonnal felfedezék , Derinid őtet annak meg 
nevezé. Miután ez , rövid viszonozásra Al
bánia’ részéről , neki a’ leventeség’ minden 
szabályai szerint, állitá, magát szerencsésnek 
tartja, hogy most már Skócziának kevély
ségét is látta légyen, és , több a’ becsüle
tért és szépségért lelkesedett bajnoktársival 
tökéletes egyetértésben a’ tábori zászló’ fe
jér színe mellett szünetlen egy más, szinte 
királyi ugyan , de nem francziai , Liliomra 
is gondol, érzettel függesztő hozzá, hogy 
barátjának, mint ifjúkori ismérősnek, szen- 
tebb jogjai vannak, mint neki ezen tűnő 
pillantatokra, 's a’ sziklaszegletnél, melly 
felől jö tt , vissza vonóit.

Emmy is illőnek találta, a’ többi cse
lédekhez menni, Albánia tehát itten, hol a’ 
társaságnak minden erőltetése elmula, a* vi
lágos tetőn , csak lombal , sziklával és le
vegővel körűlöztetve , Dermiddel magában 
maradt.
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„Ó  ég! az élet még is szép!*4
r

Albániának nem ötölhetett eszébe, Der- 
midnek ezen pillantatban csak távolrul is nyi
latkoztatni valamit a’ gyanúról, mellyet Gran
ge iránta táplál, e's mellyet Albánia most, 
szemtől szembe lévén, nyilván incselkedő de
mon’ szüleményének nézett; épen oly kévés
sé gondolhatott arra Dermid, hogy Albániának 
még csak árnyát is felfedezze annak , mit 
férjéről tudott és gondolt. Sőtt inkább kö
telesnek tartá magát, őtet mindenféle kérdé
sekkel az időközről meg kémelni ’s azért, 
minden ily nemű beszélgetés’ elzárása végett, 
néhányszor készakarva Lady Grangénak szólí- 
tá. Albánia azt magában hálálva ismerte meg, 
’s kérdezősködött tőle Francziaországbani tar
tózkodásáról. Dermid beszélt neki némellye- 
ket, mik rá nézve mulattatok lehettek, ’s utol
jára azon bizodalinas közléssel is hitte ma
gát tartozni , hogy Albánia az ő társában 
JStuárt Károlyt látta, ’s magával együtt, ne
hány délutáni órákra Holyrood-Houseben azt 
is viszont fogja látni.

Lángoló pirosság terűit el e’ mellett a’ 
Lady’ arczán ; szíve halhatólag lüktetett; alig 
tudta zavarodását titkolni. Férjének kérése,
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a’ tisztelt vendegeket igen sokáig vissza tar
tani, annak az ő egész  belsejét felháborító kí
vánsága, ravasz, bujálkodási mesterséget e'rin- 
tő viselet által ezen czel elérését elősegélleni, 
annak elébbi beszéde, melly oly egészén mér
téktelen vágyat árult el valami királyihoz ha
sonló tekintet után , annak, mint 6 most tel
jesen meg győzetve vo lt, Dermidet egészen 
alaptalan vádolásai — mind ez egymást vált
va ostromolván lelkét őt a’ legkinzóbb rette
gésbe ejté. Nem találhatott mindjárt szókat, 
hanem nehány pillantatig megütközve süté le 
szemeit. Dermid’ viszontlátása, ezen nyílt, 
felséges, a’ környűlmények minden nyomásá
tól távoli magányban, megujítá Albánia’ ko
rábbi életének képeit; ő ismét mintegy test
veri kötelekkel érzé magát Dermidhez kötve, 
az ő honszeretete, az ő merész, Stuárt Károlyt 
a’ lelkesűléssel határos különös szeretése, 
melly a’ fejedelemfinek személyes ismeretsé
ge ésl eventés kedvelkedése által még inkább 
neveltetett, a’ legreinegőbb féltést ébresztek 
benne, hogy Dermidet vagy azt, vagy mind «/ 
kettejüket i s , veszély fenyegeti; ’s hatható
san szivére köték , hogy a’ gondviselés bizo
nyosan maga rendelte ezen öszvetalálkozást 
hogy ő általa intessen. Mindazáltal, mit 
mondjon Dennidnek? milly okát gyanusko- 
dásának, — milly csak hihető öszvefiiggést
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adhatott elő? Visszaélhetett férje’ bizodalmá
val? léphetett annak és másoknak közéjük? 
koczkáztathatta annak sorsát, becsületét, ta
lán életét is ?

„Halgat Milady!“ —  kérdé Dermid csu- 
dálván a’ némultot —  „kellemetlen íenne ta
lán engem még egyszer látnia ? nyugtalanítná 
talán engemet közelében tudnia?“

Most Dermid maga utbaigazitási eszköz
re vezette Albániát, mit az a’ gondviselésnek 
köszönve, mohon is meg ragadt. „Ne ismérj el, 
drága Dermid!“ — feleié Albánia —  „én 
becsüllek, én tisztellek teljes szivemből, min
dig kedvező valék irántad mint testvérem 
iránt, ’s most büszke vagyok, benned oly ma
gasra emelt vezetőt látni, de —  asszonyi szí
vek gyengék ’s enyém sokszorosan sebesített. 
Már csak mostani látásod számtalan behe
gedtnek vélt sebet felszaggatott —  nem jó, 
nekünk egymást gyakran láúnunk — Dermid! 
nem jön Edinburghba!“

Dermid elhült ; vizsga Albániára fordí
tott tekintete és annak félékeny, csaknem 
rettegő viselete el áruiá neki , hogy valóban 
több vagyon lelkében, mint nyilatkoztat, sőtt 
— közelebb járult az igazsághoz — talán, 
helybezete és kötelessége szerint, nyilatkoz
tathatna. Mindenre meg emlékezett, mi előt
te Edgárrul tudva volt ; egynemélly, mi előtte
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annak mostani míveleteben homályosnak lát
szott eszébe ju tott; annak tettetésmestersé
gére gondolt, az ő Igazgatóvá emelkedésére, 
’s a’ kedvességre, mellyben mindenik feleke- 
zetnél áll. —

„Kívánságod14 —  válaszold —  „eleitől 
fogva sinórmértéke volt előttem cselekvéseim
nek. Köszönöm Istennek , hogy még egyszer 
láttalak. Nem sokára a’ legkomolyabb köte
lességek szálltnak e lő , d e , akármint legyen 
is dolgom, tudjad, hogy a’ te boldogságod leend 
tárgya könyörgésemnek, a’ jelszó : Skócziáért 
és Liliomáért! utolsó gondolatom! ’S ezzel — 

szerencsésen Albánia testvér ! élj szeren
csésen , ide lenn mind örökre !44

Albánia sirt; kezét nyujtá Dermidnek , 
*s midőn t s azt szelíden ajakéhoz nyomta, 
kiáltó Albánia , bálát szivére tévén , csaknem 
felakadó hangal ,j és rimányié tekintettel: 
„Isten hozzád testvér! de most ne jöjj —  
sem magadban, sem más, ne jöjj Holyrood- 
Housebe!“

2 8 .
„H agyd  őket, uram, tanácskozni és semmit végezni.“

Már délelőtti óráiban a’ legközelebbi 
napnak jelenteié az Igazgató visszajöttét Al
bániának és meglátogató. Ha mindjárt tudta is,
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e’ csak lelkiismeret; hogy szavat követte légyen, 
még is felettébb megfontolonak tetszett előt
te , Edgárnak arról, mit Dermiddel beszélt, 
számot adni, ’s ezen kínzó érzelem tanácslá 
neki, a’ vele és a’ fejedelemfivel való ösz- 
vejövetelről egészen halgatnia. A’ nyájasság, 
mellyel Edgár hozzá be lépett, még köny- 
nyebbé tette ezt. Edgár azonnal nyilatkozta
tó , hogy, éppen kapott levelek szerint, a* 
tudott idegenek a’ mára rendelt esti vendég
ségre rábízhatólag el fognának érkezni, és 
hogy ő a’ mellett kicsinált mód szerint egé
szen számol Albániára. Ha minden vétségtől 
mentnek érezte volna magát, minden bizony
nyal úgy felele, mint szíve sugalló ; de, min
den világosítástól irtózván, nyilatkozás elől 
azon állitással csuszszant e l , hóQj' ő a’ házi 
asszony’ kötelességét legnagyobb figyelembe 
veendi., a’ mi pedig ezzel nem áll szövet
kezésben , Edgárra és barátira hagyja. Edgár 
ezen feleletet egészen olyannak találta mint
egy az ő rangjabeli dámához illik, és színes 
megelégvéssel vált el tőle.

Alig volt Albánia ismét magában, mi
dőn uj szordbgatódás, noha más okokból, 
fogta el. Tehát Károly Eduard eljö.me? Der- 
mid őt nem értette jó l, vagy a’ fejedelemfi 
nem halgatott szavaira? Elmulhatlan volt ta
lán mindeniknek megjelenése Edinburgban az
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egésznek javára. —  Akármellyiknek kellet 
is ezen esetek közűi lenni, az ó aggodalma 
az által nem enyhülhetett. Egész nap rette
gett e's futkosott az ablakra, valahányszor 
patkót hallott a’ várudvar’ kövezeten ; a’ jó 
libériába öltözött szolgák, az ajtók’ csapko
dása , az ezüstök’ előhordása, minden szo- 
rongatódzást okozott neki, minden ünnephez 
készületnek tetszett előtte, mellynél a’ feje- 
delemfi és Dermid áldozatra választattak. Le
borult a’ Mária’ képe előtt és Istenhez ’s 
a’ Szentekhez imádkozott, hogy, a’ mi kö
zéig, forditnák el, vagy ha ő maga csalódik, 
ezen félelmet leikéről vennék el. Csak miu
tán ez megesett, öltözteté fel magát szolga
leányaival pompásan ugyan; de lehetőségig 
egyszerűn, ’s oly indulattal járult a’ társasági 
szobákba, mintha torra menne.

Az ebédlő teremben már minden kivilá- 
gittatott és az asztal jóllehet csak mérséklett 
számú vendégekre, de a’ legfényesebben fel 
készitetett. Nem sokára megjöttek az Igaz
gató’ legelőbbkelő és hittebb barátjai höl
gyeikkel együtt; néhány ismeretlenek is mu- 
tattattak be neki; Lady Loudon, oly igézőn, 
de oly szabadon is ékesi'tve, oly kaczér, győ- 
zedelmi mosollyal, oly kecsegtető tekintet
t e l , mintha ma Páris’ almája forogna fenn, 
minden más dámákat felűlragyogott.
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Késlekedtek az evés’ kezdetével. Töb
ben együvé vonulgattak és egyről másról be
szélgettek, egyedül, mivel az illőség kívánta, 
nem unatkoznknémellycksuttogtak és mindenre 
figyelni látszottak; Albánia lobogott belsejé
ben és nehezebben lélekzett, ' valahányszor 
valami mozgás keletkezett a* nyílt ajtószár
nyak előtt. Az asztalmester olykor olykor 
az Igazgatóra nézett; ez intett neki; amaz 
szolgákat külde ki, nézni, ha senki sem jön 
eP Végre jelt adott egy trombita, helyet fog
n i, és leültek, mint a’ történet hozta magá
val, egyvelges rendel. Az Igazgató, nejével 
általeilenben, fogott helyett, Lady Loudon 
mellett; Albánia mellett két szék maradt 
üresen. Ha mindjárt minden részről látszott 
is valami hibítni, ezt mindazáltel finom élet
mód miatt igyekeztek elfelejtetté tenni, vagy 
valóban el is feledték az asztali öröm felett. 
Kivált Lady Loudon mindent elővett, a’ tár
saságot feléleszteni ; Grange erőlteté magát, 
vele vetélkedni , de neki nem sült el, nyug
talanságát eltitkolni, melly őt néhányszor 
még felállani is indítá.

Végre, nehány órák’ lefolyta után, ki hi
vatott. Levelet eldugva, egykissé megzavarod- 
ya , lépett be ismét és hírül adá hogy a’ vá
rattak nem fognának megjelenni, mivel va
lami hivatalos level’ kapása hirtelen eluta-



111

zásra inditá őket. Albániának kebléről szik- 
lateher esett le. Néhányan a’ vendegek kö
zűi , Grange es Loudon is , csudálkozva, za
varodva , sőtt kedvetlenül ne'ztek egymásra; 
másoknak csak a’ ki nem elégített ujságkí- 
vánás látszek kellemetlennek; de Albániának 
oly tekintetet vetett az Igazgató , millyet 
meg soha sem. Nem.sokára elszedek az asz
talt; az Igazgató Lady Loudonnak adá karját 
es kíséré, Albánia után még csak nem is nézve.

29 .

, , Édesen zeng szenyvrül a’ dal
Dalban a’ szenyv édesül.41

Alig lehet kétleni, hogy szándék vala 
feltéve, Károly Eduárdot és Dermidet Edin
burghban éjente hatalomba ejteni, Leith ki
kötőbe vinni és onnan az ellen’ kezébe szol
gáltatni; legalább azt mondják levelek talál
tattak, mellyekben Laird Grangénak kék pánt
likára és , a’ dolgok’ hogyan létéhez képest, 
Helytartóságra, remény nyujtatik. De Der- 
mid tette e a’ fejedelemfi’ megjelenését Edin
burghban semmivé vagy más nehézségek és 
akadályok találkoztak e nem határoztathatik 
meg. Valami bizonyost nehezen gyaníthattak 
Laird Grange ellen, vagy azt még is megbi- 
zonyítni és büntetni nem voltak képesek; mert
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felre tévén, hogy minden titkos ragaszkodói 
az ellenfelekezetnek most, mikor a’ követe
lőnek napról napra emelkedett reménye, ál- 
arczokat a’ leggondosabban fenn tárták, Gran
ge is sok ideig, meg Edinburgh’ elfoglalása 
után i s , alattomban a’ Jakobi'tákhoz számít
tatott.

A’ helyett ki tetszik, hogy az Igazga
tó , mindjárt a’ mentse'glevel’ veve'se után, 
Albániát Dermiddel egyetértésnek és maga 
saját plánjai’ elárulásának gyanújába vette , 
és abban a’ még ezen éjszaka azon szolgáktól, 
kik Albániát kísérték, vett tudakozódás által 
megerősödött. Mert mikor a’ Lady, ki csak 
reg felé szenderedett el, szemeit felveté, nem, 
mint szokásban volt, Emmyjét, hanem egy
más , általa legkedvetlenebbííl látott szolgá
lót vett észre, ki neki kérdezésére, rosszul 
csavart álnoksággal, értésére adá, hogy Ém- 
tny ő felségének parancsára igen korán elvi
tetett Holyrood-Houseból és Edinburghból.

Egy könny csordult erőszakkal Albánia’ 
szemébe, de azt vissza nyomta, és, jóllehet 
felettébb felgerjedve, erőltetett indulatlan- 
sággal nyujtatá magának reggeli ruháit. ’S 
alig esett ez meg, midőn Grangétól czédu- 
lát kapott. Reszkető kezekkel törte azt fel. 
Az a legigazságosabb harag’ érzésében ugyan, 
de mindig finomul választott, illő kitételek-
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ben íratott, és mintegy ezen tartalmai: „Al
bánia nem fog csudálkozni, hogy Grange 
Einmyt elereszte' e's hozzá tartozóinak vissza 
küldő; Holyrood-IIousében nincsen szükség 
közbenjáróra, valamint általában semmi ku
tatóra ; azért kénytetik Grange ót magát is 
kérni, ettől fogvást az ő tudta es tőle 
rendelt illő kise'ret ne'lkűl a’ várat el nem 
hagyni. Világos elméje’4 — folytatá odább 
—  j,maga fogja neki mondani, inilly illetlen 
legyen egy helyrerendelés a* sziklavadonban 
házasnőnek egy előbb kedvélttel, egy Igazga
tó’ nejének egy akármellyik harmadikkal a’ 
váron kűl. Grange ezután i s , mint eddig, 
minden öszveköttetést tehetségig kémélni fog, 
a’ miért tőle meg várja, hogy ő is, mint ed
dig, a’ házi dáma’ kötelességeit vigye, ős 
valahányszor Grange kórendi, az asztalnál 
megjelenjen; nem szükség, a’ gyakran meg
eső házassági egyenetlenséget város’ e's egész 
ország’ regéjévé tenni; de minden is, a’ mit 
Albánia’ különben kezdhetne, egészen sikeret- 
lenűl ütne k i , minthogy a’ fentebb előadott 
környűletek az ő bánásmódját, minden becsüle
tes fe'rjfiu e's minden jóerkölcsu dáma előtt, 
szükségesképen ki mentik, Grange'nak is, mint 
neki, tudva van, hogy az Albánia’ minden va
gyonának gondviselése Grangót egészen tör
vényes , semmi által fel nem fordítható mó- 

JMulattató. IV. 10
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don illeti. Egyébiránt fenn tartja magának , 
néha személyesen meg győződnie az ő mint* 
létéről, de kéri, olykor kellemetlen , nem 
változtatható dolgokat soha meg illetn i, va
lamint őtet írásbeli védelmezéssel is teljesen 
meg kémélleni.“

Albánia ezen sorok’ olvasása után halal- 
sáppadtan ejté le kezéből a’ levelet; egész jö
vendője fergetegesen állott előtte; hol különben 
csak virágokat, vagy csak könnyű töviskeket 
látott, ott most rémületes mélységet hive lá
bai alatt kiterűlni látni; férje kegyetlennek 
utálatra és gyülőlésre méltónak tetszék előt
te. Mind e’ mellett, midőn néműképen magahoz 
tért, elég igazságos volt átlátni, hogy el 
halgatása által a : Dermiddel öszvejövetelnek 
oktalanul cselekedett, és azért, még a‘ ne
mesebb gondolkozásnak előtt is, nem egészen 
fedhetetlennek fog látszani. Ahoz , kinek fe
dezze fel magát? kit hívjon segélyére? Mind 
azok, kik környezék, közelebb állták Edgár
hoz mint hozzá, már elebb mintsem ő ide 
jö tt, öszvekötve voltak vele; minden szolgá
lók tőle választattak; az ő egész vagyona, 
még személye is , Edgár’ hatalmában vala.

Számtalan könnyek után, mellyek részént 
tulajdon sorsa, reszént Emmy’ elvesztése miatt 
folytak, próbát tett Gangéhoz irni, és Der
middel ’s a’ fejedelemfivel tartott rövid be-
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s/.élgetéseről teljesen az igazság szerint érte- 
sité. De minthogy levelét feltöretlen, ámbár 
pecsételt borítékban, vissza kapta, és néhány
szor Lady Loudont Grange mellett mintegy 
diadalban kilovaglani látta; elveszte, legalább 
most még, egy csak tűrhető megbékélésnek 
is minden reme'nye't, de elvégző maga részé
ről tenni, mi neki illik. A’ szerint megjelent, 
ha vendégek voltak és egészsége megenged
te. Grange’ kívánságára az asztalnál, valamint 
az is néhány ízben meglátogatá, de mindig 
harmadik személyek’ jelénlétökben.

Milly kietlen vala Albánia’ szivében, nem 
szükség említni. Szánakozának bár magokban 
rajta némelly szolgálói, azért méltósága alatt 
érzé valamelyiknek ezek közűi magát kiadni. 
Ü tehát magát valami fájdalmas nemű gyö
nyörrel fogolynak nézte, sorsát, az egy ré
szént ugyan ezen várban szenyvedett Máriáé
u l  hasonlítá öszve, ’s bánatjának némű eny
hítését egyes egyedül, de gyakran fél napo
kig, énekelgetésben, lant és hárfajátszás
ban kereste.

10?
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„K ardod , m’ért piros az vértől?
Edua'rd! Eduárd ! —

A1 keselyűm et vágtam en agyon !
A nyám ! A nyám !“

Újólag csillogtak a’ magas teremek gyer
tyafénytől , újólag harsány musika hangzott, 
újólag nyíiszögött a’ vár leventékkel és höl
gyekkel a’ legdúzsabb ékességben. Az Igaz
gató Edinburgh’ szép világának ismeretes 
fényszeretéssel adott tánczmulatságot. A’ fe
jér Liliom is , noha megtöretve, jelen volt, 
de csak nézni, nem hogy maga is tánczol- 
jon; ezen kivánságát igazolta halaványsága 
és szenyvedő ábrázatja. Midőn a’ táncz ne
hány óráig tartott, Albánia magát némelly 
idősebb dámákkal, hogy háborítatlanabból 
beszélgethessen velők, egy oldalszobába von
ta ; de szaporán ifjabb hölgyek és kisasszonyok
tól vétettek körűi. Ez nem minden czél nél
kül esett. Az edinburghi dámák már Albánia’ 
eljövetekor hallották ügyességét a’ hangászat- 
ban, különös szeretetét a’ skót balladák és 
dalok iránt, ’s ezen hir mostanság, midőn 
gyérebben ment társaságba, meg ujult. Azért 
kíváncsik voltak, ha valyon a’ Lady’ tehetsé
ge az arról hangzott hirnek megfelel e, ’s
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többek közt elvégzek, őtet legelső alkalom
mal rá bírni, bogy énekeljen. A’ mai est 
ezen czél’ elérésére alkalmasnak látszván, 
kivált hogy a’ hivatalosok közt Misz L i d dy 
M a k i n t o s h  is jelen volt, ki nem csak 
nagy elméjűnek és minden mivészetben jár
tasnak, hanem még tudósnak is tartatott, ’s 
Albániától is igen becsűltetett és megkülön
böztetett.

Ezen szőszólló által rá bírták Albániát, 
hárfáját előhozatni. Akármilly kevéssé illett 
azzal öszve az ő indulatja, még is csak vi
dám vagy lágyan ható darabokat választott. 
De a’ dámák, kivált a’ fiatalabbak, nem elé
gedtek azzal m eg, hanem valami szomorút 
kívántak, igen borzasztót, hogy még azután 
is féljen az ember egy darabig, temető mel
lett elmenni, sőtt csak egy szobában lenni 
is régi fegyverekkel és képekkel. ,,Hát m it, 
édes barátnéim ? "  kérdé, a’ Lady, fejét a’ 
legöndörödő fürtökkel hárfájára hajtván. E- 
gyezőleg kiáltának, Misz Liddy mondja 
meg; ő legjobban tud az ily nemű dolgok
ról ítélni.

,,Ej, ha engemet kérdeztek, gyermekek!“ 
—  mondá Liddy —  „én csak egy balladát 
ismerek, csak egy módot, molly iszonyatos, 
siket sohajá siralmas hangjával egész lélekbe 
ejt és borzadalinat önt, az az Eduárdról és
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anyjáról való.“ —  „Igen ? azt az Eduárdról 
es anyjáról valót!“ kiálták mindnyájan, kik 
a‘ balladát ismertek és nem ismertek. Alba
nia felele ugyan, hogy ő ezt reg olta nem 
játszotta, de azért késznek mutatta magát, 
próbát tenni.

Éppen egy felhevitő reelt végzett az 
Igazgató Lady Loudonnal a’ tánczteremben. 
és székre akarta vezetni. „De nem!44 — mon
dó Harriet, lángoló arczára és hevesen hul- 
lamló keblére hivesitést legyezve —  „én nem 
fáradtam el, és ott a’ képes szobában ül La
dy, vagy inkább Szépliliom tündér, egy egész 
virágdivattul, jobbágyaitól, körűlöztetve. Azt 
mondják, énekelni fog. Kinek volna kedve 
onnan ki maradni?14

,,Hangját és játékát kellemesnek, de 
ízlését a’ választásban kétségkűl valami kö
zönségesnek fogod találni!44 viszonzá Grange, 
és magát Loudontól a’ szobába rs ott egy ablak’ 
mélyébe hagya vonni.

Albánia elkezdé: de alig végezte el az 
első strophát, midőn —  nem tudta későb
ben , ha az Oskárr megölésére való gondolat 
e az erdőben, vagy mintegy setét éjbül fel 
lobbanó villám! —  lepte úgy meg, hogy ke
ze közűi a‘ hárfa hangzva ki hullott és ő 
maga a‘ mellé földre omlott.

Képzelje kiki magának a’ köz háboro-
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dást, valamint Liddynek, ki pedig fiilhegy- 
gyei hallá, Albánia’ első mátkája a’ vadásza
ton veszett el, kétségbe esését meggondolat
lanságán ! Mindnyájan, mind kik a’ szobában 
mind kik a’ tánczteremben voltak, elő siet
tek; Albánia erős szagok’ elébe tartása által, 
nem sokára annyira magához is jö t t , hogy 
megtiltá , elvitetését. Annyival inkább ipar
kodtak a’ jelenvoltak, részvevősöket és gon
doskodásokat megmutatni; de néhányon csu- 
dálkoztak, hogy Laird Grange még a’ kül 
illőségre sem figyelt, és felakarták keresni. 
De majd füleikbe sugák mások , hogy ő ma
ga is azon pillanatban, midőn a’ hárfa lövés
hez hasonló esattanással földre esett, mint
egy szédelgéstől meglepetve , roszűl lett és 
gyorsan szobájába vitetett.

Ily környűlmények után illőnek találták, 
minden botránkoztatás’ kikerülésével eltávoz
ni ; csak Misz Liddy nem véteté le magát, 
akarmilly komolyan nem fogadta is azt el 
Albánia , hogy az éjei nála maradjon.
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31.

,,E gy  m a d á r  az, gyorsaságában 
Bujálkodik, ’s mint sas repül;
Egy h a l  habot hasgatásában,
M elly több ily nagy csudát nem szül •,
Egy e l e f á n t  az melly tornyokhoz 
S zokott, ’s hordoz nehéz hátán-,
Csúszó féregnemű p ó k o k h o z  
H aso n lít, ha mozog lábán.u

Albánia, a’ szenyvedést már megszok
ván, reggel tökélyesen meg erősödve érző 
magát, es, mivel férje esetét meghallá, mint- 
léte után tudakoztatott. Meg tudván, hogy 
orvos’ parancsából a’ szobát el nem hagyhatja, 
elhatározá, hogy balmagyrázatokra okot ne 
adjon, őtet meglátogatni. Betegségtől igen 
meglepetve és homlokán , ’s arczán mély ba
rázdákkal találta; Albánia’ gondoskodása ál
tal kellemesen meglepetve sőtt iiletődve mu
tatta magát. Miután ezen látogatást több Íz
ben megújította, Grange tőle a’ megesettek
ért bacsánatot kére, mivel őtet féltésből, 
melly pedig, kivált oly ritka jelességeknél, 
az igazi szerelemtől ritkán van külön , elis- 
mérte, de most már ki tudta, hogy az ő egye
dülléte Dermiddel csak történetből esett, 
hogy ő nehány barátnőit a’ kedvkirándulásra 
meghívott, de ezek azt einem fogadták. Mel-
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lesleg ragasztó hozzá, Emmynek már egy lo
vagló követet utána küldött, őtet vissza hív
n i , nem különben, Lady Loudon az ő indí
tására Edinburghot örökre elhagyta. E’ sze
rint a’ meg háborított házassági béke most 
me'g helyre allva látszék.

Albánia is a’ környűletekhez szabta ma
gát , követé szelíd, könnyen engesztelhető 
szívét és igyekezett felejteni. Bizonyos nemű 
nyugotság és viszonos nyájas viselet állt elő, 
melly mellett a’ Lady magát ugyan nem bol
dognak, de nyugodtabnak érzé. Edgár fel 
gyógyult, lígy beszélt a’ múltakról mint ok
talan , ámbár nehéz álmokról és iparkodott 
Albániát örökké olthatatlan szerelméről meg
győzni. Mind ketten együtt mentek és ko
csiztak ki ismét, és még a’ távolabb isme
rősök is vélték, a’ felleg, melly ezen házas
ságot borítá, most egyszer elvonult.

Egy reggel korábban és nyájasabban 
jővén Grange, mint szokott, Albániához 
mondá neki: ő gyakran jelenté kívánságát, 
ha a’ Leithot meg látogatá, valami hajóba 
bemenni és magát ennek csudálatos bel. 
szerkeztetéséről, mellyet Grange igen ékesen 
festegetett le , szemügybe vevés által értesít
ői ; ma ezen végre a’ legjobb alkalom ajánl
kozik , mivel ő és Albánia egy franczia kal
már-hajó’ kapitányától, melly el vitorlázásr 

mulattató IV. 11
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készén á ll, ebédre hivattak meg; ő Albánia’ 
megegyezésének reményében, már meg is 
ígérkezett és minden rendeléseket meg tett.

Nem csak, hogy magét kedveltetőnek 
mutassa, hanem tulajdon változtatásra hajlan
dóságáéul és ujságkívánásábul is rá állott a’ 
Lady. Dél felé elvitte férje. A’ révbe menő- 
dött- Itt már egy csinos, Grangétól az Albánia’ 
számára ezutáni hajókázásokra vásárlóit mulató 
hajó várakozott, tisztán öltözködött hajósok
kal rakva, és belől mind pompás szőnyegek
kel , mind gazdag virágkoszorukkal, ékítve. 
Albánia’ férje bemenet közben udvaris tréfá
ból s k ó t  L i l i o m n a k  nevezte azt.

Örvendező musika és álgyulövések kö
szönték a’ hajóról már távolra az érkező
ket ; Albániának egy aranyozott karszék 
eresztetett le, mig férje, a’ kapitány’ módos
ságát dicsérve, könnyű léptekkel ment fel 
felé a’ hajóláptón.

A’ franczia kapitány, ki ángolál is tö
kéletesen beszélt, egészen ki merité magát 
kedvelkedéseiben; egy drága asztal állt készen; 
mind a’ gazda, mind nehány vendégek, ki
ket neki mint tengeri hadi tiszteket mutat
tak be, majd nagyobb, majd csekélyebb sze
rencsével , fáradoztak az Igazgatót és nagyon 
magasztalt hitvesét a' legkellemesebben mu
lattatni* Asztal után mindenfelé elhurczolta-
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tott Albánia; minden kérdéseire feleltek; úgy 
felvidulva érzé magát, úgy egyszer ismét in
dulattól ment Örvendetesen, hogy férjének 
elragadó szivességg-;l köszönte a’ neki szer
zett gyönyört. Az addig elkészített theas*- 
talnál is nagy gyönyürííse'get okoztak neki a’ 
meg élt tengeri rémségek’ elbeszélései, ’s a’ 
beszélgetés alkonyig húzódott.

Most idejének láták, haza utazáshoz 
fogni; de az Igazgató’ sajkája, mellyet ő pe
dig korán vissza rendelt, nem láttatta magát, 
es Albánia, a’ tengerhez még nem szokván, 
felest mutatott, egészen setéiben térni a’ 
martra. A’ hivatalos vendégek’ egyike, mint 
Albánia hallá, egy dán kapitány, ajánlá azért 
magát, a’ tisztelt párt készen lévő ladikjá
ban a’ partra vinni; csak hogy igaz , vélte 
az, inátróczai nem beszélnek ángolól, és a’ 
ladik oly mulató hajóval, mint a’ skót L ili
om, legtávolabról sem mérkőzhetik.

Az Igazgató semmi kedvet nem muta
tott, ezt elfogadni, hanem inkább a’ sajkát 
akarta be várni; de minthogy mindig setétebb 
leve, Albánia’ kérése által rá véteté magát. 
A’ kalmár hajón és alant a’ ladikban lámpák 
gyútattak. Albánia ismét le lebegett. Grange 
és a’" kapitány követék a’ hajólábtón, ’s alig 
volt lenn a’ Lady, midőn a’ dán őtet a’ hajó»- 
szobába vezette. Grange valamit kérde, jól

11*
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lehet töredezve , az idegen hajóslegényektől 
azoknak nyelvén , és minthogy köztük mula
to tt , a* kapitány is újólag ki mene, ótet 
be hívni, ’s egyszer’smind embereit a’ legna
gyobb vigyázatra inteni.

32 .

„A« nem a’ fag y , ’s mord csípősség,
Sem szálló hó’ kelletlensége,
Mi rik ó lta t, az nem hidegség-,
Az az ő zord keménysége.
Á h , midőn G l a s g o w r á r o s b a  jö ttünk ,
Mint bám ultak o tt szem einkbe,
Vőlegényem ’s én a1 hölgy öltöztünk,
Ó kékbe, én meg rózsaszínbe.“

A’ dohos szag, a* gyenge világítás és 
a’ hajószoba’ egész belseje a’ sajkának csi- 
nosságátul, mellyben a’ hajóhoz jöttek volt, 
és az éppen tartott vendégségtől, igen szem- 
betiinőleg különbözött, az idegen kapitány
nak egészen tulajdonos jóindulalja, Albániá
nak ezen hajószert haza menetre ajánlani, 
szinte mint különös udvarisága, ótet magá
ban hagyni, egy kissé mosolyogtaták Albá
niát. Azonban , mivel a’ magabanlét utoljá
ra már igen is sokáig tartott, mivel kivűl 
az evezők’ és duzmák’ lubiezkolását hallá, 
mivel az ide oda ingás meggyőzte, a’ ladik
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már teljes, sőtt gyors haladásban van, elha
tározd végre magát az ajtót ki nyitni, és fér
je ’s a’ kapitány után nézni. De mint elbá
mult, mint megrettent, midőn észre vette, 
hogy nem csak a’ lámpák, úgy a’ nagy hajó’ 
fedelezetjén , mint a‘ ladikon , ki oltattak és 
a' hajószobábani világ messze terjedt körűiéi
ben az egyetlen, hanem hogy a’ ladik is már 
jó darabon távol van a’ révtől. Rémülve ki
áltott, rikoltott Grange után ; kérte, rimány- 
lotta a’ mátróczokat, azt előhívni; de ezek 
őtet már az ángolúl nem tudás miatt sem 
fogták érteni ha a’ habzajgás szavait meg nem 
siketítette volna is , azért, nem háboríttaták 
magokat munkájokban; de jött egy Mege- 
rához hasonló asszony elő, ’s megragadván 
izmos markdvTtl, vissza toszitá a’ hajószobá
ba és ángolúl fenyegetve kiáltá rá, csak szab
ja magát feszeskedés nélkül ahoz, a’ mi el
végeztetett róla; ő rajta kívül, kit ápolójává 
és őrjévé rendeltek, itt senki sem ért án- 
golúl vagy francziáiü ; de neki valamint a’ 
többieknek is tudtokra van, hogy a’ Mistrisz 
ugyan jó születésű, de éppen nem az Igaz
gató’ neje, a’ minek magát tartja; nemzet
sége jónak találta, őtet oly helyre vitetni, 
hol ugyan tengődhetik, de hozzá tartozóinak, 
gyalázatokozás nélkül; egyébiránt csak egye-
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dűl engedékeny vagy makacs viseletétől függ, 
türhetőleg vagy keményen bánjanak e vele.

Még csak ezen csaholó perlekedéssel ki 
ejtett szavaiból az éppen oly rutalinas, mint 
készküzdő aggasztyánnak, tudta meg Albánia, 
mi várakozik rá; mint u j  kirohanása egy 
vesuvnak a’ már elpusztított vidéket egész ré- 
műletes romlásában világítja m eg, úgy látá 
elAlbánia szerencsétlenségének egész nagysá

gát, férjének minden álnokságát és nem em
berségét* De ezen ellátás meg is fosztá min
den magával bírástól; térdre omlott; üszve 
gyűrte kezét; lépdelte haját; fenn szóval ki
áltott segélyt; a’ hajósasszonyt elakarta a’ 
szoba ajtótól rántani •> ki akart, a’ tengerbe 
akart ugrani. Hasztalan ! szél és hab és eve- 
zőrobaj sikeretlenűl hagyák elhangzani fáj
dalmas panaszát; könnyei csak a’ setét éjnek 
folytak; a’ szépség és ártatlanság’ szavára 
siketen vágta le az aggasztyán és czepelte 
őt egy szűk alomra. Némán’, mintegy kővé 
meredve, feküdt most a’ Lady, inig a’ furia 
le guggolván mindig ismételve elébe terjesztő, 
szedje öszve magát, hiszen semmi sem hasz
nál; a’ hajóslegények is tudják, hogy ő ok
talan szerelemből az Iofazjratóboz, oktalan 
kevélységből szépségében , eszét elvesztette; 
de iia magát nem csak esztelennek, hanem 
dühösnek is mutatja, úgy fognak vele bánni
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mint olyannal es megkötik. Albánia nem mél
tatta feleletre a’ fúriát; egészen el erőtlened
re fordult el tőle, csendesen a’ szalmára fe
küdt, buzgón Istenhez imádkozott, hogy többé 
felébredni ne engedje, ’s utoljára teljes gon
dolat nélkül valóságnak és halálhoz hasonló 
elgyengülésnek álmába merült.

Másnap észre vette, hogy itt ugyan sem
mi kapitány , hanem egy felvigyázó az evező 
legényeken és neki tömlöcztartója van, ki 
az aggasztyán’ férjének vagy legalább igen 
biztosának látszék. Ez, merőn és izmosán, 
de csúnyán nőve, merevény hajjal és utála
tos szemekkel, viradtakor a’ hajószobaba 
jö tt, valamit beszélvén , Albániának ismeret
len nyelven, a1 felvigyázónéval. alig méltatá 
őt megpillantásra, és midőn hozzá szólott, 
fejrázva, mintha nem értené, az ápolóhoz 
igazitá őt. Hogy a’ hajós legények őt nem 
érték —  később az ő nyelvüket Albánia bi
zonyosan ersinek tartá, és magokat hebri- 
dáknák — és őtet valóban őrjültnek nézek, 
arról tökéletesen meggyőzetett; de minden 
nyerseség mellett szánakodó tekintetet vető
nek néha reá, sőtt egy közűlök, ki őt hi
deg forgószélnél fázni látta, rá veté, ámbár 
maga csaknem minden takaró nélkül maradt, 
köpenyegét, rajta hagyá éjente paplan gyanánt, 
és nem vevő többé vissza.
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Megszabadulás egyébiránt semmi módon 
nem volt gondolható; mert csak akkor, ha 
eleséget kellett bevenni, és mindig a’ legfel* 
rébb fekvő öblökben, vettetett le a’ vasmacs
ka; -neki pedig akkor nem szabad volt a' ha
jószobát elhagynia, sőtt még a’ résekhez kö
zelednie sem.

33 ,

„M ég egy kis korig
Fenn ta r tá  m agát, mint egy tengeri niimph,
Agg  dalok1 törekit énekelgetre ,
Mint ki Ínségét nem foghatja fé lj
M int ama1 lételejhez született 

ruházott teremtmény —

r
Albánia már régen némán és még áhrá- 

zattal sem panaszkodva veté magát alá kese
rű sorsának, mindent mit tőle kívántak, meg 
lett, és csak a’ haláltól reménylet megváltást. 
Nem tartá lehetségesnek, hogy szenyveinek 
teljéhez, kivált it t , csaknem egészen külön
válásban emberi társaságtól, még hozzá adás 
járulhatnék. Es még is meg történt.

Egykor csendes időben a’ hajószoba’ aj
taja előtt állongálván felvigyázói, m iit ez ál
talában mindig tübször esett meg, minél to
vább ment az utazás , kevésbé figyeltek reá. 
Néhány szó, mit Albánia hallott, hallgatód-
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zásra inditá őt. Bámulva vette észre, hogy 
wind ketten angolul, mint anyai nyelvükön 
beszéltek; de —  menykőként találta meg 
őtet, midőn az asszony férjétől, ki a’ fedelre 
akart menni, még valamit kérdezvén, a’ mel
lett: „Allán !“— nak kiáltá.

Ezen nevet először a’ legTettenetesb ősz- 
vefüggésben, tudnillik Oskár* orvgyilkoltatá- 
sának gyanújába keveredve, hallotta ’s az lei
kébe izzó vonásokkal vésődött b e ; Edgár a’ 
nevet, valamint az egész előadást, költött
nek nevezte és most —  egy Allán volt fér
jének parancsára az ő porkolábja, tehát két- 
ségkííl ennek legszorosabb bizodalmában! És 
ngyan mit nem hihetett arról az ember ki 
Károly Eduárdot tőrbe akarta keríteni, % ki 
Albániát magát, kezdettől fogva mostanig, 
ön szeretésből és haszonlesésből , elein talán 
alacsony szenvedélyből, oly szinmutatássul 
megcsalta, ki őt most már a’ tenger’ és or
kánok’ dühének, a’ legsanyarubb hijánynak 
és ki tudja, még micsoda rettenetes sorsnak 
adta martalékai? Ezek, és hasonló gondola
tok oly erővel támadták meg Albániát, hogy 
le nem rogyás végett, magát egy ajtófélhez 
kapcsolta; érzé, hogy két fájdalmas könny 
tolakodott pillájából, és — úgy áUitá lega
lább az elbeszélésnél maga — midőn kezével 
hozzá nyúlt, látá hogy az vércsepp vala.
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Iszonyatos képzeletek vettek rajta erőt; a’ 
lehetség, hogy Oskar’ gyilkosának ajándéko
zd vonszalinát, bátyagyilkosnak oldala mel
lett nyugodott az Eumenidák’ égő fáklyájokkal 
és kígyóikkal üldözték.

l)e az ő kétséggel határos félelme bi
zonyosságot és megmenekedést keresett. Né
hány napig késlekedett, mivel semmi jó al
kalma nem akart adódni; de midőn azután 
tömlöcztartója egykor a’ hajószobában ela
ludt , erőszakosan megrázta, és fülébe kiáltá: 
Allán! Alján! Az felugrott, megrettenve lat- 
szék , száját vicsorgó gúnynevetésre húzta fél
re , és fejét azután ismét hideg nyugodtsággal 
tévé le a’ padra. Akármilly kevéssé jutott is 
ily módon Albánia valami meggyőzedtetés- 
hez, mitől maga is vissza borzadt, a’ nagyobb 
keménység, mellyel az ember ettől fogva bánt 
vele, ’s a’ nagyobb, mindkettejüknek majd
nem félénk előre vigyázása mindazáltal meg- 
erősitni látszának a’ mentett gyanút. Albánia’ 
lélekállapotja most már szomorúbb szomo
rúbb leve ; az ő szerfelett gerjesztett képzel
gése , minden, máskor oly nagy mértékben 
vett, kényezetek’ szűkülésével öszve kötve, 
a’ legmarczonglóbb képeket hozá elébe. El
kezdett féln i; hogy valóban megháborodik ; 
sokszor azt hitte, hogy már úgy is van, és, 
csak hogy valami másról gondolkodjék ; csak
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hogy magányának gyötrőjen erőt vegyen, ’s az 
őt fenyegető démonnal legalább tehetsége sze
rint küzdjön, most ismét csaknem szünetlenűl 
énekelgetett, mind nappal mind éjszaka, gyak
ran a’ hajószoba’ résein, majd szomorú, majd 
vig d .lókat. Ha felvigyázói mindjárt az el
lenkezőről teljesen voltak is értesítve , nekik 
is hihetővé leve még is, hogy a’ Lady most 
csakugyan elveszte eszét.

Meddig vala, ősz ve véve, ezen nyomor
ban, nem tudta Albánia megmondani; mert 
az alatt nem látott egyebet víznél, néha tá
voli partoknál, napnál, holdnál, és csillagok
nál. Csak? Mul l ,  JStaffa,  S k y  és L o n g -  
I s l a n d  neveket emlékezett hogy hallott a’ 
tömlöcztartótul és hajősoktul.

Végre, egy törnlöczsetétségű éjszaka, fel
keltetett egykor álmából az aggasztyántól; 
ez parancsolta neki felkelni és ki jönni ar 
hajószobából. Még oly setét vala, hogy Al
bánia csak egy nagy fekete sziklafalat látott 
maga e lő tt; a’ ladik valami kiállóhelyen fe
küdt. Egyik a’ legerősebb evező legények 
közűi karjára vévé , áltgázolt vele a’ vizen, 
és a’ partra tette. így jutott Sz. Kildára, hol 
a’ szánakodó madarász Fiiián találta, és kö
nyörült rajta.
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34 .

„M iily  bájoló,
Es miriy édes, égj- gyönyörű leiekbe«
Dicsőül ve érezni m agunkat, ’s tudnunk,
Hogy örömünk idegen arczof p iro s ít,
’S hogy a ’ nti bűnk idegen szem et nedvesít!•*

A’ három délután és estve , mellyen a’ 
számkivetett Sz. Kildán a’ kegyes papleány 
Ruthnak a’ feljebbiekről annyit beszélt, a* 
mennyit maga tudott, es ez azt nagyatyjának, 
az ősz Jonathánuak, rövid kivonatban ersi 
uyejvre által tett, az unoka Albániával együtt 
számtalan könnyeket öntött, a’ tiszteletes pe
dig mindig Ös/.vetett kezekkel es égfelé igazí
tott tekintettel halgatta. Neki , az egyszerű, 
világforgásban járatlan , —  szoros istenfélő 
embernek, valamint a’ vidám ártlanságban él
degélő leánykának , gyakran lehetlennek tet
szett, hogy oly mély tettetés és oly képmu
tató gonoszság egy emherkebelben lakhatnék, 
hogy oly határtalan szerencsétlenség érhetne 
egy ártatlant, de a’ felség, melly még most 
is környezd a1 Ladyt, az ő tiszta nézete, és 
minden magatartásának nem erőltetettsége 
szavainak igazságán nem engedének ké
telkedni ; a’ könnyűség pedig és világosság, 
mellyel mindent festett, azt mutatta, hogy
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elméje legfeljebb a’ legréműletesebb pillanta- 
tokban ingadozott, de a’ mellett magát fenn 
tartó és most ismét tökéletesen felemelke
dett; Kildán léte még is semmi kétséget nem 
engedett az eset’ igazságán.

Most pedig, midőn Albánia elvégző, mind 
a* két halgatőt, Jonathán’ bibliai kitétele sze
rint , a’ fájdalom és legmélyebb bánat ágy 
lepé meg „mintegy pánczélos férjfui;4" az Al
bánia’ egykori és jelen helyhezetének , ama’ 
bővölködésnek és fénynek, ama’ köz, testi 
és lelki nemessége által igen megérdemlett 
hódolásnak, a’ durva ruházattal, a’ széltől és 
zivatartól alig védő földkunyhóval, a’ kemény 
eledellel és száraz cserényből font ággyal, ösz- 
vehasonh'tása , őtet egyszer’smind példájául 
tevék minden földi nagyságnak és szánandó 
áldozatjává embertelen kegyetlenségnek ; az 
ő szeretetre méltósága és szelídsége a’ szénást 
egészen saját szenyv’ fájdalmáig emelték. —  
Mind ketten megfogák kezét; Jonathán job- 
ját reszkető halavány kezével szórttá ; Ruth 
bálát simogató, mint egy beteg gyermeket 
gyügyögtet az er ber. De nem sokára, felszö
kött a’ tüzesen érző természet’ gyermeke, le 
térdelt a’ Lady előtt , ki fakadó könyhulla- 
tással ölébe vető magát és fogadé , mindent 
ineg próbálni ki szabaditására , ha magának 
kellene is neki lennie eszköznek! Az ősz áld*
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va teve kezét Ruth’ fejére. El határozta- 
tott, a’ következő nap, az utolsón Jonathan’ 
bizonyos elutazása előtt , a’ továbbiról ta> 
nácskozni.

A’ tiszteletes hajnalban felébredt és an
nak ragyogásánál, melly a’ nádfedelnek egy 
nyílásán tőre á lt, sokáig imádkozott Isten
hez megkönnyítés és segelemért. A’ megil- 
letődő Ruth elhozta Albániát Kilián’ kuny
hójából. Jonathan csak annyit tudott a’ Skó- 
cziában történtekről, hogy az ángol feleke
zet meg tartotta a’ hatalinasabságot és Lord 
Grange nem csak Igazgató még Edinburgh^ 
ban, hanem a’ legfélőbbeknek is egyike. Ha 
tehát ellenne segélyért folyamodnék az em
ber, ki merészlene vele mérkőzni, vagy mi 
módon jutna Albánia különben ismét hazá
jába és atyai örökségének .birtokába, az itt 
egyesülteknek , minden gondolkodás mellett 
is, egészen rejtve marada; csak annyit hitt 
a’ Lady, hogy magának minden Macdonald- 
t ól , mindenek felett Dermid Glencoétól , a’ 
legbizonyosabban ígérhet segélyt mind taná
csai mind tettel. Végre meg egyeztek, Al
bánia’ életét vagy halálát még titokban tar
tani ; a’ helyett Jonathán a’ Skócziához kö
zelebb fekvő szigeteken a’ dolgok’ mintlété- 
ről szoros tudósítást akara venni, ’s azon 
esetben, ha a’ környálmények meg engednék
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minél elébb hirt juttatni leendő veje állal 
a’ Macdonahlokhoz.

A’ másnap elkövetkezett búcsúkor szi
vükre kötő a’ pátriárchaként lisztéit pap nem 
csak Fiilánnak és Erthának, hanem minden 
szigetlakoknak is az Istentől rajok bizott ide
gent ; és erősítő nekiök, hogy ő azt, a’ mit 
annak teendenek, mi neki magának tettet fog
ja tekinteni. A’ kedvező Ruth minden csak 
nélkiilezketőt saját ruhájiből, erősítő orvos
ságokat és író szereket is Albániának ha
gyott, ’s Ért ha’ gyermekeit nekik igen drá
ga csekélységekkel ajándékozá meg , csak 
hogy a’ nagy rangú idegen dámát soha se 
szomorítsák m eg; Jonathán’ ittléte alatt a’ 
sziget vénebbjei , Fiiián és több parti halá
szok közt egy intézet is csináltatott ki, hogy 
kelljen ezentúl szomszéd szigetekbe gyakrab
ban híreket “Vinni, és onnan viszont kapni.

A’ nap , mellyen Jonathán és Ruth 
az ifjonczal, ki magát tanítóságra határoz
ta , a’ partra vonultak, hogy megváljanak, 
közös gyásznap vala. Minden benlakó köny- 
nyeket öntött és áldá az elmenőket. Albánia 
és Ruth alig válhattak el egymástól, és 
csak nagyatyjának egy szelid mondása ho
zott Ruth’ leikébe megnyugvást és bátrat. 
Albánia már jobban meg szokta a’ bánatot, 
mintsem magát a’ kerűlhetetiennek fel ne ad-
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ta volna, ’s a’ remény ismét elkezdett, su
garukat vetni setét elméjébe.

Alig nyolcz hét.’ lefolyta után már egy 
jó formán gyarló hebridi ladik jött az egyik  
legközelebbi szigetről , mellyben Ruth Írás
beli híradás mellett még több darab ruhát 
és egyébb készséget, a' mi Albániát job
ban mint minden inas örvendeztette, nehány 
könyvet és egy, ha bár kívülről durván for
mált, de igen dereLasan készített, hárfát is 
küldött.

%5

„ L o c h i e l !  L o c h i e l !  vigyázz a’ napra,
Ha a’ L o w l a n d  o k * )  közeinek jöend hadra-, 
Vérrel hat elein egy halotti t é r ,
C u 11 o d e n’ kizáita tusában sze't ve'r.

Ó «írj Skóc/.la! várnak tömlöczek,
Ó «irj várhalál I — a1 véres sebek 
Többek mint könnyek ! — a ’ gyilkoló 
Kard Cnlloden1 földét vérrel hizlaló.*4

Hogy ezen rejtélyes történet’ fonalát, 
melly most már,  csaknem egy szavadnak el- 
folyása után , alig ha egészen fel oldozható, 
legalább a’ mennyire lehet ki bonthassuk, még 
egyszer Skócziába és ennek fő városába visz-
°) Az Alföldnek la’.ói , leik az angol fe lekezetid  

tartottak.
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s*a kell térnünk. Károly Eduard e's Dermid 
ki maradáaak, mint mar emlitletett. a’ talán 
szerencsétlenséggel fenyegető vendégségbőlt 
é.s Edinburgh’ tájékának egykissé rémséges 
megvisgálásáról barátjaiknak naponként erő-, 
aodő seregébe tértek vissza. —  Ezek a’ 
hatalmas Marquis Tullíbardine’ eljövetelével 
rövid időre oly tekintetesekké lettek , hogy 
kedvező foganattal merészelhették, a’ W i l 
l i a m  erőségtől nem messze táborozó királyi 
hadi népet megtámadni , C o p e ’ ellenséges 
Generális’ táborával győzedelmesen szembe 
szólni, P e r t h e t  és D á n  d é r t  be venni 
éá Edinburgh’ elfoglalásárul gondolkodni.

Körül belől ezen időtájban kellett Albá
nia’ erőszakos elvitel ésének , a’ Leithi rév
ből , történnie. És valóban, azon esetre ha 
Laird Grange valami, talán kétségbeesés ál
tal okozott, felfedezése miatt Albániának va
lami veszélyt hozótól , talán őtet a’ világ’ 
szeme előtt örökké bélyegezőtői, félhetett 
— egy másik indító oka cselekedetének de  
alig látszik a’ lehetse'g’ országában lenni I —  
akkor igen ideje volt, egy oly veszéllyel fe
nyegető vádolót elnémittatni. Mert már ősz* 
kezdetén, még egy nappal a* Copén ki vívott 
diadal előtt*) bement a5 vitéz C a m e r o n
*) A’ benieiiet«*l 20-ik az ütközet 21-ik »eptemberbea 

történt 1743.
Mulattató. IV. 12
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L o c h i e l ,  mintegy ezer, nagyobb részént 
nyolcz lábnyi hosszú kaszákkal fegyverezett* 
Felföldijeivel Edinburghba , annak találása 
nélkül, hogy az Igazgátoi hivatalra nézve va
lami változás történt volna meg. Felettébb 
hihetőleg most még a’ tulajdonkénti , de s'* 
város felett helyheztetett fellegvárba vonta 
magát vissza Laird Grange. Ezen okból, és 
a1 mostantól fogva mindig meg meg ujiíló ha
di mozgások miatt úgy látszik senki sem h§ 
vette észre Albánia’ eltávozását ; mindenki 
igyekezett mindenét, mi előtte drága volt, 
bátorságba tenni; a’ ki azért Lady Grangéra 
emlékezett, a’ várban hitte lenni, vagy aa 
ntyai jószágokra a’ Felföldre futva, vagy más 
hátorságos oltalomban.

El mellőzzük a’ további, igen fényes 
harczi előmentét a’ koronakövetelőnek; mint
hogy e’ korban Lady Grange már a’ messze 
fekvő szigeten vala, de meg nem tagadhat
juk magunktól, a’ Grange által oly gonoszul 
rágalmazott Derniid Glencoénak egy charak- 
tervonását röviden felhozni.

Ezen szerencsés had folytatás alatt ugyan 
is a’ követelő a’ hozzá szított Felföldiekkel 
egy felséges mezei lak’ közelébe jutott, mely- 
lyet a’ hajdani Statustitoknok Gróf S t a i r  
nemzetségének főlakjául épített. Mivel pedig 
ezen Miniszter kezdettől fogva a’ Felföldiek-
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nek nem csak mint leghalálosabb ellenségük, 
hanem mint a’ glencoei \ e'rfördó'nek okozója is 
tekintetett; tartottak tőle, hogy a’ táborban 
le'vő Macdonaldok most, kivált mikor a* ve'r- 
fjoszszu szent kötelességnek ve'teteít, az el- 
dődeiken tett iszonyúságokat azok’ üldözőinek 
ntóin meg fognák bosszulni , a’ mit, hogy az 
ellen’ elkeserítene meg inkább ne ingereltes- 
sek , elkerülni kívántak. A’ honnan egy hadi 
tanácsban elvégeztetett, a’ stairi örökségi vá
rat kirablástól és felgyótástól védőrizet által 
hátorságosítni. De alig hallotta ezt meg Der- 
mid Glencoe, a’ szintén ott megölt Mac Jan- 
nak unokája, midőn, Ciánjának ötszáz és öt- 
rcnével rövid tanakodás után , a’ fejedelem- 
fitől ezen védői-izet’ felállítását magának és 
magáéinak mint illető díszjogot kívánta ki, sőtt, 
minthogy a’ jóváhagyás nem hamar követke
z e t t , megtagadás’ esetére a’ maga és embe
rei’ elmenetelével a’ táborból fenyegetődzött. 
Kívánsága azért megállapíttatott, és a’ nemes 
hős nemes rokonaival meg őrző mostan egy 
oly férjfhi’ örököseinek tulajdonát, kinek pa
rancsára az ő nagyatyjaik és atyjaik ólálko- 
dólag meglepetvén , meggyilkoltattak és a’ 
lángoknak martalékul adattak.

Még egy ideig koronázgatta Károly 
Eduárd’ harczi kezdeteit a’ kedvező siker; 
do majd elkezdett szerencsecsillaga homályo-

12 *
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sodni ’s csak azért ragyogottnak látszott , 
hogy, —* Skóezia’ függetlenségével együtt, 
űrökre letűnjek. Vagy azért, hogy a’ feje
delemé gyengeségből és tapasztalatlanságból 
Cope’ megverését nem használta illően, éa 
általában ott késett , hol győzedelmes dan
dárjainak gerjesztett felgyáladása csudát fo
gott tenni, vagy hogy mint ugyan Laird Gran- 
gének példája bizonyítni látszék , bizodalmát 
a’ honszeretetben és hűségben leselkedve meg 
csalták, elég! a’ nagy sivatagságon Cullo- 
dennél a’ skót ármáda az ángol és ennek szó- 
vetkezettjei által, a* Cu mb e r  la ndi  Her- 
czégnek II. György fijáuak vezérlése alatt, egé
szen megtöretett és semmisittetett *). Károly 
Kduárd volt egyik az első, ki ezt a’ varázson 
ható szót kiáltá „Menekedjék a’ ki tud !“ és 
folytatá szaladását, némelly előltözések és 
rémségek alatt , meg is , noha egy harmincai 
ezer font Sterlingből állő jutalom tétetett fe
jére, a’ nagyobbára szűkölködő, hegyi skótoktól 
ki nem adatva, öt hónapig a’ hegyeken és he- 
bridi szigeteken keresztül, inig Francziaor- 
gzá'gba vergődhetett; a’ Felföldiek’ maradvá
nya, Eduárd’ félénksége miatt felháborodván, 
a’ mindennemű kegyetlenség által, mellyel aa 

% ellen győzedelmét fertézteté elréinittetvén, 
vissza voná magát ’a’ természettől bóltositott 
v*) ik tfri April. 16-kán.

i
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sziklafalai köze ; Skóezia ege'szen angol hata- 
’lom alá e se tt , es a’ .Stuartok’ neve elenyé
szett, ha meg az uralkodók’ laistromáből nem 
i s , de a’ történetből.

Most végre látszik, hogy Laird Grange 
kártyáját, melyben ő , mindig saját játékát 
tartván szeme előtt, tettetőleg majd egyik, 
majd másik felekezetet láttatá, felvető és a’ 
győzedelmestől ámító ragaszkodásának jutal
mát elnyerő. Legalább kitapogatá a’ tisztele- 
tes pap Jonathán megyejinek legtapasztaltab- 
jaitól, az éppen érintett történeti események 
mellett, hogy Grange nem csak Igazgató még 
Edinburghban, hanem általában egyik a’ leg
hatalmasabb parancsolok közűi Skócziában, 
és hogy azért, a’ dolgok’ mostani állásában, 
nehezen vitethetik ki valami ellene*

„Ó hölgyszerelem, sierafkép 
i Borult földi éjben!

T é vagy, mi oly e rős ,  mint szép,
H a  más r i rad  szenyvben/*

Ezen állításnak űgysága, melly az 4 
jámbor, csaknem nagyon is tűrő indulatjára 
mély benyomást teve, fájdalom megerősödni 
láts'.ék. Mert noha mind ő , mind lluth’ je 
gyese, némelly nekik bizonyosnak rémlő utón,
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Dermid Macdonald es nehány másokhoz ezen 
nemzetségben leveleket juttatni próbálgattak, 
mindazáltal soha sem mutatkozott abból foga. 
nat, sőtt, nehány azokból, mellyeket Jonat- 
hán’ pártfogói kereskedőbarátjaikhoz vagy más 
egyenesen gondolkodó férjfiákhoz tovább adás 
végett küldöttek, azon kéréssel és intéssel 
jöttek vissza , őket ilyféle megbízásokkal 
meg kémélljék és magok is álljanak el hason, 
ló iparkodástól, mivel Laird Grangénak min» 
denütt szeme és füle van, egyébiránt igazság» 
ról most Skócziában gondolkodni sem kell, 
8Őtt inkább mindenki, ha csak legtávolabbi' 
gyanújába esik is a’ Jakobitákkal , név sze
rint a’ Macdonaldokkal egyetértésnek, vagyo
naért , sött maga és eveinek szabadságokért 
és életükért reszkessen.

De mi a’ férjfiakat el csíiggeszthette, az 
ember szerető Ruthnak indulatjában csaknem 
ábrándozó lelkesedést gyálasztott. O mindun» 
tálán Albániára gondolt; benne egyszers’mind 
a’ legmagasabb hölgyiségnek ábrázolatját és 
a’ szénásra legméltóbb áldozatot látta; fel fo
gadta neki és önmagának , nyugtalanul az ő 
megszabadításáról gondolkodni, ső tt, magát 
az égtől magától hívé arra meghívottnak ; a’ 
mellett a* nagyatyjával tett utazások által a* 
gondvisélésben hivést, bátorságot és álhata- 
tot sajátított magának, rnellyek talán csak
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ily néma természetleányinál, csak derék, ba 
már míveletlen, hegyi vadászok, és sziklaha
lászokkal való társalkodásban nevekedettnéi 
csak erdővel sziklával, fergeteggel és habok
kal megbizakodottá lett leánykánál táláltat
hatnak. Azért a’ mind Jonathántól mind a’ ne
ki eljegyzett paptól óhajtott egybekelésre csaic 
azon feltétel alatt adá egyezését, hogy lágy 
érzésű lelkeknél az ő jó czéljának eléréséra 
egy kis úti költséget gyűjtsenek és neki azu
tán megengedjék, hogy Albánia’ javára maga 
merészeljen egy próbát.

Rövid időre esküjök után , mikor Jonat
han és Ruth’ férje egy ideig ismét egyházi ke- 
riiletjőket kénytettek beutazni, útra indult, 
csupán egy é ltes , de még erős egyházfitól 
kisértetve, és egy Albánia irta levélkével, 
mellyet elővigyázatból váljába varrott, el
látva, ezt, azon űrügy alatt, egy atyafit akar 
Skócziában meglátogatni, az ottani ki tétel 
szerint „minden szigeten is túl54 folytatta, mig 
nem G l e n e l y b e  érkezvén ott szerencsés 
sors által egy felföldi leányai ismerkedett 
m eg, ki hazájába tudnillik azon vidékre, hol 
a’ Macdonaldok Iakozának , akart vissza tér
ni. Sikerűit Ruthnak ezt a’ vele hasonérzetű. 
leányt czéljának meg nyerni; L e t t y ,  éppen 
oly okos, mint gyors és határozott, magára 
vállalá, a’ Ladytól való leveike mellett, kör-
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nyűlállásos szóbeli tudósítást is vinni Dermid 
Glencoehez vagy egy a’ másikkal közelről ro
konhoz» Csak ekkor indult a’ szeretni való 
fiatal hölgy vidúlt szívvel vissza, ’s örven
dezve találkozott öszve nagyatyjával és fér
jével. —

37»

„J6  napot,  nem >s ur legény!
L ‘fg)'en áldás békesség! 
ld<3 kisasszonyom szegény 
Rendelt utoljára még.“

Dermid a’ mord sziklatorkulatban nyu
godott mint a1 sas, mellynek szárnyát egy 
nyíl benj'tá. Minden , a’ jni meg neki kedvei 
vala, a* hazának szabadsága, oda volt. Al
bániát soha sem merészelte magáéihoz számol
ni , és őtet m ost; ha nem boldognak is , de 
Edinburgh’ várában elrejtve hitte.

Midőn egy reggel, puskával kezében, 
nem annyira vadat ejteni, mint a’ legdurvább 
kietlenségben maga magát elfeledni, ki mene, 
egy vastag faderék megöl egy serény , ma
gas növésű leány lépvén elő, megszólító: ,,Té
ged’ kereslek Dermid Macdonald Glencoe, és 
hozom neked , messze sziklákon és habokon 
tulnan , — köszöntését a’ legszebb Ladynak 
Skpcziában.“
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„Eredj a’ bolondok’ házába, leány!“—■ 
felelő Dermid komoran — „Vagy talán jú- 
dásjutalmat akarsz tőlem nyerni kelengynek? 
Az en szerelmem meg hala — “

,,Uram ! meg nem hala,44 viszonzá Letty 
—  „noha annyi, mint elevenen eltemettetett; 
„en — Lady Albánia Granget — csaknem a’ 
tengerek’ végén —  Sz. Kilda sziklaszigeten 
tudom !44 —

Most csakugyan őrjűltet hitt Dermid 
maga előtt látni, ’s abban megerősödött, 
mikor a’ leány gyors kezekkel bontá le fe
jerői lekeres haját. De mint elbámult, 
midőn neki Letty egy öszve gyűrt papirsze- 
letet nyújtván, ő azt kiterjesztő, ős most 
Albániának még ifjú korából ismert, közira
tát olvasá: „Dermid Macdonald! Ti mindnyá
jan a’ Macdnald törzsökből! szabadítsatok 
meg engem’» Már kőt ev olta senyvedek a1 
legnagyobb nyomorúságban Sz* Kilda sziklán, 
tulajdon férjemtől oda vettetve, Dugald Mac
donald’ leánya.44 Nehány perczig reműletesen 
emelő Dermid szemeit a’ fellegekre, mintha 
menykövet szőlítna le az égről. „Most tudom 
már,“ —  mondá azután siket hangon —  „m’ert 
nem itta Culloden’ pusztája az en vereinet 
is !44 Azután parancsolta Lettynek , az ő om
ladozott várába ’s ott kapusnejához menni 
ős ő reá várni.

Mulutattó. IV. 13
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Midőn, nem sokára utánazván, Letlylől 
mindent, mit Ruth reá bízott, meghallott, 
es mi meg neki homályos vala, szorosan ki
tudakolta, egy kis arany lánczot adott a’ 
leánynak, ezen hozzá adással, mi Lettynek 
jutalmazóbb vala, mint az ajándék: „Köszö
net neked, hű leány! Ruth ki tudta válasz
tani kÖvetjét. Neked nem szükség halgatást 
ajánlanom.:í

Ezen pillanattól fogva nem ismert Der- 
mid szentebb kötelességet, mint mindent ten
ni Albánia’ ki szabádítására. Ciánjának min
den tagjához eljárulgala selejtes felföldi kön
tösben, mind a’ vele együtt még számkivetés- 
ben és rekesztésben lévőkhöz,. mind azokhoz, 
kiknek, hogy a? meg éppen neg nem szelídí
tett hegylakókat lassanként megnyugtassák, 
javaiknak bírását ismét vissza engedték. Der- 
mid mindnyájoknak mint közös, de igen becsü
letben járó ügyet is terjesztő elejökbe, törzsö- 
kök’ leányát meg&zabadítni és bosszulni, ’s 
egyszer’smind Laird Grangétól az Albániától és 
az ő rokonságától oly gyalázatosán elvett bir
tokokat ismét vissza ragadni. Oda is vitte 
nem sokára fáradhatlan buzgósága által a’ 
dolgot, ?kivált hogy Albániának Edinburghból 

1 sőtt egész Skócziábul eltűnése, elhírlelődni 
kezdett, bogy minden rokonok’ Öszve szövet
kezése által mind a’ skót parliament visgálat
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alá vételért sürgettetett, mind egy felre fek
vő öbölben sebes hajó készíttetett ki'es ada
tott kormánya alá.

Mint intézteitek e's vitettek légyen a’ 
törve'nyes tanácskozások , milly fortélyokkal 
éltek Laird Grange’ részéről , ki sül egyik
nek azon kevés írók közűi, kik ezen törté
netről említést tesznek, a’ skót egyház’ egyik 
térítőjével közlött megjegyzéséből, hogy az. 
ifiu pap, Ruth’ férje, feleségével egyetemben, 
Edinburghba kivántattak ugyan, tanúságot 
tenni, de azok ,,az ország’ fagyaitól féltők
ben nem mertek , mit sem ki mondani“ —  
valamint azon környűlménybül is , hogy az 
egész per elnyomatott.

38.

„Majd ha a’ bíró székén ül,
A’ mi re jtekezett,  ki sü l t44

Egy reggel valami nyolczvan esztendős, 
a’ kíilszemvilágtól megfosztatott ősz a’ legvé
nebb és néhány más lakosaival Sz. Kildának 
a’ kiállóba ment; mert a’ második arcz je
lenté az öregnek, hogy a’ regi szigeti Ki
rályoknak ma egy unokájok érkeznék meg. 
Nem sokáig járkálgattak a’ parton alá ’s fel, 
midőn magasan kelt vitorlákat láttak meg ;

13*
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minthogy a’ hajózászló a’ Macdonaldok’ szí
neit matatta, a’ vak jósnak jövendölő tehet
sége újólag megbizonyosult.

Dermíd Macdonald; a’ hajó’ vézérje, 
alig várhatta el a’ pillanatot, mellyben a* la
dikba és ebből a’ parta ugorjék. A!’ sziget
lakoktól tisztelettel köszöntetvén, azonnal 
kóré őket, hogy őt a’ madarász Fillánhoz ve
zessék. A’ lakosok megfontolólag tekintének 
egymásra, de halgatva engedőnek kívánságá
nak. Csak a’ jó Ertha volt othon nehány 
gyerm ekeivel, ’s midőn kiálták , a’ kunyhó 
elébe jött. De midőn Dermid Albániát kér
dezte tő le , könnyekre és hangos jajgatásra 
fakadt, megragadó Dermid’ kezét és gyorsan 
egy sziklafalhoz vezetvén, egy kővel fedett 
négyszeget mutatott n ek i, mellynek egyik
részén gályákból kereszt á llo tt, mohhal és 
silány érczpillangókkal koszorúzva. Kérdezésé
re meg tudá, hogy a’ szegény Lady, ki va
lahányszor csak lehetett, Ruthtól levelet és 
mindenféle gyámolítást kapott, miután so-

*) V  Macdonaldok eredetileg birtokosai és uralko
dói voltak a ’ hehridi szigeteknek, a ’ honnan ma
gokat igy is nevezték: Szigeti Macdonaldok. Apró- 
donként mások vettek ezeken egyenként e rő t ,  
p. o. a1 M a c l e o d o k  S k y  és E i g g szigeteken. 
Az utolsón futottak a ’ Macdonaldok hölgyeikkel 
és gyermekeikkel, öszvesen kétszáz k ö rű i ,  egy 
föld alatti barlangba, és abban mindnyájan mag fu- 
lasztattak és el égettettek a’ MacLeodoktól.



káig hiában reményiette a’ megszabadulást, 
egykor vidámon jött vissza a’ kunyhóba és , 
a’ mennyire Ertha érthette , jelenté , vele , 
Ruthtól küldetve, egy az előtt ismeretlen 
halász találkozott a’ parton, ’s némelly aján
dékkal, azt a’ hirt is hozta, hogy szabadi
tói nem sokára elfognak érkezni. De fájda
lom ! Albánia azontúl napról napra halavá- 
nyabb és erőtlenebb leve, é s , körűi belől 
egy hét előtt, minden gond és ápolgatás mel
lett tőle és a’ szomszédoktól, el hunyt.

,,A’ hajót44 —  mondá a’ fentebb einlí- 
tett téritő —— „egy az .Albánia’ elleneitől 
küldetett ladik rövidebb utón megelőzte; az 
ő szabaditói megcsalatva laták magokat remé
nyükben és a’ La !yt — 1 Isten’ ostorából , 
vagy emberi gonoszságból e, nem tudatik —  
a’ sirban !“

Mi is megtartóztatjuk magunkat, hogy 
az a’ nélkül is elég súlyosan terhelt em
beriséget meg nem bizonyított vétekkel még 
inkább ne terheljük, arról, a’ miben Laird 
Grange bűnhődhetett, minden Ítélettől. Valyon 
az öreg vadász valóban megismerte e Allánt, 
valyon ez Albánia’ tömlöcztartójával ugyan 
azon egy volt e, valyon ezen esetben Allán 
önbosszuállásból, vagy mivel Edgárt inkább 
kívánta urának és több hasznot Ígért magá
nak tőle, vitte e véghez az öldöklést, valyon



Edgár azt elébb tudta, vagy később vett e 
arról tudósítást — ki határozhatja el? Hogy 
fontos, igen fontos indító okoknak kellett len
niük, miért merészlé száműzni mintegy az 
élők’ köréből, és száját örökre elnéinittatni 
Grange oly ravaszul kiszámolt és oly vakme- 
vőn végrehajtott módon nejének, magától ki 
ki tetszik. Az általa, a’ mint a’ környűletek 
kívánták, előadott ok, majd hogy Albánia 

„ őt a’ királyi felekezetűéi, majd hogy őtet a’ 
Stuartokhoz szitoknál akarta elárulni, úgy 
látszik — legalább nem kielégítő. A’ kard 
a’ vérfelirással, mint mondják, mintegy húsz 
esztendővel azután, mikor az ujságkívánás 
megtekintésre unszolt, már az Oskár’ kopor
sójában nem , de a’ koporsó maga Laird Ed
gár Grange’ ozimerével lepecsételve , találta
tott. Az utolsó követről Albániához sem Ruth, 
sem valaki más a’ Lady’ barátjai közűi nein 
tudott semmit.

Sz. Kildán, haboktól körűlhullámozva , 
fekszik Albánia’ sziklatemetője, ha nem a’ me
rő bámulásra is, mellyel hódoltatoknak adó
zik az ember, de bizony szánás’ könnyeire 
méltóan. A’ becsületes madarászok és halá
szok még most is mint valami szentséget 
mutogatják azt a’ ritka látogatóknak, ’s an
nál feljebb tisztelik, mivel tudják, hogy a’ 
szép idegen hölgy a’ Macdonaldok’ törzsöké-
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bül v o lt . é s  azért őtet az 6 Királyaik* uno
kájának nevezik. Állítják azt is az ő tulajdo
nos vonattatások szerint a* csudálatosra, ta
lán azért is ,  hogy Skócziának fejér Liliomá
ról és az általa egykor öntött vérkönnyről 
hallottak, hogy minden nyáron valami liliom
nemű csudanövény nő fel a’ siron veres hiiu- 
szállal, mellynek minden virága két véres 
könnyet sir.
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