
A Z U T O L S Ó C Á R N É . 

Rasputin. EGY beteglelkű asszony, egy gyenge, erélytelen uralkodó és egy 
hatalmas birodalom tragédiája rejlik e név mögött . 

«Aki egyszer lá t ta , sohasem felejtheti el azt a különös arcot, 
kékeszöld hallucináló tekintetet . Valami megmagyarázhatat lan mag-
netikus erő sugárzott az arcán, amely érthetővé te t te azt a befolyást, 
melyet Rasput in a Feodorowna Alexandra misztikumokért rajongó 
lelkére tett.» — í r j a róla Galiczin hercegnő. 

Az Oroszország történetében és végzetében olyan nagy szerepet 
játszó ember egy kis szibériai faluban született. Apja közönséges, t anu-
latlan muzsik volt. Rasput in nem ü tö t t el a fa j tá já tó l , az orosz parasz-
tot jellemző, jónak és rossznak, szelídségnek és vadságnak, vakbuzgó-
ságnak és hitetlenségnek különös vegyüléke benne is megvolt. A része-
ges, érzéki Rasput inban szunnyadó miszticizmust egy pap jóra való 
intelmei ébresztették fel. Rasput in felfogadja, hogy szakít kicsapongd 
életmódjával és más életre tér. 

Egyik faluból a másikba zarándokol, alamizsnát kér, prédikál és 
magnetikus erejénél fogva betegeket gyógyít. Valamelyik kolostorban, 
ahol huzamosabb ideig tartózkodik, megtanult írni, olvasni, sőt némi 
teológiai tudásra is szert tesz. 

Igy rendre-rendre hírnevet szerez magának, mint szent embert , 
Staretzet emlegetik, akit Isten a gyógyítás képességével áldott meg. 
Ez azonban korántsem akadályozza őt abban, hogy vissza-vissza ne 
essék előbbi élete kicsapongásaiba. 

Rasput in már kora if júságától kezdve nagy hajlandóságot muta-
to t t a szekták iránt . Kíváncsi lelke ú j vallási t anokat hajszolt. Megala-
pí tot ta a Khliysty-szektát , amelyet később beti l tot tak. Ennek a szektá-
nak a tagja i különös módon keresték az Istennel való érintkezést. 
Az éjjeli órákban t a r to t t szertartásaik inkább a régi Róma bachana-
liáira, mint a keresztény egyház szertartásaira emlékeztettek. A hívek 
kiabálva, énekelve forogtak körbe, minden fordulónál gyorsítva lendü-
letüket, míg végre kimerülten estek össze. Ezután olyan jelenetek 
játszódtak le, amelyekről jobb nem beszélni. 

Ennek a szektának Rasput in valóban méltó főpapja volt, mer t 
rendkívüli ha tás t gyakorolt a nőkre. Általában rosszul bán t velük. De 
áldozatai inkább mindent elviseltek, mintsem hogy tőle megvál janak. 
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Rasputin híre rendre Szentpétervárig is eljutott. Maga Teofan 
püspök, a cárné gyóntatója hívta Szentpétervárra és mint a köztisz-
teletben álló főpap pártfogoltja került be a pétervári társaságba. Ott 
nemsokára a rajongó, babonás asszonyok egész raja vette őt körül, 
közöttük a két montenegrói hercegnő. 

Teofan püspök ártatlan jóhiszeműségében azt képzelte, hogy az 
egyszerű gondolkozású embernek primitív világfelfogása jó hatással 
lesz a fiatal cárné beteges kedélyállapotára is. Az istenfélő hírében álló 
Staretzre várt tehát a feladat, hogy a cárnéval folytatott vallási meg-
beszélések révén a beteg lélekre nehezedő miszticizmust eloszlassa. 

Ezen az úton, az okos, élelmes Rasputin mind közelebb férkőzött 
a cárné gondolatvilágához és mind jobban megnyerte bizalmát. Eleinte 
nagyon óvatos és alázatos volt s az egyház hű szolgájának adta ki 
magát. Viselkedésével nemcsak pártfogójának, Teofan püspöknek 
kedvező véleményét erősítette meg, de a befolyásos Hermogen püspök-
nek jóindulatát is sikerült megnyernie. Ügyességével a cár kegyeibe 
is beférkőzött, aki képei őrzésével bízta meg. Ugyanis Miklós cár nagyon 
értett a képekhez, értékes szentképgyüjteménye volt, amelyet féltve 
óvott. így tehát, akire őrzésüknek megtisztelő feladata hárult, az már 
egy lépéssel közelebb került az uralkodó szívéhez. A cár meg volt győ-
ződve Rasputin buzgóságáról és erkölcsösségéről, miért is szentképei 
méltó őrének tartotta őt. 

Azonban Rasputin igazi szerepe a maga szomorú jelentőségében 
csak akkor kezdődik, amikor a nagybeteg cárevicshez hívják. 

Szinte magától értetődő, hogy a fia életéért esengő babonás anya, 
a csodatevés glóriáját látja annak a feje felett, aki elállítja a kis cáre-
vics vérzését és visszaadja őt az életnek. 

Az öröklött hajlamoknál és környezetének lelkiismeretlenségé-
nél fogva a miszticizmus útvesztőjébe került szenvedő cárnét a leg-
erősebb, a legasszonyibb érzés : a gyermekéért való hála, menthetet-
lenül kiszolgáltatja Rasputin akaratának. Alexandra Feodorovna 
ettől a pillanattól kezdve benne a csodák megszemélyesítőjét látja, 
akit Isten emberfeletti hatalommal ruházott fel. 

Mindazok, akik Rasputint ismerték, akik betekintést nyertek 
ennek a különös embernek sötét pályafutásába, elismerik óriási szug-
gesztív erejét. Hiszen még erős idegzetű férfiak is érezték az egész 
lényéből kiáradó hipnotikus erőt. 

Rasputin növekvő tekintélyét hipnotikus hatalmán kívül első-
sorban Virubova asszonynak köszönheti, aki a staretz leglelkesebb 
tisztelői közé tartozott és a cárné előtt szószólója volt. Ania valósággal 
szuggerálta a cárnénak, hogy mindenben Rasputinnal vezettesse magát. 
A szűklátkörű Virubova asszony ekkor már vak eszköz volt Rasputin 
kezében célja elérésénél. 

Az élelmes pópa értett hozzá, hogy magát az uralkodópár életé-
ben nélkülözhetetlenné tegye. Magnetikus erejénél fogva a cárné aka-
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ratát teljesen alávetette a maga akaratának és elhitette vele, hogy 
addig nem érheti semmi veszedelem a dinasztiát, míg ő az udvarnál van. 

A cárné gyakori és nagy fájdalommal járó hisztériás rohamait szug-
gesztióval enyhítette. Ez magyarázza meg legjobban titkos befolyását. 

A cárnén keresztül Miklós cárra is mind nagyobb befolyást nyert. 
A cár meg volt győződve Rasputin vallásossága felől és sokszor védel-
mébe vette, mikor másoknál a Staretz ellen irányuló ellenszenvet 
észrevette. 

«Nem tudom, hogy miért viseltetnek olyan ellenszenvvel Raspu-
tin iránt — mondta egy ízben hadsegédének. — Higyje el, hogy igazság-
talanok vele szemben. Rasputin jóérzésű, jámbor ember. Mikor kétsé-
gek és gondok gyötörnek, szivesen elbeszélgetek vele. Minden ilyen 
együttlét után nagy lelki megkönnyebülést érzek.» 

Ilyen körülmények között érthető volt, hogy lelketlen törtetők 
és homályos multú emberek a Staretz közismert befolyásán keresztül 
igyekeztek egyéni érdekeiket elérni. 

Amint Rasputin biztos talajt érzett lába alatt, viselkedése észre-
vehető változáson ment át. Mintha megunta volna a jámbor pap szere-
pét, visszatért régi életmódjához és nemsokára nyiltan beszéltek val-
lási összejövetel címén rendezett botrányos orgiáiról. Kicsapongásai-
nak híre a duma elnökéhez is eljutott, akihez naponta újabb panaszok,, 
feljelentések érkeztek. 

A sajtó is foglalkozni kezdett a botrányok hősével. 
Teofan és Hermogen püspökök későn látták be tévedésüket. 

Teofan meg akarta győzni a fiatal cárnét, hogy a Staretz nem érdemli 
meg azt a tiszteletet, amellyel körülveszik és minden áron el kell távo-
lítani az udvartól. De már késő volt. Ebben az egyenlőtlen harcban 
Rasputin erősebbnek bizonyult. A püspököt nemsokára feloldották 
gyóntatói tiszte alól és elhelyezték. 

Rasputin győzött és egyszerre tudatára ébredt hatalmának. Most 
már felvette a harcot azok ellen, akik nem akartak meghajolni előtte. 
És befolyását magas egyházi méltóságokat viselő főpapokkal szemben 
igyekezett felhasználni. 

Hermogen püspök, ki azelőtt Rasputin pártfogója volt meggyőző-
dést szerezvén a Staretz bűnös életmódjáról, magához hivatta és rá 
akarta venni, hogy az udvart elhagyja. 

Rasputin nemcsak hogy visszautasította a püspök felszólítását, 
de fenyegetőzni kezdett s mikor a főpap kiátkozta az egyházból, a Sta-
retz magából kikelve rontott a püspökre, akit alig tudtak az örjöngő 
karmai közül kiszabadítani. 

Hermogen még ezután sem adta fel a küzdelmet. Levelet írt 
a cárnak, melyben felvilágosította Rasputin aljasságai felől, könyö-
rögve kérte, hogy őrizkedjék a Staretz káros befolyásától és szabadítsa 
meg az udvart átkos jelenlététől. A levélre sohasem jött válasz, ellen-
ben a püspököt legfelsőbb parancsra egy távoli kolostorba száműzték. 
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A Hermogen püspök kegyvesztése nemcsak méltó felháborodást, 
de i jedt megdöbbenést is vá l to t t ki az ortodox egyház hű fiaiból, akik 
Rasput in győzelmét veszedelmesnek ta r to t t ák az egyházra nézve. 

Az erélyes, éleslátó Stolypin miniszterelnök gondos vizsgálat 
a lapján körülményes jelentést t e t t a cárnak Rasput in botrányai felől. 
II . Miklós figyelmesen hallgatta végig a jelentést és megbízta a minisz-
terelnököt, hogy hívassa magához Rasput int , hogy személyes meg-
győződést szerezzen a vádlot t jelleme felől. 

Stolypin a cár kívánsága szerint j á r t el. Később közölte a duma 
elnökével az érdekes találkozás lefolyását : 

«Rasputin hipnózissal akar t reám hatni . Világos szemét á thatóan 
reám függesztve, a Szentírásból t i tokzatos, összefüggéstelen szavakat 
sut togott , karjaival különös mozdulatokat t e t t . Legyőzhetetlen undor 
fogott el a velem szemben ülő gazember iránt , de az u tá la t ellenére is 
éreztem csodálatos, hipnotikus erejét. Összeszedtem magamat és a sze-
mébe vágtam, hogy bizonyítékaim alapján a kezem között van és 
módomban áll őt tönkretenni. Megparancsoltam neki, hogy haladék-
talanul hagyja el Szentpétervárt , vonuljon vissza szülőfalujába és ne 
mutatkozzék többé.» 

Stolypin erélyes fellépése legyőzte a hipnotizőrt, aki megértette, 
hogy a dolgok veszedelmes fordulatot vehetnek reá nézve, jobbnak 
l á t t a t ehá t eltűnni a láthatárról . 

H a Rasput in olyan vasakara tú emberre is, mint Stolypin, bizo-
nyos hatással volt, érthető, hogy gyenge idegzetű emberekre milyen 
óriási szuggesztív ha tás t gyakorolhatot t . A cárnéval — aki mindig 
a kifogástalan jellemű Staretzet l á t t a benne — elhitette, hogyha ellen-
ségeinek sikerül őt az udvartól száműzni, a trónörököst valami szeren-
csétlenség fogja érni, mert az ő jelenléte múlhatat lanul szükséges 
a gyermekre nézve. 

Az események látszólag igazat adtak Rasput innak. 
Távolléte a lat t a cárevics beteg let t és egy baleset következtében 

állapota olyan súlyosra fordult , hogy a legrosszabbtól t a r to t t ak . 
A megrémült anya lelkében fá jdalmas mementóval szólal meg 

a sötét jóslat intő szava : «Jusson eszedbe, hogyha én nem vagyok itten, 
f iadat nagy szerencsétlenség fogja érni». 

Alexandra Feodorovna fia érdekében nélkülözhetetlennek tar-
to t t a Rasput in jelenlétét. Az örökös sejtelmektől gyötört anya hiedelme 
megmagyarázza közbenjárását . Miklós cár pedig, aki teljesen az Ale-
xandra Feodorowna befolyása alat t állt, most sem t u d t a megtagadni 
felesége kérését. 

Rasput in t t ehá t visszahívták. Maga Virubova asszony kereste fel 
a Staretzet szülőfalujában és boldogan vezette vissza a Kiewben tar-
tózkodó cári családhoz. 

A Kiewben lefolyó ünnepélyek alatt , Rasput in már állandóan 
a cári pár társaságában volt lá tható. Ekkor tör tént , hogy a színház-
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ban t a r to t t díszelőadás közben egy anarchista hátulról rálőtt Stolypin 
miniszterelnökre. A gyilkos golyója talál t . A halál küszöbén Stolypin 
lelkén átvil lant a jövő sötét képe, abban a pillanatban, amikor össze-
esett, utolsó erejét megfeszítve, védő mozdulat tal keresztet ve te t t 
a cári család páholya felé. 

* * * 

Rasput in visszahivattatása folytán pá r t j a is megerősödött. Az 
újabb győzelem u tán féktelen erővel tö r t ki az egyszerű muzsikból 
a hatalomvágy. Biztos t a l a j t érezve maga alatt , nem fékezte többé 
aljas haj lamai t . Egyik bo t rányt a másik u tán követ te el. A cári gyerme-
kek nevelőnője is áldozatai között volt. A szerencsétlen leány mindent 
bevallott a cárnénak és könyörögve kérte úrnőjét , ne bizzék Rasput in-
ban és őrizze tőle gyermekeit. 

A nevelőnő később felkereste Antonius metropolitát is és minden 
részletében lefestette előtte Rasput in bűnös tevékenységét a cári udvar-
nál. Kérte a metropolitát , hogy szabadítsa ki a trónörököst az ördögi 
ember karmai közül. 

Amint Antonius visszatért Szentpétervárra, azonnal jelentkezett 
a cárnál és részletesen tá jékozta t ta a hallottak felől. 

II . Miklós bosszúsan jelentette ki, hogy ezek családi ügyek és 
nem tar toznak másra. De Antonius bá t ran kimondta, ami a lelkén volt. 

— Felség ! i t ten nemcsak családi ügyekről, de egy olyan nagy 
horderejű kérdésről van szó, amely az egész országot érinti. A trón-
örökös nemcsak Felséged fia, de egyúttal a mi jövendőbeli uralkodónk is. 

Mikor a cár ismételten megjegyezte, hogy senkinek sem tűri el a 
család ügyeibe való beavatkozást , Antonius erős felindulással válaszol t : 

— Engedelmeskedem, Felség ! De engedje meg, hogy felhívjam 
figyelmét arra a tényre, hogy az orosz cár kris tálypalotában lakik, 
ahová minden alat tvalója betekinthet . 

A cár nagyon hidegen búcsúzott el a metropolitától. 
Minden hasonló kisérlet, ahelyett , hogy megrendítette volna, csak 

még jobban megerősítette Rasput in pozicióját. Hívei száma napról-
napra növekedett . Tömegesen fordultak hozzá támogatásér t . Azt 
hitték, hogy a Staretz mindent keresztül t ud vinni. És igazuk volt, 
mert néhány sornyi írása elég volt hozzá, hogy védencei meghallgatást 
nyerjenek. 

így tehá t az írás és olvasásban alig járatos muzsikot — a társa-
ság egy részétől támogatva — külön kis udvar ta r tás vet te körül. Ter-
mészetesen ezeket az embereket csak egyéni érdekek fűzték Rasput in-
hoz és legkevésbbé sem törődtek a cári hatalommal, amelynek alapjait 
ők maguk rendítet ték meg és nem törődtek az orosz birodalommal sem. 

Rasput in pár ta hovatovább az államügyekbe is beleavatkozott . 
Közbecsült politikusokat mozdítot tak el, hogy ennek a pár tnak a 
védenceit nevezzék ki helyettük. 
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Ezala t t a trónörökös is felcseperedett. A cári család hívei attól 
kezdtek ta r tani , hogy a hamis próféta prédikációi a serdülő fiatal lélek-
ben a miszticizmus ár talmas magvait fogják elvetni és erélytelen, ideges 
embert nevelnek belőle. 

Az egyház hű fiai nehezen nyugodtak bele két érdemes főpapjuk 
kegy vesztésébe és a szent szinódust te t ték felelőssé azért, hogy nem tud ta 
megőrizni az egyház t isztaságát. 

A cár határozat lansága mia t t a dumának kellett vállalnia a Ras-
put in ellen fo ly ta to t t harc minden nehézségét, neki kellett védelmeznie 
a cári méltóság érinthetetlenségét. 

Az anyacárnét , Feodorovna Máriát, nagyon bán to t t a az a tel j-
ha ta lmú szerep, amelyet Rasput in a cári család életében játszott . Magá-
hoz kéret te a duma elnökét, Rodziankót, akinek őszinteségében nem 
kételkedet t . 

Az özvegy cárné lá tható felindulással fogadta a duma elnökét és 
miu tán a duma működéséről informál ta t ta magát , á t t é r t arra a kér-
désre, amely az udvar t a legjobban foglalkoztatta : 

— Eleinte nem tu la jdoní to t tam nagyobb jelentőséget Rasput in-
nak. De amióta ennek a botrányos ügynek a részleteit megismertem,, 
más szemmel ítélem meg a helyzetet. Egészen magamon kívül voltam 
a hallottaktól. Hiszen ez rettenetes, rettenetes ! — ismételte. Azt is 
tudom, hogy a cárnénak egy, Rasputinhoz i rot t levelét megtalálták. 
Mutassa meg nekem azt a levele t ! 

— Nem m u t a t h a t o m meg, Felség! 
Feodorovna Mária előbb ragaszkodott kívánságához, majd kezét 

az elnök ka r j á ra t e t t e és szeliden mondta : 
— Úgy-e ön meg fogja semmisíteni azt a levelet? 
— Igen, Felség — válaszolt Rodzianko. 
— Jól teszi. Úgy értesültem, hogy önnek szándékában áll a cárral 

Rasput in felől beszélni. Higyje el, hogy ez hiábavaló kisérlet. Nem fog 
önnek hinni. És csak nagy bána to t fog neki okozni. A cár annyira tiszta 
lelkületű, hogy nem hisz az emberek gonoszságában. 

— Felség — veté ellen Rodzianko — a helyzet nagyon komoly és 
veszedelmes következményekkel járhat . A dinasztia sorsáról van szó. 
Nekünk nem szabad hallgatni. Örülök, hogy most alkalmam nyílik 
őszintén beszélhetni. Súlyos lépés előtt állok és a felelősség nyomasztó-
lag nehezedik rám. Kérem, Felség, ad ja reám áldását. 

Rodzianko szavai mély benyomást te t tek az anyacárnéra. 
Jóságos tekin te té t a duma elnökére függesztette, kezét áldó mozdulattal 
t e t t e az előtte féltérdre ereszkedő férfi fejére : «Az Úr áldja meg !» — 
mondta izgatot t meghatottsággal. Majd a távozó Rodziankot még ezek-
kel a szavakkal áll í totta m e g : «Ne okozzon neki tulságosan nagy 
bánatot». 

Feodorovna Máriának igaza volt. Bár röviddel ezután Rodzianko 
jelentése és bizalmas közlései megdöbbentették az uralkodót, a kísér-
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let hiábavalónak bizonyúlt, a cárné befolyása már megfosztotta a cárt 
tiszta ítélőképességétől. 

Véres fergeteg. 

Mialatt Rasput in szuggesztív ereje mind jobban úrrá let t a cárné 
felett és az ő babonáktól beteg lelkén á t fondorlatosan vezette és irá-
nyította az erélytelen uralkodót, azalat t a sarajevói gyilkos merénylet 
égő zsarátnokot dobott a világbékébe. Kánikulás napok, villamosságtól 
terhes, fo j to t t levegőjéből egy eljövendő vihar vésztjósló ja jkiál tása 
hasított bele országok, népek békéjébe, emberek szívébe, síró anyák, 
testvérek, hitvesek lelkébe. Nyomában már ot t villámlott a lendülő 
kard fénye, ot t piroslott a kiöntöt t vér. És amint elkezdődött a nagy 
haláltánc és a vészes fergeteg végigzúgott az orosz birodalmon, a tragé-
dia szomorú gyászdala is megszólalt az utolsó Romanov t rón ja felett . 

II . Miklós, ősi szokáshoz híven, a téli palotában, nagy tömeg jelen-
létében adta tud tá ra népének a háborút . Az udvar díszruhában vet te 
körül a terem közepére emelt csodatevő Szűz oltárát . 

A cárné elfehéredett ajakkal , üveges tekintettel , halott i merev-
séggel állott a cár oldalán. Háborútól iszonyodó lelkén ebben az ünne-
pélyes órában sötét halálsejtelmek cikázhattak át . Lelki szeme előtt 
egy pillanatra meglebbenhetett a függöny, mely a jövő rémképeit 
takarta . 

A cár a háború szükségességét feltáró manifesztumnak felolva-
sása u tán mély megilletődéssel lépett az oltárhoz s kezét az evan-
géliumra helyezve, megáldotta a hadsereget. A lelkesedés lángja lobo-
gott a tekintetekben, hangos éljenzéstől visszhangzott a palota és az 
ezrek ajakáról feltörő himnusz hangja i felemelő érzéssel tö l töt ték el az 
uralkodó lelkét, aki ebben a pillanatban csak az eljövendő győzelmeket 
és népe hódolatát lá t ta a cári autokrat izmus diadalmas lobogója előtt. 

* * * 

Bár Alexandra Feodorovna irtózott a háborúnak még puszta gon-
dolatától is, az impulzív egyéniségek hirtelen fellobbanó lelkesedésével 
veti bele magát a háborúval reáháruló kötelességteljesítésbe. A lázas 
tevékenység — az ápolás gondja, a kórházvonatok szervezése — egy 
időre kiragadják balvégzetű környezetének beteg légköréből. Felséges 
ura iránt érzett ha tár ta lan szerelmén keresztül érzi, hogy ki kell vennie 
részét abból a nagy munkából, amely a megpróbáltatások idején az 
uralkodókra vár. 

Míg a cár a főhadiszálláson tartózkodik, Alexandra Feodorovna 
a legnagyobb odaadással ápolja a sebesülteket. A gyenge idegzetű cárné 
a legborzalmasabb sebek kötözésétől sem riad vissza, egyszerű ápolónői 
ruhában virraszt a szenvedők mellett. Két nagyobb leánya és Ania 
hűséges segítőtársai ebben a munkában. 

Az örökös nyugtalanságok között élő asszony szükségét érzi, hogy 
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valamiben elfelejtse önmagát . «A betegápolás nagy vigaszt jelent szá-
momra — írja a főhadiszálláson időző cárnak. — A szenvedés enyhítése 
megnyugta t ja elkínzott szívemet. De azért rettenetesen szenvedek 
távolléted miat t . Folytonos együtt létünk u tán az elválás szinte tűrhe-
tet len reám nézve, hiszen olyan végtelenül szeretem az én drága 
«Boysymat». 

Ezek a kényeztető kifejezések, becézgető nevek gyakran fordul-
nak elő a cárné leveleiben, melyekben az uralkodónő gondjai, a gyerme-
keit féltő anya aggódásai mögött mindig ot t lá t juk a szerelmes asz-
szonyt. «Én szerelmem», «Egyetlen kincsem», «Napsugaram». Szüntelenül 
a legérzelmesebb megszólításokat használja és zárómondatul egy-egy 
forró vallomást ír : «Nagyon szerető szívem minden melegével csókolom 
édes arcodat, szép nyakadat , drága kezedet». . . « Áldalak, szeretettel 
vágyom u tánad . . .» Majd máshol így ír : «Viszontlátásra, Niki». «Újból 
és újból csókollak», «Rosszul aludtam, egész éjjel a vánkosodat csó-
kol tam» . . . 

És ugyanilyen gyöngéd, amikor gyermekeiről, különösen a cárevics-
ről ír. «Bébi» egészsége, játékai, tanulmányai fontos helyet foglalnak el 
leveleiben. 

Mikor a kis trónörökös apjával a főhadiszálláson van, az anya féltő 
gondja épen olyan erővel szólal meg levelében, mint a szerető feleség 
aggodalma. Éjjel-nappal imádkozik, szentképeket küld, gyer tyákat 
éget a templomban. 

De bármennyire is szenved felséges ura távolléte miat t , uralom-
vágyó lelkének mégis az a leghőbb kívánsága, hogy a cár maga vegye át 
a hadsereg főparancsnokságát Nikolajevics Miklós nagyhercegtől, az 
orosz hadsereg generalissimusától. 

Oroszországban, már a világháborút megelőzőleg, nem volt kétség 
afelől, ki lesz a jövő netáni háborújában az orosz seregek fővezére ; 
nemcsak az udvar, de a katonaság és a nép is úgy találta, hogy erre a 
szerepre csak Nikolajevics nagyherceg lehet h ivatot t . Igy magától érte-
tődő dolog volt, hogy a háború kitörésekor a cár őt nevezte ki a hadsereg 
főparancsnokának. A nagyherceg a hadseregben határ ta lan népszerűség-
nek örvendett . Katonái rettegtek tőle, de egyúttal bálványozták és 
vakon követ ték parancsait . A generalissimusnak eleinte kedvezett a 
szerencse. A cár gyémántos díszkardot küldöt t a győztes hadvezérnek, 
melyre azt vésette : «Galicia felszabadítójának». 

Rasput in azonban gyülölte Nikolaj Nikolajevics nagyherceget és 
rendkívüli népszerűségét használta ki arra, hogy a cárné féltékenységét 
felébressze ellene. A háború kitörése u tán a Straretz sürgönyileg enge-
délyt kér t a hadseregfőparancsnoktól, hogy f rontra mehessen a csapa-
toka t megáldani. A nyilt, egyenes gondolkozású, ízig-vérig katona-
nagyherceg elutasító választ küldött : «Gyere, hogy felköttesselek». 

Természetes, hogy Rasput in ezt sohasem bocsátot ta meg és minden 
erejét felhasználta, hogy ártson a nagyhercegnek. Elhi tet te a cárnéval, 
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hogy Nikolajevics nagyherceg azért hajhássza a népszerűséget, hogy 
alkalmas pil lanatban a t rónra kerülhessen. A mindig rémeket látó, 
uralmát féltő cárné rögtön elfogadja a gyűlöletsugalta feltevéseket. 
Az ú jabb rém elől, mely minden pillanatát megkeseríti, megint a 
Staretzhez, a jámbor csodatevőhöz menekül, tőle várva segítséget. És 
hiszékenységében most már menthetetlenül Rasput in alávaló fondor-
latainak kiszolgáltatott ja lesz. 

Ekkor bontakozik ki Rasput in szerepe a maga egész borzalmas-
ságában. 

Alexandra Feodorovna a hisztériásokat jellemző akaratossággal 
kísérli rábeszélni a cárt, hogy vegye á t a főparancsnokságot. Leveleiben 
eleinte csak felhívja a cár figyelmét a hadvezetés mulasztásaira, később 
már kéri, hogy figyelmeztesse a nagyherceget. Szinte minden leveléből 
kitűnik, mennyire félti tőle az uralmat . Hogy nagyobb súlyt adjon 
szavainak, Rasput in észrevételeit is közli a cárral. Mikor II. Miklós 
kiál tványt akar intézni népéhez, a cárné megijed attól a gondolattól, 
hogy a nagyherceg neve is szerepelhetne a kiál tványban és ő ezáltal még 
hatalmasabbnak tűnnék fel a nép szemében. Et től a félelmétől ha j tva 
írja a cárnak : «Ania arra kér, közöljem veled Bará tunk üzenetét, aki 
azt t anácso l j a hogy a manifesztumot csakis a Te nevedben intézd a 
néphez és semmi körülmények között se említsed Nikolasát». 

A levelekből lá t juk, hogy Ania is mindjobban előtérbe lép. Ő az 
állandó kapocs a cárné és Rasput in között, ő közvetíti a Straretz üze-
neteit. Alig van levél, amelyben a cárné ne emlékeznék meg Aniáról. 
Néha megharagszik rá, un j a szeszélyeit, de csakhamar kibékül vele — 
hiszen Ania a csodatevő Straretz bizalmasa — és kéri a cárt, írjon Aniá-
nak vagy küldjön részére valami kedves üzenetet. 

A Nikolajevics nagyherceg ellen indi tot t aknamunkánál Rasput in 
ügyesen használja ki a két asszony közötti bizalmas viszonyt. Anián 
keresztül következetesen szuggerálja a cárnénak, hogy a nagyherceg 
magához akar ja ragadni a ha ta lmat . A cárné aggodalmai minden egyes 
levelében jobban kifejezésre ju tnak : «Frederick el van keseredve a 
Nikolasa meggondolatlan rendeletei miat t , amelyek csak ront ják a 
helyzetet. Nikolasa a Te szerepedet akar ja játszani. Ennek az önkényes-
kedésnek véget kellene vetni. Isten és emberek előtt senkinek sem áll 
jogában a Te ha ta lmadat bitorolni. Érzem, hogy Nikolasa nehezen 
helyrehozható szerencsétlenségeket fog okozni». 

Alexandra Feodorovna utóbb már nemcsak panaszkodik, de taná-
csokat is ad a cárnak, hogy milyen magatar tás t tanusítson a nagy-
herceggel szemben : «Mutasd meg, hogy Te vagy az úr. Túlságosan jó és 
engedékeny vagy. Néha egy erélyes szó és szigorú tekintet csodát művel. 
Édesem, légy határozot tabb. Te nagyon jól tudod, hogy mit kell tenned. 
Ha nem vagy valamivel megelégedve, mondd meg nyiltan a vélemé-
nyedet. Éreztetned kell velük fensőbbségedet. Tudom, hogy egyéniséged 
varázsa mindenkit elbűvöl, de azt szeretném, ha tudásod és tapasztala-
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ta id által mindenkit engedelmességre kényszerítenél. Bármilyen magas 
állást tölt is be Nikolasa, Te mégis felette állasz. Tudom, azt gondolod, 
hogy olyan dolgokba avatkozom, amelyek nem tar toznak reám, de 
néha egy asszony jobban l á t j a a dolgokat. A szerénység Istennek fel-
sőbb adománya, de egy uralkodónak éreztetnie kell akaratát». 

Mikor 1915 tavaszán Miklós cár Przemysle-be készült, a cárné 
ú jabb aggodalmakkal eltelve ír ja : «Terved nyugtalansággal tölt el. 
Nem igen korai-e még ez a látogatás? Attól tar tok, hogy a legyőzött 
országok még erős gyülöletet táplálnak a győzők iránt . Ha mégis el-
mennél, arra kérlek, ne vidd magaddal Nikolasát. Ott, ahol mint leg-
főbb hadúr először fogsz megjelenni, Neked kell az első helyet elfog-
lalnod . . . Biztosan vén csacsinak tartasz, de nekem arra is gondolnom 
kell, amivel mások nem törődnek. Maradjon ő csak megszokott munká-
jánál. Nagyon kérlek, ne vidd magaddal, mert jelenléte csak nagyobb 
gyülöletet vál tana ki a lakosságból, míg hacsak Téged látnak, hódolattal 
fognak eléd járulni». 

Bár a cárné sugalmazásai megingatják a cár bizalmát, még sem 
t u d j a elhatározni magát , hogy átvegye a hadsereg főparancsnokságát. 

Miklós nagyherceg nem csupán a hadvezéri hivatot tságot örökölte 
apjától, hanem a végzetszerű balszerencsét is. 

Ekkor fordult a balszerencse az orosz hadsereg ellen, fel tar tóztat-
hatat lanul megkezdődött a nagy visszavonulás. 

De a vereség dacára az éhező, szenvedő orosz hadseregben még 
mindig fanat ikus bizakodással élesztgetik a régi álmot, Konstantinápoly 
meghódítását. 

A vezető politikai körök bíznak György angol királynak az orosz 
nagykövet előtt t e t t kijelentésében : «Constantinople will be jours». 
Konstant inápoly a tiétek lesz . . . 

Bár a vallási és történet i tradiciók Konstant inápoly felé terelték 
Oroszországot, az orosz politika törekvésében, az érzelmi momentumok-
tól eltekintve, reális számítás is rejlett . A beteg, pártoskodó Orosz-
országnak szüksége volt egy nagy nemzeti eszme megvalósítására. És az 
orosz politika a Konstant inápolyért vívot t küzdelemtől azt remélte, 
hogy összeforrasztja az osztályokat és különböző pár tokat . 

Hogy ez a nemzeti ideál milyen erősen élt a cárné lelkében, ez 
leveléből is kitűnik. «Ó, milyen öröm, boldogság lesz, mikor megint mi 
fogjuk mondani a misét a SaintSophie-templomban. Mennyire szeretnék 
o t t lenni azon a napon! Rendeld el, hogy ne pusztítsanak a templomban és 
hagyják meg a mohamedánoknak egyházi szertartásukhoz szükséges 
felszerelésüket. Istennek hála, mi keresztények vagyunk! Az ortodox 
egyháznak méltónak kell lennie önmagához. Ez a küzdelem nagy fon-
tossággal birhat az ország és az egyház morális újjászületésére nézve». 

A szerencsétlen cárné minden levele tele van tanáccsal, figyelmez-
tetéssel és mialat t a nemzeti ideálok megvalósulásáról álmodozik, nem 
lá t ja , hogy Rasput in növekvő hatalma hová sodorja a dinasztiát. 



A Staretz botrányos viselkedése ekkor már országszerte nagy fel-
háborodást keltet t . Moszkvában egy orgia alkalmával részeg fővel 
kicsinylőleg nyilatkozott a cárnéról. K a f t á n j a a la t t viselt himzett 
mellényére m u t a t o t t és dicsekedve jelentette ki : «Ezt a mellényt az 
öregasszony himezte nekem. Teljesen a ha ta lmamban van, azt csinálok 
vele, amit akarok». 

A vendégek megbotránkozva menekültek a vendéglőből. 
A moszkvai rendőrkapi tány t ud t á r a akar ta adni a cárnak a tör-

ténteket és audenciát kért , de az udvarnál nem fogadták. A botrány 
hire kerülő úton mégis e l ju to t t a cárhoz, aki az ügyben vizsgálatot 
rendelt el. 

A vizsgálat eredménye megerősítette a tényt , amelyből a cári pár 
azt a naiv következtetést vonta le, hogy az alvilági hata lmak kelepcét 
állítottak Rasput innak, de Isten mégis a szent ember mellett volt, 
mert különben nem menekült volna a jelenlevők haragjától . 

A cári pár bizalma ekkor már olyan határ ta lan volt a Staretz iránt, 
hogy azt többé semmi sem inga tha t t a meg. 

Közben az ország belügyi helyzete napról-napra romlott, a háborús 
kudarcok a közhangulatot a cári pár ellen i rányí tot ták és a társadalom 
minden rétegében elégületlenséget keltettek. A vádak különösen a 
cárnét illették, aki az erélytelen uralkodót minden elhatározásában 
befolyásolta. 

A német hercegnő i ránt érzett régi ellenszenv valamennyi vesztett 
csatával, valamennyi alkotmányellenes intézkedéssel erősebbé vált . 
A cárnét mindenüt t csak mint a «német asszony»-t emlegették és azzal 
gyanusítot ták, hogy különbékét akar kötni Németországgal. Pedig 
Alexandra Feodorovna érzéseiben teljesen orosz volt. Minden leveléből 
kitűnik, mennyire lelkén viselte Oroszország sorsát, de szerencsétlen-
ségére, a Rasput in szemével lá t ta a helyzetet. 

Raspu t in t is azzal vádolták, hogy a különbékét akar ja előkészí-
teni, pedig ő maga b iz ta t ta a cárt a háború folytatására. 

Miklós cár ugyanekkor azt vallja, hogy örökös szégyen lenne 
Oroszországra nézve, ha most cserben hagyná szövetségeseit és nála 
szokatlan energiával jelenti ki : «Ha most békét kötnék, ez nemcsak 
becstelenség lenne, de feltétlenül forradalomhoz vezetne». 

A cár a szent szinodus ügyészét, Sablert, felmenti állásától, mert 
a békepárthoz tartozik. Ugyanezen oknál fogva az igazságügyminiszter 
is kegyvesztett lesz. Rendre az összes miniszterek kicserélődnek és a 
háborús pár t hívei ju tnak uralomra. 

A cár felesége t ud t a nélkül mentet te fel Sablert állásától. Ale-
xandra Feodorovna megdöbbenve értesül Sabler távozásáról és kegy-
vesztésében Rasput in ellen irányuló támadás t lát . A cár elhatározása 
mögött a Nikolajevics nagyherceg kezét sejti és nem mulasztja el leve-
lében ennek az aggodalmának kifejezését adni : «Bárcsak mielőbb vissza-
térhetnél. Nyugodtabb vagyok, ha i t thon vagy. Mindig aggódom, hogy 
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a főhadiszálláson olyan dolgokat találnak ki, amelyekkel ár thatnak 
nekünk. Én egyáltalában nem bizom Nikolasában. Azt hiszem, nem 
eléggé intelligens és mivel Isten embere ellen foglalt állást, munkáján 
nem lehet áldás és véleményére nem lehet adni. Mikor Grigori tegnap 
megtudta , hogy Samarint nevezték ki a Sabler helyére, egészen kétségbe 
esett, mert elutazásod előtti estén arra kért, hogy ne mentsd fel 
addig Sablert, míg nem akad méltó utóda. Bocsásd meg, hogy beleszólok 
ebbe az ügybe, de ez a kinevezés annyira felizgatott, hogy nem tudok 
lecsillapodni. Most már látom, miért nem akar ta Grigori, hogy a főhadi-
szállásra menjek. I t ten segítségedre lehettem volna, ők pedig félnek 
befolyásomtól, mert tud ják , hogy erős akaratom van és át látok ra j tuk . 
Ha i t ten lettél volna, rá tudta lak volna venni, hogy elhatározásodat 
megmásítsd és emlékeztettelek volna bará tunk szavaira. Ha az ember 
nem hallgat reá, később mindig megbánja. Ha Samarin elfogadja a 
kinevezést, Nikolasa mindent el fog követni, hogy őt is bará tunk ellen 
hangolja. Ez a Nikolasa tak t iká ja . Kérlek már az első alkalommal, légy 
szigorú Samarinhoz. Nem lesz áldás munkádon, ha megengeded, hogy 
azt az embert üldözzék, akit Isten a mi segítségünkre küldöt t . Tilcsad 
meg határozot tan a bará tunk ellen irányuló in t r ikákat és jelentsd ki, 
hogy Samarint felmented állásától, ha nem ragaszkodik utasításodhoz. 
Magyarázd meg neki, hogy egy hű alat tvalónak nem szabad olyan 
ember ellen állást foglalnia, aki i ránt az uralkodó is tisztelettel viseltetik. 
Ha tudnád, hogy már mennyi könnyet elsírtam, megértenéd, hogy ez a 
dolog milyen nagy fontossággal bir. Hidd el, hogy ez nemcsak ostoba 
asszonyi beszéd. Ha nem kellene szívem sugallatára hallgatnom, nem 
zaklatnálak. Mi asszonyok, néha ösztönszerűleg megérezzük, hogy mi a 
helyes. Tudod, hogy mennyire szeretem hazádat , amely most az én 
hazám is. Azt is tudnod kell, hogy mit jelent rám nézve az a gondolat, 
hogy Isten küldöt t je — aki szüntelenül imádkozik éret tünk — újabb 
üldözésnek van kitéve. Isten nem bocsátaná meg nekünk, ha nem vennők 
pártfogásunkba. Tudhatod, hogy Nikolasa mennyire gyűlöli». 

«A Mindenható legyen segítségünkre, hallgassa meg imáinkat , adjon 
Neked nagyobb bizalmat önmagaddal szemben, hogy ne hallgass a 
többiekre és csak bará tunknak engedelmeskedjél. Még egyszer kérlek, 
ne haragudj ezért a fá jó szívvel és könnyes szemmel írt levélért. Tudom, 
hogy most Te is többet szenvedsz a szíveddel. Kérlek, édesem, sétálj 
kevesebbet ; a sok gyaloglás az én szívemnek is megár tot t és mielőtt 
orvoshoz fordul tam volna, nagy szenvedéseim, fulladásaim voltak. 
Vigyázz az egészségedre. Ez a távollét borzasztó, nem tudok ennél 
nagyobb büntetést elképzelni. Legnagyobb bará tunk egy csengetyűvel 
ellátott ikont ajándékozott nekem, a csengetyű hangja figyelmeztet, ha 
valaki rossz szándékkal közeledik hozzám. így előre megérzem a vesze-
delmet és téged is megvédlek. Ez t a család is t u d j a és ezért olyankor 
keres fel Téged, mikor én nem lehetek melletted. Isten rendelte így, 
hogy a Te szegény kis feleséged segítőtársad legyen. De most csak 
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imádkozni és szenvedni tudok. Gondolatban erősen a szívemhez szorít-
lak, gyöngéden simogatom homlokodat, a jkamat a jkadra szorítom, 
szerelemmel csókolom a Te drága kezedet, melyet mindig elszakítnak 
tőlem; szeretlek és a Te javadat , a Te boldogságodat akarom.» 

Ez a levél a maga őszinteségében, híven tükrözi a szenvedő cárné 
lelki ál lapotát és a sajátosan szomorú körülményeket, amelyek a hatal-
mas orosz birodalom sorsát egy ügyes szemfényvesztő intrikáinak 
szolgáltatták ki. 

Mialatt a cárné bár a legjobb szándéktól vezetve mindmélyebb sza-
kadékot ás az uralkodó és népe között, azalat t Moszkvában a nép lázado-
zik, fennhangon szidalmazza az uralkodó pár t . A cárné nevét mindenüt t 
együtt emlegetik a Rasput in nevével. Az a beteges rajongás, amellyel 
Alexandra Feodorovna Rasput inon csüngött, mindig sok szóbeszédre 
adott alkalmat és a hadi vereségek, az alkotmányellenes kormányzás 
által kivál tot t elkeseredett hangulatban az eddig t i tokban rebesgetett 
feltevések hangos rágalmakká nőtték ki magukat . Ezek a vádak tel-
jesen valószínűtlennek látszanak. Alexandra Feodorovna mélységes 
vonzalommal szerette felséges urá t és ez a nagy, mindent betöltő sze-
relem szolgált vigaszául élete tragikus napjaiban. 

De mert a látszat ellene vallott , a nép azt kívánta, hogy a cárnét 
zárják el és Rasput in t akasszák fel. A cárné i ránt táplált gyűlöletet hú-
gára — a jótékony és á j ta tos Elisabeta hercegnőre — a Mária-Márta-
kolostor fejedelemasszonyára is ki terjesztet ték. A hercegnőt német 
kémkedéssel vádolták és heves tüntetéseket rendeztek a kolostor előtt. 

Rodzianko arra kéri a cárt, h ívja össze a dumát . Ahogy a cárné 
erről tudomást szerez, igyekszik a cárt lebeszélni: 

«Drágám, azt hallottam, hogy az a rettenetes Rodzianko és a töb-
biek a miniszterelnökhöz mentek és a duma azonnali összehívását 
sürgették. Könyörgök neked, ne egyezz bele ! Olyan kérdéseket akarnak 
a duma elé terjeszteni, amelyek nem tar toznak reájuk és csak még 
nagyobb elégületlenséget okoznának. Hidd el, hogy ebből csak rossz 
származnék. Hála Istennek, Oroszország nem alkotmányos állam. Ezek 
az emberek politikai szerepet akarnak vinni és olyan kérdésekbe avat-
koznak, amelybe nincsen beleszólásuk. Ne hagyd magad befolyásoltatni. 
Elég szomorú, hogy ilyen kritikus időben a főhadiszálláson kell lenned, 
ahol csak a Nikolasa véleményét hallod. Ez nem vezethet jóra. Neki 
nincsen joga olyan ügyekbe avatkozni, amelyek kizárólag csak reád 
tartoznak. Mindenki fel van háborodva, hogy a miniszterek nála jelent-
keznek kihallgatásra, mintha ő lenne a cár. Ó, én drága Nikim, semmi 
sem megy úgy, mint kellene. Nikolasa csak azért t a r t téged vissza, 
hogy gonosz tanácsai elfogadására kényszerítsen. Nem hiszel nekem? 
Nem látod be, hogy Isten nem segítheti azt az embert, aki az ő küldöt t-
jét elárulta. Bará tunk is arra kér, ne maradj sokáig a főhadiszállá-
son. Ő alaposan ismeri Nikolasát és a te túlságosan szelid, jó szívedet 
is ismeri. Innen nem tudok ra j t ad segíteni. Ri tkán éltem át ilyen kínos 
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napokat mint most, tehetetlenségem tuda tában . Nikolasa ismeri erős 
akara tomat és fél az én befolyásomtól. Mindez nagyon világos». 

A cárnénak ez alkalommal nem sikerült kívánságát keresztül-
vinni. A dumát mégis összehívták. A gyűlésen Goremykin, az agg 
miniszterelnök a cár nevében ünnepélyesen k i je lente t te : «Minden 
gondolatunkat , minden igyekezetünket a háború tovább folytatása 
érdekében kell koncentrálnunk». 

A gyűlésen izgatot t hangulat uralkodik. A cárizmus összes hibáit 
napvilágra hozzák és minden felszólalás ebben a refrainben végződik : 
«Elég volt a hazugságból és bűnből. Ujításokat kívánunk és büntetést 
a bűnösöknek. Az egész kormányzást gyökeresen meg kell változtatni». 

Varsó eleste még csak fokozza az általános elkeseredést. Bieleiem 
tábornok élénk színnel ecseteli Paleologue, a pétervári francia nagy-
követ előtt az orosz hadsereg rettenetes helyzetét. Az utóbbi harcok-
ban több gyalogezrednek nem volt puskája és a szerencsétlen katonák 
a legnagyobb srapneltűzben türelmesen vár ták, hogy az előttük harcoló 
baj társa ik elessenek és elvehessék tőlük puskáikat. Megilletődve kéri 
a francia nagykövetet , hogy jár jon közbe kormányánál az orosz had-
sereg érdekében. 

Az oroszoknak ez a reménye is meghiúsul. A várvavár t segítség 
késik és Paléologue t u d a t j a a külügyminiszterrel, hogy kormánya nincsen 
abban a helyzetben, hogy Oroszországot municióval ellássa. 

Rasput in hívei az orosz hadsereg tehetetlenségét a hadvezetőség 
hibás t ak t iká jának tud ják be és a cár előtt Nikolajevics nagyherceget 
teszik felelőssé a balsikerekért. Ennek dacára a cár még habozik, vona-
kodik attól, hogy az általános visszavonulás kritikus pil lanatában más-
nak ad ja á t a főparancsnokságot. De az intrika vezetői nem állanak el 
tervüktől, a cár vallásos érzelmeire, lelkiismeretére hivatkoznak. A cárné 
ki tar tó akaratossággal ismétli előtte : «Mikor a trón és a haza veszélyben 
forog, egy autokra ta cárnak hadserege élén van a helye». 

II. Miklós uralkodásának válságos forduló pontjához ért. Szerette 
hazájá t , egész lelkéből országa érdekét akarta szolgálni, de a nagy el-
határozásokra képtelen gyenge ember, a körülmények folytán teljes el-
szigeteltségben élő uralkodó, ki volt szolgáltatva Rasput in intrikáinak 
és végül engedett az erősebb befolyásnak. Minden titkolódzás dacára 
csakhamar köztudomásúvá vált , hogy a cár maga akar ja átvenni a had-
seregfőparancsnokságot. Ez a hír általános elégületlenséget kelt. Mióta 
II. Miklós apja örökébe lépett , sok szerencsétlenség su j to t ta az országot 
és a babonás orosz nép lelkében már szinte meggyőződéssé nőtte ki 
magát az a gondolat, hogy a cár minden lépését balszerencse kíséri. 

A miniszterek megdöbbenve veszik tudomásul a cár elhatározását 
és közös levélben kérik az uralkodót, hogy ne vegye á t a hadsereg-
főparancsnokságot. Dimitry nagyherceg csak azért jön vissza a frontról, 
hogy meggyőzze a cárt, milyen rossz hatással lesz a csapatokra Nikolaj 
Nikolajevics nagyherceg kegyvesztése. 
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Rodzianko is mindent elkövet, hogy a cárt erről az elhatározásáról 
lebeszélje : «Felség — kérte — alaposan megfontolta-e elhatározását? 
Hogy hagyha t j a el Felség a fővárost ilyen válságos időben? A balsiker 
a legnagyobb veszedelmet jelentheti Felségedre és az egész dinasz-
tiára nézve». A cár ha j tha ta t l an volt és határozot tan jelentette k i : 
«Tudom, inkább feláldozom magamat , de Oroszországot meg fogom 
menteni». 

II . Miklós azzal a lelkében már megrögződött meggyőződéssel 
határozta el magát a nagyfontosságú lépésre, hogy ezt az áldozatot 
hazája és népe javáér t hozta. 

A hadügyminiszterrel küldi el Nikolajevics nagyhercegnek azt 
a levelet, melyben felmenti a főparancsnokság alól. A nagyherceg a 
levél elolvasása u tán keresztet ve te t t magára és csak ennyit mondott : 
«Hála Istennek ! A cár olyan feladat alól ment fel, amely már kimerítette 
erőmet». Azután más tárgyra té r t át , mintha az egész dolog nem tar-
toznék reá. 

Alexandra Feodorovna, aki végre elérte régi vágyát, örömujjongva 
üdvözli felséges u r á t : «Drágám ! annyira tele van a szívem, hogy nem is 
találok szavakat érzelmeim kifejezésére. Szeretnélek a kar ja imba zárni, 
forró szerelmes szavakat , bátor í tás t suttogni füledbe. Nagyon nehezemre 
esik, hogy egyedül hagyjalak elmenni. De Isten közel van hozzád, 
közelebb, mint valaha. Ez t a nagy harcot magányosan, bá t ran vívtad meg 
hazád és trónod érdekében. Soha azelőtt nem lát talak téged ilyen hatá-
rozottnak és ennek meglesz az eredménye is. Édesem, én i t t vagyok, 
rendelkezzél velem. Ilyen válságos időben Isten erőt fog adni nekem, 
hogy segítségedre lehessek, hiszen az igaz ügy érdekében harcolunk. 
Mindez sokkal mélyebb fontossággal bír, mint ahogy az első pil lanatban 
látszik. Mi, akik hozzá vagyunk szokva, hogy mindent más szempontból 
nézzünk, mi l á t juk és megért jük ennek a harcnak a jelentőségét. Te 
megmentetted a hata lmadat , bebizonyítottad, hogy autokrata uralkodó 
vagy. Ha ebben a kérdésben engedtél volna, még többet akarnának 
tőled kierőszakolni. Bocsásd meg, angyalom, hogy zaklattalak és annyira 
ragaszkodtam kívánságomhoz, de ismerem végtelen jóságodat s tud tam, 
hogy ennél a harcnál kemény határozottságra lesz szükséged. Ezeknek 
az időknek a krónikája diadallapra lesz bejegyezve Oroszország törté-
netébe. Isten meg fogja menteni országodat és t rónodat . Hited erős 
próbára volt téve, de te sziklaszilárdsággal álltad ki a próbát és ezért 
áldás fog kísérni utadon. Légy meggyőződve, hogy Isten nem hagyja el 
felkent királyát . Bará tunk folytonos imái meghallgatást fognak nyerni. 
Akik most félnek és nem értik meg elhatározásodat, az események folya-
mán meg fogják érteni bölcseségedet. Bará tunk azt mondja , hogy ez 
uralkodásod diadalának kezdetét jelenti és én hiszek benne. A te napod 
felkelt és ragyogása el fogja káprázta tni a nemlátó tévelygőket». 

«Remélem, Goremykin helyeselni fogja, hogy Khvostovet válasz-
to t tad belügyminiszternek. A válságos helyzetre való tekintettel erélyes 
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belügyminiszterre van szükséged. Ha nem válnék be, később felment-
heted. De ha kellő energiával rendelkezik, nagy segítségedre lehet.» 

«Sürgönyözni fogok b a r á t u n k n a k , hogy imáival kísérjen utadon. 
Kü ld jed el Nikolasát minél előbb. Csak semmi halogatás. Nagy fontos-
sággal biró kérdéseknél a megoldás mindig m e g n y u g t a t j a a kedélyeket 
még akkor is, ha a megoldás m ó d j a nem felel meg a reményeknek.» 

«Én teljesen ki vagyok merülve, csak nagy akara te rőm t a r t fenn. 
De nem akarom, hogy kishi tűnek t a r t s anak . Olyan boldogító az a tuda t , 
hogy együ t t l á toga t tunk el a cárok k r ip t á j ába . A te drága apád biztosan 
imádkozik éretted.» 

«Amint teheted, ad j h í r t magadról és írd meg, milyen benyomást 
t e t t elhatározásod a hadseregre. Nyugtassál meg, hogy mindvégig 
ha tá rozo t t maradsz, különben a nyugta lanság beteggé tesz. Fá j , hogy 
nem lehetek veled. Tudom, hogy mi t érzel és azt is t udom, hogy a Niko-
lasával való találkozás nem lesz kellemes. Nagyon csalódtunk benne.» 

«Édesem, ne nyugta lankodjá l , ha azt hallod, hogy nem vagyok jól. 
Az utolsó ké t nap a la t t sokat szenvedtem és nagy lelki izgalmakon 
men tem á t . Amíg Nikolasa a főhadiszálláson van, nem lesz nyugalmam. 
Tan í t sd meg őket, hogy reszkessenek bátorságod és akara tod előtt. 
Később hálásak lesznek, hogy megmente t t ed az országot. Ne kételked-
jél, bízzál és minden jól fog menni.» 

«Most jóéj tszakát , édesem. A nagy idegfeszültség u t á n pihenésre 
és nyugalomra van szükséged. A mindenha tó Isten áldása legyen mun-
kádon. Mindennap egy gye r tyá t égetek éret ted Szent Miklós képe előtt 
és holnap a szent Szűz szobra előt t fogok gye r tyá t égetni. Lélekben 
mellet ted leszek.» 

«Gyöngéden a szívemhez szorítlak, végnélküli csókokkal borí t lak. 
Aludjál jól, én napom, Oroszország megmentője . Emlékezz vissza az 
utolsó é j t szakánkra . Sóvárgok a csókod u tán , pedig a gyermekeink mel-
le t tem vannak , míg t e egészen egyedül vagy. Az angyalok őrködjenek 
álmaid f e l e t t ! É n mindig veled vagyok és senki sem fog minket egymás-
tól elválasztani. A te hű feleséged, Sunny.» 

I I . Miklós a cárné buzdításai tól , imáitól kísérten indul el a 
főhadiszállásra, hogy személyesen vegye á t a főparancsnokságot és ezzel 
kezdeté t veszi a dinasztia összeomlásának nagy fejezete. 

* * * 
Hory Etelka. 

(Folytatása következik.) 
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