
A Z U T O L S Ó C Á R N É . 

EZEKBEN a válságos időkben a Rasput in és Sturmer közötti barát i 
kapocs még erősebb lesz. Nyilvánosan ugyan nem mutatkoznak, 
de késő éjjeli órákban re j te t t helyeken találkoznak. A nagy 

állami fegyház, a Szent Péter és Pál-erősség a színhelye t i tkos össze-
jöveteleiknek. A fegyházigazgató lánya, Rasput in szenvedélyes rajon-
gója, közvetíti az éjjeli ta lálkákat . Ebben a komor épületben, a Roma-
novok Bastillában szövődnek az intr ika ezer bogos szálai. I t t dolgozik 
az a két ember, ki az ország sorsát kezében t a r t j a . 

Míg künn a fronton ezer meg ezer katona vérzik el az orosz hazáért, 
míg síró anyák zokogják bele fá jda lmukat az éjtszakák vigasztalanságába 
és sötét nyomortanyákon éheznek és fáznak az árvák, azalat t Ras-
putin t i tkos utasításait közli bűntársával és megvi ta t ja véle azokat a 
terveket, amelyeket ördögi ügyességgel szuggerál a cárnénak. A t i tkos 
találkákon válogat ják ki azokat a könnyen mozgatható fabábembereket 
is, akikre a nagy játszmában szükségük van. Ilyen marionette-figura 
Protopopov is, akit külügyminiszternek szánnak. 

A cárné leveléből már kiérzik Rasput in kívánságának a vissz-
hangja : «Bár nagyon fá rad t vagyok, még ma este írni akarok 
neked, hogy ne feledkezzem meg bará tunk üzenetéről. Azt mondja, 
hogy nincsen okod aggodalomra, minden jól fog menni. Elbeszél-
tem neki Sturmerrel fo lyta tot t tárgyalásomat, aki kijelentette, hogy 
a rendőrfőnököt vissza kell hívni, mert ebben az esetben Khostov 
is beadja lemondását. Khostov nagyon ideges és beteg, Grigori 
arra kér, hogy nevezd ki helyébe Protopopovot belügyminiszter-
nek. Te ismered, hiszen nagyon jó benyomást t e t t reád. Ezenkívül 
a dumának tagja és így tudni fogja, hogyan kezelje őket. Rodziankot 
hozzád akar ják küldeni azzal a kéréssel, hogy mentsd fel az összes minisz-
tereket és és fogadd el az ő jelöltjeiket. Én azt hiszem, hogy a legjobb 
lesz, ha Protopopovot kinevezed. Régi barát i kapocs fűzi barátunkhoz, 
ami mindenesetre mellette szól. Én nem ismerem ugyan, de bízom a Grigori 
bölcseségében és tanácsaiban. Bará tunka t nagyon bán t ja , hogy nem 
jössz haza. Nagy szükségünk van reád. Ha most váratlanul megérkeznél, 
mindenki érezné, hogy te vagy az úr és azért jöttél, hogy mindenről 
személyes meggyőződést szerezzél. Viszontlátásig. Aludjál jól drágám. 
Mindig reád gondolok. I t ten nagy csend és üresség van. Már négy hó-
napja, sőt még több, hogy nem töl töt tük együt t az éjtszakát. Kérem az 
Istent, hogy adjon nekem erőt, hogy segítségedre lehessek és meggyőz-
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zelek róla, hogy mindenben barátunk kívánságát kell követned. Isten 
áldjon meg életem és örömöm ! Gondolatban csókokkal borítlak és 
maradok a te öreg feleséged, Sunny.» 

Rasputin bevezeti Protopopovot a cárnénál, aki mint a Staretz 
régi barátját örömmel fogadja és meghívja az okkultista összejövete-
lekre, ahol a nekrománciában való jártassága révén fontos szerephez jut. 
Ezzel a tehetségével teljesen megnyeri a cárnét és véglegesen biztosítja 
magának jóindulatát. Ettől kezdve Alexandra Feodorovna minden 
levelében figyelmébe ajánlja őt a cárnak. Mikor II. Miklós teljesíti 
felesége kérését és kinevezi védencét belügyminiszternek, a cárné 
örömmel írja : «Isten áldása kísérje választásodat. Tegnap este talál-
koztam barátunkkal Aniánál. Nagyon örül Protopopov kinevezésének. 
Azt tartja, hogy bölcsen választottál.» 

Az új belügyminiszter bizalmasai előtt merész terveket hangoztat. 
Kijelenti, hogy nem fél szembeszállni a forradalommal, sőt szükség 
esetén provokálni fogja, hogy egyetlen csapással leverje. Elég erőt érez 
magában, hogy megmentse a cárizmust. És ekkor már az egész társaság 
tudta, hogy Protopopov beszámíthatatlan, hogy súlyos paralytikus 
tünetek mutatkoznak rajta, csak a cárné nem hitte. 

Későbbi levelében már érzik Protopopov befolyása : «Alexeiev 
tábornok haragszik a miniszterekre, pedig most jobban dolgoznak és 
nagyobb egyetértés uralkodik közöttük. Különben a helyzet sokat 
javult és talán sikerül elkerülnünk a krizist. Kérlek édesem, ne engedd, 
hogy ez a derék Alexeiev a Gutcsikov politikáját kövesse. Alexeievnek 
kizárólag a háború sorsával kell foglalkoznia ; ami a front mögött 
történik, azért a többiek felelősek. Protopopov holnap jön kihallga-
tásra, fontos kérdéseket kell vele megbeszélnem. Meg akarom ismertetni 
vele az ellenpropaganda tervét, melyet a városok szövetségének a 
fronton kifejtett propagandája ellensúlyozására eszeltem ki. Nem szabad 
megengednünk, hogy a katonák között lázító eszméket terjesszenek. 
Különben már mondtam Sturmernek, hogy beszéljen erről a kérdésről 
Protopopov-val. Úgy-e édesem, nincsen ellenedre, hogy gondolataimat 
közlöm velük ? De biztosíthatlak, hogy betegségem és gyenge szívem 
dacára is több energiával rendelkezem, mint ők. Nem tudom nyugodtan 
nézni, hogy mi történik körülöttem. Tudom, hogy gyűlölnek, mert a 
te nagy célodért, Bébyért és Oroszországért dolgozom.» 

Hogy milyen bámulatos energiával, megalkuvást nem ismerő 
kitartással folytatta Alexandra Feodorovna azt a munkát, melyet szent 
missziójának tartott, legjobban kitűnik leveleiből : «A miniszterek jelen-
léte már nem hoz zavarba. Látják, hogy mindent közlök veled és tudják, 
hogy mint áttörhetetlen, biztos fal állok mögötted. Remélem, hogy 
Isten segítségével hasznodra lehetek. Hidd el, hogy a dolgok menni 
fognak. Protopopov éppen az az ember, akire szükségünk van. Kérlek, 
ne bízd az élelmezés kérdését a katonákra. Meg vagyok róla győződve, 
hogy az új belügyminiszter jobban le fogja bonyolítani ezt az ügyet. 
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Szerelmem, minden tőlem telhetőt megteszek, hogy segítségedre legyek. 
Néha egy asszony sokat használhat, ha hallgatnak rá. Jobb, ha az élel-
mezés kérdésével a civilek foglalkoznak és a katonai hatóságok kizárólag 
a hadsereg szolgálatában állanak. Lehet, hogy a katonák akaratlanul 
is túlságos szigorral járnának el.» 

A békepártiak megint felvetik az orosz-német különbéke gondo-
la tá t . A békehírek abból a meggyőződésből fakadnak, hogy Konstant i-
nápolyt úgy sem tud ják fegyveres erővel meghódítani és csak Német-
ország révén valósíthatnák meg régi á lmukat . 

A Zemstvok nagy nyugtalansággal fogadják a különbéke hírét. 
A Zemstvok elnöke felhívja a duma figyelmét a cári kormány folyta t ta 
politika veszélyére : «A belügyi helyzet mindennap rosszabb lesz. A nép 
kesereg és méltatlankodik. A folytonos miniszterválság a hatalom rová-
sára megy, de ez még nem minden. Egy rettenetes árulásról szóló gyanú 
merült fel. Azt a hír t terjesztik, hogy az ellenség keze t i tokban belenyúl 
a közügyekbe. Ez t a feltevést megerősíti az a hír, mely szerint a kormány 
már elhatározta a különbéke megkötését. Mi, a Zemstvok képviselői, 
méltat lankodva utas í t juk vissza a szégyenletes békének a gondolatát. 
A hazaszeretet és a becsület arra kötelezik Oroszországot, hogy szövet-
ségeseivel együttesen folytassa a háborút . Feltétlenül bízunk hősi had-
seregünk győzelmében, de be kell ismernünk, hogy a nagy veszély nem 
kívülről, de belülről fenyegeti az országot. Mi tehát hajlandók vagyunk 
a dumát törekvéseiben és munká jában támogatni.» 

A francia nagykövetségen is ideges hangulat uralkodik. Félnek, 
hogy Oroszország kiugrik az Alliance-ból. 

A lapok röviddel ezután megcáfolták a különbéke hírét. Miklós 
cár gyenge, de igaz lelke ragaszkodott a háború kitörésekor t e t t ahhoz 
az igéretéhez, hogy addig nem köt békét, míg egyetlen ellenség áll az 
orosz birodalom földjén. 

Alexandra Feodorovna uralomvágya és ambiciói csak meg-
erősítik a cárt elhatározásában. A cárné mind jobban növekvő befolyása 
és korlátlan hata lma az udvari körökben is nagy elégületlenséget vált ki. 
II . Miklóst igaz emberei nem tud ják többé megközelíteni; rövid látogatá-
sai a la t t kizárólag csak Rasput in híveivel érintkezik. 

A folytonos lelki nyugtalanságok, izgalmak, súlyos gondok között 
élő cárné még fogékonyabbá válik Rasput in szuggesztiói i ránt és misz-
ticizmussal teli lelke minden rajongó hitével menekül a csodatevőhöz. 

Ez a levél is, melyet egy ú jabb elválás u tán ír a cárnak, mélyen 
bevilágít a szerencsétlen lélek á l lapotába: «Én kedvesem, nehéz szívvel 
válok el tőled. Mennyire gyűlölöm ezeket a szívettépő búcsúzásokat! 
Hála Istennek, hogy Béby jobban van. Szerelmem, sokkal jobban 
szeretlek, mint ahogy szavakkal ki t udnám fejezni. 22 évi együttlétünk 
ala t t ez az érzés csak erősebb lett . Nagyon szenvedek elválásunk mia t t . 
Te olyan egyedül vagy ott , olyan kevés melegséget érzel. Bár csak 
egy-két napra hazajöhetnél, hogy bará tunk megáldjon, ez új erőt adna 
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neked. Minden bátorságod és türelmed dacára, mégis csak ember vagy 
és az ő áldása csillapítaná fá jdalmaidat . A leghatározottabb meggyőződés 
mondat ja velem ezeket a szavakat. Alexeiev néhány napig nélkülözhet 
Ó, édes uram, állítsd meg ezt a felesleges vé ron tás t ! Be kellene várni 
az alkalmas pillanatot, nem kellene így vaktában előrerontani. Engedj 
meg, hogy így beszélek, de mások is osztják meggyőződésemet. Jó lenne, 
ha a belügyminiszteren kívül senkit sem fogadnál. Hivassad gyakrabban 
magadhoz, hogy mindenről tájékoztasson. Viszontlátásig én napom, 
örömöm. A mindenható Isten őrizzen és áldjon meg.» 

Egy másik levelében a cárné Bruszilovot h ibázta t ja az oknélküli 
emberáldozatér t : «Édesem, bará tunk nagyon elégedetlen, hogy Bru-
szilov nem engedelmeskedett parancsodnak és nem állította meg az 
offenzivát. Azt mondja, hogy ezt a gondolatot Isten sugalmazta neked 
és mivel nem ha j to t t ák végre rendeletedet, ú jabb veszteségeink lesznek. 
Reméli, hogy te ragaszkodni fogsz kívánságodhoz, mert úgysem számít-
hatunk eredményes offenzivára.» 

«Egyik sebesültünk soraiból is azt veszem ki, hogy most minden 
erőlködés hiábavaló, nagy emberáldozatok árán sem érhetünk el ered-
ményt. Miért menjünk makacsul neki a falnak, csak ok nélkül áldoznók 
fel az embereket.» 

Mikor a cárné arról értesül, hogy Nikolajevics nagyherceg a főhadi-
szállásra készül, régi aggodalmai újból megszólalnak levelében : «Nem 
szeretem, hogy Nikolasa a főhadiszállásra megy. Adja Isten, hogy ne 
eszeljen ki valami ravaszságot. A főhadiszállásról küldjed őt egyenesen 
vissza a Kaukázusba. A forradalmi pár t már elfelejtette ugyan, de ha 
megjelenik a láthatáron, megint ünnepelni fogják.» 

Ezt a régi féltékenységet ú jabb gondok hal lgat ta t ják el. A cárné 
Protopopov ha ta lmát akar ja megerősíteni, hiszen benne l á t j a Orosz-
ország megmentőjét . «Mai postával Sturmer egy okmányt küld neked 
— írja a cárnak — mely az egész élelmezési kérdést a belügyminiszterre 
ruházza át . Sturmer arra kér, ír jad alá a felhatalmazást és küldjed azonnal 
vissza, hogy a duma keddi ülése előtt már i t t lehessen. Kénytelen voltam 
az okmány elküldését magamra vállalni. Grigori azt mondja, hogy min-
den fontos kérdés elintézését Protopopovra kell bízni, mert ő fogja 
megmenteni Oroszországot.» 

«A duma sok gondot okoz Sturmernek, de azért nem kell megijed-
nünk. Szükség esetén megint feloszlatjuk. Nem szabad elfelednünk, 
hogy harcban állunk a dumával. Úgy-e nem haragszol ? Ezek az emberek 
hallgatnak reám és ha bará tunk vezet, célt kell érnünk. Protopopov és 
Sturmer meghajolnak az ő bölcsesége előtt.» 

A duma megnyitása előtt a haladó párt iak kijelentik, hogy csak 
abban az esetben haj landók együtt dolgozni az eddigi kormánnyal , ha 
követeléseiket teljesítik és megalakít ják a progresszista blokkot. 

Rodzianko a szemére veti Sturmernek, hogy a kormány nagy 
hibát követet t el, mert nem t u d t a a nép hazafias lelkesedését kihasználni 
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és a háború alat t a nép képviselőivel mindig ellentétbe helyezkedett. 
A helytelen politika által te remtet t körülmények között nem lehet 
eredményes háborút folytatni. 

A duma megnyitásán az összes miniszterek megjelentek. Rodzianko 
hazafias megnyitó beszéde u tán Sturmer emelkedett szólásra, de a bal-
oldaliak hangos felkiáltásaitól nem t u d o t t szóhoz j u t n i : «Le vele, le az 
áruló Stumerrel!» hangzot t fenyegető komolysággal. Erre Sturmer, 
a miniszterektől követve, elhagyta a termet. Ahogy az általános meg-
lepetés okozta nyugtalanság lecsillapodott, tovább folyta t ták a gyűlést. 
Éles vádbeszédek hangzottak el Sturmer ellen és a vádak megerősítéséül 
felolvasták az Alexeiev tábornokhoz intézett levelet, amelyben Gutcsikov 
leleplezi Sturmer bűnös polit ikáját , ezekkel a szavakkal végezve a 
levele t : «A nép és a hadsereg meg van győződve róla, hogy ha Sturmer 
eddig még nem követet t el árulást, közel áll hozzá, hogy elárulja Orosz-
országot. Ret tenetes az a gondolat, hogy diplomáciánk minden t i tka 
ennek az embernek a kezében van. Bocsásson meg nekem ezért a levélért, 
de már nem hal lga that tam tovább. Tudom, hogy Ön az egyetlen ember, 
aki ezen a kétségbeejtő helyzeten segíthet.» 

A közhangulat annyira Sturmer ellen fordul, hogy helyzete lehe-
tetlenné válik. A cár felmenti állásától és Trepovot nevezi ki helyette. 
A Sturmer bukása nagyon bán t j a a cárnét, mert ebben is a Staretz ellen 
irányuló sérelmet lát . Annál nagyobb tűzzel védelmezi P ro topopovot : 
«Édesem, mutasd meg ha ta lmadat — kéri a cárt. — Ne hajol j meg 
olyan ember előtt, mint Trepov. Te csak azt mondtad, amit mondanod 
kellett. Kérlek ragaszkodj ehhez az egyszerű, becsületes emberhez, aki 
mélységes szeretettel viseltetik i rántunk. Jelentsd ki Trepownak, hogy 
nem áll szándékodban elküldeni Protopopovot, következőleg vele kell 
dolgoznia. Hogy mer Trepov veled szembeszállani ? Üss az öklöddel 
az asztalra és ne engedj neki. Én bát ran szembeszállók velük. Támaszkodj 
reánk, akik csak érted, Bébyért és Oroszországért élünk. Hidd el szerel-
mem, hogy ha bará tunk tanácsát követed, minden jól fog menni. Bízzál 
benne, mert ő ismeri Isten t i tkos akara tá t . Azok az emberek, akiket ő 
ajánl, feltétlenül megbízható emberek.» 

A cár most is enged az Alexandra Feodorovna erősebb akaratának 
és nem ejti el Protopopovot. Ez a nagy elfogultság még jobban felingerli 
a kedélyeket. A duma gyűlésén heves tünte tés t rendeznek ellene és 
mikor Trepov az emelvényre lép, haragos felkiáltások fogadják : «Le a 
miniszterekkel! Le Protopopov-val!» A Puricskievitcs dörgedelmes 
beszéde lángra gyú j t j a a gyűlöletet, amit a Rasput in aljas szerepe égetett 
be a lelkekbe. Szikrázó szemmel, szenvedélyes hangon végzi beszédét : 
«Már megelégeltük, hogy Rasput in kormányozza az országot, hogy 
ennek a szemfényvesztőnek egyetlen szava elég legyen ahhoz, hogy a 
legelvetemültebb emberek kerüljenek vezetőállásokba. Rasput in ma 
sokkal veszedelmesebb, mint volt ha jdan az ál-Dimitri. Fel, miniszter 
urak ! Ha önök igaz hazafiak, menjenek a Stavka-ba, vessék magukat 
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a cár lábához, mondják meg, hogy a belső krízis már tarthatatlan, hogy 
a nép háborog, hogy forradalom fenyeget és hogy egy kétes jellemű 
muzsik nem kormányozhatja tovább Oroszországot.» 

Határtalan lelkesedés és ujjongó tombolás fogadta Puricskievitcs 
beszédét, melyben a nemzeti pusztulás jaj szaván keresztül az ítélet szava 
harsog. Ebben az órában dőlt el Rasputin sorsa. A hazaszeretettől lángoló 
szavak hatása alatt válik tudatossá a lelkekben az a gondolat, hogy az 
országot mindenáron meg kell szabadítani Rasputintól. 

Talán, mialatt Puricskievitcs és Jussupov herceg az egyetlen megol-
dás tervén dolgoznak, azalatt a balsejtelmektől gyötört cárné megérezte, 
hogy az a nagy rossz, aminek bekövetkezésétől mindig remegett, aminek 
a gondolatát hisztériás félelemmel űzte el magától, most feltartóz-
hatatlanul közeledik feléje. És minél erősebbé vált lelkében ez a tudat, 
annál görcsösebben ragaszkodott a miszticizmusból, babonából szőtt 
hithez, amely a szentek glóriáját fonta a Staretz homlokára. Minden 
levelében emlékezteti a cárt, hogy Rasputin legnagyobb pártfogójuk, 
hogy imáival és bölcseségével megmenti az országot. De a cárné rajongó 
hite már nem menthette meg Rasputint, vergődő imái nem állíthatták 
meg a muzsikot, mikor a végzetes éjtszakán, legdíszesebb öltözékében, 
hipnotikus ereje tudatában, érzéki vágyától hajtva, siet a Jussupov-
palotába, hogy a szép Irén hercegnővel megismerkedjék. 

Talán abban a pillanatban, mikor Jussupov herceg orosz szokás 
szerint üdvözlésképen szájon csókolja vendégét, valami sötét előérzet 
szállja meg Rasputint, mert gyanakodva kiált fel : «Remélem, ez 
nem Júdás-csók volt!» De ezt a pillanatnyi előérzetet legott elfojtja 
benne a hódítani vágyás szomjúsága. Irén hercegnő várakoztat magára 
és a hosszú várakozás türelmetlenségében, a mindig új áldozatot kívánó 
szomjúság adja kezébe a számára eleve elkészített, mérgezett borral 
telített poharat. A képzelt diadal felé induló erőteljes muzsik azonban 
még a méreg hatásával is dacol. Csak a pisztoly dördülése hallgattatja el 
benne a vágy szavát, hogy a kelepcébe csalt sebesült oroszlán bosszút 
lihegő ordításába fulljon. De Rasputin fenyegető ordítása már nem 
tudja kiütni Puricskievitcs kezéből a halált adó fegyvert és nem 
tartóztathatja fel útjában a sorsot. 

Másnap, mint futótűz terjed el Pétervárt a hír, hogy Rasputin 
az éjtszaka folyamán nyomtalanul eltűnt és ezt a hírt gyorsan követi 
a másik. Rasputint meggyilkolták ! Alexandra Feodorovna megsej-
tésekkel gyötört lelke most, mikor sok régi rémlátó éjtszakájának 
véres viziója valóságba szökken, nem tudja, nem akarja elhinni a valót. 
Remények és kínzó kétségek között írja a cárnak : «Képzelheted, milyen 
rettenetes lelki állapotban vagyunk. Barátunk eltűnt. Tegnap azt mondta 
Aniának, Felix meghívta vacsorára, hogy bemutassa Irénnek és meg-
igérte neki, hogy autóján érte megy. Valóban este egy katonai autó 
ment érte. Az éjjel nagy botrány volt Jussupovnál. Dimitri, Purics-
kievitcs és a többiek mind részegek voltak. Hajnal felé a palota előtt 
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cirkáló őr puskalövéseket hallott. Puricskievitcs hangos kiabálással 
rontot t ki a pa lo tából : «Megölték Rasput in t !» 

«A rendőrség most Jussupovnál van. Nem mertek előbb nyomozni, 
mert Dimitri is o t t volt.» 

«Bará tunk az utóbbi napokban nagyon ideges volt és sokat aggó-
dott Ania miat t . Felix azt állítja, hogy Grigori nem is volt nála. Rám 
az egész dolog azt a benyomást teszi, hogy bará tunka t kelepcébe akar ták 
csalni. Még bízom Isten könyörületességében és abban reménykedem, 
hogy talán valahol elzárva t a r t j ák . A rendőrfőnök mindent elkövet, 
hogy felderítse a rejtélyt. Aniát magamnál tar tom, félek, nehogy most 
őt t á m a d j á k meg. Nem hiszem, nem tudom elhinni, hogy megölték 
volna. Isten könyörüljön ra j tunk! Milyen rettenetes bizonytalanság. 
Jö j j gyorsan. Ha i t t vagy, semmit sem mernek csinálni.» 

A cárné az utolsó percig remélte, hogy Isten nem fosztja meg őt 
vigasztalójától és egyetlen barát já tól . Az első napok nagy lelki káoszá-
ban szinte eszelős csökönyösséggel hár í t ja el magától a lehetőségeket 
s csak mikor hosszas nyomozás u tán a kis Néva jéghullámai között 
reáakadnak a Rasput in holttestére, csak akkor, a megdönthetetlen 
bizonyosság előtt válik a veszteség tudatossá lelkében. És abban a pil-
lanatban, amikor szembetalálja magát a szörnyű bizonyossággal, 
mint a lélekharang, felzúg az emlékezetében Rasput in jóslata: «Sorsom 
össze van kötve a dinasztia sorsával, ha én meghalok, a dinasztiának 
is pusztulnia kell.» 

Ezek a sötét szavak égnek a cárné lelkében, mikor fájdalomtól 
félőrülten virágokkal borí t ja a Staretz koporsóját és ja jga tó imákkal 
virraszt a halot t mellett. 

Künn a nép örömujjongva csókolózik, a templomokba tódul és 
Szent Dimitri képe előtt gyertyákat éget hálája jeléül. Boldog hozsan-
nával ünnepli a vélt felszabadulás napjá t . 

Oroszország hű fiai azt hit ték, hogy ha a gyűlölt zsarnok már 
nem lesz többé, ha az a titkos, szuggesztív erő, mely Rasputinból ki-
áradt , megszűnik, az ország újjászületik, az uralkodó és népe egymásra 
találnak. Nem sejtették, hogy a Rasput inba vete t t hit sokkal mélyeb-
ben gyökerezik az Alexandra Feodorovna lelkében, mintsem ezt bármi 
is k i i r that ta volna belőle. Az a lelki kapocs, amely a cárnét az élő ember-
hez — «Isten küldött jéhez» — fűzte, a fá jdalom vérkeresztségében 
megerősödve eltéphetetlen kötelékkel láncolta hozzá a Staretz emléké-
hez. Csodálatos, rajongó hite árad ki abból a rövid levélből, melyet 
a halott Rasput in kezébe adot t utolsó ú t já ra : «Édes Mártirom, add reám 
áldásodat, hogy elkísérjen a még hátralevő fá jda lomutamon és ot t fenn 
emlékezzél meg rólunk szent imáidban.» 

Et től az áldástól reméli a cárné a segítséget. Hosszú órákat tölt 
fá jdalmas elmélyedésben a cári park kápolnájában, Rasput in koporsója 
mellett. Oda zarándokol Protopopov is, az elhúnyt szellemétől kérni 
tanácsot. 
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És így a tanulat lan, egyszerű muzsik a hívei lelkébe oltott rendület-
len hiten keresztül, még halála u tán is tovább kormányozza Orosz-
országot. 

Ugyanakkor, amikor a cárné sírva imádkozik a halottas kápolná-
ban és kinn a nép uj jongva ünnepel, a gyilkossággal vádolt Dimitri 
nagyherceget, felsőbb parancsra, Perzsiába száműzik. 

A szigorű ítélet az eddiginél is nagyobb elkeseredést vált ki az 
uralkodó család tagjaiból. Hosszas tanácskozás u tán a nagyhercegek 
együttes lépésre határozzák el magukat . Közös levélben figyelmeztetik 
az uralkodót arra a veszélyre, melybe Oroszországot és a dinasztiát 
a belpolitika sodorja. Végül arra kérik, hogy nagyobb szerencsétlensé-
gek elkerülése végett , kegyelmezzen meg Dimitri nagyhercegnek. 

De minden kísérlet hiábavalónak bizonyult, a cár nem változ-
t a t t a meg eddig folyta tot t poli t ikáját és ha ő ta lán engedett volna is, 
a cárné erős akara tán és befolyásán minden próbálkozás megtörött . 

Alexandra Feodorovna elhitette a cárral, hogy az ellenük irá-
nyuló ellenséges áramlat a nagyhercegektől indult ki. Ez magyarázza 
meg a cár teljes elhidegülését családja távolabbi tagjai iránt . II . Miklós 
ridegen utas í t ja vissza a nagyhercegek kérését. «Nem tűröm el, hogy 
nekem tanácsokat adjanak. A gyilkosság tényén semmi sem változtat.» 

Az ú j miniszterelnök, Galiczin herceg, a legnagyobb nyiltsággal 
t á r j a fel a helyzetet az uralkodó előtt, sötét színekkel rajzolva az Orosz-
országban uralkodó hangulatot . Nem ti tkolja el előtte, hogy a cári 
pár élete veszélyben forog, hogy a moszkvai katonai csapatok más cárt 
akarnak az orosz t rónra ültetni. 

A cár nyugodt közömbösséggel hallgatta ezeket a kijelentéseket 
és csak ennyit jegyzett meg: «A cárné és én tud juk , hogy Isten kezében 
vagyunk. Legyen meg az ő akarata .» 

A frontról visszatérő tábornokok Rodzianko előtt szomorúan 
számolnak be a hadsereg katasztrofális helyzetéről és hangulatáról. 
Az i t t -o t t elért kisebb eredmények szerintük sem bírnak jelentőséggel 
és ha a kormány nem vál toz ta t ja meg jelenlegi ál láspontját , nem 
lehet győzelemre gondolni. Éppen a zavaros belügyi bonyodalmak 
akadályozzák meg a harctéri helyzet jobbrafordulását . 

Mindezt Rodzianko is jól tud ta , de nem állott ha ta lmában ra j t a 
vál toztatni . 

A mélyen su j to t t cárné még mindig görcsösen ragaszkodik az 
autokrat izmus gondolatához. Életének ez a vezérszólama levelének 
minden sorából kiérzik. «Édesem, nagy szomorúsággal és aggodalommal 
engedtelek el, a mi drága Bébynk nélkül. Milyen borzalmas időket 
élünk! Isten súlyos keresztet rakot t válladra. Mennyire szerettem 
volna segítségedre lenni a kereszt elviselésénél! Te bátor és türelmes 
vagy. Egész lelkemmel veled érzek és szenvedek, jobban mint ahogy 
azt ki t u d n á m fejezni. Most csak imáimmal segíthetek ra j tad . A mi 
drága bará tunk a másvilágon van, de ő is imádkozik éretted és imái-
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ban még közelebb van hozzánk. De azért olyan jól esnék vigasztaló, 
enyhülést nyuj tó hangjá t hal lani ! Hiszem, hogy Isten megsegít és 
megjutalmaz szenvedéseidért. Úgy tetszik, mintha a dolgok jobban 
mennének. Édesem, csak légy határozot t és éreztesd ha ta lmadat . Soha, 
egyetlen alkalmat sem mulasztottál el, hogy jóságodat és szeretete-
det bebizonyítsd előttünk. Most az öklöd erejét is éreztetned kell velük. 
A szláv természet különös, ellentétes lelki komplexumánál fogva, 
épúgy megkívánja a szigorúságot — sőt kegyetlenséget i s ,— mint a 
szeretetet. Csodálatos valami az emberi szív! Különös, de az előkelő 
társaságban kevesebb a gyöngédség és megértés. Ezért a velük való 
érintkezésben keménynek kell lenni. Remélem, hogy nemsokára haza-
jöhetsz. Nemcsak az önzés beszél belőlem, de tudom, hogy a lázadók 
is megjuhászodnak, ha te a közelükben vagy. Félnek tőled, de még 
jobban kell félniök. Gyere minél előbb vissza. Nem magamért , nem 
Bébyért kérlek. Ér tem, hogy a kötelesség elszólít tőlünk, de éppen most 
nagyobb szükség van reád i t thon, mint a főhadiszálláson. Azért arra 
kérlek, ha ot t elintézted a dolgodat, gyere vissza és maradj i t thon, 
míg i t ten minden rendbe jön. Én mint megdönthetetlen hátvéd állok 
mögötted. A szemem fáj az elsírt könnyektől. Krisztus legyen veled 
és a szent Szűz oltalmazzon.» 

Ezekben a napokban a szerencsétlen cárné önkéntelenül is arra 
az anyára emlékeztet, aki beteg gyermekét t a r t j a kar jában, babus-
gat ja , csókolgatja, beszél hozzá és nem lá t ja , hogy a gyermek már 
halott . 

A Romanowok t rón já t minden órában kitöréssel fenyegető vulkani-
kus erők ingat ják és bár a cárné a forrongó események központ jában él, 
körülötte magasra csapnak a politika hullámai, ő még mindig a régi 
álmot hajszolja. Talán a halott Rasput innak még nagyobb hata lma 
van a babonás lélek felett, mint amilyen az élőnek volt. A Staretz 
sírjánál tö l tö t t hosszú órák imádságos csendjében Rasput in jóslatai, 
mint kísérteties denevérszárnyak suhognak körülötte és a fia sorsáért 
töprengő anya lelkében ja jga t az emlékezés. «Ha én meghalok, f iadat 
is nagy szerencsétlenség éri.» Ezek a szavak eltéphetetlen szálakkal 
láncolják az anyá t a mart í rnak h i t t ember emlékéhez, ezek a szavak 
diktálják minden elhatározását. Úgy képzeli, hogy ha Rasput in ellen-
ségeire hallgatna, ha valami olyat tenne, ami nem egyezne a Rasput in 
felfogásával, szentségtörést követne el a mart ír ellen és elvesztené 
pártfogását . Ezért védi annyira Protopopovot, aki ekkor már egészen 
Rasput in szerepét játsza az udvarnál . 

«Sazanov és a többiek ki akar ják törni a Protopopov nyakát 
— írja a cárné a cárhoz intézet t egyik levelében — azt állítják 
róla, hogy bolond, de nem igaz. Tegnap hosszasan beszélgettem 
vele és így alkalmam volt meggyőződni róla, hogy ez a rossz-
indulatú feltevés nem felel meg a valóságnak. Protopopov egészen 
nyugodt, megfontolt és feltétlen hűséggel viseltetik i rántad, amit, sajnos, 
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kevés emberről á l l í thatok. Szerintem bolondság lenne ilyen válságos 
időben felmenteni állásától. Kérlek, ne határozz addig, amíg nem tá jé -
koz ta tha t lak élő szóval ennek a kérdésnek a részleteiről és a Pro topopov 
ellen szövődő intr ikákról . Ezek az in t r ikák elsősorban a t e kis felesé-
ged ellen i rányulnak. T u d j á k , hogy Pro topopov ragaszkodik hozzám 
és ezért aka r j ák elejteni. Ne add meg a dumának ezt az elégtételt . Nem 
vagyok jó véleménnyel Trepov felől. A ká r tyá iba látok, t udom, hogy 
el aka r j a távol í tani hű embereimet . Nem magamér t , kérlek. Nem törő-
döm vele, ha rosszat beszélnek rólam, de igazságtalanságnak t a r tom, 
hogy becsületes, hűséges embereimet el aka r j ák űzni. Nyugtass meg, 
ígérd meg, hogy teljesíted kérésemet. Hiszen éret ted és Oroszországért 
küzdök.» 

Az erélytelen cár most is meghajol t a cárné aka ra t a előt t és a 
belügyminisztert megerősíti ál lásában. A para lyt ikus Pro topopov tel-
jesen az okkul t izmusnak él és a spirit iszta összejöveteleken Raspu t in 
szellemével társalog. 

A legválságosabb időben ez a degenerált ember vezeti Orosz-
ország belügyeit . Csak természetes, hogy ezek az állapotok a t á r sada-
lom minden rétegében nagy elkeseredést okoznak. A vádak különösen 
a cárné ellen i rányulnak, akit el akarnak távol í tani az udvar tó l . Rod-
zianko, a cári pár hű védelmezője is ar ra kéri a cár öccsét, Mihály nagy-
herceget, vegye rá a cárt , hogy a cárnét híveivel együ t t el távolí tsa. 
Alexandra Feodorovna az ellene i rányuló ellenséges hangula to t Niko-
lajevics nagyhercegnek t u l a j d o n í t j a és ezt a meggyőződését t ovább 
szuggerálja a cárnak. «Édes angyalom — ír ja — nagyon köszönöm 
most k a p o t t kedves leveledet. Mélységes undorra l o lvas tam a Nikolasa 
levelét. Azonnal félbe kel let t volna szakí tanod és meg kellet t voina 
neki mondanod, hogyha mégegyszer visszatér erre a t á rgyra , Szibériába 
száműzöd. Mindig gyűlölt engemet és 22 év ó ta fondorkodik ellenem. 
De ilyen válságos időben el kellene tekintenie a közö t tünk fennálló 
nézeteltérésektől és bá t r an védelmébe kellene vennie ura lkodója felesé-
gét. Viselkedése nyilt árulás. Érzi, hogy hal lgatnak rám, hogy elfo-
gad ják tanácsa imat és ezt nem b í r j a elviselni. Nikolasa az emberi 
gonoszság megtestesülése. H ű embereink mind megvet ik. Még azok 
is undorodnak tőle, akik nem viseltetnek rokonszenvvel i r án tam. Az 
öreg Frederick nem meri e lhal lgat ta tni és te túlságosan szelíd és jó 
vagy.» 

Hory Etelka. 
(Vége következik.) 
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