
AZ U T O L S Ó C Á R N É . 

RASPUTIN lelkes hívét és régi bará t já t , Sturmert szánta miniszter-
elnöknek. A cárnén keresztül sikerül elhitetnie II . Miklóssal, 
hogy az országnak «ilyen erőskezű emberre van szüksége», habár 

Sturmer valóságban gyenge szellemi képességgel bíró ember volt. De 
Rasput in és a cárné kamaril lája épen jelentéktelensége és megalázkodó 
szolgatermészete mia t t választot ta ki erre az állásra. Nekik olyan esz-
közre volt szükségük, amelyet könnyen kezelhettek. 

Mikor a cár hazalátogatot t Tsarskoie-Selo-ba, nem tudo t t kitérni 
a minisztercserét sürgető kérések elől és az öreg Goremykin helyett 
Sturmert ül tet te a miniszterelnöki székbe. 

A cárné megelégedéssel ír Sturmer kinevezéséről: «Örülök, hogy 
olyan ember került a kormány élére, mint Sturmer, akire nyugodtan 
rábízhatod az ország sorsát. Ő igyekezni fog a miniszterek között egyet-
értést teremteni». 

Néhány nap mulva a cár Khvostovot felmenti állásától és a belügyi 
tá rcá t is Sturmernek adja . De a cárné Khvostov kegyvesztése u tán is 
rémképeket lát . Attól ta r t , hogy a volt miniszter bosszút áll Rasputinon. 
«Khvostov névtelen leveleket küldöz bará tunknak — panaszolja 
Alexandra Feodorovna a cárnak. — Milyen aljasság ! Ania is kapot t 
már névtelen leveleket, amelyben fekete kereszttel vannak megjelölve 
a reá nézve veszedelmes dátumok. Ez igazán gyávaság !» 

Más alkalommal ezt í r j a : «Azt hallottam, hogy Khvostov Moszkvá-
ban van és mindenüt t azt hireszteli, hogy azért küldték el, mert ő meg 
akar t szabadulni a német kémektől, akik ba rá tunka t körülveszik. Meg-
érdemelné, hogy rágalmazásai miat t a törvény előtt felelősségre vonják. 
Grigori szerint mindazokat meg kellene büntetni , akik a klubban ártal-
mas ple tykákat terjesztenek. Aniát is folyton névtelen levelekkel 
zaklatják». 

Mindez bizonyítja, mennyire foglalkoztatja Alexandra Feodorovnát 
az a gondolat, hogy barátai élete veszélyben forog. E mellett az önkínzó 
gondolat mellett — vagy talán ebből kifolyólag — mindig o t t kisért lel-
kében az autokrat izmus bukásától való félelem. Folytonos rémlátásai 
viszik bele abba az állhatatos, makacs küzdelembe is, melyet leveleiben 
a dumával szemben folytat . A cárhoz intézett legtöbb levelében találunk 
erre vonatkozó megjegyzéseket, tanácsokat vagy kéréseket : «Édesem, 
parancsold meg Sturmernek, hogy kéresse magához azt a gazember 
Rodziankot és utasítsa, hogy húsvét előtt fejezzék be a költségvetést, 
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így őszig elnapolhatja a duma összehívását. Látom, hogy a költség-
vetéssel ki akar ják húzni az időt, hogy a nyáron megint előállhassanak 
liberális terveikkel. Mások is osztják meggyőződésemet és arra kérnek, 
hogy sürgesd a költségvetés befejezését. Ne tégy nekik engedményeket. 
A háború és a béke kérdése egyedül tereád tartozik, a dumának nincsen 
semmi beleszólása ebbe a kérdésbe». 

A pétervári társaságban nagy feltünést kel te t t a cárnénak az a 
kívánsága, hogy Rasput in vele együt t járuljon az ünnepi áldozáshoz. 
Alexandra Feodorovna az ünnepi hangulat hatása alat t ír felséges urá-
nak : «Egész mise alat t reád gondoltam, míg ielkem megtelt a passió 
hetének gyönyörű énekhangjaival. Elgondoltam, hogy mennyire f á jha t 
Krisztusnak ez a sok emberi szenvedés s ez a nagy vérontás. Ő életét 
adta érettünk és meggyalázták, kínozták és ő mindent elszenvedett, 
drága vérét ontot ta bűneink bocsánatáért . És mi mivel fizetünk ezért az 
áldozatért, mivel m u t a t t u k ki neki szeretetünket és hálánkat? A bűn 
folyton ter jed a világon. Ma este a biblia olvasása közben sokat gondol-
tam bará tunkra és önkénytelenül a farizeusok ju to t t ak eszembe, akik 
Krisztust üldözték, míg magukat tökéleteseknek vallották. Igaz, senki 
sem próféta a sa já t hazájában, pedig milyen nagy hálával tar tozunk 
barátunknak. Mennyi imája nyert meghallgattatást . A veszély egyre nő 
körülötte, ártani akarnak neki, el akar ják tőlünk választani. Pedig ő 
csak uralkodójáért , Oroszországért él és minden gyanusítást és minden 
rágalmat elvisel érettünk. Nagy megnyugtatásomra szolgál, hogy vele 
együtt já ru lha t tam a húsvéti szentáldozáshoz. Bará tunka t nagyon bán t ja , 
hogy el kell hagynia Pétervára t s így húsvéti adományai t nem oszthat ja 
ki a szegények között . Bőkezű és könyörületes, mint Krisztus. Kérlek, 
gondolj arra, amit éret tünk t e t t és vedd védelmedbe». 

Ebben az időben tör tént , hogy Rodzianko, aki nem tudo t t bele-
törődni abba a gondolatba, hogy az ország sorsa Rasput in kezében 
legyen, újolag megkísérelte felvilágosítani a cárt Rasput in ár talmas 
szerepéről: 

— Ha felséged miniszterei nem volnának befolyásolhatók és ha csak 
az ország javá t t a r t anák szem előtt, akkor egy olyan ember, mint Ras-
putin, semmi jelentőséggel sem bírna. A szerencsétlenség abban áll, hogy 
a kormány képviselői is tőle függnek. Kötelességem még egyszer felhívni 
felséged figyelmét arra, hogy ez nem t a r t ha t így tovább.Ennek az ember-
nek a jelenléte az udvarnál aláássa a legfelsőbb hatalomba vete t t 
bizalmat, fenyegeti a dinasztia sorsát és a nép szívét elidegeníti az 
uralkodótól. 

A cár eleinte szótlanul hallgatta Rodziankot, azután csodálkozását 
fejezte ki a hallottak felett. Rodzianko szomorúan lá t ta , hogy minden 
kísérlete hajótörést szenved. Lát ta , hogy Oroszország nem bírja a 
háborút, hogy a mindjobban terjedő anarchizmus ráfonja magát a 
beteg ország testére s az utolsó csepp vért is kiszívja belőle. 

A gazdasági krizis mind fenyegetőbbé vált . A rosszul szervezett 
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szállítás mia t t az élelmiszerekben egyre nagyobb a hiány, a nép elégedet-
len, belefáradt a háborúba, az örökös nélkülözésekbe. 

Az a t i tkos kéz pedig, amely már rég megkezdte a bomlasztás lassú, 
de biztos munká já t , amely annak idején bombát ve te t t Plehvé belügy-
miniszter kocsija elé, amely egy gyilkos golyóval leterítette a hűséges 
Stolypin miniszterelnököt, most az országban uralkodó nagy elégületlen-
séget sa já t célja elérésére akar ta kihasználni. Előbb a nép szellemi veze-
tőit : a papságot demoralizálta és kihasználta a falusi papok nyomorúsá-
gos helyzetét, forradalmi eszméket terjesztve közöttük. Ilyen módon 
ú j harcosokat, apostolokat toboroztak az anarchia hadseregébe, akiknek 
befolyásuk volt a tuda t lan tömegekre. 

De nemcsak az ország szívében folyta t ták ártalmas m u n k á j u k a t a 
dest rukt ív elemek, a hadsereget is megmételyezték forradalmi eszméik-
kel. A bizalmatlanság gyűlöletté nőtte ki magát a szívekben és a minden 
erkölcsi rendet felforgató, minden szépséget letipró vörös rém véres 
á rnya már ot t kísértet t a cári t rón felett. 

A tragédia. 

A cárné mind gyakrabban látogat el a főhadiszállásra. Mint szerető 
feleség meg akar ja osztani felséges urával a tábori élet kényelmetlen-
ségeit és tanácsaival könnyíteni akar ja az uralkodó terhes feladatát . 

Látogatásai rendszerint változást jelentenek a kormányban. 
A cár Sazanov helyébe Sturmert nevezte ki külügyminiszternek, aki 
gyorsan beférkőzött a cárné kegyeibe. Rendes kihallgatáson jelentkezik 
a cárnénál, mindenről t á jékoz ta t ja és megerősíti abban a gondolatá-
ban, hogy az uralkodó Istentől nyervén a hata lmat , csak Istennek tar-
tozik számadással. Következőleg azok, akik szembe mernek szállani az 
uralkodó akaratával , szentségtörést követnek e l . . . 

Az ilyen beszédek élénk visszhangra találnak a cárné lelkében és 
megerősítik Sturmer pozicióját. 

Szánalmat keltő jelenség a beteglelkű cárné, aki a legválságosabb 
időben sem lá t ja az igazi veszélyt, amely az országot fenyegeti. Hisz-
tériás makacssággal kapaszkodik bele abba a gondolatba, hogy ő van 
hivatva Oroszországot megmenteni. Rasput in hatása alat t ez a meg-
győződés valami rajongó hi t té növi ki magát lelkében és ő a martir-
öröm fájdalmasságával vállalja a szent missziót, mint Isten akaratá-
nak t i tkos megnyilatkoztatását . Azt hiszi, hogy az autokrat ikus ura-
lomhoz való visszatérés, visszaállítja Oroszország régi nagyságát. És 
mialat t hatalomról álmodozik s a dicsőség fényes ha jna lá t vár ja , nem 
lát ja , hogy a fények kialusznak, hogy közeleg az éjtszaka. 

Sturmer szerencsétlen politikája, közben még jobban elmérgesíti 
a helyzetet. A gazdasági krízis, a szállítási nehézségek megakadályoz-
zák a hadsereg rendszeres élelmezését s ezzel a hadvezetőség számításait 
is összezavarják. 
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A mind ijesztőbb méretű felbomlás és szétzüllés jelenségei az 
egész vonalon mutatkoznak. A zavaros helyzetre való tekintettel Ser-
gius nagyherceg és Alexeiev tábornok a katonai diktatura életbelépte-
tését ajánlják. Egy öt tagból álló katonai bizottságot akarnak alakí-
tani, Sergius nagyherceggel az élén, mely elsősorban az ország és a 
hadsereg élelmezésével foglalkoznék. Ez a bizottság a duma és a minisz-
terek rendelkezési jogát is korlátozná. Amint Rodzianko a nagyfontos-
ságú tervről értesül, azonnal a főhadiszállásra megy és audienciára 
jelentkezik a cárnál. 

II. Miklós az egyéniségében rejlő szeretetreméltósággal fogadja 
a duma elnökét, aki véres komolysággal ecseteli a cár előtt a válságos 
helyzetet. 

Az uralkodó minden ellenvetés nélkül hallgatta végig Rodzianko 
jelentését. Mikor a katonai diktaturára került a sor, Rodzianko figyel-
meztette a cárt, hogy ez a lépés veszélyes következményeket vonhat 
maga után. Úgylátszik a cár elfelejtkezett Alexeiev tábornok javaslatá-
ról, mert csodálkozva kérdezte : 

— Miféle diktaturáról beszél ? 
Rodzianko erre átnyujtotta a javaslat másolatát, melyet a cár 

egykedvűen futott át. 
— Nekem is van valahol egy ilyen írásom — jegyezte meg. 
Rodzianko kifejtette, hogy a diktatura életbeléptetése úgy sem 

vezetne célhoz és csak leszállítaná a cári tekintélyt. 
II. Miklós figyelmesen hallgatta végig Rodzianko ellenvetéseit, 

azután megkérdezte : 
— Mit gondol, hogy lehetne az országban rendet teremteni ? 
— Felség, a jelenlegi helyzetből csak egy kivezető út van, adjon 

nekünk felelős miniszteriumot. Igy a felelősség nem felségedre, hanem 
a kormányra hárulna. Miként eddig, úgy ezután is felséged erősítené 
meg törvényeinket és felséged döntene az államügyekben. 

— Nagyon szép, —válaszolta a cár, — e felett még gondolkodom. 
Rodzianko leverten távozott, a kegyes fogadtatás dacára is tisztá-

ban volt vele, hogy szavai nem tették a cárra a kívánt hatást. 
— Azt ajánlom Önnek, menjen a cárnéhoz, —tanácsolta a Vörös-

kereszt megbízottja. — Ismertesse meg vele a dolgok állását. Talán az 
ő révén inkább elérhet valamit. 

A duma elnöke jól tudta, hogy ez a lépés nem vezethet célhoz, 
hiszen a cárné benne az autokratizmus ellenségét látja. 

A harctéri események, a Bruszilov-offenziva sikerei, a cárné min-
den érdeklődését a hadszintér felé terelik. Boldogan írja a cárnak : 
«Drága kincsem, nagyon köszönöm kedves leveledet, teljes szívemből 
gratulálok a jó hírekhez. Még nem volt időm a lapokat olvasni s így 
elképzelheted, milyen meglepetéssel hallottam ma reggel a kórházban, 
hogy Brodyt bevettük. Milyen szerencse ! Ez az egyenes út Lembergbe. 
Mint barátunk is mondja — a szerencse közeledik. Boldog vagyok, 
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mert ez a győzelem nagy vigasztalást jelent számodra és megjutalmaz 
a nehéz megpróbáltatásokért. Lélekben veled vagyok». 

Utóbb, mikor tudomására jutnak a hadvezetőség elkövetett hibái, 
a tábornokok ügyetlenségei, fájdalmas haraggal írja a cárné : «Barátunk 
arra kér, légy szigorú a tábornokokkal, akik bűnös könnyelműséggel 
áldozták fel a gárdát. Ezt nem lehet megbocsátani. Mindenki azt reméli, 
hogy Besobrazovot visszahívod. A gárda sohasem fogja neki megbocsá-
tani végzetes parancsát és rossz szemmel fogja nézni, ha ezek után 
pártfogásodba veszed. Eltekintve attól, hogy feláldozta a gárdát, csak 
újabb nézeteltérések merülnének fel közötte és Bruszilov között. A te 
elnézésed már egyszer megmentette és te lehetőséget nyujtottál neki, 
hogy szégyenletes hibáit helyrehozhassa. Ez az újabb vétke nem marad-
hat büntetlenül. Ha nem hívod vissza, gyengének fognak tartani és 
azzal fognak vádolni, hogy nem vetted védelmedbe a gárdát. Nem 
kockáztathatunk meg újabb katasztrófát. A vezetőség tudja, hogy 
Oroszországban még elég ember van és nem kíméli a katonák életét. 
Tudom, hogy mennyire fájt neked ez a veszteség. Hallgassál a te kis 
öreg feleségedre, aki csak a te boldogságodra gondol. Ezzel a büntetés-
sel tartozol a gárdának. Nem lehet tűrni, hogy egy embernek a sztratégiai 
tudatlansága és ügyetlensége miatt ezrek és ezrek pusztuljanak el». 

Rodzianko fia, aki résztvett abban a borzalmas ütközetben, 
mikor a gárda színe-java a galiciai mocsarakban pusztult el, mély fel-
indulással kérleli apjá t : «Meg kell mondanod a cárnak, hogy bűn így 
lemészároltatni az embereket. Kitünő katonáink vannak, de a vezetők 
semmit sem érnek. A csapatoknál épen olyan kevés bizalommal viseltet-
nek a főhadiszállás iránt, mint közvetlen fellebbvalóik iránt. Természe-
tes, hogy ezek a körülmények elkeseredést váltanak ki a hadseregből 
és az összeomláshoz vezetnek. Mi készek vagyunk vérünket ontani a 
hazáért, de nem hozunk áldozatokat a tábornokok szeszélyeiért. A har-
cok alatt biztos helyen ülnek, csak ritkán mutatkozik közülük egy-egy 
a tűzvonalban, tőlünk meg az életünket kívánják. Úgy a tisztek, mint 
a közkatonák meg vannak róla győződve, hogy ha ezek az állapotok 
nem változnak, nem is lehet győzelemre gondolni. Ezt illetékes helyen 
is be kell látniok». 

Ezek a szavak csak megerősítették azt, amit Rodzianko már más 
oldalról is hallott. Részletes levélben informálta Bruszilovot és közben-
járásának meg volt az az eredménye, hogy Bezobrazovot visszahívták. 

Hory Etelka. 
(Folytatása következik.) 
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