
N A P K E L E T 

A Z U T O L S Ó C Á R N É . 

A C Á R N É súlyosan téved, mikor azt hiszi, hogy csak Nikolajevics 
nagyherceg lá t ja szükségesnek az ő eltávolítását. A cár had-
segéde és bizalmas embere is feltárja a cár előtt a veszedelmes 

helyzetet és könyörögve kéri, távolítsa el a cárnét, mert ez az egyetlen 
mód a dinasztia megmentésére. De a lovagias érzésű Miklós cár imádja 
feleségét és méltatlankodva utasí t ja vissza ezt a gondolatot: «A cárné 
idegen az országban és az én védelmemre van utalva. Semmi körülmé-
nyek között sem hagyom el. Különben az ellene felhozott vádak nem 
felelnek meg a valóságnak.» 

A cár hajthatatlansága elsorvasztja a jobb jövőbe vetett remé-
nyeket. 

A nép szenved és lázadozik, a növekvő szállítási zavarok miatt 
nagy élelmiszer- és tüzifahiány mutatkozik. A gyárakban szünetel 
a munka, az agitátorok bejárják a gyárakat, a kormány és a háború 
ellen lázítják a munkásokat, az utcákon összeverődött néptömeg köve-
telőzve kiabál: «Kenyeret és békét». 

Csodálatos dolog történik. Az orosz néplélekben rejlő végletes 
ellentétek folytán a nép hangulata ekkor váratlanul, minden átmenet 
nélkül Rasputin gyilkosai ellen fordul. A tömegek szenvedése mind 
elviselhetetlenebbé válik, a reménység elfogy, már csak csodák 
segíthetnek. Hol van a csodatevő? Hol van Rasputin? Egyszerre 
mártírt látnak benne, aki a nép érdekeiért harcolt. A babonás orosz 
nép már rossz előjelnek veszi Rasputin halálát. Grigori jóslata szájról-
szájra jár. A cárnak mondta: «Ha meghalok, vagy ha elhagytok 
engem, hat hónap alatt elveszted a koronát és fiadat». 

Az orosz nép lelki komplexuma, mely az annyit hangoztatott 
«Nicsévo»-val megy bele az elkerülhetetlennek látszó eseményekbe, 
az orosz történelemnek ebben a tragikus órájában is megkönnyíti 
az ördögi ügyességgel és céltudatosan vezetett bomlasztás munkáját . 

A helyzet mind fenyegetőbbé válik és arra kényszeríti a duma 
elnökét, hogy még egy utolsó kísérletet tegyen a cárnál. Radzianko 
a legnagyobb őszinteséggel tár ja fel II. Miklós előtt a valóságot. 

— Mint a duma elnökének kötelességem figyelmeztetni felségedet az 
országban uralkodó elégületlenségre, amely feltétlenül forradalomhoz 
vezet, ha a kormányban nem áll be változás. Egész Oroszország egyhangú-
lag kívánja a felelős minisztériumot. Szégyenkezve kell beismernünk, 
hogy nálunk minden rend felbomlott. Az állandó miniszterválságok 
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nemcsak zavarokat, de a hivatalnokoknál nemtörődömséget váltanak 
ki. A nép közt az a meggyőződés uralkodik, hogy felséged mindazokat 
eltávolította a kormányból, akik a duma és a nép bizalmát bírták. 
Felséged környezetében már egyetlen megbízható ember sincs. Mindenki 
tudja, hogy a cárné önállóan rendelkezik az államügyekben. Emiatt 
a felháborodás és a gyűlölet folyton nő az országban. Felségednek 
családja érdekében módot kellene találnia, hogy a cárnénak a politikába 
való beleavatkozását megakadályozza. A népnek rossz előérzete van. 
Elfordult uralkodójától, mert attól tart , hogy a sok szenvedés, az óriási 
véráldozat után még nagyobb megpróbáltatások várnak reá. 

Rodzianko azt sem hallgatja el II. Miklós cár előtt, hogy a román 
harctéren szenvedett vereségek miatt a nép őt teszi felelőssé: 

— Eddig a cár és a haza egy fogalmat jelentett a nép előtt. De 
most ezt a fogalmat szétválasztják. 

A cár felindulással hallgatta Rodzianko szavait. 
— Huszonkét éven keresztül minden igyekezetem arra irányult, 

hogy népemet boldogítsam. Lehetséges-e, hogy huszonkét évig téves 
irányban dolgoztam volna? 

Rodzianko őszintén válaszolt: 
— Igen, felség. Egész uralkodása alatt hamis úton haladt. 
II. Miklós életének egész tragédiája benne volt felkiáltásában: 

«Lehetséges-e, huszonkét évig, téves irányban? . . .» Minden lépésénél 
forró hazaszeretet, népe iránt érzett végtelen jóindulat vezette és 
minden lépésével nagyobb veszedelembe taszította hazáját és újabb 
megpróbáltatások elé állította népét. 

A Rodzianko nyilt beszéde mégis nyomokat hagyott a cár lelké-
ben. Kevéssel ezután, II. Miklós magához hivatta a miniszterelnököt, 
hogy a felelős minisztérium megteremtése felől tanácskozzék. Megígérte, 
hogy másnap a duma gyűlésén közölni fogja beleegyező elhatározását. 
Ez a hír mindenfelé nagy örömöt okozott és a reménytelenség éjtszaká-
jában egy percre fellobbantotta a reménység szikráját, hogy aztán 
még nagyobb elkeseredésnek adjon helyet. II. Miklós másnap kijelen-
tette a miniszterelnöknek, hogy megváltoztatta elhatározását és vissza-
utazott a főhadiszállásra . . . 

Ez a visszautasítás elvágta a ragaszkodás utolsó szálait is, amely 
még a népet uralkodójához fűzte. Fékezhetetlen erővel tör ki a mester-
ségesen visszafojtott lázadás. A gyárakban megszűnik a munka, az 
egész munkásság sztrájkba lép és tüntető felvonulásokat rendez a kor-
mány és a háború ellen. A lázadó tömeg megtámadja a rendőrséget, 
amely gyengének bizonyul a túlerővel szemben. Az utcai harcoknak 
számos halottja és sebesültje van. A munkáscsapatok a Marseillaise-t 
éneklik és a sebesültek feje felett megjelenik a vörös rém ijesztő szimbo-
luma — az első vörös lobogó. 

A lázadás elfojtására kirendelt gárdaezred, a minden oroszok 
cárjának gárdaezrede, megtagadja az engedelmességet, nem lő a tömegre. 
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Ez az esemény a maga megdöbbentő jelentőségében halálos csapást 
mér a dinasztiára és mintegy fájdalmas bevezetésül szolgál a közel 
jövő történései számára, amelyek szédítő gyorsasággal követik egy-
mást. 

Az anarchisták céltudatos munkája, mely rendre megmételyezte 
a hadsereg szellemét, a beteljesülés vad orgiájában tombolja ki magát. 
A katonaság csatlakozik a munkássághoz, forradalmi jelszavakkal 
járja be a várost és a még hű csapatokat a forradalomhoz való csatla-
kozásra készteti. Az amnesztia felnyitja a fogházak és börtönök aj taját . 
A kiszabadult gonosztevők mindenütt fosztogatnak és gyujtogatnak. 
A híres ochrana épülete: az igazságügyi palota, lángokban áll. 

Mialatt a forradalmi események feltartózhatatlanul haladnak 
előre, azalatt Protopopov, az ország belügyminisztere, akinek köte-
lessége lett volna a vihar kitörését megakadályozni, tehetetlenül nézi 
a pusztítás munkáját és Rasputin szellemével társalog. 

A súlyos helyzetre való tekintettel — az elnapolási rendelet 
dacára — Rodzianko összehívja a dumát és a kényszerkörülmények 
hatása alatt elveszi a belügyi tárcát Protopopovtól és Makarenko 
tábornokot bízza meg a belügyminisztérium ideiglenes vezetésével. 

A válság órájában a közös nagy veszély érzése még egyszer az 
uralkodó felé fordítja a szíveket. Rodzianko sürgönyileg értesíti a cárt, 
hogy a dinasztia élete veszélyben forog, hogy a legkisebb késedelem 
végzetes lehet és könyörögve kéri, hogy térjen azonnal vissza az ország 
fővárosába. Ez a kérés a lelkek mélyén pislogó halvány reménysugár-
ból fakad, mely még elhiteti a dinasztia védőjével, hogy ha a cár 
azonnal visszajön az ország fővárosába, ha ő maga jelenti ki a népnek, 
hogy alkotmányosan akarja kormányozni Oroszországot, akkor talán 
még megmentheti koronáját. De az események megcáfolták a hiú 
jelentést. 

Már a katonai diktatura sem tudja feltartóztatni a forradalmat. 
A katonaság is csátlakozik a forradalmárokhoz. Szégyenletes példával 
maga Cirill nagyherceg járt elé, aki — uralkodójának te t t esküjéről 
megfeledkezve — kitűzette a vörös lobogót ősei palotájára és felaján-
lotta szolgálatait a nép-kormánynak. A híres kozákok — a cár külön 
ezrede — vörös zászló alatt, mellükön vörös kokárdával, zeneszóval 
vonulnak be a Torid-palotába, hogy bemutassák hódolatukat az új 
hatalomnak. 

A miniszterek és vezető államférfiak nagy részét letartóztatják. 
Az utcákon tovább folyik a harc, barrikádokat állítanak fel, megaka-
dályozva a közlekedést. A szinte minden utcában felcsapó lángnyelvek, 
az omladozó paloták — az egykori hatalmas Oroszország kidőlt emlék-
kövei — a rombolási vágy vad kielégülését bizonyítják. 

A szociálisták erejük tudatában a duma provizórikus kormányá-
val szemben, megalakítják a katonai és munkásképviselet tanácsát 
— a szovjetet. 
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A szovjet már első lépésével a sorsüldözött cári család ellen fordul. 
A nép között elterjedt a hír, hogy Romanov polgártárs és felesége: 

«a német Alexandra», a mérsékelt párt minisztereivel titkos egyetértés-
ben, az autokrátizmus visszaállításán dolgozik. Erre a szovjet, a volt 
fejedelmi pár azonnali letartóztatását követeli. A provizórikus kor-
mány kénytelen-kelletlen meghajlik a szovjet akarata előtt. 

Kormilov tábornok azonnal Tsarskoje-Selo-ba megy, hogy a cár-
néval tudassa a provizórikus kormány rendeletét. 

Alexandra Feodorovna fájdalmas megdöbbenéssel veszi tudo-
másul a kormány határozatát. A hűséges Ania megosztja vele a rabság 
szomorú napjait és gyermekei ápolásában is segítségére van. De ő is 
elkapja a himlőt a cári gyerekektől s így a cárnénak meg keh válnia 
hű ápolótársától. Elzárva a külvilágtól, beteg gyermekeivel, a leg-
nagyobb aggodalmak között él, az Alexandra-palota kényszerelszige-
teltségben. Ekkor tudja meg a lesujtó hírt, hogy a cárt Mohilew-ben 
letartóztatták. Uralkodó lelke fellázadt a megaláztatás ellen. Míg 
kétségek, meghatározhatatlan félelmek között vergődve gyermekei beteg-
ágya mellett virraszt, minden gondolatával férjénél van. A súlyos 
megpróbáltatások órájában is ebből a nagy szeretetből meríti lelki 
erejét. Ennek az érzésnek a megható megnyilatkozásai beszélnek 
levelében is: «Angyalom, életem nappala, a szívem megszakad, ha 
arra gondolok, hogy egyedül vagy, hogy annyi izgalmat, szenvedést 
kell kiállanod. Olyan borzasztó, hogy semmit sem tudunk egymásról. 
Egyszerre két küldönccel küldök neked levelet s így remélem, hogy 
legalább egyik levelemet megkapod. A két fiatalember mindent el 
fog neked mondani s így szükségtelen, hogy a helyzetről tájékoztas-
salak. Az események szédítő gyorsasággal követik egymást. De én még 
bízom és hitemet semmi sem rendíti meg. Hidd el, minden jól fog vég-
ződni. Ma reggel kapott sürgönyöd volt az első napsugár, amely áttört 
a sötétségen. Rodzianko úgy tesz, mintha nem tudná, miért tartóz-
tat tak le. Mindebből világosan látszik, hogy nem akarják, hogy addig 
találkozzál velem, amíg nem erőszakoltak ki tőled valami ígéretet. 
És te tőrbe csalva, elhagyatva, semmit sem tehetsz ellene! Milyen gyáva-
ságra vall ez a letartóztatás! Most már Protopopov nem juthat el hoz-
zád, mert Louge is a forradalmárok kezén van. A Butorski ezredét 
lefegyverezték és letartóztatták.» 

«A te kis családod, apjához méltó bátorsággal viselkedik. Eleinte 
— bármilyen nehezemre is esett — titkolnom kellett előttük a szomorú 
tényt, mert nagyon rosszul voltak. A himlőt a rettenetes köhögés még 
súlyosbította. Mikor jobban lettek, a nagyobbaknak és Aniának meg-
magyaráztam a helyzetet. Bébynek most sem mondtam el mindent. 
Már nincsen láza és nagyon élénk. Csak a te távolléted miatt keseregnek. 
A mieink közül senki sem jöhet hozzánk. Az események nem vertek 
le. Bátran szembenézünk a helyzettel, csak miattad aggódunk. A min-
denható Isten segítsen meg!» 
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«Az éjjel beszéltem Ivanow tábornokkal. Azt reméltem, hogy 
Dno felé u ta t törhet magának hozzád.» 

«Fredericj házát felgyujtották, családja kórházban van.» 
«Most két ellenséges áram áll egymással szemben, a duma és a 

forradalmi kormány. Remélem, hogy a két kígyó leharapja egymás 
fejét. Ez megmentené a helyzetet. Úgy érzem, hogy Isten nem fog el-
hagyni. Milyen gyönyörűen süt a nap. Bár i t t lehetnél! Nem is tudom, 
mit írjak. Túlságosan sok az impresszió. A szívem nagyon fáj, de nem 
veszem számba. Csak miattad szenvedek. Ha alkalmatlan is, viseld 
állandóan a barátunktól kapott kis keresztet. Isten segíteni fog és még 
fel fog virradni a dicsőség hajnala. Az angyalok őrizzenek és oltalmaz-
zanak, én szent mártírom. A te hűséges feleséged, Wify.» 

A cárné még mindig ragaszkodik az autokratikus kormányzáshoz. 
Folyton attól tart , hogy a cár enged a duma kívánságának és megadja 
a felelős minisztériumot. 

Tiltakozása dacára is érzi a nagy változást, de talán épen ezért 
küzd az utolsó percig a cári autokratizmusért, mert makacs bizako-
dása alatt már ott él a sejtés, hogy a dinasztia életében sorsdöntő for-
dulat következik. 

Talán ugyanabban az órában, amikor a szerencsétlen asszony 
gyötrő kétségei elől Rasputin sírjához menekül — és a csodatevő mártírt 
hívja segítségül — a liberális párt vezetői titkos gyűlésen határoznak 
II. Miklós sorsáról. Egyhangúlag kimondják, hogy a tekintélyét vesz-
tette uralkodó nem maradhat tovább a trónon. Csak a cár azonnali 
lemondása mentheti meg még a dinasztiát. A helyzet annyira komoly, 
hogy minden órai késedelem végzetes lehet. 

A duma két képviselőjére hárul a kínos megbizatás, hogy a cár 
előtt felfedjék a kényszerhelyzetet és rávegyék, hogy fia javára mond-
jon le az orosz trónról. 

II. Miklós, Rodzianko jelentése dacára, a főhadiszálláson még 
nem képzelte olyan veszedelmesnek a helyzetet. Csak mikor útközben 
megtudja, hogy Moszkva is csatlakozott a forradalomhoz, hogy Péter-
vár felé már zárva az út és Tsarskoje-Selo a forradalmárok kezén van, 
csak akkor ébred a veszély tudatára. 

A cár Rusky tábornoknál, Pskovban keres menedéket. A jelen-
téktelen kis város nagy jelentőségű esemény szinhelyévé válik. A min-
den oroszok cárja falai között fogadta a duma delegátusait, ott vált 
meg ősei fényes örökségétől és ott jelentette ki, hogy lemond a trónról, 
nem egyetlen fia, de öccse: Mihály nagyherceg javára. 

Az a feltűnő nyugalom, amellyel a cár ezt a mély jelentőségű 
aktust elintézte, talán épen a legerősebb emberi szenvedés elviharzásá-
ból, a szülő fáj dalmából csillapodott le fásult letargiává. Ebben az ünne-
pélyes órában, mely mérföldkövet jelent az orosz történelemben, 
nemcsak az uralkodónak kellett megválnia a trón bíborától, de az 
apának is el kellett temetnie a jövő reményeit. II. Miklós akkor már 
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tudta, hogy fia gyógyíthatatlan, hogy sohasem ülhet a Romanovok 
trónjára és ez a tudat váltotta ki az uralkodóból azt az elhatározást, 
hogy nemcsak a saját maga, de fia nevében is lemond a trónról. 

II. Miklós, naplójában is csodálatos rövidséggel emlékezik meg 
életének erről a tragikus fejezetéről, csak ennyit í r : «Ma reggel Ruskij 
felolvasta Rodziankóval folytatott telefonbeszélgetését. Rodzianko 
szerint a duma által alakított kabinet tehetetlen a szovjettel szemben. 
Le kell mondanom a trónról, hogy megmentsem Oroszországot. Mivel 
láttam, hogy nincsen más megoldás, beleegyeztem. Ma este megérke-
zett Gutcskov és Chulgnine, beszéltem velük és átadtam nekik lemondá-
somat. Egy órakor, a történtek hatása alatt, nehéz szívvel hagytam 
el Pskov-ot. Körülöttem mindenütt csak árulás és csalás.» 

A sokat csalódott ember még naplójával szemben is tartózkodó. 
A legnagyobb lelki történéseket is csak halvány színtelenséggel vázolja. 
Hogy mennyire különbözött egymástól az a két ember, akit életük 
utolsó percéig egyetlen nagy, minden felett diadalmaskodó érzés fűzött 
össze, azt semmi sem jellemzi jobban, mint a cárné levelei és a cár naplója 
között megnyilvánuló ellentét. 

Míg II. Miklós fájdalmas megadással hajol meg a kikerülhetetlen 
előtt, addig Alexandra Feodorovna tiltakozik a valóság ellen és a 
gondviselésnek valami csodás, mindent jóvátevésében bízva, írja a 
cárnak: 

«Körülöttünk nagy éjtszaka és sötétség, de Isten felettünk van. 
Nem ismerjük az ő útjait, de tudjuk, hogy meghallgatja imáinkat. 
Semmit sem tudok a háborúról, mindentől, az egész világtól el vagyok 
zárva.» 

«Az utolsó hír szerint az Atyuska lemondott. Ez a hír teljesen 
megzavart. Ne feledd, hogy én még bízom egy jobb jövőben.» 

«Épen most volt i t t Paul és mindent elmondott. Teljesen meg-
értem tettedet. Meg vagyok győződve, hogy nem írtál alá semmi 
olyant, ami meghazudtolja a koronázáskor tet t esküdet. Mi olyan jól 
ismerjük egymást, hogy szavak nélkül is meg tudjuk egymást érteni. 
Esküszöm az életemre, hogy néped és hadsereged óhajából megint 
Oroszország trónján fogunk látni! Megmentetted a fiad birodalmát, 
megmentetted az országot és jutalmul Isten maga fog téged megkoro-
názni. Milyen judásszerepre vállalkozott Ruskij. Megőrülök, ha szenve-
déseidre gondolok. Veled vagyok és imádlak. Isten áldjon meg. Lelkem 
minden melegével csókollak. Wify.» 

II. Miklós lemondása után engedélyt kap a provizórikus kor-
mánytól, hogy családjához visszatérjen. 

A viszontlátás öröme dacára, milyen fájdalmas érzéssel léphetett 
be az Alexandra-palotába, ahonnan nagy nemzeti célok megvalósítá-
sára törekvő lélekkel indult el s ahová mint t rónját vesztett rab-
fejedelem tért vissza. 

Bár Tsarskoje-Selo képe külsőleg megváltozott s a parkban, a 
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palota körül lépten-nyomon őrök bukkantak fel, azért II. Miklós övéi 
körében, a családi együttlétnek a maga jelentéktelenségében is kedves 
életét folytatja, amelyre családi örömökben felolvadó természete 
predesztinálta. 

De mikor borzalmas mementóként a forradalmi láz egy-egy 
hangosabb vérdallama behatolt az Alexandra-palota csendjébe, sej-
telmes szorongás fogja el a cári rabokat. Egyetlen reménysugár él még 
lelkükben: Bucanan, angol nagykövet közbenjárására, György angol 
király oltalmat ajánl fel a cári családnak és meghívja országába. A gyer-
mekeik sorsa miatt aggódó szülők, a vízbefulók kétségbeesésével kapasz-
kodnak ebbe a szalmaszálba, de a szovjetek mindjobban erősödő hatalma 
ez utolsó reménytől is megfosztja őket. A szovjet hallani sem akar 
róla, hogy a cári család Angliába költözzék. 

Már forradalmi őrségekkel őrizteti a Tsarskoje-Selo-ba vezető 
összes utakat, nehogy a cári család titokban megszökhessék. Tel-
jesen izolálni akarják őket és Kerenszki rendeletére Aniát is eltá-
volítják. 

Oroszország egykor mindenható ura immár tehetetlen fogoly. 
A szovjet gyűlölete most a másik Romanov, Mihály nagyherceg 

ellen fordul. Azzal a jelszóval, hogy «nem akarunk több Romanovot 
Oroszország trónján», lemondásra kényszeríti Mihály nagyherceget is. 
Ezzel a diadallal a szovjet a provizórikus kormány fölé kerül és úrrá 
lesz a birodalomban. 

Félelmes tervszerűséggel dolgozik. A forradalmi csapatok védelme 
alatt minden fegyelmet megbont a hadseregben. Mindenütt lázadást 
szít és mindenütt lázadás tör ki. Kronstadtban a lázadó legénység a 
tisztikar egy részét leöli, a többieket tusznak tar t ja vissza és a leg-
durvább munkát végezteti velük. 

A bolsevisták terjesztette destruktiv eszmék hirtelen lazítják 
a vallásos érzést és megölik a nemzeti gondolatot. A földéhes nép már 
céltalannak tar t ja a háborút, a nemzeti eszmék kihaltak lelkéből. 

A szovjetnek a világ népeihez intézett kiáltványa, amely diadal-
masan adja tudtára a népeknek az orosz forradalom kitörését, még jobban 
felkavarja a lázadás eszméivel túlfűtött fantáziákat. Leomlanak az 
utolsó gátak. A forradalom már gyilkolni és rabolni kezd. 

És ekkor, mint Isten ostora jön Lenin . . . 
A, rombolás vérszomjas apostolát a bosszúvágy hozta Oroszor-

szágba. Már diákkorában kizárták az egyetemről. Mikor testvérbáty-
ját, a III . Sándor cár elleni összeesküvés egyik kolomposát felakasz-
tották, Lenin lázadó lélekkel vetette bele magát a forradalmi moz-
galmakba és a cárizmus kérlelhetetlen ellensége lett. Vallástagadó, 
lázító tanai miatt Szibériába száműzték. Fogságából megszökve, Svájc-
ban telepedett le. Már az első forradalmi zavargások 1905-ben vissza-
csalták az országba. Látva azonban, hogy még nem ütött az ő órája, 
visszatért száműzetésébe. Mikor aztán a céltudatos munkával elvetett 
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mérges mag halálthozó palántává fejlődött, akkor, ismét megjelent 
a cári birodalomban, hogy befejezze a bomlasztás munkáját . 

A bosszú fanatikus apostola felvillanyozza a szovjetet, amely 
ereje és hatalma felébredt tudatában teljesen elnyomja a provizóri-
kus kormányt. És a Champ de Marson nagy ünnepély keretében, óriási 
tüntető tömeg jelenlétében, a Marseillaise és a percenként ismétlődő 
ágyúlövések hangja mellett, már minden egyházi segédlet nélkül, 
vörös koporsókban temetik el a győztes forradalom áldozatait . . . . 

Ez a különben szomorú szertartás, mesterkélt szinpadiasságával, 
a maga ízléstelen pompájában már az új hatalom kihívó tüntetése 
minden hagyománnyal szemben. Azoknak a műve, akik hazug jelsza-
vakkal hosszú éveken át titokban dolgoztak, hogy az emberiséget 
fenntartó szent hagyományokat sárbatiporhassák és vallást, erkölcsöt, 
hazát tagadó elveikkel minden nemesebb érzést kiöljenek a lelkekből. 

A szélsőségekre hajlamos orosz természet alkalmas alanynak 
bizonyult a bolsevizmus befogadására. 

Amilyen alázatos volt az orosz muzsik a háború előtt, amilyen 
türelmes megadással viselte szenvedéseit az orosz sebesült, épen olyan 
végletes volt követelő brutalitásában az orosz forradalmár. 

A bolsevizmus feltárja a gonosztevők előtt a fegyverraktárak 
a j ta já t és épúgy nyitja meg az u ta t a lelkek mélyén lapuló gonosz 
emberi szenvedélyek számára. Lenin tanai minden sorompót feldön-
töttek, minden kaput felszaggattak. 

Nincs többé Atyuska, nincs többé vallás, nincs haza. És az inter-
nacionale, mint a forradalom vad harsonája zúg keresztül az ezer seb-
től vérző Oroszországon. A milliók őrületének tombolása betör az 
Alexandra-palota szomorú elszigeteltségébe, megremegteti a történelmi 
sorsfordulat áldozatait, hirdetve a gyűlölet munkájának kegyetlen 
beteljesülését: a hatalmas cári birodalom pusztulását. 

A sorsdöntő órában milyen iszonyú önváddal világolhatott fel 
a fejedelmi foglyokban céltévesztett életük tragikuma és a vergődések 
káoszából milyen félelmes borzalommal bontakozhattak ki az elkínzott 
lélek megse j t é se i . . . . 

Amint a vörös uralom vérhullámai magasabbra szöknek, mind 
szorosabbra fonódik a gyűrű a szerencsétlen cári család körül. Azzal 
a szinte ideges nyugtalansággal, amely a hatalmat jogtalanul bitorló, 
győztes rendeleteit jellemzi, a szovjet Szibériába, Tobolskba száműzi 
a cári családot. Attól tartanak, hogy a katonaságban fel talál ébredni 
a felkent uralkodóhoz való ragaszkodás s ezért elhatározzák, hogy a 
Romanovokat eltávolítják. 

És ugyanakkor, mikor a letiport, ezer sebtől vérző Oroszország 
hazát, otthont vesztett fiainak nagy, szomorú légiója üldözött vadként 
menekült az országból, idegen, ismeretlen sorsok felé, a cári családnak 
is el kellett hagynia Tsarskoje-Selot és az Alexandra-palota küszöbén 
búcsúznia kellett mindattól, ami uralkodói hatalmára emlékeztette. 
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Az egyik cári szalon faláról a mártír-sorsú francia királynénak, 
Marie Antoinettenek szomorú tekintete követte a nagy bizonytalanság 
felé induló búcsúzókat . . . Csak Tatichtchef tábornok, a cár háziorvosa 
és még néhány hű embere kísérte a száműzetésbe a boldogtalan ural-
kodó családot. 

Különös véletlen folytán a hajónak, amely a száműzötteket 
Tobolskba szállította, Rasputin szülőfaluja mellett kellett elhaladnia. 
És a partok mégegyszer megidézték Alexandra Feodorowna lelkében 
a régi jóslatot: «Sorsom össze van kötve a dinasztia sorsával, ha én 
meghalok, a dinasztiának is pusztulnia kell». 

A kálváriajárás második fájdalomstációja újabb megpróbáltatá-
sokat jelentett a cári foglyoknak. A szovjet, legdurvább lelkű népbizto-
sait küldte Tobolskba, akik valósággal kéjelegtek az újabb és újabb 
megaláztatások kitalálásában. A kis cárevics egyre súlyosbbodó beteg-
sége pedig csak fokozza a cári szülők szenvedését. 

Szibéria végtelen elszigeteltségében, a rabsors keserű közössé-
gében, a cári rabok szinte családias meghittségben élnek együtt még 
megmaradt, hűséges alattvalóikkal. A szabadulás reménye nem halt 
ki teljesen a foglyok lelkéből. A cár még bízik benne, hogy hű emberei 
kiszabadítják. De a szovjet újabb őrcsapatot küld Tobolskba s ezzel 
elvágja a szabadulás lehetőségét. 

A száműzöttek most már újabb veszedelemtől rettegnek. A sötét 
sejtelmek csakhamar valóra válnak. Jakevlaf népbiztos, — az őrcsapat 
parancsnoka,— azzal a megbizatással jön, hogy a cárt magával vigye. 

Alexandra Feodorovna, a minden megpróbáltatásban hűségesen 
osztozó hitves, nem akar elszakadni urától. Az anyai szív aggodalmai 
és a hitvesi kötelességérzet harcot vívnak lelkében. És ekkor a tragikus 
sorsú asszony csodálatraméltó lelkierőről tesz tanuságot: szívszakadva 
megválik beteg gyermekétől, hogy az urát kövesse. 

II. Miklós akkor már tudta, hogy minden elveszett számára. 
A hazáját mindenekfelett szerető ember fájdalmas fohásza érzik 

ki a végzete felé induló cár utolsó naplójegyzetéből. «Uram, mentsd 
meg Oroszországot!» 

Lelkében ezzel a mindent uraló gondolattal ért el kálváriajárása 
utolsó állomásához, ezzel a gondolattal lépte át Ekaterinenburgban a 
börtönéül kijelölt ház küszöbét, ahová gyermekei is nemsokára kö-
vették. 

A vörös börtönőrök i t t még nagyobb kíméletlenséggel és szigorral 
bántak a cári családdal. A házat hatalmas deszkafallal zárták körül 
és mivel a katonaságban nem bíztak, munkásokkal őriztették a cári 
foglyokat. A munkásőrség mindig részeg parancsnoka durva kímé-
letlenséggel bánt velük. És a boldogtalan foglyoknak szoros közelség-
ben kellett élnie ezekkel a durvalelkű emberekkel, akik kényük-ked-
vük szerint jártak ki és be a fejedelmi rabok szobáiban. 

Mialatt a cári család keresztényi türelemmel és mély vallásos-
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sággal viselte súlyos keresztjét, azok, akik a hatalmas orosz birodalmat 
szörnyű tervszerűséggel az elkerülhetetlen pusztulásba sodorták, 
Moszkvában a gyűlölet véres befejezését készítették elő. 

Ki kell irtani a Romanovokat! ez volt a jelszó, ezzel a paranccsal 
indult el — a vörösek megbizottja — a zsidó Jurovszky sötét küldetése 
felé. Ezzel a gyűlölet-sugallta gondolattal verte fel a cári családot a 
végzetes éjtszakán. Ördögi ügyességgel elhitette velük, hogy még az 
éjtszaka folyamán elszállítják őket, csak mivel a városban lázadás tört 
ki, menjenek le előbb az első emeletre, ahol nagyobb biztonságban 
lehetnek. 

A szabadság gondolatának mámoros érzése még egyszer meg-
remegteti a száműzöttek szívét. Ó! csak el, csak el innen! Lázas, ideges 
gyorsasággal készülődnek. A beteg Alexit apja ölben viszi le a rosszul 
világított lépcsőn az első emeleti szobába. Alexandra Feodorovna 
egy percre visszahökkent a komor szobából feléje áradó kriptaszag-
tól. Már együtt van az egész család. Nyugtalan idegfeszültségben, két-
ségek és remények között telnek a percek. Vagy egy fél óra is elmul-
hatot t már. Végre léptek zaja hallik, nyílik az ajtó. Idegen emberek, 
Heten vannak. Mögöttük belép Jurovszky. 

Dermedt ijedtség szállja meg a várakozókat. Egyszerre meg-
érzik, hogy a Végzettel állanak szemben. 

Ekkor Jurovszky előreugrik, revolverét egyenesen a cárra szegzi. 
A revolver eldördül és a cár holtan esik össze. Mintha csak ez adott 
jelre vártak volna a többiek. A gyilkosok rávetik magukat áldozataikra. 
De a halál könyörületesebb, mint az élet. Gyorsan jön és megváltja 
a szenvedőket. Már csak a kis cárevics nyöszörög. Jurovszky golyója 
őt is elhallgattatja örökre. 

Még fel sem száradt a kiontott vér, a halál merevsége még nem 
simította el az élet utolsó borzadását az áldozatok arcáról, amikor 
egy erdő tisztásán, melyet megszálltak a bolsevikiek az éjtszaka sötét-
ségében, kísérteties lobogással csaptak össze a lángok a halottégető 
óriási máglya felett. 

Alexandra Feodorovna babonás lelkének rémes látomásai valóra 
váltak. 

A vércseppből, amely a vörös terror vérjelét rányomta a halott 
cár szívére, nagy vérfolyam eredt, mely végighömpölygött egész Orosz-
országon és elsodorta a fehércárok hatalmas birodalmát. 

A bosszú és gyűlölet munkája befejeztetett . A cárizmus a maga 
súlyos multjával eltünt a föld színéről, régi nagyságának legendás 
emléke már csak Oroszország hontalanul bujdosó fiainak lelkében él. 

Hory Etelka. 
(Vége.) 
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