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Bebesi György 

 

Egy elfelejtett diplomata  
Szergej Juljevics Vitte (1849-1915) 

 
 
2008-ban, az identitását kereső Orosz Föderációban, „4. Oroszországban” ér-

dekes, modern médiaesemény zajlott „Oroszország neve” címmel, amelynek elsőd-
leges célja volt, hogy olyan a múltból előhozott, de vállalható történelmi értékeket 
mutasson fel az orosz históriából, amelyek segítenek felváltani a 75 éves szovjet 
korszak ideáljait, s lelkileg, történeti tudat szempontjából is egy új nemzeti kon-
szenzus alapjait teremtsék meg. A három fordulós, több hónapig tartó verseny so-
rán Alexandr Nyevszkij lett a győztes, második helyre szorult Pjotr Sztolipin, a je-
lenlegi Oroszország egyik politikus ideálja.1 A jelenlegi orosz belpolitikai körülmé-
nyek és az elhúzódó világgazdasági válság körülményei közepette ez még érthető, 
de az annál kevésbé, hogy még csak versenybe sem került Szergej Juljevics Vitte, a 
zseniális pénzügyi és közlekedésügyi miniszter, a kiváló gazdasági szakember, a ru-
bel aranyalapra helyezője, a transzszibériai vasút megépíttetője, az első orosz al-
kotmány kidolgozója, Oroszország első alkotmányos miniszterelnöke, az orosz ja-
pán háborút lezáró porstmouthi béke megkötője, az orosz szélsőjobb kérlelhetet-
len ellenfele, akinek politikusi teljesítménye legalább olyan fajsúlyú mint 
Sztolipiné, sőt reformjai nélkül a sztolipini éra be sem következhetett volna. Jelen 
tanulmány a mellőzött politikus portréját kívánja felvillantani. 

 
Gyermek és ifjúkor, a pálya kezdetei 
 
Vitte a Kaukázusban született, anyai ágon gazdag nemesi felmenőkkel, apai 

ágon holland bevándorlókkal, akik a Baltikumban telepedtek le, és eredetileg lu-
theránus hitűek voltak, de később áttértek a pravoszláviára. Két bátyja és két húga 
volt, idősebb testvére Alexandr a török háborúban szerzett sérülésébe halt bele 
később.2 Nagyanyjától, Dolgarukaja hercegnőtől tanult írni, olvasni, s elég rideg 
neveltetésben részesült. A szülők nem foglakoztak vele, hanem gondozók és neve-
lők felügyeletére bízták testvérével együtt. Az akkor hétosztályos gimnáziumba 
vendéghallgatóként járt, mivel a család elég gyakran változtatott lakóhelyet, és sa-
ját bevallása szerint elég rosszul tanult, ezért délutánonként magántanárok jártak 
hozzájuk lakásra és oktatták őket. Így még az érettségi vizsga letétele is gondot 
okozott, amit végül is a Kisinyovi gimnáziumban sikerült megszereznie, majd be-
iratkozott az ogyesszai egyetem matematika szakára, mert az utolsó félévben eb-
ből a tárgyból érte el a legnagyobb fejlődést. Az egyetemet már kimagasló ered-

                                         
1 SZVÁK Gyula (szerk. ): A Tizenkét Legnagyobb Orosz, Russica Pannonica, Budapest, 2009. 5.  
2 VITTE, Sz. J.: Egy kegyvesztett visszaemlékezései, Gondolat kiadó, Budapest, 1964. 17-18. 
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ménnyel végezte el, s csak ifjúkori gáláns kalandjai akadályozták meg, hogy ne ő 
kapja az évfolyamelsőnek járó aranyérmet. Tanulmányai során belekeveredett a 
diákpénztári mozgalomba is, amelyről a hatóságok kiderítették, hogy törvénytelen, 
ezért a tagokat – így Vittét is – Szibériai száműzetésre ítélte egy bíróság, befolyásos 
kapcsolatai azonban megmentették az áttelepítéstől, és megúszta 25 rubel pénz-
büntetéssel. 1870-ben fejezte be az egyetemet, és eleinte tudományos pályán kí-
vánt maradni, ám nagybátyja barátja, az akkori közlekedési miniszter, gróf 
Bobrinszkij rábeszélte, hogy lépjen állami szolgálatba, álljon be vasúthoz, így lett – 
még mérnöki vizsgái letétele előtt - az ogyesszai vasút munkatársa, ahol végig kel-
lett járnia vasúti szolgálat összes lépcsőjét, majd hamarosan fiatalon a vasút igaz-
gatója lett. Pályafutását kis híján derékba törte a Tyiliguli katasztrófa, amikor egy 
javítás alatt álló töltésről egy újoncokat szállító vonat szakadékba zuhant, az áldo-
zatok száma meghaladta a százat, s bár nem ő volt az elsőszámú felelős, egy bíró-
ság magas társadalmi rangja ellenére 4 hónap börtönre ítélte, de II. Sándor a fo-
lyamatban lévő török háborúra való tekintettel az ítéletet házi őrizetre változtatta. 

 
III. Sándor kedvenc minisztere 
 
Vitte első jelentős, már a történetírás által is számon tartott ténykedése II. Sándor 

cár elleni merénylethez kötődik, amikor a Kijevi színházban értesülvén az uralkodó 
meggyilkolásáról, első felindulásában eljuttatott egy tervezetet Fagyajev nagybátyján 
keresztül az udvarhoz, amelyben szemléletes példákon keresztül azt bizonygatta, hogy 
a nemeseknek ugyanolyan módszerekkel és ugyanolyan rövid úton kell végezniük az 
anarchistákkal, ahogy ők lépnek fel az államhatalommal szemben. Levele a hisztérikus 
légkörben termékeny talajra hullott, s Voroncov-Draskov udvari miniszter vezetésével 
létrehoztak egy titkos nemesi összeesküvő csoportot, amely a szabadkőműves szerve-
zetek mintájára működött, és céljául a narodovolecek3 likvidálását és az uralkodó éle-
tének minden eszközzel történő megvédését tűzte ki, s a „Szent Csapat” néven emle-
gették őket.4 Vitte kb. egy évig volt az intenciói által létrehozott illegális páholynak a 
tagja, amikor azonban kiderült, hogy az anarchisták likvidálása nem egyszerű feladat, s 
udvari karrieristák kezdték ellepni a csapatot, továbbá amikor a rossz konspiráció miatt 
a szervezet titkossága oly mértékben veszett oda, hogy otthon és külföldön újságcikkek 
jelentek meg róluk, úgy döntött, otthagyja az általa kitalált organizációt, amelyet ha-
marosan az uralkodó hivatalosan is feloszlatott. 

Nem sokkal később ő lett a Délnyugati Vasutak igazgatója, s e minőségében 
került közvetlen kapcsolatba III. Sándorral, akit gyakran elkísért utazásain, hiszen 
ilyenkor ő felelt a vasút és a cár személyének biztonságáért. Ez a személyes kon-
taktus hozta meg Vasútügyi Igazgatói kinevezését, amelyet alig egy évvel később 
közlekedési miniszteri megbízása követett. III. Sándor kifejezetten kedvelte nyers 
modorú, szókimondó, de nagyon céltudatos és odaadó főhivatalnokát, Vitte pedig 

                                         
3 A narodovolecek a Narodnaja volja – Népakarat - nevű terrorszervezetnek a tagjai, akik többek 

között az államhatalom képviselőinek likvidálást tartották fő faladatuknak, s hadat üzentek az államnak. 
4 Ld. erről: BEBESI György: A feketeszázak, MRI, Budapest. 1999. 30-49. 
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rajongott az uralkodóért. Addigi legkényesebb megbízását 1892-ben kapta, amikor 
a Birodalom területén kolerajárvány söpört végig, az egészségügyi rendszer alig 
működött, s a cár személyes megbízottat küldött ki a Volga vidékére a helyzet fel-
mérése és jelentéstétel végett, s választása legfiatalabb miniszterére, Vittére esett. 
A fiatal tanácsos ügyesen betartotta a kor ismert higiéniai szabályait, és megúszta 
a körutat anélkül, hogy az akkoriban legtöbb esetben halállal végződő kórt elkapta 
volna.

5
 Jelentésének figyelemre méltó részei, amelyekben leírja, hogy az orvosok 

gyakran elmenekülnek a járvány sújtotta vidékről, s a betegeteket orvostanhallga-
tók, diákok, illetve alacsonyabb rangú egészségügyi személyzet látja el. Jelentésé-
vel sokat segített a diákságról a cárgyilkosság utáni hangulatban kialakult negatív 
kép rehabilitálásában.6 Nyilván bátorsága és őszintesége is szerepet játszott abban, 
hogy még ebben az esztendőben kinevezték pénzügyminiszternek, annak ellenére, 
hogy nyilvánvalóvá tette: III. Sándor akkori kabinetjének számos intézkedésével 
nem ért egyet.7 Pénzügyminiszterként számos fontos gazdasági intézkedést, re-
formot kezdeményezett, amelyekre alább még kitérünk. III. Sándor viszonylag fia-
talon történő váratlan halála nehéz helyzetbe hozta, hiszen az trónörököst nem 
tartotta felkészültnek az uralkodásra, s nem is tudott vele olyan kapcsolatot kiépí-
teni, mint apjával, akinek a kedvencei közé tartozott. 

 
II. Miklós alatt – a trónra lépéstől az első forradalomig: Vitte és a külpolitika 
 
Miklós uralkodása véres tragédiával, a Hodinka mezői beiktatással indult.8 Vitte 

rendkívül kritikusan ír erről a rengeteg áldozatot követelő eseményről, szóvá téve Szer-
gej Alexandrovics nagyhercegnek, Moszkva főkormányzójának a felelősségét is, aki az 
ünnepség szervezéséért felelt, és megvetően teszi szóvá, hogy aznap este a francia kö-
vetségi bálon az uralkodói pár úgy vett részt, mintha mi sem történt volna, sőt még a 
nyitótáncot is eltáncolták a követtel, illetve a feleségével.9 Miklós uralkodása alatt a 90-
es években Vitte számos külügyi műveletben is részt vett, ez részben pénzügyminiszteri 
beosztásából, illetve udvari tanácsosi rangjából következett. Így ott volt a Japánnal Ko-
reáról szóló szerződés megkötésénél, ellenezte a Boszporusz elfoglalásának birodalmi 
gondolatát, részt vett Ferenc József osztrák, II. Vilmos német császárok, valamint Félix 
Faure francia köztársasági elnök szentpétervári látogatásain. Úgyszintén opponálta a 
Liaotung félsziget és Port-Artur elfoglalását is, helyesen mérve fel, hogy az akció Orosz-
ország számára végzetes következménnyel járhat.10  

Külügyi tevékenységének egyik csúcsa, hogy az 1898. augusztus 12-én megnyíló 
hágai konferencián rávette az uralkodót, illetve az orosz külügy irányítóit, hogy 

                                         
5
 VITTE (1964): 83. 

6 Uo. 85.  
7 Uo. 86.  
8
 Ld. erről: FONT-SZVÁK-KRAUSZ-NIEDERHAUSER: Oroszország története, Maecenas, Budapest, 

1997.  
9 VITTE (1964): 159-160. 
10 VITTE (1964): 182. 
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vessék fel a lefegyverzés, vagy legalább a fegyverkezés korlátozásának kérdését. 
Mint írja „a magam részéről Európa, sőt a világ legnagyobb jótéteményét abban 
látnám, ha gátat lehetne vetni a fegyverkezésnek, és ha végre az emberek és az 
államok megértenék, hogy az emberek a fegyveres békétől nem kevésbé szenved-
nek, mint a háborútól”.11 Gondolatai a fegyverkezési verseny korlátozásáról, a le-
szerelésről, a békés egymás mellett élésről, számos alkalommal visszaköszönnek 
majd a 20. században. Ugyanakkor, mint realista politikus keserűn jegyezte meg: 
„legnagyobb sajnálatomra el kell ismernem, hogy a vitás kérdések békés megoldá-
sa valójában nem jutott tovább az elv meghirdetésénél. S éppen Oroszország az, 
amely ellenkező példával szolgált, mint amit az uralkodó javasolt…”12 

Vittének rendkívül markáns véleménye volt környezetéről, minisztertársairól, a dip-
lomáciai karról, s magáról az uralkodóról is. Emlékirataiban ugyanolyan kíméletlen 
őszinteséggel ír környezetéről, mint amellyel pályafutása során oly sok ellenséget szer-
zett magának. Rendkívüli felkészültségét és képességeit azonban az udvar és a kortár-
sak is elismerték, ennek bizonyítéka, hogy bevonták két nagyhercegnek, Andrej 
Vlagyimirovicsnak, és a cár öccsének, Mihail Alexandrovicsnak az oktatásába. Vitte köz 
és államgazdaságtanra tanította az ifjú hercegeket, s a cár testvérét 1900-1902 között. 
Az oktatás során közel került a birodalomnak az uralkodó után legmagasabb rangú 
személyiségéhez, s talán ez lehet későbbi kegyvesztettségének első állomása. II. Miklós 
súlyos betegsége idején egy Jaltában trónöröklésről tartott tanácskozáson kifejtette, 
hogy ha az uralkodó meghal, akkor a trónon Mihail Alexandrovicsnak kell következnie. 
S bár akkor véleményéhez minden jelenlévő, így I. Miklós cár fia, Mihail Nyikolajevics 
nagyherceg is csatlakozott, később mégis a szemére vetették, hogy a cár halálára spe-
kulált, és védencét, tanítványát akarta trónra juttatni.13 

 
Vitte, mint gazdasági szakember  
 
Vitte a gazdaságpolitikában számos merész, új gondolattal, reformmal állt elő, 

ami nem egyszer a kortársakat is meghökkentette. Pénzügyminiszteri megbízását 
az 1891-es nagy éhezés után kapta, amikor 50 év legrosszabb termésű esztendejét 
jegyezték fel az országban. Nem tudták kifizetni az állami alkalmazottakat, s Vitte 
egy váratlan húzással 20 millió rubelnyi hitellevél kibocsájtása mellett döntött. A 
sem arany, sem ezüst fedezettel nem rendelkező pénzkibocsátás meghökkenést 
váltott ki a kor szakembereiből, de Vitte néhány évvel később az aranyalap megszi-
lárdításával bizonyítani tudta, hogy szokatlan lépése nem volt alaptalan.  

Mind gazdasági, mind külügyi tevékenységét jól jellemzi a Németországgal ki-
bontakozó vámháborúban játszott szerepe. A két államnak nem volt egymással ke-
reskedelmi szerződése, a németek vámot vetettek ki az orosz gabonára és agrár-
cikkekre, az oroszok védővámot az iparcikkekre, nemzeti iparuk fejlődésének elő-
segítése érdekében. Németország azonban 1891-től megemelte vámtarifáit, pon-

                                         
11 Uo. 195. 
12 Uo. 196. 
13 Uo. 214-215. 
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tosabban kettős tarifarendszert vezetett be, egy alacsonyabbat azon országok ré-
szére, amelyekkel rendelkezik kereskedelmi szerződéssel, és egy magasabbat azok 
részére, amelyekkel nem. Vitte ismét csak a cári udvarban, elsősorban a diploma-
ták között riadalmat keltő módon, ugyanígy válaszolt, az akkori behozatali vámot 
minimumnak tekintette, az összes feldolgozott termék behozatali vámját pedig 
10%-al felemelte, így indult el a vámháború, amely még a diplomáciai kapcsolatok 
megszakításának lehetőségét is magában hordozta. Végül a németek újrakezdték a 
tárgyalásokat, és mindkét fél leszállította vámtarifáit az eredeti minimum szintre, 
ilyen alapon kötöttek kereskedelmi szerződést, és a kérdés megoldódott.  

Úgyszintén az ő nevéhez kötődik a történeti távlatban elismerést keltő, de a kortár-
sak által sokat kárhoztatott állami szeszmonopólium bevezetése is. A magánkifőzdék 
innentől kezdve csak az állam számára főzhettek, kizárólag az állam által megrendelt 
mennyiségben, értékesítési, eladási joga csak az államnak volt, innentől terjedt el az 
üvegben történő értékesítés gyakorlata is. Az uralkodó, s naiv módon maga Vitte is az 
alkoholfogyasztás csökkenését, a részegeskedés korlátozását várta a tervezettől,14 de 
csak az adóbevételek csökkenése és a zugfőzdék elterjedése lett az eredmény. Éppen 
ezért a 90-es évek második felétől már maga az állam kívánta bevételeit az alkoholér-
tékesítés fokozásával növelni, ami komolytalanná tette az eredeti célokat.  

Úgyszintén Vitte 90-es évekbeli közlekedési majd pénzügyminiszteri tevékenységé-
nek eredménye volt a magán vasúttársaságok felvásárlása, s annak a törekvésnek a 
megvalósítása, hogy a továbbiakban csak a kincstár építsen vasutakat. Ennek szüksé-
gességére még fiatal korában vasúti alkalmazottként a vasútkirályok hatalma döbben-
tette rá, másrészt így mód nyílt egy egységes állami vasúthálózat megteremtésére. Na-
gyon támogatta a transzszibériai vasút megépítését, amely közvetlen összeköttetést 
létesített a Kelettel, a Távol-Kelettel, óriási gazdasági beruházást jelentett, amely az 
ipar számos ágát húzta maga után, hatalmas lendítőerőt biztosított a kereskedelem 
számára, és presztízsértéke is magas volt. 

Szintén történelmi érdek, a rubelnek aranyalapra helyezése, amelyre még III. 
Sándor korában történtek meg az előkészületek, és 1896-ben, nem sokkal II. Mik-
lós trónra lépése után került rá sor. A korábbi ezüst helyett stabil aranyfedezettel 
rendelkező rubel hitelképes és nemzetközileg is sikeres pénzzé vált, bevezetésekor 
egy aranydollárt két aranyrubelben váltottak. Mint Vitte nem kis büszkeséggel írja, 
(az aranyrubelt) „…úgy vezettem be, hogy lakosság egyszerű osztályai részéről nem 
esett semmiféle ellenvetés vagy panasz”.15 

 
Vitte és az orosz társadalom 
 
A 90-es években vitte az Államtanács ülésein, a minisztériumban, leveleiben, 

tanulmányaiban markáns álláspontot foglalt el a kor számos égető társadalmi kér-
désével kapcsolatosan, ezek közül a munkásbiztosítással foglakozó javaslatát már 

                                         
14 VITTE (1964): 163. 
15 VITTE (1964): 164. 
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érintettük. Egyike volt azon első orosz minisztereknek is, akik felismerték a népok-
tatás fontosságát. Vitte lesújtó véleménnyel volt a Birodalom parasztságáról: ”…az 
orosz nép nem volna keresztény és pravoszláv, teljesen állati lenne, az egyetlen, 
ami az állattól megkülönbözteti a vallási alap…enélkül…írástudatlansága következ-
tében és a legelemibb képzés hiányában vadember lenne.”16 A megoldást azonban 
nem a kötelező állami oktatásban, hanem a vallási alapú egyházközségi képzésben 
látta, ezért támogatta erőteljesen azt a Podenoszcevet, aki számos más kérdésben 
az ellenfele volt. Kortársaival ellentétben egyéni álláspontja volt a Birodalom egyik 
legsúlyosabb problémájával, a zsidókérdéssel kapcsolatban is. III. Sándor kérdésére 
kifejtette, hogy a problémának egyetlen reális megoldását látja: meg kell szüntetni 
a zsidókkal szembeni különleges törvényeket, és meg kell számukra adni azt az 
egyenjogúságot, amit a cár többi alattvalója élvez.17 Világosan látta, hogy minden 
szigorítás, minden újabb sarc csak a feszültséget élezi, és ez sem a zsidóknak, sem 
az Orosz Birodalomnak nem lehet érdeke. Tisztában volt azzal is, hogy a probléma 
csak hosszabb távon oldható meg, de nem tartotta lehetetlennek a közösség békés 
asszimilációját. Leírja azt is, hogy a Letelepedési Övezet18 lakosságát sújtó törvé-
nyek valójában kettészakítják a zsidó társadalmat, hiszen a gazdag zsidók megvált-
ják magukat és kivételezett helyzetet élveznek, s a „zaklatások” súlya az amúgy is 
szegény rétegre nehezedik. Kristálytiszta logikával vezeti le, hogy ilyen körülmé-
nyek között a zsidó fiatalok radikalizálódása, forradalmasodása szinte elkerülhetet-
len, és enne köszönhető, hogy annyian közülük lázadókká, anarchistákká, „bombát 
dobáló gyilkosokká” váltak.19 Őket viszont az orosz társadalom azonosítja a zsidó-
ság egészével, antiszemitává válik, s bekövetkeznek a pogromok.  20 A törvény előtti 
egyenjogúságot és egyenlő adóztatást valló programja megelőzte korát, ezt még a 
következő évszázadban sem volt egyszerű keresztülvinni. 

Érdekes lehet számunkra az orosz államférfi jellemzése a politikai pártokról. Mint ír-
ja, „…a baloldali pártokban, ha vannak is semmirekellők, többségükben elvi okokból, 
meggyőződésből, nem, önző célokból vagy aljasságból tevékenykednek. 
…Oroszországban a jobboldali tényezők nagyobb része olyan semmirekellő, akik azért 
jobboldaliak, és tesznek úgy, mintha fennkölt konzervatív elvek irányítanák őket, mert a 
valóságban kizárólag saját személyi hasznukat nézik.”21 Különösen lesújtó Vitte véle-
ménye a szélsőjobbról, a feketeszázas mozgalomról, amely szerinte a forradalom során 
teljessé tette az anarchiát és a káoszt. Nem vitatja a mozgalom hazafias indíttatását, 
patriotizmusát, ezzel együtt úgy véli „Nem rendelkeznek egyetlen életképes, vagy be-
csületes politikai eszmével, s minden politikai törekvésük arra irányul, hogy lángra 

                                         
16 Uo. 109. 
17 Uo. 224. 
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 Ukrajna déli részén létrehozott „Zóna”, amelyet Lengyelország második felosztása után ala-
kítottak ki a birodalomba került nagyszámú zsidó számára, s amelyet bizonyos szorosan meghat á-
rozott eseteket kivéve nem hagyhattak el. vö: GILBERT, M: Zsidó történelmi atlasz. Gondolat, Bu-
dapest, 1985. 71-73. 

19 VITTE (1964): 227. 
20 Uo. 227-228. 
21 Uo. 89. 
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gyújtsák vad és sötét tömegek alantas szenvedélyeit.”22 Vitte véleményét az első orosz 
forradalom tapasztalatai alapján szűrte le, s maga, mint méréskelt konzervatív, reform-
konzervatív gondolkodó, különös éllel ítélte el a szélsőségeket. Ugyanakkor érdekes, 
hogy egyetlen írásában, megnyilvánulásában sem lát kapcsolatot saját ifjúkori kezde-
ményezése, a Szent Csapat és a feketeszázak között, pedig egy nagyon hasonló alap-
gondolat mindkét estben van: bármely eszközzel, tekintet nélkül azok törvényességére, 
megvédeni az uralkodót és Monarchiát. Vitte Szent Serege egyéni likvidációt tartott 
szükségesnek az anarchistákkal szemben, a forradalom körülményei között a fekete-
százas mozgalom pedig tömegrohamokkal próbálta megtörni a forradalom gerincét. 
Ráadásul, azok a szervezetek, amelyek az 1881-es cárgyilkosság utáni hangulatban ala-
kultak, Vitte csoportjához hasonló módon – pl. az Önkéntes Népi Őrség, vagy a Temp-
lomi Zászlóvivők Társasága - nagyon is aktív és konkrét szerepet játszottak a feketeszá-
zas mozgalom megszületésében 1905-ben.23 

Karakteres az orosz államférfi álláspontja azokról a megoldási módozatokról is, 
amelyekkel politikus társai az egyes társadalmi konfliktusokat orvosolni kívánták. A 
huszadik század elejém Pleve belügyminisztersége idején, Zubatov Moszkvai főkapi-
tány kezdeményezésére monarchista munkásszerveteket hoztak létre, amelyek a 
munkásoknak a cárhűség fejében picivel több szabadidőt és jövedelmet, szervezke-
dési szabadságot biztosítottak. Sokan a korabeli kormányzati tényezők közül 
„Zubatovscsinát”24 tartották az orosz munkáskérdés megoldásnak, de Vitte tisztán 
látta, hogy a Zubatovscsina gondolata „éppen olyan egyszerű, mint amilyen naiv,”25 
hiszen azt gondolja, hogy ugyanazokkal az eszközökkel, amelyekkel az anarchisták és 
a forradalmárok befolyásolni kívánják a munkásságot, annak éppen az ellenkezőjét is 
elérhetik. Azt is világosan látta, hogy a szervezkedési szabadság nemcsak a monar-
chista érzelmű munkások számára lesz, vonzó,26 s ez a megoldás inkább csak eszka-
lálni fogja a problémát. Hogy milyen igaza lett, azt az első orosz forradalom kirobba-
nása bizonyítja, hiszen Zubatov utódja Gapon pópa vezette azt a monarchista szer-
vezkedést, amely január 9-ei sortűzhöz, s ezzel a kataklizmához vezetett.27 

S bár nem kifejezetten társadalmi, de a hatalomgyakorlás szempontjából nem lé-
nyegtelen kérdés, amit Vitte igen korán és igen éles szemmel vett észre, nevezetesen 
az udvar miszticisták, sarlatánok általi erős befolyásoltságát. Tisztán látja, hogy a cárné 
áll az események középpontjában, aki ezeket a szenteket, csodabogarakat felkarolja, s 
érdekükben a gyengekezű és gyenge jellemű uralkodót presszionálja. Emlékirataiban ír 
a montenegrói nőkről, akik a cárné első kegyencei voltak, majd Philippéről, a Franciaor-
szágból származó diploma nélküli csodadoktorról, akik befolyásuk alá vonták az uralko-
dó feleségét, s Pavel Nyikolajevics nagyherceg villájában tartott misztikus szeánszok-

                                         
22 Uo. 254-255. 
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 BEBESI (1999): 158.  
24 Ld. erről: MENYHÁRT Lajos: Az orosz vihar, Kossuth, Budapest, 1984. 23-39. Itt olvasható Zubatov 

beadványának teljes szövege: 23-26. 
25

 VITTE (1964): 230. 
26 Uo. 232. 
27 Ld. Erről: BEBESI (1999): 50-68. Valamint: KSZENOFONTOV, I. N.: Georgij Gapon. Vimiszel i 
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ról.28 Vitte, aki jól ismerte II. Miklóst, tisztán látta az ebben rejlő veszélyt, s tegyük hoz-
zá, hogy ez még Raszputyin29 felbukkanása előtt volt! Alexandra Fjodorovna cárnőről 
többek között ezért is lesújtóan rossz véleménnyel van: „…(a cárné) aki irányítja a cár 
akaratát, hajlamát, és a legfőbb bűnös abban, hogy II. Miklós uralkodása mind ő maga, 
mind Oroszország szempontjából olyan szerencsétlenül alakul.”.30 Szinte prófétikusan 
megérzi, hogy a dolgok tragédiába torkolhatnak: „adja Isten, hogy különösen a cár sa-
ját sorsa tekintetében ez ne fejeződjék be még rosszabbul…”

31
 (!) 

Vitte neveltetését, gondolkodásmódját tekintve a monarchia híve volt, s meggyő-
ződése volt, hogy az Orosz Birodalom más uralmi formában képtelen létezni, de éppen 
a fenti anomáliák miatt voltak fenntartásai. Mint írja: „Oroszországban, …a kormányzás 
legjobb formája az abszolút monarchia, de csak egy feltétellel: ha olyan öröklődő jogú 
egyeduralkodó áll az élén, aki természetesen, ha nem is zseni – erre nem mindig lehet 
számítani – de képességei felülmúlják az átlagosat.”32 Mivel II. Miklós nyilvánvalóan 
nem ilyen személy, és a világ országaiban az autokráciákat sorra váltják fel az alkotmá-
nyos monarchiák és a köztársaságok, így Vitte arra fut ki emlékirataiban levezetett 
gondolatmenetében, hogy nincs más kiút, mint ésszerűen korlátozni, széles gátak közé 
szorítani az egyeduralmi rendszert.”33 I904-ben Szvjatopolk-Mirszkij belügyminiszteri 
kinevezése kapcsán írja, hogy „Oroszország kormányzásának a társadalom iránti bi-
zalmon kell alapulnia.”34 S hogy ez mennyire nem így volt a századelő Oroszországá-
ban, arra példaként hozza, hogy amikor egy kérdés kapcsán előterjesztésében az ural-
kodónak a közvéleményre hivatkozott, a válasz mindig ez volt: „semmi közöm a közvé-
leményhez”.35 Persze Miklós a közvélemény alatt az értelmiség és az ellenzék vélemé-
nyét értette, ebben is felesége nézeteit követte, aki egy belügyminiszteri meghallgatá-
sa alkalmával, amikor arról referáltak az uralkodó párnak, hogy egész Oroszország el-
lenzi a fennálló rendet, így csattant fel: „csak az értelmiség cár és kormányellenes. A 
nép mindig is a cárt követte, és követi ma is.”

36
 

 
A portsmouthi béke megkötése 
 
Vitte az orosz - japán háborút37 megelőző évben már részben kegyvesztetté vált, és 

                                         
28

 VITTE, 1964. 248-251. 
29 Raszputyin a cári család csodatévő későbbi nagyhatalmú és csillapíthatatlan nemi étvágyú sarla-

tán kegyence, aki főként a trónörökös hemofíliájának gyógyításával vívta ki a cárné korlátlan bizalmát, s 
ennek köszönhette elképesztő udvari befolyását. Tekintélye csak az első világháború alatt ingott meg: 
1916 decemberében feketeszázasok gyilkolták, meg, „hogy megszabadítsák a Monarchiát rossz szelle-
métől”. Ld. erről: RADZINSZKIJ, E: Az eleven Raszputyin, Európa, Budapest, 2000. 

30 VITTE (1964): 287. 
31 Uo. 287. 
32

 VITTE (1964): 272. 
33 Uo. 273. 
34 Uo. 283. 
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 Uo. 286. 
36 Uo. 288. 
37 Az orosz-japán háborúról és a Portsmouthi békéről: ORMOS-MAJOROS: Európa a nemzetközi 
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felfelé bukva a Miniszteri Bizottság elnökének tisztét töltötte be, ami jól hangzó, de 
formális funkció volt. Nem biztosított számára közvetlen találkozási lehetőséget a cár-
ral, és csak a bizottság javaslatait terjeszthették a tényleges döntéshozó testületek, pl. 
az Államtanács elé. Annak ellenére azonban, hogy Vitte a távol-keleti eszkaláció ellen-
fele volt, 1905 júniusában, amikor Roosevelt amerikai elnök felajánlotta, hogy hajlandó 
közvetíteni az orosz-japán konfliktus lezárásában, a békedelegáció vezetésére mégis 
azonnal Vitte neve merült fel a cári udvarban. Részben, mert az események igazolták, 
hogy igaza volt, részben, mert az orosz diplomaták közül senki sem kívánt vállalkozni 
ennek a nyilvánvalóan történelmi léptékben hálátlan feladatnak a végrehajtására, 
amely már előre tudhatóan súlyos területi veszteséget fog jelenteni Oroszországnak. 
Gróf Lamzdorf külügyminiszter előzetes puhatolódzása után és II. Miklós személyes fel-
kérésére június 29-én Vitte mégis elvállalta a főmegbízotti posztot, ez rehabilitációt és 
visszatérést jelentett számára a politika első vonalába. 

1905. július 6-án utazott el Amerikába, és tisztában volt vele, hogy Oroszországnak 
a katonai, a pénzügyi helyzete tarthatatlan. Hajóval utazott és első útja Párizsba veze-
tett, ahol tárgyalt francia szövetségeseivel, akik nyomatékosan a béke megkötését 
ajánlották számára.38 A helyzet szorosan összefüggött az első marokkói válsággal, ahol 
a pillanatnyilag rossz francia - angol viszonyt, és Oroszország távol keleti lekötöttséget 
kihasználva a német diplomácia agresszív követelésekkel lépett fel, így a franciáknak 
eminens érdekük volt a békekötés, és az, hogy az orosz haderő a Távol-Keleten felsza-
baduljon. Utazása alatt zajlott Vilmos német császár és II. Miklós björkői találkozója, 
amely óriási riadalmat keltett a szövetségesek körében, hiszen az orosz cár rendkívül 
ostoba módon az itt kötött egyezménnyel annulálta a Birodalom korábbi szövetségesi 
szerződéseit. Később Vitte Lamzdorf külügyminiszterrel együtt erőteljesen részt vett a 
szerződés hatályon kívül helyeztetésében.39 Párizsi tartózkodása alatt közvetlen életve-
szélybe is került, mert a békeszerződést ellenző orosz emigráns anarchisták merényle-
tet terveztek ellene, ezért az orosz titkosszolgálat és francia rendőrség biztonsága ér-
dekében bonyolult manőverekre kényszerült.40 Vitte, akinek alig két hete volt küldeté-
se átgondolására, emlékirataiban elkeseredetten írja, hogy nagyon méltatlan helyzet-
ben kellett képviselnie hazáját, mert „A japánok….nem Oroszországot, és nem is az 
orosz hadsereget verték meg, hanem a rendszerünket, helyesebben: azt a gyerekes 
módszert, amellyel 140 milliós lakosságunkat az utóbbi években kormányozták”41. Ez 
volt az a fajta szókimondás, amelyért Vittét mindenki által elismert tehetsége, képes-
ségei ellenére gyűlölték az udvarban. 

Diplomáciai zsenialitását mutatja, hogy ügyes húzásokkal az amerikai és a nemzet-
közi közvéleményt sikerült már a tárgyalások megkezdése előtt a maga oldalára állíta-
nia. A következő volt a tárgyalás stratégiája: úgy viselkedik, mintha Oroszországnak 
egyáltalán nem lenne alapvető érdeke a békekötés, csupán a háborúnak kívánna már 

                                         
38 VITTE (1964): 319. 
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 A Björkői egyezményről: SZILÁGYI-KRAUSZ (szerk.) Oroszország és a Szovjetunió XX. századik ké-
pes történeti kronológiája, 1900-1991. Akadémiai, Budapest, 1992. 28. 

40 VITTE (1964): 323. 
41 Uo. 324. 



 
 

Bebesi György: Egy elfelejtett diplomata. Szergej Juljevics Vitte (1849-1915) 

 
76 

véget vetni. Felismerve az amerikai sajtó hatalmát, közel engedte magához az újságíró-
kat, sőt együtt reggelizett velük, barátságos nyilatkozatokat adott. Ő volt az első diplo-
mata, aki Dillon angol újságírónak a Daily Telegraph munkatárásnak rádióinterjút adott, 
amit az óceán középéről közvetítettek. Barátságos, személyére egyébként nem jellem-
ző közvetlen magatartása miatt a korabeli média megkedvelte, és olyan képet sugár-
zott róla, amely a közvélemény szemében népszerűvé tette. Felismerte az USA gazda-
ságában és médiájában az erőteljes zsidó befolyást, ezért rendkívül barátságosan nyi-
latkozott a zsidó kérdésről, s ez esetben nem kellett nézetein erőszakot tennie. Ő maga 
erről őszintén így ír: „…magatartásom – amely egyébként egyáltalán nem volt szoká-
som, sőt terhesnek bizonyult, ténylegesen állandóan szerepet játszottam- hozzájárult 
ahhoz, hogy az amerikai sajtó és vele a közvélemény egyre nagyobb rokonszenvet ta-
núsítson a cár főmegbízottja iránt”.42 

A sajtó és a közvélemény szimpátiája segítéségre volt abban, hogy az eleinte Japánt 
támogató amerikai diplomácia kiegyensúlyozottabb álláspontot fogaljon el, s mivel há-
zigazdaként a tárgyalások sikerében volt érdekelt, a japánokat is megpróbálták en-
gedményénekre bírni. Vitte az általa bárónak nevezett Komuráról, a japán tárgyalóde-
legáció vezetőjéről azt jegyezte fel, hogy nem tehetségtelen ember, de sem magatartá-
sa, sem külseje nem szimpatikus. Vitte arisztokratikus magabiztosságot sugárzó tárgya-
lási taktikája nehéz helyzetbe hozta a japánokat, egy ízben Komura ki is fakadt: „Ön kö-
vetkezetesen úgy beszél, mintha önök volnának a győztesek”.43 A csak minimális terüle-
ti engedményekre hajlandó, és a jóvátétel fizetéstől is elzárkózó Vitte által képviselt 
orosz álláspont megosztotta a japán diplomáciát: Ito márki a tárgyalódelegáció máso-
dik tagja a megegyezés mellett volt, a japán háborús párt pedig ragaszkodott a jóváté-
tel-fizetéshez és ennek kikényszerítése érdekében akár a háború folytatásához is. Kívül-
ről ennek olyan látszata volt, mintha a japán makacsság miatt nem lehetne megegyez-
ni, és Roosevelt, aki egy kudarc esetén kellemetlen helyzetbe került volna, nyomást 
gyakorolt Japánra, a szerződés aláírása érdekében. Végül Komura személyesen a Miká-
dó felhatalmazása alapján, jobb meggyőződése ellenére írta alá az elhúzódó tárgyalá-
sok végén a békeszerződést, amelyet a japán közvélemény rendkívüli rosszallással fo-
gadott. Tokióban ostromállapotot kellett kihirdetni, Komurát pedig száműzték a ma-
gánéletbe, bár Vitte keserűen jegyzi meg, hogy tárgyalópartnerének később megbo-
csájtottak és londoni nagyköveti kinevezést kapott, őt pedig ünnepelte a világ és 
Oroszország. A cártól grófi rangot és nem sokkal később miniszterelnöki felkérést ka-
pott, később mégis kegyvesztett lett… 

 
Az első alkotmány kidolgozása és miniszterelnöksége 
 
Vitte Amerikából hazatérve belecsöppent a forrongó orosz belpolitikába, s nem 

sokáig élvezhette ünneplését és a cártól kapott grófi címet. Világos volt, hogy ha a 
forradalom körülményei közepette Oroszország nem akar káoszba süllyedni, akkor 
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valamilyen alkotmányos átalakításra van szüksége a további fennmaradás érdeké-
ben. Vitte elméletileg tisztában volt vele, hogy a társadalom valamennyi rétege a 
jelenlegi uralmi forma megváltoztatását követeli, s legfeljebb – hibásan – úgy gon-
dolta, hogy csak a parasztságra lehet a monarchia megőrzésében stabilan számíta-
ni. Úgy vélte ezért, hogy egy estleges választáson a parasztság minél nagyobb 
számban Dumába kerülését biztosító választási törvényt kell kidolgozni. Az értel-
miség népképviseletet akar, polgári alkotmányt kíván, sőt egyesek elmennek a 
polgári köztársaság gondolatáig. A nemesség pedig átvette volna az uralkodótól a 
kormányzás terhét és felelősségét.44 Vitte világosan látta a nyugati parlamentáris 
formák és az orosz duma közötti különbséget: „a parlamentek minden országban 
határozati joggal bírnak…az orosz állami Duma…tanácskozhatott is…döntési jogot 
viszont nem adtak neki.45 Az orosz államszervezet fontos részének tartja a 
zemsztvokat, amelyek II. Sándor reformjai révén jöttek létre, s megállapítja, hogy 
„a zemsztvo tulajdonképpen alkotmány alsó szinten”.46 Azt is helyesen látta, hogy 
csak II. Sándor korában kezdett nagyobb számban kialakulni a művelt és öntudatos 
polgárság, az a bizonyos középosztály, amit már Nagy Katalin is annyira hiányolt az 
orosz társadalomból. Az új társadalmi rétegek közül az öntudatos proletariátust 
tartja különösen veszélyesnek, az ugyanis „semmit sem veszíthet”.47 

Mindezek után az augusztusban létrehozott, úgynevezett Buligini Dumáról a 
következő a véleménye: „Oroszország (kétségtelenül) elindult az alkotmányos ál-
lamrend útján. Balgaság lenne azonban feltételezni, hogy a Dumával, aminek min-
den parlamenti jogot megadtak, kivéve a döntés jogát…bármi is változott”.48 A lét-
rehozójáról, Buligin belügyminiszterről elkeresztelt testület hatástalansága hama-
rosan az udvar előtt is nyilvánvalóan vált, ezért egy hatékonyabb, operatívabb tes-
tületet kívántak létrehozni, amely központilag kézbe tudja venni a „Szmuta” kö-
rülményei között a kormányzást, az új fórumot Minisztertanácsnak nevezték el, s 
első elnöke Vitte lett, hatásköre és munkamódszere lényegében nyugat európai 
államok kabinetjeinek felelt meg. 

Két nappal Vitte kinevezése előtt, tehát október 17-én, kiáltványt jelent meg 
Oroszországban „Az államrendszer tökéletesítéséről” címmel, amelyben II. Miklós 
alkotmányt adományozott Oroszország lakosainak, így az uralkodó a sokak által 
követelt katonai diktatúra bevezetése helyett az alkotmány kihirdetése mellett 
döntött.49 A kiáltvány főbb alapelveit a szeptember 16-án amerikai útjáról visszaté-
rő Vitte és munkatársai alig egy hónap alatt dolgozták ki, és hihetetlen tömegű ud-
vari intrika és ellenállás közepett sikerült nagy nehezen aláíratniuk az uralkodóval, 

                                         
44 VITTE (1964): 357-358. 
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mert Oroszországot – amely ahogy Vitte írta, olyan volt 1905-ben „mint a háborgó 
tenger”50 másképp megnyugtatni nem lehetett.51 A kiáltvány szerint a „lakosság-
nak meg kell adni a személyes sérthetetlenségen, a lelkiismereti szabadságon, a 
szólásszabadságon, a gyülekezési és szervezkedési szabadságon alapuló megingat-
hatatlan polgári szabadságjogokat.”52 Új választójogi törvényt kell kidolgozni, és új 
dumaválasztásokat kiírni, „megingathatatlan elvként kell leszögezni, hogy az Álla-
mi Duma jóváhagyása nélkül semmilyen törvény nem lép életbe.”

53
 Vitte összegez-

ve és elemezve a kiáltvány további passzusait leszögezi, hogy kormányának a fel-
adata Oroszországban lényegében a jogrend megteremtése.54 

Vitte elképesztően nehéz körülmények közepette lett Oroszország első alkot-
mányos miniszterelnöke. Az egyetemeken, amelyek autonómiát élveztek, minden-
naposak voltak a forradalmi gyűlések, s heves jelenetek játszódtak le a tudomá-
nyos társulatok helyiségeiben is. Az utcákon sztrájkok voltak, baloldali és monar-
chista tömegek csaptak össze egymással, a kiáltvány után időszakban a progresszió 
erői részéről eufórikus, a monarchisták részéről elkeseredett hangulatban összetű-
zésekre, számos nagyvárosban súlyos pogromokra került sor.55 A sajtó, ahogy Vitte 
fogalmazott „féktelen” volt, az újságok „kivonták magukat a cenzúra hatálya 
alól”.56 A balti kormányzóságok és a Kaukázus fölött a központi hatalom gyakorlati-
lag elveszttette az ellenőrzést; Moszkva is forrongott, de Szibéria sem volt kivétel. 
A vasútvonalak leállása óriási ellátási nehézségeket okozott, nem beszélve arról, 
hogy a hadsereg jelentős része még mindig a Távol-Keleten volt és ott rekedt, szá-
mos helyen elvágták a távírópóznákat, megállt az információáramlás. A letelepe-
dési övezetben fekvő Ogyesszában a zsidó lakosság mozgolódott, szélsőséges dü-
höt provokálva ki ezzel a feketeszázas szélsőjobból. Szinte mindenki egyesült a 
fennálló rendszer gyűlöletében. A városokban elvágták a telefonpóznákat, nem 
nyitotta ki az üzletek, akadozott az ellátás. A lázadás átterjedt a hadseregre is, amit 
a Patyomkin cirkáló esete bizonyított látványosan. Vittének szinte a történelemben 
példa nélkül álló módon ilyen körülmények között kellett a jogrendet Oroszország-
ban megvalósítani, az alkotmányt bevezetni, a dumaválasztásokat kiírni, de min-
denekelőtt rendet és nyugalmat teremteni, és lecsendesítenie a forradalmat, és 
újból működőképessé tenni a Birodalmat. Ennek érdekében kormánya a következő 
célkitűzéseket fogalmazta meg: meg kell szilárdítani a lakosságnak juttatott polgári 
szabadságjogokat, és meg kell teremteni ezek biztosítékait. Meg kell szüntetni a 
még Trepov diktátorsága alatt bevezetett kivételes törvényeket, és összehangolni 

                                         
50 VITTE (1964): 400. 
51 Az udvari körök egy része azt terjesztette, hogy Vitte azért akar alkotmányt elfogadtatni az ura l-
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valamennyi kormányszerv működését. Ki kell küszöbölni a katonai megtorló intéz-
kedéseket minden olyan cselekmény estében, amely a társadalmat és az államot 
nyilvánvalóan nem fenyegeti, ugyanakkor a törvényre és a társadalom józan belá-
tású részére támaszkodva fel kell lépni az államot nyilvánvalóan fenyegető cselek-
ményekkel szemben. Vitte, hogy hatékonnyá és működőképessé tegye kormányát, 
több személyi változást is végrehajtott benne, igyekezett aktív, a helyzetre jól rea-
gáló embereket tárcához juttatni, bár volt, akiben csalódnia kellett. 

Első intézkedései sorában megakadályozta, hogy a kiemelt városokból kivonják 
a katonaságot, mert ez a rablások és gyilkosságok tömegének megindulását jelen-
tette volna a kaotikus körülmények közepette, tisztában volt vele, hogy a városi 
rendőrségek képességeit már meghaladja a kialakult helyzet. Vitte nem is elsősor-
ban forradalmároktól tartott, hanem a feketeszázas szélsőjobb elszabadult 
pogromista csürhéitől, akik a monarchia megvédése érdekében az adott körülmé-
nyek között bármire feljogosítva érezték magukat. Helyzetét nehezítette, hogy 
Trepov tábornok, aki Vitte kinevezése előtt lényegében diktátori hatalommal volt 
felruházva, ugyan leváltásra került, de egyúttal kinevezték Péterhoffban a cár sze-
mélyes tanácsosának, és e minőségében folyamatosan gátolta a Vitte- kormány 
tevékenységét. A miniszterelnök számos konkrét intézkedést hozott, amelyek a 
helyzet megoldása irányába mutattak: csökkentették a katonai szolgálati időt, re-
mélve, hogy ezzel megnyugtatják a hadsereget. Megszüntette a titkos levélcenzú-
rát, mert az ellentmondott a szólás és személyi szabadság elvének, biztosította saj-
tó szabad megjelenését, bevezette a gyülekezési szabadságot, gondoskodott a 
nyáron bezárt felsőoktatási intézmények újranyitásáról. Meg kellett akadályozni az 
ország pénzügyi összeomlását, mert krízishelyzetekben bekövetkező bankpánik 
miatt az emberek több mint 150 millió rubelt vontak ki a takarékpénztárakból, 
ahogy Vitte írja. „A kormányzást pénz és katonaság nélkül kellett átvennem.”

57
 Az-

zal is tisztában volt, hogy saját kabinetjével szemben az utcákon spontán módon 
szerveződnek a munkások szovjetjei, amelyek megkísérelnek önálló hatalmi cent-
rummá válni. Vittének mégis egyik legelső és legfontosabb feladata a választási 
törvény kidolgozása volt, amelyben kiszélesítették az augusztus hatodiki, még 
Buligin nevéhez kötődő törvényt, bár tisztában volt vele, hogy ez a törvény sem 
fogja sem a baloldaliak, sem a liberálisok igényeit kielégíteni, akik egyaránt általá-
nos választójogot szeretnének, a törvényt végül is december 12-én nyilvánosságra 
hozták. Másik fontos intézkedéseképpen közkegyelmet hirdetett, s bár ez nem volt 
teljes körű, nem vonatkozott „a forradalmár gyilkosokra”58 de mégis ez volt az első 
széleskörű általános politikai amnesztia az orosz történelemben. 

Vitte további feladata a sztrájkok, a parasztforrongások, a pogromok, az utcai 
összecsapások megfékezése, a közbiztonság helyreállítása, a rendteremtés volt. Vitte 
arra törekedett, hogy a közbiztonság problémáit a rendőrség oldja meg, ennek érde-
kében jelentősen emelte a létszámot, „hiszen a hadseregnek a külső ellenséggel és 
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nem a lakossággal való harc a feladata”,59 a katonaság rendfenntartóként történő 
alkalmazását csak ideiglenesnek és szükséges rossznak tekintette. A hadsereg meg-
nyugtatását szolgálta azon intézkedése is, hogy azokat a katonákat, akiket kifejezet-
ten a háború idejére hívtak be, engedjék haza, bár ezt az akadozó vasúti közlekedés 
nagyban gátolta. A parasztlázadások leverésére Vitte a kor általános gyakorlatának 
megfelelően teljesen elfogadhatónak tartotta a katonai expedíciók kiküldetését, s 
parancsnokok által végrehajtott súlyos megtorlásokat, ugyanakkor többször is fellé-
pett az egyes konkrét helyi túlkapások ellen. Néhány területen, mint például Len-
gyelországban, kénytelen volt a drámai helyzet miatt a katonai szükségállapotot to-
vábbra is fenntartani, Finnország estében pedig világosan látta, hogy a hibás orosz 
politikai gyakorlat vezetett feszültségekhez.60 A forradalmi helyzet közepette munká-
ját közvetlen napi életveszélyben látta el, több minisztertársa kocsijára bombát dob-
tak, vagy más módon megölték, Vittét azonban kegyelte a sors, akárcsak a kolerajár-
vány idején, hiszen semmiféle különleges személyi védelmet nem kért, és nem kö-
vettek el ellene merényletet. A krízishelyzet és a terrorfenyegetettség ugyanakkor 
hozzájárult ahhoz, hogy rövid idő után több minisztere lemondott.  

Vittét és kormányát nemcsak balról támadták, nemcsak az utca tüntetett elle-
ne, hanem erőteljes nyomásnak volt kitéve a jobboldal, különösen a feketeszázas 
szélsőjobb részről is, akik viszont reformjait és intézkedéseit elviselhetetlenül sok-
nak találták, szemükben a konzervatív miniszterelnök a monarchia sírásója volt, aki 
utat enged a csőcseléknek, ezért hatalmas propagandatevékenységet fejtettek ki 
ellene, és folyamatos céltáblája volt az udvari intrikának is.61 Lemondásának fő oka 
a korszakkal foglakozó orosz szerzők által írt nagymonográfia szerint éppen ezért a 
cárban Vittéről kialakított negatív kép volt. Ugyanakkor hozzáteszi azt is, „hogy a 
miniszterelnök korántsem volt liberális, de olyan államférfi volt, aki tudta, hogy 
egyidejűleg sürgető reformokra, és szilárd hatalomra is szükség van”.

62
 

Mindezen körülmények késztették arra, hogy még az első duma összehívása 
előtt, alig néhány hónapnyi kormányzás után, már februárban kérje felmentését az 
uralkodótól, mert világosan látta, hogy kamarilla és az utca kettős szorításában 
Oroszország megreformálásának programját nem tudja végrehajtani. Mint írja: 
„…hamarosan megnyílik a Duma és az átalakított Államtanács, amelynek színe előtt 
súlyos helyzetbe kerülök, amikor magyarázatot kell adnom olyan cselekményekről, 
amelyekhez semmi közöm, és beszámolni kényszerülök olyan intézkedésekről, ame-
lyeket nem tudok végrehajtani, és tervezetekről, amelyekkel nem értek egyet.63 A cár 
azonban kérte, hogy legalább a Duma összehívásig maradjon, illetve azért is, mert az 
udvar most hasonló helyzetben volt, mint az orosz-japán háborút lezáró béke eseté-
ben; kölcsönhöz kellett jutni a pénzügyi csőd elkerülése érdekében, s bár Vittét nem 
szerették, intézkedéseit kényszerből tűrték el, de tisztában voltak vele, hogy ő az 

                                         
59 Uo. 491. 
60

 VITTE (1964): 558-562. 
61 Uo. 528. 
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egyetlen politikus, akinek az adott körülmények között van esélye a hitelt megsze-
rezni.64 A kölcsön sorsa az algecirasi konferencián dőlt el, ugyanis Franciaország volt 
az egyetlen ország, amelytől remélhető volt a hitel, erre azonban a gall hatalom csak 
a marokkói kérdés számára megnyugtató módon történő lezárása estén lett volna 
erre hajlandó. Így Németország politikai okokból a franciákat támogató orosz maga-
tartás miatt kihátrált a kölcsönből, s így tett az amerikai Morgan Bankház is az orosz-
országi zsidók helyzetének rendezetlensége és a német befolyás miatt. További 
gondként merült fel, hogy vehet e föl az orosz kormányzat a duma meghatalmazása 
nélkül nemzetközi hitelt. Végül a „keresztény” francia és angol bankok összeadták a 
kölcsönt, a körülményekhez képest nem rossz feltételekkel. A művelet sikeres lebo-
nyolítása után Vitte a következő szövegű levelet kapta az uralkodótól: „A kölcsön si-
keres megszerzése az Ön tevékenységnek legkiválóbb eredménye. Nagy erkölcsi sike-
re a kormánynak és záloga Oroszország elkövetkezendő nyugalmának és békés fejlő-
désének.”65 Ezek után, főleg azt követően, hogy kormánya előkészítette az Alaptör-
vényt, a tulajdonképpeni alkotmányt, és az első állami duma összehívását, már nem 
volt akadálya távozásának. 

 
Végjáték: a kegyvesztett politikus, szélsőjobboldali merénylet élete ellen 
 
Vitte hatalomból történő távozása után nyugdíjba vonult, kegyvesztett vett, sze-

mélyesen csak fogadásokon találkozhatott az uralkodóval, de különmeghallgatáson 
soha. 1906-ban még tartott a forradalom, amikor külföldre utazott, itt tanácsolták 
neki, hogy egyelőre ne is térjen haza. Mellőzöttségének az volt a fő oka, hogy re-
formjait az uralkodóházra krízis-körülmények között rákényszerített intézkedésnek 
tekintették, s a hatalom korlátozásáért és a „liberális reformok” bevezetéséért utólag 
őt tették felelőssé. II. Miklós valójában soha nem akarta az alkotmányos monarchiát, 
csak a forradalommal szembeni kényszerű alternatívaként ment bele egy korlátozott 
formájába,66 s ennek elfogadásáért Vitte utólag is kitűnő bűnbaknak kínálkozott, aki 
az udvar 1907 után mértékadó körei szerint úgy kényszerítette rá az alkotmányt az 
uralkodóra.67 Vittének számos magáncég tett állásajánlatot lemondása után Orosz-
országban és külföldön, ő azonban nem fogadta el ezeket és visszavonulást válasz-
totta. Egy olyan testület volt, amelynek munkájában továbbra is aktívan részt vett, ez 
a felsőház szerepét betöltő Államtanács, amelynek halálig tagja maradt. 

1907 januárjában a szélsőjobb, amely az autokrácia lerombolásáért fő ellensé-
gei között tartotta a volt miniszterelnököt számon, merényletet kísérelt meg elle-
ne, s egy kéménybe rejtett pokolgéppel próbálták megölni. Vittének ismét óriási 
szerencséje volt, két bombát rejtettek el a házában, az egyiket véletlenszerűen 
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megtalálták, a másik pedig nem robbant fel. Az Ohrana csak tessék-lássék nyomo-
zott, s eleinte igyekezett Vittének saját maga ellen botránykeltés céljából megren-
dezett merényletnek beállítani a dolgot, majd amikor a második bombát is megta-
lálták, megpróbálták az anarchistákra kenni az akciót. Később feketén-fehéren ki-
derült, hogy az Orosz Nép Szövetsége elnevezésű feketeszázas szervezet egyik ak-
ciócsoportja hajtotta végre a sikertelen kísérletet.68 

Hogy milyen ember volt Vitte, arra talán felsége jellemzése a legtalálóbb: az 
emlékiratok előszavában férjét idézve így ír: „Nem vagyok liberális, és nem vagyok 
konzervatív; mindössze kultúrember vagyok. Nem tudok Szibériába küldeni valakit, 
mert nem úgy gondolkodik, mint én; polgári jogaitól sem tudom megfosztani, mert 
nem abban a templomban fordul Istenhez, amelyben én imádkozom…” „S ez volt 
az, amivel Vitte mindegyik táborban számos ellenséget szerzett magának. Az ud-
var, a konzervatívok, a liberálisok és a demokrata körök egyaránt úgy néztek rá, 
mint „idegenre”, ő azonban saját útját járva kereste a haza üdvét…(ugyanakkor) 
Nagy-Oroszország egyetlen körében sem vonták kétségbe…férjem kimagasló ál-
lamférfiúi tehetségét.”69 

Emlékiratait 1911-ben kezdte írni, s az utolsó feljegyzések 1913-ból valók. A 
kegyvesztett gróf 1915-februárjában hunyt el. Memoárjai, amelyek jelen tanul-
mány megírásának is alapját képezték, saját korának egyik legfontosabb dokumen-
tumává váltak. Emlékiratait saját irattára lapján készítette, amelybe egész életút-
jának valamennyi anyagát gondosan gyűjtötte és archiválta, így rengeteg eredeti 
dokumentumot dolgozott fel az anyagban és ezekre folyamatosan utalt is. Készülő 
emlékiratai iránt még életében nagy érdeklődés mutatkozott az udvar és a rendőr-
ség részéről, ugyanis nyilvánvalóan előkerülhettek olyan történések, amelyek már 
az 1910-es években kínosak lehettek a hatalom számára. Vitte tisztában volt ezzel, 
és emlékiratait egy felesége nevére nyitott bankszéfben helyezte el Párizsban, mi-
vel azonban neje nem alap nélkül attól tartott, hogy az anyag ott sem lesz bizton-
ságban, mert a kormány ráteszi a kezét, egy idegen névre nyitott széfben egy fran-
cia kisváros bankjában, Bayonne-ban helyezte el. Félelmük és gondoskodásuk nem 
volt alaptalan: Vitte halála után a hatóságok dolgozószobáját lepecsételték és va-
lamennyi iratát lefoglalták. Ahogy sejteni lehetett, külföldi ingatlanjaikat, így 
Biarritz-ban lévő villájukat és Párizsi széfjüket is átkutatták, ám a kéziratok akkor 
már biztonságban voltak, és így maradhattak fenn az utókor számára, a századelő 
Oroszországának csodálatos, első kézből való forrásaként.70 
 

                                         
68 VITTE (1964): 646-647. 
69 M. I. VITTE grófné, IN: VITTE (1964): 9-10. 
70 Uo. 10-11. 


