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Mester Béla

A weimari köztársaság külpolitikája 
A keleti diplomáciai áttöréshez az alkalmat a 

genovai nemzetközi gazdasági konferencia tette 
lehetővé (1922. április 10 - május 19.) Németor-
szág számára. Ezen 28 ország képviselői vettek 
részt. A mi szempontunkból most annak kieme-
lése fontos, hogy mind a németektől, mind az 
oroszoktól a jóvátételek - ez utóbbiak esetében a 
háború előtti cári adósságok - határozott fizetését 
követelték a győztesek, főleg a franciák. Mindez 
meggyorsította a két „kívülálló” egymásra talá-
lását, amely az 1922. április 16-i rapallói szer-
ződéshez vezetett. Három fontos megegyezést 
kötöttek. 1.) Németország lemondott a kisajá-
tított német tulajdonról. A Szovjetunió minden 
kártalanítási igényéről lemondott. 2.) Mindkét 
állam teljes diplomáciai és konzuli kapcsolato-
kat létesített. 3.) Szoros gazdasági együttműkö-
désben állapodtak meg. —  A németek számára 
azért volt lényeges a szerződés, mert Németor-
szág a külpolitikai cselekvési szabadságát, képes-
ségét, még ha korlátozott mértékben is, de visz-
szanyerte. 

Közben a nyugati esedékes fizetési követelé-
sek egyre súlyosabb gazdasági, társadalmi problé-
mákat okoztak a német államban, társadalomban. 
Ennek egyik következménye Walter Rathenau 
1923. június 24- i meggyilkolása volt. A néme-
tek a kormányuk átalakításával próbálták vala-
milyen nyugati hitel megszerzését. Sikertelenül. 
A válasz 1923. január 11-én következett: francia-
belga csapatok nagyon sok Ruhr-vidéki várost 
szálltak meg, még márciusban is, ahol ostromál-
lapotot rendeltek el. Az angolszászok ezt a lépést 
nem helyeselték. Mit akart ezzel Poincaré elérni? 
Azt akarta, hogy Németország káoszba és polgár-
háborúba süllyedjen, amiből Franciaország, mint 
a kontinens első nagyhatalma profitálna? Vagy 
le akarta választani a német államról a Rajna-
vidéket, hogy egyrészt gyengítse Németországot, 
másrészt a nehézipar egy Franciaország ellen-
őrizte szén-acél blokkját létrehozza? A német 
válasz a passzív ellenállás kihirdetése volt janu-
ár 17-én. Ugyanakkor a passzív ellenállás aktívvá 
kezdett válni: robbantások; merényletek; gazda-
sági, szállítási zavarok előidézése. A leghíresebb 
eset Albert Leo Schlageteré, akit 1923. májusá-
ban a megszállók kivégeztek. (Később mártír és 
jelkép lett, 1933 után.) 

1923. augusztus 12-én lemondott Wilhelm 
Cuno kormánya, másnap Gustav Stresemann 
alakított kormányt, aki egyben a külügyi hiva-
talt is átvette. 1923. szeptember 26-án az elnök 
és a miniszterelnök bejelentette a Ruhr-háború 
végét. Ez reálpolitikai döntés volt német rész-
ről, ami az újrakezdés esélyét teremtette meg. A 
franciák a német vereség beismerését és a tárgya-
lások folytatását elutasították, a megszállt terü-
letek szeparatista törekvéseinek sikerében bíz-
va. 1923. október 21-én Aachenben kikiáltot-
ták a Rajnai Köztársaságot, november 5-én pedig 
Kaiserslauternben a Pfalzi Köztársaságot. Ennek 
ellenére november közepén sikerült a hiperinf-
lációt a Rentenmark bevezetésével megállítani, 
illetve a kommunista és nemzetiszocialista (Hit-
ler, München) puccskísérleteket leverni. 

Ha lassan is, de érdemben elindult Németor-
szág a stabilizálódás útján. Ebben az angolok és 
amerikaiak segítették a vesztes államot. Javasla-
tukra alakult meg két bizottság a német gazdasá-

gi helyzet megvizsgálására. Az egyik vezetője az 
amerikai pénzügyi szakértő, Charles G. Dawes 
lett. Az általa vezetett bizottság 1924. augusztus 
16-án a következő határozatokat hozta meg: 1.) 
Ahhoz, hogy Németország fizetni tudjon, 800 
millió aranymárka kölcsönt kap a belső gazda-
sági viszonyai javítására, azaz fizetőképessé téte-
lére. 2.) 1925-ben kell a németeknek a jóvátéte-
li fizetéseket újrakezdeni, évről-évre emelkedő 
mértékben. 3.) Biztosítékul a Reichsbahn (Biro-
dalmi Vasút) és a Reichsbank (Birodalmi Bank) 
részlegesen külföldi ellenőrzés alá kerül. 4.) Min-
den lefoglalt üzemet és bányát a franciáknak és 
belgáknak vissza kellett szolgáltatniuk, a szállí-
tási korlátozásokat meg kellett szüntetni.

Nem annyira ismert a köztudatban, hogy ezzel 
párhuzamosan a leszerelést illetően Németor-
szág semmilyen könnyítést nem ért el nemzet-
közileg, sőt a megszállt német területek kiürí-
tése is elmaradt! Francia részről felvetettek egy 
francia-angol kölcsönös biztonsági egyezményt, 
Németország nélkül! 1925 februárjában Strese-
mann és a külügyi államtitkár, Carl von Schubert 
memorandumot intéztek Párizshoz és London-
hoz. Kölcsönös diplomáciai egyeztetések után a 
svájci Locarnóban ülésezett a hosszasan és vol-
taképpen nagyon nehezen előkészített nemzet-

közi konferencia 1925. október 5-16. között. A 
résztvevők között volt (legalábbis a tárgyalások 
egy részére) a lengyel és csehszlovák delegáció is, 
ami nyugati részről arra utalt, hogy nem kizáró-
lag „nyugati paktum” megkötéséről lenne szó. Az 
egyezmény hat részből állt. 1.) Az úgynevezett 

„rajnai paktum”. Ebben garantálták a német-belga 
és a német-francia területi status quo-t, a hatá-
rok sérthetetlenségét, és a demilitarizált zóná-
ra vonatkozó versailles-i rendelkezéseket. 2.) A 
franciák, belgák, másrészt a németek lemondtak 
minden, egymás ellen irányuló háborús szándék-
ról, kivéve az önvédelem esetét.  3—5.) A rajnai 
államok közötti, továbbá a Németország és két 
keleti szomszédja közötti esetleges konfliktust 
döntőbíróság szabályozza, a béke érdekében. 6.) 
Felvetődött, bonyolult diplomáciai megfogalma-
zással, Németország felvétele a Népszövetségbe.

A locarnói szerződést Nagy-Britannia és 
Olaszország garantálta, december 1-én írták 
alá Londonban. Ezzel a Német Birodalom nagy 
lépést tett előre külpolitikailag. 1926.február 
9-én kérelmezte Stresemann Genfben orszá-
ga felvételét a Népszövetségbe. 1926. szeptem-
ber 8-án felvették Németországot a Népszövet-
ségbe, amelyben mint nagyhatalom a Biztonsági 
Tanács állandó tagja lett. 1926. december 12-én 

Gustav Stresemann (fotó: internet)
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a győztes államok határozatot hoztak Németor-
szág katonai ellenőrzésének megszüntetéséről. A 
belépés előnyeiből megemlíthető a közép- és dél-
európai német kisebbség védelme. 

Nem volt azonban könnyű dolga a német 
külpolitika irányítóinak egyensúlyozni Nyugat 
és Kelet között, mivel a németek nyugati szer-
ződései az oroszokban bizalmatlanságot szültek  
Németországgal szemben. De Stresemann foly-
tatni akarta a rappalói egyezmény (1922.április 
16.) óta jól működő német-szovjet kapcsolato-
kat, nem csupán katonai téren, hanem a gazda-
sági együttműködést is el akarta mélyíteni. Ez 
vezetett az 1925. október 12-i moszkvai német-
orosz kereskedelmi szerződés aláírásához. Ezt 
követte 1926. április 24-én Berlinben a német-
szovjet barátsági és semlegességi szerződés alá-
írása. Ez egyrészt megnyugtatta a Szovjetunió 
vezetőit, hogy Németország továbbra is együtt-
működik vele, és nem vesz részt ellene irányu-
ló nyugati törekvésekben, másrészt Stresemann 
nem akarta magát teljesen lekötni a nyugati ori-
entáció mellett. Németországnak ugyanakkor a 
locarnói szerződés szükségszerű kiegészítése volt, 
mivel ezzel az esetleges francia-orosz szövetsé-
get akadályozta meg! A nyugati leszerelési ren-
delkezéseket is sikerült a német-szovjet katonai 
együttműködéssel megkerülni. 

1926. szeptember 17-én, tehát kilenc nappal 
Németország népszövetségi felvétele után, Stre-
semann és Briand francia külügyminiszter Genf 
közelében, Thoiry-ben találkozott, hogy a még 
meglévő vitás kérdéseket és konfliktusokat a két 
ország viszonyában rendezzék. A kiindulópont a 
francia pénzhiány volt, amit nem a pénzpiacokról 
akartak megoldani, hanem a német jóvátételből. 
A franciák 1 milliárd birodalmi márkát reméltek: 
700 milliót a német vasúti kötelezvények eladásá-
ból, 300 milliót a Saar-vidéki szénbányák német 
visszavásárlásából. A németek ellenszolgáltatá-
sokat vártak el: 1., a Saar-vidék idő előtti visz-
szaadását, népszavazás nélkül 2., a németorszá-
gi katonai ellenőrzés azonnali megszűntetését 3., 
a Rajna-vidék kiürítését legkésőbb 1927. szept-
ember végéig 4., francia beleegyezést Eupen és 
Malmedy belgáktól történő visszavásárlásába. A 
franciák mindebben a revíziót látták, és ezt nem 
akarták. Másrészt a németgyűlölő miniszterel-
nök, Poincaré akadályozta meg a megegyezést. 
Kisebb feszültségcsökkentő lépések azért történ-
tek. 1927. augusztus 17-én megkötötték a német-
francia kereskedelmi egyezményt. A leszerelés 
területén 1926. december 12-én abban egyez-
tek meg Genfben, hogy a Nemzetközi Katonai 
Ellenőrzőbizottságnak 1927. január 31-én el kell 
hagynia Németországot. A genfi tartózkodásuk 
alatt kapták meg a Nobel-békedíjat: Stresemann, 
Briand és Chamberlain. 

Ha nehézségek árán, de az enyhülési politika 
folytatódott. Ez vezetett az ún. Briand-Kellogg 
paktumhoz, amelyet 1928. augusztus 27-én 
Párizsban írt alá 15 állam, közöttük Németor-
szág. A paktum lényege: a háborúról, mint a nem-
zeti politika eszközéről való lemondás. Német 
szempontból azért is volt ez siker, mert Német-
országon kívül az USA nem élt fenntartásokkal 
(amelyek a versailles-i rendezést védték!), így az 
USA-val a hátuk mögött a németek saját érde-
keiket határozottabban és öntudatosabban kép-
viselhették. 

Időközben a jóvátétel a német gazdaság kisebb 
gyengélkedése miatt újra terítékre került. Egy 
újabb jóvátételi bizottságot kellett összehívni, 
amely 1929. február 11. és június 7. között Párizs-
ban ülésezett. Elnökéül az amerikai pénzügyi 
szakértőt, Owen Youngot választották. A Young-
terv pontjai, amiben megállapodtak: Németor-

szágnak 54 évig kellett a jóvátételt fizetnie, 1929. 
szeptember 1-től kezdve, és 1987. március 31-én 
befejezve. Szakaszos formában 1,7 és 2,4 milliárd 
aranymárkában. Amennyiben gazdasági és pénz-
ügyi problémái adódnak az országnak, az éves 
kifizetést elhalaszthatják.  Az eddigi, rendkívül 
terhes ellenőrzési intézkedések a jövőben meg-
szűnnek. Ezek után a német politikusok felve-
tették a Rajna-vidék kiürítésének kérdését, ame-
lyet két konferencián tárgyaltak: 1929. augusz-
tus 6-31. és 1930. január 3-20., mindkettő hely-
színe Den Haag. Először kemény alkudozások 
után megállapodtak a Rajna-vidék megszállásá-
nak végső dátumában: 1930. június 30. Közben 
súlyos tragédia érte a német diplomáciát, amely 
a békés, tárgyalásos megegyezésre és a német 
érdekek konzekvens védelmére és érvényesítésére 
törekedett. Ennek emblematikus figurája Gus-
tav Stresemann külügyminiszter volt, aki 1929. 
október 3-án agyvérzésben elhunyt. 1929. nov-
ember 11-én hivatalát a szintén néppárti Julius 
Curtius vette át. 

A Reichstagban 1930. március 12-én 265 igen, 
és 192 nem szavazattal elfogadták a 2. hágai kon-
ferencia határozatait, azaz megtörtént a ratifi-
kálás. Az elfogadás mellett vetette be tekinté-
lyét egy felhívással Hindenburg birodalmi elnök 
is. A keleti kérdés a határok revízióját jelentet-
te Németország számára, Csehszlovákia mellett, 
Lengyelország vonatkozásában is. A kölcsönös 
követelések (föld-és háztulajdon) a kártérítés-
re, elhúzódó tárgyalásokhoz vezettek, míg vég-
re 1929. október 31-én sikerült a két félnek egy 
likvidációs egyezményt kötni. Ebben Németor-
szág lemondott minden pénzügyi jogról és köte-
lezvényről a lengyel állammal szemben. A len-
gyel fél ugyanezt tette, és a varsói kormány köte-
lezettséget vállalt, hogy a még folyamatban lévő 
likvidációs eljárásokat, amelyek német vagyon-
tárgyakat és jogokat érintettek, azonnali hatály-
lyal befejezi. Stresemann külpolitikájának utol-
só eredménye volt, hogy a franciák 1930. június 
30-ig kivonták csapataikat a Rajna-vidékről. A 
tényekhez tartozik, hogy a franciák a németek 
bosszantására az egykori repülőterek leszállópá-
lyáit szétrombolták, és az ott található épületeket, 
amelyeket civil célra is lehetett volna használni, 
lebontották. Francia részről baráti gesztust vár-
tak volna, egy hivatalos köszönetet az időelőt-
ti kiürítésért, de ezt Curtius megtagadta (poli-
tikai öngyilkosság lett volna, ha megteszi), ami 
a német-francia kapcsolatokat kissé megterhelte. 

1930 őszén az első prezidiális német kormány 
Brüning vezetésével megpróbálta a Stresemann 
által vitt folyamatot bővíteni a genfi népszövet-
ségi értekezleten. Azaz a leszerelési folyamatot 
végrehajtani, és biztonsági szempontból Német-
országot egyenjogúvá tenni. Curtius Briand sze-
mére vetette, hogy a német belpolitika szélsősé-
ges radikalizálódása arra vezethető vissza, hogy 
a győztes hatalmak a szerződéseket nem tartot-
ták be, és nem szereltek le. Német szempontból 
sikernek számított, hogy a Népszövetség Tanácsa 
évekig tartó tárgyalások után 1931. január 23-án 
egy általános leszerelési konferencia összehívá-
sa mellett döntött, 1932. február 2-ra. Az 1929. 
október 24-én kirobbant világgazdasági válság 
egyre súlyosabb gondokat okozott Németország-
ban és Ausztriában is. A két ország politikusai 
voltaképpen valami gazdasági együttműködés-
sel próbáltak gondjaikon enyhíteni. 1931. márci-
us 19-én Johannes Schober osztrák kancellár és 
Curtius aláírták az egységes vámtörvényről, az 
összeegyeztetett vámtarifákról és a vámhatárok 
megszüntetéséről szóló egyezményt. A nemzet-
közi közvéleményben óriási felháborodást kel-
tett a bejelentés. A Nemzetközi Bíróság dönté-

sét (1931. szeptember 5.) meg sem várva, a két 
kormány 1931. szeptember 3-án lemondott a 
vámunióról. A válság Németországban tovább 
mélyült, súlyos gazdasági, társadalmi, politikai 
gondokat okozva, voltaképpen Németország a 
szakadék felé rohant. Hindenburg kérésére az 
amerikai elnök megértést tanúsított a súlyos 
német gondok iránt, amelyek az egész világgaz-
daságot, és főleg Európát összeomlással fenye-
gették. 1931. június 20-án Hoover elnök egy-
éves moratóriumot rendelt el az adósságok és 
a jóvátételi fizetések teljesítésére. Már nem is 
lepődhet meg az Olvasó, hogy újból jelentke-
zett a francia intranzigencia. Annyit a franciák 
elértek, hogy Németországnak az adóssága egy 
részét hitelfinanszírozással tovább kellett fizetnie. 
A Danat-Bank július 13-i összeomlása azonnal 
a fizetések szüneteltetését (fél évre) és új hitelek 
nyújtását tette szükségessé Németország számá-
ra. Így a német pénzügyi gazdaság 1932. márci-
usáig egyelőre biztosítva volt. A gazdaság talp-
ra állításának sikereit már nem élvezhette Hein-
rich Brüning kancellár, mert bizonyos belpoliti-
kai nézeteltérések miatt Hindenburg elnök 1932. 
május 30-án elbocsátotta. Számunkra most az a 
fontos, hogy az új kormányban a hivatásos dip-
lomata, Konstantin von Neurath lett a külügymi-
niszter. Már ő képviselte Németországot az 1932. 
június 16. és július 9. között ülésező lausanne-i 
jóvátételi konferencián. Küzdelmes tárgyalások 
után 1932. július 8-án a delegációk az alábbiak-
ban állapodtak meg: teljesen törlik a német jóvá-
tételi fizetéseket, kivéve az utolsó részletet, 3 mil-
liárd birodalmi márkát. Ez érdemben soha nem 
lépett életbe, mert nem ratifikálták a résztvevők 
parlamentjei, mivel nem is terjesztették eléjük! 
De az egyezményt mégis tiszteletben tartották. 
Az év másik német sikere 1932. december 11-én 
következett be, a genfi leszerelési konferencián. 
Az öt résztvevő hatalom (USA, Nagy-Britan-
nia, Franciaország, Olaszország, Németország)  
megegyezett abban, hogy Németországnak és 
más leszerelt országnak egyenjogúságot bizto-
sítanak egy olyan rendszerben, amely minden 
nemzetnek biztonságot nyújt. Ez a következő évi 
(1933) genfi leszerelési tárgyalásokhoz, a német 
pozíció döntő megerősödését jelentette. Csak-
hogy máris késő volt. Következett 1933. január 
30-a. Ezzel a német történelemben egy más jel-
legű korszak kezdődött.

Írásunkat a német külügyminiszterekről és kül-
ügyi államtitkárokról szóló nem prozopográfiai, 
csak rövid terjedelmű társadalomtörténeti össze-
hasonlító elemzéssel zárjuk. A császári Német-
ország diplomatái a nemesség köréből kerültek 
ki, mind a 16 államtitkár (1871-1918) hivatá-
sos diplomata volt, külföldi tapasztalattal, hatal-
mi elitet alkottak arisztokratikus önértelmezés-
sel. Őket váltotta fel 1918 után egy funkcionális 
elit. 1918 és 1933 között 13 külügyminiszter volt, 
akik közül öt fő jött a külügyi szolgálatból: Ulrich 
von Brockdorff-Rantzau (1918-1919), Konstan-
tin von Neurath (1932-), Walter Simons (1920-
21), Friedrich Rosen (1921), Frederic Hans von 
Rosenberg (1922-23). Pártfunkcionárius-újság-
író volt két szociáldemokrata: Hermann Müller 
(1919-20), Adolf Köster (1920). Nagyobb gazda-
sági és társadalmi szervezetek igazgatási terüle-
téről ketten érkeztek, Gustav Stresemann (1923-
1929) és Heinrich Brüning (1931-32). Joseph 
Wirth (1921-22) gimnáziumi tanár volt. Wal-
ter Rathenau (1922) a vállalkozói szférából lett 
külügyér. Julius Curtius (1929-1931) ügyvéd volt. 
A diplomáciai államtitkárok hivatásos diploma-
ták voltak: Ago von Maltzan (1922-1924), Carl 
von Schubert (1924-1930), Bernhard Wilhelm 
von Bülow (1930-). 


