
\ , , , , , , , 

, , , , 
\ 
I , 
~ 

ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RYHMÄ: .................................. ~~ .......... ... ...... . 

OSASTO: .. .................. f1l~ ........... . 

ASIA: ..... ........... ........ ............................................ ........ . 

Jk~--- - ~,,::::.(~:4.~ _~~~k.d;Y, ,~.:~ G. 

............................... ............. ...................... ~ .. I4.~~l/.4.. .. :.~?4.4~f.. ... ~ ................................... ............. . 
/ 

tr/o - Jy ........................................................................................................................................................... .......... ... .. f. ..... ... .. . 



• 

• 

SUOMEN LÄHETYSTÖ Budapestiesä 30 päivänä kesäkuuta 1934. 

N:o 395. 
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Herra Ministeri, 

Lähetän kunnioittaen Teille, Herra inisteri, 

Budapestin lähetystön raportin n:o 1, jonka nimik

keenä on: 

BARTHOUn Balkanin matkan arvostelu Unkarissa. 

V&staanottakaa, Herra inis~r1, täydellisen 

kunnioituksen1 vakuutus. 

~ 
/ 

Herra tJl.koasia1nm1ni s1Ifri A. H a 0 k z elI , 

HeI s 1 n k 1 . 
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Kuten jo useissa raporteisBalli olen huomauttanut. ovat 

Unkarin johtavat valtiomiehet katsoneet Unkarin ulkopolitiikan 

päätehtäväksi Trianonin rauhan tarkistamisen aikaansaamisen. 

Kuinka huono Unkarin taloudellinen tila onkin, eivät mitkään 

taloudellisia etuja l upaavat houlruttelut ole saaneet unkari-
1 

>y 

laisia luopumaan tästä ohjelmastaan. Turhaan ovat Pienen- ntenten 

johtavat valtiomiehet luvanneet edullisia taloudellisia sopimuk-

81a, jos vaan Unkari selittää tyytyvänsä nykyisiin rajoihinsa. 

Jyrkkä kielto on ollut Unka rin vastaus. 

Trianonin raUhanehtojen tatkistamista koett i kreivi BETHLBI 

saavuttaa ranskalaisyatävällisell~ polili1kallaan saavuttanatta 

kuitenkaan malnittavampia tuloksia. Bethlen kukistui tosin talou

delliseen politiikkaansa, mutta ilmeistä oli myöskin, e tä Unka

rissa haluttiin saada ulkopili it ttnen orienteeraus jossain määrin 

muutetuksi. Bet~nin seuraajat kreivi x!ROLYI ja varginkin GÖMBÖS 

käAnsivätkin katseensa Italiaan päin silti millään tavoin aset

tumatta Ranskaa vastaan. Vihdoin tänä keväänä Rooman päätösten 

kautta johti Unkarin politilkan kokonaan Italian vana-
'" 

veteen. KUn samoihin aikoihin Englannissa yleinen mielipide 

JAKELUOHJEI 
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JalteluohjemalleJa, 

Tavallinen. 
Tavallinen Ja naIkai mlniaterUllle . 
EI ulkoma.edultulaen tiedoltukalln. 
EI ulkomaaeduatukaen. mutt ulkoaalalnmlnlaterlön tledol 

tultann. 
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näyt ti koko la Ula suureksi osaksi ehkä kreivi B.."THLENin 

vl1nie vuotisen Lontoon matkan johdoo,ta asettuva n revlsionin 

puolelle ja kun Unkarissa ei uskottu Ranskankaan sitä aivan 

jyrkästi vastustavan, saat toi G ÖS verrattain äskettäin pi

tämässään puheessa sanoa, että revisionia vastustavat enää 

vain Pienen-'ntenten valtiot. 

utta näinä päivinä ovat GÖtmÖS ja Unkarin ka naa ikä

vällä tavalla heränneet tuost a unelmasta. BARTHOU on julistanut 

Bukarestissa Unkarin revisionitoiveitten tuomion sanoessaan ru-

manialalsille: "Olet te saaneet takais 10 ajanne , jotka olivat 

teidän, ovat teidän ja pysyvät teidän rajoinanne", ja julista-

essa&n, että Rumania vastustaessaan revisionia voi luottaa 

Ranskan koko kansan apuun . Tosiasiallisesti BARTHOUn sanojen 

mukaan Ranska my 'skin takaisi Bessarabian säilymisen Rumanian 

vallassa. 

On luonnollista, että BAHTHOUn puheet Bukarestissa herät

tivät suuttumusta Unkarissa. nsimäisenä protestoi ylähuoneessa 

niitä vastaan arkkiherttua Josef kutsuen BARTHOUn puheissa 

esitettyjä väitteitä, että SiebenbUrgen 01is1 vanhaa rumania

laista maata, historian väärentämiseksi. 

Vallan harvinai sen jyrkästi tuomitsi pääministeri GÖMBÖS 

lausunnossaan sanomalehtien edustajille BARTBOUn väitteet. Pää

ministeri GÖMBÖS lausui m.m., että BARTHOUn puheet ovat voi

neet herättää hämmästystä vain niisaä unkarilaisissa piireissä, 

jotka ov t uskoneet, että Ranskan ulkopoli tilkJca ei nOjautuisi 

pistlmi1n vaan olkeamielisyyteen ja että tämän ulkopolitiikan 

tarkoituksena 01ia1 11eventU. Euroopan kansojen välisiä jyrkkiä 
I 
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ristiri itoja ja siten lähentää näitä kansoja toisiinsa. "Täl

laiset t01veet ovat BARTHOUn puheet hävittäneet". jatkoi GÖMBÖS. 

Valtavan mielenosoituksen pani BARTHOUn väitteitten joh

dosta toimeen Unkar1n eduskunta. Kaikkien puolueitten, sosia11-

demokraattisenkin. johtajat tuomitsivat j yrkin sanoin anskan 

ulkoasia inm1nis1llrin puheet. Eduskunnan istunnolla oli erittäin 

arvokas leima. Vielä ke!T&n tuli todistettua että, kun on ky

symys Unkarin ulkopoli t i ikssta, kaikki unkarilai set ovat yksi

mieliset. 

Se mikä BARTHOUn puh eissa erityisesti l oukkas i unkari

laisia ol i vii te, että Rumania vaan on saanut t ak ais 10, mikä 

sille ennen on kuulunut. Tunnet ut unka r ilaiset tiedemiehet ovat 

osoi ttane et, että BARTHOU täesä perin pohjin erehtyi. 'fOlen:me 

aina tietäneet, että ranskalaisten maantieteen tuntemus on 

heikko", kirjoittaa Pester Lloyd, "mutta vasta akateemikko 
. 

Barthou on meille todistanut, e ttä ranskalaiset ova t yhtä 

heikkoja historiassa." 

Tätä kirjoittaessa Sisältävät lehdet yhä edel l een se

lostuksia vastalauseista ja vastalausekokouksista, joita on pi

detty yli koko Unkarin. Sellaista suuttumusta, kuin BARTHOUn 

puheet ovat Unkarissa herättäneet, en ole vielä niinä kolmena 

vuotena, joina olen Suomee. edustanut Unkarissa, havainnut. B.AR

THOUn onnistui ehkä li1tt~' Pienen-Ententen maat vieläkin lä

heilemm1n Ranskaan, mutta samal..1ä hän Unkar1ssa herätti täydel

lilen Tihan Ranskaa kohtaan ja saattoi Unkarin ja Rumanian 

Tälit 8ntiltl monin Terroin huonommiksl. 

lilD muistaa, millä varovaisuudella Unkari tähän asti 
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on ajanut tarkistuspolitiikkaa, niin on miltei oudoksuttavaa 

se pe1ttelemätön suuttumus, joka nyt tuodaan esille. Jos jyr

kimmät vastalause et e Bi intyisi vät vain sanomalehtien kir joi

tuksissa tahi ykeityisten kansanedustajain puheissa, niin se 

ei vielä niin paljoa merkitsisi . utta kun hallituksen pää

mieskin eSiintyy niin jyrkästi kuin edellä olen selostanut, 

niin on jo syytä olettaa, että GÖMBÖS tuntee Unkarin ulko

poliittisen aseman BARTHOUn puheista huolimatta entistä vah

vemll8kai. 

Ja niin onkin asian laita. yyllä tai syyttä annetaan 

Unkarissa Rooman sopimuke elle er ittäin suuri merkitys. Ulkoasi

ainm1niet i von KANYA lausui minulle tosi. että Rooman sopi-

muksen merkitys oli 80 taloudellista laatua ja vain 20 val-

tiol l ista. Missä määrin Unkari l opuksi taloudellisessa suhteessa 

tulee hyötymään Rooman sopimuksesta, sen osoittaa tulevaisuus . 

utta valtiollisessa suhteessa annetaan täällä Rooman sopimuk

selle s e merki tye, että Italia nyt todella on ott anut ajaak

seen Unkarin asiaa. 

Suurta tyydytystä on Unkarissa herättänyt se seikka, 
~ 

että BARTHOUn puheet muuallakin ~u»oopassa ovat herättäneet 
/' 

vastBlausei ta. Näistä ma loi t takoon erityisesti kuucl to is ta Eng

lannin alahuoneen jäsenen kirjoitus TimeSissä, jossa lausutaan 

valittelu BARTHOUn puheitt en johd~ta ja toivotaan, että X.n

aainliitto mahdollisimman pian ryhtyisi Trianonin rauhanehtojen 

tarkistukseen. 

- - - .. 
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On mielenkiintoista tarkata, miten Unkari ssa BARTROUn 

matkaa yleiseltä kannalta arvostellaan. Tässäkin suhteessa on 

arvostelu ollut ve rrattain yksimie linen ja käy se auunnil-

leen seuraavaan suuntaan. Ransk& on havainnut, että toiveet, 

jotka se ki innitti 
, , 

Geneve iln, ovat rauennet. Senjohdosta se 

tahtoo palata politi ik~~Ba e en maailmansotaa s.o. saada 

Saks eristetyksi. 5ii tä lähente y Ve.näj ään, jonka kaukaisessa 

idässä uhkaava konflikti sai mielihyvällä tarttumaan Ranskan 

ojentamaan käteen. Unkarin ja Itävallan läheinen li ittyminen 

Italiaan ja ussolinln ja Hitlerin tapaaminen kohotti Bal

kantn valtioitten merkitystä . Ranskaan nähden 

Siksi oli tärkeätä sada ainak in Pienen-~tenten maat 

yhä lähe ieemmin sidotuiksi Ranskaan.. utta jotta rengas olisi 

ehjä oli tärkeätä saada kai kki nämä maat myösk in ryhtymään 

säännöllisiin diplomaattisiin väle ihin Venäjän kanssa . Jugo

sl aviassa vastustaa voimakas mie lipide Venäjän tunnustamis ta. 

kuten ministeri Idman raportissaan n:o 20 .10 on maininnut, 

ja var inkin lienee kuningas eitä vastaan. Tästä huolimatta 

on BARTHOU saanut Jugoslaviankin lupaamaan lähitulevaisuudessa 

tunnustavansa Venäjän, koskapa Jugoslavian ulkoasiainministe ri 

BA- OUn matkustettua 11D1oitti smomaleht1mieIl.ille, että Jugo

slavia pian tulee tunnustamaan Venäjän. 

Euroopalle, niin arvellaan Budapestissä edelle en, tämä 

Ranskan politiikka voi merkitä katastrofia. Jos Ranska saa 

haluamansa renkaan muodostetuksi, on selvää, että renkaan sisä-

puolelle jääVät maat: Italia, Saksa, Unkari ja ItäValta liitty-
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vät läheisesti yhteen . Eurooppa on silloin taasen jaettu kah

teen leiriin ja siitä saattaa automaattisesti syntyä sota. 

Budapest1ssä 30 päivänä kesäkuuta 1934. 


