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SUOMEN LÄHETYSTÖ Budapest1ssä, 9 päivänä tammikuuta ... _-
N:o 22. 1939. 

Herra K i n 1 s t e r 1, 

J.. / J ~--r: !~ l I ~ J( 
n l' ? 

Tämän mukana 
~- 6 -+ 

lähetän kunn1oittaY~a{1 Te111e, 

Herra M 1 n i s t eri, Budapestin-lähetystön rapor

tin n:o 1 

• Unkarin ja Saksan välit. 

• 

Vastaanottakaa, Herra K i n i s t eri, täy_ 

dellisen kunnioitukseni vaku~tus. 

(Cuuw 
v.a.asiainho taja • 

Herra Ulkoasiainministeri 

Eljas E r k k 0, 

!!!!!~h 

UI II: A 1/1. 



J äljennökset seur aavat 
t avallisessa post i ssa. TA LÄHETYS TÖ. --. Sala i nen . 

.. . kuuta 19 . 39. J !J' fJ . 

As i a ; Unkarin ja Saksan välit. 
12./ , ~j i 

Unkarin suhtautuminen Saksaan on tämän Drang nach 
Oaten'in johdosta joutunut aivan uuteen vaiheeseen ja voi-

.. daan sanoa, että suhde on huomattavasti huonontunut huoli. 

aatta virallisen ulkopolitiikan tämän tästä uusiutuvista va

• 

kuutteluista. Koetan seuraavasaa eritellä syitä tähän 

Taloudellisesti on Unkari Saksan määrättävissä, sillä 

n. 50 ~ aaan tuonnista ja viennistä suuntautuu Saksaan. Joa

kin toisaalta on edullista omistaa niin lähellä olevat 

kinat, johtuu etupäässä Saksan kauppapolitiikasta epäkohtia, 

jotka aiheuttavat pahaa verta Unkarissa. Niinpä est.. v.1937 

Unkari oli pakotettu ottaaaan Saksasta 4 vaunulasti. huuli. 
00....-_ ____ _ 

harppuja vastineeksi vehnästään, jota aaksalaiset sitt~ tar • 
r~--

josivat edelleen Sveitsiin ja Hollantiin y.a. 

aitä unksrilaiset viejät aaattoivat tarjota, tätän kilpaillen 

vierailla aarkkinoilla unkarilaiaten kanaa. • unkarilaiaella 

vehnäll" 

Kaupalliset aY7t eivät kuitenkaan oliai voineet ykata. 

aiJleutt.. viU.1en huononeaiat •• joka aeikka aaa ael1tykseuä 

unkarilaiseata aentaliteetiat •• Unkarilainen on joko eaurtilal. 

linen taikka aaatyöläinen j. ~aakin kiinnoataa kaappa yhtä 

JAKELUOHJE : 

•• : '4. 

Jllkllluohjem. ll.j. : 

T.valll_. 
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EI ulkomuedu.tu .... tledoltukllln. 
EI ulkom ........ tukaen. mutta ulkoaalelnmlnleteriOn tIedoI. 
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B u d a p e 8. t i SSA OLEVA LÄHETYS TÖ . - Salainen . 

RAPORTTI n : 0 .. 1 .•.. 

Budapesti ssa .. 9 .... p : nä t~ k uu t a 19 39. 
IV q i l ' ',J 

A s i a : Unkarin ja Saksan välit. 

Unkarin suhtautuminen Saksaan on tämän Drang nach 

Osten'in johdosta joutunut aivan uuteen vaiheeseen ja voi-

daan sanoa, että suhde on huomattavasti huonontunut huoli • 

matta virallisen ulkopolitiikan tämän tästä uusiutuvista va

kuuttelu1sta. Koetan seuraavassa eritellä syitä tähän i1m1Ööu. 

Taloudellioesti on Unkari Saksan määrättäVissä, sillä 

n. 50 tj. maan tuonnista ja viennistä suuntautuu Saksaan. Jos

kin toisaalta on edullista omistaa niin lähellä olevat mark

kinat, johtuu etupääss& Saksan kauppapolitiikasta epäkohtia, 

jotka aiheuttavat pahaa verta Unkarissa. Niinpä es1m. v.1937 

Unkari oli pakotettu ottamaan Saksasta 4 vaunulastia huuli. 

harppuja 
<' 
josivat 

vastineeksi vehnästään, 

edell.en Sveitsiin ja 

--------------
jota saksalais.t sitten tar. 

Hollantiin y.m. halveamalla kuin 

~tä unkarilaiset viejät saattoivat tarjota, tätän kilpaillen 

vi.railla markkinoiLla unkarilaisten 

.... hnäll.il. 

kanssa • unkarilaisella 

Kaupallis.t s~ .i ... ät kuitenkaan olisi voineet yksta. 

ailleuttaa ... Ui.n huononea1sta" joka s.ikka saa seli tyksenaä 
o 

unkarilaisesta aentaliteetista. Unkarilainen on joko suurtilal. 

linen taikka aaatyöläinen ja kaapaakin kiinnostaa kauppa yhtä 

JAKELUOHJE , 

UI 1 , ... 

Jak.luohj.mall.ja : 

T ... III ...... 
T:Y:m;;n j. lIalkal ........................ mlnl ... rIOIl • • 
EI ulkomaaecluatukaen tledoltukalln. 
EI ulkomuedualultaen, mutta ulltoulalnmlnlatarlOn tledol. 

tultaIIn. 
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vähän. Kauppa onkin joutunut Unkarissa täydellisesti juuta

laisten käsiin, josta johtuu että unkarilaista keskiluokkaa ei 

paljoakaan ole olemassa. - Unkarila isen mentaliteettiin kuuluu 

oleellisena tietoisuus omasta kansallisuudesta, vanhasta histo

riasta ja Pyhän Tapanin kruunusta. 

Oppi Pyhän Tapanin kruunusta on yhtä merkillinen ru_ 

dimentti feodaalisesta Unkarista kuin maan yhteiskuntajärjea

tyakin. Sen mukaan maat, jotka ovat kuuluneet P. Tapanin kruu 

nua kantavan hallitsijan alaisuuteen ovat siihen palautetta

vat. Tämä oppi on aikanaan ollut koossapitävä voima Tonavan 

laakson sotkuisissa kansallisissa oloissa. Ruteenien ja slo-

vaakkien kohtalon ollessa kya~ksessä Taekkoslovakian kriisin 

aikana on Unkarin taholta usein esitetty yhtenä perusteena 

Unkarin vaatimuksille se, että näitten kansojen asumat maat 

ovat ennen kuuluneet P. Tapanin kruunulle. - Tätä hyperdynas

tista oppia, varsinkin kun ~astiasta on jäljellä vain 

pelkkä kruunu, ei Saksan taholta ensinkään otettu huomioon, 

vaan määrääväksi tuli Wienin päätöksessä kansallisausperiaate. 

tt Unkarin ent. monivuotinen pääministeri, eräs opposition huo_ 

mattavimpia nimiä ,kreivi Bethlen, sanoo eräässä äskettäin il

mestyneessä paljon huomiota herättäneessä artikkelissaan: 

"Unkart ei tule luopumaan pohjoiaessa Karpaattien Yaginot
linjasta, koska se on sen elällän ja säilymisen perukysYJlij's. 
Englannin Täittäeasä, että sen raja on Rheinillä, voimme me 

paljon suuremmilla oikeudella sanoa, että Unkarin puolustus
linja on Karpaattien harja. "iin kauan 1i:U1n sitä ellll1e saa~ 
ta, ei Unkarin eläaä ole taattu, Taan strateegisesti ase_ 
aamme on puolustaaaton. _ • Unkarin yleisölle ei jäänyt .~ 

laisuudeksi, että tapahtua1ea me1lle epäsuotu1s~ tuloksen 

aT,fDä oli Saksan meitä kohtaan .uuttunut menettelytapa."-

• Yhtei~ laaJoi... ker-
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roksissa on huomattavissa o~ari1aisen kansallistunnon petty
mystä ja yhä suurenevaa katkeroitumista Saksan kohtaan jo_ 
ta ei vielä ole suoraan ilmaistu, mutta sensijaan on jo 
haavoitettu sitä vilpitöntä ystävällisyyttä, joka on viimei
set kfksikymmentä vuotta elänyt jokaisen isänmaallisen unka
rilaisen sielussa, Saksan kanssa yhdessä käydyn ja kärsi tyu 
sodan muistona.-

Artikkelissa tuodaan ensimmäisen kerran julkisesti esi1. 

1e, ja vieläpä erittäin arvovaltaisella taholta, paheksuminen 

Saksan menettelyä kohtaan Belvederessä. Viime päivinä on Sakp 

san vastainen ajatustapa, jota tietenkin Unkarin lukuisat ju-w. 

talsiset koettavat yllyttää, saanut lisää kiihdykettä. T. k.6 

päivänä, kuten tunnetaan, tapahtui llunkåosin kaupunkiin suun. 

nattu tlekkien suorittama aseellinen rajanylitys, jossa syn

tyueessä kahakassa useampia unkarilaisia sai surmansa. Sensi. 

jaan, että Ranskan ja Englannin lehdet, puhumattakaan 

lehdistöstä, selittivät tapauksen harkituksia tlekkiläiseksi 

käykseksi rauhal1i~ta kaupunkia vastaan, kuten asia tähän 

ti suoritettujen tutkimuksien mukaan näyttää olevankin, jul

kaisi Saksan radio s&moinkuin 1ehdistökin tAekkiläisestä läh

teestä peräi8in olevan tiedon, joDlta llUkaan 8YY oli unkari. 

laisten terroristien. Edelläaa1nitussa artikkelis8aan Bethlen 

sanoo: 0" Saksa rupeaa pitämään enemmän taekkien astelevasta 
&:> 

mie1enmuutokse8ta ja lakeijamaisesta osasta, kuin Tapaan ja 

itsetietoisen UDltarin kansan ystäTyyde8tä." ja arvele. hänen 

niin sanoes8aan turkitseTan kaikkien unkarilaisten ajatuksia. 

Unkarin onnetto~ua onkin Siinä, että se On liian 

ylpeä ruvetaksean0 toi.en käakettäTäk81 ja taasen liian heikko 

Pyst7äkseen aonien ri8tiriitai8ten etuJen ke.kellä ajaaaan 11. 

p1 oaan tahtonaa. 
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Kysymys taasen, joka saa saksalaiset ajattelemaan Un

karin vastaisesti on ~. 400.000 henkeä käsittävän saksalaisen 

vähemmistön asema Unkarissa. Hitler on useampaan otteeseen 

vakuuttanut, ettei Saksalla ole mitään alueellisia vaatimuk. 

sia Unkariin nähden. Se ei kuitenkaan estä Saksaa asettu

masta vähemmistön etujen valvojaksi, etujen, jotka todelli

suudessa näyttävät olevan puutteelliset. Väittipä minulle 

Saksan täkäläisen lähetystön jäsen v~emmistöä kohtaan har

joitettavan harkittua k~sallistuttamispolitiikkaa. 

Saksalaisista asuu vain osa _ n.100.000. Saksan ra.. 

jan välittömässä läheisyydessä länsiosassa maata, muitten 01. 

lessa sirot el tuina sinne tänne. Saksalainen vaikutus on var

sinkin raj aseudulla suuri, kansallissosialismi ja "Heil-Hi t. 

ler". tervehdys . ovat yleiset. Saksan mahtavuuden nousu viime 

vuonna on vaikuttanut näitten saksalaisten kansallistunnon 

heräämiseen. Tiettävästi ei heidän keskuudessaan ole mitään 

"irti-Unkarista". liikettä, ainoastaan pyrkimyksiä oman kielen 

käyttöön. Siihen, että saksalaisen vähemmistön olot eivät 

ole parhaat mahdolliset, viittaa pääministeri Imr'dyn äs. 

kettäin julkaisema artikkeli. jossa hän yksityiskohtaisesti 

selostaa hallituksen toimenpiteitä vähemmistön sivistyksel-

listen 

jota 

olojen parantamiseksi ••• m. saksankielinen seminaari, 

tähän asti ei ole ollut, tulee tänä vuonna 

toimintanaa. 

UDltari pJ1'ki1 täten poistamaan erimielisyyden 

joka väheami.t6kJa~k8.aaä piile •• 

lJDltarin ja Saksan välien aaattaainen paremmaltsi on 

j~t ulkoll1niahri CaO;yn tehtäväksi, joDlta pian odota. 

taan tekevän matkan Berliiniin. tehtävä tul.e. kuitenkin 
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olemaan erittäin vaikea, joskin julkiset tiedonannot tulevat 

ilmoittamaan maailmalle täydellisen yksimielisyyden vallitse_ 

van ja Unkarin noudattavan akselipoli tiikkaa. 

~ä vastenmielisyys Saksaa kohtaan liehee , pidettävä Saksan 

Unkarin eduista piittaamattoman voiman aiheuttamana kansalli_ 

sesta alemmuuskompleksista jOhtuvana. 

Ainoa keino, jolla Saksa saisi tällä hetkellä Unka

rin täydellisesti puolelleen, olisi ~ötäväikutus Rutenian 

luovuttam1seksi Unkarille, mutta se näyttää olevan mahdotto_ 
'\ muus. 

,, -

~~. 
v.a.asiainhoitaja • 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ Budapestissa, 12 plnä- ~kuuta 1939. 

N:o 31. 

jC/, _ '1 q 
v , 

He:,,'ra M i n i s t eri , 

~- -9( 
Tämän mukana lähetän kunnioittavasti Teille, 

Herra M i n i s t eri, Budapestin-lähetystön rapor

tin n:o 2 

Unkari ja SUur_Ukrai M . 

Vastaanottakaa, Herra M i n i s t eri, täy

dellisen kunnioitukse~i vakuutus. 

v.a.asiainhoitaja • 

v 
Herra Ulkoasiainministeri 

Eljas E r k k 0, 

!!!!!!!h 

11111:'" 
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••• - . ..•• Salainen . 

Unkarissa pidet ä än yleensä erittä in todennäköisenä, että 

Saksa tulee, ehkäpä vielä kuluvana vuonna, yrittämään muodos .. 

taa Suur-Ukrainan j a siten räjäyttämään Neuvosto-Venäjän.Sikäli 

kuin olen saattanut havait a , ei tähän ajatukseen, huolimatta 

Unkarin aina noudattamasta bolshevisminvastaisesta politiikasta, 

enempää virallisissa kuin epävirallisissakaan piireissä suhtau_ 

duta millään erikoisella ilolla. 

Kysymys alkoi, kuten tunnettua, hahmottua Wienin välitys~ 

tuomion yhteydessä, josaa Saksa ei suostunut kansanäänestyksen 

suorittamiseen Karpaattoruteniassa, vaan alue j ä tettiin edelleen 

Tåekko- Slovakiaan. Päätöstä seuraava tåekkie ulkopolitiikan 

• muutos tulkitaan täällä yleisesti siten, että Saksa valmistau_ 

t uu huolella enempiin toimenpiteisiin Suur-Ukrainan luomiseksi 

Tåekkoslovskiasta käsin. 

Unkarilaisten tietojen mukaan on kuitenkin Rutenian kan. 

taväestö vieras tälle ajatukselle. Se on vuosisatoja elänyt 

valtioyhteydessä Unkarin kanssa ja taloudellisten elinmahdolli_ 

euuksien mukaan se kuuluu Unkariin. Alueelle on viime kuukau

sina keskittynyt unkarilaisten tietojen mukaan ukrainalaisia 

.JAKELUOH.JE: 

.. . .... _ .. ~ .. - .......•. _ •.. __ .-._ .. _ ... _._. __ ._ .. _ ... ............ _ ....•. -

_ ... _._----~._ .. _---.. __ .. _-_._-_._._--~._--_.-._ .. _--............... . 
UE t: A 4. 

.Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tav.ii1nen )a lIalka. .... .... ministeriölle. 
EI ulkomaaedu8tukaen tledoltukaUn. 
EI ulkom~eduatulta.n. mutte ulkoui.lnminlst,eri6n tiedot. 

tukaIIn. 
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aktivistej ä , jotka koettavat saada paikallisen vä estön mie

let käännetyksi Unkaria vastaan. Tämän kiihoituksen tulok

s ena, jonka takana niinikään väit ~tään olevan Saksan, pide-

t ään myös Munkacsin välikohtau sta. Tämän 

Saksaa k ohtaan muutama kuukausi s itten 

johdosta onkin 

tunnettu kiitolli-

suus vii l entynyt / vrt. r ap.n:o 1/ . Unkari l aista mielipidettä 

kuvaa hyvin ä sken lehdi s tö s sä julka istu a rtikkeli, jossa 

m. m. sanotaan: "Vaarallisella t ulella l eikkii se politiik_ 

ka, joka tahtoo s aada a ikaan Suur-Ukrainan, t arjoten sille 

P. Tapanin kr uunuun kuuluneen Ruteenimaan." - "Harhakuvaksi 

voi muuttua saksalaisen politiikan käsitys, että Venäjältä 

Saksaan pä in osoittavan slaavilaisen sormen voisi muuttaa 

unkarilais_ruteenilaisen alueen kaut ta Saksan miekaksi,joka 

voidaan pistää Venä jän sydämean." 

Kuten artikkelista ilmenee, Unkari pelkää uuden kan_ 

sallisen slaavilaisen valtion syntymistä rajoillean ja 

panslavismin 

van Unkaria 

täten saavan uutta voimaa ja siten purista_ 

usealta puolelta. - Täällä uskotaan Puolan suh

kielteisesti kaikkiin mahdollisiin yrityksiin Suur-tautuvan 

Ukrainan luomiseksi, joka selittää Unkarin halun saavutta 1 

yhteinen raja Puolan kanssa. - Väitetään ulkoministeri BECKin 

Saksassa käynnin koskeneen etupäässä ukrainalaista problee_ 

mia, joskaan viralliset tiedonannot eivät siitä sanallakaan 

mainitse. Tapasin äskettäin Tsekko-Slovakian täkäläisen asiain

hoi taj an, jonka kanssa Ukraina-kys~s tuli puheeksi. Hän 

vastasi kyselyihin! Vältellen, mutta myönsi, että Tiekko_ 

Slovakia on aina ajatellut w,rmpaattisesti Venäjän kansasta 

ja että se vieläkin niin ajattelee. 
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Huomiota on herä ttänyt "Le Temps" in joku päivä 

s i tten j ulkai.sema uutinen, jonka mukaan OIANOn ennen 

joulua Budapestiin tekemä käynti, samoinkuin lähitulevai~ 

suudessa tapahtuvat Vie r a ilut Jugoslaviassa ja PUolassa, 

täht äi sivä t bolsheviemivastaisen yhteistyön lisäksi Sak_ 

s an eristä~iseen Venäjästä . - Keskusteluissani eri henki. 

löiden kanssa olen saanu t sen kä sityksen, että mieli~ 

ala t ällaiselle yhteistoiminnalle ei olisi mahdoton ai~ 

nakaan Unkari ssa, j a täkäläisen kä sityskannan mukaan Puo~ 

lakin si i hen yhtyisi. Mitenkä tämä yritys olisi sitten 

sopusoinnussa akselipolitiikan kanssa on eri asia. 

Jos "Le Temps"in uutinen pitäisi paikkansa, mer. 

kitsisi se uuden poliittisen liiton muodostamista Euroo

passa sekä mahdollisesti Berliini_Rooma yhteistyön vai. 

keutumista, jota ei Unkar i ssa tällä hetkellä pidetä mah

dOllioena, siksi kipeästi tarvitsevat Italia ja Saksa 

toisiaan. - Saksan lehdistö dementoikin "Le Temps"in uuti • 

sen tuulesta temmattuna. 

Unkarin ja Jugoslavian l~hentymistä edelleenkin 

voidaan sensijaan pitä ä varmana. ~Tugoslavian täkäläinen 

ministeri kertoi minulle eaaneensa tietää ulkoministeri 

OS1KYlta, että tämä on jo antanut objeet tässä suhtees

sa Unkarin Beogradin-ministerille Oianon siell ä t.k. 19 

päivänä tapahtuvaa vierailua Silmälläpitäen. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ BUdapestissa, 13 p:nä tammikuuta 1939. 

N:o 40. ~ / ~ :._= ~~ t-·!:' -~ 
I • 

Herra K i n i s t eri , 

Tämän mukana lähetän kunnioittavasti Teille, 

Herra M i n i s t eri, Budapestin-lähetystön ra-

portin n:o 3 

Unkari ja Jugoslavia. 

Vastaanottakaa, Herra M i n i s t eri, täy-

dellisen kunnioitukseni vakuutus. 

v.a. asiainhoitaja • 

Herra Ulkoasiainministeri 

Eljas E r k k 0 , 

!!!!!!~h 

UI: 12 : • Ji2. 



• 

• 

B ~ . ci .~ p e l3 . . 1; . ..:1 •.. ........ SS A OLEVA LÄHETYS TÖ . Salainen . 

RAPORTTI n : 0 .3. 

BUdape.e t 1 ... s sa 13. p:nä tammi .. k u u t a 19 .... 39. 

A s i a : .. .unkari. ..... j a ..... .I.ugaalatia. ......... 

" 71 r . 7 

Viimeai kaiset tapahtumat ant ava t aiheen tarka stella 

Unka r in ja Jugoslavian välisiä suhteita, jotka kuningaslDUrhan 

aikana / 9.10.1934/ s aavuttivat kärjistymisessään hui ppukohdan , 

mutta jotka varsinkin kuluneen vuoden a ikana ovat huomatta. 

vasti parantuneet. Tämän on a iheuttanut etupäässä Kansainlii. 

ton turvin j a Ranskan johdolla aikaansaadun kaakkois_ ja kes

kieurooppalaisen turvallisuusj ärj eete1män t äydellinen fi a sko,jon

ka pä äminis t eri S t 0 j a d i n 0 v i t c h k aukonäköisest i ha. 

vaitsi lähestyvän jo kauan ennenkuin järjestelmän t ä y dellinen 

luhi stuminen TAekkoslovakian hajotessa t apahtuikaan. Niinpä hän 

onkin johtanut maansa suhtautumista naapureihinsa reaalipoliit~ 

tisesti ja saavuttanut s i t en ystäviä , paitsi Balkanilla, myös_ 

kin Italian lännessä. Suhteet Saksaan ovat niinikään tällä 

hetkellä moitt e ettomat ja Unkarissa on Stojadinovitchin 

tyminen herättänyt tyydytystä. Näin tapahtui viime elokuussa 

Pikku Ententen ' ulkoministerien tavatessa toisensa jolloin so. 

vittiin Unkarin asetasaverran hyväksymisestä ja jossa tilai. 

suudessa Stojadinovitch oli puhunut {uopeasti Unkarista. Tyy_ 

tyväisyyttä herätti samaten Jugoslavian t~sin neutraali sun. 

tan~n.n Unkariin T'ekkoalovakian kriisin aikana. 

JAKEI.UOHJE : 

UE 2 : .'. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
'T'IIftIIIIIIII ja IIdkal .... mlfti.terllllle. 
EI ulkomaaedualukaen t iedoltuk.lin. 
EI ulkom •• eduatukaen, muHe. ulkoaliainminlsteriön tiedot. 

lukalln. 
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Näin on l uotu perusta maitten väliselle lähentymiselle, 

jota tällä hetkellä eri koisesti Italia ajaa. Kreivi Cia n 0 n 

Budapesti in 19.22 päivinä Joulukuuta tekemä s ekä Beogradissa 

t.k. 19 päivänä alkava vierailu tähtäävät m.m. sanottuun pää

määrään. Maita yhdistää tällä hetkellä ystäVyYS Italiaan, pyr

kimys bolsevisminvastaiseen toimintaan sekä voitaneen lisäksi 

sanoa, että kumpikin maa on s amassa asemassa Saksan pyrki_ 

myksiin itään. Lisäksi on katsottava Unkarille vihamielisen 

Pikku-Ententen käytännös sä olevan haj Onneen:/ Ainoa kysymys, 

joskin Unkarin katsantokannan mukaan ensiarvQinen, joka saat. 

t aa johtaa erimielisyyksiin, on vähemmistökysymys. Mutta kun 

Unkarissa on tällä hetk ·. l lä käynnissä Suuret sisäiset uUdis .. 

tussuunnitelmat, sekä suhteiden järjestäminen Saksaan ja Tsek_ 

koslovakiaan, on tOdennäkÖistä, että tämän kysJEYksen lopul_ 

linen ratkai su toistaiseksi saa levätä. 

Kuten maini ttu, odotetaan kreivi Cianon yrittävän saa-

• da aikaan Unkarin ja JugOSlaVian välistä lähentymistä, puhu.. 

taanpa v. 1934 muodostetun Rooman protokollamaiden liiton kor_ 

vaamista UUdella, jossa Jusoslavia astuisi ent. Itävallan si_ 

jaan. Samaten puhutaan Jugoslavian liittymisestä "Rooman puo

leiseen päähän" Berliinin-Rooman akselia. Tämän sanontatavan 

tarkoituksena lienee ilmaista se seikka, että uusi liitto ei 

millään tavalla Olisi suunnattu Saksaa vastaan. Jos si tä. 

paitSi kreivi Ciano onnistuu Unkarin ja Jusoslavian lisäksi 

xl Jusoslavian täkäläinen ministeri mainitsi 
Entente on edelleen muodollisesti Olemassa", 
sanaa "muOdOllisesti" 

minulle "Pikku
korostaen täl18in 



saamaan Puolan mukaan, samalla kuin Rumania pitäisi poliitti_ 

sesti vieroitettaman Jugoslaviasta, kuten hänen arvellaan suun

nittelevan, olisi Tonavan alueen olojen järjestely vastaisuu

dessa aivan uudella pohjalla. 

Tahdotaan s i is nimenomaan korostaa, ettei sanottujen 

neljän valtion välinen yhteiBen pOliittisten suuntaviivojen 

kaavailu, jos sellainen nyt saataisiin aikaan, olisi miten_ 

4t kään suunnattu Saksaa vastaan. Kuitenkaan ei voitane kieltää 

sitä tosiaSiaa, etteikö sanotunlaisen liiton olemassaolo en

nakkoestävä sti vaikuttaisi Saksan mahdollisiin ekspansiopyrki_ 

myksiin Tonavan laaksossa. 

, 
v.a. asiainhoitaja • 

• 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

N: 0 41. 
Budapestissa, 13 p:nä tammikuuta 1939. 

• 

• 

Herra M i n i s t eri, 

Tämä n mukana lähetän 

f ( '1 . 
~ , ........... 

kunnioittavasti I Teille, 

Herra , M i n i s t eri, Budapestin-lähetystön ra

pörtin n:o 4 

Ulkoministeri CSakyn matka Berliiniin. 

Vastaanottakaa, Herra M i n i s t eri, täy

dellisen kunnioitukseni vakuutus. 

v.a.asiainh~itaja • 

Herra Ulkoasiainministeri 

Eljas E r k k 0, 

~~!!!*!! 

UE 12: • ',12. 

JI) 
/ 
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.. /, ,J 
As i a: T.Ilk9m1p.i.abr1 ....... 0sa~yn .... .ma:tka 

. Berl1iniin~ ............................................. .............. ....... . 

Täällä eilen pidetyssä hallituspuolueen puoluekokouk. 

sessa Unkarin ulkoministeri, kr~ ivi C s a k y, antoi mielen. 

kiintoisen selostuksen hallituksen ~opoliittisesta kats&n. 

tokannasta sekä ilmoitti samalla tekevänsä lähipäivinä mat. 

kan Berliiniin. Matkasta on ollut puhetta aina Csakyn 11 

päivänä joulukuuta tapahtuneesta nimi tyksestä 1äht1e~ jolloin 

jo mainittiin hänen tehtävänään olevan eräitten Saksan ja 

Unkarin välisten epäluulojen hälventäm1sen. 

Puh.essaan kreivi Cs&ky kosketteli Unkarin ja Saksan 

välisiä suhteita, jolloin hän totesi niitä muutamien seikw 

kojen varjostavan /Nebelfleoke umsohatten/ sekä lausui teke. 

vänsä parhaansa suhteitten saattamiseksi yhtä lämpimiksi 

kuin ne aikaisemmin ovat olleet. H~ torjui täällä useas

ti kuullut syyt6kse.t, että Saksa o11si sekaantunut Unkarin 

sisäpoliittisiin asioihin / juutalais-kys~s/ sekä sanoi kart. 

kien lehdistössä y... esitettyjen epäluulojen /vrt. lähetys_ 

tön rap. n:o 1.1939/ perustuvan pOikkeuksetta väärinkäsityk. 

siin. - Unkarin suhtautumisesta kollllllUD.i8Jliin hän sanoi: 

"Unkari oli ensimmäinen valtio joka r,yht7i taisteluun 71i 

valtiollisten rajojen p7rkiTää oamuniaa1a vastaan./B41a 

JAKELUOHJE. 

UE 2 : A 4. 

J .... luohj.m.lI.j.: 

TmI'inen. 
T .... III ..... ja 1 .... 1 .... ............... mlnllt.rIOlI •• 
EI ulko~ tledoltukailn. 
EI ulkomaaeduliukeen, mutta ulkoul.lnmlnl.terllln tledol_ 

tukalln. 



• 

• 

Kunin kapina v. 1919/. Tämä taistelu ei kohdistunut lail

lista neuvostohallitusta, vaan kansainvälistä liikettä vas-

taan •••••••••• Uskollisena antibolsevistis111e perinteille 

1lmoi~an Unkarin hallituksen, sikäli kuin / antikomintern-

sopimuksen! kolme 

liittyvän • ...... 
suurval taa si tä pyytävät, sopimukseen 

On selvää, että tällä lausunnolla Unkari pyrkii 

valmistamaan otollista maaperää Berliinissä tapahtuville 

neuvotteluille ja että huolimatta Unkarille katkerista 

lereistä, kuten Karpaatorutenian jääminen Tsekko-Slovakiaan, 

se katsoo Saksan ystävyyden olevan itselleen elinehdon se~ 

kä järjestää ulkopoliittisen asennoitumisensa sen mukaises_ 

ti. Huomattava on lausunto Unkarin suhtautumisesta Saksan, 

Italian ja Japanin muodostamaan bolsevisminvastaiseen sopi_ 
_ 1,. . "'l.4&.sean, joka lausunto käytännössä merkinnee Unkarin sopi-

mukseen liittymistä. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

N:o 43. 

Herra M i n i s t eri, 

Tämän mukana lähetän kunnioittavasti 
-Herra M i n i s t eri, Budapestin-lähetystön ra-

portin n:o 5 

Jugoslavia, kansallisuusvaltio. 

~ 31 
l' 

Vastaanottakaa, Herra M i n i s t eri, täy-

dellisen kunnioitukseni vakuutus • 

• 
Herra Ulkoasiainministeri 

Eljas E r k k 0, 

UE 12: • JiI. 

. 

~ 
v.a.asiainhoitaja • 

Jäljennökset tavallisessa 

postissa. 
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Asia : .... Jugoslavia. kAA/ilMlhuuft:: I'L/ ~ 

... ..Y.alti.o ........................... ....................... ..................... ... ... . 

J ouluku.un alkupuoliskolla suoritettiin Jugoelaviassa 

valtiolliset vaalit, joitten tulos on yleensä maailman leh

dist8ssä julistettu voitoksi S t 0 j a d i n 0 v i t c h ille 

ja hänen ajamalleen suurserbialaiselle eli jugoslavialaiselle 

sisäpolitikalle kroaattien y.m. kansallisuuksien kansallisia 

pyrkimyksiä vastaan. Vaalien tUlosta, 1,665.000 ääntä halli. 
"1-

tuksen ja 1,366.000 kroaattien ja muun yhtyneen opposition 

hyväksi, ei kuitenkaan ole pidettävä minään ylivoimaisena 

voittona, joskin toiselta puolen on huomattava, että 

voimaa heikentää sen j uaantuminen eri puolueihin ja niiden 

keskinäinen erimielisyys. Stojadinovitch pani toimeen nämä vaa

lit nähdäkseen kuinka suuri kannatus hänellä maassa on, ja 

arvellaan hänen odottaneen suurempaa voittoa, onhan hänen aja. 

mansa ulkopolitiikka ollut maalle suotuisa. Hetki ei kuiten

kaan kaikesta päättäen ollut vaaleille sopiva. Tähän liene. 

vät vaikuttaneet ainakin seuraavat seikat. 

Monilla tahoilla ei hyYäksytä hallituksen susalaia

ystävällistä politiikkaa. Murhatun kuninkaan noudattaaa Ranska

Englanti suunta on edelleen .uistissa, s .. oinkuin toi.elta 

JAKELUOHJE, 

"':A4. 

JakeluohJem.lleJ. , 

T.".n ....... 
, ..... _; j_ Ifdlt.l .... .. ..... ' . ministerlOlle. 
EI ulk.........watubcn tledoltukalln. 
EI ul"omaaeduatukaen. muHe ul ...... I.lnmlnl.terlOn tledol. 

tukaUn. 
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puolen Itävalta-Unkarin a ika ei ole mielestä unohtunut. 

Väitetään lisäksi, että kaikki eivät voi sulattaa 

Stojadinovitchin monasti muka "diktatoorisia" eleitä. 

Suurin syy opposition voimakkuuteen lienee kuitenkin 

kansallisuusperiaatteen voitolle pääsy TAekko-Slovakiassa.Tämä 

on vaikuttanut sytyttävästi varsinkin kroaatteihin, jotka näe 

kevät Taekko-Slovakian kansallisuuksie. muodostavan autonoomi-

aia valtioita kun sen sijaan kroaatit, jotka jo Itävalta

Unkarin aikana omistivat autonomian, nyt ovat täydellisesti 

alistetut Beogradin "Jugoslavialaisen" hallituksen alaisuuteen. 

Viime aikoina onkin tapahtunut Jugoslaviassa pommi

attentaatteja etupäässä kroaattien toimesta, joka ei ole mi

tään uutta maailmanhistoriassa, mutta sikäli merkille panta

vaa, että ne olivat väliaikaisesti lakanneet aina viime vuo

den loppupuoleen saakka. 

Kroaattien pyrkimyksistä ei voi aivan yhtenäistä käsi. 

tystä saada. Heidän johtajansa Kacekin väitetään ajavan radi. 

tt kaallista autonomiapolitiikkaa, jopa luullaan hänen toivovan 

kysymyksen saavan kansainvälisen luonteen ja siten s aavan rat 

kaisun T'ekkoslovakian malliin. 

Tästä tilanteesta ovat Italia ja Saksa valla n hyvin 

tietoiset, mutta kun kummallakin on kansallisesti. vain pi: 

niä intressejä valvottavana Jugoslaviassa, ei kysymykseen nii. 

den taholta ki1nn1tettäne suurempaa hUOmiota. Arvellaan ekse. 

livaltioiden pa.siiVisena tyytyvän seuraaaaan asiain kulkua, 

jo. levottomuuksia Jugoslavian kansallisuuksien toimesta syn

tyisi. 

-
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Unkarin la i ta on hieman toinen. Sillä on suuri 

halu saada vähemmistönsä takaisin, 

sisäpoliittisten vaikeuksiensa takia 

joskin se nykyisten 

on pakoitettu hillit. 

semään itsensä. Tyytymättömyys vapautetussa Ylä-Unkarissa 

ei liioin ole voinut olla tuntumatta kylmältä suihkulta 

Unkarin revisio\ nistien niskassa. Ja ennen kaikkea tu1ee 

Unkari olemaan pakoi tettu noudattamaan Saksan ja Italian 

tahtoa, 

liksi, 

jos Jugoslavian kansallisuuskysymys tulisi aktuel_ 

kuten sen oli tehtävä TAekko.Slovakiankin kysymyk. 

sessä. 

TapaSin äskettäin erään Budapestissa oleskelevan 

kroaattilaisen sanomalehtimiehen, joka väitti tilannetta 

Kroaatiassa ja Sloveniassa erittäin kriitilliseksi. Hän 

väitti yllämainittujen vaalitulosten ol evan "tehtyjä",jos. 

kin näissä vaaleissa esim. kroaatt i lainen valtio.virka. 

mies saattoi äänestää Kacekin listaa tulematta erotetuk. 

ei, joka ei 

kertoi myös 

kuulema 

muitten 

aikaisemmin oll ut mahdollista. Hän 

kansallisuuksien saaneen kansallisen 

sysäyksen viime aikOina, sekä oli vakuutettu Siitä, että 

nykyinen Jugoslavia pian hajoaa. Tiedusteluuni, kuinka esim. 

Unkarin lehdistö ei tästä mitään kirjoita, vaan päinvas

toin ylistää Stojadinovitchin VaaliVOittoa, hän sanoi, et. 

tä Unkari harjoittaa Italian toivomuksesta Jugoslavialais_ 

ystävällistä politiikkaa, eikä lehdistön siksi sallita 

kirjoittaa aitääD epäedullista nykyisestä hallituksesta. 

S.... olen kuullut ~ös unkarilaisilta aeiaatuntevilta 

henkilöiltä. 



• 

Jos todella kansallisuuskysymyksen ratkaisu Jugosla_ 

viassa tulee eSille, niin syntyy s11 tä T8ekkoslovakiaan 

verrattava, tai mahdollisesti vielä pahempi kaaos. Maan 

14,5 miljoonaan nousevasta väestöstä on nim. kansallisuuksia 

seuraavasti: "serbit 37%, kroaatit 30% , sloveenit 8%, makedonia

laiset / bulgarialaiset/ ~, unkarilaiset 3 1/2%, saksalaiset 3 1/2 

%, albanialaiset 3 1/2%, montenegrolaiset 2%, rumanialaiset 

1 1/2%, turkkilaiset 1 1/2%, joiden lisäksi tulee tAekkejä, 

slovakkeja ja venäläisiä vielä yhteensä 1 1/2 %. 

Jugoslavian vaalilain eri koisten määräysten perusteel

la sai hallituspuolue parlamenttiin 303 edustaj aa ja opposi_ 

tio vain n. 60, josta Macek n.40. Odotetaankin, että Sto. 

jadinovitch, joka parhaillaan on lomalla SveitSissä, palat

tuaan kotimaahan ryhtyy voimakkaisi ~~ toimenpiteisiin oppo. 

sition väkivallantekoja vastaan ja tekee parhaansa pitääk_ 

Seen jugOSlavialaisen ajatuksen edelleen voitolla. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ Budapestissa, 7 p:nä-ne~ta 1939. 

N:o 133 . 
i rr ." J . ~ . :; '7 

I -

• 

• 

Herra M i n i s t eri, 

Tämän mukana lähetän kunnioittavasti Teille , 

Herra M i n i s t eri, Budapestin-lähetystön ra

portin n:o 6 

Neuvostovenäjän ja Unkarin diplomaattiset 

suhteet katkenneet. 

Vastaanottakaa , Herra M i n i s t eri, täy

dellisen kuIL~ioitukseni vakuutus • 

Herra Ulkoasiainministeri 

Eljas E r k k 0, 

Helsinki. ---------

UI II: A 1/1. 
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Asia: Neuy.ostov.enäjän ...... j .a ...... Unka. .. 

rj,n ...... di.plomaa.t.ti.s.e.t. ...... auhtee:li ...... k.a.t". 
"" 

/ 

kenn.eat.. .... ············· ································ ............................. . 

Kuten sanomalehdet jo ovat kertoneet on , Neuvostovenäjä 

päättänyt lakkauttaa lähetystönsä Budapestissa ja kehoittanut 

Unkaria puolestaan myöskin lakkauttamaan l ähetystönsä Moskovas-

sao Käydessäni tänään Unkarin ulkoasiainministerin puheilla, 

tiedustelin oliko tällä tapauksella esihistoriansa j ota 
I 

julkisuudessa esitetty. Ministeri myönsi niin olleen. Hän ker

toi että Litvinoff aluksi oli ehdottanut ettei diplomaattisia 

suhteita kokonaan katkaistaisi, vaan että sekä Venäj ä että 

Unkari antaisivat oman maansa edustajan jossain toisessa maas_ 

sa hoitaa diplomaattisia suhteita Venäjän ja Unkarin Välillä. 

Tähän ehdotukseen krei vi csm ilmoi tti antaneensa jyrkästi 

kieltävän vastauksen ja silloin Litvinoff oli ilmoittanut ole

vansa pakoitettu kokonaan katkaisemaan diplomaattiset suhteet 

Unkarin kanssa. Diplomaattisten 
II 

suhteitten katkeamisesta N~ 

vostove~än kanssa en ole ensinkään " pahoillani , sanoi Unka-

rin ulkoasiainministeri. Tätä omasta puolestani en ihmettele.. 

kään, sillä tiedän että kun ~utam1a vu08ia sitten heräsi 
I 

q81JQ'8 että Unkari tunnuetaisi :leuvostove!läJäJl, tällä ehdo. 
/ 

JAKELUOHJE: 

--_ .. __ .... __ ._ ....... _ .... -_ ................ . 
.... ........ .... _.H ...... ___ .. ·.··_· __ ··_· _____ ·· _ ____ . __ .. _ .. _ .. _~ .. _-_.-

...... luol1Jem.lI.j • • 

ImI ..... 
T...m.- ja 1 ....... .. .. ...... ......... mlnlaterlllll .. 
EI ..... ~ tIecIoIb*8Iln. 
EI ... ~. mutta ulkM8lalnmlnlatwllln tIedoI......... 
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t us kohtasi ankaraa vastarintaa laajoissa vaikutusvaltaisissa 

oli ehdotusta aluksi jyrkästi pi ireissä . Valtionhoitaja 

vastustanut. Päätös teht iin 

itse 

lopuksi taloudellisten piirien vaa-

t i muksesta, jot ka toivoivat löytävänsä Unkarin teollisuustuot

teille markki nat Venä jälle. Tämä toivo on kuitenkin vain mi

t ä ttömässä määrin toteutunut. 

Kreivi CSAKY lisäsi että paitsi ettei diplomaattisten 

suhteitten ylläpitämisestä Neuvostovenäjän kanssa ole ollut 

mitä än huomattavampaa etua, on siitä lisäksi ollut haittaa. 

Hän kertoi että Budapestiesa toimii par'aikaa neljä salaista 

radiolähetysasemaa, jotka lyhyill~ aalloilla lähettävät k iiho

tuspuheita. Näitä etsittäessä on hava ittu että niitten t äy

tyy olla sijoitettuj a joko Venäjän täkäläiseen l ähetystöta

loon tahi ainakin sen lähei syyteen. Kun ei tutkimuksia voi

da toimeenpanna lähetystötalossa ei näistä s alaisista radio

asemista ole voitu saada selvää. Edelleen, sanoi ministeri, 

tt että vaikka Neuvostovenäjä on sitoutunut olemaan kiihoitusta 

harjoittamatta, ei ole ollut vaikeata havaita että sitoumus

ta ei ole täytetty. 

Ministeri CSAKY kertoi ~öskin miten Litvinoff oli 

edellämainitun ehdotuksensa perustellut. LITVINOFF oli sanonut 

tä Unkari oli ryhtynyt useampaan vihamieliseen tekoon Venäjää 

kohtaan. Tässä suhteessa hän oli erityisesti maininnut Mantiukuon 

tunnustamisen ja kulttuurisopimuksen tekemisen Japanin kanssa 

sekä Unkarin liittymiaen kominternin vastaiseen sopimukseen. 

Viimeksimainitun syyn johdosta huomautti ministeri Csåky ole

vansa iloinen siitä että Unkari siten on saanut Reuvosto

venäjän hallituksen identifioiaaan itaeneä kominternin kansaa, 
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sillä tähän 

nyt että se 

asti. 

ei 

Neuvostovenäjän hallitus aina on selittä_ 

ole vaetuussa kominternin edesottamisista. 

Keskustelun lopussa viittasi kreivi CsBky siihen mah

dollisuuteen, että Italia, Saksa ja Japani mahdollisesti ryh

tyvät johonkin mielenosoitukseen Neuvostoven~jän nyt ottaman 

askeleen johdosta, josta tein sen jOhtopäätöksen, että täl

laisia neuvotteluja par'aikaa käydään. Myöskin mainitsi 

vi CsBky että Venäjän tarkoituksena ehkä myöskin saattaisi 

olla estää T~ekko-Slovakiaa yhtymästä antikominternsopimukseen. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

N:o 139. 

Lentopostitse. 

BUdapestissa, 8 p:nä helmikuu"lra 
-~.. . 1939. 

Herra M i n i s t eri, 

Tämän mukana lähetän kunnioittavast Teiller-

Herra M i n i s t eri, Budapestin-lähetystön ra-

portin n:o 7 

Unkarin ulkoasiainministerin käsitys Italian ja 

Ranskan välisestä ristiriidasta • 

. Vasta anottakaa, Herra M i n i s t eri, täy- J 

dellisen kunnioitukseni vakuutus • 

Herra Ulkoasiainministeri 

Eljas E r k k 0, 

Helsinki • 

... • 1, '111. 



.. B .... u. .. d . a. P ... e. .. 6 .. :L1 ... ........ SSA OLEVA !tÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n:o ... 1 •..... 

,Budapestissa ... .8 ... p: nä helmL ....... kuuta 19 . .3.9 .• 
f / or! '1J, i J(. 

As i a : .llnkar1n ..... Mlk.p,aeilO;.iJ;w);i,n:i,st erin /Jit Jl ! 
käs;).j;u .. ltal;j,AA ..... j ~ ...... RanekwLy.älises-

t .ä ...... r.istirii.das.t .a . ............. ................................... . 

Keskustellessani tänään ulkoasiainministerin, kreivi 

.. CSAKYn kanssa si i rtyi puhe myöskin nykyiseen valtiolliseen 

tilanteeseen Euroopassa. Kreivi Csåky lausui tällöin että 

hänen varman vakaumuksensa mukaan Euroopassa ei" in abseh-

barer Zeit" synny sotaa, li s ä ten tarkoittavansa tällä aika

määrällä ainakin yhtä vuotta. Tämän johdosta kysyin, miten 

ministeri arvelee että Italian ja Ranskan välinen ristirii

ta päättyy. Sain vastauksen: "S1.ten että Italia saa mitä 

~e vaatii, mutta on huomattava et t ei Italia suinkaan ole 

vaatinut kaikkea, mitä sanomalehdet Italian vaatimuksiksi mai-

.. nitsevat. Italian todelliset vaatimukset koskevat Djibutin sa

tamaa ja sieltä lähtevää rautatietä sekä italialaisille myön 

nettävää vapaata oikeutta siirtyä Tunisiin j a elättää itse_ 

änsä siellä työllänsä. Näihin Italian vaatimuksiin Ranska 

tulee suostumaan ilman että Italian tarvitsee turvautua vä

kivaltaisiin keinoihin." Lisään että miltei samoilla sanoilla 

lausui käsityksensä Italian ja Ranskan välisestä ristiriidasta 

Saksan asiainhoitaja Ankarassa, 

viikko sitten. 

JAKELUOHJE. 

_.-------_ .. _-_._.~_ .. _ ... __ ._ ...• -. ~.:-.... _._. _ ........ ........ . 

111 t: A" 

jonka siellä tapasin muutama 

Jakeluohjemalleja. 

Ta .. lllnen. 

-...... 

Ta •• lla., Ja Halki. .... . _ ........ mini.tanen •. 
EI ulkomaaedultukaen tledoltukalln. 
EI ulkomaaedultukaen, mutta ulkoaalalnmlnlaterllln tledol

tukaIIn. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

N:o 153. 

Herra M i n 

Tämän 

Budapestissa, 12 p:nw~A~kuuta 1939. 

i s t eri, 

mukana lähetän 

{ ! JfljJ, ~ .J 

)':2. ,J1 I 
1 I _ 

~" (DfZ?-l . 
kunnioi tt ava sti 'feiue, ' 

Herra M i n i s t eri, . Budapestin-lähetystön rapor
tin n: 0 8 

Unkarin sisällinen tila~~e. 

Vastaanottakaa, Herra M i n i s t eri, täydel
lisen kunnioitukseni vakuutus. 

tarra Ulkoasiainministeri 

Eljas E r k k 0, 

Helsinki. 

UI ... ..... 
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B ll. .d . B . p e .. s .. t i SSA OLE VA LÄHET YS TÖ . - -. - - - - Salainen. 

RAPORTTI n : 0 8 . 

Budap e.s H .. s s a 12 ... p:nä helmi k uu t a 19 .. 3.9. 

As i a: Un.k.a r.in ...... e.iaällinen. ... t .11anne. 

Tilanne Unkarissa käy yhä en emmän huolta heråttäväksi. 

Tyytymät t ömyys vallitsevi in ol oihin ei ole eilispä ivä ist ä • 

Päinvastoin olen vuosi en kulues sa voinut havaita , miten tJY~ 

Mutta vaa l i järj estel_ 

taannut kulloinkin 

tymättömyys yhä vain k'asvami st aan kasvaa. 
mä j ulkisi ne v aaleineen on t ähän saakka 

vall assa ol evalle hallituksel le eduskunnass a enemmis tön ja va_ 

paan sanan ankara kahlehtiminen ehkä ise e tyytymättömyyden i lmi_ 

tuomis ta. J a milloin tyytymät t ömyys sit t enkin k irj a sissa tahi 

va i kkapa tietee~sissä t eoksissa paasee i lmoille, l angettavat 

tuomio i stuimet mielipiteensä varomatt omast i esille tuonneil le 

ankar a t rangai s tuks e t useimmiten vankeusr angaistuks en. Rikos_ 

lain säännös t ä Unkarin kansan solvaamisesta voidaan sovelluttaa 

miltei kaikkiin t yyt ymä ttömii n , j otka uskaltavat t uoda i lmi 
mielipiteensä . 

Sanomalehde t t aas en 

t amispäät öksellä , osittain 

meksi mainittu r ang a i stus 

Budapesti s sa sanomal ehdillä 

j i a . 

pidetä än kur issa osi t t ain lakkau t .. 

irtonaisnumer oj en myyntikiellolla.Vii~ 

on erittäin ankara, k oska ainakin 

e i ole pal j oaka vak · nai si a tilaa~ 

Tyytymättö~den varhaisempana a i heut taj ana ova t l u onnol8 

lises t! olleet yhteiakunnalliset epäkohdat: surkeat maanomis .. 

tusolot ja suuri tyött ömyys s iitä j ohtuvin o kurj i ne t yöpalk. 

koineen ni i lle, j otka onni s tuvat t yöt ä s aamaan. Yht ei skunnal. 

lisesta tyytymättömyydestä syntyi luonnollisesti val t iol.linen 

tyytymä ttömyys. Ja tämä sai erityistä virlkettä "Ansohluss"in 

JAKELU O HJE : 

• _ _ • •••• _ _ u •••••••••• • ·• __ .u •••••• • ••• _ ••• __ ••• ____ . _. _ _ • ____ ..... . _ •••••••••••••••• . 
UE 2: . " 

J akeiuohje mollej a: 

Tavall inen. 
Tavallinen j a lIalkaiQpe.tu.s. minister iOlle. 
Ei ulkomaaedultuklen tledolt,,"'lIn. 
EI ulkomaaedultuklen. mutta "lko • • lainmfnlsteri6n tiedof ... 

tukonn . 
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k autta. Toiselta puolen unka rilaiset kansalliseosialist it tu

livat paljoa rohkeammiksi luottaen siihen, että he vo i vat 

saada tukea Saksasta , toiselta puolen hallituksen osoittama 

suvaitsevaisuus oikeistoradikaaleiå in nähden saivat vasemmis 

toradikaalitkin vilkkaaseen t oimintaan. 

Uutta virikettä sai -- omituista kyllä -- tyytymättö_ 
myys Yläunkarin l iit tymi sen kautta muuhun Unkariin. Vain val

lan lyhyeksi hetkeksi tämä valtiollinen suur tapahttuna sai 

kansassa vallitsevan tyytymättömyyden peitetyksi ilon vai ppaan. 

Yläunkarin yhteiskunnalliset olot olivat mones sa suhteessa ol-

leet paremmat jos ei ota huomioon sitä sortoa , jonka 

alaisiksi nimenomaan unkarilaiset oliva t joutuneet - . kuin 

suuressa Unkarissa. Tämän valossa oman maan olot tunt uivat 

entistä huonommilta . Lisäksi Unkari in nyt lii tetyiss ä 

sa asui paljon juut alaisia ja senkautta juutalaiskysymys , 
joka jo viime keväänä annet"ujen lakien kautta näytti tul_ 

leen Unkari ssa r atkaistuksi , tuli uudelleen polttavaksi. Li_ 
s äksi on todennäköist ä että Saksaki n on painost anut Unkaria 

säätämään ankarampia j uut alaisl akeja. 

J uut al aiskysymys on täten t ullut niin k eskeiseksi , että 

se miltei on saatt anu t varjoon kysymyksen maanomistusuudis

tuk s esta . On nii t äki n , jotka j uu r i t äs s ä mielessä 

taneet saada juut alaiskysymyksen pol t t avaks i. Viime keväänä 

s ääde tyt juutalaislait h3rväksyttiin jotensakin yksimielisesti . 
Vastustaj iahan kyllä oli ja n i iden joukossa n iinkin 

tavia miehiä kuin kr eivi Bethlen j a pienviljel i jäin puolueen 
johta ja Tibor Eckhart. Toiselta puolen t a asen 

listit j a muut varsinaiset antisemiitit raivosivat, kun hei~ 

dän mielestänsä juutalaiset ovat päässeet liian helpolla . 

Mutt a suurin piirtein katsottuna voi taneen sittenkin sanoa, 
että yleinen mielipide maassa katsoi että juutalaiskysymys 

oli viime kevään juutalaislakien kautta tullut kohtuullisel_ 
la tavalla ratkaistuksi . 

Mutta nyt on koko juutalaiskyspys jälleen avoinna. 
Hallitus antoi uuden lakiehdotuksen juutalaiskysYlll3"ksen rat_ 

kaisemiseksi ja tämä ehdotus on monessa .suhteessa yhtä an
kara kuin Saksassa säädetyt juuta.laislai t . Ehdotus herätti. 

kin heti juutalaisissa paniikkia, joka ilmeni Siinäkin, et_ 

tä he rupesivät laittomalla tavalla siirtämään omaisuuttaan 
ulkomaille . Tästä taasen oli seurauksena pengl:Sn 
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neminen ulkomailla ja taloudellisia häiriöitä kotimaassa. 

Hallituksen eh dotus h erätti eduskunnassa jyrkkää vas

tusta. Oikeistoredikaalit katsoivat että ehdotus oli liian 

lievä , maltilliset ja vasemmisto taasen että se oli liian 

ankara. Kun hallituksen ehdotusta sittemmin ruvet~iin edus~ 

kunnassa arvostelemaan kävi arvostelu -_ ainakin muodollisel-
ta kannalt a katsot~~a hallitukselle koko lailla murhaa-
vaksi. Arvostelu saattoi tOdeta, että ehdotusta laadittaes_ 

sa oli liian vähän otettu huomioon todellisi a oloja. 

Niinpä maini takseni vain yhden kohdan , johon arvostelu 

iski - olisi ehdotuksen mukaan useat korkeat katooliset pa

pit joutuneet julistetuiksi juutalaisiksi . Hallituksen oli 

pakko tunnustaa oikeiksi useita m'.ut0 sehdotuksia . Minkälaisen 

muodon lait saavat on vielä epäv armaa, mutta näyttäa kui

tenkin varma.lta että hallituksen ehdotusta tuntuvasti lie
vennetä än. 

Juutalaiskysymystä par' aikaa eduskunnan valiokunnassa 

käsiteltäessä sattui tapaus, jonka sisäpoliittieia yaikutuksia 

ei vielä voida arvostella. Heitettiin mm. kaksi "kä sigra
naattia synagoogastaan t ulevien juutalaisten joukkoon , jolloin 

noin 20 juu~alaista haavoittui. Useimmat haavoittuivat kui

tenkin vain lievästi ja nekin, jotka vietiin sairaalaan . 

pääsivät jo muutaman pa~van jälkeen pois. Pi detään ilmeise_ 
nä että käsigrana~ttien heittäjät eivät olleet halunneetkaan 

tappaa ketään. Sadoista kotitarkastuksista ja lukuisista pid~ 
tyksistä huolimatta ei vi elä ole ilkityöntekijö~ä saatu var~ 
maa tietoa. 

Heti attentaat i n tapahduttua julisti hallitus pikaoi-
keudet koko maassa käytäntöön useista suuremmista 
Unkarin lakien muk~an, pikaoikeudet voivat tuomita 
si havaitun vain kuolemanrangaistukseen. 

rikoksista. 
syyllisek_ 

Samalla kertaa kiellettiin kansallieosialistien pä~ 

äänenkannattajan,"Magyarsag"in " ilmestyminen kahden kuukauden 
ajaksi ja samoin oikeusradikaalinen lehti "8 6rai Ujsag" kuu

kaudeksi. Tätä kirjomttaessa saapuu tieto, että sosiaalide

mokraattinen sanomalehti "N~pszava" on kielletty ilmestymästä 
viikon aikana. 
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Tavatessani ä skettäin Unkarin ulkoasiainministerin, 

kysyin syytä pikaoikeuden säätämiseen, joka helposti antaa 

kuvan että maa on suora staan vallankumouksen kynnyksellä . 

Ministeri selitti että eräät piirit, jotka eivät hyväksy 

hal' :i t 'lksen juutalaislakiehdotuksia, vaan pi t ävät niitä 
li i an lievinä, koettavat aikaansaada levottomuuksia ja 

siten est~ä laki en rauhallista säätämistä . Näitä piirejä 
ei saada taltutetuiksi tavallisilla rangaistuksilla , koska 

he uskovat että heille tuomitut vankeusrangais tukset val

tiollisten voimasuhteitten muuttuessa kumotaan. Jos sitä 

vastoin tietävät että heitä odottaa kuolemantuomio joka 

myös heti pannaan täytantöön , niin heidän rohkeutensa 

loppuu. Tuleeko tämä minister in toivo toteutumaan, on 

toinen asia. Ulkonaisesti tilanne maassa kyllä tällä haa
vaa on rauhall inen. Sanomalehdetkään eivät uskalla tyyty

mättömyyttä ilmituoda, mut t a silti tyytymättömyys ei ole 

hävinnyt maasta . Budapestissa ei ainakaan -- hallituksen 

lähint ä kannattajapiiriä lukuunottamatta tapaa nykyiseen 

hallitukseen tyyt yväisiä kansalaisia. 
Sanotaankin yleisesti että Imrc dyn hallituksen päivä t 

ovat lasketut , vaikkakin hallituspuolueella on eduskunnassa 

valtava enem.:ni s t ö • ~aliitus kaatuu nyt , kuten aikaisemmin

tyytymättömyyteen . Jokseenkin varmalta 

että valtionhoitajan ja Imredyn vä-
kin o oman puolueensa 

taholta olen kuullut 

lillä olisi jyrkkä ristiriita vallitsemassa. Kerrotaan et-

tei valtionho i taj a olisi halunnut anta~ ä skeisiä juutalai6~ 

lakiehdotuksia, vaan oli taipunut siihen ainoastaan Imredyn 

pakotuksesta , joka olisi väittänyt että jollei valtio~oi

taja nyt anna tällaisia lakiehdotuksia hän pian on pakoi
t e ctu säätämään yhtä ankaria juutalaislakeja kuin Saksassa 

voimassa olevat. Kun sitten Imredyn lakiehdotuksessa ilme-

ni , kuten edellä olen 

sia puutteellisuuksia. 

~ i.llä yhä syventynyt. 

maininnut. 
olisi juopa 

suuria 

Horthyn 

a inakin muodolli. 

ja Imredyn vä-

Imredyn hallituksen asemaa heikontaa ~oiselta puolen 

myöskin hänen agraarilakiensa kohtalo . Niin varovai.nen kun 

Imredyn ohj elma tässä suhteessa Onkin, on se suurt i lalli .. 

sisaa herättänyt tyytymättömyyttä. Vihdoin ovat e~uuta-
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laisetkin teollisuus- ja liikemiespiirit tyytymättömät , koska 

liikeelämä joutuu yhä eneJ!lIllän lamaan.."1.ukseen. 

Jos Imredyn hallitus kaatuu, niin se j ättää seuraa

valle hallitukselle hyvin vaikeasti hoidetun perinnön. Sillä 

niitä kysymyksiä , j oita Imredy on koett~!ut r a tkaista , ei 

kuitenkaan mikään hallitus voi suor astaan syrjäyttää . 

Puhutaan myös siitä että eduskunta hajoitettaisiin 

j a uudet vaalit toimite ttaisiin uuden vaalilain mukaan, 

joten kansan todellinen mieliala pääsisi r atkaisemaan. Jos 

uusien vaalien kautta saataisiin eduskuntaan sellainen enem

mistö, johon ' hallitus uudistuspolit1ikass?an voisi varmasti 

, nojata, niin t ämä ratkaisu varmaankin olisi paras . Mutta 

ensinnäkin on epävarmaa saadaanko tällainen enemmistö ja 

toiseksi eduskunnan hajoittamis ta vastustavat tällä haavaa 

lukuisat va ikutusvalta iset poliitikot , jotka pelkäävät uusien 
vaalien kautta menettävänsä valtansa. 

SisäpOliittiset vaikeudet ovat siis Unkarissa t ä llä 
haavaa hyvinkin suuret. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

N:o 347. 

Budapestissa, 20 p:nä maaliskuuta 
1939. 

Herra K i n i s t eri , 

Tämän mukana lähetän kunnioittavast Teille, 

Herra K i n i s t eri, Budapestin-lähetystön ra

portin n:o 9 

Unkarilaisia mielipiteitä ~Aekkoslovakian jaosta. 

Vastaanottakaa, Herra K i n i s t eri, täy

dellisen kunnioitukseni vakuutus • 

Herra Ulkoasiainministeri 

Eljas E r k k 0, 

H e 1 s i n k 1. 

Ui II : • lJ2. 
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RAPORTTI n : 0 9 ... 
,-

Bu.dap.es.t i ss a 2.0 p : n ä Dl!(l,ali.fL kuu t a 19.3.~ .•. 

As i a : Unkarllais1~ .. ,mie.lip1:t.eitä .. 

.. X.8.ekk.o.el.o.v.aki an. ..... j aoata . ............. ..... ..... . 

" ... ~ , . 

Kuten a i k aisemmin olen raport oinut oltiin Unkaritlsa 

j o syystapahtumai n j älkeen vakuutettuja siitä, että Unkari 

lopultakin saisi Karpaatt i -Ukrainan. Taloudelliset syyt pu_ 

hu i vat niin voimakkaast i tämän yhdistämisen puolesta että 

unkarilaisen kä sityksen mukaan yhdi s tämistä ei voitaisi kei_ 

notekoisesti ajan pitkään estää . Kun s itten vielä verrat. 

tain äskettäin Puolan ulkoasi ainmini s te r i j ulkisessa puhees_ 

sa tunnusti Unkarin oikeuden Karpaatti_Ukrainaan, tulivat ~ 

karilaiset asiasta vieläkin varmemmiksi. Mutta että yhdistä

minen tapahtuisi n iin nopeaan, sitä tuskin kukaan olisi us

k a l tanut ennustaa. Unkarilaisten käsityksen mukaan on se, et_ 

tä Unkari pääsi saaliinjaolle Tlekkoslovakian hävitessä kar_ 

talta, etupäässä Puolan ansio, joka lienee 

kaisua jyrkästi vaatinut. 

tällaista rat_ 

Budapestissa, kuten kai kaikkialla, pohditaan luonnol. 

lise.ti kysYDl1'stä, mikä sai Saksan näin pian syystapahtumain 

j älieen hävi ttäJlään mitä vielä oli j älellä TAekko-Slovakian 

itsenäisyydestä. Olen täällä kuullut kaksi selitystä, jotka 

keskenään ovat ristiriit~isia. 

JAKELUOHJE: 

UE 2: A c. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
i """'U' ja IIdkai ._ . ministeriGlle. 
Ei ufkomaaedultulr.aen tiedoitukailn. 
EI ulkomaaedu&tu!taen. mutta ulkoa.i.lnminlsterllln t ledol

tukalln. 
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Toisen selityksen mukaan kuului T8ekkoslovakian val

tion täydellinen hävittäminen Hitlerin alkuperäiseen ohjel

maan. Että hän ei Biihen ryhtynyt jo syksyllä, johtui 

siitä että se silloin olisi j ohtanut maailmansotaan. Kun 

Hitler selitti haluavansa yhdistää Saksaan vain saksalais

ten asumat alueet, niin hän saattoi luottaa siihen, että 

ainakaan Englanti ei sen johdosta ryhtyisi sotaan ja se

hän riitti sodanvaaran torjumiseksi. Jo silloin Hitlerillä 

oli takataskussa ajatus ~öömin j a Määrin anastamisesta, 

mutta hän piti sitä omana tietonaan. Kun hän katsoi ajan 

tulleen, toteutti hän koko ohjelmansa, jolloin hän saattoi 

luottaa siihen, ettei kukaan enää nostaisi kättään Tsekko-

slovakian puol.stamiseksi kun kerran syystapahtumat jo oli
I 

vat TSekkoslovakiaa siihen määrin heikontaneet, ettei tuo 

valtio itse enää voinut itseänsä millään tavoin 

ti puolustaa. Kun lisäksi Unkari sai Karpaatti-Ukrainan, 

jota ratkaisua Puolakin kannatt i, turvaai Saksa täydellisesti 

itärajansa kaikilta yllätyksiltä. 

Ne taasen, jotka antavat äskeisille tapahtumille toi

sen mainitsemani selityksen, lähtevät aivan päinvastaisesta 

lähtökohdasta. He sanovat että syksyllä vielä Hitlerin 

koituksena ei ollut yhdistää pääasiallisesti 

aluetta Saksaan. Hitlerin todellinen aikomus oli silloin 

jättää T8ekkoslovakia tosin itsenäiseksi, mutta Saksan 

kutusvallan alaiseksi valtioksi. Tämän aikomuksensa hän 

"muutti vasta Englannin valtavien varustusten johdosta. Sak

salle selvisi, että se ei kestäisi tässä varustuskilpailus

sa. Niin pieni kuin T8ekkoslovakia olikin ja vaikkakin S8 

virallis8sti kulkikin Saksan talutusnuorassa, tiesi Saksa 
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hyvin että sillä siellä oli miltei yksinomaan vihollisia, 

jotka heti Saksan jouduttua vaikeuksiin, olivat valm~it 

yhtymään Saksan vihollisiin . Nämä täytyi Saksan ajoissa 

tehdä vaarattomiksi. Tähän tuli lisäksi että TAekkoslo-

vakia heikkonakin kuitenkin oli hyvin varustettu, varsi~ 

kin lento- aseilla. Nämä merkitsivät huomattavaa lisäystä 

Saksan sotalaitoksen varustuksiin. Lisäksi tulivat TAekko-

slovakian asetehtaat, varsinkin Skodan tehtaat, jotka nyt 

vahingoittumattomina saatiin Saksan haltuun. Ja vihdoin 

TAekkoslovakian valtiopankin 

merkitystä vailla. 

kultavarasto ei liioin ollut 

Johtopäätökset, jotka näitten kahden ajatussuuntain 

kannattajat tekevät' tulevaisuuteen nähden ovat luonbolli. 
/ 

sesti myöskin vastakkaiset. 

Edellisen mielipiteen puoltaj a t sanovat: Anastamalla 

TAekkoslovakian ISlovakian "itsenäisyydelle" ei yleensä pan

na suurtakaan arvoaion Hitler osoittanut ettei hän pidä 

kiinni kansallisuusperiaatteesta, vaan että hän on valmis 

laajentamaan valtakuntansa vieraittenkin »ansojen asumille 

alueille. Pitääksensä valtakuntansa pystyssä, täytyy hänen , 
tällä tiellä kulkea eteenpäin. Seuraava päämaaJ i on Unka

ri. Siltäkin otetaan ehkä ensin v~n saksalaisten asuma 

kapea kaistal., JIIlun Unkarin jäädessä toistaiseksi sekä 

taloudelliseen että valtiolliseen riippuvaisuussuhteeseen 

Saksaan. -
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Sopi van ajan tullen muutetaan tämä riippuvaisuus. 

suhde sit ten t äydelliseksi val l analaisuudeksi. 

kin, jotka tämän noj a l la eivä t anna Unkarille armon ai. 

kaa kuin kuusi kuukautta. 

Yhtä suuria --PessimiSteJä eivät ole toisen selityk

sen antajat. Lähtien siitä, että T8ekkOSlovakian anastus 

tapahtui yksistään sotilaallisista syistä, ovat he sitä 

mieltä, että Saksalla ei ole pienintäkään syytä koettaa 

vallata Unkaria. Unkari on lujasti liittynyt akselivaltioi_ 

hin, sodan sattuessa Saksa saattaa olla vakuutettu siitä, 

ettei Unkari ainakaan 11i ty sen vihollisiin. Yri ttämäilä 

anastaa Unkarin, siirtäisi Saksa heti koko Unkarin kansan 

vihol11stensa joukkoon ja maailmansodassa olisi Unkarikin 

huomattava tekijä • 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

FINN KÖVETSEO 

N:o 348. Budapestissa maaliskuun 20 p:nä 1939. 

Herra M i n i s t e r 1, 

TImän mukana lähetän kunnioittavasti Teille, 

Herra M i n i s t e r 1, Budapestin-lähetystön ra

portin n: 0 10 

Mieliala Unkarissa viime päivä1n tapahtumain johdosta. 

Vastaanottakaa, Herra II i n i s t e r 1, täy

dellisen kunnioitukseni vakuutus. 

Herra U1koasia1~1n1ster1 

I1jas ' E r k k 0, 

H e 1 s 1 D k 1. 
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Unkari on s11s jälleen saanu t osan vanhaa tuhatvuotista 

Unkaria takais1.n ja kauan toivomansa yhteisen rajan Puolan 

kanasa. Mutta s\. tä r1emua, rn.1m v1ime syksynä vallitsi kun 

nä .. Unkari palautettiin, ei huomaa missään. Riemun asemesta 

vallitsee väestössä s uuri p elko, mitä huominen päivä tuo mu

kanaAn. saksan mEil tava jättiläinen ympäröi Unkaria yhä ahtaam

min. Siitä pelko. Olen jo aikaisemmin huomauttanut, miten Un

karissa laajalti on levinnyt käSitys, että saksa tulevaisuudes

sa nielee myöskin Unkarin. Niin kauan kun Saksa 011 yhdistä

nyt itseensä vain varsinaisia saksalaisia alueita, edellä mai

nittu pelko kuitenkin torjuttiin viittaamalla Siihen, että 

Unkarissa ei ollut kuin vallan mi tättömässä määrin yhtenäistä 

saksalaisten asumaa aluetta, joka voisi olla kohteena Saksan 

laajenemi8pyrkimyksel18. Mutta kun nyttemmin Saksa on itseensä 

yhdistänyt Böömin ja Määrin pääasiall1s8st1 tshekk1läis1ne 

asujam1stoineen, pelätään Unkarissa, että tämä voi olla Unka

rinkin kohtalo. 

Ku1nka suu."sti tämä palkO nyk,ään on kasvanut ilmenee 
{ 

virallises8a asemassa olevain henkilöitten suhtautumisesta si1h~; 

JAKELUOHJE: 

_._..hDl.lJ.nGll ... _ ....... _ ...... _ .................. - .............. . 

UE 2 : A .. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIoIbl .... .. ministerilIlle. 
EI ulkomaaedustuksen tiedoltukalln. 
Ei ulkom •• ectultuklen, mutta ulkouiainmlnlateriGn tiedol ... 

tukaUn. 
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;ros v i ime syksynä tämän p el on esitti vira l lisessa asanas se. 

ol eval le, ni i n hän ei ryhtynyt kysymystä ollenkaan vakavasti 

pohtimaankaan, vaan lopetti 

Ny,t sitävastoin jo useampi 

on ryhtynyt kanssani s i itä 

k esk ustelun jol lakin leik i nlaskulla. 

korkeassa asemassa oleva henkilö 

vakavasti keskustelemaan, j oskin 

todistaakseen kuinka mahdoton on ajatus, että Saksa haluaisi 

yhdi s tää itseensä Unka rin. Eilen es im. eräs Unkarin huomatta

vinmis ta sot~las henkllöistä, jonk a kanssa kysymyksestä keskus

telin, lauSUi, että hän tosin ei usko puheenaolevaan vaaraan 

Ollenkaa n, mutta jos Saksa tode l lakin yri t täisi vallata Unka

ria, niin Saksa piankin huomai s1, että Unkari ei ole Tshek

koslovakia. Saksalaiset vo is1. vat mahan tunkeutua vain koko 

Unkarin miehisen väestön ruumiitten yli. Tämä eriaainen suhta~ 

tuminen jo osoittaa, että vaaran katsotaan tulleen lähemmäksi. 

Vastuunalaisissa pi ireissä ei tosin tähän vaaraan 

uskota, mutta yleise.n mielialaan se painaa leimansa ja 

siksi ei riemu Unkarisså nyt ole se l la inen kuin vi_ syksynä. 

Mutta kataomatta siihen pelätäänkö Saksan valtauäaikei

ta, va1 eikö, ollaan täällä huolis saan Saksan ja Unkar1n 

yhteisen rajan pitenemisen johdosta. Kun puhutaan rajan pi

tenem1sestä, ni10 lasketaan Slovak1an raja jo Saksan ra

jaksi. Kansal11saosialistinen liike nostaa jälleen päätän-

sä. Tosin tämä liike pUOlueena kiellettiin, mutta liike 

jatkuu sala1sena. sataan uus1 menestys antaa sen purje1-

s11n uutta tuulta. Ku1nka laajalle li11te vars1mi sest1 on 

levinzvt, ei kukaan v01 sanoa, mutta ei ole harvinaista 

kuUlla tämän liikkeen vastustaja1nk1n huulilta, että jos 

t01.enpantaisi1o todella vapaat valtiolliset vaalit, kans&!-
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l1ssosialistit saavutta1~lvat ehdot t oman enemm1s tön. V11l118 

päivien t apahtumain j ä l k een pelä1ä än vakln'astikin otettavissa 

piirei ssä. että Saksa huol ehtisi kansallissosialistien valtaan

pääsem.1sestä . Kuinka vakavak si tä Ui. vaaraa katsotaan. osoi t

tautuu vastauksesta, Jonka UnkarIn ka uP1*min1sterI ant oi erääl

le t uttavalleni. Tut tavani oli kauppamin1steri l le moittinut 

hal lit usta s1 itä. että hallituk sen a jama juutalalspol1tl1kka 

vie Unkarin teolli suuden turmioon. MinisterI vastasI: 1tSillä-

kin hi nnal la meidän täytyy ratkaista juutalaIskysymys halli

tuksen ehdotuksen mukaisest1. sillä muuten kansal11ssosialis

tit saavat vallan käs 1insä1t • E1 saata tämän vastauksen joh

dosta ol la a jattelematta, että Unkarin nykyinen hallitus kat

soo kansa l11ssosia11stien ohjelman toteuttamisen parhaimmaksi 

ke i nok si, sanotun l11kkeen vastustamiseksi. Lähellä on 

että kansallissosialistit saatuaan hallituksen avulla juuta-

laiskysymyksen ratkaistuksi. painostavat hallitusta toteutta

maan liikkeen muutkin vaatimukset. 

Todellisin ja varmin vaara, mikä Saksan taholta uhkaa 

UnkarIa, on kuitenkin taloudellista laatua. :To nyt on Sak

san taloudellinen painostus Unkariin erittäin vakava. Viime 

- vuonna ost1 saksa ja ant. Itävalta Unkarista 63" Unkarin 

koko vienn1st&. Tämä numero tulee tietystI tänä vuonna tun

tuTaatI nousemaan saksan liitet~ TshekkoslovakIan itseensä. 

Iyt jo Unkari ei jaksa oa~aa Baksalh yhtä 1*ljon, joten 

saldo UnkarIn hyväksi nousee 50 miljoon~ Baksanmarkkaan~ 

Sykaylll. pelätälLD tämän 8U1D11Bn t~t1 nousevan, vaikkakin 

unkarI ~öntll saksalle milteI rajåttom&stI tuontilupla, miat& 

taasen 1JDkar1n omalle teollisuulelle s1JlW tuntuvia haUtoja. 
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Y01daen sanoa, että Unkar1 jo nyt on talouiell1sestI t äy

dell1sestI Saksasta ri1ppuvainen. 

Karpaatt1-Ruten1an valtaaminen e1 muuten ola sujunut 

ilman uhrauksia. Tshekk1läinen sotaväk1 ja unkarill:d.set va

paajoukot ovat monissa paikoin tehneet aseell1sta vastarin

taa. Maasto on heille tarjonnut tässä suhteessa suulia etu

ja. E1 U8tyst1kään voitu. ajatellakaan unkarilaisten JoukJcOjEll 

voitt8ll1ata tah1 heidän etenem1sen tosiasiall1sta estämistä. 

Mutta tämä vastar1nta on kuitenk1n va1keuttanut alueen val

taamista ja e Imen kaikkea tehnyt mahdoll1seks1 puolustajille 

pelastaa, ositt!ln Rumaniaan, os1ttain Slovakk1aan, 

8JIIIII1svaras toja, jotka s1 ten eivät ole joutuneet unkarilais

ten saSiltsi. Unkarila1sten tapp10t Ed. vät ole olleet varsin 

suuret. Kaatune11a ilmoitti puolustusmin1steri minulle e11i-

sean päivään saakka olleen 42 ja par1sen sataa haavoittu

nutta. Kaupungilla liikkuu luonnollIsestI huhuja, jotka ker

tovat paljon suuremmista luvuIsta. 

Sitä. vu1ala juurI vi1ma v11kkoina sattunut &0-

ura takate.lTl tuotti unkar1la1a1lle joukoille suuria kär.s1-

myllBIä. On myöskIn 1tä1l1yt selv1lle, ettl. joukot eIvät 

" olleet r1I tU~st1 varustettuja talvIsotaa var1Ien. Paleltu-

ml.l. on .. ttunuto 18-ljon, jopa paklla.en aiheuttamia kuole-

antapauks1akin. 

IIa1n1tsen toäsaä yhtqde.ä. toapahtouMn, joka on herät

toILnyt suurto. huoa10toa, e1ltä jarl BIlo.lolUssa arYo.teluja. 

Bo,,", Sor1hy julkaId eanomal..h4I.... kehol tuben yl.1aöll. 
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luovut~ ta1stelevi l le joukoille villa1s1a alusvaatte1ta, 

lisäten, että ne Jotka eivät ole tilaiSlud.essa luovutta

uaan tälla1sB vaatte1ta, v01vat antaa rahaa, 

villai sja ve.e.t-te1ta. 'rä'tä kehoUusta on pidet t7 suorastaan 

10ukkaavaIa sotajoultollle. On kys7tty-, onko Unkar1 todella 

n1in köy-hä, että sen täytn almujen avulla varustaa sota-

väkeään • 

Lopuksi kerron pienao tositapauksen, jonka totuutta 

epäilin, kunnes sen minulle pUOlustusministeri eilen itse 

kertoi. Tämän kuun 15 päivänä, UnlIarin kansall1späivänä, 

oli oopperåssa partlopoikain liiton järjestämä juhlanä7tös, 

jossa valtionhoitaja 011 saapuvilla. Ve.l tionh01tajan saapu-

• essa puhkesi y-le1atl riemukka1si1n ~jen-huutoihin Horthy-lle. 

Samassa t01sen rivin erä&stll aiUoå'" kolme nuoruk.aist~ 

huusi "Eljen Ss&l.aslSJ''' /ssalauy- on, kuten tuzttet tua, natsi-
- -

puolueen kolm el vuoden vankeuteen tuom1t tu johtaja/. ftmän 

kuultuaan valtionh01taja ryntäsi sanoUuun ait100n ja an~1 

korkean omakät1sestl jOkaiselle nuorukai.elle kuuluvan korvapuua

t1zr~ 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

FINN KÖVETSEO 

Buda~st1s sa tmaliskuun 25 p:nä 1939 . 

Herra M i n i s t eri, 

Tä~ ' mukana lähetän kunnioittavasti Teille. 

Herra M i n i s t eri, Budapestin-lähetystön rapor-

tin n:o 11 

Viron ulkoasiainministeri Unkarissa. 

vastaanottakaa. Herra M i n i s t eri. erin

oma1sen kunnioitukseni vakuutus. 

v .a.asiainhoitaja. 
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.Viron ..... ulko.asi.a1nm.1n1s.t .e.r.1. ... Asia: 

Unka.rUSA •..... ................................................................... 

Viron ulkoas1 e.1 nninisteri Selter on olln:t paripälväisellä 

käynni llä Budapestissa ja lähtenyt täältä tänään lomanvletol

leen Venetsiaan. sanomlehd1Btöltä on tämä vierailu hukkunut 

muitten tärkeämpi en tapahtumie n j oukkoon. 

MitiiUl pol11 ttista teht ä vää ei ministeri Selterillä tänIJS 

tullessaan ol lut, vaan ainoas taan Valkoisen tähden suurristin 

j ättä.minen valtionhoitaja Horthylle ja sa.'llalla oli hän l ä snä 

Unkarin valtlo~oitajan avaamassa virolaisen 

Käydessäni tapaamssa ulkoasi aiIJlllin1 ster1 Selteriä eilen 

illalla, kertoi hän kuulleensa valtionhoitaja Horthy'ltä tämän 

ministeri Selterin kunnidcs 1 tarjoaman lounaan aikana eräästä 

tapauksesta, josta täkäläislssä lehdissä. ei ole mi 1ään 

näkynyt, nimittäin että eräät slovakialaiset lentokoneet 

malllliskuun 23 päivän a81DUD8. ylittäneet Unkarin rajan, joll01n 

unkar1laiset olivat ampuneet alas kolme lentokonetta ja vuo-

rostaan tehneet rangalstuaretken Slovakian puolelle ja pollllD1t-

taneet eräitä seutuja. 'rällö.1n 011 pääm1nister1 Teleld ma1nin

nut Unkar1n j& Slovak1an nyq1sen rajan epäkäytännölllandestä, 

IlUtt& maantiete1l1jiDä /Telek1 on m.m. IDaIl1t1eteen profesS)r1/ 

..JAKELUOH..JE , 

.%aDlUn In. .._ ................. _ ............ _ ..... .............. . 

".,." 

..Jakeluohjemalleja l 

Tavallinen. 
Tavallinen ja IIlII<al ... ................ miniaterIlIlle. 
EI ulkomaaedu&tuk .... tledoltultalln. 
EI ulkom .. eduatult ..... multa ulkoealalnmlnlaterllln tledol-

""'alin. 
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ja juuri nyt kysymyksessä olevien seutuj en erikoistunt1jana 

sama lla huomaut tan ut, ~t tä luonnoll1s ta rajaa ei sinm "ioi 

tane saadakaan. 

Yllä ole van perusteella ja kaupungilla paljon pidemmäl -

le menev1en lausuntojen ja jopa lehdis säkin 01le1den arvelu

jen mukaan v 01 olla odotettavissa, et1öä Unkar1 su\l1ll1it telee 

puheena olevan rajan "tarkistamista" luonn ollisesti 

kanssa as1.asta sov1ttuaan -, varsinkin kun rajan tuolla 

puolen on vielä eräitä vähäisemp1ä unka r1nkielis1ä alueita. 

Muuten tuntu1 ulkoas:IB.1nmin1steri Selter olevan 

ta1 masennuksissa, minkä viime aikojen kansainväliset tapah

tumat ja tavat he l posti se11t1öävätk1n. Mainit takoon tässä 

myöskin, että käydessän1 tapaamassa Ruots1n täkäläistä lä

hett11ästä Undtinia, joka on olJnt p1tkän ajan maansa lähet

tiläänä Balt1an !lBissa, vä1tt1 hän, as1aa sen anempää pe

rusteleua tta, ette1 ole m1 tenkäan mahdol 11s ta enää kauvan 

pysyttää 1 t senä1s1ä Bal t1an vaJ. tio1 ta EuroGpan kartalla • 

J4a1n1 t takoan kunm1nkin 11säks1, että lähet1öiläs Und~n pu

hu1 yleensäkin vähäksyvällä tavalla na1n1tl1sta mUsta. 

v.a.as1a1nhoi taja. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

N:o 400. 

• 

BUdapestisia~ :~. p:nä huhtikuuta 1939. 

! ._. __ ~':'~ __ ~._ ~,..f.~~_ : ': 3/, 1 
1111 ~ a " , I v - . 

Herra • i ~ s t s r } · ·:·;T~~J J ___ '---,' 
Tämän mukana lähetän kunnioittavasti 

Teille, Herra M i n i s t eri, Budapestin-

lähetystön raportin n:o 12 

Englannin-Puolan neuvottelujen mainingit Un

karissa. 

Vastaanottakaa,Herra M i n i s t eri, 

tä dellisen kunnioitukseni vakuutus • 

• 
Herra Ulkoasiainministeri 

Eljas E r k k 0, 

Helsinki. 

/ 

UE 12: A JII. 
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Englannin ja Puolan neuvotteluja seurataan Unkarissa eri

tyisen suurel la jännityksellä. Onhan Unkarin 8Uhden Puolaan 

mitä ystävällisin ja, kuten jo aikaisemmin olen huomautta

nut , Unkarissa ol laan sitä mieltä, että Unkari saa kiittää 

etupä ässä Puolaa Karpaatti-Ukrainan takaisin saamisesta. Tääl

lä luotetaan my~s siihen että, j os Saksan painostus Unkaria 

vastaan kävisi liian suureksi, Puola käyttäisi vaikutusval_ 

taansa Saksassa Unkarin hyväksi. Jos nyt Englannin onnistui. 

si vieroittaa Puola Saksasta, vaikuttaisi tämä heti vieroit

tavast1 my~skin Unkarin ja Puolan suhteesean. Unkari on 

liian läheisesti liittynyt Saksaan voidaksean edes Puolan vä. 

litykse11äkään etsiä suojaa 1änsiva110ilta. Puolan siirtyessä 

lähemmäksi 1änsivaltoja jäisi Unkari edelleen täyde111sean 

riippuvaisuussuhteeseen Saksasta, mikä luonnollisesti aikaa 

my6ten vaikuttaisi kylmentävästi Unkarin ja Puolan suhteeseea. 

Mutta on vielä toinenkin 877. minkätähden Unkarissa pe_ 

lokkain sila1n seurataan Englannin yritystä saada Puola vai_ 

kutusvaltaansa. Pelätään että senjälkeen seuraiai Englannin ta

kaus lluaanian rajan koske_ttoauudesta. Ja tällainen takaus 

JAKELUOHJE, 
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Jakeluohjemalleja , 
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si kova isku Unkarin tulevaisuuden unelmille. 

Senjälkeen kun Unkari sai takaisin osan Teekkoslova

kialle luovuttamistaan alueista, on täällä herännyt vahva 

toivo, että myöskin Rumania olisi pakoitettu luovuttamaan ai

nakin osan maailmansodan saaliistaan takaisin. Tämä toivo 

lä vahvistui sen kautta, että Ruaania ei onnistunut vaatimuk 

sissaan saada osia Karpaatti-Ruteniaata. Kun Rumania ja Sak_ 

sa kävivät kauppaneuvotteluja, ta±vittiin täällä yleisesti 

että ne eivät johtaisi tulokseen, jotta Saksalle ei olisi 

syytä ruveta Rumaniaa puolustamaan. Kun sitten kauppaneuvot

telut lopuksi kuitenkin johtivat tulokseen, oli tämä jo ko

va isku unkarilaisten toiveille. Mutta silti he eivät niis

tä luopuneet. 

Mutta jos Ranska ja Englanti nyt ulottavat takauksetr 

sa ~öskin Rumanian rajoihin, niin täytyy unkarilaisten aina

kin luopua toiveestaan saada Rumanialta alueita takaisin 

muulla tavoin kuin ehkä maailmansodan avulla. Useat unka

rilaiset lehdet ovatkin sentähden näinä päivinä muistutta

neet siitä, että Englannin kansaa ei saatu sotajalalle es

tääksensä Teekkoslovakian kolmen miljoonan saksalaisen pa

lauttamista Saksaan ja ettei sentähden saata käSittää, min

kätähden Englannin kansa niin toisella taTalla arvostelisi 

kahden miljoonan Rumanian unkarilaisen palauttamista Unka

ri in. SUure~ ~ ..... mielih;yvällä onkin täällä sentähden huomattu 

Daily Kail'in kirjoitus, joe8a selostetaan Trianonin rauhan 

kohtuutto.uukeia ja lausutaan käsitye, ettei Englanti voi 

~6täväikuttae siihen, että näaä kohtuutto.uudet ikuietutet

taisiin. Daily Kail on lisäksi sitä mieltä ettei Englannil

la ole Taraa luopua Unkarin Y8täYy7de.tä. 
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Voi tuntua oudolta puhua Unkarin ystävyydestä 

Englantia kohtaan samaan aikaan, jolloin Unkari ulkopoliit

tisesti on täydellisesti sidottu Saksaan. Tosiasia on kui-

tenkin että Unkarissa virallisesta pOlitiikasta huoli-

matta tapaa hyvinkin paljon englantilaisystävällistä 

mielialaa, kun sitä vastoin mieliala Saksaa koht aan, ku

ten jo .onaeti olen huomauttanut, laajoissa piireissä ei 

ole vallan suosiollinen. Jfutta jos Englanti takaa Rumanian 

nykyiset rajat ilman, että sitä ennen Rumanian ja Unkarin 

välillä on saatu sovintoa aikaan, niin unkarilaisten ys

tävyys Englantia kohtaan on saanut kuoliniskunsa • 
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Budapestissa touk okuun 8 päivänä 1939. 
N:o 553. 

Herra Min 15 t eri, 

Tänän mukana lähetän kunnioittavasti Teille, 

Herra Min1s teri, Budape st in-1ähetystön raport1n n: 0 13 

Sodan vaara Unkarin näkökulmasta katso t tum • 

Vas taa nottakaa, Herra Mi n isteri, 4fäydell1sen 

kunni 01 tuks en 1 va kuut u s • 

Herra Ulkoa.sia1nm1n1 ster1 

Eljas E r k k 0, 

H e 1 s 1 n k i • 

.. 111' ..... 
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As i a : Sodan ..... :v.aara ...... Unkar1.n .... ,Uäkö,:-

lrulmas.:t.a ...... lI:at.s.o.:tt.una .. .................................... .. ;~I C~ ... 
sotapsyko osin val latessa yhä ene mmän alaa Euroopassa on 

• mie11hyväl lä todettava, että aire.kin Unkarin hall1t u sp i :ir eissä 

ei usk ota sodan syttymiseen, Puhuessani j oku pä ivä s i t ten 

Unkarin ulk oa s i a i nministerin kans sa ja kertoessani hänel le Suo-

• 

men valmistuks ista olympialaisk isoja varten, lausui 

ka juur i 011 palazmut Berlif.nistä: nEi teidän ainlk 6I:Il tarvit-

se pelätä euroop palaisen sodan häiritsevän kisojan. Sanan käsi-

tyksen olen tavannut t äällä kaikissa johtav issa p i:!re1. ssä. Si

tä todistaa myöskin se seikka, että halli t us haj oit ti ala

huoneen ja määräsi uuiet vaalit tässä kuussa toimitettaviksi. 

Kun eduskunmn haj oittaminen ei johtunut mistään siBäpoli1tti-

sesta pakosta, on edus lcunmn hajoittaminen todistus siitä, että 

Unkarin hallitus arvostelee ulkopoliittista tilannetta niin 

rauhal11seksi, että uskalletaan ryhtyä eduskunnan uuiistukseen 

vaalit ai steluine en. 

Tietysti Unkarikin valmistautuu mahdOl11sen sodan 

mutta hallituspiire1ssä luotetaan varmasti rauhan s ä llymlseen . 

Näyttää siltä, että yleensäkin akselivaltioitten piireis

sä uskottei sHn rauhan sällymiseen. Niinpä lausui minulle eräs 

sak salainen diplomaatti - tosin ennen Beokin Lontoon matkaa 
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että sotaa ei. syty, koska Hi t ler ei m~e piterrrnäl1e kuin 

hän rauhan sä.lly.nisen kannalta katso ttuna voi rre mä,l1säten 

mainittu d i plomaatti, että Hitler tietää. tarkelleen kuinka 

pitkäl le hän näillä edellytyksillä voi ' IlI8nnä. 

2. 

Puheisiin, että Hitlerin Saksan sisä.ll.isten olojen vuok

si täytyiSi ryhtyä sotaan, ei täällä usk ota, vaan ollaan 

mieltä, että nämä ajatukset ovat vain tuloksia laajalti har-

.. joitetusta valhepropagandasta . 

\ 

.. 

I 
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SUOMEN LÄH ETYSTÖ 

N: 0 558. 

Herra II i n i s t eri; 

Tämän mukana lähetän kunnioittavasti 

Teil le, Herra II i n i s t eri , Budapestin-

lähetysttin raportin n:o 14. 

Uudet vaalit Unkarissa. 
-------------------------

Vastaanottakaa, Herra II i n i s t eri, 

täydellisen kunnioitukseni vakuutus. 

~ ! . 

Herra Ulkoasiainministeri 

Eljas E r k k 0, 

HeI s i n k i • 

-----------------

.. II, a 1/1. 



RAPORTTI n:o . 14~ .. 

Bu.d.ap.e.s.ti. .. s s a 

Oli jo kauan tiedossa että hallitus tänä vuonna hajoit-

• taisi alahuoneen ja julistais i uudet vaalit. Oikeastaan 00-

joituksen olisi pitänyt tapahtua heti uuden vaalilain astutp 

tua voimaan, mutta monet syyt -- varsinkin ulkopoliittiset-

tekivät eduskunnan hajoittamisen vaikeaksi. 

• 

Saatuaan juu1;alaisia koskevat lait lopullisesti hyväksy-

tyksi, katsoi hallitus voivansa ryhtyä uusien vaalien toi_ 

meenpanemisean. ' Olen jo aikaisemmin eräässä raportissani huo

mauttanut että yhtenä pääsyynä juutalaislakien s äätämiseen oli 

hallituksen toivo saada kansallissosialisteilta riistetyksi vai. 

kutusvaltaisen kiihoitusaseen. Hallitus luottaakin siihen että 

kun hallitus on nämä lait toteuttanut, valitsijat eivät su~ 

remmassa määrin tule antamaan luottamustaan na tseille. 

Ensi silmä~~~~llä voi tuntua omituiselta ettei hallitus 

ennen vaaleja ryhtynyt ratkaisemaan maanomistusiysymystä. Halli~ 

tus ei ilmeiseeti uskaltanut tehdä sitä peläten liian suurta 

hajaantumista hallituksen kannattajain joukoissa. Ottaen huo. 

mioon unkarilaisten valitsijain kehittymätt5myyden, saattaa si. 

tä paitsi hallitukselle olla edullisempaa, että se on edus_ 

kunnalle jättänyt aIotteen maanomistusolojen korjaamiseksi kuin 
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jos si·tä olisi laki tull ut. Hyvin harva va itsija tie-

tää kuinka vähäinen hallituksen esityksen merkitys tulee 

olemaan, jos se laiksi tuleekin . Jos sitä vastoin l aki 

jo olisi annettu, olisivat sen aiheuttamat pienet paran

nuk et paljoa helpommin päässeet valitsijain tietoisuuteen. 

Nyt sitä vastoin hallitus voi vi i tata siihen että se 

uudessa eduskunnassa heti ryhtyy maanomistusoloja korjaa-

maan. 

Kun hallituksella lisäksi on ulkopoliittisella a l alla 

kie l tämättömiä ansioita esiteltävinä, on tunnustettava, että , 

hallitus on valinnut sopivan hetken uusien vaalien toimit-

tamiseen. 

Kun uutta vaali lakia ensi kerran sovellutetaan ja kun 

se sisältää sell~siakin valtavia muutoksia kuin että vaa.

l it nyt kaikkialla ovat salaiset oltuaan aikaisemmin 

Budapestia ja paria pientä kaupunkia lukuunottamatta 

julkiset, voi tuntua vaikealta yrittää ennustaa vaalin tu-

loksia. 

Useat seikat tuntuisivat viittaavan siihen, että vaa.

lit eivät päättyisi hallitukselle edullisesti. Tällaisena 

seikkana mainitaen ennen kaikkea maassa vallitsevan yleisen 

.tyytymättömyyden, joka useissa muissa maissa veisi val1 tsi

jat vastustuspuolueitten riveihin. Samaan suuntaan tuntuisi 

~ösk1n vaikuttavan se seikka, että äänioikeutta ensi ker

ran saadaan käyttää ilmoittamatta ketä äänestää. 

Tästä huolimatta on yleinen käsitys se, että hal.l1-

tus tulee s&avuttaaaan huomattavan voiton. 

, 
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Että äänestäminen tällä kertaa tapahtuu salassa, ei 

todennäköisesti vielä tule vaikuttamaan paljoakaan. Valitsi

jat eivät vielä luota siihen, että todella pysyy salassa 

ketä he ovat äänestäneet eivätkä siis nytkään uskalla va

paasti äänioikeuttaan käyttää. Toiseksi vastuspuolueitten 

toimintaa estävät painovapauden ja 

tukset. Lisäksi vaåtllstuspuolueet 

keskenään riiteleviin ryhmiin. Ja 

etevimpiä miehiä, jotka syksyllä 

kokoontumisvapauden rajoi

ovat jakautuneet moniin 

vihdoin joukko Unkarin 

erosivat hallituspuoluees. 

valtiollisesta elämästä 

osittain ilman johta.-

ta, ovat ilmoittaneet vetäytyvänsä 

pois, joten vastustuspuolueet jäävät 

;)ia. 

Ja lopuksi on Yielä huomattava , että uuden vaalilain 

kautta huomattava määrä kansalaisia, joilla vanhan lain mu

kaan oli ääniOikeus, nyt sen on kadottanut;. Ja äänioikeu

tensa kadottaneet kuuluivat etupäässä tyy ymättömiin kans~ 

luokkiin • 

Edellä olevan nojalla voitaneen hallitukselle ennus

taa huomattavaa vaalivoittoa. 
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• Tä'!liin .;D.lkana. lähe t ä n f.:un . i oit t ava s ti TellIe 

3u dapestin - l ··he t .st"n r a or tin n:o 15 

Toi ne n j uut ::: laislak 1. 

7as t 8n. o ",;t a :m.a , Herra :~ i n i 5 te r i , erin -

0', sen .:unnioi tU.: seni va ::uutus . 

v . a .as i :; in oi t a.ja • 
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lerra Ulkoasiainministeri 

Eljas E r k k 0, 

H elsin lc1 • 
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ul uvan touko' ~ l.Ul a lus s a t i Un::ar i :: sa voi:ra an n. s • 

toine n j uuta laisla~ i , joo. on luonteel taan Un:: ar i n oloille 

va rsin eri:oislaatuinen, ja sicsi lienee s y- t " i ts e lähetystön 

ra orttiin n : o 17/1938 sisält' ,yiin l::l: ite:;:stin s al os tamise n 11 -

s < :si l uoda l yl y t ~:atsaus tä!!län lain synt r:n isen al ,r:uva i he isi in . 

J a to.laiskys y .. y s sel laisenaan esitetti in ensL ~," isen 'er -

ran j ul:~isuu e sso. s i inä p eessn , jonl:a :'äm':'ni steri Dart!ny i 

iti s - s yl l " 1937 ju istaessean : 111tul:sen nelivuotisen va-

rus t u s oh jel man j a osoi tt a essaan , 'cuin:m. v '~ t~.;· t ön t ·· t ":niin oh -

jelman toteut t ise si on saada ::ä :; tet " v äks i er ·· itä j uutalais 

ten lUllussa olevia r ahav r oja . Tosin ol i vat jU·..ltalaise t eri:i.ä.s 

s ä sUltee ssa j o v . 1920 kadot to.n eet yhdenvertaisuutensa kun 

numerus cl ausus-laki s:':'ooett iin j a siinä m" 1ixätti in , että yli

op i s t oihin s aa tiin ot t aa k or e i ntaan 5 ,~ juut alai s ia. 

Dt;rlfuyin l l i tus asett i J aaliskuu ssa 1938 n . s . 

vali okunnan , joi::a l aati oh jelman " j uu talaisten tal ou dellisen yli-

vallan vas t u s t arniseksi lt • ... ämä oh j el ma tot eutet t i i n si tten en -

si ~~isessä juut a l ai slaissa, j oka t uli voi~ en t ouk okuussa 1938 . 

Lai n :nul,aan oli t a lou el 115 ella, henk i sellä ja v apaal l a 

t YÖSkentelevien j uutala1st en määrä ra joitettava 20 ~ :i 1n . Juuta-
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lai sena o li i de tt :.iv ä l1 en:tilöä , jo ::a ei en"l e n e lo -u un 1 ä i -

vää. 1 1 9 ollut en tenut ::ast aa itseiiän ::::- istilli se €ll us1coon. 

Uu 'en v ai e en asi as sa aiheutt i Ylä -Unkar in liittä'lJ inen 

e!:lämaahan marras~uu ssa 19.38 . Tä'l1ä..!1 :reutt a ic ohosi 

ten _ukumiitir ä , jo:ca ai ::a ise!:tn i n oli noin 90.000, 

hen:ceen . Kun lis äl:si ::o.nsallissosialist1 nen l iike 

nim . j uu t alais

noin 550. 000 

rup es i voimi s-

tumaan Un;:ar i s sa ja sa ~. oi 1n a i koihin Italiaki n juna is i anka-

• r a t j uutalai sl a it, esitetti i n hal li t uspuolueen . iiris s ä , poliit

tisista s y istä , yhä voima k aampia vaati:!lu.: sia juut alaislak ien 

toteuttami seksi. Häi den vaa timusten tulo sena on n . s . t oinen 

• 

ju utala islak i, joka ju11caisti in 

/vrt. l ähe tys tön yllä:re. ini tt ua 

jo yähän e nnen 

r a orttia n:o 17/. 

joulua v. 1938 

la'7lIll1kuussa 1 939 

alkoi Ja ldehdotuksen käsi tte1y edustajakamar1ssa ja j at lru1 se 

aina huht i kuuhun saa .:m. Edustajakamanin opposi t 10 osottautui 

vars in 

vastaan 

senkään 

olihan 

voima:::taak si • 

esitettiin, 

ju utalaislain 

koko Unka rin 

Pä äasiallisena väi tt eenä l a in hyväksymistä 

että laki on ennenailta inen' , lCO S le. ensi!l!l1äi

seurauksia ei vielä ole voi tu todeta. Ja 

hi storian ja Suur-Un~ rin aatteessa jotain 

ristiriitaista p .o. l a in n ssa, koska näih~~ sisä ltyi monien 

: ansoj En ja uskontojen veljeyden aate. 

Seuraavan huomattavan sysäyksen j m ta1aislain hyväksym1sek

si anto1 tunnettu 3 päi vänä 11 elmikuuta 1939 t apahtunut nuol1-

rist11ä1sten taholta pääsynagoogaa vastaan toimeen ntu po.n'lJ i

attentaatti. Tämä pakotti ha11i1uksen r yhtymään jyrkkiin toimen

piteisiin sekä tekosen tekijöitä, että teon objekteja vastaan. 

Jutusta aiheutui mll1tuksen vaihto, koska pääministeri Imrl1dyn 

täytyi todeta, ettei hän itse ole uuden juuta1aislakiehdotuksen 

vaatimusten :nukaan rotupuhdas, ja niin ollen sop imaton juuta1a1s 
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lain toteutt a ja~: s i . 

Pää:ninisteri ':.'elek i n jo, ' o l la muodos tettu uusi 1l8.1 litus 

otti jo al Wl :;it ä en 0 , el::Ja'-seen ju'" tala islain toteuttamisen, 

ja oli s il l ä ' :ai ':k1 ', u hdol li s uude t ajaa asi aa voimå'kaa: !:li n e 

Y.:u.'ll!n 1n l~in ylähuone sai viivytety: si lak ieh otu ~sen J:" sitte1yä 

ja l y~ät ~ si sen hyväks , istä useita 'T U L oja ,yöh emmäksi. 

Lopu 51 o li muodost et t ava yhteisva liokWlta y1ä- ja alahuone en 

erimieli syyks ien s ovittamise si. Yhte isvaliokWlta hyväksyi 149 

äänellä 59 ään tä vastaan välitysehd otuksen , jon',{a muka an jo

;:ainen j 1.tl talainen, j olca ennen 1 " ivää eloku uta 1919 on 

kuulu nut krist il liseen :rirkkoon ja k uuluu siihen edelleen on 

katsottav!; !cristi t yiksi , mi käli hänen vanh em ansa ovat synty

nee t Unka rissa. SitäIS itsi ei myöskään juutala isena p idetä 

ten vanhempien k ast ettuja jäneläisiä, jotka viimeistään 1 

päivänä tammikuuta 1iitt~ät kristillisuskoiseen seurakuntaan. 

TIlärIvli Dl tun lisäksi t eh ti 1n alkupe r ä iseen 1aldebio tu kae en a 

vähäisiä mui ta muutok sia ja hyväksyttiin laki sittemmin 5 

päivänä touk okuuta 1939 suunnilleen sel laisena kuin lähetystö 

on sen ai kaisenmin selostanut. 

Käsitykset juutalais1ain käytöl1isestä merk ityksestä 

käyvät sang en suuressa määrln r i sti in. On i1I1E istä, että 

po1ii tt1 set tek l jät ovat su UI' est 1 val ku t tane et 1 tse lakl en 

syntymlseen. Ni inpä lak ien kautta on vähen netty ääri!Illläisen 

oikeiston, nuo1lris tl-1iikkeen vai ku tusvallan lisäänt ymisen mah

dollisuuksia. Tämän liikkeen ohje1maanhan on, kuten tunnettua, 

kuulunut juutalalsvastalsten laklen s äätäminen, ja nyt ha1ll

tus on ehtinyt heldän edelleen toteuttaessaan yhden heidän 

tärkel~lst1. oh jelmakohdi staan. Toisena huomattavana poliittise

na vaikut timElla juutalais1aklen säät ämis een on ollut se yh-
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teiskunnal l inen uud i stu s , joka viH ttä!"1J.ttä on k ohda.ckoin 

Unkarissa toteutett ava, nimittä in maareformi. Juutalaisla~i~ 

soveltanal la tul l aan helpo tt a'lla an suunn itte il la olevan :naa-

re f ormi n tot eutt a. ista . J uutal a isten hal lussa on no in 

t u hat t a auranalaa vil je lys:naa ta, ja t ämän maa-alan :uy t t ämi-

nen maarefor'llia vart en tulee ju alaislå!:ien 

lis Sksi. Tämä myös k in seli tt .... miksi monet 

:::autta .. ahd Oll 

suur ti lal l1set 

parle ment 1n j ä senet oliva t n iin i no~( :re. i ta juutala isla -ien 

ajaj ia. 

En ole kenenkidän ~{Uullut sanovan , e i;tä, ::ävisi :cJah -

dollise ,~i toteuttaa p . o . ankara lak i ~ irj ai~el~sesti . Lakia 

pi det .tiän ainoastaan aseena ylF:re. ini t tujen poliittisten tar 

koitusten saavuttan iseksi sekä lis"ksi er i ttä.in ei-haluttujen 

ainesten poistamiseksi määrääviltä ' ei ' ollta ja arvottoman 

juutalaisainek sen lcarkoittamise:"s1 m as ta . ' i kä kauemmaks i 

naan hyVinvoinnin . ann a! ta a tsoen, suotavaa pyrlciäk"iä n. 

Kuinka su uri j uut alaisten ylivalta on Un ar in t a lous

elämässä selvi"ä omistusoloja ::ä si t televistä tllastotiedoista. 

Näiden ::lu~an oli v uonn a 1937 Unkar1n yksi t yi ste n hal lussa 

olevasta teo l lisu udesta 44 ~ ooseksen uskois ten 

tllastotiedon perusteel la täkäl ä inen talou e llin en l e!11i s tö on 

arvioinut, e t tä !Jl8. ini tusta teol l1suulesta y li 50 ,~ on rodul

listen juutalaisten ha l l ussa. Eri koises ti on huomattava, että 

juut alai sten vaikut us Unm.rin taloud ell1s ew elä:ni!..än on vielä 

kin valtavampi kuin t itä !;Binittujen lu:rujen p ernsteel la olisi 

otaksuttavissa, sillä ruurPlnkit ovat ratkaisevasti 

tekijöitä teOl lisuudessa, ja nämä panki t ovat j uu talaisten 

hallussa. 
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Un :ar in 12 tärkei~ ." · stä teoll isuushaaras ta vai kuttaa 

j uut a l ainen joht o rat aisevast i seitsemään . Juutalaisten vai-

kut usval lan erik01 saloja ova t tekst 1111- ja vaa teteol list us 

sekä my" s 1n nahkateo l li suus. 

On ilmei stä , että kuluvan tou ,cokuun aluss!1 hyvä sytyt 

j uutalaislait asettavat Un.1re. r1n talouselä män rat ::at s tava :: s. 

monta vai~eaa r~symystä . Juutalainen a i nes on antanut 

teol lisuu 'elle eri oisen le i mansa ja täytyy sen tähr.en juuta

laisen työv~an poist a: ieen tämän teol lisu u en pal vel uksesta 

t a tua v" h1 t el len ja vars in varova isessa :l uodossa. Tähtäväk

s1 jää , missä määrin t " ssä suhteessa pystytWin !:l9. 1 t illisuu-

teen . 'Tarmaa ~U! ... i :lJ:: in on, että vars i n huoma t tava mi ärä 

juut a lais1a tulee siir t:i!!li:Hln ois maasta, :. t t a esL erki ks1 

se :ni:i." rä , nimittä 1n 200 . 00 , jon' a En lannin lehdi stö on 

a rv1 0inut si:!rtola1sten l uiruInli ärä~i, on va rmaan , de si ~rtaa 

11 i an BIluri • 

RAAlL\~ 
, v.a .as1 a 1nh01taja. 



\ 

ULKOASIAINMINISTERIÖ 

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

OSASTO: ......... ~ ... '!.} ........................ . 

ASI~ ................................... .. ~ .............. ................... . 

............... l!.Jl~.?1.b ...... ~ .... .4.~.-4.J.rd;? ..... :1 .. ~ .. 4· ...... ~1 .. ~.: ... ~ ... ..I~. . 

__ ............................ _ ... ./J!. .. : .. ~ ..... ..... ~.~.~ .. ~ ....... A.~ .......................................... . 

.................................... ............................................................... _._ .... .. ............................................... =Y..'..~ .... / a. .. ?.. . 



• 

• 

SUOMEN LÄHETYSTÖ 

li :o 676 . 3 uda : esti zsa t ou~ al!iuun 26 p":' i7 ~. i 19.') . 

. , 
~: ,. . ; _ ___ _ w __ 

Herra :.iini steri , 

• ; ,~ : 1' , • 

• . .. . : 'IS; 
'. ~ ' -:L.-

. : ~ .. 

Tä!. " n ohessa l ähet ä n un iaittaen ~eille 

3uda~ estin -lähetystön raport in n :a 1 6 

Un.:a rin vaali ".; j a c. ali t • 

Vastaana tta::aa, Herra :11. ' steri , e rina:na isen 

kunnia! tu::sena v u:mutus • 

v. a .asiai oitaja • 

Herra Ul k oasiat mini steri 

Eljas :: r kk o, 

H e ls in k 1. 

UI II. A IIL 
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Tulevina hel luntaipyh inä suar it e taan ensi!lt11äinen lterta 

edustaja;can arin jäsenten vaalit uden vaalilain perusteella , 

joka tosin ::J yön t ··ä ä änestäjille sala isen ja yht" läisen .... nioi -

euden, . utta lai s se. olevilla erilaisi l la o i . :~ euksil la on 

.. änioikeutettuj en iiri sautu su istetuksi varsin vähäisek si ja 

ulotetu 51 etu " " s s ä sel la1 sHn henk ilöihin , jo 1k a eiv .. t :{uulu 

varsinai s 11n tyytymät tömi in ansanaineks i in. Un·.:arin vaal ilaki 

on t ä ten uud.is tet tunaki n varsin "epäkyps ä tt /vrt. Hihe t stön 

r a ortt ia 1/1938/ . Vaalit eivä t t Ullä kertaa v1elä ' ä sitä 

Y1ä-Unkaria eiv··tkä Karpaatti-Ukr ainaa , josta uutenkin ed.u staja-

kama r i in kutsuttaneen eräi tä ed.us tajia • 

Syyt , .' i k s i .61 11"tus hajoi t ti ed.ustajak~arin, on esi

tetty l ähetystön "uluvan vuod.en raportissa n:o 14. Alussa 

näy tt 1 s i lt ä , että hel litu "sen laskelma t olivat osune et oi

keaan ja vaalitaistelu ta pahtui sangen rauhallisesti ja hal

lituspuolueella 011 eri ttäin hyvät toiveet aluren voiton saa

vuttamisesta. ,lutta jonkun a jan kuluttua ed.ustajakanarin ha

joittamisesta ja varsinkin Vii.me päivinä on jo ilman yt, että 

hallitus oli laskenut liian pienek si muitten puolueiden ja 

varsinkin täkäläisten oikeistoradikaalisten puolueiden jo1sta 

JAKELUOHJE, 

_____ ~aJ.l.1m.Jl& ... _ .... _ ................... .. . 

UI 1: ... 

...... luohj.m.ll.j.' 

T .... III ..... . 
T .... II ..... j. lIa1k.1 ... ........... ..... mlnlattlrlllll .. 
EI ulk~ tIecIoltukalln. 
EI ulko~. mutta ulkoaalalnmlnl.terllln tledol· ..... 
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huoma ttavin on ni~elt~än nuoliristipuolue järjestäytymiskyvyn. 

lJitti än yhtenä istä oi:{ei storad i :reaJ..ista eli ~cansal l1ssosia-

listista puoluetta ei s i 15 o le olema ssa ja F ssä 

ääri ::mtiisen o1.:e i ston suur i n hei::' ous senjä l ;:e en kuin n . ;c. 

unl:a rilaisryhmä ha joitettiin t ämän v uo en alus s a ja ;:ans allis

s osia listien j o ta ja, majuri Szalasi, jo aikaisew m1n oli tuo

mit t u 3 vuod e -si val1.l:euteen. Un;rerila1sry män t ultua hajoite-

t u!{ s1 perusti edustajakamarin ~J.sen Kolom8..11 v. Hubay nylcyisen 

• nuoliristi uolueen, joka lcu:rnin -1n h ajosi useaan oi:-eistoradi -

• 

Kaaliseen osapuolueeseen, ja kilpa ilevat nyt ta ahtuvassa v aa

li taistelussa lce s kenä i:in Hubayn nuoliri stllä i set , ::rei vi 3'i del 

Palftyn ja Zolt!!n Mesk 6s'1n lca'1re.t t ajat, li s" ksi n . k . r i i ppu-

mat toma t il:ans,al l1ssosialist1 t j a oluee tto mat rodunsuojelijat 

ja lopu si Viel ä Kansa l lisen rintanan /j ohtajanaan. Sal16/ an

nattajat. 

KU!lminkin on t o ettava, että oi : eistorad ika alit aine kset 

ova t tuot taneet Unkarin yleisel le mi e 11pi tee l le ja varsillirin 

halli tuspiireil le SEtl Gen su uren yll ä t sen etenkin sen .cautta, 

että ensi :!lJläisinä.. vaali t ai stelun päivinä nämä r yhmät eivät 

osoittaneet mink~aista elonme r ' kiä, mutta myöhe~~in sitä 

suurempaa toimlnre.n ripeyttä, jopa siinä määr in, että t apaus 

on todet tava Unkarin sisä 0111 ttisessa elämäs lä ainutlaatuiseksi. 

Toiminnan ovat tehneet mahdolliseksi toisaalta erinomaisen hy-
salai set 

vin organisoidut/ järjestöt ja 1nisaal ta s~gen huomattavat 

liristiläisten kä~ttäväksi asetetut rahavarat. Sekä pääminis- ' 

teri Teleki että opetusministeri Hd'man ovat vaal1puhei ssaan 

viitanneet siihen, että t ätä rahojen runsautta ei voi 

muulla tavoin kuin ulkomaalta tulleen avun nojalla. 
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Le di s t ö pa' e suu nuolir is tilä isten epäparla~entaarisia 

vaali ro aganda~enet e lmi " . V:iit et~ n" i den . l ei sesti " iinni t t ävän 

vaelijul i stuks i aan vas t apuoluei den vaali julis tei l l e ja harj oi tta-

va n agi t a t i ota öiseen ai ~ aen, tal osta t a l oon ulkemall a. iusal 

l i sta huomi ota on . l ;jS: i n her ä t täny t er iiän 3 2-si vu i sen, jyr::k i ä 

kansallissosialistisia a attei ta 5 i5 " t "vä n ja Unka rin nyk yisiä 

oi eus- y.m. oloja loukkaavasti arvostelevan propa gandak irjasen, 

n.k. "Vihreän k i r j a n" levi t täminen Unkarissa. Kirja on laadittu 

unkarinlc i e lellä ja kai kk i mer cit viittaavat s i i hen, e t tä s e 

on painettu ~aksassa tai ainak in Sak sasta käsin s aap unut Un-

kariin. 

Vaali t i lant ee n selvi t t ämi s e ks i ~ta i nit tak oon , et t ä 14 puo

luett a on ase t t anu t edusta j aeh o:c'a i ta. Ehdo .: a ita on yhte ens ä 

800 ja 1C1l a llevat nämä 260 edusta ja ailca sta a lah uone essa. Oi

keistoradikaal it ova t yht eensä aset tan ee t 180 ehdokasta ja 

seur aavat ne s iis s uurudeltaan l äh imä hal litus uoluetta, j o;<:a 

on ase t t an ut '.caD:ki aan 269 ehdokasta. 

• Todi stuk sena si it ä , mi ten' ä r aj u i':si v aal i kiih oi tus on 

muodos tunut maini t tak oon, e ttä vaalimaino s t en l evittäjä t ovat 

työssään edullisista kiinnityspailcoista s i inä :nä.ä.rin riitaantu

neet, että eräs 53-vuotias .. ies on s aam istaan haavoista kuol

lut saira alassa. Csornan vaalipiirissa taas on nuoliristiläinen 

edustaja valitsijoilleen osoittamassaan avoimessa ir jeessä il

moittanut luopuvansa edustustehtävistään. irjeessään hän selit

tää hyvänä unk arilai s ena p i tävänsä mahdottana~ .... "lnlla.; vaa

l1kllpailussa käytettyjen taisteluke lnojen noudattamista ja ole

vansa sitä mieltä, että nuolirist1puolueen taholta Unkarin va-

pautta uhkaa kuolin1sku. 
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YleEnsä odotetaan hal litus uolueen v oit t avan, s ekä en-

nusteta an, e~ tä nuoliristilä iset tulevat saama an edus taj aka~a

ri in noin 30 edus t ajaa en t isten 3 ti l al le. Valituk si a kuul uu 

hallitus uo lu een k eskuudessaja julk i suudes sak i n siitä, että hal-

11 tuspuolueen virallis ten edusta jaehdo;:xaiden iiri ssä l öytyy 

lukuisasti s el1B.is ia, jotka enkilökohtai silta mi el1pi teiltään 

ovat varsin lähe l lä oi!{eist oradi' aaleja. lla inittalkoon, että 

ideoligiana lcansallis sosialismi tuntuu UnI arissa s acne en varsi n 

• l aajan l evikin. Er'ci.ät upseerituttavistani v " ittävät, että 75 ;J 

kansasta on t ämän opin kannattajia, tai ai naki!l. a ltis hyväksy

mään sen. Josk 1n tuo prosentt1luku lie huomattavasti suuren

neltu, on totuus opin levinne1syydestä kiistämät ön . Varsi nkin 

juuri upseeripiirit, j a niistä aina ldn nuoranr.at , ovat milte1 

kauttaaltaan lcansallissosialis min kan nattajia. Ettei ny t edessä 

olevi ssa vaaleissa oikeistoradikaaJ.it kU~lm irua ll1 tule oppinsa 

• 
levinneisyyden edellyttämää voitt oa 

asias sa s11 tä , ett ä va1n vähäinen 

äänioikeutet tu • 

Nuoliristiläiset eivä t vaallagitatioss 

enään voi käyttää juutalaiskysymystä , !llU t ta 

voimakkaa mmin halli tuks en vaa t imuk s\.a paJ. j on 

maaref'orm1n toteuttamisen välttämät tömyyttä, 

jen ja ki rkollisen maaoma1.suuden j akam ista. 

pää-

OOt tömistä" on 

Uetystikkään 

sitä 

menevän 

perintötilo-

tulos mi t en tahansa, niin on ilme istä, että uusi edustajaka

mar1 tulee kokoontU!llaan maaref'orm1n merkeissä, ja tullee myöskin 

tämä. edustajalcamari jossain muodossa toteuttamaan maan lcaipaamat 

sosiaaliset uuiistukset. On pidet tä vä m 1eles~ä, että unkarissa 

maaref'ormi ja soslaalisten kysymysten ratkaisu ehdottomastl 

kulkevat käsl kädessä. 

+fRll61~ 
T.a.asia1nholtaja. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ Bud pesti s::!i;i , ~ 9 p : nä he5.näktl11ta 1939. 

N: 1 .21 . 

H r El M i n t e ri, 

Tämän ohe s a äh t än kunn 0 oi t-

• t en Tei l l e Buda!)e t in-J "hety t ön r aportin n : 7 

Unkarin kansalJisso i 1i tito 

Va t aanottakaa, Herr Mi nisteri, eronomaisen kun-

nioi tukseni vakuutus . 

. 
v . a . asiainhoitaja . 

Herra Ulkoasiainministeri 

Eljas E r k k 0, 

Helsinki. 

UI 'a' ...... 
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E ustaj akamari on ei l en j lil l e en kokoontunut l yhy en 

10man sR jälkeen tuoden mukanaan vilkka amman sisäpoliitti

sen kauden. Kun sisäinen tilanne tuntuu suuresti ja no-

peasti lUU ttUl~een ja kun tällä s eikalla on huomattava 

vaikutuksensa ulkopoliittiseenkin asema n, lienee aikallaan 

todeta s isäpol-.l.ittisesta tilanteesta seuraavaa: 

Kuten lähetystä Unkarin vaaleja käsittelevässä ra

portissaan N:o 16/1939 ennusti, lisääntyi edustajakamarin 

oikeistoradikaalisten, eli sanottakoon kansallissosialistis-

ten puolueitten edustajamäärä huomattavasti, jopa runsaasti 

ennustuksen ylittäen, sillä tällä hetkellä istuu edustaja

kamarissa 46 varsinaista kansallisso i al istia. Toistettakoon, 

että edellisessä edustajakamarissa heidän l~unääränsä ra

joittui kolmeen I Allaolevassa edustajakamarin puolueryhmitte

lyä käsittelevässä asetelmassa on kensallisosialisteihin 

luettavat puolueet merkitty ristillä. 

Hallituspuolue 
Pohjois-Unkarin puolue 
Kr1st1111aen puolue 
SloTUkit 
UkraiDalai •• t /n. s. Unkarin venäläiset/ 

178 
24 
9 
2 

10 

.JAKELUOH.JE, 

----_._--_ ... ..................... ........... ... .. 

.. _-_ .. _--_._---.. -_._ ---_ .. _ ................ . . "'" 

...... I~II.ja' 

T ........... 
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x Nu olir ist i puolu e /Hub aX/ 
x Kansallinen rintama jSal16/ 
x Unkar i n ,i i ppum t t oma t k ans allissosialistit /Pal f f y/ 

x Unkarin kansa l l issos i listinen maamies- ja työmiespuolu e 
/Mesk 6/ 

x Kristillinen kan all i s so s i al istinen puolue 

Kansantahdon uol u 
Sosiaalidemokraatit 
Rii umattomat pienvil jelijät 
Por varill inen vapauspuolue / Ra s s y/ 
Puolueettoma t 

31 
5 
5 

3 
2 

1 
5 
4 
5 
2 

On huomattava, että näiden 46 kansallissosi alistin 

joukos sa on erä itä, jotka s i irtyivä t vasta Edu skunnan 

kokoonnuttua h allitus puolueesta ke~sa l issosialist i en r yh 

ma an, ja lisäksi , että kansall issosialistit ovat sopineet 

yh tenä i s enä r hmänä eSiintymisestä eduskunnas sa Hubayn joh

don alaisena . uurem sa siirt a h llituspuolueesta kans al-

11 sosi.a i s t e ihin e i -,ielä ole ta ahtunut , mutta ehMto

masti va rmaa on , että paraillaan on jo par ikymment ä hal

li tuspuol elai s t a valmiina tfunän tekemään ja s amoi n e r äät 

edustaj a t kristill isestä puolueesta , j oten sop'van t ila i suu 

den sattuessa eduskunnan kansallisosialistit vo i vat odottaa 

o _ 30 hengen vahvistusta. Täten on laskett v edustaja-

kamarin kansallissosialistien määrän k" tännössä 

noin 75 : een, ja hallitus puolueen noin l50 :een. 

nousevan 

Kansa] issosialistit osoittivat heti uuden eduskunnan 

kokoonnuttua uupumatont a toimintaa ja hy ökk äyshalua , ja 

saivatpa monin väl ikysymyksin m.m. ki ihoitetksi kannatta

jansa parl amentin ulk pu le11a tekoih.in, jotka johtivat 

eräiten liikkeen j ä enten idättämjsii 11. 

Mainitaan hallituspuolueen suunnittelevan t ä tä nyt 

alkanu~{:lt1i{~iokautta varten virka- ja puoluepukujen käyt
tämiaen I parlamentissa , mikä määräys tietysti tähtää nuoli

ri s tiläisten tummaan sotilaalliseen pukuun. Koko m8GSSa odo

tetaan ha lituksen esitystä maareformiksi. Pahimpana vas

tuksen a tulee olemaan vaikutusvaltainen perintötilallisten 

ryhmä toisaalta ja kansallissosialistit toisaalta, joten 



ä t" ä ään hal l itU9 ~ R 

mitään pr u tee11i ~ i s t.. ul.'lie ust t " '" - -
kään a a T, llaan 

uontoi een, uo iti hen ma r ef rni s:tki ' n , ik" 

ekin nt a tUl l te. kan s 1 i sosi ,l i s ti e n . iipien alle . 

Hallit, ~en t 'min i mf'sk 'i" "\ 'cu le hel~ot m a n ,juuta-

aislaki e t c tt !!li:::en yrity~ , fil l q. ny jo on hRva ' tt -

• vis "' a merkk . i? . :. ; t .. , et" j uut 'l ' '=. isten !loi :tamin en Tnkarj.n 

t a ou e ämäs t ä t u lee tuot tamaan s i lle erinOffieis ' p' v ikeuk-

. a . V :rma n ämä lai sää ~ne en hallituksen it on jol-

lak in t voin jarrutett 'Ta nIiden to i meen_an oa , mikäl i ei 

Unk r in t~, urellisen el" .. n kokonai utta tc.hdot t t aa 

v aar en. J 'Jpa j :rrki .. t ta!la amani anti e j iti Ul1l"U~ t vat 

kab enke k en asia t a uhuttpp a , että n ä in on as ianl ita . 

Täte k ikk a t u ev a t ie ysti kansaJ.. i . 09i li i t k ä:;tt .. -

h:rväkseen t eVAt v r m i h 1i us t k oh B v i -

t v ikeuksista hyötym .. " • • Kan se.llis osialis t i n p~'rki J ten toteuttami en uurin 

e t e on se , että k ok o Unkarin el" ä on r askaan s ak a i -

en pa'nostuksen alai sena. aks an pe k o n ilmeinen a 

sen seurauksen ~itä ihannoivien vi e r o inen . ·uonn 

Unkari n n akoitet u oitt m a Ber i n i 

t ä k äsin j ohdetu sa k on ertis mutt t ahtui t .. ä vain 

y"täi ynä . Selvä sti onkin t ääll " hRva ittavi a ti et isuut-

ta i'tä, että Berli i nin ystä~J n akk ystävyyttä , t a 

ta oudellisten ;' . m. seikkain erusteella on pidettävä yl-

lä. 
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Ken :!.L sO!'li i '3 t ej " . t el ' ä " . ·tä , et teivpt n '3nää 

Ii ' ku kan:: A.Il · !:el lq oh~ lIe . He> . e"1.r <>v t 0 ~ a li"p.!'l . vi p-

r i t m i t a . ~B tu' a e ' m rkk ' ä , klubi a - - kut en 

u.nn ttua, on t äällä ku I!:'kin 01 i· t i en u olue n ' oht oh"'n-

kil " l i:i , TE'J eki , .. ckhpro .. , 1a, Hub .. ) . n . e. m k u-- , :J 

binsa a , r m i avustu .. ta ksa t • n. e. 

k nsa_li~so,,'?li~tit kann t evat eh-

ottom ti not oa ot a an. ota aksan rinnal' a on he i -

än tunnuk en a . Kun vir ]i n Unkar in kanta on pyrki y ~ 

uolu et omuut een j a kun i Ui t aho k ikin k ~inoin _: i -

t ä än Unkarin u olueet omuuden ä i ;rt t" i seen 

a j an varaamiseen tä rakk nust~r " tä vart en, n ilmei ä. 

iten varsinkin t ä sä uhtee a miel' ite '3t v ireakk a " ti 

kulkevat eri suunt i 'n j miten t oi saalta er ä 'd n val t oj en 

taho t pid tään uotavana kansa lisso i ali s tien avust i s t a 

ja valtaan pääsemisen helpottamista • 

Mainittakoon, et ä järjes t äytyneit ä kanssll is osialis t e-

ja sanotaan ol evan puolitoista miljoonaa. M. m. upseeri s to , 

ja va r sinkin nuore~at · u seeri t cvat tÄ~än liikkeen kannat

t a jia. Täällä s aami eni, ja varsinkin par i n täällä er i t eh

t a i ssa harjoittel emassa olevan Hel s ingin teknillisen korkea

koulun oppilaan pyynnöstäni hankkimi en tietojen mukai s esti 

on todettavissa, että a inakin pääkaupungin työväki on kan-

eallissosia:l;istinen. Poikkeuksen tästä tekevät leipurityönte

kijät, jotka ovat suurimmalta osalta juutalaisia , sekä ehkä -ainoat täkäläiset järjestäytyneet työläiset, kirjapainotyö-

l"iaet, jotka, kuten tunnettua, ovat so!!iaalidemokraat t ej a. 

Kun kommunismilla ei täällä ole mahdollisuuksia B~la Kunin 

kOkeiluj~n jälkeen ja kun jarjestäytynyttä tytsväkeä ~i 

nittavaeti 
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kuin itae tään kan allis os i a l istisen liikkeen palvel ukseen. 

Eräälle upseerituttavalleni on Huba klubissaan mei-

ninnut, että kansal issosi l j s tit ehdottomas ti, jo ennen 

seur avia vaa leja , saavat määr·· ··vän vallan j a ettei hei-

dän pyr kimystään hallituksen muodostamiseksi voi da es t ää . 

Mainit t akoon t· ·ssä , että par isen päivää sitten oli jälleen 

kaksi jäs entä hallituspuolueen klubista siirtynyt Hubayn 

klubiin. Hubay oli vielä maininnut, ettei hän tule hyväk-

symään mitään edustajakamarin tOimenpidettä . 

Kuten t unnettua kypsyy Unkarinkin maaper ä väh.i tel en 

parannusten j uu distusten toteuttamiselle. J otain kaiva-

teen tapahtuvaksi. Tyytymättömyys olevaan on l aajalle le

vinnyt. Kaikki tämä l ankeaa ehdottomasti voimakkaimmi uu

di tukaia ajavan ja par annuksia lupaavan hyväksi ja tällä 

hetkellä siis kansall issosia list ien hyväksi . 

Edellytykset ovat siis 0 emassa kan al i8sosiali ti en 

valtaan pääsemiseksi. Nykyhetken levottomuuden k eskellä voi 

kumminkin syntyä jokin uusi j a odottamaton tekij ä , joka 

vie val tit heidän käsistään. Vaikea t a on siis lopullisiin 

ennusteluihin ryhtyä. 

, ...... 
v.å. ås i ä °nboitajao 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ Budapestiss" , 31 p : nä heinäkuuta 1939 . 

N: 0 1148. 

Herra M i n i s t eri , 
::;- 21 

• Tämän ohessa 1"" etän kunnioitta en Teille 

Budape stin-1Äb etyscön r aportin n : o 18 

Ba1kani11eko politiikan polttopiste. 

Vastaanott aa, Herra Mini~t eri. erin0~ai~e 

kvnnioi tuk eni vakuutus . 

• v . a . asiainhoitaja . 

Herra Ulkoasiainministeri 

Eljas E r k k 0, 

Helsinki . 

UE 12: • IJI. 
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B ... u. ... d .. a ... p .... e ....... :t. .. i .............. SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 . 1 8 ....... . 

i3u da;pe .s.ti..ssa .31 . p : nä 

Asia: Balkanill.ekp ..... poli tiikan ........ . 

. 1l.oU.t.o.p.i s:t g ................................ ....... ......................... . 

Täällä harvin i n euure s a määrä ä l i ' kkuvien huhu-

j en j uko t a on v arsin vaikeat öytää t tuutta . Kun kummin-

kin kulkupuheet Sak po i·ttisen toiminnan aktivisoitumise -

t e Ba kani la k "yvät yhä ·tsepintaisemmiksi lienee nii en 

katsottava l evan jossakin mä" in otu en kans ;r t ä itä-

viä . Eräät ainit ev t t·· än t i innan v i k a tumisen 

van v i Eur open hu m'on ki nittämiseksi pois Danzigin ym-

pärille ki teytyneistä kysymyksist ä. Täm" seli t skään i kum-

mi.nka kie ä it e ian ydintä, Saksan i sä"ntynyttä toi,::, 

minta Unkarin , BUlgqrian, Jugos vian ja Ruma nian suunnalla . 

Seuraavat kaksi seikkaa lienevä t aihe ttaneet sen, e tä 

sa on valinnut juuri tämän ajankohdan toimintansa tempon 

joudut tamiseksi : Ranskan ja Englannin koko huomio tarvitaan 

muaa la. , m. m. juuri Puolan ja Venäjän t aholla , ja toiseksi 

on Balkanin liitto tosiasiassa hajaantunut e ikä entistä 

toa ole korvattu mill· .. · uudella, jot en alue on taas va-

paa poliitti seksi temmellyekentäksi. 

On eiis huomattavissa, että samassa määrin kuin Sak
~ 

sen painostus on helpottunut Warsovan suunnalla on se 

JAKELUOHJE. 

UlI: A4. 

J .... luohjam.n.J • • 

T.vall ..... 
i Ml ..... Ja 1 .... 1 .... .............. mlnl.terl6l1e. 
EI u"om~ tledoltukolln. 
EI ullto~. mutta ulkOlllalnmlnlotwllln tlecIoI.......... 
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tyny kaakosss . Mitä kaikke en ' jaan Sak ~ täm"n he ken 

toiminta B lkanill a kitke e sisään ä j ä " tois a iseksi voi-

uksE'.:si. Pa autettakoon t8 ~ ä mi g iin , et ä 
Balkanilla o i't i en t oi-

min"lan akti vi soi tumin '3n I on useink ' n 'Eu,r 0 s.n 

an r"uh uhk vien iko j n Jähe tymi s t ä . 

n omi uis tOOE'ta , ttä sek ä 

t ii JUI! avia s valli t ee uuri er0 kan an mie ipi t'3en 

virallisen_ eli "fa a ip iti 'kan" vä il ä • Kans k tsoo k i -

k i -- kansalliso . iaJi ~teja ukuunot amat ta __ , j 

eni ten ehkä J goslav i ss , epäi yksel ä Saksan y tii'V'JYttä . Geo-

poliitti.nen asema tai k aupalli et ~uhteet t i lem:r:a :;rhdes-

ä ek" B 19 ria ett ä Unkari ja myöskin Rumani2 kuu. u vP.t 

t";;r elleen Sak an kau palli s e n vai kutu i 'rii n __ t oi s aal-

t ja ääa ia i sesti suu en e rmaanisen na ourin läheisyys-

j painost us toi aalt vat t ·· än kak i naisuud n synnyttäneet. 

Tarkastel takoon t ässä lähinn" Unkaria. Suhta' tuminen 

• Saksaan saattaa Unkarin monen va ikean kysymyksen e t een. Sak_ 

san pelko k _svaa j a m nenmoiset huhut ovat liikkeell ä Sak

san Unkari e asettami ta vaatimuksist, joid en vastalahjoina 

on tarjottu UnkarilIe etuj a poh'oiseses ja idässä. Kun t ämä 

pelko -- ja omi en kansallissosialistien voiman nousu saat_ 

toi leht ienkin palstoille Saksan-vastaisia ilmaiSUja , joissa 

pääasia ssa mai nittiin, al että Saksalla ei Unka riin nähden ole 

mitään vilp1tt6miä tarkoituksia ja bl että Saksa sotaisen 

selkkauksen sattuessa joutuu häViölle, kiiruhti ulkoasiainmi_ 

n isteri Cs Rky noin viikko sitten antamaan Unka r in ti etot01_ 

miston kautta kommunikean, jossa hän selitti, ettei ole Un

karin edun mukaista antaa Saksan tarkoituksista tai Saksan 

voimasta mitään julkilausumia, ja vielä vähemmin Vääristeltyjä 
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tietoja . Vi meksi hän e i len o_ronissa pitämä ään suuressa 

ulkopolii t ti ess puheessa vakuutti "ettei ole olemassB mi t "" än 

nkar in etua, jok olis' ristiri i dassa ak el ivaltoj en ~tu' en 

kans a " , sekä et t ä Unk r i n ulkop litiikka on l oogi ll i en 

l uonnollin n , koska e uunnan määrää Unk r i n "maantieteellinen 

a ema , h i s toriallinen menne isyys ja naapurimaiden välisten ta

l oussuhte i den vastavuoroisuus". 

Täten virallinen Unkari tekee voitavansa saksalais-ys-

·tävällisen fasaadin 

s i . Halutaan varata 

ja Unkarin puolueet omuuden 

aikaa sisä istä rakennus työtä 

moneksi uusien alueiden j älleenrakentaminen 

karin kaikki voimat. Tuntuu m ös 

litymmin kuin aikaisemmin esittäisi 

sitoo 

kuin 

säilyttämisek

varten, koska 

vuodeksi Un

Unkari hil-virallinen 

vaatimuksiaan Unkarille 

ennen kuulunei en alueiden palauttamisen tarpeellisu desta. Tä

mäkin seikka sa seli tyksensä yllämäinitusta j a Sitä paitsi 

vaatimusten esittämisestä pitävät kyllä huolen omat kan 

so iali stit, joiden tunnuksena on so t a Se~san rinnalla • 

Väli t Rumaniaan eivät suinkaan ole parantuneet. Rumania 

varust utuu omall puolellaan r ajaa mahdoll i suuksiensa mukaan 

ja on se toimeenpannut rajal aan osittaisen liikekannallepa

non. Tähän tietoon olen saanut vahvistuksen tänään luonani 

käyneeltä Rumaniassa unkarilais-alueilla ja r aja eu il a kym

menisen päivää matkustaneelta suomalaiselta. Unkarilaisten hä

nelle esittämänä ensimmäisanä kysymyksenä oli eina toistunut: 

"Milloin Unkari saapuu meidät pelastamaan?" Unkarileie-seu

duilla ainakin olivat sotaoikeudet toiminnassa. 

Olosuhteet rajaseudulla ovat levottomat ja välikohtauk

sia tapahtuu runsaanlaisesti. KauppaminieterlBn oeaetopäällikkB 

Sohliok mainitsi minulle, että Rumaniaeta saapuu päivittäin 

Unkarin puolelle lukuisia pakolaisia ja niitten joukossa so!-
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til shenkilöitä j pa täysissä varusteissaan. 

To onen vaaran keskus sijaitsee Jugoslav i se • Kroaat

tien toiminta :L tsemäär äo °.misoilr uden s avutt miseksi tu ee 

yhä kiivaammaksi . Pääm~cränä n samanlai nen asem kuin mikä 

TJnkar ill oli Itävallan keis rikunnan aik oina , iis rso-

n aliunioni . TO O ä sisäinen riit a anta suor astaan viek oit-

t e ev an hyvän tilaisuuden sekaantua J ugoslavian 

Täält ä k äsin on kumminki n vaikeata kuoria t tuus tO°ällä 

liikkuvista kul kupuheiste ja aada elvyo ttä ti ~teen krii-

t ill i syydest ä , ja tilant e en v i r all i n en kehitys , käynnissä 

olev at n euv t telu t y . m. vat a ina tuoreimpina tarjol l a sa-

noma1ehtien pal t oi lla . 

Tode t tak oon t ässä seur aav aa : 

1 . Unka r i on kul uvan kuun l oppuun menne s s ä saat tanu t , 

mahdolli simman suuressa määrin, pu olu stusv oi mansa valmiiks i 

odottama t t omienkin t apaus ten va r alt a • 

2. PUheet s odan va arasta ja sodan väl ttämät tömyydes t ä 

ovat lisä äntyneet. Enemmistönä lienevä t kuitenkin~ ne, jot 

k a eivä t sodan syttymiseen usko. Mitään sotapsykoosia ei 

ole. 

3. Varmana pidetääJ:I" että Saksan j a Englannin välinen / 

voimainmitte1y ei ole vältettävissä. 

4. Voiton katsotaan kallistuvan sen puolelle, jolla on 

tiedossaan Venäjän apu. 

H~~k4 
v.a.asiainhoitaja. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

J. 131ft. 
Budap estissa elokuun 21 p :nä 1 93 9. 

----------_ .. ---

Herra linisteri, 

Tämän mukana lähetän kunn ioittavasti Te i l le, 

Herra Ui nisteri, Budapestin-lähetystön raportin n:o 19 

Tilanne Unkarin näkökulmalta katsot tuna. 

Vastaano t t akaa, Herra Mi nisteri, täydellisen 

kunnioituks eni vakuutus. 

Herra Ulkoasiainministeri 

Eljas E r k k o. 

Helsinki. 

• 

Ui II : • 1/1. 
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BUDA.PESTI SSA OLEVA LÄHETYS TÖ. Sa lainen . 

RAPORTTI n: 0 .19. ...... . . 

Budapestissa .21 p: nä elo kuuta 1,9 39 

A 5 i a : T1le.nn~'h .J1lll;!U;1A. .. 1lWsl;iJml.~ ' __ h .. : . 
.malU ...... .kat.s.ot.t .UDa .•......................... ... 

- t 

saapuessani tänne 011 t "ällä mitä hurj1mpia huhuja 

liikkeellä. Kerrottiin Saksan aikovan lähituleva iSludessa anas-

taa os1a Unkaria ja et tä kun nykyinen hall i t us ei osoi t tau

tunut rii t t ävän myötämi el1se'-si Sak san vaatimuksille. Saksa 

s1 vaa t inut uuden halli tuksen muo ostamista. Viralliselta 

ta on yleistä mi elipidettä monel la tavalla koetettu 

eivätkä nämä huhut luo~ollisest1 olekaan kylmästi ajattelevis

sa piireissä saavuttaneet luottamusta. 

Varmaa onkin, että nämä huhut ovat suuri!luaksi osak si 

tuulesta te~ttuja. Mutta tosiasia on kuitenki n , että Saksa 

.on tehnyt Unka r1l1e vaat imuksia, joihin Unkarin hallitus ei 

ole -atsonut voivansa suos.tua. Mitkä nämä vaatimukset ovat, 

ei ole päästetty julkisuuteen. Saamieni tietojen nojalla uskon 

kuitenkin, että vaatimukset etupäässä koskevat saksalaisten 

jourl:koj en vapaata läpikulkua Puolan ja Rumenian rajoille jo 

ennen sodan syttymistäkään. Sanotaan Saksan aikomuksena olevan 

marss1ttaa sekä Slovakiassa että Unkar1ssa joukkoja Puolan 

rajalle harj01ttaaltsensa 8i ten pa1nostusta Puolaan. Missä mää

rin Saksa tälle.1. a1altaan vaatimuks1a tTnkarllle on asettanut. 

JAKELUOHJE : 

.. Ta.."lallln.Sl •. 

UI 2 : A 4. 

J.keluohJem.lleJ. : 

T.valllnen . 
T.v.lllnen j. no. k.1 ............ __ ... ....... mlnl.terillll • . 
EI ulkomaaeduotukaen lIedoltukalln. 
EI ulkomaaeduotuk •• n. mutta ulkoaalalnminioterllln t ledot

tukalln. 
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ei ole t ä l lä haavaa tarkistettavi ssa. ',fu t ta a inaki n Puolassa 

näyt ään n ' itä uskottavan, j os on totta et tä Puolan ja 

Engl ann in väli s i ssä neuvo t teluissa Puola olisi v aati nut, että 

Englanti an t aa apua "väli l lisenkin vaaran" uhatessa Puolaa, 

jo l lain väl illisellä vaaral la on selitet t y yrrmä r rettävän m.m. 

si t äkin, et tä Saksa lou'-kaa Unkarin tai Liet tuan suvereni

teettia marssittamaHa jou -koja näihin ma ihin. 

Tilanne on Unkari l Ie hyvin vai kea. Unkari l la tu skin on 

eri tyistä hal'J:4 vas tustaa saksalai sten joukko j en l äpikulkua , 

mikäli Rumania on kohteena. Viimeai kaiset rajakahakat, joissa 

sekä Unkarin että Rumanian puolella on ol l ut kaatuneita, 

on kovasti lisännyt vihamielisyyttä Rumani aa kohtaan. Toiselta 

puolen on ku11lenk1n huomattava, että kumman kin maan hal li tuk

set ovat suhtautuneet näihin rajakahakkoihin varsin rauhal lis 

ti, mikä sei.-ka tuntuu osoittavan, että molemmat ha llitukset 

haluavat rauhan säilymistä. Hyvin vaikeata, etten sanoisi 

mahdotont..kin, o11si Unkarin hal lituksen suostua susalaisten 

joukkojen läpikulkuun Puolan rajalle. Puolan ja Unkarin kan

soja, yhdistää niin l äh einen ja vuosisatoja kestänyt ystävyys, 

ettei Unkarin kansaa saada taivutetuksi vihamielisiin toimen

pi teis11n Puolaa vastaan. Tämän täytyy olla SaksalIekin sika i 

tunnettua, ettei ole uskottavaa, että Saksa ainakaan ankaras

sa muodossa olisi vaatinutkaan Unkarilta toimenpiteitä, jotka 

uhkaavat Puolaa. Tästä asiasta unkarilaisten kanssa keskustel

taessa, kuulee toisinaan lausuttavan, että ei ollutkaan onni 

UnkarilIe, että Unkarin harras toivomus saada yhteinen raja 

Puolan kanssa, toteutui ~ Jos tällaista yhteistä rajaa nyt 

ei olisi , olemassa niin Unkari voisi pysytellä syrjässä Sak-
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san - Puolan konrliktista. ~ttä tapahtumat lopu si pakostakin 

vievät Unkarin mukaan sotaan, jos se yleiseksi käy, pidetään 

täällä kyl lä selviönä, mutta ilman tuota yhteistä rajaa ei 

Unkarin kuitenkaan tarvitsisi joutua suoranaisiin vihollisuuk-

s i in Puolan l~anssa. 

Krei vi CslOcy on juuri palannut Saksaan ja Roomaan 

tekemältään matkalta. Virallisesti hän on ol lut vain lomaa 

Viettämässä, mutta todel lisuudessa hän tietenkin neuvotteli 

Unkarin ja Saksan välisten kysymysten selvi t tämisestä. Matkal

taan palattuaan kreivi cslOcy haastattelussa selitti, ettei 

Saksa eikä Italia ole mitään Un arin hallitukselta vaatinut 

tai toivonut ja selittää, että ulkomailla levitettyjen 

tarkoituksena vain on saada Unkarin ystävyyssuhdetta Saksaan 

ja Italiaan häirityksi. 

Viimeaikoina on ulkomaisissa sanomalehdissä näkynyt kir

joituks~, joitten mukaan Saksa käsittäen ettei se t ällä 

haavaa voi saada Danzigia aikoisi lisätä vaikutusvaltaansa 
I 

kaakossa sillä tavoin, että se järjestäisi Un~ rin sotaan 

Rumanian kanssa. Tämän huhun johdosta on sanottava, ettei 

täällä ainakaan uskota Saksan luopuneen aikomuksestaan vallata 

Danzig1a. Päinvastoin pidetä än varman a, että Saksa läheisessä 

tulevaisuudessa toteuttaa aikeensa Puolaan nähden. ~ tästä 

johtuis1 sota Saksan ja Puolan välillä ja ,jos Rumm1a ryh

tyis1 Puolaa auttamaan, niin pidetääa..- kylläkin val'JlJ3.D.a, että 

unkar1 joutuis1 sotaan Rumanlan kanssa saaden liittolalseksensa 

Bulgar1an, joka tahtoo saada takais1n Ruman1an siltä ~l1stämän 
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osan Dobrudzaa. Mutta ajatusta, että sotatoimet alkaisivat 

Unkarin ja Rumanian rajalla torjutaan täällä yleisesti. 

Vaikkakin sodan vaaraa pidetään uhkaavana ei täällä 

kuitenkaan ole ryhdytty sodan varalta yksityistaloudellisiin 

va~einoihin, kuten SVeitsissa ja Jugoslaviassa on tapahtu

nut. JUgoslaviassa on annettu määräys, että jokaisen 

tulee hankkia itselleen tarpeellisia ruokavaroja kuukauden 

päiviksi ja saman tapainen' määräyshän on jo aika! semmin 

annettu Sveitsissä. neensäKään ei Unkarissa m1 t ään sota

hermostuneisuutta ole havaittavissa. 



~ 
\ , 
\ 

~ 
l 
\ 
\ 
\ , 
t 
\ 
~ 
\ 
~ 

ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RYHMÄ: .. ... ..5.= ......... ........ ..... .................. . 

OSASTO: ........ ~ ..... ~ . .t ................................. . 

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

....... 0. .. ~ .. d. .. o.f. .. f?A .~ ..... ~ .. .... QJ.~ ... . /)~ ... /), .. :: -, .. ~ . 

................ .. .................. ............ ~ .. ~ ...... _~ ......................... .. ............................ . 

...................... ..................................................................................................................... .. /'1f... ..... I(l .. ~t 

• ____ "II 



/~./!{4 , 
jI 

SUOMEN LÄHETYSTÖ 

N:o If;5"" Budapest i ssa syyskuun 16 päivänä 1939 . 

, - ,' ! :\ S I A \ N r,;ii I·~.I ~ 

Herra inisteri, 

'~nJ3 n' !o_( ' ~ . J'j. 
2H1 _ y , \ -,: \ l..,' . 

~ ~"Ä s-\ ""~~ 
Tämän ohessa l ähetän kunnioittaen Teill e Budapes

tin-lähetystön raportin n:o 20 

Unkarin suhtautuminen sotaan. 

Ves taanottekaa. Herra ·Unisteri. erinomai sen kun-

nioituksen. vakuutus. 

Herra Ulkoasiainministeri 

Eljas E r k k 0, 

Helsinki. 

111 '1: ...... 
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Viime raporti ssani :nainitsin jo, että Puolen ja Unkarin 

yhteinen r a ja näyttää tuottavan Un arille vai ::euksia. Kuten jo 

puhelimitse ilmoitin, on Saksa uudistanut vaatimuksensa. että 

Unkari sallisi Saksan jouk~ojen marssia UnKarin läpi Puolaan. 

Unkari ei ole toistaiseksi tähän vaatimukseen suostunut, mutta 

tietämätöntä on. kauanko se voi pysyä t ä llä kannalla. Puolan 

täkäläin En lähettiläs on. n i in ke r rotaan. pyytänyt että Unkari 

aseellisesti. vaikkapa kuinka heikosti tahansa, vastustaisi sak

salaisten tuloa. koska tämä lopullisessa rauhanteossa luettai

siin Unkarllle hyväksi. kun. kuten lähettiläs uskoi. Saksa 

lopullisesti saa sodan lculungit maksaa. 

On kuitenkin ilma!. stä. e t tä Urliari ei tule tätä neuvoa 

noudattamaan. J.seell1sesti Unkari ei tule saksalaisten tuloa 

estämään. Toinen a s ia on, ettei Unkari myöskä än nimenomaan tu

le lQ'öntämään saksalaisille läpikulkuoikeutta. mutta jos saksa

laiset siitä huolimatta maahan tuleTat. niin unkarilaiset suh

tautuvat siihen passiiTisesti. 

On herättänyt huomiota. ettei Unkar1 ole antanut puolu-

eettoMUuajulistusta. Eduskunnan ulkoasiainTaliolcunnassa on Unka

rin ulkoasiainminister1 kre1Tl OMky selittänyt tämän johtuvan' 

JAKELUOHJE: 

... ftY.8ll.1nm ............................. ........................... . . 

.............................................. ................................ _ .. . ............. . 

..................................... _ .......................................................... . 
R.:.4. 

Jak.luohj.mall.j. : 

T.valllnen • 
Tavallinen ja 1I.1k0l .............. ......... mlnl.I.ri6I1 •• 
EI ulkomaaedualukaen Iledollukalln. 
EI ulkomaaedu.tukHn, multa ulkoaalalnmlnlot •• llln tIedol

lukalln • 
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siitä, e t tei Un aria uhkaa mikään vaara niitten valtioitten 

puolelta, jotka nyt t ai stelevat Unkarin r a joilla. Tämä seli

tys on lievi:nmin sanot tum omituinen. Csåkyn käsityksen mukaan 

tarvitsisi s i is valtakunnan julistaa olevansa puolueeton vain. 

jds se tuntee itsensä uhatuksi. Todennäköisemmän. joskin vain 

välillisen selityk sen Si ihen. e tt ei Unkari ole puolueettomuut

t aan julistanut. löytää Csåyn puheesta hiukan myöhemmin, kun 

hän sanoo. e t tä puoluee ttomuusjul istus voisi. jos sota jatkuu 

pitemmälle, vaikeutta a Unkarin kansallista elämä ä. Edelleen ul

koasi ainministeri lausuu. että Unkari tulee. jos tarvitaan. 

vii ei seen ::l ieheen puolustamaan elinintressejä ä.n ja turvaamaan 

isänmaansa kab i tyksen. Nämä. sanat saavat oikean merkityk sensä. 

k~ l ukee Rumaniaan kohdistuvan osan puheesta. Tosin Kreivi 

Csl!ky siinä vakuuttaa Rumanian tietävän. ettei Unkarllla ole 

hyökkäysa1komuksia. mutta puhuessaan si tt en unkarilaisen vähem

mistön asemasta Rumaniassa. sisältä ä puhe kyl läkin kätkettyjä 

• uhkauksia Rumaniaa kohtaan. 

Yleinen käsitys täällä on, että j os Neuvostevenäjä hyök-

kää Bessarabiaan. Unkari käyttiiä t ila i suut ta hyväksenBä. ottaak

seen SiebenbUrgenin ja että samalla Bulgaria selvittää Dob

rudsohan kysymyksen. On tosin Unkarissa hyvinkin voimakas mie

lipide, joka aluu. ettei Unkarin missään tapauksessa tule 

ryhtyä väkivaltaisiin k einoihin saadaksensa SiebenbUrgenin. mut

ta jos Unkarille tarjoutuu tilaisuus SiebenbUrgenin valloitta-
, 

misean ilmlll suurempaa vaaraa. niin tuskin Unkari jättää ti-

laisuutta käyttämättä. 

Suurella mielenkiinnolla ja ~öskin osanotolla seurataan 

Puolan taistelua. Mutta vaikuttavalt& taholta olen myöskin 

kuull.. sellaisiakin mielipiteitä. että Puola aivan kevytm1el1-
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sest1 antautu1 t a ist eluun. Mi s sään tapauksessa ei Unkari 

ajattelekaan Puolan auttamista, mikä si lle tosin olisikin 

mahdotonta. Herätt1 huomiota, että ulkoasiainminister1 jo mai

nitsemassani puheessa Puolasta lausu1 vain, että Unkar1 muut

turnattomalla sympatialla seuraa Puol an tai stella. Sitä vastoin 

mini ster1 kehu1 sitä r auhanpoli t iikkaa, jot~ tiussolini ja 

Hitler koko Euroopan hyväksi ova t suori t tane et • 
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SUOMEN LÄHL TYSTÖ 

N:o /IfJ"l Budapestissa syyskuun 18 päivänä 1939 . 

Herra l inisteri • 

Tämän ohessa lähetän kunnioi ttaen Leille Buda-

pestin-lähetystön raportin n:o 21 

Unkarin ulk oasiainministeri t ilanteesta. 

Vastaanottakaa. Herra [inisteri. erinomaisen 

kunnioitu kseni vakuu tus • 

Herra Ulkoasiainminister1 

E 1 j asE r k k 0, 

H e 1 s 1 n k 1 • 

.. ,.,,'''' 
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hlinulla oli tänään lähes tunnin kestävä kesku.stelu Un

karin ulkoasi ainmin1 ster1n kanssa. Keskustelu t apah tu1 juuri kun 

oli tieto saapunut, että saksalaiset ja venäläiset joukot oli

vat kohdanneet toisensa Puolassa. 

011 siis luonnollista, että keskustelu ensinnä kohdistui 

tähän kysymy sean. Kreivi Cs!!kin käsitys oli, että I.Ioskovassa 

jo 011 sovittu siitä, että venälä1set joukot valtaavat osan 

Puolaa ja myöskin pääpiirteissään Puolan tulevasta jaosta. Ve

näläiset ottavat todennäkö1sest1 haltuunsa Puolaa Brest-Litovsk1n 

rauhas'sa määrättyyn raj aan saakka ja Saksa taasen ottanee D8 

osat Puolaa, jotka aikoinaan kuuluivat Saksalle ja Itävallalle, 

luovuttaen kuitenkin todennäköisest1 Slovak1alle sen osan, jota 

Slovak1a kansallisuussy11lä itselleen v01 vaatia. 

Venäjän suht een on Englan t1 ollut täysin väärin in~or

moHu, jatkoi ministeri edelleen. Englanti uskoi, että Venäjä 

s1aäll1s1stä syistä e1 kykenis1 sotaa käymään ja s1 ks1 se 

viell. senk1n jälkeen kun Saksa ja VeDäjl. ol1vat tehneet so

p1111Ultsen, luott1 siihen, ette1 VeniLjl. a1nakaan akt11v1sesti so

taa ryhtyisi, Mielenkiinto 1sta on nyt hava! ta jul1atavatko 

Englanti ja Ranska sodan Venäjäl~. _sin samasta syystIL. 

JAKELUOHJE. J .... luoh ....... n.J., 
T ... I ..... 
T.".II ..... Ja 1 ...... 1 .... .. .... ......... mlnllterlOlI •• 
EI ull! ............... tl.dollu"'lln. 
EI ullto.....aduetuk ..... mutta ulk_laInmlnlaterten tIedol. 

tuItaIIn • .. :" .. 
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jonka vuoksi he julistivat sodan Saksaa vastaan, täytyisi 

heidän nyt julistaa sota Venäjää vastaan. Todennäköisesti he 

eivät sitä tee, mutta se merkitsee silloin myöskin. ettii 

läntiset suurvallat uhraavat Puolan yrittämättäkään pelastaa si 

ja ettei Si~ sotaan ryhdyttykään Puolan pelastamiseksi. 

Mi tkä Venäjän aikeet lähitulevaisuudessa ovat. ei minis-

teri sanonut voivansa arvostella, koska Unkarilla ei ole 

Moskovassa edustajaa, mutta ministeri e i ole niinkään vakuu-

• tettu siitä. kuten täällä yleensä luullaan, että Venäjä hyök

käisi Bessarabiaan. Jos kuitenkin Venäjä hyökkäisi Bessarabiaan 

niin tämä ei aiheuttaisi sitä, että Unkari sen johdosta ryh

tyisi SiebenbUrgeniä. valtaamaan • .A.ksel1val lat tahtovat yleensä 

rajoittaa sotaa. jota vastoin Engl anti ja Ranska haluavat. 

että sota mahdoll1si .. man . ukaan l aaj en tUisi, jotta Saksa jou

tuisi puolustamaan. kuten maailmansodassa. ' yvin pitkää rinta

maa. Unkari erityisesti t oivoo, että sota ei siirtyisi Bal

kanille. koska s illoin on mahdotonta tietää. mitkä kai kki 

• 
• valtiot siihen voivat sekaantua. Huomauttaessani. että tällöin 

kai sentään UnkarillA olisi ainutlaatuinen tilai suus saada 

SiebenbUrgen takaisin, antoi ministeri minun ymmrtää.. että 

tämä. tila isuus voisi myö akin tarjoutu ilman sotaa, sil loin 

kun ailmansodan jälkeisiä. rauhansopimuksia Saksan johdolla 

tarkistetaan. Ministeri lopuksi nimenomaan vakuutti, että Un

kari ei tule hyökklAmään. mutta jos Unkariin hylSkätään. niin 

se on valmis puolustautumaan. 

On toclenDäköistä. ettIL puolala1aia pakolaisia tunkeutuu 

Unkariin ja tule e Unkari ottamaan ne mahdolUsuuclen mukaan 

Taataan. mutu jo. puolalaista .ota~eä y11 ttäl. Unkarin rajan. 

ril.utaan n. • •• 1sta j. interneerataan. 
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Kysymykseeni. uskoiko ministeri sitten varmasti. että 

sot a päättyy Saksan voittoon, sain vastauksen ettei Englanti 

missään tapauksessa saa Saksaa pakoitetuksi luopumaan Puolasta. 

Sodan tragiikka on s i inä, että En[ lanti on ollut vallan vää

rin informoitu Saksan voimasta. Saksalla on nyt jo mitä se 

tarvitsee käydäksensä kolme v uotta sotaa ja kolmen vuoden 

aikana se saa hankitu si mitä se edelleen tulee tarvitsemaan. 

Englanti ei vi elä tiedä mitä Saksan vedenalainen s ota tulee 

merkitsemään . Tämä sanottiin muutamia tunteja ennenkuin tuli 

tieto, että "Courageous" oli upotettu. 

Kun keskuste~ssa myöskin Turkki oli tul l ut maini tuksi 

lausui ministeri, että Turkki oli tehnyt sopimuksen Englan,. 
nin kanssa, osittain luottaen siihen. että länsivaltiot saavat 

sopimuksen aikaan Venäjän kanssa ja erikoisesti vakuutettuna 

siitä. että Italia liit tyisi sot~. Kun nyt Venäjä on päin

vastoin asettunut Saksan pUOl elle, ni in Turkilla ei ole mitä än 

mahdollisuutta auttaa länsivaltoja. Ministeri lausui. minkä mi-

• Diiltln olen useammassa raportissani esille tuonut, että Turkin 

on mahdotonta harjoittaa Venäjän vastaista politiikkaa. Turkin 

osanotto sotaan kävisi jo senkin tähden mahdottomaksi. koska 

Dardanelle ja ei ole vie 11. saatu varustetuiksi. Maalinnakkeet 

kyllä ovat valmiit. mutta suurin osa kanuunoista puuttuu. Nä

mä olivat tilatut Saksasta ja olivat ne jo läht6valmi1na kun 

Saksa v11kkoa annen kuin 'l'u.rJtin-~glannin sopimuksesta tuli 

julkinen tieto, sai siitä vihiä ja sen johdosta pidätti ka

DUWlat saltaassa. 

X'7871D ministeriltii., joka niin usein 011 tavannut Saksan 
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ja Italian johtavia valtiomiehiä, oliko Saksa etukäteen tie

toinen 51 itä, että Italia pysyisi puolueettomana ja oliko 

tämä ehkä jo Saksan ja Italian väli l lä alunpitäen sovittu. 

Tähän vastasi min isteri, että hän puolesta an ei ollut siitä 

tietoinen ja e t tä hän e i edes usko, että Ribbentrop a an 

ol i si sitä ti ennyt . uinisteri sanoi Ribbentropin lausun een , 

että on paljon asioita, joista Hi t ler ja ' u s solini s opivat 

kesken" än ja joista eivät edes hei <Iän oma. t ulkoasia i nministe-

tt rinsäkään ole t ietoisia. Ja tällainen kysymys juuri lienee 

ol l ut Italian kannanotto sodan syttyessä. Sitä vastoin sanoi 

ministeri, että Saksa k oko ajan on oll ut ja edelleen on 

vakuutettu siitä, että Amerikan Yhdysval lat pysyvät puolueet

tomina. 

Tästä siirtyi eskustelu kysymykseen, mitkä s yyt lo

puksi olivat aiheuttaneet, että sota syttyi. Uuistutin minis

terille, että hän ai ais em min oli minulle vakuuttanut, että 

Suomi voi rauhas sa ryhtyä Olympialaisia valmistelemaan, sillä 

tt sotaa ei syty. ainisteri myönSi näin sanoneensa, mutta että 

hän sikäli erehtyi, että hän ei tietänyt, että Englanti 

rastaan halusi sotaa. Hän tiesi, että Saksa ei halunnut so

taa ja että Saksa asettaisi niin kohtuullisia vaatimuksia, 

että ne ei vät sell~isinaan pakottaisi Engl.an tia sotaan. Mutta 

Englan t1 halusi sotaa ja 011 valmi s uhraamaan Puolan omien 

tarkoitusperiensä saavuttamiseksi. Sitä vastoin sanoi ministeri 

tietävänsä, että Ranslla ei sotaa halunnut ja hän uskoi myös

kin, että Ranska tulee ~iiZl sotaa laimeasti. Jos sota 

jatkuu, ni1ll se, kun Puola kerran on taistelevien riveistä 

poistettu, tul se kehittymään voimien koetuksekai Englannin ja 

8akaan välillä. 
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Keskustelun kuluessa kävi useampaan kertaan selville, 

että ministeri ehdottomasti luot t i Saksan voittoon ja hän 

käytti hyvinkin jyrkkiä sanoja tuomitessaan Englannin menette

-lyä, Englanti kun omien J.uultujen etujensa vuoksi uhrasi Puo-

1an. 

~ , 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ Budapestissa syyskuun 30 p:nä 1939 . 

No / f!fo, 
;::":,0,: IAI HI'.l!f'ilSTC 

" ,21 /:ny Ja.{ U.I~ J(. 

1//{} - ~~_~.:_~ _l,r-L"_.itl_, 
:ll~1 OSA",TO ASIA 

Herra ,Ministeri, 

Tämän ohessa lähetän kunnioittaen Teille Buda-

pestin-lähetystön raportin n:o 22 

Unkarin ja Venäj,än suhde. 

Vastaanottakaa, . Herra Ministeri, erinomaisen 

kunnioitukseni vakuutus" 

Herra Ulkoasiainministeri 

E 1 j asE r k k 0, 

Helsinki. 
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Ei ole vielä kulunut pitkää aikaa siitä kun Neuvosto-

Venäjä, ei aivan diplomaattisella tavalla, karkoitti Mosko-
\ 

vasta Unkarin lähettilään. Unkarin 1ähettiläänhän täytyi pois

tua Moskovasta 24 vai oliko se 48 tunnin sisällä ja nyt 

jo on Unkari pyytänyt ja saanut aggrementin uuden lähetti

lään. lähettämistä varten. Täytyy myönt ää, että sen kohtelun 

j ä lkeen, joka tuli Unkarin lähettilään osaksi Moskovassa,oli 

verrattain nöyryyttävää Unkari11e pyytää saada lähettää uusi 

lähettiläs. Katsoin sentähden asiakseni käydä ulkoasiainminis

teriön poliittisen osaston päällikön puhei l la saadakseni lä

hempiä tietoja asiassa. 

Ministeri Giczi oli hiukan hämillään asiaa selosta

essaan, joskin hän koetti sille antaa vallan luonnollisen 

värityksen. Hän sanoi, että kun Venäjä oli ilmoittanut Un

karille, että se ei halua, että Unkari11a on lähettiläs 

Moskovassa, niin se samalla 011 vii tannut siihen, että se 

toivoi, että silti Venäjän ja Unkarin väliset diplomaatt~

set suhteet eivät katkea, vaan että kumpikin maa valtuut

taa jonkun lähettilääDaä toisessa maassa edustamaan itse~ • 

JAKELUOHJE, 
TaTall.1na. 

".,'" 

..... Iuohjemall.j., 

T .... I ..... 
T_I ..... Ja 1....... .... . .......... mlnl.terlllll •• 
EI ............... tIedoItWaIln. 
EI ... omueduetuk_. mutta ... oaIaInmInIatwIOn tledoI....... 
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Huomautin tähän, että Unkarihan tämän ehdotuksen hylkäsi 

ja että siis diplomaattiset suhteet todellisuudessa kat

kesivat. Tämä täytyi ministeri Giczin myöntää, mutta hän 

sanoi, että tosiasiallisesti Par 'isin kautta oli kuiten

kin ylläpidetty jonkinlaisia diplomaattisia suhteita Unka

rin ja Venäjän välillä. Tämä onkin t otta, sillä tiedos

sani on, että Unkarin entinen Moskovan lähettiläs minis

teri Jungerth kesällä ainakin jonkin aikaa oleskeli Pa

riisissa ja kävi neuvotteluja Venäjän suurlähettilään 

kanssa. Edelleen kertoi ministeri Giczi, että kun Litvi

noff, jota Unkari täydellä syyllä piti pääsyyllisenä 

siihen , että Unkarin lähettiläs karkoitettiin, oli kukis

tettu, katsoi Unkari sopivaksi tiedustella Venäjältä, oli

ko Venäjä edelleen sitä mieltä, että Unkarilla ei tule 

olla diplomaattista edustajaa Venäjällä. /Huomautan tähän, 

että Unkari ei suinkaan heti Litvinoffin kukistumisen 

jälkeen tätä tiedustelua tehnyt, vaan vasta Saksan ja 

Venäjän sopimuksen tultua tunnetuksi/. Unkarin tieduste

luun antoi Venäjä suosiollisen vastauksen ja kun Unkari 

sitten pyysi aggrementtia Varsovan lähetystönsä lähetystö

neuvokselle, tri Krist6ffille, niin aggrementti myönnet. 

tiinkin jo 24 tunnin sisällä. 

Onkin tietysti Unkarille aivan välttämätöntä, että 

sillä nykyoloissa on diplomaattinen edustaja Moakovassa, 

sillä ovathan Venäjä ja Unkari nyttemmin rajanaapureita. 

Olen jo pari kertaa viiaeisissä raporteiss&D.i huomautta

nut, että se ilO, joka aluksi vallitsI sen johdosta, 
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että Unkari oli saanut yhteisen rajan Puolan kanssa, on 

muuttunut huolestumiseksi ja tämä huolestuminen on varsin

kin nyt käynyt suureksi, kun tämä raj a onkin muuttunut 

Unkarin ja Venäjän yhteiseksi rajaksi. Unkarissa pelätään, 

että tämä yhteinen raja voi antaa aihetta selkkauksiin 

Unkarin ja Venäjän välillä tai että ainakin Venäjä voi, 

jos se niin haluaa, provosoida tälläisia selkkauksia. 

Tähän pelkoon antaa erikoisen aiheen se seikka, että nyt 

kyseessä olevalla alueella väestön enemmistö on osittain 

ukrainal.aisia, osittain vähävenäläisiä ja että nyt jo on 

havaittavissa 

eelta rajan 

tyminen on 

jommoinenkin 

yli nykyiselle 

jo huolimatta 

väestön siirtyminen tältä 

Venäjän alueelle. Tämä 

siitä, että yhteinen raja 

alu

siir

on 

vasta ollut olemassa noin viikon verran, saanut sellai

sen laajuuden, että kerrotaan noin tuhannen henkilön siir

tyneen Venäjän puolelle. Tä~ä siirtymistä ei voi selit

tää ainoastaan kansallisilla syillä, vaan siihen vaikut

taa myöskin, ja ehkäpä pääasiallisestikin, se seikka, että 

tällä alueella on vallinnut ääretön klSyhyys, j ota Unkari 

näin lylqessä ajassa ei ole kyennyt poistamaan. Unkaris

sa pelätään edelleen, ettei Venäjä, jos se aiheuttaa 

konfliktin, tule tyytymään ainoastaan Unkarin viimeksi 

saamaan alueeseen, vaan että se voi asettaa suurempia

kin vaatimuksia. Eikä Unkari edes uskalla luottaa sii

hUl, että .e tällaisen konfliktin sattuessa saisi apua 

Sakaalta. Kun Unkari ei, kuten aikailllema1n olen rapor-
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toinut, myöntänyt Saksalle vapaata läpikulua Puolaan,x/ 

niin huononivat Saksan ja Unkarin välit huomattavasti. 

Täällä kuulee unkarilaisten lausuvan, että kun ~i-

laiset eivät päättävästi asettuneet Saksan puolelle, niin 

Saksassa katsotaan, että Unkari yritti istua kahdella 

tuolilla ja pelätään, että Saksa tästä tekee johtopää

töksensä. Toivotaan kuitenkin, että, joskin Puolan ~ajal-

la oleva alue kadotetaan, mikä itseasiassa Unkarille ei 

enää merkitse mitään sen jälkeen kun sillä ei enää ole 

yhteistä rajaa Puolan kanssa. Unkari saa korvauksen Sie

benbtirgissä. Virallisissa unkarilaisissa piireissä vakuu

tetaan tosin edelleen, että joskin Venäjä valloittaa 

' Bessarabian, niin Unkari ei tule hyökkäämään Siebenbtir

giin, mutta yleinen käsitys maassa on, että jos Bessara

bia valloitetaan, niin samalla ryhdytään Rumanian suurem

paan jakoon siten, että Unkari ottaa Siebenbtirgin ja 

Bulgaria Dobrudzan. Toiselta puolen vakuutetaan kuitenkin, 

eftä Saksa tekee voitavansa rauhan säilymiseksi Rumani

assa, kuten Balkanilla yleensäkin, koska Saksa toivoo 

tuontinaa Ba1kanin maista voivan esteettömästi jatkua. 

i/ 
BukarestiB-lähetyst6n eräässä äake1ses~ raport1ssa aa-

no~, että Sak.. 011 vaatinut sot1las111ttoa UDkarin 

iaDa... tällaista ... aatiawlta Bak8a ei ole t.-t, T&aD 

011 Bak8a aiJl0aa1ifa ..... timlt ~ ouko1l1een Taputa lAp1kul
kua UDltaria kautta, kuta raport1aaaD1 11.0 20 olen ker
tonut. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 
Budapestissa lokakuun 9 p :nä 1939. 

Herra Mini steri, 

Tämän ohessa lähetän kunnioittaen Teille Buda-

pestin-lähetystön raportin n:o 23 

Unkarin ulkoasiainministeriön käsitys sodan päättymisestä. 

va~aanottakaa, Herra Ministeri, 

nioitukseni vakuutus • 

Herra Ulkoasiainministeri 

E 1 J asE r k k 0, 

Helsinki. 

UI ,., • ..,. 

erinomaisen kun-
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Asia: Unkarin ulkoasiainministeriön - ; u-':·-.-.- ------' - ~ 
I . '" . 

käaitya ...... .s.o.d..an ...... päät.:tlmi.s.e.s.1i.ä . .......... . ~ I -. ................................................... ..................................................... 

Kävin eilen ulk oasiainministerHissä ilmoittamassa aggre-

mentin myöntämisestä parooni Villanille. Keskustelin samalla 

kansliapäällikön, ministeri Vörnlen kanssa. Hän ei uskonut, 

että rauha saataisiin syntymään , koskä Englanti ei ni in 

p\an anna perä än. Tätä hän kovasti valitti katsoen sii

hen. hävitykseen, joka sen kautta Eurooppaa uhkaa. Mutta 

Saksan lopullisesta voitosta ministeri oli aivan vakuutet-
, 

tuo Niinpä hän lausui, että on aikaisemmin leikillä sa-

nottu, että voi käydä niinkin, että Hitler Buckinghamin 

palatsissa sanelee rauhanehdot. Tämän ~ielipiteensä hän pe

rusti siihen, että Saksalla varmasti nytkin, kuten aina 

aikaisemminkin ennen jokaista sotaa on ollut joku suur em

moinen keksintö, joka on antanut sille teknillisen ete-

vämmyyden vastustajan yli. Tätä oletettua teknillistä kek-

sintöä ei Saksa ole vielä tahtonut käyttää Puolaa vastaan, 

koska se siitä selvisi muutenkin, mutta jos sota länsi. 

Eurooppaa vastaan alkaa todenteolla, niin voi, olla, että 

saamme vielä nähdä ihmeellisiä asioita. 

JAKELUOHJE. 
!ravallinen. ---------_ .. _ ...... _._ .... _ ............. . 

................ _ .... __ ...•. _-----_ ... _ .. ------_._ ... --_ .... _----
--_ .. _------_ .. _----_ ................... . 
• "A ... 

JateluohJemoUejo: 

T ... II"*>. 
T .... II ..... J. lIoIkol .............. .. .... mlnloierlOUe. 
EI ulk~ tIecIoH'*alln. 
EI ulkomaaeduotut_ mutta ulkoaalalnmlnloterllln tIedoI......... 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

N:o.lr, i. Budap esti s sa lo~kuun 9 päivänä 1939 • 

Herra ~ini steri , 

. ', ; iH" I N 1 ~·rr . . 1 ~ 

.. ' ~!. Jry Y".!, .. :J:J1 ' 
/~~~~ - 'J~ . ,~ __ ~ _ ', , _ h 

f r~;fr" 
T~än ohessa l ähetän k unn ioi t taen Teil l e Buda-

pesti n -lähet ystön raport i n n :o 24 

Keskust elu Ruotsin l ähet t il"än kanssa . 

Vast aanotta :ma , Herr a .U nis t eri , erino:nai sen kun

noi tukseni va' illu tuS • 

Her ra Ulkoasi a inministeri 

Eljas E r k k 0, 

Helsinki. 

111111 ..... 
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" A \ O ... A~ , i ,, :;1'" 

a_ c.z j 
As i a: K.e.skua.t .e1u. ..... Ru,Q.t.s1ll. ..... l AAt;Ll;::: ... . 

tillän. ... .. kan.s.sa .......................... ............................ .. .. . 

r 
Vai l(' akin Ruotsin lähettilä s Helsingissä todennäköisesti 

on esi t tänyt samat ajatukset kuin hänen virkavel j ensä t äällä, 

katson kuitenkin olevan syytä tehdä selkoa keskustelusta, 

joka minulla tänään oli Ruotsin täkäläisen ~i nisterin kanssa. 

Ministeri Unden, joka aikaisemmin on ollut lähettilä änä 

Virossa ja Latviassa lausu1, ette1 hän koskaan ole uskonut 

näitten valt101tten pysyvä1syyteen. Hän san01 jo s i ihen ai kaan 

Ruotsiin irjoittaneensa. että Ruots1ssa erehdytään, j os luul-

laan, että Viro ja Latv1a vois1vat tarjota jotain suoja

muur1a Venäjää vastaan. Sella1nen käsitys oso1ttautuis1 kohta-

10kkaaks1 erehdykseksi. To1s1n on Suomen laita. Ja s1tten 

min1ster1 esi tt1 tu.nnettuja peruste1 ta. minkä tähden Suom1 on 

katsottava lähinnä kuuluvan Skandinav1an maihin. 
.J 

Tietämättä vielä mitä Venäjä t ulee Suomelta vaatimaan 

ministeri sano1 uskovansa, että vaatimukset eivät tule olemaan 

vallan suuria. Mutta vaikka ne olisivat suuretkin. niin Suo

mi e1 saa antaa ristiri1dan johtaa tällä hetkel1ä sotaan. 

Tämä aika on Suomelle mahdoll1s1m.'llan epäedull1nen. SUom1 ei 

voi mitään odottaa apua. Jos SUomi ehkä kerran vielä Joutuu 

ta1stelemaaD Venäj~ kanssa. ni1n on vali t tan. aika. jolta 

JAKELUOHJE. ......Iuohjem.n.j •• 

T ..... I ...... . 
T .... II .... j. 1 ....... .... .. ............ mlnIaterlOlIL 

","1] "ne. __ .. _ ____ ._._ ................................ . 
EI u.~ tIedoItukal ... . 

................ _~._ ................ -.. _ ......... _ .. -- .. _. __ ... _ .. -.......... _ .. EI uIk~. mutte ulk ...... nmlnl.terllln tIectoI-
tukaIIn. 
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on Suomelle edul lisempi. Tällainen a i ka voi t u l la. Nykyi nen 

sota vOipi vie lä tarjota aavistamattomia mahdol lisuuksia. Jos 

SUomi nyt ryhtyy sotaan, niin seuraus on va in, että se 

pyyhi t ä än kansakuntien joukosta pois ja kun sen aika ehkä 

vielä tulisi, niin se ei voi sitä käyttää. 

Venäjän vaatimuksiin suostuminen ei merkitse, että Suo

mi suostuisi puolueettomuutensa loukkaa mi s een. Puolueet tomuuden 

kanssa Venäjän va atimuksilla ei ole mi t ä än t ekemistä. Venäjä 

ei virallisesti ole sodassa minkään v alti on kan s sa, mutta 

sitä aitsi se mitä Venäjä vaatii Suomelta e i millän tavoin 

vaikuta Saksan ja länsivaltojen väliseen sota an. "Suomi on", 

sanoi ministeri Unden, "nyt verrattavissa h enkilöön, jota vas

taan rosvo ojentaa ampuma-aseensa ja jolla on valittavana 

kuoleman tahi oma isuutensa osan luovuttamisen välillä". 

"Tuskin voi edes sanoa", jatkoi ministeri, "että Suomi 

ryhtymällä sotaan osoittaisi sankarillisuutta. Kuka nyt puhuu 

• Puolan kansan sankarlllisuudesta? Täällä Unk arissa sanovat kaik

ki, että Puolan hallituksen menette17 011 mieletöntä~ 



\ , , , , , , 

ULKOASIAINMINISTERIÖ 

. . J--' 
RyHMÄ: ........................................... .......... ............ . 

OSASTO: ............. c:.. ....... 7..l. ........................ . 
"""'-

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

-tt~.: ... ':! .:::J ... 1..., 
. ,,-

.............................................................. ~ ......... .!.~ ................................... .......... . 

............ .................................. ........................... .................. _ .................................... _ ..................... ....... j1(~ ... .. l 1Ji . 



• 

• 

SUOM EN LÄHETYSTÖ 

FINN KÖVETSEO 

N:o. /Jl7 

Herra t in1ster1, 

BUdapestissa lokakuun 9 päivänä 1 93 9 • 

. ' . 

Keskustelu Ruotsin lähettilään kanssa. 

Oheisena lähetän kunnioittaen yhden jäljennöksen 

tänään lähtevän kuriiri, kapteeni Eski1 Peuran mukana 

Te~lle osoittamastdni ot s akeasiaa käsittelevästä rapor

tista. 

Vastaanottakaa, Her::-a Mi n i steri, erinomaisen kun-

nioitukseni vaku tus • 

Herra Ulkoasiainministeri 

Eljas E r k k 0, 

Hels ·ln1t1. 



BUDAPESTI SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen . 

RAPORTTI n:o . 24 .. . 

Budapest1 ssa ... Q. p: nä .;/;/t'l k uuta 19 . 3~ 

As i a : ltestua.tal.u ... Ruo.t.a1n ... lähe.t,~ , 

-" ·aID··· .. kallS88 . ... .... ..... .. 

Va1~kak1n Ruotsin lähettilä s Hels1ngis~ todennäköisest1 

on esi t tänyt samat ajatuks et kuin hänen virkaveljensä t äällä, 

katson kuitenkin olevan syytä tehdä selkoa keskustelusta, 

joka minulla tänään oli Ruotsin täkäläissn ministerin kanssa. 

Ministeri Unden, joka aikaisemmin on ollut lähettiläänä 

V1rossa ja Latrta8sa 181111111, ettei hän koskaan ole uskonut 

näitten valtio1tten Pys7Vä1syyt8en. Hän sanoi jo siihen aikaan 

Ruots1in kirjoittaneens8, että Ruotsissa erehdytään, jos luul

laan, että Viro ja Latvla voislvat tarjota jotain lUoja

muuria Venäjää vastaan. Sella1nen lcäa1t,.s . oso1Uautut81 kohta

lokkaaks1 erehdyksekal. Tois1n on Suomen la1ta. 1a .s. Um 

min1steri 881 U1 tunnettuja perushua , lIinkll t&hAen Suomi on 

kataottava lählnnlL tuulUTan Skand1nav1an ma1hin. 

'l'1etlLlllätt& rtelA ml ta. VenAjlL tulee SUO!llGUa vaatimaan 

II1n1aten sanol uakOYanaa, ettA vaatS,mukaet eivät 

vallan llUuria . tta nJ,kJta ne olisivat .uuretlt1n, nU.Il SUo-

111 e1 saa antu. rl.Url14a johtaa tällA hetkella aotaa. 

'I'IIIIl aUta 011 SUlllelle Jah4ol1le11D!!18.1l .pla4ulllnm. suold.· e1 

.01 m.ua KO" ......... z .. sa_ ebka kunll neW jcnaWlI 

tatatel __ " .... j .. aa.... aila _ 9&11''''' alU. Jaa 

.JAKELUOH.JE 1 .J.teluohjemalleja: 

" faUlu.. ... L ............................ . Te .. IIi.-. 
Ta.all'" Ja lIalkoi .......... ....... mlnlatllrilllle. 
EI ulko ..... "d ... tuko.n tiedoltukalln. 
EI .. Iko ...... :ctuatuka.n. mutta ulkoulalnminl8terlOn tIedoi-

1IIk.11n • 
• 1 : ... ........... ....... ...... ........ .. .. .. ...... ....... ................................ .. 



2. 

S 0 el1e edul11e pl. ällainen alka vol tul la • . Nyky1nen 

eo'. volpl vielä tarjota &aVia' attom1a mahdollisuuksia . Jos 

om nyt ryhtyy sotaan. n1l e.urnua on vain. että se 

pyyhliäID tAnaakuntlen joutoata pOla ja sen .1 a ebki 

violä 'ullll. niin ee el vol sltä J'tlää. 

Ve Jim vaatIllUks11D 8uoei'U.'ll1nen e1 lIIerkl tae. niä Suo .. 

• 1 euo8tu1ei puolueett uuten.. louk mie.en. luoluaett en 

• kansaa Venä jän vaati elUa e1 ole II1t· t&k_latä. Venäjä 

e1 vlr lltaaatl ole sodassa lntUän valtlon utta 

a1 •• itä V 3ä vaati 1 Suo 1ta e1 ml1 'n tavo1n 

val 88ll j 1 oJen väliseen sotaan. "SuotU on" , 

sanoi lnlshrl Unden. "Jl7i verrattaviasa henkilöön, jota v 

ta rosvo ojent &Dl UM-aseena ja jolla on val1 ttavana 

oleman ~1 0 leuut oean luo ttamda8D välIllä" • 

• 'l'Ua 1n vol eda. ano.- , jatko! nlat.rt, "et Suoc1 

80taan oaolttais1 aanltarill1euutta. Kuka nyt puhuu 

olan kuaQ S&Jlkar1111wudeeta? 'l'älillil Unkar1a88 sanovat kalk-

ki, attA olan hallttuksen n.ttely 011 el.eWntä': 

Onn1 Talaa. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

No J~Jl. 

Budapes t i ssa l okakuun 23 p : nä 1939 . 
.... ... ..... _---

. _:~~ l~ : ~ ' J ~ .. ~ ~ .I : .' 

Her ra Ministeri , 

Tämän ohessa l ähetän kunnio i ttaen Teille Buda -

pestin- l ähetystön r a por tin n : o 25 

Säilyykö rauha Unkar i s sa ja Balkanin valtioissa ~ 

Vast aanot t akaa , Her~ a i nisteri , erinomaisen 

kunnioi t uks eni vakuutus . 

Herra Ulkoasi ainministeri 

E 1 j a 8 E r k k 0, 

Helsinki • 

........... 
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As'ia: .. SäilyYkö rauha Unkarissa 
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Venä jän viimeaikainen aktiivinen politi ikka on aikaan 

saanut t äydellisen käänteen Balkanin valtioiden ja Unkarin 

ulkopoli t iikassa. 

Vielä joku aika sitten Unkarissa miltei ilolla odo-

tettiin, että Venä jä hyökkäisi Bessarabiaan, jotta Unkari 

siten olisi saanut tilaisuuden vallata Siebenbtirgenin. Tosin 

jo aikaise.mmin Unkarin hallitus, kuten olen raportoinut, il-

moitti, että se ei aijo väkisin riistää Rumanialta Sieben-

btirgeniä, vaikkakin tilaisuua siihen tarjoutuisikin, mutta 

vallan yksimielinen mielipide maassa oli toisella kannalla. 

Nyt sitävastoin ovat mielipiteet kokonaan muuttuneet. Venä-

jä on nyt Unkarin rajanaapuri. Jos Unkari uhraa voimansa 

taistelussa Rumaniaa vastaan, niin on pelättävissä, että 

VeDäjä käyttäisi tilaisuutta hyökätäkseen heikontunutta Unka-

ria vastaan. Että sodan uhka Rumanian ja Unkarin välillä 

.. AKELUOHolE. 
Tavallinen. ----_. __ ..... -_._ ................................. . 

_ .-1---... ---.-.... -.----.. --............... . ...... 

...... luohj.m.lI.j.: 

Tavallinen. 
Tavallinen j. IlsIItal ................... mlnlat.rIOlI.. . 
EI ullt-.duatultMn tledoltuUlln. 
EI ulllomaaeduatullHn. mutta ullt ..... lHIIinIaterllln tledol

tublln. 
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oli vakava, osoittaa se seikka, että kumpikin valtio oli 

lähettänyt rajalle huomattavia sotajoukkOja. Nyt ovat olosuh

teet muuttuneet. Jo joku aika sitten saatiin nä ideh kahden 

val t ion välillä aikaan sopimus, jonka mukaan he poistivat 

rajoiltaan ylimääräiset sotavoimat. Tämä ei kuitenkään mer

kitse sitä , että Unkari olisi luopunut Siebenburgeniä tar

koittavista vaatimuksistaan. Unkarissa on se käsitys vallal-

la, että kun nykyinen sota kerran päättyy , niin Unkarille

kin suodaan oikeut t a. 

Sovinnon syntyminen suoraan Rumanian ja Unkarin vä

lillä olisi kuitenkin ehkä ollut vaikea ilman välittäj ää . 

Eivä t hän viimekeYäiset ja - kesäiset neuvot t elut näiden valti

oiden välillä johtaneet mihinkään tulokseen. Rauhan aikaan

saaminen onkin pääasiallisesti Jugoslavian ansio. Se tunnus-

• tetaan yleisesti. Jugoslavia on vuosien kuluessa määrä tietoi-

sesti toiminut rauhan rakentamiseksi Balkanin valtioiden kes

ken. Tähän rauhaan se on halunnut saada Unkarinkin. Ja Ju

goslavian onkin onnistunut saada suhteensa Unkariin niin hy

viksi, että miltei voidaan toollä hetkellä sanoa niiden ole

van ystävälliset. Erityisesti sanotaan Ma~ekilla olevan suu

ret ansiot Unkarin ja Rumanian välisen sovinnon syntymises

sä. Kroatialaisena Ma6ekilla on vanhastaan läheiset suhteet 

unkarilaisten kanssa, ja vaikkakaan hän ei luonnollisesti 
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itse j ohtanut sovinnon hi eromis ta, l i enee hänen vaikutuksen

sa kuit enkin ollut erittäin suuri. Serbialais- kroatialainen 

sopi mus on t ä ten j o ulkopoliittisest i Jugoslavialle kantanut 

ensimäisen hedelmänsä . 

Sitä vastoin on Bul garian suhde Rumaniaan edelleen 

epäselvä . Bulgaria ei halua luo pua aikeistaan saada takai

sin Etelä- Dobrudzaa tilaisuuden siihen sattu essa . Onko vielä 

selvittämättä oleva ha l lituskriisi Sofiassa yhteydessä tämän 

kysymyksen kanssa, kuten on väitetty, ei ole varmaa. Mutta 

joka tapaukse~sa Bulgarian voimat ovat li i an heikot voidak

seen vakavasti rauhaa häiritä. 

Uuteen vai heeseen j outui kysymys rauhan säi lymisestä 

Balkanilla , kun Turkin ja. Venäjän neuvotte lut alkoivat Mos

kovassa. Näitä neuvo tteluja seurattiin sentähden niin hyvin 

Unkarissa kuin kaikissa Balkanin valtioissa mitä suurimmal

la mielenkiinnolla. Jos Venä jä olisi saanut Turkin pakote

tuksi alistumaan vaatimuksiinsa, niin pidetään s elviönä, että 

Venäjän ja Turkin sopimus olisi muodostunut lähtökohdaksi 

Venäjän aktiiviselle politiikalle Balkanilla. Ensinnä olisi 

tullut Rumanian vuoro, sitten ehkä Unkarin ja pian olisi 

sota voinut levitä yli koko Balkanin. 

Vaikkakin Jugoslavian ja Turkin suhteet j o .kauan oli

vat olleet erittäin läheiset, olisi Jugoelavian vaikutus yk-
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sin ollut liian pieni estääkseen Venäjän- Turkin sopimuksen 

syntymisen. Uskaltaakseen vastustaa Venäjän vaatimuksia täytyi 

Turkin olla varma siitä , ett ei sitä uhkaisi mikään vaara 

muualta päin , ennen kaikkea, että Italialla ei olisi 

hyökkäysaikeita. Länsivalt oj enkaan Turkille lupaama apu 

r ä ttänyt r iittävä sti luottamusta Turkissa, k oska, jos Tur kki 

01is1 joutunut Venä jän ja I talian väliseen puristukseen, 

länsivaltojen antama apu olisi ollut varsin problemaat tinen. 

Italialla oli sentähden ratkaisu käsissään j a samaan aikaan, 

jolloin Saradschogl u n euvotteli Moskovassa, neuvott eli Turkki 

sekä l änsivaltojen että Itali an kanssa. ltseas i a ssa ei li en e 

ollut niinkään vaikeaa saada Italialta tar peellisia takeita 

Turkin j ättämisestä r auhaan, sillä Italian Balkanin politiikan 

tarkoi tuksena on niinikään rauhan säilyttäminen siellä. Ker-

• rotaan, että jo Ital ian suurlähettiläs Bastilliani Lontooseen 

saapuessaan oli antanut vakuutuksen Italian rauhalli8~8ta ai

keista Turkkiin nähden. Onko Italialle l~~attu joitakin kor

vauksia tästä asenteesta, ei ole tiedossani. Se ehkä ei ol

lut tarpeellistakaan. Italia on nykyään Europassa ain oa suur

valta, jonka ulkopolitiikka on puhtaasti antibolshevistinen 

ja jo tästä johtuu, että Italia ei halua heikontaa Turk

kia, jos kerran Turkki on Venäjän uhkaama. Mutta lisäksi 

tulee vielä, että Italian laajentumishalun kohteena toden-
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näköisesti ei ollenkaan olekaan Turkki. 

Muuten ovat Balkanin vallat ja Unkari tällä haavaa 

siinä onnellisessa asemassa, että niin hyvin länsivallat kuin 

Saksakin toivovat rauhan säilymistä niissä. ikaisemmi~~an to-

sin länsivallat yrittivät saada Balkanin vallat Saksaa vas-

taan, mutta kun se ei onn.istunut, niin hekään eivät halua 

rauhaa Balkanilla häiritä. Saksan edun mukaista taasen on 

tt koko aj an ollut rauhan säilyminen kaakkois-Europassa, koska 

nämä maat ovat kaupallisissa suhteissa niin erikoisen t ä r-

keät Saksalle. Uskotaankin sentähden, et t ä jos Saksalla 

yleensä on jotakin mahdollisuut t a vaikuttaa hillitsevästi Ve-

näjään, niin se käyttää tätä mahdollisuuttaan juuri Bal ka-

nin valtojen hyväksi. 

Sellainen kuin valtiollinen t ilanne tällä haavaa on, 

näyttää siis siltä, että sota ei tule ulottumaan Unkariin 

eikä Balkanille. Tällä en kuitenkaan tahdo sanoa, että tääl-

l ä pidettäisiin mahdottomana, että Venäjä riistää Rumanialta 

Bessarabianx{ mutta jos niin tapahtuukin, J niin tämä seikka 

xl Tässä yhteydessä palautan mieleen keskustelun, joka minul
la oli Kööpenhaminassa ollessani Venäjän sikäläisen lähetti
lään Raskolnikoffin kanssa, joka sittemmin Sofian lähettilää 
nä joutui pakenemaan Tshekan kynsistä ja jonka kohtalosta 
my6hemmin ei ole saatu varmoja tietoja. Kun Venäjä ja Ru
mania silloin juuri olivat solminneet hyökkäämättömyyssopimuk

sen, tiedustelin Raakolnikoffilta, merkitseekö tämä sopimus, 



• 

• 

- 6 -

sellaisenaan ei todennäköisesti aiheuttaisi muita sotaisia 

toimenpiteitä täällä pä in. 

Siitä huolimatta, että rauhan toiveet Unkarissa ovat 

hyvät, on t äällä vallalla hyvinkin su~i sodan pelko. Pel-

ko kohdistuu kuitenkin tällä haavaa yksinomaan Venäjää koh-

taan. Vaikkakaan Unkarissa ei ole täydellistä mobilisatio-

ta toimeen pantu, havaitsee jokapäiväisessä elämässä, että 

Unkarikin on valmistautunut aseellisesti puolue ·autumaan • 

että Venäjä on luopunut vaat1maata Besaarabiaa takaisin. 
Tähän vastasi Raskolnikoff jyrkästi, että Venäjä ei kos
kaan tul.e luopumaan Beaaarabiaata. Ja kun minä . kysyin, 
IDi ten. tällainen vaat:1mWl aoval tuu tehtYJn h1'ökkä.äJDättlSmn-e
aopiJllukaeen, kohautti lAhettilä8 olkapäitään ja sanoi että 
sopimuksia ei tehcll. n 1 lrld a ailroja varten. 
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Asia .Taistelu Dardanelleis~a ...... J.~ .... .. 
... t.il.anp.~k~tsaus Ba lkanin val t ioihin . 

Voi daan san oa, että ta i s te lu Dardanelleista on al ka-• nut j oskin t oista i s eksi diplomaattisin asein . 

Ens i mmäiseks i hyökkäyk seksi Dar danelle j a va staan voi-

daan ka t s oa Venä j än neuvotteluj a Turk i n ulkoas i a i nmini s teri n 

kanssa. Si llä kertaa Ven ä j ä ei vielä saanu t haluamaansa 

mää r ä ämisvaltaa Dardan ellien yli. Turkki oli t urvannut s el-

käpuolensa j a saatto i sentähden kieltäytyä s opimuksest a , min-

kä j ä lkeen Tur kki, kuten tiedetä än , tek i tunne t un s opimuk-

sansa En.glannin ja Ranskan ka nssa. 

Läntiset suurvallat saavutt ~vat siten ensimmäisen di plo-

maattisen voittonaa Dardanellei hin nähden, eli kuten ~öskin 

voidaan sanoa, ensimmäinen hy~kkäys Dardanelleja vastaan oli 

epäonnistunu't. 

Mutta taistelu jatkuu. Venäjä ei ole luopunut Darda-

nelleja koskevasta unelmastaaR. Sanotaan, että Dardanellit 

voidaan valloittaa ainoaataan pohjoiseata päin ja maitae. 

oIAKELUOHoIEl 
TavaJ.l.1na. 

......... I"_II.ja: 

T .... ...... 
T ........ ja 1 ...... _ ... _ ................. 0 .. ' ....... 11111 •• 
II ••••• d ............... ..... 
II ....... d .... ,.., ............. 'nn' .................. ..... 

• ".4. 
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Tämän vä itteen johdosta Turkin täkäläinen lähettiläs minulle 

lausui , et tä Dardanellit ovat yhtä hyvin suojatut kaikkia 

hyökkäyksiä vastaan, toisin sanoen valloittamattomat. Jos 

kuitenkin Venä jä aikoo yrittää valloittaa Dardanelleja maitse, 

tarvitsee se Bulgarian a~ua, koska hyökkäys Dardanelleja 

vastaan maitse pohjoisesta on mahdollista vain Bulgariasta 

käsin. Lähin kysymys on sentähden, mit en Bulgaria tähän 

tulee suhtautumaan. Bulgarian ja Venä jän välit ovat aine 

olleet erittä in läheiset. Bulgariassa ei ' ole unOhdettu, että 

maa saa kiittää Venä jää vapautumisestaan Turkin ikeestä . 

Venäjän ja Bulgarian hyvi ä välej ä ei edes bolshevismikaan 

ole päässyt häiritsemään. Pä invastoin ~äytyy todeta, että 

kommunistiset aatteet ovat aika laajalti levinneet Bulgari

assa huolimatta siitä , että kommunismilla ei Bulgariassa 

tJ . pitä isi olla suotuisaa maaperää. Bulgariahan on kokonaan 

pienviljelijämaa. Nämä pienviljelij ä t ovat tosin äärettömän 

köyhiä, mut t a kuitenkin täysin itsenäisiä. Mutta monivuoti

set sodaS ja sotien seuraukset sekä jyrkät puolueriidat, 

jotka tosin nykyään hallituksen ankarien toimenpiteitten 

vuoksi eivät pääse ilmi, ovat herättäneet siksi suurta tyy

tymättö~ttä maassa, että kommunistiset agitaattorit ovat 

voineet löytäl otollisen maaperän kylvölleen. Valitettavasti 

on kommuniami .,58 voittanut jalansijaa yliopistonuor1sosea, 
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·osta vä itetilän hyvin suuren osa levan k onmunisti en 

puolel a . 

euvostovenil jän myöhe mmin of i a sta u t l ähet t ilä s 

askolni~of nautti u lga ria sa suurta a r v onantoa, mi nkä 

itse olen voinut t ode t a. Verra ttain .. s~{ ettäin · oukko Bul-

arian a rlamenta ri ~oja Lilv i ' oskova s sa j a ot ettiin hei-

• dät siell ·· e rittä in ystä vä llisesti vastaan ja palat e s saan 

he i nno eest i :9ul:u ivat a k i !' j o i tti v at Venil. · ä st ·· • 

Olen tahtonut n ä in l a jast i kuva ta mi elialaa :3u l a-

riassa , koska sino taan s en :{autta aattaa ilsitt· ··· ' T 
.a. ... eu-

\ 

vostovenäj än j a Bul garian ny is\; uh ett a . Eu l a ria ei 

tosi n ole taipunut Venä jän vaatimuksii Vielä e i mitä än 

lopullista sopimusta Venäji;in ja Bul e rian välillä ole ole-

massa. Tämä on kuninkaan ja hallituksen ansio . Kunipgas 

• o~ luonnollisest i selvillä bolshevismin vaaroi s ta ~a sa-

moin pääministeri Kiosseivanoff. Kun Bul garia s a ä s kettä in 

oli hall i tuspula , sanottiin tämän johtuneen ulkopoliitt i-

e ist~ syistä. Tämä ei sellaisenaan pidä a· ka ansa. Hal-

lituksessa syntynyt er imielisyys koski parlamentarismin 

täydellistä t oteut t amista Bulgariassa. Kuningas ja Kiossei-

vano!f eivät k a tsoneet a jån vielä tulleen t ällaisen vaati-

muksen toteuttamiselle ja uusi hallitus ~~odostettiin tä-

män periaatteen mukaisesti . MUtta välillisesti hallitus -

jriisillä kuitenkin oli ulkopoliittistakin 
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on l uultavaa , että p rlamenta~rinen hallitus olisi pakoi

tettu noudattamaan osi ttain to isenla i s ta ulkopoliti i kkaa, i n 

nykyään on nouda tettu . 

JY:utta palatakseni Ve äjän :Bu l garia lle es i tt"mi in vaa-

timuksi i n, kerrotaan , että Venä j ä olisi tahtonut Bulgari

a l t a Varnan voidakseen pitää s i tä tukikohtana mahdolli issa 

hyökkäyksissä Dar anelleja vas taa n. Tähän va timuksee e i 

Bul aria k<1i tenkaan suostunut . en j ··lkeen on Venäj ·· ja 

t ämän on Bul arian täkäl ·· inen lähet t il ·s ·nulle ke r tonut-

ant?1lut Bulgarian ymmä rtää , että jos Bul aria hyökkää 

Dobrudtaan, niin .Venä jä yökkää eti Bessarabiaan , joten 

Bulgarian olisi helppo päästä tar koitustensa perille . Tä

hänkään ehdotukseen ei ·Bulgaria kuitenkaan suostunut . Lä

hettilä s sanoi minulle, että Bul garia e i hal unnut n:·ytellä 

.. Rumaniaan näh~en s amanlaista r oolia kuin Saksa Puolaan näh

den. Mutta, hän lisä si , että · j os Venäjä hyökkää Bessara

biaan ja siitä syntyy Venäjän ja Rumani an välillä sotä , 

niin ei ole epä ilystäkään , etteik ö Bulgaria myöskin hyök

kää etelä-Dobrudlaan. Jos sitävastoin Rumania suosiolla luo

vuttaa Bessa r abian Venäjälle, niin Bulgaria ei tulisi 

hyökkäämään etelä-Dobrud{aan. 

Että Bulgariassa on niinkin jyrkkä mielipide voimas

sa Dobrudzan kysymyksessä, siitä saa Rumania kokonaan syyt-
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t ää itseä än . Rumanialaiset ovat bulgarialaisten ollessa heik-

koina ni in väkivaltaises ti suhtautune et etelä- Dobrudzassa asu. 
~ 

viin bul a rialaisiin, että tämä Rumanian menet t ely on kai-

kissa bulgariafaisissa piireissä herät t änyt mitä syvintä 

suuttumusta . Keskustellessani tänään Unkarin ~onvedminist erin 

kanssa, piti hän jokseenkin va rmana, et tä Venäj ä nyökkää 

• Bessarabiaan ja B.ulgaria hyökkää Dobrudz'aan . . Minist e r i 1 usui , 

että Bulgaria voi s en tehdä i van yaarat t a, sillä Rumanian 

avuksi ei tulisi Turkki eikä J ugoslavia ja läntiset sw r-

vallat eivät pääsisi apunn , vaikka hal uaisivatkin. Mah dotonta 

ei kuitenkaan ole, että Rumania vapaaehtoisesti luovuttaa 

etelä-Dobrudzan Bulgarialle. Bulgarian l ähettiläs sanoi minul-

le, että Rumania jo aikaisemmin olisi ollut valmis sen 

kemään, mutta että sitä on estänyt pelko, että sen kautta 

• Unkari saisi uutta virikettä vaa timuksiinsa s aada Siebenbur-

gen. 

Suhtautumisessaan bolshevismivaaraan eroaa Bulgaria 

kista muista Balkanin valtioista ja Unkarista. 

Nämä viimeksi mainitut valtiot ovat kaikki valmiit 

puolustautumaan Neuvostovenäjää vastaan ja -roidaan s anoa, 

ainakin U~iasa, jonka luonnollisesti parhaiten tunnen, 

vallitaee liialliaeltakin tuntuva pelko, että Venäjä 

maahan. Yhtenään tääJ.lä · kerrotaan, että ulkoasiainministeri 
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Csaky oli saanu t kutsun saapua Moskovaan neuvott elemaan , 

mutta et tä hän olisi kieltäytynyt kutsua noudat t amasta. Tämä 

huhu voi yllä olla pelokkaan fant a sian luoma kuvitelma; 

ainaki n uhu a i van jyrkästi viralliselta taholta kumotaan , 

enkä ole sille myö skään yks ityiseltä taholta s a anut vah-

vistusta , ·oskin h~1un minu le kertojain j ukossa on e us-

k-unnan j ä seni ·· in • 

Pyrkimy s s aada Bal kanin v~ltioit t en j a Unkarin puo-

lue ett omu~s säi l ymään on erittäin voimakas . ällöin ei a ja-

tella a inakaan mahdollista sotaa Venäjän kanssa , vaa n myös

kin sotaisten selkkausten väl t ämi stä l äntisten suurvaltain 

ja Saksan kanssa. 

Varsinaista puolueettomuus blokkia ei tosin ole vielä 

alkanilla muodoste ttu, mutta sen hyv:·· si työsken._elläan • 

Luotetaan siihen, että Italia , joka .A.l ban:i Bn 1 aut t a nykyäE<.n 

on myöskin Balkan-valtio ja jolla muutenkin Bal kanilla on 

suuria etuja valvot avana, ottaa johdon käs i insä. Unkarissa 

ja Balkanin valtioissa uskota ankin, et t ä I tal ia ainakin pit

kiksi ajoiksi jää puolueettomaksi ja että Italia sentähden 

myöskin haluaa, että rauha Balkanilla säilyy. Että Italia 

ei vielä ole ryhtynyt pontevasti Balkanln blokkia muodos

tamaan, sanotaan johtuvan Siitä, että etelä-Dobrud~an kysy

mys vielä on ratkaisematta ja Bulgarian kannanotto sen-
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.J tähden epävarma . Italia haluaa luoda voimakka an blokin, 

josta kaik ,,-i keskin "isten riitoj en mahdol l isuus on elimi-

noitu . Italian pyrkimystä rauhan s ä ilyt tämiseksi Balkanilla 

todistaa m . m~ ä sket ä in tehty sopimus Italian ja Kreikan 

välillä , jonka seurauksena oli , e t tä Kreikka ei enää tun-

ne itseänsä uhatuksi l bani ta k"sin. Yl eensä voidaan 

• -. 
nähdä , et tä viimea i kaiset uuremmat tapaukset ovat s aat t a -

neet lbanian kysymyksen k okonaan unohduksiin. Niinpä val: 

litsee Jugoslavian ja Italian vä lillä t ä l l ä haavaa mitä 

parhain suh e . Puolueettomuusblokin muodostamista Bål kanilla 

elpottaa myöskin se sei kka, että Saksa sitä toivoo . Sak-

salla on kaikista muuhun suuntaan käyvista väit t eistä 

huolimatta hyvät suhteet Jugoslavian ja Bulgarian kanssa 

ja S s a toivoo, kuten aikaisemmin olen useasti huomaut-

• tanut , rauhan säilymistä Balkanilla . 
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VenäJän ~~. Suoa.en on äkkiä avannut sokeitt~ 

lt1n .il.llät DäkUlään, a1ki. VtlläJän todellin.n. tarkoi tue on.. 

TUllI. kuuli diplOlll&&tt18i.aaldn. piirei8sä a1ka1 •• ..:1n. 110-
:J 

n.e.ti s.li tettävän; että Ven.ä~ä ei pyrki • . i enää bol.hevis-

mi. levittämään, vaan. että se v.in. tahtoi turvata ~qi

.en valtansa. Baltiaa maid_ t.pauaten.k1n jälkeen kuuli 

lausuttaTan., että VenäJlL tietoisena s11tä, ett.. en.n.emm1n. 

tai lQ'öh8JlUl1Jl syttn .en ja SaltS& väl1Hä sot. , tahtoo 

turT.ta its~ tällaiselta mahdollisuudelta. Mutt. Ven.äjAn. 

• ~~. Suoaeen. ja en.n..nk.1kk.a D.es. Kuusi8en. hallituksen. 

luoain.en. paljasti Ven.äJiin. todelliset aikomukset. SM äS"t;yk.. 

.el.lä on täälllL II;fÖskin. tod.ttu Saksan. kanta. On. kyHIL 

totta, .Ui. Saksan. j. Unkarin. Täl1n.e. y.tlL~. jo a1ka1-

kaia._'nk'n on saan.ut kovia kolahduk.1a ja .Ui. jo ai

kaia..-dnk1n ruT.ttiin. ~tautuaaan. .rikoisesti Hitlariin. 
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tarkoitusperiä. Viimeksi mainitu~ arvelevat, että Saksa toi

voo Suomen tapahtumien lopuksi p&kottavan Englantia sotaan 

Venäjlil kansaa. Kun Saksa tuntee, että sen liitto Vanäjän 

kanasa on suhteellisesti heikosti yhteenliitetty, niin se 

toivoiSi, että Englanti ryhtymällä sotaan Venäjää vaataan 

pakottaisi Vanäjän tä~dellisesti antautumaan Saksan syliin. 

• Toiselta puolen Englanti ilmeisesti juuri pelkää ajavansa 

Venäjää lähemmäksi Saksaa ja siksi se ei uskalla ryhtyä 

r Suomen avustam1seksi vakavampiin toimenpiteisiin. 

'f Jo ennen Suomen viimeisiä tapahtumia pelättiin Bal-

• 

kanin maissa ja Unkarissa, että Venäjä asettaisi vaatimuk

sia näille maille. Olen aikaisemmin ' jo selittänyt, miten 

Balkanin maiden ja Unkarin erimielisyydet eivät kuitenkaan 

ole tehneet mahdolliseksi yhteistä puolustusrintamaa Venäjää 

vastaan. Suomen tapahtumat ovat ~t uudestaan virittäneet 

keskustelun Balkanin blokin muodostamisen tärkeydestä. Es

teenä on kuitenkin edelleen Rumania, joka ei halua tn

c!Tttää Jnkarin ja Bulgarian vaatimuksia ja joka santähden 

te~ee Balkanin blokin muodostamisen mahdottomaksi. Erityi-

aeati täällä Budapestissa herättää pahennusta Gafencun pu

he, j oaaa tiid ~ jyrkäallä äänUaj issa ~lkäai kaikki 

alueelliset Taatimukaet, jotka Bumanialle asetetaan. Unka

rin ulkoasia1nBdn1ater1 C~ va.ta.i ..... aa· äiDilaJisaa 

ja n1inpl. voi tälU haavaa sanoa, että näidan maiden 

YUinan suhde ei auinkeen ole parantUDUt. Tääll»' katso

t... kuitenkin, että se seikka, ett». Suoai on jaksanut 

vastuataa VenA,11i1l ehneaisU, on antanut Balkanin Il&i.Ue 

ja Unkari1le hanglihclT&&1ba ja to1Totaan, ett». tllUln &1-
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kaan erityisesti Jugoslavia mutta myöskin Italia saisivat 

va1kutettua Ruman1aan niin, että se tosin uhrauksilla 51 .. 

benbUrgenissä ja Etelä_DobrudZasaa voisi saada sekä Unka

rin että Bulgarian liittolais~seen Venäjän mahdollista hyöt. 

k~stä vastaan. Toiselta puolen sanotaan kuitenkin Ruman1-

an saaneen sekä Englannilta että Saksalta takeita siltä 

varalta, että Venäjä hyökkäisi Bessarabiaan. IUten nämä 

kaksi keskenään sodasaa olevaa suurvaltaa kykene.'Tät yh

teisvoimin auttamaan Rumaniaa on ongelma, johon ainoastaan 

rumanialaieet valtiomieh.t voin.vat vaatauksen antaa. 

K.skust.lin tinään näist~ asioista Turlin läh.tt1-

lään kansaa ja tiedustelin häneltä, mi ten hän arvele. 

Turkin suhtautuvan siinä tapauksees., että Venäjä hyökkäl.s1 

Besaarabiaan. Hän sanoi h.ti ja arvelematta, että Turkki 

ei tulisi Rumanian avuksi, ei sittenkään vaikka BaJkanin 

blokki syntyisi, vaan että Turkki pysyy ehdottomasti puo

lueettomana siihen hetkeen saakka, jolloin sen kimppuun 

hylSkätään. 

Lopuksi kerron joskin suurimmalla varauksella, että 

minulle tänään ilaoitettiin, että Ranska ja Englanti oli ... 

siv.t koonneet Syyriaan jopa miljoonan miehen suuruiAen 

armeijan ltäTtett~vältai joko Turkin avustamisek8i talrl. mylSs

ld.D Ruman1an avustamiaekei Venäjlä hyUltldlTetä va.taan. Vii

aeltai lI&1.ni tue.. t.p.uk..... oliai tarkoi tue ti.tyeti teh

dä mahdoUOllalt.i t.varal ... tykaet Ru.ani.at. Salt.aan. ~ 

... _ Ula1auudes .. k.rto1 mimUle 1Q'1Salt1n .rb EIlroopen 

parha1api. D13JDlartD3 en er1koi.t1mU3., ett~ VualJUl~ 

e1 ole koko -nl.taJnmna..... aielliUin aitääa auureap1a Daf-
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ta- ja hensiinivarastoja, joten, jos mahdollisessa sodassa 

Venäjän kansaa sen vihollisten onnistuisi saada haltuunsa 

Bakun 6ljylähteet, tulisi Venäjä hyvinkin pian taistelUky. 

vyttömäksi. Sitä vastoin kertoi sama hanki16, että Saksalla 

on äärett6m1ä benaiinisäili6i tä, joista suurin on rakeza.

nettu tunneliin Bodanjarven alla. 

Liaäin vielii., että huhu", kasvavas"a tntymätt6~de .... 

tä Saksaasa lisääntyvät jopa siihen määrään, ettei pidetä 

mahdottoJl8Da, että Hitler joko vapaaehtoisesti tai siihen 

pakoi tettuna luopuisi vallastaan, jolloin GUring, joka tu..

lisi hänen seuraajakseen, vallan lyhyessä ajassa saisi rau

han aikaan Englannin kanasa. Minulle on erikoisen arvo

valtaiselta taholta ilmoitettu, että G6ring ja erikoisesti 

Raeder jyrkästi tuomitsevat Saksan sopimuksen Venäjän kana. 

sa. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

N:o VJ1 Budapestissa joulukuun 7 päivänä 1939. 

Herra inisteri, 

Tämän ohessa lähetän kunnioittaen Teille Buda

pestin-lähetystön raportin n:o 28 

Venäjän hyökkäys Suomeen Ja yleinen mielipide 

'Oakar1ssa. 

Vastaanottakaa. Herra hUnisteri, erinomaisen kun

nioituksen1 vakuutus • 

Herra Ulkoasia1Dm1n1aterl 

1I1nö ~ ann e r. 

H • 1 8 1 n lt i • 

..... , ...... 



, . 
. t· - • 

. .......... ..... .. .. ........ ~.TmÄ1'E.Sl'l. ............ SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 .2S. ! 
.. Budapaat.1ssa 7 ..... ~: nä JDulu ......... .kuuta 19 ... 39.. !t <fJry (Lt, 

As i a: VenäjäD. ..... !qöklcä.Js ...... SUOIll8.tIIL... /1 ~ '-&rf 

On its •• tään sel väA. että Unkari ssa e.1 van eriltois_ 

kl1hkel.sti seurataan SuomEll tapahtumia. SUomen lähetystö saa 

päivittäin mitä kauniimpia todistuksia unkarilaist~ osanotosta 

SUomea kohtaan. Li1kuttav1n näistä todistuksista 011 ehkIL kir

je, jossa eräs pienipalkkainen virkamies ilmoitti 

prosentin palkastaan SUomelle. Kirjeeseen oli liitetty 1:50 

pengöA osoittaen siis. että hänen palkkansa oli 150 pengöä 

kuukaudessa. Senjälkeen on runsaasti rahalahjoja saapunut. ja 

useimmat vallan pieneläjiltli. ja ollen lahjat siten suuruudel

taan muutamia pengöjä. 

Vapaaehtoisia ilmoi ttautuu lukuisasti, tekis1pä melkein 

mieli sanoa rajattomasti, utta käytännöllisten vaikeuksitlll 

takia ei niitä ole vielä voitu SUomeen toimittaa. 

Ylioppilastan muodostama -Turulw-niminen yhdistys kävi 

tlDäijzl kunn1amielenosoitultaella luonani. Yhdistyksen puheenjoh

taja lau8Qi lQ'ötätunnon sanoja, mutta kertoi myöslt1n, kuinka 

tJnkar1n kansa on ylpeIL siitä, että sen suomalai •• t velj.t 

ni1R rohk ... 'i puolustavat itsenäisyyttäID. Mlnä luonnolli ••• ti 

vaatu1n. lAulettUa Suomen ja lJnkar1a kansalU.laulut. Pa1 t.i 

voiaakkait& el&köa.-huutoja kualul ~alt1n voimakkaita huutoja 

-älä. Kouna·. öi vu.aa. • 
JAKELUOHJE. 
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neet matkaansa Venäjän lähetystöön. jolleivat olisi tienneet 

että poli1sivoima olisi heidät estänyt. 

Yleisen mielipiteaD varsinaisena puhetorvena ovat kuiten

kin luonnolli sesti sanomalehdet. On aivan mah dotonta saada 

suomennetuksi kaikkia kauniita kirjoituksia Suomesta. Mutta 'sa

nomalehdistön yksimielisiin kirjoituksiin sekaantui alussa sora-, . 
ään1älc1n. Pteilkreutzer' ien äänenkannattaja. /tlUriiJlUsten natsien 

lehti ~s(S-/ kirjoitti Neuvostoliiton Suomea kohtaan te

kellllD hyö~sen jälke1s1Dii pä1 vlnl. samaan tapaan, kuin sak

salaiset lehdet. selittäan VenäjäD vaatimukset kohtuullisiksi. 

Uutta ulkoasiainministeriön aanomalehtiosaston päällikkö kertoi 

minulle lehden oman lukijakunnan pakoi ttaneen lehden muut'tamaan 

kantansa. Lehti sai näet. kuten sanomalehtiosaston päällikkö 

kertoi, päivittäin kirjeit~. joissa ilmoitettiin, että jos leh

ti ei muuta kantaansa Suomen kysymyksessä. niin luki jat luopu

vat lehdestä, ja 11eneepä joukossa ollut vakavampiak1n uhkauk-

81a •• yt kirjoittaa tämäkin lehti myö1äm1elisesti Suomesta, 

kin vähemmän innostuneesti kuin muut. 

Ulkoasiainministeriön sanomalehtiosaston päällikkö kertoi 

minulle myöskin. että äskc Budapestiin tullut Neuvostoliiton 

~ettiläa. joka v.näI.n on jättlLn7t valtakirjansa, 011 heti en. kii7nnllläln ulkoasiainministeri Cs~ luona valittanut 

.1 ta. ett& t1nlcar1D aanomalehcliatö on asettunut vihamieli.elle 

kannalle .auvostolli t1ioClll näbcla. ~ 011 ministeri O~ vas

tannut. .t~ lebcl1.~ ei ole a.e"unut vihamieliselle kannalle 

•• uyostolUttoa vastaan. mutta ,.atiLväll1.elle kannall. SUoa_ 

kohtaa. ja .ttll unkarilaista tapua .1 ole qlAU ,..uvu 
.uta~ __ uta takia. 
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Minun on ku i t enkin sanottava, että virallinen Unka-

ri mielestäni liiankin paljon ottaa nykyisen neuvostoliitto

laisen rajanaapuruuden huomioon. HyYin tarkoin koetetaan es

~ ~itään tapahtumasta, joka voisi ärsyttää Neuvostoliittoa. 

sanomalehdet täällä ovat ennakkosensuurin alaisina ja olen 

lut tilaisuudessa näkemään, miten sensuuri on polstanut Suo

mea koskevista kirjOituksista ihan viattomiakin paikkoja niin 

pian kuin vähänkin on 

vat venäläisiä ärsyttää. 

voinut olettaa, että nämä kohdat 

Erikoisen loukkaavaa suomalaisille 

oli, että Pester Lloyd luultavastl vain ajattelamattomuu

desta aluksi puhui Kuusisen kablnetista ja Kuusisen hal

lituksesta ilman lainausmerkkejä. Kun tällaista oli sattunut 

muutamissa unkarinkielisissäJtin lehdissä, kävin ulkoasiainminis

teriös&ä pyytämässä tällaisen kirjoitustavan lopettamista. 

tOpäällikkö soi ttik1n minun läsnäollessa Pester Lloyd' i1n 

nuhdellen asianomaisia. Kun kuitenkin n. s. Kuusisen hallitus 

näyttl aikaansaavan jonkun verran käsitteiden sekaannusta, 

kir joi t1Jl oh.lIIen s.lostuksen, joka on otettu kai kki1n Unka

r1n lehtiin ja luett11Jl s. radiossa unkarln-, aaksan-, ita

l1an-, englennin- jll r&nskankiel1s1nä. 

'l'"aällä oli alussa vallalla se käsitys, että Suomi 

ei vohi kestää kau.lIIID1n ku1Jl Pullakaan, tusk1Jlpa n11nlrään 

kauan, ja nyt kuD todellisuus on osol ttanu" tolsta. nl1n 

johtuu tiLatA kansalIIIII. äär.töa ihailu. Ålno&staUl ylcs1 tapaa

m1s"an1 .otllash.nkilö1stl, Pe.ter Lloyd1Jl so"ilasasla1n tun

Uja. lc8nraall lI:lerlta .anol m1nulle, Imn tilanne SUOll .... 

alkoi kä7d& kriitll1is.k81, mutta .nn.Dku1n veallä1.". hyök

~. 011 ta~htuuUa., .ttl · jos nnlLlä1s." hyökkäiLv&t SIlo-

•••• ni1Jl •• tul.. 01 .... h.ille hyvlD kaUla_. BAD 011 
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vars1n selvillä Suomen maaston tarjoamista edUsta ja SUomen 

sotaväen kuntoi suudesta, ja 011 hän t ämän nojalla muodostanut 

mielipiteensä. Täällä tunnustetaan myöskin yleisesti, että SUo

mi ei taistele ainoastaan pohjoismaiden puolesta, vaan jopa 

Unkarin ja Bal&ian maiden puolesta, koska otaksutaan. että 

niin kauan kuin VenäjA saa ponnistaa voimiaan Suomessa, ei 

se sam8.llJikaiseat1 ryh41' Ruman1aa, tahi kuten täällä myöskin 

kuule e sano t tavan. Unkari a ahdi stamaan. 



.Budapestin sanomalehdille antama selostus "Kuusisen hal11-

tuksesta'l 

Mos kovasta ilmoitetaan, että Terijoella olisi valtaan 

tullut uusi suomalainen hallitus, j onka pääministerinä 

olisi Kuusinen. Tämän johdosta ilmoittaa Suomen lähtystti: 

1/ Terijoki sijaitsee aivan lähellä Venäjän rajaa 

ja on sitä aluetta, minkä venäläiset joukot ovat voi

neet vallata taistelutta. Venäläiset joukot ovat siis 

tehne et Kuusisesta "pä äministerin", mutta hänen valatakun-

4t tan~a suuruus on vain muutamia neliökilometrejä. 

4t 

2/ Kuusinen oli suomalaisessa vapaussodaesa yksi 

bolshevikien johtajia /euomalain en Bela Kun/ ja pakeni 

kun bolschevikien vallankaappausyrit,s oli kukist ettu, 

yenäjälle, jossa hän kolmattakymmentä vuotta on ollut 

bolshevikien luottamusmiehenä. Suomala i sten keskuudessa 

hänellä ei ole pIenintäkään kannatusta. 

3/ Moskovan väitteet kapinasta Suomen armeijassa 

ovat kaikkea perää vailla. Milloinkaan ennen Suomen 

kansa ei ole ollut niin yksimielinen kuin tällä kertaa. 

4/ SUomen nykyinen hallitus, jonka pääministerinä 

on Suomen valtiopankin johtaja Ryti, nautti kaikkien 

kansankerrosten ja kaikkien puolueitten kannatusta. hal
lituksen vaihto tapahtui juuri, jotta hallitus nojautuisi 

mahdollisimman laajalle parlamentaariselle pohjalle. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

N:o ~ UJY. Budapestissa joulukuun 14 pä ivänä 1939. 

Herr. Ministeri, 

Tämän ohessa lähetän kunnioittaen Teille Buda-

pestin-lähetystön raportin n:o 29 

Miksi Sak sa ei hyökännyt Hollantiin. 

Vastaanottakaa, Herra :tlniste~i, erinomaisen kun

nioitukseni vakuutus. 

Herra Ulkoasiainministeri 

'V1L1llö '! ann e r, 

Helsinki. 

UE II: ...... 
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RAPORTTI n: 0 .. 29 ... 

Budap.e.st.1ssa ]( •.... p : nä .. j .o.ulu ...... kuuta 19 

A s i a : 11.1;11 ..... _ . ... ,,1 .. . h:r9kä.p,m:~ 

H.ollan1i11D. •..... ....... ............... ... ...... ................................ 

Erittäin hyT,in aaioita tuntevalta 

/ei kuitenkaan täkäläiseltä lähetystöltä/ olen sa.nut 

vastauksen otsakkeessa esitettyyn kys~kseen. 

taholta 

Kun oli 10pullisest1 ratkalstava hyökkäisikö saksa Hol
I 

181 tiin oli BrauohUsoh sanonut Hitlerille: "Saksan on vallat-

tava Hollanti 48 tunnissa, tahi yritys merkitsee Seksan ar

meijan tuhoa. lf1nä en voi vallata Hollantia 48 tunnissa". 

Tällöin Hitler olisi luopunut marssittamasta Joukkojaan Hol-

lantiin. 

Toisen tahi ehkä paremrni.nkin ilsäsel 'l1tyksen asiassa 

sain täDään puolueettomien valtioitten politiikkaa erittäin 

• . hyvin tuntevalta ulkomaalaiselta lähettiläältä. Hän 

Belgia e1 tosin julkisesti ilmoittanut ... ,~.. Hollannin 

puolelle. jos Saltsa hyökkää HOllantiin, mutta kun aslat oli

vat kahittyneet niin pitkälle, että. hyö~stä. odoh'ttiin jo

b. hetki, antoi kuningas Jieopold Berl11n1ssIL ilmoittaa. että 

BeJ.s1a asettuu lca1k1D. voimin Hollannin puolelle. 1Jm täIDI. 

malla .erki tSl, et tl. Belgia 01181 sallinut ranskalaisten ja 

eaglantila1at~ tulla Hollannille -avuksi, luopui Saksa y.rityk

... tIL. Belgia ei te_t ilmoi tustUJl julkisesU, jotta Saltsa 

JAKELUOHJE. 
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kunn4anarkuuaay1den estämättä saattoi luopua hy6~aa1ke1a-

taen. 

lf1.nun ke1"tojan.1 tek1 tästä jOhtopäätöksen, että jos 

Ruotsi 011s1 yhtä selvästi asettunut SuomeJ. puolelle, n11n 

Venäjä e1 011s1 uskaltanut hJÖkätä. Hän lausui 11::äks1, 

Ruotsin es1ttäml. sn, ettl. Saksa hyökkäisi Ruotsiin, jos 

Ruots1 autta1si SUomsa on kaikkea peräA vailla. Saksa ei 

halua laajetaa rintamaanaa, jOllei se ole siihen vallan 

palt01tettu • 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ Budapestissa 13 p:nä joulukuuta 
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Herra Ministeri, 

Tämän ohessa lähetän kunnioittaen Teille Buda-

pestin-lähetystön raportin n:o 30 

Käynti ulkoasiainministeri Csakyn luona 10/12-39. 

Vastaanot t akaa, Herra Ministeri, erinomaisen kun

nioitukseni vakuutus • 

Herra Ulkoasiainministeri 

VäinH Tanner, 

Helsinki. 

UE II : a 1.'" 
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RAPO RTT I n: o 30. 
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BUdapestiss a 10 p : nä joulu 

.C~ I_RYHMÄ D ~~ ;, ;) As i a : Käynti ulkoasiainministeri . ~ 

CV<f 
, .S IA 

lUODa 10/12 12.39 • 

Pyysin audienasia ulkoasiainministerin lUODa lähinnä 

ministeriön salasähkeen nojalla 6 päivältä kuluvaa kuuta 

no 61. Ministeri lausui aluksi ihailunsa suomalaisia koh_ 

taan ja sanoi, että Suomi on ensi kertaa osoittanut pit. 

kään aikaan, että maailmassa on moraalisiakin voimia ole

massa, eikä vain aineellisia, jotka nojautuvat tykke1hin 

ja ammuksiin. Hän sanoi, että Unkarin luonnollisesti täy

tyy noudattaa varovaisuutta, koska Venäjä on senkin raja

ll88.puri, mutta että Unkari on valmis tekemään Suomen 

si kaikki, mitä suinkin se voi asemassaan tehdä. Tähän 

minä huomautin, että minulla o. se kä.~tys VenäläiSistä, 

että jos he haluavat hyClkätä esim. Unkariin, niin he te

kevät sen siitä huo~matta, miten Unkari on suhtautunut 

heihin. Joa taasen he eivät halua hyb1tätä, niin heitä 

S&& ärqttää vaikka kuinka paljon tahansa ja he eivät 

ai ttenkään hyökkää. K1nisteri ~Hnai tämän oikeaksi ja sa

noi, ett ä hänenkin kokemuksenaa menevät samaan suuntaan. 

Hän kertoi minulle ~6akin, että Venäjän uusi lähettiläs 

011 valittanut sitä, että unkarilaiset lehdet ovat epäys

täväl1iAdä Venäjää kohtaan. 

JAKELUOHJE : Jakeluohjemallej a : 

Tavallinen. 
Ta"alllnen ja ""kai ............. .. mlnl.t •• llllle. 
EI ulkomaaeduatukaen tiedoituhlln. 
Ei ulkomaaectultuk •• n. mutta "lkou'.lnm inl.te r iOn tiedOt

luhlln. 
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Ministeri rupesi sitten itse puhumaan Saksan suhtau

tumisesta Suomeen ja sanoi äskettäin lausuneansa Saksan 

täkäläiselle lähettiläälle ihmettelynsä sen johdosta, että 

Saksa ny-t, kun koko maailma on Suomen puolella, väl ttä

mättömästi tahtoo hankkia itselleen vielä enemmän vihamie

hiä kuin sillä jo ennestään on. Saksan lähettiläs oli 

samaan tapaan kuin Saksan sanomalehdatkin sali ttänyt, että 

akandinavialaiset maat /ministeri sanoi erityisesti hu~ 

neenaa, että Saksan lähettiläs tarkoittaess&an Suomeakin, 

puhui skandinavialaisista maista! ovat olleet Saksaa vae-

taan ja kansainliitossa aina äänestäneet 

ja yhdessä Englannin ja Ranskan kanssa. 

Saksaa vastaan 

Erityisesti oli 

ministeri sanonut, että ministeri Holsti Genevessä on ot

tanut Saksalle hyvinkin vihamielisen asenteen. Omasta puo

lestaan ministeri sanoi, että hänkin voi todeta Holstin 

aina olleen Englannin ja Ranskan puolella. Hän oli ker

ran pyytämällä pyytänyt Holstia kannatt&.lllB4ll Unkaria, kun 

Unkarin tunnettua aeeitten kuljetusjuttua käSiteltiin Gene

vessä, mutta Holsti oli antanut jyrkästi kie~tävän vas

taukaen. 

Tässä yhteyd •• sä olin tilaisuudessa e.ittämään asian, 

joka varainai.e.ti oli ~t1ni aiheena, nimi ttäin, että 

Unkari koettai.i vaikuttaa Saaaan, niin ett». Sak.. koato. 

taiai aaacla Venäjän taivut8tult.i rauhan neuvotteluihin 

SuoJIen kan.... Huomautin luonnollisesti, että asiaa ei 

... ..i ttää niin kuin SuOlli ollsi te~t aloitteen, vaan 

etu. pitäisi ~tä.i ailtä kuin pUa1 UDkari. tehDTt san 

cmaata aloitt.estaaJa.. L181.a1D, ett& aw.1 toain e4el.l.eea 
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on valmis rauhan neuvotteluihin, mutta luonnollisesti ei 

ole valmis luopumaan sellaisesta, mikä Suomen täytyy kat

soa itsenäisyytensä ehdottomaksi edellytykseksi. Ministeri 

sanol heti yrittäIänsä, mutta että hänen täytyy ensinnä 

pyytää lupa valtionhoitajalta, joskaan hän ei hetkäkään 

epäillyt, että se hänelle ~önnettäisiin. Hän sanoi, että 

on muutamia seikkoja, jotka erityisesti vaikeuttavat rau

hallista ratkaisua. Yksi tällainen on se seikka, että 

täytyy löytää sellainen muoto, että Venäjä ei katsoisi 

sen prestigin kärsineen ja toiselta puolen Hankoniemen 

kysymys. Hän kysyi minulta, voisinko minä keksiä jonkun 

Hankoniemen kysymyksessä hyväksyttävän ratkaisun, joka ei 

olisi Suomelle vaarallinen, mutta kuitenkin prestigin kan

nalta tyydyttäisi venäläisiä. Vastasin, että minä en ole 

oikeutettu käsittelemään kysymyst~ asialliselta kannalta, 

joten minä en tässä suhteessa voi mitään lausua muuta 

kuin, että Suomi luonnoll.isesti on valmis menemään niin 

pitkälle, kuin san itsenäisyyden ja puolueettomuuden tur .. 

vaaminen suinkin sallii. Ministeri sanoi edelleen, että 

hänellä on se käaitys, että Saksa nytkin jo on koetta

nut vaikuttaa Venäjään hillitsevästi, mutta 

hän sanoi, että tämä sota ei ole aivan vastanmielinen

kään Saksalle, koska saksalaiset tämän kautta saattavat 

pelottaa englantilaiaia Venäjän avulla. Edelleen ministeri 

sanoi, että Unkarin miniaterillä Berliinissä on erittäin 

lqvät suhteet nataip1ire1h1n ja että hän, saatuaan val.

tionhoitajan auoatumukaen, tule. heti antamaan ~kaen 

Unkarin lähatt11äälle tehdä -täaaä asiaa8& mitä voi. 
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Kysyin ministeril tä, onko hänen mielestään minkään-

mahdollisuuksia, että Englanti ja Saksa voisivat 

rauhan. Hän sanoi, että hän tällä haavaa ei yhtä 

varmasti vastaa tähän kysy~kseen kieltävästi kuin mitä 

hän olisi tehnyt joku aika sitten. Asema on sikäli 

muuttunut, että huomaa selvästi kummassakin maassa pyrittä

vän siihen, että rauhaa voitaisiin rakentaa. Erityisesti 

hän oli pannut merkille, että saksalaiset lehdet kerto-

vat englantilaisten sankariteoista, jota ne eivät ole ai

kaisemmin tehneet ja että saksalaisten kirjoitukset englan

tilaisista eivät ole lähimainkaan niin ~yttäviä kuin mitä 

ne aikaisemmin olivat. Toiselta puolen hän oli ~öskin 

havainnu~, että englantilaisissa lehdissä ei enää niin 

jyrkästi vaadita Hitlerin regimin kumoamista. Mutta, sa

no1 ministeri, hän ei uskO, että ajankohta vielä 01is1 

tullut, jolloin voitaisiin ruveta rauhasta keskustelemaan. 

Hän on vakuutettu siitä, että Italia hyvin tarkoin seu

raa rauhan mahdollisuuksia ja Italia on valmis toimimaan 

rauhan hyväksi niin pian . kuin siihen mahdollisuus löy-tyy, 

mutta mikäli hän tietää Italialaisista lehdistä, niin 

tällä haavaa ei katsota mahdollisuutta siihen löy-ty-vän. 

Lopuksi ministeri ilmoitti, että 

lähettämään noin 400 vapaaehtoista Suomeen. Hän sanoi, 

että lähetettäisiin vielä eneJIIIIäD., mutta Saksan ja Ve

näjän takia he eivät voi sitä tehdä. Nämä he lähettä

vät Ital1Ul - kautta, jotta he matkwrtavat y-hdesaä 1 talJ.a

la18t_ kana .. , jolloin he1clän läht6naä e1 tule herätu... 



- 5 -

mään huomiota. Edelleen ministeri sanoi, ettei hänellä 

ole mitään sitä vastaan, jos lähetystBn välityksellä pie

nempiä joukkoja lähtee Suomeen, mutta niitä ei pidä lä

hettää suuremmissa joukoissa, jo~ta Saksan ei tarvitse 

niihin kiinnittää huomiota. Ministeri sanoi tässä yhteydes

sä, että jollei hän olisi Unkarin ulkoasiainministeri ja 

sitäpaitsi sairas, niin hän lähtisi itse vapaaehtoisena 

Suomeen. 

Tiedustelin myBskin, miltä hänestä rupeaa ~ttämään 

tilanne Venäjän-Rumanian ~la. Hän sanoi, että Suomen 

taistelu varmaan on ainakin siirtänyt Venäjän hy~ksen 

B.saarabiaan tulevaisuuteen, eikä hän tahtonut mennä ·tIl

nustamaan hyakkääkB Venäjä Bessarabiaan ollenkaan. Jos Ve

näjä hyBkkää Besaarabiaan, niin ministeri oli vakuutettu 

811 tä, että RUJI8Jlia kyllä tule. tekemään vastarint .... mut

ta vain nimelli8esti. Vastarinnan tarkoituksena on vain 

hankkia siten Rumanialle tila1suuaen aaada kys~ksen Bea

aarab1a8ta es111. joskus pidett~väs8ä rauhan kongressissa. 

Jatkoa 12 plnii joulukuuta.!-

X1U1 tämä jo oli kirjoitettu, kävin tänään Ruo1iein 

lähettil.ääl1 luona, jonka tl.8in kölneen IIin1steri Caålqn 

luona. II1nist.ri Unden kertoi, .ttä CNky ol.i häDell. 

ilaOittauat, että Unkari on Berliinin lähettiläänai kautta 

ehdot taamt, että Berliini koettai8i vaikuttaa 8iihen 8U~ 

tUA, .ttä raulaa ~111 Suoaen ja VUläJiD. Tiilillä. 111-

niatari CNq ol.1 aanoDUt, kuten luonnolliata 0Dld.n, taho

•• enaä tlala a.aata aloitt ... t.... ONq 011 edelleen 
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kerto~t, että Unkarin lähettiläs tulee motivoimaan esitya

tään aillä, että joa Venäjä kukiataa Suomen, niin Venäjä 

aenjälkeen tulee kääntymään Balkan iin päin, ja tämä tulee 

olemaan niin hyvin Sakaalle kI11n Unkarillekin erittäin 

haitalliata ja tällöin oli Unkarin lähettiläs antanut 

kuultat läpi, että Saksan ja Unkarin edut Balkanilla ei

vät ol1si aaat. · Iarltoitua 011 ilmeiaesti aaada Saksan 

ulkoaaia1Dminiateriö käsi ttämään, että jos Italia sekaantuu 

Bal ka n1n lqa1lQ'ka1in niin Unkari ei ole valmia mibink··n, 

mikä voiai olla Italian etuj en vastaiBta. Edelleen oli 

Unkarin lähettiläs tukenut eait;YBtään aillä, että Sak_ 

Suoaen-Venäjän Bodan kantta aaa vielä enemmän vihollisia 

kuin lIi tä a.illä jo aikaisemmin on. Lähettiläs oli lqllä 

11175ntän;yt, että Englanti enBinnä rupeBi Venäjää kOBi.ake

lemaa.n, mutta oli hän sanonut, että tämän BeikcL lIaa11• 

_ jo on unohtanut, joten qt ;yleinen mielipide katsoo 

SakBan B77kBi, että Venäjä on ualtaltanut lq'lSkätä Suolle en. 

Jos aitäv&atoin Saksa lqk.n1a1 aikaan B'all·an rauhan Suo

lIen ja Venäjän vUllU., niin a. ToiUusi takaisin pal

j on eppat10j a. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

N:o t-UJ3. Budapestissa joulukuun 14 p :nä 1·939. 
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Herra Ministeri, J 
Tämän ohessa lähetän kunnioittaen Teille Buda

pestin-lähetystön raportin n:o 31 

unkarilai§ta vapaaehtoisia Suomeen. 

Vastaanottakaa, Herra Ministeri, erinomaisen 

nioitukseni vakuutus. 

Herra Ulkoa81a1am1D1sterl 

VI1nö T a A • • r, 

H",~ &.i A'k 1 
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Sa1n tänä iltana kutsun saapua pääministerin puheille_ 

Sinne tultuani sanoi pääministerl kutsuneensa minut ilmoittaak

sensa, että Unkarin halli twI 011 päättänyt ähettää 400-500 

miestä Suome~. Miehet lähetetään vaatetuksen puolesta täysln 

varustettuina, mutta ampuma-aseita ei lähetetä, koska U'nkarilla 

on toiaenla1aia ampuma-aselta kuin suomalaisilla. Sinne lähe-

_ tettävät mlehet valitaan erikoisestl. He ovat ka1 kki saaneet 

soUlaallisen kasvatuksen ja liaävaatimukaena asetetaan t että 

heldän pitää osata suomea, ruotsla tal saksaa. .Toltakin sel

lalsiakin valitaan, jotka osaavat venäjää. Sltä181tsl vaadi

taan vlelA, että hell1ä on todistus siitä, että ovat hyvlä 

hi1htiLjil.. 1'ohtöajlksi heille annetau joko palTeluksessa ole

Tia upseereja tal sellaisia upseereja, jotka juuri ovat llzl 

TUoka1 pa1Telultaesta eronn .. t. Heldät lIhetetälD 'fuldlolaa 

pienemm1ssIL 20-.215 henk11Öll ryhm1seIL eri tarkoitulta. nrten 

!UJItlolmaa- olisi. tarkol ta, eUI. he _~ta ..... t 7hllelllL j oult-

kona SUomeen. 

m •• ~ s11a, että Unkarin hallitus on luopunut 

alkl&a_ata alkOlllUkae.taen. joata minulle puhui ulkoaalaln

a1Di811er1 o..cq. ja jonka lIlUltaaa unkarila18et .... pae.ehto1an 

"AKELUOtt.lE I 

___ '11 MR JA _lIDAlub_ DS.~. 

..... ~. __ ._ .... __ ._ ... _._ ..•..... _ .. _ .. __ ._ .......... -._ ... -

""'" 

" .... Iuohjllm.n.ja I 

T .... lII_. 
T .... II ...... j. 1 ... 81 ... ....... .......... mtnlat..-NIIle. 
EI ulko~ tIedoItukalln • 
EI ulkomaaecluetuk_. mutta ulkoaalalnmlnlaterllln tIecIoI

tuUlln. 
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kanssa Suomeen. Ilmel. sesti Unkari haluaa, että Suomessa on 

varsinainen unkarilainen legioona, joka toiselta puolen myö skin 

osoittaa, et tä Unkari ei enää katso tarvitsevansa samassa 

määrin kuin aikaisemmin pelätä loukkaavansa venäläisiä. 

Kun lähetystölIe on ilmoittautunut vapaaehtoisia erinomai

sen paljon , niin pyysi pääministeri, että minä asettuisin yh

teyteen hänen mainitsemansa henkilöiden kanssa, j otka johtavat 

vapaaehtoisten matkaa Suomeen ja jotka voisivat näistäkin tar

jokkaista parhai mmat valita. Tarjokka1 ta tulee olemaan niin 

paljon, että llmel.sesti tulee olemaan vain kysymys Siitä, 

Suomeen pääsee. 

Pääministeri lausui vielä suuren ihailunsa suomalaisten 

osoittamasta urhool lisuudesta ja kestävyydestä ja lausui, kuten 

täällä jo monet muutkin, että joka tapauksessa Suomi on pe

lastanut Euroopan. Tässä yhteydessä saanen kertoa senkin, että 

äskettäin muuten unkarilais-ruotsalaisen yhdistyksen päivälli-

sillä arkkiherttua 10set Franz kohotti lasinsa minulle ja 

sanoi: "suomalaiset ovat pela5taneet Euroopan Sivistyksen." 

Lisään vielä, että Unkarin hallitus ei julkisuudessa halua 

mainittavan unkarilaisten vapaaehtoisten saapumisesta Suomeen. 

\ 


