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Lőrinc Szabó

Silmän iloja
Sarjasta Sirkansoittoa 67
(A szem örömei, Tücsökzene 67.)

Olen pitänyt kauniista, sileistä kivistä

ja jäniksen karvasta, ruohon silkistä,

pajun liukkaasta lihasta, valkeasta

ja savesta, pirkkojen punertavasta

selästä, mustista täplistä

ja mitenkä Ipolyn vedessä

kalaparvet tummina kisailevat

ja auringonsäteet peilailevat

ja keltamon verestä, voikukan herasta,

leijonapäisistä auringonkukista

ja ikikukkien kahinasta,

tyttöjen katseesta lauhkeasta

ja kullanvihreiden liskojen

mahan sykkeestä, harsopilvien

vaahdosta, perhosen siivistä

ja lukkien suppiloseiteistä,

vaan niistä hetkistä etenkin,

kun en tiedä mitä tekisin.

Teoksesta Taivas irtosi maasta. Unkarilaista lyriikkaa 
1900-luvulta. Toimittanut ja suomentanut Anna-Maija 
Raittila. Kirjayhtymä 1986.

Runon toimittanut lisätietoineen: Hannu Launonen.

Kuva: Erkki Vanninen

Kuva: Alma Peltola
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Unkarilainen kitaristi Tom Lumen on erinomainen 
viihdyttäjä, jolla on poikkeuksellisen hyvä yhteys 
yleisöönsä. Hän ei ole vain loistava soolokitaris-
ti, vaan saa persoonallisuudellaan ja tarinoillaan 
kuulijoidensa jakamattoman huomion. Fingers-

tyle-tekniikka mahdollistaa sen, että Tom Lumenin 
soitossa yhdistyy koko perinteinen bändi: melodia, 
säestys, basso ja rummut. Hänen monipuolisessa 
ohjelmistossaan on niin energisiä kappaleita kuin 

romanttisiakin sävelmiä. 

Omien sävellystensä lisäksi Lumen soittaa myös 
omien suosikkibändiensä, kuten Queenin, Nat King 

Colen, The Beatlesin ja Billy Idolin kappaleita. 

(Tom esiintyy Tampere Guitar Festivalillakin 

4. ja 10.6.2016)

Konsertin paikka Espoossa: Saunalahden 
koulu

Osoite: Brinkinmäentie 1, 02070 Espoo

Aika: 5.6.2016. klo. 17.00

Pääsyliput:

Aikuinen – 15 euroa

Lastenlippu (7-16 v.) – 10 euroa

Suomen unkarilaisten yhdistyksen jäsenille ja 

Helsingin Suomi-Unkari Seuran jäsenille

Aikuinen – 10 euroa

Lastenlippu (7-16 v.) – 6 euroa

TERVETULOA!

KUTSU
TOM LUMENIN KONSERTTI

Kesän ja syksyn tapahtumia
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Musiikkitapahtumia
Unkarin ystäville on luvassa kiinnostavia 
konsertteja kesän ja syksyn mittaan.

Pianisti Gábor Fargas Vantaan BRQ/Vantaan 
barokki-festivaalilla la 13.8. klo 18.30, Pyhän Laurin 
kappelissa (kirkon vieressä). Fargas soittaa Erard-pia-
nolla Ferenc Lisztin pianomusiikkia. Lippuja Lippu-
pisteestä tai  www. brq.fi.

Unkarin kulttuuriviikon pääkonsertti Lahden 
Sibelius-talossa 6.10. ja HuFiCon-juhlakonsertti 
Lahden Ristinkirkossa 7.10.2016.

Einojuhani Rautavaaran Kaivos-ooppera esitetään 
Budapestissä loka-marraskuussa 2016, ensi-ilta 
21.10. Kapellimestarina toimii Tibor Bogányi, 
solistit unkarilaisia, paitsi Simonina Tommi Hakala. 
Ooppera kertoo vuoden 1956 kansannoususta, mistä 
tulee vuonna 2016 kuluneeksi 60 vuotta.

Koonnut: Matti Remes

Kirjallisuusmatinea 2.10.
Kirjailija László Márton puhuu uudesta 
romaanistaan ja kirjailijan työstä Unkarin 
kulttuuri-ja tiedekeskuksessa sunnuntaina 
2.10.2016 klo 15 alkaen. Tilaisuuden tulkkaa 
Juhani Huotari. Tervetuloa!

Unkarilainen kirjailija ja kääntäjä László Márton 
kertoo syksyllä suomeksi ilmestyvästä romaanistaan 
Pääkadun varjot (Árnyas főutca, 1999). Kirjan 
julkaisee Aporia kustannus ja sen on suomentanut 
Juhani Huotari. Luvassa myös vapaata keskustelua 
kirjailijan kanssa mm. kirjailijan ja kääntäjän roolista. 
Tilaisuudessa suomi-unkari-suomi tulkkaus. Lämpi-
mästi tervetuloa!

László Márton (s. 1958) on József Attilla –kirjal-
lisuuspalkinnolla palkittu monipuolinen kirjailija 
ja kääntäjä. Hän on sukupolvensa merkittävimpiä 
edustajia Unkarin nykykirjallisuudessa. Márton 
tunnetaan myös vastikään valmistuneesta Goethen 
Faustin uudesta unkarinnoksesta. Syksyllä 2016 hän 
vierailee myös Turun kirjamessuilla.

Romaani Pääkadun varjot kuvaa unkarilaista 
pikkukaupunkia lähellä Slovakian rajaa. 1930-luvun 
poliittiset suhdanteet ja rajojen siirrot kuvataan 
lasten kautta, jotka varttuvat, rakastuvat ja kokevat 
maailman nuoren ihmisen avoimin mielin, mutta 
eivät koskaan ehdi aikuisiksi, koska juutalaisvas-
tainen politiikka ja sota ratkaisevat heidän kohta-
lonsa. Kuvaus on hyvin hienovaraista ja psykologi-
sesti oivaltavaa; kaikkea ei tarvitse sanoa suoraan, 
sillä valistunut lukija osaa itse tehdä johtopäätök-
sensä. Tarinan henkilöt tulevat kaikki jossakin 
vaiheessa kuvatuiksi kaupungin pääkadun valoku-
vaamossa ja valokuvien negatiiveihin viittaa myös 
otsikko: heistä tulee varjoja pääkadulle, sillä he 
katoavat muuta jälkeä jättämättä.

Menneitä tapahtumia: 
Vuosikokous
Helsingin Suomi-Unkari Seuran vuosikokous 
pidettiin 29.4.2016. Vuosikokouksen pöytäkirjaan 
voi pyynnöstä tutustua Unkarin kulttuuri- ja tiede-
keskuksessa.



Helsingin Suomi-Unkari Seura ryn jäsenlehti 2/2016

4

Pääsiäismatkalla 
Kolozsvárissa
Sanna Manner

Matkakertomus viimekeväisestä retkestä 
Transilvaniaan, Kolozsvárin kaupunkiin ja 
sen lähiympäristöön.

Perillä Kolozsvárin lentokentällä. Etukäteen sovi-
tusta kuljetuksesta hotellile ei näy merkkiäkään. 
Pienen odottelun jälkeen ystävällinen nuori tyttö 
ilmestyy paikalle ja pyytää meitä siirtymään bussiin, 
joka odottaa kuulemma parkkipaikan ulkopuo-
lelle. Raahaamme laukkujamme ja pienessä vesisa-
teessa muutaman satametriä pitkin kadun vartta ja 
nousemme meille varattuun bussiin. Tässä vaiheessa 
tiesin, että olen matkassa juuri sopivan ryhmän 
kanssa. Kaikki ottivat luontevasti paikkansa taval-

lisessa kaupunkiliikenteen bussissa, joita ei ole 
Suomessa totuttu näkemään tilausajossa. Kolmen-
toista hengen joukkomme matkalaukkuineen 
matkusti mukavan väljästi hotellille, eikä kukaan 
ihmetellyt järjestelyä. 

Kun matkustaa Transilvaniaan, on joustavasta ja 
seikkailunhaluisesta mielestä paljon iloa. Vietin 
mukavan pääsiäisen joustavien ja seikkailunha-
luisten ihmisten kanssa Kolozsvárissa ja sen ympä-
ristössä. Sää ei tietenkään suosinut, räntää satoi ja 
oli kylmä, mutta nautimme siitä, mikä Transilva-
niassa ei ole säästä riippuvaista: inmisten ystäväl-
lisyydestä, ruoasta, luumupálinkasta ja kertomuk-
sista. 

Yksi meitä kaikkia koskettanut kertomus oli 
Kolozsvárin kuurojen koulun lasten ja opettajien 
elämä. Kukkulalla, kaupungin yläpuolella on 

Székelykő. Kuva: Erkki Vanninen.
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kaunis puisto ja sen keskellä pääasiassa ulkomaisten 
lahjoittajien tuella kunnostettu kuurojen ja kehitys-
vammaisten lasten koulu. Lapset tulevat kouluun 
esikouluiässä ja lähtevät sieltä 15-16-vuotiaina. 
Monet heistä käyvtä kotona vain lomilla. Suhde 
opettajiin ja muuhun henkilökuntaan on vahva ja 
lämmin. Transilvanialaisen erityislapsen elämä on 
kaukana suomalaisen erityislapsen elämästä. Ensin 
ajatus sisäoppilaitoksesta tuntuu pahalta, mutta 
opettajien mukaan monien lasten elämässä tapahtuu 
koulussa suuri muutos. Lapset oppivat viittoma-
kieltä ja pystyvätkin yhtäkkiä kommunikoimaan ja 
oppimaan uusia asioita. Syrjäinen kotikylä ei olisi 
pystynyt tätä mahdollisuutta tarjoamaan.

Házsongárdin hautausmaa on täynnä kertomuksia 
unkarilaisten kulttuurihistoriasta ja historiasta. 
Kävelimme kauniilla, suomalaisen mittapuun 
mukaan vähän hoitamattomalla hautausmaalla ja 
kuuntelimme kertomuksia kirjailijoiden, aatelisten 
ja arkkitehtien elämästä. Surin, että en muistanut 

Yllä: Hautausmaavierailu.
Alla: Bánnyfin palatsi.

Kuvat: Erkki Vanninen
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ostaa kukkia työkaverilleni Gyimesi Évalle, jonka 
tarina päättyi traagisesti Szamos-jokeen, mutta 
menen takaisin ja Éva saa kukkansa.

Bonchidan kylässä sijaitsevan Bánffyn palatsin 
kertomus on toiveikas.  Nyt näimme enimmäkseen 
raunioita, mutta ehkä muutaman vuoden kuluttua 
palatsi herää uuteen kukoistukseen hotellina ja 
matkailukeskuksena. Ehkä.

Torockón ja Székin kylät. Torockó jo lähes tyhjä, 
mutta Unescon suojeluksessa ja kauniina Székely kön 

juurella. Szék vielä elävänä ja perinteitä vaalivana. 
Olimme pääsiäisjumalanpalveluksessa Székissä ja 
seurasimme kansanpukuihin pukeutuneen kylän 
väen kävelyä kirkkoon. Edellisen kerran olin 
Székissä 90-luvun alussa tavallisena sunnuntaina ja 
perinteinen elämäntapa oli paljon, paljon vahvempi. 
Täytyy toivoa, että Székin kertomus jatkuu, että 
székiläiset jaksavat pitää perinnettä yllä, pukeutua 
kauniisiin pukuihinsa ja pitää menneisyyttä arvossa.

Kuvat: Erkki Vanninen. Teksti: Sanna Manner.

Torockón kylä.
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Helsingin Suomi-
Unkari Seuran hallitus
Puheenjohtaja

Sanna Manner
Sanna.Manner@vantaa.fi

Sihteeri

Anu Kukkonen
anu.kukkonen@edu.hel.fi

Jaana Nykänen
Rahastonhoitaja

jaana.nykanen@edu.hel.fi

Hannu Launonen
Kirjallisuusasiat

0504369515

Irene Wichmann
Kielikurssit

irenewichmann4@gmail.com

Ildikó Vecsernyés
Ildiko.vecsernyes@helsinki.fi

Uusi jäsen: Alma Peltola, tiedottaja

Tulen suomalais-unkarilaisesta perheestä, 
ja rakastan pyöräilyä pustalla ja vaeltelua 
pohjois-Unkarin metsiköissä. Opiskelen kuva-
taidekasvastusta ja olen aiemmin toiminut 
Tampereen Suomi-Unkari-seurassa.

alma.peltola@saunalahti.fi

Uusi jäsen: Matti Remes, musiikkiasiat

Olen eläkkeellä oleva Karjaan suom. kansalaiso-
piston rehtori ja filosofian maisteri historiassa. 
Unkari-kiinnostukseni alkoi jo lukioaikana 
60-luvulla Kiuruveden yhteislyseossa, jolloin 
tutustuin mm. Endre Gombáriin. Sen jälkeen 
on vuosien varrella ollut vähäisiä kontakteja ja 
yhteydenpitoa Unkariin ja unkarilaisiin, mm. 
kirjeenvaihtoa, opistolaistemme retki Unkariin, 
laulukurssilla Fonyódissa, laulunopettaja 
Mártha Balatinecz opistossani useina vuosina ja 
kaiken aikaa Unkarin politiikan ja tapahtumien 
seuraamista.

remes.karjaa@gmail.com
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Lämpimästi tervetuloa 
mukaan Helsingin Suomi-
Unkari Seuran toimintaan 
kaikki uudet jäsenet!

Jäsentiedotteen on toimittanut seuran tiedottaja Alma Peltola. Ulkoasu suunniteltu Timo Kuohukosken 
laatiman mallin pohjalta.

Helsingin Suomi-Unkari Seura ottaa mielellään vastaan erilaisia tekstejä tai kuvia jäsentiedotetta varten. 
Voit lähettää materiaalit sähköpostitse tiedottajalle, joka tarvittaessa muokkaa ne julkaisukuntoon.

alma.peltola@saunalahti.fi

Alma Peltola

Helsingin Suomi-Unkari Seuran tiedottaja

Kuva: Alma Peltola

Liity sähköpostilistalle!

Oletpa uusi tai vanha jäsen, jos haluaisit 
mukaan seuran sähköpostilistalle,  
ilmoita sähköpostiosoitteesi sihteerille:
anu.kukkonen@edu.hel.fi

Helsingin Suomi-Unkari Seura toivottaa jäsenilleen kaunista ja rentouttavaa kesää!


