
Unkarin ystäville ja Unkarista kiinnostuneille jo vuodesta 1950

Helsingin Suomi-Unkari-seura ry JÄSENLEHTI 3/2016

Kuvat: Alma Peltola

Sándor Csoóri (1930-2016)

Sinä elät yhä
Sinä elät yhä minussa:

olen sinun kuolemansellisi.

Kuljet edestakaisin veressäni,

nojailet kylkiluihini,

koputtelet,

kuuntelet hengitystäsi niin kuin minua,

kuuntelet itseäsi,

yövyt lantioluitteni kuopassa

ja tuijotat silmieni lävitse sitä, minkä kohta unoh-
dan:

kattojen yli jyrisevien sateiden ilmarataa:

sumuihin ja ruusuihin kiedotun menneisyytemme

vähiä koristeita

ja sulkeutuneita kiviä, kiviä yltympäri.

Sándor Csoórin teoksesta Sateiden ilmarata. Runoja. 
Suomentaneet Hannu Launonen ja Béla Jávorszky. WSOY 
1998.

Sándor Csoóri on Unkarin ja koko itäisen Keski-Euroopan 
merkittävimpiä runoilijoita. Hänen tuotannossaan 
kansanperinne yhdistyy suurkaupungin nykyhetkeä 
elävän ihmisen tilanteeseen, poliittiseen ja eroottiseen 
tietoisuuteen. Toistuvina aiheina ovat ”surullisen 
kotimaan” kohtalo, katoava talonpoikaiskulttuuri, sodan ja 
rakkauden kuohuttavat kokemukset. Csoóri on kirjoittanut 
myös esseitä, matkakirjoja ja filmikäsikirjoituksia. Hänen 
tuotantonsa ei jätä hetkeksikään rauhaan kysymystä siitä, 
miten käy Unkarille, Euroopalle, maailmalle. Suomi on 
innoittanut monia Csoórin runoja, ja hän oli usein nähty 
vieras kansainvälisissä kirjailijakokouksissa meillä ja 
muualla. 

– Hannu Launonen
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Kirjallisuusmatinea 2.10.
Unkarin kulttuuri-ja tiedekeskus, Aporia Kustannus ja Helsingin Suomi-Unkari 
seura järjestävät Kirjallisuusmatinean sunnuntaina 2.10. kello 15.00.

Aiheena on   László Mártonin suomennettu romaani  Árnyas főutca - Pääkadun varjot  (käännös 
Juhani Huotari, Aporia Kustannus, 2016).  László Márton ja Aporia kustannuksen johtaja Laura 
Lahdensuu keskustelevat.

Tervetuloa kirjallisuuden ja viinilasillisen ääreen Unkarin kulttuuri- ja 
tiedekeskukseen (Kaisaniemenkatu 10)! Tapahtuma on kaikille ilmainen!

Tosi ja kuviteltu, tapahtunut ja tapahtu-
matta jäänyt kietoutuu muistojen vyyhdeksi, 
jonka varjo piirtyy nykyhetken päivänpaisteiselle 
pääkadulle. Päähenkilöiden milloin salama-
valon  kirkkaassa välähdyksessä, milloin unen-
omaisessa hämärässä etenevät tarinat  kattavat 
yhden päivän tai yhteen päivään puser-
retut tuhannet päivät ja heidän kohtalonsa 
kertoo vaivihkaa siitä, mitä tapahtuu kun lait-
tomuudet arkipäiväistyvät ja yksilön vastuu tai 
hiljainen sopeutuminen törmäävät yhteen.

Romaani    kuvaa unkarilaista pikkukaupunkia 
lähellä Slovakian rajaa. 1930-luvun poliittiset 
suhdanteet ja rajojen siirrot esitetään lasten 

kautta, jotka varttuvat, rakastuvat ja kokevat 
maailman nuoren ihmisen avoimin mielin, 
mutta eivät koskaan ehdi aikuisiksi, koska 
juutalaisvastainen politiikka ja sota ratkaisevat 
heidän kohtalonsa. Kuvaus on hyvin hienova-
raista ja psykologisesti oivaltavaa; kaikkea ei 
tarvitse sanoa suoraan, sillä valistunut lukija 
osaa itse tehdä johtopäätöksensä. Tarinan 
henkilöt tulevat kaikki jossakin vaiheessa kuva-
tuiksi kaupungin pääkadun valokuvaamossa ja 
valokuvien negatiiveihin viittaa myös otsikko: 
heistä tulee varjoja pääkadulle, sillä he katoavat 
muuta jälkeä jättämättä. Myös valokuvaamo 
tuhoutuu ja negatiivit sen mukana… 

Kirjallisuusilta 3.11.
Kirjallisuuden syksy jatkuu!

Helsingin Suomi-Unkari seuran 
kirjallisuusilta torstaina 3. marraskuuta 
klo 18 Unkarin kulttuuri- ja 
tiedekeskuksen tiloissa (Kaisaniemenkatu 
10). Tapahtuma on ilmainen.

Juhani Huotari esittelee tilaisuudessa kaksi 
suomentamaansa romaania, jotka kuuluvat 
Unkarin uuden proosan kiinnostavimpiin. 
Millaisen kuvan teokset antavat nyky-Unka-
rista ja millaista dialogia ne käyvät keskenään? 
Ohjelmassa luetaan myös näytteitä teoksista. 
Tilaisuuden avaa ja Seuran toiminnasta kertoo 
puheenjohtaja Sanna Manner.

Perinteiset 
unkarilaiset joulumyyjäiset 
su 27.11. klo 11 – 15
Helsingin Suomi-Unkari Seura 
järjestää jälleen unkarilaiset joulu-
myyjäiset su 27.11. 2015 klo 11 – 15 
Unkarin kulttuuri- ja tiedekes-
kuksen tiloissa. 

- Myynnissä unkarilaisia elintarvikkeita, maus-
teita, kosmetiikkaa ja muita unkarilaistuotteita.

- Kirpputorilla kirjoja, taidetta, käsi-
töitä, vaatteita, astioita, koruja ym.

- Kahvila
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Tule mukaan unkaria 
oppimaan!
Unkarin opiskelu yhdistyksen järjestämillä 
kielikursseilla on taas käynnistynyt vireänä 
syyskuun alussa. Kaikilla kursseilla – alkeet, 
jatkokurssi 1, jatkokurssi 2 ja keskustelukurssi 
– on jo vilkas osanotto, mutta mukaankin 
mahtuu vielä, joten paikkoja kannattaa 
tiedustella.

Kielikurssit järjestetään Unkarin kulttuuri- ja 
tiedekeskuksen tiloissa, ja aurinkoisena syyskuisena 
keskiviikkoiltana jatkokurssilaisia on paikalla jo 
hyvissä ajoin ennen opetuksen alkua. Myös opettaja 
Ildikó Koivuvuo on jo saapunut ja antaa luvan 
muutaman kysymyksen esittämiseen opiskelijoille.

Liisa Leskinen ja Teija Ruuskanen ovat harrastaneet 
unkarin opiskelua jo joitakin vuosia. Liisa on aikanaan 
viettänyt paljon aikaa vapaa-ajan asunnossaan 
Unkarissa, ja siellä on kielitaito ollut tarpeen 
naapurien ja ystävien kanssa seurustellessa sekä 
monenlaisissa asiointitilanteissa. Varsinkaan isojen 
kaupunkien ulkopuolella eivät kaikki suinkaan osaa 
esimerkiksi englantia. Ja onhan toki kohteliastakin 
osata maan kieltä, ainakin jonkin verran! 

Teijan on eri puolille Unkaria vienyt hieman 
epätavallisempi syy, nimittäin ratsastusharrastus. 
Kun osaa kieltä, pääsee lähemmäs ihmisiä ja elämää 

ja palvelukin on parempaa kuin kielitaidottomana. 
Unkarin opiskelu on hänen mielestä hauskaa, joskin 
samalla hiukan haastavaa. On mukavaa harrastaa 
jotakin hieman epätavallisempaa. - Sitä paitsi kielen 
opiskelu on hyvää aivovoimistelua, Liisa lisää.

Ja kaiken kaikkiaan, jos tykkää käydä Unkarissa, niin 
kannatta ehdottomasti opiskella kieltä, se avaa monia 
uusia ovia, jatkokurssilaiset toteavat yhdessä. Jos siis 
innostuit, niin lähde mukaan opiskelemaan; sekä 
uudet että aikaisemmin unkaria opiskelleet löytävät 
varmasti kurssitarjonnasta itselleen sopivan ryhmän. 
Tiedusteluihin vastaavat unkarin kielen opettaja 
Ildikó Koivuvuo (ildiko.koivuvuo@gmail.com) ja 
yhdistyksen kielikurssivastaava Irene Wichmann 
(irene.wichmann@helsinki.fi).

Teksti ja kuvat: Irene Wichmann

Helsingin Suomi-Unkari Seura ry:n 
järjestämät unkarin kielen kurssit 
ovat alkaneet syyskuussa, ja mukaan 
mahtuu vielä:
Ma klo 16.30 alkeiskurssi

Ma klo 18.00 jatko 1

Ke klo 16.30 jatko 2

Ke klo 18.00 keskustelukurssi

Kurssit kokoontuvat Unkarin kulttuuri- ja tiede-
keskuksen tiloissa Kaisaniemenkatu 10. Kurssin 
hinta on 65 euroa yhdistyksen jäsenille ja 80 eu-
roa muille. Opettajana toimii Ildikó Koivuvuo.

Tervetuloa mukaan!

Jatkokurssilaisia opiskelemassa Ildikó Koivuvuon johdolla.
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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

Irene Wichmann

Varapuheenjohtaja ja kielikurssivastaava

irenewichmann4@gmail.com

Hannu Launonen

Kirjallisuusasiat

0504369515

Alma Peltola

Tiedottaja

alma.peltola@saunalahti.fi

Matti Remes

remes.karjaa@gmail.com

Ildikó Vecsernyés

Ildiko.vecsernyes@helsinki.fi

Lämpimästi tervetuloa mukaan Helsingin 
Suomi-Unkari Seuran toimintaan kaikki uudet 

jäsenet!

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

Jäsentiedotteen on toimittanut seuran tiedottaja Alma Peltola. Ulkoasu on toteutettu 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

Nettisivut tulossa!
Helsingin Suomi-Unkari seuran nettisivut 
aukeavat lähiaikoina osoitteessa http://
suomiunkari.fi/osastot/wordpress/helsinki/

Menikö jäsenlehtesi 
vanhentuneeseen osoitteeseen?

Ilmoita osoitteenmuutokset Suomi-Unkari 
Seuran toimistoon: toimisto@suomiunkari.fi


