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Attila József

Lasi
(Pohár)

Lasi on raikas, puhdas kasvi,

se loistaa niityllä

ja kerää kastepisaroita.

Jos pieni lapsi katsoo laseihin,

ne soivat hiljaa.

Lasit kasvavat lähteen silmässä,

mutta edes lasintekijät eivät tiedä tätä salaisuutta.

Tytöt ja pojat erehtyvät

aina toistensa laseista.

Kerran minäkin otin väärän lasin;

siitä pitäen ei mikään vesilasi

ole ollut minulle kyllin suloinen,

vaikka janoon kuoleva lintu löytää

monia kauniita laseja taivaankannen takaa.

Runo teoksesta Attila József: Läpinäkyvä leijona. 
Runoutta ja elämäkerrallisia kirjoituksia. 

Suom. ja toim. Hannu Launonen. WSOY 1999.

Attila József (1905–1937) on kirjailija, jonka 
syntymäpäivä nimettiin Unkarin runouden päiväksi 
(11. huhtikuuta). Rohkenen lisätä: täydellä syyllä. József 
yhdisti tuotannossaan kansanlaulun yksinkertaisuuden 
kansainvälisiin virtauksiin, ekspressionismiin ja 
surrealismin vapaaseen miellekarkuun. 

Nykyään Attila Józsefia pidetään Unkarin 
merkittävimpiin kuuluvana runoilijana, ellei 
merkittävimpänä. Hän on laajalti arvostettu myös 
eurooppalaisittain. Thomas Mann tuli Unkariin 
tervehtimään Attila Józsefia. Hänellä oli huomattava 
vaikutus aikaansa. Hänen poeettisen äänensä puhdas 
voima ja sen humanismi ovat antaneet leiman koko 
sotien jälkeisen Unkarin runoudelle.

József kuvaa hätkähdyttävän ajankohtaisesti 
ulkoisen maailman tosiseikkoja, joita sisäinen minä 
ei kykene muuttamaan. Suurkaupunkia ja teollista 
ympäristöä koskevat havainnot ovat pontimena 
olemassaoloa koskeville pohdinnoille. Hän lähti 
liikkeelle yhteiskunnan pohjatasolta, läpäisi kaikki sen 
kerrostumat ja toi mukanaan syvyyden ahdistavan 
kaipuun. 

– Hannu Launonen

Balaton. Kuva: Alma Peltola
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Helsingin Suomi-Unkari 
Seura ry:n järjestämät 
unkarin kielen kurssit 
syksyllä 2017

Kurssit alkavat 11.9. ja 13.9. seuraavasti:

Maanantaina klo 16.30 alkeiskurssi

Maanantana klo 18.00 jatko 1.

Keskiviikkona klo 16.30 jatko 2.

Keskiviikkona klo 18.00 keskustelukurssi

Verkkoalkeiskurssi alkaa syyskuun 2. viikolla.

Opettajana toimii Ildikó Koivuvuo.

Kurssit pidetään Unkarin kulttuuri- ja tiedekes-
kuksen tiloissa Kaisaniemenkatu 10:ssä.

Kurssimaksu syksyltä 65 euroa (jäsenet) ja 80 
euroa (muut). Ilmoittautumiset ja maksulo-
makkeet paikan päällä.

Oppikirja: Kaija Markus-Ildikó Vecsernyés-Irene 
Wichmann: Unkaria Helposti 1 ja 2. Oppikirja 
on ostettavissa paikan päällä.

Lisätietoja suoraan opettajalta: ildiko.koivuvuo@
gmail.com.

Urheilutapahtumia:

Uinnin MM-kisat

Tänä kesänä Unkarissa järjestetään uinnin 
17. MM-kisat. Unkari isännöi kahdet uinnin 
maailmanmestaruuskilpailut neljän vuoden 
sisällä. Unkari otti vuoden 2021 kisojen lisäksi 
järjestettäväkseen vuoden 2017 MM-uinnit, 
joista Meksiko luopui helmikuussa. Unkarin 
kisojen kisakaupunkeina ovat Budapest ja 
Balatonfüred, ajankohta 14.-30.7. Lisätietoja ja 
lipunmyynti nettisivulta Fina-Budapest2017.
com.

Hungaroring 2017

Unkarin Formula 1 Grand Prix Buda-
pestin Hungaroringillä järjestetään 28.-29. 
ja -30 heinäkuuta. Lippuja saa esimerkiksi 
sivuilta www.formula1liput.fi/kisa/f1-hunga-
rian-grand-prix/ tai www.gpticketshop.com.

Sziget järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 
1993 melko pienimuotoisena opiskelijatapah-
tumana, mutta 1990-luvun loppuun mennessä 
siitä oli tullut yksi Euroopan laajimmista ja 
suurimmista musiikkifestivaaleista. Noin 
puolet kävijöistä tulee Unkarin ulkopuo-
lelta, eniten Ranskasta, Britanniasta, Saksasta, 
Italiasta, Alankomaista ja Irlannista. Vuonna 
2009 Szigetissä kävi kuuden päivän aikana 
yhteensä noin 390 000 henkeä, enimmillään 70 
000 vuorokaudessa. Vuonna 2011 katsojia oli 
380 000–390 000.

Tänä vuonna nimekkäimpiä esiintyjiä ovat mm. 
Muse, Rihanna ja David Guetta. Sziget-fes-
tivaalin ohjelmassa ei ole pelkästään teknoa, 
rockia, popia ja indietä vaan saarella järjes-
tetään monipuolisia aktiviteettejä ja works-
hoppeja, ja alue toimii huvipuistona ym.

Kesän tapahtumatarjontaa 
Unkarissa
Ildikó Koivuvuo

Sziget-festivaali 25 vuotta 09.-16.8.2017

Sziget (suom. saari) on musiikkifestivaali, joka 
järjestetään vuosittain elokuussa Óbudansaarella 
Budapestissa. Festivaali kestää viikon ja siellä on 
viime vuosina ollut yli tuhat esiintyjää. Vuonna 
2011 tapahtuma valittiin Euroopan parhaaksi 
suureksi festivaaliksi.
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Suomalainen säätiö 
palkitsi valokuvaaja Peeter 
Langovitsin ja Unkarin-
tuntija Juhani Huotarin
Juhani Salokannel

Lehdistötiedote, julkaisuvapaa 20.4.2017 klo 

18.00

E.W. Ponkalan Säätiön tämän vuoden tunnus-
tuspalkinnon saivat torstaina valokuvaaja Peeter 
Langovits Tallinnasta ja fil.lis. Juhani Huotari 
Helsingistä. Langovits palkitaan ansioistaan 
suomalais-virolaisten kulttuurisiteiden doku-
mentoinnissa ja edistämisessä. Huotari on 
tehnyt vuosikymmenet työtä Suomen ja Unkarin 
suhteiden kehittämiseksi. 

Peeter Langovits on tunnettu virolainen 
lehtivalokuvaaja. Hän on syntynyt vuonna 
1948. Kemisti-insinöörin koulutuksen saanut 
Langovits ryhtyi päätoimiseksi valokuvaajaksi 
vuonna 1987 ja on dokumentoinut siitä lähtien 
virolaisen yhteiskunnan muutoksia. Vuodet 
1987–1995 hän oli silloisen Viron Tietotoi-
miston kuvatoimituksen päätoimittaja, ja vuodet 
1995–2014 maan suurimman päivälehden Posti-
mees-sanomalehden kuvaaja.

Lehtityön ohessa Langovits on pitänyt kymmeniä 
valokuvanäyttelyitä ja esiintynyt kansainväli-
sissä yhteyksissä. Julkisten tilaisuuksien ja julki-
suuden henkilöiden kuvaamisen lisäksi hänellä 
on ollut aina herkkyyttä tavallisen elämän, viro-
laisten arjen, havainnoimiselle. 

Erityinen aihepiiri hänen tuotannossaan ovat 
olleet suomalais-virolaiset kulttuurisuhteet. 
Niitä hän on seurannut tarkalla ja oivaltavalla 
silmällä vuosikymmenet. Komea osoitus tästä 
oli muutama vuosi sitten Helsingin rautatie-
aseman asemahallissa järjestetty laaja valoku-
vanäyttely, jonka henkilögalleria ulottui kahden 
maan presidenteistä pikkulapsiin ja vanhuksiin. 

Uusi näyttely Kuvia kulttuurisillalta avattiin 
Viro-keskuksessa Helsingissä torstaina. 

Juhani Huotarin Unkari-suhde on synnyn-
näistä; hän on syntynyt Budapestissa suoma-
laisen isän ja unkarilaisen äidin lapsena ja 
kasvanut heti kaksikieliseksi. 

Vuonna 1955 syntynyt Huotari opiskeli 
Helsingin yliopistossa historiaa ja Suomen 
kirjallisuutta, Tampereen yliopistossa hän 
täydensi oppiarvonsa filosofian lisensiaatiksi 
vuonna 1998. Hän on auktorisoitu kielen-
kääntäjä unkarista suomeen. Tulkin työssä 
hänen toimeksiantajinaan on ollut julkinen 
hallinto eduskunnasta ministeriöihin, polii-
sista puolustusvoimiin, ja vastuuta on riittänyt 
korkeimman tason valtiovierailuilla. Oman 
käännöstoimiston Huotari perusti vuonna 
1988. 

Huotari on luennoinut unkarilaisesta kult-
tuurista ympäri Suomea, julkaissut tieto-
teoksia ja artikkeleita.  Tuotantoon kuuluu 
mm. kaksi matkaopasta, historia-aiheita sekä 
unkarilainen viinikirja. Hän on suomentanut 
merkittävimpiä unkarilaisia kirjailijoita, näitä 
ovat mm. István Örkeny, Péter Nádas, György 
Spiró ja Lászlo Márton. 

Huotarin harrastuksia ovat Unkarin viinit 
sekä puutarhan hoito Tarcalin kylässä Tokaijin 
viinialueella. 

E.W. Ponkalan Säätiö on perustettu vuonna 
1924. Se edistää säädekirjansa mukaisesti 
Suomen ja sen sukukansojen keskinäisiä kult-
tuurisuhteita. Viime vuosikymmeninä sen 
tunnustuspalkintoja suomalais-virolaisten 
kulttuurisuhteiden edistämisestä ovat saaneet 
mm. Lennart Meri, Gábor Bereczki, Ellen Niit, 
Béla Jávorszky, Piret Saluri, Éva Pap ja Maimu 
Berg. Säätiön hallituksen puheenjohtajana 
toimii kirjailija Juhani Salokannel ja varapu-
heenjohtajana fil. tri Hannu Launonen.
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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

Ildikó Vecsernyés

Ildiko.vecsernyes@helsinki.fi

Kaija Markus

kaija.markus@eduvantaa.fi

Ildikó Koivuvuo

ildiko.koivuvuo@gmail.com

Lämpimästi tervetuloa 
mukaan Helsingin Suomi-
Unkari Seuran toimintaan 
kaikki uudet jäsenet!

Liity sähköpostilistalle!
Oletpa uusi tai vanha jäsen, jos haluaisit mukaan 
seuran sähköpostilistalle,  ilmoita sähköpostiosoit-
teesi sihteerille:

anu.kukkonen@edu.hel.fi

Jäsentiedote on taitettu Timo Kuohukosken laatiman mallin pohjalta.

Helsingin Suomi-Unkari Seura ottaa mielellään vastaan erilaisia tekstejä tai kuvia jäsentiedotetta 
varten. Voit lähettää materiaalit sähköpostitse. Lehden taittaja muokkaa materiaalin tarvittaessa 
julkaisukuntoon.

Juttu tai kuvia jäsenlehteen?
Lähetä ne osoitteeseen

tiedotus.hki.sus@gmail.com

Unikkoja kaakkois-Unkarissa. Kuva: Alma Peltola

Nettisivut avattu!
Helsingin Suomi-Unkari seuran nettisivut löytyvät 
nyt osoitteesta

http://suomiunkari.fi/osastot/wordpress/helsinki/

Menikö jäsenlehtesi 
vanhentuneeseen 
osoitteeseen?
Ilmoita osoitteenmuutokset Suomi-Unkari seuran 
toimistoon: toimisto@suomiunkari.fi


