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Osallistuin ensimmäistä kertaa Järvenpään Suomi-Unkari Seuran järjestämälle matkalle 
keväiseen Budapestiin. Helsinki-Vantaan terminaalissa ei voinut erehtyä siitä, ketkä 
seurueeseen kuuluivat. Tuntui kuin kaikki tunsivat toisensa. Meidät untuvikotkin otettiin 
vastaan avoimin sylin.  
 
Kahden tunnin lento kului sutjakkaasti.  Matkan johtaja, todellinen Unkarin rakastaja ja maan 
asioiden osaaja, Jaakko ”Jaska” Kuusela johti porukan bussiin ja kulttuurimatkalle. Budapest 
kutsui. 
 
Monipuolista musiikkia 
 
Kulttuurimatkan musiikkitarjonta oli monipuolinen, vaikuttava ja antoisa. Ensimmäisenä 
iltana nautimme Hungaria-kansantanssiyhtyeen musisoinnista ja tanssista. Sunnuntaina 
kuuntelimme tasokasta Budapestin jousiorkesterin konserttia maineikkaassa Liszt Ferenc 
musiikki-akatemiassa. Ohjelmassa oli Beethovenia ja Brahmsia. Seuraavana päivänä oli 
vuorossa Vácin Unkari-Suomi seuran järjestämä ”pieni” yli tunnin mittainen laadukas 
konsertti luterilaisessa kirkossa. Viikon yksi kohokohta oli Budapestin historiallisessa ja 
kullanhohtoisessa oopperatalossa kuultu Tsaikovskin Patarouva, jonka ohjaus oli klassinen ja 
kiehtova. Viimeisenä vuorossa oli Operettiteatterissa esitetty Marie Antoinette musikaali.  
 

Vác 
 
Maanantaina teimme junamatkan Järvenpään 
ystävyyskaupunkiin Váciin. Vác sijaitsee 
Budapestistä 35 km pohjoiseen Tonavan rannalla, 
jossa vuolaana virtaava valtaväylä tekee kuuluisan 
mutkan. Kaupungin historia on pitkä ja 
unkarilaiseen tapaan monipolvinen. Historiallisen 
keskustan ottaa haltuun kävelemällä. Kaupungin 
menneisyys ja nykyisyys avautuivat, kun kuunteli 
Vácin moninaisuuden hallitsevan Heli Alajan 
asiantuntevaa tarinointia. Kaupunki huokuu 
uskonnollista, kaupallista ja historiallista 
menneisyyttä. Lasten ja nuorten äänet korostavat 
elävää nykyisyyttä. 
 
 
 
 
Upeasti restauroitu Vácin luterilainen kirkko on 
parituhantisen seurakuntalaisen hengellinen 
keskus. 
 
 



 
 
Viinitilalta Balatonille 
 
Tiistaina teimme bussimatkan Kötcse-viinitilalle ja Balatonille. Ensikertalaiselle jo pelkkä 
linja-automatka on antoisa. Peltomaisemaa ja ohi vilahtavia kyliä riittää. Matkan aikana Jaska 
leppoisaan ja asiantuntevaan tapaan, huumorilla höystettynä, kertoi ohi kiitävistä paikoista 
sekä Unkarin menneisyydestä ja nykyisyydestä. Kalle täydensi kerrontaa.   
 
Kötcse-viinitila on uusi ja nykyaikainen. Isäntä johdatti meidät viinin viljelyn saloihin. Kierros 
tilalla ja ”viinin valmistustehtaassa” avasi silmät. Ei ole kumma, että laadukkaan viinin 
tekeminen vaatii todellista ammattitaitoa, osaamista ja kokemusta. Osoittautui, että 
viiniköynnöksiä ei saa kastella ja niitä lannoitetaan biologisesti esim. lehmän lannalla.  
 
Viininmaistajaiset oli taidolla suunniteltu ja viinilajeja oli useita. Rypäleiden erilaisuus ja 
korjuuajan vaihtelu viinin makuun avautuivat uudella tavalla. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viinitilan 
tuotevalikoima on 
vaikuttava.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matkalaiset 
paistattelevat 
päivää Kötcse-
viinitilan 
edustalla. 



  
 
 
 
 
 
Unkarissa ei 
ole montaa 
järveä. 
Balaton on 
kuin pieni 
meri. Ei ole 
ihme, että 
kesäaikana 
rannat, 
hotellit ja 
kylpylät 
täyttyvät 
vieraista. 
 

 

 
 
Kaksitorninen Bencés apátság Tihanyn niemimaalla Balatonilla on munkkiluostarikirkko, jonka 
alakerrassa on museo.  
 
 
 



Todella ravitsevaa ruokaa 
 

 
Lounashetki viihtyisässä ravintolassa on alkamassa. 
 
 
Lounasta nautimme jokaisena päivinä eri ravintoloissa. Tutuiksi tulivat Kis Tirol-, Riso-, Vácin 
Remete-, Bem sörözö-, Pesti Rostélyos-,  Trófea- ja Pesti Sörcsarnok-ravintola. Kaikissa ruoka 
oli perin unkarilaista ts. täyttävää ja rasvaista. Yhtenäkään päivänä ei ollut samaa ruokaa. Kun 
tähän vielä lisää hotelimme paikallisuutta korostavan aamupalan, niin läpileikkaus 
unkarilaiseen ruokakulttuuriin tuli tutuksi.  
 
Monipuolisia vierailukohteita 
 
Sankarten aukiolla Jaska ja unkarilainen oppaamme Kalle kertoivat Unkarin historian monista 
vaiheista. Kierros kaupungin puistossa herätti mieleen paremman kansan tavan muinoin 
viettää vapaa-aikaa. Nyt puisto on kaikkien budapestiläisten kohtauspaikka. Lapsiperheet 
tuntuivat suuntaavan askeleensa eläintarhaan. 
 
Lopulta päädyimme Linnavuorelle, joka kuuluu Sankarten aukion ohelle ns. must-kohteisiin. 
Linnavuoren kaupunginosa kuuluu Unescon maailmanperintöluetteloon. Ehdottomia 
vierailukohteita ovat Kuninkaanlinna, Kalastajalinnake ja Matiaksen kirkko. Kävelyretkellä on 
helppo tutustua vanhaan arkkitehtuuriin ja vierailla lukuisissa ravintoloissa ja kahviloissa. 
Vuorelta avautuu näköala sekä Budan että Pestin puolelle. 
 



 
 
Kossuth-aukiolla Jaska ja Kalle kertoivat komean ja suuren parlamentin tarinaa. Jaska valotti 
vuoden 1956 dramaattisen kansannousun tapahtumia monesta eri näkökulmasta. Aukion 
laidalla oleva Imre Nagyn muistomerkki on puhutteleva.  
 
Kallen opastama käynti 1300-luvulla perustetun luostarin raunioilla herätti ajatuksia. 
Liikenne vyöryy solkenaan paikan ohi. Tästä huolimatta paikka huokuu rukouksia ja pyhää 
hiljaisuutta. Luostarin vierestä kävelimme lastenrautatielle, jossa Jaska kertoi siitä, miten 
aikaisemmin pioneerit ja nykyään koululaiset toimivat aikuisten ohjaamina ylpeinä 
rautatieläisinä. 
 
Muutamat meistä kävivät taiteilijoiden suosimassa Szentendressä. Osa kipusi Gellert-vuorelle. 
Jotkut pulikoivat ja kelluivat kylpylässä. 
 
Vapaa-aikaa 
 
Maanalaisten, raitioteiden ja bussien tiheä verkosto ilmeisen selvästi vähentää autoilua. Toki 
ruuhka-aikana liikenne suorastaan seisoo. Julkinen liikenne toimii moitteettomasti. Unkarissa 
yli 65-vuotiaat saavat matkustaa ilmaiseksi. Me muutamat ”nuoret” ostimme viikkoliput, joita 
ahkerasti tarkastettiin. 
 
Vaikka ohjelma oli tiukka niin myös vapaa-aikaa jäi. Vaimoni kanssa kiertelimme pitkin 
Budapestin katuja. Kaupoissa oli pakko käydä, kahviloista puhumattakaan. Tapojemme 
mukaan kävimme taidemuseossa, tällä kertaa Ludwigin modernin taiteen museossa. Yksi 
vierailukohteemme oli puhutteleva Holocaust Memorial Center. Samalla piipahdimme 
synagogassa. 



 
Ensi vuonna uudestaan 
 
Matka oli antoisa ja ohjelma monipuolisen 
täyteläinen. Hyvä ohjelmasuunnittelu mahdollisti 
sen, että omaakin aikaa jäi riittävästi. Budapestin ja 
Unkarin hyvin tuntevat matkaseuralaiset toivat 
mukavaa lisäystä kuultuun ja nähtyyn. Hiljaisia 
hetkiä ei ollut. On turha väittää, että suomalaiset 
ovat hiljaista ja murjottavaa kansaa. Naurua ja 
puhetta piisasi vaikka muille jakaa.  
 
Jaskan sanoen: ”Kuten olen monesti sanonut. Tämä 
oli viimeinen kerta, mutta ensi vuonna tavataan!” 
 
 
 
 
 
Mainio matkanjohtajamme Jaska sai meiltä 
matkalaisilta lahjaksi kehumaansa makkaraa, joka 
kuulemma on maailman parasta.  
 

 

 
 
”Virallinen ryhmäkuva” jäi ottamatta, mutta voihan sen ottaa vuoden kuluttua. 
 
Pekka Rokka 


