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Puheenjohtajan palsta

Miskolc olikin sitten viime käyntini kaunis-
tunut ja siistiytynyt – ja näytti nyt monessa-
kin mielessä meille kesäisen lempeän ja
lämpimän puolensa.

Osa ryhmästämme matkasi Miskolcin jäl-
keen nauttimaan Suomen kesästä, mutta nel-
jä meistä matkusti Miskolcista vielä Ta-
polcaan, lähelle Balatonin rantaa opiskele-
maan unkaria tai opettamaan suomea. Ta-
polcakin otti meidät aurinkoisesti vastaan,
mutta parin päivän päästä sää kuitenkin muut-
tui,  ja opiskelimme/opetimme unkarilaisit-
tain melko viileässä ja osittain sateisessakin
kesäsäässä kahden viikon ajan unkarin ver-
biprefiksejä tai suomen partitiivia – tai mui-
ta kieltemme kompastuskiviä. Ehkä viilen-
tynyt sää myötävaikutti ja auttoikin ahkeraan
opiskeluun, mutta kyllä myös kielileirille
oli keksitty monenlaista oheisohjelmaa.

Itse tein vielä elokuussa parin viikon retken
entiseen kotikaupunkiini Szegediin ja siel-
tä szegediläisten kanssa mielenkiintoisen
Transilvanian kiertomatkan, josta kertonen
lehtemme seuraavassa numerossa.

Syksyn toimintamme on jo alkanut: 6.9. avat-
tiin Suvantokadulla tapolcalaisen kuvataitei-
lijan, János Vecsein lähinnä Tapolcaa ja Ba-
latonia esittelevien maalausten näyttely. Ilta
jatkui sitten Miskolcin-matkan muistelulla
ja kuvien katselulla.

26.9. otamme osaa Metso-kirjastossa  ole-
vaan Euroopan kielten päivä -tapahtu-

Hyvät osaston jäset!
Pitkä kuuma kesä alkaa olla lopullaan. Toi-
vottavasti lempeä intiaanikesä, jota unkarin
kielessä hauskasti vanhojen akkojen ke-
säksikin (vényasszonyok nyara) kutsutaan
vielä odottaa meitä,  vaikka syyspäivät ovat
jo selvästi lyhentyneet, illat pimentyneet ja
pidentyneet.

Kesä on monella meistä ollut paitsi lomaa,
myös toimintaa ja matkoja täynnä. Osastom-
me 10 jäseneninen delegaatio matkusti hei-
näkuun 11. päivä kuudeksi päiväksi Miskol-
ciin, jossa paikallinen ystävyyspiiri puheen-
johtajansa Tamás Farkasin ja sihteerinsä
Zsuzsa Bogdányin johdolla oli loihtinut
meille monipuolisen ja mielenkiintoisen
ohjelman. Tutustuimme ystävyyskaupun-
kimme Miskolcin nähtävyyksiin, tapasimme
mm.pormestarin Ákos Krizan,   Suomen
kunniakonsulin ja yliopiston vararehtorin
Csaba Deákin ja muita tärkeitä henkilöitä.
Helteisinä päivinä kävimme niin yliopistos-
sa, viinikellareissa, uimalassa kuin myös
lähellä olevassa Egerissä tai Slovakian puo-
lella olevassa viehättävässä Kassan kaupun-
gissa. Tapasimme ihania ja ystävällisiä ih-
misiä, söimme hyviä ja maukkaita ruokia,
maistelimme Koillis-Unkarin ja Egerin alu-
een erinomaisia viinejä. Ohjelmaa oli run-
saasti, yöt tahtoivat jäädä lyhyiksi ja sää oli
koko ajan, niin päivällä kuin yölläkin, hel-
teisen lämmintä. Sellaisena tuo Miskolcin
aika ainakin minun mieleeni on piirtynyt.
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maan, jossa lapsille ja  nuorille, päiväkerho-
laisista ja koululaisiin esitellään satujen ja
leikkien avulla maita ja kieliä.

Aleksis Kiven päivänä ja pääseuramme
perustamispäivänä eli 10.10. klo 17 valmis-
tamme ja sitten myös syömme Kalevan kir-
kon seurakuntatiloissa unkarilaisia ruokia.

30.10. klo 14 alkavassa näytöksessä voim-
me kuunnella ja katsella Työväenteatterissa
vierailunäytäntönä esitettävän Imre Kál-
mánin Mustalaisruhtinatar-operettia

Näihin molempiin tilaisuuksiin, niin ruoan-
laittoon kuin operettiinkin toivotaan runsas-
ta osanottoa;  jäsenille on varattu operettiin
25 paikkaa (ks. ilmoittautuminen toisaalla
tässä lehdessä).

Suunnittelemme myös unkarilaisia filmi-il-
toja. Jos olet asiasta kiinnostunut, kerro se
meille!

Näillä ohjelmilla pääsemme lokakuun lop-
puun, myöhemmin syksyllä lienevät sitten
vuorossa mm. perinteiset myyjäiset ja pik-
kujoulut.

Haluaisimme saada mahdollisimman monet
jäsenet mukaan ohjelmiimme. Jos sinulla
on ideoita ja ajatuksia, millaista toimintaa
odotat osastoltamme ja millaiseen toimin-
taan itse haluaisit osallistua, niin tule mu-
kaan kertomaan se meille! Voit myös  puhe-
limitse tai s-postin välityksellä ottaa yhteyt-
tä puheenjohtajaan, sihteeriin tai muihin
hallituksen jäseniin.

Toivon ja toivottelen kaikille jäsenillemme
ja Unkarin Uutiset -lehden lukijoille kau-
nista ja mielenkiintoista syksyä, aktiivista
osallistumista syksyn tapahtumiin!

Irmeli Kniivilä
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Yhdistyksemme matka Miskolciin
11.—16.7.2011

töömme. Tuskin olimme päässeet kentältä
M3-moottoritielle, kun saimme muovimu-
kit käteemme ja eväskorit avattiin. Havait-
simme oitis, ettei syömisestä ja juomises-
ta tulisi olemaan puutetta. Toki muutakin
juomista oli tarjolla, mutta vesipullot oli-
vat koko ajan tarpeen, sillä vierailuviikkom-
me oli todella helteinen. Tämän havait-
simme jo matkalla Miskolciin, kun pysäh-
dyimme hetkeksi jaloittelemaan ja astuim-
me ilmastoidusta bussista paahteiselle as-
faltille: kuuma ilma suorastaan syöksähti
vastaamme emmekä aistineet pienintäkään
tuulenvirettä.

Majoituimme uuteen ja ilmastoituun
City-hotelliin Miskolcin keskustan tuntu-
maan ja Miskolcin osaston puheenjohtaja
Tamás (tri Tamás Farkas, joka siviilissä on
lapsikirurgian erikoislääkäri) sekä sihteeri
Zsuzsa liittyivät joukkoomme. – Koko
Farkasin perhe kolmessa sukupolvessa, eli
Tamásin isä, Tamásin puoliso, Ibolya, ja hei-
dän molemmat tyttärensä olivat mukana
monissa viikon ohjelmanumeroissa. – Me-
nimme lävitse viikon ohjelman ja tarkistim-
me aikataulutuksen. Lyhyen tauon jälkeen
lähdimme kävellen keskustaan, joka Miskol-
cissa tarkoittaa Széchenyin kävelykatua, jol-
la tosin liikennöi myös kaupungin ainoa rai-
tiovaunulinja. Kävelykatuosuus ulottuu käy-
tännössä kaupungin ensimmäisistä liikenne-
valoista, Villányrend r-risteyksestä eli
Széchenyi- ja Kazinczy-katujen risteykses-
tä 1,5 km länteen kaupungintalon aukiolle,

Yhdeksän osastomme jäsentä tapasi maanan-
taiaamuna 11. heinäkuuta Helsinki-Vantaan
lentokentän lähtöaulassa. Olimme lähdössä
Unkarin Miskolciin, Tampereen ystävyys-
kaupunkiin, sikäläisen Suomen ystävien vie-
raaksi. Edellisestä ”virallisesta” vierailusta
olikin kulunut jo vuosikymmen. Ryhmäm-
me saatiin kokoon vasta Helsingissä, sillä
nykyiseen tapaan lentoja ei hankittu enää
ryhmämatkana matkatoimistosta, vaan kak-
sin tai kolmin kirjauduttiin lentoyhtiöiden
tai operaattorien sivuille ja tilattiin matkat
yksittäisinä asiakkaina. Olimme keskenäm-
me sopineet etukäteen vain lennot, joilta
varaisimme lippumme.

Maanantai
Saapuminen Budapestiin tapahtui kuitenkin
vanhaan tapaan, tosin lentokenttä ei enää
ollut Ferihegy 2, vaan kenttä oli nimetty
uudelleen unkarilaisen säveltäjän Ferenc
Lisztin mukaan, jos kohta Lisztin nimeä
emme tainneet nähdä missään. Vastaanotto-
aulassa tunnelma oli kuitenkin entinen: mei-
tä oli hymyillen, kätellen, halaten ja poski-
suukkoja jakaen vastassa Pista (István Földi,
Miskolcin ystävyyspiirin sihteerin Zsuzsan,
rouva Bogdányin avopuoliso) sekä Eva (Eva
Keser ), jotka kaikki olivat ainakin osalle
meistä tuttuja vuosien ja vuosikymmen-
tenkin takaa.

Matka Miskolciin sujui vaivattomasti
pikkubussilla, jonka olimme varanneet käyt-
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Városház tér saakka. Kävely oli meille hyö-
dyllinen, sillä opimme samalla sananmukai-
sesti kantapään kautta sijoittamaan keskei-
set kohteet spatiaaliseen muistiimme. Käve-
lykierroksen aikana ihastelimme monia
entisöityjä julkisivuja ja erityisesti Szinva-
puron terassia ja sen patsasryhmää ”Miskol-
cin tytöt”, Miskolci lányok, vuonna 2006
paljastetun patsasryhmän tekijä on László
Kutas.

Tiistai
Tiistain aamupäivään oli sovittu kaupungin-
talolle lyhyt tapaaminen vuoden 2010 vaa-
leissa valitun uuden pormestarin, tri Ákos
Krizan kanssa. Kriza kertoi meille kahvin
ja pogácsan äärellä kaupungin tulevaisuuden-

näkymistä ja myös yhteistyöstä Tampereen
kanssa. Puheenjohtajamme kiitti tapaami-
sesta ja toivoi omassa puheenvuorossaan
vuorovaikutuksen jatkuvan myös kansalais-
järjestöjen tasolla.

Ohjelmamme jatkui kaupunkikier-
roksella, jonka teimme kävellen. Helle vai-
vasi ja etenimme aina kadun varjoista puol-
ta ja myös oppaamme Sarolta Kupcsik

Vas. Szinva-puron terassilla maanantaina
11.7.otettu ryhmäkuva, josta Marjut ja Pir-
jo puuttuvat.
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armahti meitä reittivalinnoissaan. Kävimme
ensimmäiseksi kalvinistisella hautausmaalla
ja jätimme kukkatervehdyksemme yhteisen
miskolcilaisen ystävämme ja sikäläisen ys-
täväpiirin pitkäaikaisen sihteerin József
Breitenbachin haudalle.

Tutustuimme myös hautausmaan vie-
rellä olevaan 1999 valmistuneeseen puu-
kirkkoon, Dezskatemplom, joka on jo kol-
mas samalla paikalla oleva puukirkko, asia-
kirjojen mukaan tosin 1. pyhättö vihittiin
käyttöönsä jo 1637. Jatkoimme matkaa San-
kareiden aukiolle, sök tere, jonka poh-
joisreunassa on vasemmistolaisen hu-
manistin Ferenc Földesin (1910 —1943)
nimeä kantava maineikas lukio, jonka his-
toria ulottuu 400 vuoden taakse, ja fransis-
kaaniveljestön eli minoriittien Neitsyt Mari-
alle omistettu kirkko, jonka edeltäjä oli ra-
kennettu jo 1720-luvulla. Viime vuosikym-
menen alkupuolella koko aukio, aiempi hiu-
kan rähjäinen parkkipaikka, uusittiin, aukio
sai itäreunaansa modernit katetut bussipy-
säkit, itse aukio laatoituksen, suihkulähteet
ja istutukset sekä vaikuttavan muistomerkin,
Péter Szanyin teoksen ”Miskolcin kaupun-
gin kaatuneet sankarit” (2003).

 Aukiolta jatkoimme matkaamme Mis-
kolciin 1700-luvun loppupuolella saapunei-
den kreikkalaisten kauppiaiden ja heidän
perheittensä rakennuttamaan ortodoksiseen
kirkkoon, jonka rakentamistyö päättyi 1806.
Erityisesti kirkon 16 m korkea ja 88:sta Jee-
suksen elämää kuvaavasta ikonista koostu-
va ikonostaasi on kuuluisa. Kirkko ja sen
vieressä oleva, metsähallinnon aluetoimis-
ton jugendrakennus, Erdészeti Igazgatóság
ovat Ferenc Deákin mukaan nimetyn auki-
on pohjoisreunassa. Aukiolla on Aladár
Gárdosin veistämä Ferenc Deákin patsas

(1929). Deák oli Unkarin 1850—1860-lu-
kujen merkittävin valtiomies, joka lähes kak-
si vuosikymmentä epäonnistuneen vapaus-
taistelun jälkeen sai v. 1867 aikaan sovin-
non, Ausgleich, Itävallan kanssa ja Itävalta-
Unkarin kaksoismonarkia syntyi.

Iltapäivä oli jo puolessa, kun siirryim-
me takaisin Szinva -puron varrelle paikalli-
seen panimoravintolaan hiukan myöhäiselle,
mutta herkulliselle lounaalle.– Illalla oli vie-
lä kaupungin nuorisotalossa ja vapaa-aika-
keskuksessa József Breitenbachille omis-
tetun valokuvanäyttelyn avajaiset. Näyttelyn
nimenä oli ”Suomalais-unkarilainen ystä-
vyys ja tämän päivän suomalainen arki”.
Samalla juhlistettiin Suomi-Unkari Seuran
Tampereen osaston 60-vuotispäivää ja Mis-
kolcin ja Tampereen ystävyyskaupunki-
suhteen 45:ttä vuosipäivää.

Kuvat oli muutamin poikkeuksin otet-
tu tammikuussa 2011, kun Tamás Farkas oli
osastonsa muiden edustajien kanssa juhlista-
massa omaa merkkipäiväämme. Miskolcin
kaupungin edustaja avasi ja esitteli näytte-
lyn, musiikkiesityksistä vastasi läheisen
Kisgy rin kylätalon (tajház tai faluház)
kansanmusiikkiyhtye ja laulajatytöt johtaja-
naan Attila Grúz. Mukana avajaisissa oli
myös joukko vanhoja tuttuja ja Tampereen
kävijöitä sekä mm. Breitenbachin leski ja
tytär, jotka tapasimme viikon mittaan use-
aan kertaan. Tarjoilusta, voileivistä ja viinistä
vastasi puolestaan paikallinen ystäväpiiri.

Keskiviikko
Olimme ehdottaneet retkeä Slovakian Ko-
sišeen, unk. Kassa. Kassa oli keskiajalta läh-
tien alueen merkittävin kaupunki ja se oli
Unkarin kuningaskunnassa aina vuoteen
1920 Abaúj-Tornan läänin kaupan ja hallin-
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non keskus ja sitä kutsuttiin vuosisatoja Ylä-
Unkarin pääkaupungiksi. Kaupungin asukkaat
voivat syystä olla ylpeiltä siitä, että Kassa
oli ensimmäinen eurooppalainen kaupunki,
joka sai oman vaakunan, sillä vaakuna sym-
boloi kaupungin itsehallintoa ja riippumat-
tomuutta niin hallitsijasta kuin paikallisista
maanomistajistakin. Se oli myös unkarilai-
nen kaupunki, sillä v. 1910 kaupungin 44000
asukkaasta ilmoitti äidinkielekseen unkarin,
vuonna 2008 kaupungin yht. 234000 asuk-
kaasta unkarilaisia oli 3,8 % (Miskolcin asu-
kasluku on nykyisin noin 168000).

 Košicessa meillä oli unkaria puhuva
opas ja perehdyimme erityisesti aikaan en-
nen 1. maailmansotaa eli itse asiassa saa-
toimme hyvällä syyllä puhua Kassasta. Vuo-
den 1945 alussa kaupunki oli puolestaan
väliaikainen Tshekkoslovakian pääkaupunki,

kunnes puna-armeija sai haltuunsa Prahan.
Ensimmäinen Tshekkoslovakian sodanjäl-
keinen hallitusohjelmakin julkaistiin Koši-
cessa huhtikuun alussa 1945.

Košice on Euroopan kulttuuripääkau-
punki vuonna 2013 ja kaupunki on enti-
söinyt pieteetillä pääkatunsa, Hlavná ulica
tai pääaukionsa, Hlávne námestie. Aukion
merkittävimpiä rakennuksia ovat goottilaista
tyyliä edustava roomalaiskatolinen P. Elisa-
betin katedraali, Szent Erzsébet dóm (slov.
Dóm sv. Alžbety), jonka rakennustyö alkoi
jo 1300-luvun lopulla, ja 1899 valmistunut
teatterirakennus, nyk. Košicen valtion-
teatteri, Štátne divadlo Košice.

Lähes kaikki pääkadun varren talot ovat
kuitenkin rakennusmuistomerkkejä, ne ovat
osa Unkarin ja Slovakian historiaa. Monet
Unkarin historian politiikan ja kulttuurin
merkkihenkilöt ovat opiskelleet, toimineet
ja neuvotelleet aikoinaan Kassassa. Mm. un-
karinkielen uudistajat alkoivat julkaista v.
1788 ensimmäistä unkarinkielistä aikakau-
silehteä, Magyar Museum-lehteä, juuri
Kassassa. Viimeisiä tutustumiskohteitamme
Kassassa olivat kaupungissa 18 ensimmäistä
elinvuottaan viettäneen unkarilaisen kirjai-
lijan Sándor Márain (1900—1989) patsas
(Péter Gaspár, 2004) sekä lapsuudenkoti
ja koulu, tosin vain ulkoapäin. Paluumatkal-
la pysähdyimme Unkarin puolella Encsin
kylässä illalliselle ravintolaan, jonka nime-
nä on humoristinen Anyukám mondta, Äi-
tini sanoi.

Torstai
Torstai tarjosi sekä hengen että ruumiin ra-
vintoa. Ensimmäinen kohteemme oli Mis-
kolcin yliopisto, Miskolci Egyetem ja  op-
paanamme mm. vararehtori ja Suomen kun-
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niakonsuli tri Csaba Deák. Tutustuimme
seikkaperäisesti v. 1735 nykyisen Slovakian
Selmecbányassa toimintansa aloittaneen
vuorikoulun ja kaivosakatemian historiaan.
Ensimmäisen maailmansodan jälkeen kou-
lu siirtyi Soproniin ja vuonna 1949 Mis-
kolciin, nyt nimenä vain oli raskaan teolli-
suuden (ja) tekniikan yliopisto eli kaivos-
teollisuuden ja metallurgian rinnalle oli saa-
tu myös konetekniikan tiedekunta. 1980-lu-
vun alussa alkoi oikeustieteellinen koulu-
tus ja järjestelmänvaihdoksen jälkeen 1990-
luvulla perustettiin useita uusia tiedekuntia,

joiden määrä tänään on 7, lisäksi yliopistoon
kuuluu erillisenä konservatorio ja opettajan-
koulutusinstituutti. Tutustuimme myös kai-
vosakatemian vanhaan kirjastoon, joka on
täynnä teknillisen koulutuksen ja tekniikan
alan perustieteiden, matematiikan, fysiikan
ja kemian, historiaan kuuluvia harvinaisuuk-
sia. Kunniakonsuli toimi myös yliopiston
ravintolassa tarjotun lounaamme isäntänä.

Yliopistolta jatkoimme vierailun pää-
tyttyä Miskolc-Tapolcan luolakylpylään,
barlangfürd , joka on jokaisen turistin
must-kohde Miskolcissa, niin meidänkin.
Veden kalkkikivikallioon aikoinaan muodos-
tamat luolat ja -järvet sekä kylmät ja lämpi-
mät lähteet on hyödynnetty nykypäivän tek-
nologiaa hyväksi käyttäen. Jo 1711 kerrot-
tiin kylpylän perustamisesta ja toimintaa laa-
jennettiin seuraavina vuosisatoina, mutta

Szinva-puron sillankaiteeseen oli kiinnitet-
ty satoja “lemmenlukkoja”, joista tässä muu-
tamia (vasemmalla); yllä Miskolcin torin
hedelmätarjontaa torstaiaamuna kello kah-
deksan.
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nykymittapuun mukaan vaatimattomat altaat
olivat aina luolien ulkopuolella. Vasta 2.
maailmansodan aattona kylpylä alkoi saada
nykyisen asunsa ja 1970-luvulla rakennet-
tiin katettu ulkoallas. Viime vuosikymme-
ninä on otettu käyttöön laaja luolasto, jon-
ka mittavin rakennustyö päättyi 2005. Vesi
ei tarjoa vain rentouttavaa ajanvietettä, vaan
sillä on myös merkittäviä terveysvaikutuksia,
luolakylpylä on siis myös terveyskylpylä.

Iltapäivän ohjelma vei meidät vielä
Görömbölyn esikaupunkiin, joka 1940-lu-
vun lopulle saakka oli itsenäinen kaupungin
ulkopuolinen asutuskeskus. Emme kuiten-
kaan jääneet itse kylään, sillä kohteenamme
olivat kylän laidalla olevan kukkulan viini-
kellarit, erityisesti Farkasin perheen kella-
rit. Mutta tutustuimme kahteen muuhunkin
kellariin, joista toinen, kalkkikiveen louhit-
tu, oli juuri valmistumassa kaupalliseen
käyttöön viinien esittelytilaksi ja toinen oli
itse asiassa viinikellari, joka 1930-luvun lo-
pulla oli muutettu pienen pieneksi maan-
alaiseksi kappeliksi.

Görömbölyssä nautimme myös illalli-
sen, joka oli katettu pitkälle tilapäispöydälle
viinikellarien edessä olevalle aukiolle.
Saimme yllin kyllin pörköltiä ja jälkiruoak-
si leivoksia ja hedelmiä sekä tietysti viiniä,
kukin mieltymystensä mukaisesti. Kun pa-
lasimme viimeiseltä viinikellarikäynniltä,
oli pimeä yllättäen peittänyt tienoon ja vain
alapuolellamme laaksossa olevien talojen
ikkunoista näkyi valoa.

Perjantai
Bussi oli jälleen odottamassa meitä välit-
tömästi aamiaisen jälkeen, olimme menos-
sa Egeriin, toiseen retkikohteeseemme ja
naapuriläänin, Hevesin, pääkaupunkiin. Ku-

lui lähes kaksi tuntia ennen kuin Alföldin
pohjoisreunaa noudatellen saavuimme pe-
rille. Olisimme voineet mennä myös suo-
raan halki Bükk-vuoriston, mutta kapeat
serpentiinitiet eivät olisi juuri nopeuttaneet
matkaamme. Ensimmäinen kohteemme oli
tietysti yhä massiiviselta vaikuttava Egerin
linna, jonka jyhkeät muurit turkkilaissotien
aikana 1500-luvulla olivat moneen kertaan
pelastaneet niin kaupunkilaiset kuin va-
rusväenkin. Pääsimme käymään myös lin-
nan muurien alapuolisissa tunneleissa ja ka-
semateissa. Kaupungin keskustassa oli me-
nossa keskiaiset markkinat ja saimme tutus-
tua torille rakennettujen kojujen tarjontaan.

 Seuraava kohteemme oli Egerin vai-
kuttava basilika, kaupungissahan on ollut
keskiajalta lähtien katolinen arkkipiispan-
istuin. Lopuksi pääsimme Kauniinrouvan-
laaksoon, Szépasszonyvölgy, tutustumaan
Tamás Siken viinitilan tuotteisiin. Laakson
seinämä oli täynnään pieniä terasseja, jois-
ta ovet johtivat omistajansa kellariravin-
tolaan. Saimme sekä lounaan että asian-
tuntevan opastuksen niin valko- kuin puna-
viinin sekä roséviinin valmistuksen ja maun
salaisuuksiin.

Paluumatka Miskolciin sujui rauhalli-
sesti, mutta päivä ei ollut vielä pulkassa, sillä
illaksi oli sovittu vierailu Bükk-vuoriston
Bükkszentkeresztiin, jossa Keser n per-
he olisi isäntänämme. Evan olimme nähneet
jo tullessamme, nyt näimme myös vieraan-
varaisen isäntämme Istvánin sekä heidän tyt-
tärensä perheineen. Omakotitaloa laajennet-
tiin paraikaa kahden perheen asuttavaksi,
tulevaan isoon olohuoneeseen oli katettu
pitkä pöytä, jonka ääreen me kaikki, noin 20
henkeä mahduimme aterioimaan. Viralli-
seen ohjelmaan kuului Suomi-Unkari Seu-
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ran hopeisen ansiomerkin luovuttaminen
Imre Polyákille, joka vuosikymmeniä on
toiminut monien suomalaisten asian-
tuntevana ja avokätisenä auttajana ja avusta-
jana Miskolcissa. Ilta kului rattoisasti jutel-
len niin pöydän ääressä kuin hiljalleen hä-
märtyvällä pihalla ja tarjottavaa riitti: ei lop-
punut öljy ruukusta eikä jauhot vakkasesta.
Saimme loppuillasta seuraksemme myös

edellisenä päivänä tapaamamme kunnia-
konsuli Deákin, joka varta vasten oli tullut
tapaamaan vielä kerran sekä meitä että mis-
kolcilaisia Suomen ystäviä. Jälleen oli pi-
meä, kun lähdimme pyökkien reunustamaa
vuoristotietä paluumatkalle Miskolciin.

Lauantai
Haikein mielin hyvästelimme isäntämme
lauantaiaamuna, vain Imre Polyák lähti meitä
saattamaan Budapestiin. Samalla myös ryh-
mämme hajosi, sillä Laura jäi vielä Miskol-
ciin pariksi viikoksi. Neljä Helsinkiin pa-
laavaa; Liisa, Jorma, Anne ja Marjut, hy-
västeltiin Ferenc Liszt-lentokentän lähtöau-
lassa, Eija puolestaan lähti Etelä-Unkariin
tapaamaan tuttavaansa parin vuosikymmenen
takaa, ja neljä ryhmästämme – Irmeli, Pir-

Yllä Miskolcin Görömbölyssä torstaina
14.7.viinikellarien edessä otettu ryhmäkuva,
jossa mukana enemmän myös isäntävä-
keämme, mm. Farkasin perhe kokonaisuu-
dessaan (Tamás Farkas takana kädet ylhääl-
lä), edessä oikealla (polvistuneena) Zsuzsa
Breitenbach, hänen äitinsä 2. oikealta.
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jo, Pertti ja Tenho – valmistautui matkusta-
maan seuraavana päivänä Balatonin lähellä
Tapolcassa alkavalle kielikurssille.

Vierailumme tarkoituksena oli ollut
virittää yhdistysten välistä vuorovaikutusta
ja laajentaa yhteyksiä. Tässä emme ihan on-
nistuneet. Unkarilainen lomakausi oli käyn-
nistymässä ja monilla oli perhepiirissään
yllin kyllin omaa ohjelmaa. Tämän takia vie-
railujärjestelyt ja ohjelman toteutus Miskol-

cissa olivat jääneet muutaman hengen vas-
tuulle. Tästä isäntämme toki selviytyivät
kunnialla ja kiitettävästi.

Edellä olevasta on jo selvinnyt, että
ohjelmaa oli runsaasti, ja joskus oli hiukan
tunne, että meitä vietiin kuin litran mittaa.
Mutta itsepä olimme ohjelmamme hyväk-
syneet. Saimme siis sitä, mitä olimme ti-
lanneet!



sivu 13

”Mitä ne kirjoittavat meistä?”
Tabloidikoossa ilmestyvässä miskolcilaisessa Észak-Magyarország-lehdessä (suom.
Pohjois-Unkari) oli 13.7.2011 artikkeli tamperelaisten vierailusta. Tämä ei edes jää-
nyt ainoaksi maininnaksi, sillä parin päivän kuluttua lehdessä oli toinen, tosin pie-
nempi artikkeli vierailustamme. Kun meitä suomalaisia ja tamperelaisia kiinnos-
taa, mitä meistä kirjoitetaan ja ajatellaan, niin ohessa on artikkelin käännös.

min eivät olleet Miskolcissa käyneet – kiin-
nostivat kaupungin kehitysnäkymät ja omiin
kokemuksiinsa perustaen totesivat, että kau-
pungille olennainen menestystekijä oli se,
että kaupungissa on yliopisto. Pormestari
yhtyi tähän ja muistutti, että kahden kaupun-
gin, Miskolcin ja Tampereen välillä on vuo-
sikymmeniä kestäneet yhteydet, joiden an-
tamasta esimerkistä voidaan politiikassa ot-
taa oppia. Keskustelu päättyi lahjojen vaih-
toon sekä pormestarille ja hänen työtove-
reilleen esitettyyn kutsuun vierailla Tampe-
reella.

Unkarin opiskelua
Vuonna 1963 perustetun Miskolcin Unka-
ri-Suomi ystäväpiirin puheenjohtaja tri
Tamás Farkasin mukaan viiden vierailupäi-
vän jälkeen vain puolet suomalaisista mat-
kustaa takaisin, loput osallistuvat vielä
unkarin kielen kurssille. Farkas totesi, että
hän ”sai” puheenjohtajuuden yhdistyksen
perustajalta József Breitenbachilta. Tällä
hetkellä yhdistyksessä on 20–25 jäsentä,
mutta yhdistyksen kulta-aikaan jäseniä oli
yli 50.

– Nyt haluaisimme uudistaa pyrkimyk-
semme tehdä toiminastamme suosittua ja

Kymmenen ”sukulaista”
Tampereelta

Suomalais-unkarilaiset kansalais-
ten väliset suhteet ovat yhteinen

arvo sekä esimerkki.
Lukumäärältään näin ”kaunista” vierailija-
joukkoa ei Miskolcin Unkari-Suomi ystävä-
piiri ole saanut yli vuosikymmeneen ottaa
vastaan ystävyyskaupungista Tampereelta, ja
ottaessaan vieraat vastaan virastossaan kau-
punginjohtaja tri Áakos Kriza kertoi  ole-
vansa hyvin iloinen siitä, että kiinnostus
Miskolcia kohtaan on jälleen kasvanut. Tun-
tien suomalaisten ohjelman, jossa tulisi ole-
maan mm. käynti Egerissä, Kassassa ja Mis-
kolc-Tapolcan luolakylpylässä sekä viini-
kellarissa, hän totesi, että olisi hyödyllistä
myös Miskolcille, jos vieraat veisivat mu-
kaan viestin, että ”mahdollisuuksien kaupun-
gissa”, Miskolcissa ja ympäristössä, on niin
paljon nähtävää, että on syytä matkustaa tän-
ne ja viettää täällä muutama päivä.

Moninkertaisia miskolcinkävijöitä
Kymmentä tamperelaisvierasta – joiden jou-
kossa oli vain kolme sellaista, jotka aiem-
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kiinnostavaa myös
nuorison keskuudessa
– kertoi Farkas.

Tätä pyrkimystä
tukee myös yhdistyk-
sen perustajan muis-
toksi nuorisotalossa
järjestettävä valokuva-
näyttely, joka siirtyy
myöhemmin Miskol-
cin lukioon.

Puheenjohtaja
totesi, että hän on
käynyt jo monta ker-
taa Suomessa, ja suo-
malaiset suhtautuvat
unkarilaisia vakavam-
min ”sukulaisuus-
suhteen” vaalimiseen
ja monet ovat kiin-
nostuneet myös un-
karin kielen opiske-
lusta.

Miskolcin Suo-
mi-yhteyksien toinen
vahva säie on Miskolcin ensimmäinen Lions
-klubi, jonka suomalainen Vammalan Lions
-klubi perusti kaksi vuosikymmentä sitten.

Miten toiminta alkoi
Kysyimme tri Tamás Farkasilta, miten hän
joutui mukaan yhteistoimintaan suomalais-
ten kanssa ja minkä takia ystävyyssuhteiden
vaaliminen suomalaisten kanssa on ollut
hänelle tärkeää. – Nuorempi veljeni pääsi

käymään Suomessa jo kansakoulupoikana.
Kerran veljeni sitten kadulla osoitti minul-
le József Breitenbachia: ”Tuo on se, joka
vei meidät Suomeen!” Käytin tilaisuutta
hyväkseni, otin hänet kiinni ja esittäydyin.
Tuosta hetkestä lähtien olen osallistunut
Breitenbachin aikoinaan perustaman piirin
poikkeuksellisen monipuoliseen toimin-
taan.
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Kielileirillä Tapolcassa
sä. – Saavuimme Tapolcaan viiden maissa
iltapäivällä ja asemalla meitä oli autoineen
vastassa vanha ystävämme Edit Bolla, pai-
kallisen järjestäjätahon puheenjohtaja ja
monien kurssin vapaa-ajan aktiviteettien
osalta sekä primus motor että toteuttaja,
factotum.

Majoituimme paikallisen János Bat-
sányi -lukion asuntolaan. Tapolcalaissyntyi-

Hiukan pamppailevin sydämin kolme
urhoollista lähti sunnuntaina 17. heinäkuu-
ta puolen päivän jälkeen Budapestin Ete-
läiseltä rautatieasemalta kohti Balatonin län-
sipäässä olevaa Tapolcan pikkukaupunkia,
jossa Budapestin Kalevala -ystävyyspiirin
kielileiri tänä vuonna järjestettiin. Itse asi-
assa järjestäjätahoja oli kaksi, sillä Unkari-
Suomi Seuran Tapolcan yhdistys (eli ystävä-
piiri) oli mukana paikallisisssa järjestelyis-

Tapolcan Myllylampi, Malomtó ympäristöineen
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nen Batsányi tai Bacsányi (1763—1844) oli
valistusrunoilija ja Ferenc Kazinczyn ohel-
la Unkarin kielenuudistuksen keskeisiä hah-
moja. Majoitus kahden hengen huoneissa oli
vaatimaton, mutta kelvollinen ja soluasu-
misen hyvät ja huonot puolet tulivat nope-
asti tutuiksi. Saapumispäivän iltana olikin jo
tutustumistilaisuus ja yhteinen iltapala asun-
tolassa. Näimme, keitä kaikkia oli mukana
Suomesta ja Unkarista, yhteensä meitä oli
yli 30. Suomalaiset opiskelivat unkaria ja
unkarilaiset osanottajat tietystikin suomea.

Jo ensimmäisenä kurssipäivänä (maa-
nantaina 18. heinäkuuta) kurssin päivärutiinit

tulivat tutuksi. Aamiainen oli kello kahdek-
san asuntolan ruokalassa (menza) ja tuntia
myöhemmin alkoivat oppitunnit, päivittäin
kaksi 1,5 tunnin jaksoa, joiden välissä oli
puolen tunnin tauko. Ennen klo 13 alkavaa
lounasta oli menzassa laulutuokio, jossa
vuoropäivin opeteltiin 1-2 unkarilaista tai
suomalaista kansanlaulua. Lounaan jälkeen
oli luento tai retki, jonka yhteydessä oli
usein myös ateria tai iltapala ja illalla 18.30
olimme tavallisesti takaisin asuntolassa ja
ryhdyimme tekemään seuraavan päivän ko-
titehtäviä. Iltapäivän ja illan mittaan tutus-
tuttiin toki myös oma-aloitteisesti Tapolcan
nähtävyyksiin.
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Tapolcan kaupunki oli mukana kielilei-
rin avajaisissa, sillä kaupunki tarjosi myös
avajaislounaan. Pormestari László Császár
toivotti osanottajat tervetulleiksi leirille
sekä kertoi Tapolcan kaupungista ja sen ke-
hittämissuunnitelmista.

Lounaan jälkeen oli Tourinform-mat-
katoimiston paikallisen johtajan Tamás
Minoricsin johdolla opastettu kiertokävely
Tapolcassa. Tutustuimme kaupungin histo-
riaan ja nykypäivään sekä tietysti nähtävyyk-
siin. Tapolca on yksi Balatonin ympärillä
olevien viininviljelyalueiden keskuksista,
joka aiemmin on ollut tunnettu viinikau-

pastaan. Meille kerrottiin, että pitkän-
omaisen, mutta idyllisen keskusaukion,

 térin ympärillä olevien talojen alla
oli todellinen vanhojen viinikellarien
verkosto. Meille idyllisin kohde oli kui-
tenkin Myllylampi, Malomtó, joka pa-
rin padon ansiosta jatkui vehmaan puis-
ton keskellä kohti etelää ja kaventui lo-
pulta aikanaan Balatoniin laskevaksi
puroksi. Toki ohjelmaan kuuluivat myös
viininmaistajaiset yhdessä kellarissa.
Tapolcalaisen taiteilija László Mar-
tonin (1925—2008) patsasryhmä Nel-
jä vuodenaikaa, Négy évszak (1993) on
pienellä aukiolla lähellä Myllylampea.

Asuntolastamme oli noin 1,5 km:n
kävelymatka keskustaan ja matkan var-
rella oli useita patsaita, esim. 1. ja 2.
maailmansodan muistomerkit ja vuoden
1956 kansannousun muistomerkki.

Tapolcassa silmiinpistävää oli kaupungin
siisteys, kun mainitsimme tästä pormesta-
rille, hän totesi, että turistin näkökulmasta
siisteys ja toimivat palvelut ovat kaiken a ja
o. Eräs Tapolcan turistiattraktioita on
kalkkikivikallioon syntynyt Luolajärvi,
Tavasbarlang, joka löytyi 1912 kaivoa
kaivettaessa. Järvi on suosittu kohde, jossa
voi tehdä jopa lyhyen veneretken. Näin te-
kivät myös kielileirin osanottajat.

Tiistain, 19. heinäkuuta iltapäivällä oli
kaksi esitelmää. Kurssimme osanottaja,
prof. musiikin tohtori Erkki Tuppurainen
kertoi Ferenc Lisztin elämästä ja tuotan-
nosta, ja toinen kurssilainen, arkkitehti
Miklós Koppányi käänsi esityksen unka-
riksi. Illalla oli vielä Heinävedeltä kotoisin
olevan valokuvaajan Reino Aholaisen
valokuvanäyttelyn avajaiset. Näyttelyn ava-
si pormestari Császár ja teokset esitteli tai-

Vasemmalla kypsyviä persikoita taiteilija-
koti Villa Mustin pihassa. Yllä tynnyriä
kannatteleva lohikäärme, liikemerkki, josta
ei voi erehtyä: viinikellari 50 m oikealle!
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demaalari János Vecsei, joka on myös
Tapolcan ystävyyspiirin jäsen.

Tutustuimme vapaa-ajan ohjaaja Bar-
bara Gerencsérin johdolla myös Alkotmá-
ny-kadulla asuntolaa vastapäätä olevaan
Tapolcan vapaa-aikakeskukseen ja urheilu-
halliin. Hallin yläaulan lämpiössä on tapol-
calaisen moukarinheittäjä József Cser-
mákin muistonäyttely. Csermák voitti Hel-
singin olympialaisissa lajissaan kultamita-
lin. Csermákin Katalin-tytär oli mukana esit-
telemässä näyttelyä, tutustumiskäynti päät-
tyi seppeleenlaskuun Csermákin haudalle.

Torstai-iltapäivän erikoisohjelma oli
käynti läheisessä Szigligetin kylässä ja kun-
nassa, jossa kielileirimme opiskelija Kirs-
ti Grönroos esitteli suomalaisten omista-
man taiteilijakoti Villa Mustin näyttelyi-

neen. Lisäksi saimme persikoita sekä pu-
dokkaina että suoraan puusta ja helteisin päi-
vän kruunasi talon viileä valkoviini. Pietee-
tillä entisöity talo ja pihapiiri olivat kaikki-
en yhteisen ihastelun kohteena.

Kävimme myös Tapolcan naapuri-
kunnassa, Raposkassa, jossa vietimme
hauskan iltapäivän pormestari Albert Bol-
lan lapsuudenkodin pihamaalla. Iltapäivään
kuului tikanheittoa, jonka Hanna Sarna voitti
ylivoimaisesti, saunominen, joka ei ollut
kilpailulaji, sekä tietysti ruokailu. Pörköltin
laadun takasivat mm. talon isäntä ja taide-
maalari János Vecsei, tunnelmaa kohotti
puolestaan Hannu Savolainen laulun-
johtajana sekä isäntäväkemme eli Editin ja
Albertin auliisti tarjoama viini.

Edit ja ja Albert Bolla kutsuivat kieli-
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leirin osanottajat myös Tapolcan kotiinsa
garden party’in, jossa viiniritarin arvon saa-
nut Albert esitteli alan harrastajille ensiluok-
kaisia viinejään, tarjolla oli myös yllin kyl-
lin unkarilaisia pieniä voitaikinaleipäsiä, po-
gácsoita ja voileipiä sekä pálinkaa. Mukana
vastaamassa tarjoilusta oli myös Tapolcan
Suomen ystäväpiiri. Vieraiden viihtymisestä
kertoo sekin, että puutarhajuhlassamme pu-
heensorina vain jatkui ja jatkui, vaikka hä-
märä jo laskeutui tienoolle.

Viikonlopuksi saimme vieraaksemme
Kalevala ystävyyspiirin puheenjohtajan
Kinga Papin ja puheenjohtaja emeritan
Outi Karanko-Papin sekä hallituksen ak-
tiivijäsenen Valéria Simonin. Heidän lau-
antaipäivänsä kului monien iloisten tapaa-
misten ja jälleennäkemisten merkeissä. Lau-
antain iltapäiväretkenä olisi ollut kiipeä-
minen 415 m korkealle Pyhän Yrjön vuo-
relle, Szent György hegy. Patikkaretki jäi
sateiden takia lyhyeksi, mutta pálinkan ja
viinin maistelua emme voineet välttää.

 Olimme ehkä vuorenrinteen puolivä-
lissä, mutta näköala sieltäkin oli upea. Alun
alkaen tarkoitus oli vierailla useassa kella-
rissa, mutta jätimme väliin niin József Bu-
dain, János Vecsein kuin Albert Bollankin
kellarit (viinikellareiden isännät ovat Tapol-
can ystävyyspiirin jäseniä) ja asetuimme ta-
loksi ja illalliselle Raposkan apulaispormes-
tari József Vargan kellariravintolaan.

 Tapolcan Suomen ystäväpiirin valmis-
tama herkullinen ruoka sai kiitosta ja Tava-
szi szél-laulukirja oli ahkerassa käytössä,
kun toteutimme illan mittaan monen kurssi-
laisen toivelaulun. Sametinpehmeä pimeys
oli jo laskeutumassa tienoolle, kun laskeu-
duimme rinnettä alas tasangolle Hegyma-
gasiin ja palasimme bussilla Tapolcaan. Bus-

sissa viritettiin unkarilaiseen tapaan laulu
toisensa jälkeen ja jokainen, joka osasi, yh-
tyi lauluun.

Sunnuntai 24. heinäkuuta oli jo kello 9
lähtö Zirciin, jossa tutustuimme suomalais-
ugrilaisten kielten tutkijana tunnetun ja ai-
koinaan Suomessakin matkustelleen Antal
Regulyn (1819—1858) museoon sekä sa-

Koulumuseossa oli unkarilaisessa kansa-
koulussa käytettyjä havaintovälineitä: näin
opiskeltiin esim. kirjaimia ja tavaamista.

Vasemmalla 2. maailmansodan kaatuneiden
muistomerkki kaupungintalon edessä ole-
valla aukiolla. Tuhoutuneen muurin aukosta
näkyy osa vuoden 1956 kansannousun muis-
tomerkistä.
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massa rakennuksessa sijaitsevaan kansatie-
teelliseen museoon ja museon kansatieteel-
lisiin työpajoihin. Museon, kansatieteelli-
sen näyttelyn ja työpajakierroksen oppaana
oli virkeä eläkeläinen ja todella museon
vaalijan kutsumukselleen omistautunut Fe-
renc Illés. Zircin 1100-luvun lopulla perus-
tettuun sistersiläisluostariin ja luostarin-
kirkkoon tutustumiseen ei aikamme riittä-
nyt, sillä kiirehdimme seuraavaan kohtee-
seemme, Pannonhalman tuhatvuotiseen
benediktiiniläisluostariin, joka on samalla
Unkarin vanhin luostari. Pannonhalma, nimi
oli vuoteen 1809 Pannónia Szent Hegye,
on historiansa aikana kokenut sekä nousuja
että laskuja, sen toiminta on jopa hetkittäin
tyystin lakannut.

Nyt luostari on entistä ehompi ja tutus-
tuimme erityisesti luostarin kirkkoon, kir-
kon alla olevaan kryptaan, altemplom ja kir-
jastoon. Pannonhalma oli yksi niistä luos-
tareista ja kirkollisista internaattikouluista,
jotka jatkoivat toimintaansa myös sosialis-
min kaudella. Nykyiseen Pannonhalmaan on
rakennettu vierailijoita varten oma vieras-
keskus, Visitor centre auditorioineen ja
matkamuistomyymälöineen; turistit ovat
tärkeitä Pannonhalman taloudelle ja katoli-
selle kirkolle.

Kirjallisuusiltapäivää juonsivat maa-
nantaina 25.7. opettajamme Katalin Csaba
Zólyomi ja Irmeli Kniivilä. Jokainen opis-
kelija oli valinnut kirjan, jonka esitteli lei-
rin koko osanottajajoukolle äidinkielellään.
Leiriläisten joukosta asianomainen oli pyy-
tänyt jonkun tulkkaamaan esityksensä leirin
”toiselle viralliselle kielelle”, unkarilainen
opiskelija käänsi siis suomenkielisen esit-
telyn unkariksi ja päinvastoin. Menimme il-
tapäivän aikana lävitse suuren joukon runo-

utta ja proosaa molemmilla kielillä. Kaikil-
la oli jälkeenpäin käsitys, että tilaisuus oli
tavattoman onnistunut.

Keskiviikkona 27. heinäkuuta tutus-
tuimme paikalliseen koulumuseoon, oppaa-
na runoilija István Péter Németh. Ensim-
mäinen kohteemme oli pienimuotoinen
lapidarium, jossa oli roomalaisajalta säily-
neitä patsaita tai niiden osia ja piirtokir-
joitusten fragmentteja. Varsinainen koulu-
museo oli autenttisen koululuokan ohella
mielenkiintoinen kokoelma niitä havainto-
esineitä, joita unkarilaisessa kansakoulussa
käytettiin viime vuosisadan alkupuolella.
Museossa oli myös János Batsányista ja hä-
nen puolisostaan kertovaa kuvallista ja kir-
jallista aineistoa.

Torstai 28. 7. menimme henkilöautoil-
la Badacsonyiin.Siellä sikäläisen pormes-
taruin N. László Krisztinin tervehdyksen
jälkeen tutustuimme erityisesti ”Balatonin
maalarina” tunnetun taidemaalari József Eg-
ryn museoon, jossa Egryn Balatonin tunnel-
mia ja värejä vangitsevien töiden ohella oli
esillä myös Marc Chagallin lasimaalaus-
luonnoksia. Lisäksi vierailimme paikallisilla
”markkinoilla”. Sateisen sään takia turistit
eivät kovin sankoin joukoin olleet paikalla,
mutta teltoissa, kojuissa ja myyntipöytien
ääressä sekä ulkoilmaravintoloissa näytti
koko ajan olevan väkeä.

Perjantaina monet valmistautuivat jo
kurssin lopputestiin, joka olisi seuraavana
aamuna. Jokainen halusi mitata oppimisensa,
joten kaikki osallistuivat testiin ja monet
odottivat kärsimättöminä testinsä tuloksia.
Lauantai-iltapäivän mittaan jännitys lauke-
si, kun osoittautui, että kaikki olivat suoriu-
tuneet kahden viikon kurssista kunnialla tai
vähintäänkin hyväksytysti.
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Pormestarien kautta kielileirillä oli hyvät
yhteydet sekä Tapolcan kaupunkiin että pis-
kuiseen Raposkan kuntaan. Kunnilla on Un-
karissa usein myös omat “äänenkannattajat”.
Tässä neljä kertaa vuodessa ilmestyvä
Raposkai Visszhang  eli Raposkan kaiku-
lehti, jonka painos on 120 kpl. Teknisesti
lehti tehdään väritulosteena a3-arkille, jol-
loin siitä taitettuna tulee 4-sivuinen a4-ko-
koa oleva julkaisu. Tapolcan vastaava lehti
on sivukooltaan suurempi, se ilmestyy kuu-
kausittain, ja heinäkuun numerossa oli 12
sivua, painos 7000 kpl.

Kielikurssin ohjelmalliset
ja juhlalliset päättäjäiset olivat
lauantai-iltana Gabriella -hotel-
lin ravintolan kabinetissa, muka-
na jälleen myös pormestari
Czászár puolisoineen. Kaikki
ryhmät olivat valmistaneet
ohjelmanumeron tilaisuuteen,
eräät jopa useampia. Tunnelma
oli loppuillasta jo hiukan surun-
voittoinen: kaksi viikkoa oli
ohitse ja joukko hajoaisi seuraa-
vana aamuna. Monet kuitenkin
vakuuttivat, että he olisivat jäl-
leen kahden vuoden kuluttua
mukana, kun kielileiri taas
kokoontuisi, tällä kertaa
Zalaegerszegissä.

Erityisen kiitoksen ansait-
sevat kurssin opettajat, suomen
kielen osalta Ferenc Boncz ja
Irmeli Kniivilä sekä unkarin
opettajat Gábor Mez s ja
Katalin Csaba Zólyomi, mutta
myös opiskelijat olivat moti-
voituneita eikä oppitunneilta
lintsattu. Olennainen resurssi oli
paikallinen yhteistyötaho, Ta-
polcan Suomi-ystävyyspiiri, joka Edit
Bollan johdolla monin tavoin auttoi käytän-
nön järjestelyissä ja retkillä. Kurssin suo-
men kielen opiskelijoista mm. Edit Bolla,
Miklós Koppányi ja József Sipós – ja
unkarin opiskelijoista Kirsti Grönroos –
autoineen olivat aina tarvittaessa kuljetta-
massa leiriläisiä iltapäiväretkillä. Mukana
eri aktiviteeteissa oli tarvittaessa myös mui-
ta sikäläisiä Suomen ystäviä, joista osa oli
moneen kertaan käynyt Suomessa ja Lem-
päälässä, onhan Tapolca Lempäälän ystävyys-
kaupunki.
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Opettajana Tapolcassa
välineitä ollutkaan, kaikki tekniset laitteet
sai tuoda itse.

Opiskelijoita oli hieman yli 30, suo-
malaisia oli jonkin verran enemmän kuin un-
karilaisia. Unkarilaisten, siis suomen kie-
len opiskelijoitten keski-ikä oli huomatta-
vasti alhaisempi kuin suomalaisten, joista
melko suuri osa oli virkeitä eläkeläisiä –
silloinhan on aikaa ja intoa harrastaa... Un-
karilaisista osa oli vielä jopa koululaisia tai
juuri yliopisto-opintonsa alkaneita, mutta
kyllä heistäkin löytyi iäkkäämpiä, suomea
vuosikymmeniä harrastaneita ja monella
kielileirillä olleita.

Meitä opettajia oli neljä, jokaisella
opettajalla oli oma ryhmänsä, kaksi ryhmää
opiskeli suomea, kaksi unkaria. Unkarin
opettajina toimivat Katalin Zólyomi
Csaba ja Gábor Mez s, suomen opettaji-
na allekirjoittanut ja Szegedin aikainen
opiskelijani Ferenc Boncz, joka Heli
Kampparin sairastuttua oli hätyytetty apuun
opettajaksi – alun perin hänen piti tulla Ta-
polcaan opiskelijaksi.

Jo ilmoittautumisvaiheessa opiskeli-
joita oli pyydetty kirjoittamaan itsestään ja
elämästään opiskeltavalla kielellä. Tämä itse
kirjoitettu elämäkerta oli jonkinlainen
kielitaitonäyte, jonka mukaan opiskelijat
jaettiin joko unkarin/suomen keskiryhmään
tai jatkoryhmään. Tosin siitä jouduttiin hie-
man lipsumaan, kun esim.opettamaani jatko-
ryhmään tuli toiseksi viikoksi opiskelijoita

Heinäkuun loppupuolella lähellä Balatonia,
Tapolcan pikkukaupungissa oli parin viikon
ajan myös toisenlaisia turisteja – sellaisia,
jotka aamuyhdeksästä yli puolenpäivän opis-
kelivat/opettivat luokkahuoneessa unkaria
tai suomea ja vielä iltapäivällä tekivät ahke-
rasti kotitehtäviä/valmistelivat seuraavan
päivän tunteja asuntolan huoneissa tai kau-
niin sään sattuessa ulkosalla.

Keitä nämä merkilliset lomanviettäjät
oikein olivatkaan? Osa heistä oli tullut pää-
kaupungista tai muualta Unkarista suomea
opiskelemaan, osa taas mm. Joensuusta,
Lempäälästä, Valkeakoskelta Kuopiosta,
Kaarinasta - ja kolme täältä Tampereelta
Tapolcaan unkaria opiskelemaan. Syy oli
Budapestin Kalevala ystävyyspiirin, jonka
organisoima suomalais-unkarilainen kieli-
leiri järjestettiin jo16. kerran, tällä erää siis
viehättävässä Tapolcan kaupungissa.

Asuimme kaikki, niin opiskelijat kuin
opettajatkin (yleensä kaksin) neljän hengen
huoneissa Bacsányi-lukion asuntolassa, jos-
sa kaksi + kaksi huonekuntaa jakoi yhteisen
pienen kylpyhuoneen. Aamu- ja päivä-
ruokailu tapahtui asuntolan ruokalassa,
muusta ruokailusta sai huolehtia itse.

Opetus pidettiin 200-300 mertin pääs-
sä olevassa Bacsányi-lukiossa, josta saim-
me käyttöömme neljä luokkaa sekä pienen
kahvitteluhuoneen. Luokat olivat perintei-
siä suuria luokkahuoneita, joissa ei
liitutaulun lisäksi juuri muita opetuksen apu-
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keskiryhmästä, johon he olivat ”liian hyviä”.
Unkarin opettajien opetuksesta en pal-

jon osaa kertoa; kaikki tekivät itsenäisesti
omat opetussuunnitelmansa. Mutta ainakin
suomen kielen keskiryhmässä opiskeltiin
ahkerasti suomen kielioppia, esim.monikon
ja menneen ajan muotoja.  Monikkomuodot
suomessa kun eivät ole helppoja, niitä pitää
harjoitella ja harjoitella. Suomen menneen
ajan muodot, imperfekti, perfekti ja plus-
kvamperfekti tuottavat unkarilaisille myös
jonkin verran päänvaivaa, koska unkarissa
menneen ajan muotoja on vain yksi. Kieli-
opin vastapainoksi keskiryhmä kuunteli mm.
Hectorin lauluja, joiden tekstien sanoma ei
kovin helppoa ole sekään.

Jatkoryhmän opiskelussa pääpaino ei
enää ollut niin paljon kieliopissa, vaan ehkä
enemmän käytännön kielitaidon harjoitta-
misessa: keskustelemisessa, kuuntelussa ja
kirjoittamisessa. Olin saanut tamperelais-
kollegaltani monta cd:tä tuoreita kuullun-
ymmärtämisäänitteitä, joista koekuunte-
limme joka  päivä muutaman. Opiskelijat pi-
tivät niistä, koska niissä käytettiin myös pu-
hekieltä. Puhekielen sanoja harjoittelimme
muutenkin, sillä kukin opiskelija valmisti
viemästäni puhekielen sanakirjasta oman 10
sanan annoksensa, jonka hän opetti muille
opiskelijoille.

Myös suomalaiset viikko- ja aikakaus-
lehdet olivat ahkerassa käytössä, kun jokai-
nen opiskelija vuorollaan esitteli lukeman-
sa artikkelin muille ja kirjoitti siitä lyhyen

tiivistelmän.Väillä kuunneltiin lauluja, välil-
lä väiteltiin tai vertailtiin suomen ja unkarin
sananlaskujen vastaavuutta.  Ryhmä oli inno-
kas keskustelemaan, joten päivän koulu-
osuus 1,5 + 1,5 tuntia kului yleensä nope-
asti. Kurssimme aikaan sattui suomalainen
unikeonpäiväkin, jota Unkarissa ei tunneta,
niinpä kyseisenä päivänä valittiin luokkaan
viimeisenä tullut opiskelija ryhmän uni-
keoksi. Häntä ei kylläkään lähdetty heittä-
mään paikalliseen Myllylampeen, vaan hä-
nen päälleen pirskoteltiin vain vähän vettä.

Kesällä opettamisessa/opiskelussa on
ihan oma tunnelmansa: ollaan uudessa ym-
päristössä, tavataan uusia ihmisiä, nähdään
ja koetaan lyhyessä ajassa paljon. Kun tie-
detään, että tämä on lyhytaikaista – leirihän
kesti vain kaksi viikkoa – niin ei haluta hu-
kata yhtään hetkeä. Tuossa lyhyessä ajassa
voi kuitenkin oppia paljon ja ennen muuta
kerrata ja päivittää ennen oppimaansa. Lei-
rillä oli myös oiva mahdollisuus käyttää
opiskelemaansa kieltä, koska siellä oli kum-
mankin kielen puhujia. Ehkä tilaisuutta käy-
tettiin hyödyksi myös niin, että huoneka-
veria pyydettiin auttamaan kotitehtävien te-
ossa... Niin tai näin, leirillä oli hauskaa ja
moni sanoikin, että tulee mielellään leiril-
le, koska tapaa siellä vanhoja tuttuja  tai löy-
tää uusia samanmielisiä ystäviä – ja siinä
ohella vielä oppiikin. Hullumminkin voisi
lomansa viettää!

Irmeli Kniivilä
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Miten minusta tuli Unkarin ystävä
József tuli vaimonsa Márian kanssa

tapamaan meitä hotelliin ja vei meidät
kuplavolkkarillaan Margit-saarelle, jossa
joimme juuri Unkariin tullutta Cola-juomaa.
Hän vuorostaan antoi meille Kuusankosken
kirjastosta lainaamansa kirjat palautettavak-
si. Ystävyytemme jatkui tämän jälkeen kir-
jein ja tapaamisin. Viimeisen kerran ta-
pasimme heidät Budapestissa 17.4.2004.
József kuoli 1.6.2004.

Seuraavan kerran matkustimme Buda-
pestiin kaksin viikoksi kymmenen vuoden
päästä 1982 matkatoimiston valmismat-
kalla. Asuimme hotelli Astoriassa, josta
meidät kyllä heitettiin saksalaisen turisti-
ryhmän tieltä kesken viikkoa jonnekin syr-
jäiseen hotelliin, jossa naapurihuoneessa
remusi joku itäeurooppalainen valtuuskun-
ta.

József kutsui meidät ulkoministeriöön
työhuoneeseensa, jossa suunnittelimme vii-
kon ohjelman hänen itsensä ollessa työssä.
Kiersimme mm. raitiovaunulla ja bussilla
János-vuorella, josta oli upeat näköalat.
Teimme myös päivän matkan junalla Pécsiin,
jossa kävimme mm. useissa taidegalleriois-
sa ja uudessa televisiotornissa, josta näkyi
iso kumpuileva metsäalue. Palattuamme jou-
duimme Józsefin tenttiin. Uusi torni oli hä-
nelle tuntematon ja hän totesi: “olette hyvät
suomalaiset turistit, kun löydätte kaiken”.
Mieleen jäi myös illallinen Oláhien kanssa
Hüvösvölgyssa, jossa ravintolan ulkopuo-
lelle oli ripustettu linnunpönttöjä, jotka oli

Ensimmäisen kerran kävin Unkarissa vaimo-
ni Pirkon kanssa Kuusankosken työväen-
opistolaisten matkassa kesäkuun alussa
1972. Asuimme Park-hotellissa itäisen rau-
tatieaseman lähellä. Koko viikon oli keitti-
össä keittokirja auki kohdasta “sikaa sadal-
la tavalla” ja raitiovaunut harjoittivat öisin
kiihdytysajoja ja äkkipysähdyksiä ikku-
namme alla. Tutustuimme Budapestiin kier-
toajeluilla ja omin päin. Oppaanamme oli
nuori ja tarmokas Irmeli Kniivilä ja Intou-
ristin saksaa puhuva Hilda.

Ryhmämme teki retket Tihanyn kaut-
ta Balatonille sekä Visegrádiin ja Eszter-
gomiin. Kerran, kun olimme ohittamassa
oikealla olevia venäläisten varuskuntia, Hil-
da osoitteli vasemmalla olevia komeita vuo-
ria. Bussilasti taisi tuijottaa oikealle. Siihen
aikaan mieleen jäi erityisesti unkarilaisten
ystävällisyys suomalaisia kohtaan. Kuusan-
koskelaiset tuttavani Eeva ja Urpo olivat an-
taneet mukaani eräälle József Oláhille
osoitetun kirjeen, jonka postitin Budapes-
tissa. Postin kulku kun oli vähän epävarmaa
joskus. Eeva oli aloittanut kirjeenvaihdon
Józsefin kanssa jo joskus 1940!

Sarjassamme Miten minusta tuli Unkarin
ystävä ovat aikaisemmin kirjoittaneet aiem-
pi sihteerimme Eija Kukkurainen, puheen-
johtajamme Irmeli Kniivilä ja sihteerimme
Laura Panula.

Martti Kalmari:
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nimetty vapaasti eri linnuille. Yhden pöntön
asukas oli “pali madar” ja toinen “jó ma-
dar” (tyylillä kuten esim. suomalaisten vis-
kisieppo).

Vuonna 1984 laajenivat yhteyteni Un-
kariin. Edellisenä vuonna oli Orosházan Pe-

fi-äulttuurikeskuksen johtaja Géza Gonda
etsinyt Suomesta paikkakuntaa kulttuuri-
vaihtoa varten ja päätynyt Kuusankoskelle.
Hän sai sovittua Kuusankosken kulttuuri-
sihteerin kanssa vaihdon aloittamisesta. He
kutsuivat Kuusankosken puhallinorkesterin
konserttimatkalle kesäkuussa 1984. Orkes-
teri harjoitteli työväenopiston opintoryh-
mänä. Joszef soitti minulle ja sanoi, että
meidän oli tultava mukaan. Niinpä sitten läh-
dimme orkesterin matkaan.

Orkesterimme esiintyi kulttuuritalos-

sa yhdessä paikallisten kanssa sekä sunnun-
taipäivänä Gyulassa vanhan tiililinnan luo-
na lammessa olevalla lavalla. Olin pienen
kuusankoskelaisryhmän mukana tapaamas-
sa kaupungin johtohenkilöitä. Kaupungin-
johtaja totesi, että vielä muutama vuosi sit-
ten kääntäjänämme ja muutenkin oppaana
toiminut kirkkoherra István Benk  ei olisi
voinut toimia tulkkinamme.

Mieleeni jäi myös yhteisen illanvieton
jatkot väkevine kalakeittoineen. Suurin osa
joukosta oli vaimoni Pirkon kanssa tutustu-
massa paikallisiin taiteilijoihin heidän työ-
pisteessään.. Hän ja yksi isännistä osasivat
vähän saksaa, kaikki muut puhuivat vain omaa
kieltään. Heillä oli ollut kovin hauskaa ja
yöllä he palasivat letkassa hotellille pilkko-
pimeän kaupungin läpi virittäen vielä laulua
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Edellisellä sivulla Kuusankosken työ-
väenopistolaiset Balatonfüredissä Töl-
gyfacsárda-ravintolassa vuonna 1972.

Yllä Kuusankosken puhallinorkesteri
esiintymässä silloisen Suomen suurlä-
hetystön juhannusvastaanotolla v. 1984.
József Oláh oli vihjaissut suurlähetti-
läs Osmo Väinölälle (suurlähettiläänä
Budapestissa 1979—1985), että Kuu-
sankosken puhallinorkesteri, kuvassa
taustalla, voisi esiintyä vastaanotolla!

Vasemmalla Martti Kalmari ja Oláhin
pariskunta, Mária ja József, Sankarei-
den aukiolla vuonna 1982.
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hotellin vieressä olevalla ns. orjatorilla. Tai-
teilijat vierailivat myöhemmin Kuusankos-
kella ja pitivät näyttelyn opiston tiloissa.
Siitä olimme sopineet samaan aikaan “vi-
rallisemmassa” neuvottelussa.

Tässä vaiheessa yhteistyö oli vielä
enemmän ruohonjuuritasoista ainakin Kuu-
sankoskella. Pari viimeistä päivää vietimme
Budapestissa. Puhallinorkesteri soitti me-
nestyksekkäästi Suomen lähetystön juhan-
nusvastaanotolla. Paikalla oli paljon ulko-
valtojen edustajia ja myös kirkonmiehiä.
Jälkimmäisten kanssa small talkissa auttoi
aina Kalevan seurakunnan edesmenneen
kirkkoherran Paavo Viljasen maininta. Hä-
net tunsivat kaikki. Edellisenä päivänä sain
hotelliin Suomen lähetystöstä puhelun. Lä-
hetystövirkailija kehotti minua huolehti-
maan, että esiintyjät ovat selvin päin vastaan-
otolla esiintyessään. Oláhit olivat myös pai-

kalla ja suurlähettiläs Osmo Väinölä ker-
toi minulle, että unkarilainen diplomaatti
Oláh oli vihjannut hänelle kuusankoskelaisen
puhallinorkesterin vierailusta Unkarissa.

Matkan jälkeen alkoi melko vilkas kult-
tuurivaihto kaupunkien välillä. Toimin usein
välikätenä ja varsinkin etsimässä majoituksia
jos järjestäjien resurssit eivät riittäneet.
Suhteet virallistettiin jossain vaiheessa,
mutta nyt taas ollaan kuntaliitosten jälkeen
siellä samassa tilanteessa kuin aloitettaes-
sa.

“Alkulehmiä” pustalla 1987. Asiantuntijat
kiistelevät yhä siitä, tulivatko pitkäsarviset
harmaat naudat Unkariin 800-luvun lopulla
unkarilaisten mukana vai vasta kumaanien eli
kuunilaisten mukana 1200-luvulla.
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Kun yhteyudet oli saatu solmituksi,
Géza Gonda halusi, että tulisin luento-
matkalle Unkariin. Vähän kai niin kuin kiitok-
seksi. Kielitaidottomana en ollut halukas
lähtemään. Lopulta suostuin. Toukokuussa
1987 matkustimme vaimoni kanssa Oros-
házaan. Géza oli saanut tulkiksi Suomea
kiertäneen unkarilaisen muusikon István
Papin, jolla oli puhekieli hallussaan. Luen-
toa edeltävänä iltana kävimme tekstiäni läpi
myöhään yöhön. Orosházan yleisötilaisuu-
den lisäksi luennoin Békéscsaban ja Deb-
recenin kulttuurikeskusten opettajille. Mat-
kaan sisältyi täydellinen ylöspito ja palve-
lukset ja kaikenlaisia matkoja joista erikoi-
sesti jäivät mieleen pustan harmaat iso-
sarviset “alkulehmät” ja osuustoimintatila
Új élet, jossa oli hienoja hevosia ja lukema-
ton määrä hanhia. Vielä tänäkin päivänä var-
maan suuri osa unkarilaisesta hanhenmak-
sasta tulee Orosházasta. Tilalle oli isän-
tiemme mielestä turha mennä, sitä kun näy-
tettiin vain venäläisille turisteille.

 Asuimme ammattiyhdistyksen kerho-
talon yläkerrassa lukkojen takana. Viimei-
senä iltana olivat isännät järjestäneet läksi-
äiset meille ja itselleen. Aamulla yksi isän-
nistä kolkutteli alaoveen. Hän oli kiivennyt
aidan yli tuomaan kotiin vietäväksi pálinka-
pulloa, kun olimme illalla välttäneet liikaa
juomista.

Seuraava matkamme oli Budapestiin
1991. Järjestelmä oli muuttunut Kävimme
Oláhin kanssa hänen vanhalla volkkarillaan
myös Orosházassa. Gézasta oli tullut uuden
kansainvälisen lasitehtaan henkilöstöpääl-

likkö, joku työskenteli pankissa, eräs puo-
luepomo oli myymässä kirpputorilla.

Huhtikuussa 1994 olimme mukana
kuusankoskelaisen tanhuseura Kasareikan
mukana Unkarissa. Orosházaan tulimme
kaupungin 350-vuotisjuhlien aikaan. Siellä
oli myös ryhmä Härmälän seurakunnasta
tulkkinaan tietysti tamperelaistunut Sandor
Szemenyei.

Jäin eläkkeelle kesällä 1994 ja muu-
timme Tampereelle ja siirryin Tampereen
osastoon ja aloin opiskella unkaria työvä-
enopistossa. Vuosituhannen vaihteessa tääl-
lä asuneen Kati Argayn kanssa harjoittelim-
me pari talvea suomea ja vähän unkariakin
kotonamme. Ystävyytemme on edelleen jat-
kunut.

Unkari ja unkarilaiset ovat tuoneet pal-
jon iloa elämäämme. Merkittävin oli ystä-
vyyssuhde József Olahin ja hänen vaimonsa
kanssa, 30-vuotinen kirjeenvaihto ja tapaa-
miset Suomessa ja Unkarissa. Avustin häntä
hiukan myös hänen kääntäessään suomalais-
ta kirjallisuutta unkariksi.

Kuusankoskella majoittamiemme ryh-
mien jäsenistä on useiden kanssa pidetty
yhteyttä ainakin joulukorttitasolla ja lähe-
tän heille unkariksi liuskan mittaisen kirjeen,
jossa käsittelen omien kuulumisten lisäksi
lyhyesti tapahtumia kuluneen vuoden aika-
na. Aikaa sen laatimisen kuluu, mutta jotain
on sentään opittukin vuosien uurastuksessa!

Martti Kalmari
Kuvat: Pirkko Kalmari
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Kurkistus unkarilaiseen
opiskelija-arkeen

piensa tuen varassa. Vaikka Suomessakin
suurin osa opiskelijoista saa jonkinlaista
taustatukea vanhemmiltaan, Unkarissa sidos
näyttää yleisemmältä ja selkeämmältä. Jos
opiskelusta tulisi Suomessakin maksullis-
ta, luulisi pappa betalar -käytännön yleis-
tyvän täälläkin.

Asumisolot olivat odotetusti hieman
askeettisemmat kuin Suomessa. Kaverini
asui kolmen huoneen ja keittiön asunnossa
kolmen muun tytön kanssa. Hän asui kave-
rinsa kanssa huoneessa, jonka kautta oli kul-
ku toiseen makuuhuoneeseen ja parvekkeel-
le. Yksityisyydestä ei ollut tietoa, kun koko
kommuunin väki seilasi kahden makuuhuo-
neen läpi tupakalle tasaisin väliajoin. Nel-
jänkymmenen neliön saunallista yksiötä
haikailevalle suomalaistutulleni tilanne olisi
antanut ajateltavaa.

Äitien tekemää ruokaa
Raha ei ole ainoa asia, jossa kaverini ja hä-
nen tuttavapiirinsä olivat riippuvaisia van-
hemmistaan. Kun saavuin ystäväni asunnolle,
hän julisti juhlallisesti ruokailusuunnitel-
man: ”En ole vielä koskaan tehnyt ruokaa
tässä keittiössä, mutta sinun kunniaksesi
ajattelin nyt kokeilla!” Selvisi, että kaverini
yleisin ruokailupaikka oli pikaruokala tai
oman äidin keittiö. Suomessakin on opis-
kelijoita, jotka eivät osaa tehdä ruokaa itse,
mutta rohkenen väittää, että lukumäärä on

Mistä on unkarilaisen opiskelijan elämä teh-
ty? Tätä kysymystä lähdin selvittämään, kun
vietin viime huhtikuun alussa muutaman päi-
vän unkarilaisen opiskelijaystäväni vieraa-
na Debrecenissä. Neljän päivän reissun pe-
rusteella ei voi vetää yleistäviä johtopäätök-
siä, mutta ainakin sain pienen kurkistusaukon
yliopisto-opiskelijoiden elämänmenoon.

 Kimppakämppiä, akateemista vapautta ja
juhlimista löytyi Unkaristakin. Sen sijaan
nuorten elämäntavat vaikuttivat poikkeavan
suomalaisopiskelijan arjesta.– Näin ainakin
muutaman päivän kokemusten perusteella.

Työssäkäyntiä ja tukea
Ystäväni opiskelee Debrecenin yliopistos-
sa englantia. Vuokran, lukukausimaksut ja
elämisen hän rahoittaa käymällä päivittäin
töissä. Hän työskentelee talousneuvontaa
tarjoavassa yrityksessä provisiopalkalla jopa
seitsemänä päivänä viikossa, mutta kokee
itsensä onnekkaaksi. ”Minun ei tarvitse teh-
dä mitään tavallista opiskelijatyötä”, hän
perusteli.

Diákmunka, opiskelijatyö, viittaa hant-
tihommiin, joita opiskelijat tekevät rahoit-
taakseen elämistään. Unkarin korkeakouluis-
sa on lukukausimaksut, joten rahalle on tar-
vetta. Kuitenkin esimerkiksi ystävättäreni
kämppis ei käynyt töissä, vaan eli vanhem-
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todella pieni. Yliopistolla vaihdetaan vink-
kejä edullisista ruoka-aineista ja opiskelija-
budjetille suotuisia reseptejä myös välite-
tään eteenpäin kavereille. En tunne ketään,
joka söisi päivittäin McDonald’sissa. Jokai-
nen keittää omassa keittiössään edes maka-
ronia pestolla.

Kaverini puolestaan kertoi syövänsä
Gyros-taivas-nimisessä pikaruokalassa päi-
vän yleensä ainoaksi jäävän ateriansa. Mi-
nun kunniakseni ”kokattu” lounaskaan ei ol-
lut kaukana valmisruoasta. Söimme esikei-
tettyä riisiä annospusseista, kanapihvejä ja
mikrossa lämmitettyä, valmista hapanimelä-
kastiketta. Asunnon pakastin oli kuitenkin
täynnä kotiruoalta näyttäviä laatikoita. Sel-
visi, että kaverini ja hänen kämppiksensä
kävivät tasaisin väliajoin kotona täyttämäs-
sä valtavat kylmälaukut äitien valmistamalla

ruoalla. Jäin miettimään, eikö lecsón resepti
olisi valmiita ruokapurnukoita hyödyllisem-
pi tuliainen.

Terveyttä ehtii miettiä
vanhempanakin

Huomattava ero unkarilaisessa opiskelija-
elämässä tuntui olevan tupakoinnin yleisyys.
Siihen törmäsi kaikkialla kahviloista yöker-
hoihin. Tilastot puhuvat karua kieltä: vuon-

Raitiovaunupysäkki Debrecenissä Pet fin
aukiolla, Pet fi tér, taustalla Debrecenin
kalvinistinen kirkko, Református Nagy-
templom, kaupunkihan tunnetaan “kalvinis-
tien Roomana”.
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na 2009 tehdyssä nuorten elämätapoja mit-
taavassa tutkimuksessa lähes puolet 14–21-
vuotiaista etelä-unkarilaisista tupakoi sään-
nöllisesti tai toisinaan. Kun ystäväni halusi
tutustuttaa minut paikallisten opiskelijoiden
illanviettopaikkoihin, yritin varovaisesti ky-
syä, löytyisikö läheltä yhtään baaria, jossa
ei tupakoitaisi sisällä. Vastaukseksi sain
hämmentyneen hiljaisuuden. ”Voimme vie-
dä sinut johonkin, jossa ei ole kovin savuis-
ta”, minua lohdutettiin.

Kun utelin, miten selviävät ne nuoret,
jotka eivät tupakoi, asia sivuutettiin olanko-
hautuksella – sellaisia on kuulemma niin vä-
hän. Kun Suomessa savuttomat ovat enem-
mistö, jonka ehdoilla mennään, tuntui tilan-
ne olevan Unkarissa vielä päinvastainen.

Nuorison ideologiat tuntuivat muuten-
kin taipuvan konservatiivisempaan suuntaan
kuin Suomessa. Hyvän esimerkin tarjoaa mi-
nusta kasvissyönnin tilanne. Suomessa vuo-
sikurssillani opiskelevista noin neljännes on
kasvissyöjiä. Maaseudullakin asuvista jokai-
nen tietänee ainakin yhden vegetaristin, jos
ei tutun, niin tutun tutun. Debrecenissä huo-
masin kasvishampurilaisten ja falafelien löy-
täneen tiensä nuorison suosimien pikaruo-
kaloiden listoille. Kysyin kaveriltani, kuin-
ka yleistä kasvissyönti on opiskelijoiden
keskuudessa. Debrecenin opiskelijaelämän
värikkyyttä ja monimuotoisuutta hehkuttanut
kaveri totesi hieman ihmetellen:”En tiedä.
En ole ikinä tavannut yhtään vegetaristia.”

Alma Peltola
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Mustalaisruhtinatar TTT:ssä
Tule seuraamaan vierailuesitystä sunnuntaina

30.10. klo 14:00 alkaen!
Mustalaisruhtinatar on Emmerich (Imre) Kálmánin rakastettu kolmi-
näytöksinen operetti. Tule seuraamaan operettiklassikkoa eturivin suoma-
laissolistien tulkitsemana. Kesto 2 h 45 min - sisältää yhden väliajan.
Varieteelaulajatar Sylva ja nuori ruhtinas Edwin kohtaavat toisensa aikana, jota
varjostavat tiukat normit ja lähestyvä ensimmäinen maailmansota. Voittaako
rakkaus? Ikivihreitä sävelmiä ainakin on luvassa kuten “Muistathan kai…”,
“Ollaan niinkuin pääskyset...”

 Työryhmä:

Johanna Rusanen-Kartano
Pentti Hietanen

Aku-Paulus Sajakorpi
Eeva Kähärä

Sauli Tiilikainen 1.
Ismo Kotro
Minna Aro

Olavi Kotro
Petteri Mällinen

Svante Korkiakoski

Ohjaus:
Lavastus:

Pukusuunnittelu:
Koreografia:

Lavastuksen toteutus:
Kuoron valmennus:

Pukija:

Jussi Tapola (Suomen Kansallisooppera)
Jussi Tapola, Jukka Saarman ja Timo Siltala
Eija Mizohata
Aita Vuolanto
Lenne Pätsi
Kalevi Olli
Suvi Korkia-Aho

 Solistit:
Sylva Varescu
Edwin Lippert-Weylersheim
Kreivi Boni Kancsianu
Kreivitär Stasi
Feri Von Kerekes
Eugen von Rohnsdorff
Anhilte, ruhtinatar
Leopold Maria, ruhtinas
Ukko Kisch, notaari
Miksa, palvelija sekä
Amerikankonsuli MacGrave
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Orkesteri:
Operettikuoro:

Operettiorkesteri Joht. Jari Hiekkapelto
Lumous Group

Tanssijat:
(Esityksissä vuorottelevat)

Tanja Isokääntä
Susanna Mattila

Hanna-Leena Pitkänen

Tuotanto: Operettiteatteri Bravo!

Marjo Vartela
Marina Vinogradova

Orkesteri ja kuoro:

Yhdistyksellämme on 25 lippua; normaalilipun hinta on 39 euroa ja eläkeläislipun 37
euroa. Varaa lippusi 5.10. mennessä lähettämällä sähköpostiviesti Irmelille osoittee-
seen irmeli.kniivila@elisanet.fi tai Tenholle osoitteeseen tor.takalo@gmail.com. Voit
myös lähettää tekstiviestin Irmelille numeroon 050 5818471. Lokakuun 2. päivästä al-
kaen varauksia ottaa vastaan myös Marjut marjut.huhtinen@gmail.com. puh.040 5485116.

Kerro viestissäsi nimesi ja montako normaalihintaista tai eläkeläislippua haluat. Saat
sähköpostina tai puhelimessa ohjeet lipun maksamiseksi. Liput myydään varaus-
järjestyksessä. Liput jaetaan Tampereen Työväen Teatterin ala-aulassa esityspäivänä klo
13.30 alkaen.
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Anja Peuran kokoelma
Osastomme on saanut merkittävän lahjoituksen. Anja Peura toimi osastomme pu-
heenjohtajana vuosina 1988—1992. Terveydentilansa takia hän on muuttanut hoitokotiin.
Anja Peuran lapset ovat lahjoittaneet hänen kotikirjastostaan osastollemme seuraavat teok-
set, jotka ovat jäsenkunnan lainattavissa.  Jos löydät allaolevasta luettelosta yhden tai use-
amman kiinnostavan teoksen, ota yhteys Eija Kukkuraiseen <eija.kukkurainen@uta.fi>.

sze László, Forr a világ… Kodály Zoltán élete
(Budapest 1970)

Fejes Endre, Rozsdatemet   (23.p. Debrecen 1981)

Folia Hungarica 1, toim. Márk Tamás & Suihkonen,
Pirkko  (Vammala 1981)

Fülei-Szántó Endre, Magyar nyelv I külföldiek
számára  (Budapest 1972)

Fülei-Szántó Endre, Magyar nyelv II külföldiek
számára  (Budapest 1972)

Fülei-Szántó Endre, Magyar nyelv IV külföldiek
számára  (Budapest 1972)

Fülei-Szántó Endre, Tanulj velünk magyarul.
Audivizuális tananyag külföldieknek II.
Kézirat (Debrecen 1978)

Fülei-Szántó Endre, Tanulj velünk magyarul.
Audivizuális tananyag külföldieknek III.
Kézirat (Debrecen 1979)

Gárdonyi Géza, Egri csillagok  (27.p., Budapest
1980)

Gárdonyi Géza, Isten rabjai  (7.p., Budapest –paino-
vuosi puuttuu)

Gink Károly, Hungary. Towns and the Country-
side in eighty colour photographs  (3.p.
Budapest 1981)

Gyárfás Endre & Kecskés András, Avatástól
ballagásig. Diákdalok – diákszokások
(Budapest 1977)

Ács Irén & Boldizsár Iván, Palócország  (Buda-
pest 1984)

Balla Demeter, Miskolc  (Budapest 1976)

Bárány Tamás, Csigalépcs  (1. Csigalépcs , 2.
Íratlan törvény, 3. Sziget)  (Budapest 1984)

Beecher-Stowe, Harriet, Tamás bátya kunyhója
(15.p. Budapest 1983)

Beecher-Stowe, Harriet, Tamás bátya kunyhója
(äänikirja  2 c-kasettia)

Bekes Dezs  & Dobrossy István, 10 nap
Miskolcon. Kis színes útikalauz  (Miskolc
1992)

Boros Lajos, Soproni Sándor & Szombathy Viktor,
Szentendre  (4.p. Budapest 1977)

Borsod (kuvateos, Budapest, julk.vuosi puuttuu)

Budapest 64 színes képpel  (3.p. Budapest 1972)

Bükki  Nemzeti Park. Kilátás a Kövekr l, toim.
Sándor András  (Budapest 1983)

Cúth János, Lélekharang  (Bratislava 1981)

de Saint-Exupéry, Antoine, A kis herceg  (7.p. Bu-
dapest 1984)

Déry Tibor, Niki és más történetek  (Budapest 1982)

Dömötör Tekla, Naptári ünnepek – népi színjátszás
(2. p., Budapest 1979)

Entz Géza, A Mátyás-templom és a Halászbástya
(Budapest 1985)
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Gyöngyvirág. 92 magyar népdal  (Budapest 1952)

Hadrovics László, A funktionális magyar
mondattan alapjai   (Budapest 1969)

Halász Zoltán, A 100 leghíresebb magyar recept.
The 100 most famous Hungarian recipes
(1991)

Héjj Miklós, A visegrádi királyi palota  (Kecskemét
1970)

Heltai Jen , Kiskirályok  (Family Hotel/ VII.
Emánuel és kora)  (Budapest 1970)

Illés Gyula, Hetvenhét magyar népmese (9. p.,
Budapest 1979)

Illyés Gyula élete képekben  (Budapest 1982)

Illyés Gyula, Puszták népe  (3.p. Budapest 1985)

Jókai Mór, A gazdag szegények  (Budapest 1977)

Jókai Mór, Az arany ember  (Budapest 1980)

Jókai Mór, Kárpáthy Zoltán (Debrecen 1979)

Kelényi György, Kastélyok, kúriák, villák  (Buda-
pest 1980)

Kende Péter, Erdélyb l jöttek  (Debrecen 1988)

Keresztes László, Unkarin kieli  (Pieksämäki 1974)

Kis Magyar néprajz a rádióban, toim. Jávor Kata,
Küll s Imola, Tátrai Zsuzsanna  (Buda-
pest 1978)

Klinge,Matti, Finnország rövid története
(Nyíregyháza 1993)

Kócsi Mária & Csomor Lajos, Festett bútorok a
Székelyföldön  (Budapest, julk.vuosi puut-
tuu)

Kunt Ern , Temet k népm vészete (Corvina Kiadó
1983)

Kuoliaaksi tanssitettu tyttö. Unkarilaisia
kansanballadeja, valikoinut ja suomentanut
Viljo Tervonen (Forssa 1979)

Lavotha Ödön & Tervonen Viljo, Unkarin oppikir-
ja  (Helsinki 1961)

Lipták Gábor, Amir l a vizek beszélnek  (2.p.
Debrecen 1982)

Lukács Béla (toim.), About the Hungarian People
and Hungarian Folk Art  (Budapest –
painovuosi puuttuu)

Magyar értelmez  kéziszótár   (3.p. Budapest
1978)

Magyar nyelv külföldieknek /Módszertani
gyüjtemény, toim. Kornya László  (1977)

Magyar nyelv külföldieknek. Az V. Magyar lektori
konferencia anyaga, toim. Giay Béla &
Ruszinyák Márta (Budapest 1981)

Magyarország  (1982?)

Magyarország  Fekete Gyula szövegével, 146
fekete-fehér é 7 színes képpel  (Budapest
1972)

Magyarország, toim. Sivó Mária  (2.p. Budapest
1982)

Magyarország. Képes földrajz, toim. D.Nagy Éva
& Tüskés Tibor  (Budapest 1978)

Márk Tamás, Finn társalgási zsebkönyv  (Buda-
pest 1977)

Mikszáth Kálmán, A Noszty fiú esete Tóth Marival
(3. p.Veszprém 1982)

Mikszáth Kálmán, Szent Péter eserny je  (3.p.
Budapest 1989)

Mikszáth Kálmán, Tót atyafiak / A jó palócok
(Veszprém 1983)

Móra Ferenc, Aranykoporsó (1979)

Móra Ferenc, Ének a búzamez kr l  (3.p.
Szombathely 1978)

Móra Ferenc, Kincskeres  kisködmön  (26.p. Bu-
dapest 1985)

Móricz Zsigmond, Árvácska  (Budapest 1988)

Móricz Zsigmond, Rokonok  (Budapest 1967)

Móricz Zsigmond, Válogatott elbeszélések  (Bu-
dapest 1973)

Mucsi András, Az esztergomi Keresztény Múzeum
régi képtárának katalógusa (3.p. Budapest
1981)
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emlékek Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
(Miskolc 1988)

Nyirkos István, Unkarin lukemisto sanastoineen
(Helsinki 1965)

O. Nagy Gábor & Ruzsiczky Éva, Magyar
Szinonimaszótár  (3. p., Budapest 1983)

Papp István & Jakab László, Magyar-finn szótár
(Budapest 1985)

Papp István, Finn-magyar szótár  (Budapest 1978)

Prokopp Mária, A garamszentbenedeki úrkoporsó
(Békéscsaba 1982)

Rácz István & Valonen Niilo, A finnugor népek
népm vészete  (Helsinki 1978)

Raffai Sarolta, Föld, ember, folyó  (Budapest 1983)

S.Kovács Ilona, Pásztorélet, pásztorm vészet  (Bu-
dapest 1983)

Schwajda György, ”Csoda”  (Budapest 1987)

Süt  András, A l tt lábú madár nyomában  (Buda-
pest 1988)

Sz. Póczy Klára, Scarpantia. A római kori Sopron
(Kecskemét 1977)

Szabó L rinc, Szavakkal n  a gyász. Posztumus
szonettek  (Budapest 1975)

Szabó Magda m vei:  Bárány Boldizsár/ Sziget-
kék /  Tündér Lala (Budapest 1983)

Szabó Magda, A Danaida (3.p., 1974)

Szabó Magda, A Szemlel k (5.p., Debrecen 1981)

Szabó Magda, Az z disznótor (Debrecen 1983)

Szabó Magda, Kívül a körön (2.p., Budapest
1974)

Szabóky Zsolt & Gera Mihály, A Belváros  (Bu-
dapest 1988)

Szelényi Károly, Tokaj és vidéke. Táj változó
fényben  (Budapest 1981)

Szerb Antal, Magyar irodalomtörténet  (Budapest
1972)

Szíj Enik , Finnország  (Budapest 1979)

Szinnyei J., Unkarin kielioppi (3.p. Turku 1950)

Telepy Katalin, Iványi-Grünwald Béla  (Budapest
1985)

Tiszán innen, Dunán túl. 150 magyar népdal  (Bu-
dapest 1970) – 4 kpl

Tóbiás Áron, Nyár Zebegényben  (Budapest 1982)

Tonavalta puhaltaa. Unkarilaisia kansanlauluja
(Helsinki 1977)

Vakkuri, Juha, Yhden miehen Unkari. Henkilökoh-
tainen katsaus János Kádárin aikaan  (Es-
poo 1986)

Végvári Lajos, Szinyei Merse Pál 1845-1920 (Bu-
dapest 1986)

Voit Pál, Szentendre  (2.p. Kecskemét 1977)

Zádor Anna, Az esztergomi f székesegyház
(Kecskemét 1970)

Zilahy Lajos, Halálos tavasz  (Debrecen 1983)

* * * * *
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OSASTON KOTISIVUT löytyvät osoit-
teesta www.sustampere.org. Siellä oleva
tapahtumapalsta pyritään pitämään ajan ta-
salla myös Unkarin Uutisten ilmestymisten
välillä.

PÄIVYSTYS: Kansainvälisessä toiminta-
keskuksessa, Suvantokatu 13, II krs,   päivys-
tys toimistossa torstaisin klo 16-17. Toi-
mistolla on myynnissä unkarilaista kirjalli-
suutta.
Myytävänä oleva kirjallisuus
Unkarin kielen oppikirja Unkaria

helposti 1 ----------------------- 23,00
Unkarin kielen oppikirja Unkaria

helposti 2 ----------------------- 23,00
Oppikirjoihin Unkaria helposti

1 ja 2 liittyvät äänitteet cd:nä 12,00
Unkaria helposti taskukoossa

(matkailusanasto) -------------- 11,00

Unkarilais-suomalainen laulukirja
Tavaszi szél ----------------------- 8,00

Eszter Vuojala: Unkarilaisten vieraa-
na,  keittokirja ja viiniopas --- 23,00

Domokos Varga: Viestejä talvisodan
Suomesta ja kansannousun
Unkarista ------------------------ 10,00

Unkari. Maa, kansa, historia
- nyt erä alennushintaan ------- 20,00

Unkarilaisia tuotteita jälleen saatavana

Delikat 8 - keittomauste --------------- 1,50
Piros Arany, mieto tai tulinen

paprikatahna, pieni --------------- 1,50
Piros Arany, mieto tai tulinen

paprikatahna, iso ----------------- 3,00
Paprikajauhe 50 g ----------------------- 1,50

Ajankohtaista
VALMISTAMME UNKARILAISTA RUOKAA maanantaina 10.10.2011 kello 17.00 alka-
en. Paikkana Kalevan kirkon seurakuntatilojen ruokakeittiö.Omakustannushinta n. 15€ / hen-
kilö. Pyydämme sitovat ilmoittautumiset ruokakurssillemme viimeistään 7.10.2011 sähkö-
postitse: hallitus.sustampere@suomi24.fi tai tekstiviestillä: sihteeri 044 030 4566 tai pu-
heenjohtaja 050 581 8471

OPERETTIVIERAILU. Sunnuntaina 30.10.2011 kello 14.00 Tampereen Työväen Teatte-
rissa Imre Kálmánin operetti Mustalaisruhtinatar. Pääosissa: Johanna Rusanen-Kartano
sekä Pentti Hietanen. Osasto on varannut 25 lippua, hinnat ovat 39 € ja 37€ (eläkeläiset).
Ilmoittautumiset 5.10. mennessä sähköpostitse Irmelille irmeli.kniivila@elisanet.fi tai puh.
0505818471 tai Tenholle tor.takalo@gmail.com. Lokakuun 2. päivästä lähtien myös
Marjutille marjut.huhtinen@gmail.com tai 040 548 5116.

OSASTON YHTEISET ELOKUVAILLAT.  Haluaisitko katsoa unkarilaisia elokuvia? Onko
sinulla kotonasi elokuva, jonka haluaisit muidenkin näkevän?
Kerro mielipiteesi –  anna kommenttia: hallitus.sustampere@suomi24.fi

******
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Tampereen osasto ry:n hallitus 2011

Puheenjohtaja
Irmeli Kniivilä
Rinnekatu 27 B 4
33250 Tampere
puh. 050 5818471
irmeli.kniivila@elisanet.fi
Sihteeri
Laura Panula
PL 97
33201 Tampere
puh. 046 5677302
laura.panula@suomi24.fi
Eija Kukkurainen
puh. 03 3173327, 050  5631861
eija.kukkurainen@uta.fi
Simo Koho
puh. 3647617, 050 5542 426
simo.koho@kolumbus.fi
Auli Mattsson
puh. 040 7245969
auli.mattsson@yths.fi
Alma Peltola
puh. 045 6348324
alma.peltola@uta.fi

Varapuheenjohtaja
Mari Vares
Varalankatu 16 B 54
33240 Tampere
puh. 040 5178284
mjvares@hotmail.com
Rahastonhoitaja
Marjut Huhtinen
Simolankatu 71 as. 13
33270 Tampere
puh. 040 5485116
marjut.huhtinen@gmail.com
Pertti Rantanen
puh. 050 3429160
pertti.rantanen52@gmail.com
Tenho Takalo
puh. 040 7323728
tor.takalo@gmail.com
Mária Uliczki-Peltola
puh. 050 5945841
maria.upeltola@saunalahti.fi

Haluatko sähköpostia?
Unkarin Uutiset ilmestyy neljä kertaa vuodessa, mutta jäsenille
tiedotettavaa on silloin tällöin välilläkin. Osastolla on kyllä
nettisivut, mutta ehkä haluaisit ajankohtaista tietoa mieluummin
omaan sähköpostiisi. Lähetä sähköpostiosoitteesi sihteerille tätä
varten, niin voimme tarvittaessa tiedottaa  tapahtumista nopeasti-
kin. Sihteerin osoite on <laura.panula@suomi24.fi>.



Muista!
VALMISTAMME UNKARILAISTA RUOKAA maanan-
taina 10.10.2011 kello 17.00 alkaen. Paikkana Kalevan
kirkon seurakuntatilojen ruokakeittiö. Lisätietoja ks. edelli-
nen aukeama!

OPERETTIVIERAILU. Sunnuntaina 30.10.2011 kello
14.00 Tampereen Työväen Teatterissa Imre Kálmánin ope-
retti Mustalaisruhtinatar. Lisätietoja ks. edellinen aukea-
ma!

M
Itella Oyj


