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Puheenjohtajan palsta
Aika rientää: vuosi 2015 on kääntynyt jo 
jälkimmäiselle puoliskolleen. Kevät ja kesä 
sa teineen ja aurinkoineen alkaa olla taas 
taaksejäänyttä aikaa. Halusimme tai emme, 
niin syksy tuntuukin syyskuun myötä al-
kaneen. 

Ennen katseen kääntämistä syksyn toi-
mintaan, on ehkä kuitenkin hyvä muistella 
hetki mennyttä kesää. Historiankirjoihin 
tuli merkintä Suomen harvinaisen kylmästä 
ja sateisesta alkukesästä. Niinpä ne, jotka 
matkustivat esim. heinäkuussa Unkariin, 
sai vatkin kokea siellä suuren ilmastonmuu-
tok sen, kun aurinko paistoi ja paahtoi päivit-
täin yli 30 asteen lukemia, päästiinpä eräillä 
paikkakunnilla 40 asteen ylityksiinkin. En 
liene ainoa, joka halusi lähettää tuolloin 
Unkarista 10 –15 astetta Suomeen, jolloin 
molemmissa maissa olisi saatu nauttia so-
pivammasta kesäsäästä! 

Onneksi aurinko ja lämpö löysivät vih-
doin elokuussa Suomenkin. Tapasin silloin 
usei ta Suomessa vierailleita unkarilaisia, 
jotka ihastelivat lempeää ja sopivan lämmin-
tä ilmaamme, kesän vehreyttä ja kauneutta.

Kesäkuun kirjailijavieraista, Anna T. 
Szabósta ja György Dragománista on  juttu 
toisaalla tässä lehdessä. Samoin “päätoi-
mittajamme” kertoo kaksiviikkoisesta kie-
li leiristä Zalaegerszegissä. 

Ennen tämän vuoden kesäleirin alkua 
tapasin Budapestissa ”kielileirin äidin” Outi 

Karanko-Papin. Meitä oli pieni joukko 
muistelemassa kielileirin alkuaikoja ja his-
toriaa. Budapestin Kalevala Ystävyyspiirin 
kielileiritoiminta täyttää nim. tänä vuonna 
25 vuotta!  

Tärkeämpi syy tapaamiseen oli kuiten-
kin ojentaa Outille Suomi-Unkari Seuran 
kunniajäsenyydestä kertova kunniakirja. 
Tapaus on suorastaan historiallinen: Outi 
on nimittäin ensimmäinen henkilö, joka sai 
Suomi-Unkari Seuran kunniajäsenyyden, 
vaikka ei ole ollut seuran puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja. 

Monien tuntemalla Outilla on pitkä ura 
suomalais-unkarilaisten suhteiden edistämi-
sessä. Hän toimi pitkään ensin Debrecenin 
ja sittemmin Budapestin suomen kielen 
ja kulttuurin lehtorina, ts. hän on työnsä 
kautta välittänyt monille unkarilaisille tietoa 
Suomesta ja suomalaisista asioista. Hän oli 
80-luvulla perustamassa Budapestin Kaleva-
la Ystävyyspiiriä ja toimi myös pitkään sen 
puheenjohtajana, hänen aloitteestaan aloi-
tettiin 25 vuotta sitten nykyisin tavallisesti 
kahden vuoden välein pidettävät suomen ja 
unkarin kielileirit. Niitä on Unkarin usean 
kaupungin lisäksi pidetty myös Lem pää-
lässä, Viron Olustveressä  ja Transilvanian 
Brassóssa. 

Outi on toiminut pitkään – yli 50 vuotta 
- Unkarin ja Suomen suhteiden edistämisek-
si. On mahdotonta luetella edes tärkeimpiä 
hänen järjestämiään suomalais-unkarilaisia  
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tilaisuuksia tai henkilöitä, joita hän on autta-
nut ja johdattanut Suomen/Unkarin kultuurin 
ja kielen pariin. Paljon onnea kunniajäsen 
Outi!

Kesä säilyy muistoissamme, mutta on 
hyvä suunnata katse vähitellen syksyn oh-
jelmiin. Meille tuntuu tulevan monipuolinen 
ja runsas suomalais-unkarilainen syksy. Heti 
syyskuun alettua saimme pianisti Gábor 
Far kasin Tampereelle. Hän esitti mielen-
kiintoisen ohjelmiston, jossa pääpaino oli 
niin Ferenc Lisztin kuin 70 vuotta sitten 
kuolleen Béla Bartókin tuotannolla. Saim-
me kuulla myös pitkin vuotta 150-vuotisjuh-
lia juhlittavan kansallissäveltäjämme, Jean 
Sibeliuksen ehkä soitetuimman teoksen 
Valse triste.

Lokakuun 10. juhlitaan 65-vuotiasta 
Suomi-Unkari Seuraa. Tuolloin paikallis-
yhdistykset juhlivat sitä ensin omilla paik-

kakunnillaan, yhteinen juhla on suunniteltu 
juhlavaksi syysneuvottelupäväksi Helsinkiin 
24. lokakuuta. 

Aleksis Kiven syntymäpäivänä peruste-
tun seuran juhlaohjelmassa sopii esittää A. 
Kiveä. Niinpä Tampereen juhlassa Metson 
Martikainen-salissa kokeilemme, miten 
Tampereen Suomi-Unkari Seuran hallitus 
onnistuu yrityksessään esittää pieni jakso 
Seitsemästä veljeksestä kaksikielisenä. 

Kuvassa takana oikealla Outi Karanko-Pap 
vierellään Kaija Tuppurainen Outi-tyttäri-
neen.  Va semmalla kolme seuraavana päivä-
nä al kavan Zalaegerszegin kurssin opet tajaa: 
Zólyominé Csaba Katalin, Irmeli Kniivilä 
ja Simon Valéria sekä takana Tenho Takalo
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Saanemme Metsoon mukaan myös mie-
lenkiintoista musiikkia, kun tulevaisuu-
den lupaus, 13-vuotias Tamás Martinec 
esiintyy meille. Kääntäjän kokemuksista ja 
kom melluksista on lupautunut kertomaan 
kääntäjä Tuula  Komsi, jonka onnistuneita 
ja osuvia käännöksiä olemme saaneet kuulla 
Runo-kahvilassa, jossa hän on esiintynyt 
kolmena kesänä – ensin kahdesti Dániel 
Varrón kanssa  ja tänä kesänä myös Anna 
T. Szabón kanssa.

Metson tilaisuuden jälkeen halusimme 
mennä nauttimaan jäsentemme kanssa unka-
rilaista ruokaa ja juomaa. Ruokailupaikaksi 
on valikoitunut Metsoa suhteellisen lähellä 
Hallituskatu 22:ssa oleva ravintola Frankly. 
Jos olet kiinnostunut yh dessäolosta ja ruo-
kailusta vielä Metson tilaisuuden jälkeen, 
voit jo nyt ilmoittautua joko allekirjoittaneel-
le tai hallituksen säh köpostiin, sähköinen 
osoitteemmehan on  <hallitus.sustampere@
suomi24.fi>! 

Kun 65-vuotisjuhlista on selvitty, on 
seuraavana viikonloppuna vuorossa suku-
kansapäivä. Viime vuonna sitä vietettiin 
Tampereella  tuolloin vielä sukukansapäivä-
nimisenä. Tänä vuonna päivää – tai nyt jo 
päiviä – on valmisteltu pitempään ja niihin 
on paneuduttu paremmin: juhlia vietetään 
nyt kaksipäiväisenä Sugrifest-nimisenä. En-
simmäisenä päivänä, perjantai-iltana 16.10. 
pääsee Vastavirta-klubille Pispalaan kuun-
telmaan virolaista etnomusiikkia, udmurtia-
laista etnorokkia sekä saamelaista räppiä.

Lauantaina, joka on virallinen suo-
malais-ugrilasten kansojen päivä esim. Un-
karissa ja Virossa, aloitetaan Museokeskus 
Vapriikissa suomalais-ugrilaisilla doku-
men teilla: mukana on ainakin marilai nen, 
unkarilainen ja saamelainen filmi,  ja paikalla 

on myös ohjaaja Aleksei Aleksejev.  
Lounasta on tarjolla  Vapriikin Valssi-

ravintolassa. 
Paneelikeskustelussa haetaan vastausta 

kysymykseen ”Mistä meidät muistetaan?” 
Keskusteluun  osallistuu nimekäs ryhmä: 
Lassi Saressalo, Janne Saarikivi ja Már-
ta Csepregi. Elokuvien esittelyn lisäksi 
paikalla esiintyy Nirunaru-nukketeatteri, 
siellä saa tietoutta suomalais-ugrilaisista 
kansoista, voi pelata, saada tai ostaa joitakin 
tuotteita, tehdä rintanappeja ja kokea paljon 
muutakin mukavaa.

Eikä päivä vielä siihen lopu: Vapriikista 
siirrytään loppuiltapäivästä Vanhalle kir jas-
to talolle, jossa pannaan pystyyn suomalais-
ugrilaiset tanssit. Taitavat nyíregyházalaiset 
tanssijapojat 4 for Dance esiintyy ensiksi, 
sitten vuorossa on virolainen Vikekaar. Ryh-
mä on luvannut myös opettaa tansseja meille 
muille. Kaikkiin lauantaipäivän tilaisuuksiin 
on ilmainen pääsy, joten kannattaa panna 
kalenteriin merkintä ”Sugri” ja nauttia koko 
päivä suomalais-ugrilaisuudesta.

Loppusyksyn toiminnasta suunnitel-
mis samme on pitää leivontapäivä Kalevan 
kirkolla 14.11. Unkarihan on kuuluisa myös 
hyvistä leivoksista ja muista leivonnai sis-
taan. Haluamme opetella ja oppia muutaman 
hyvän unkarilaisen leivonnaisen teon. Jos 
olet asiasta kiinnostunut, ota yhteyttä ja il-
moittaudu mukaan! 

Loppusyksyyn ovat perinteisesti kuu-
luneet myös joulunalusmyyjäiset Kalevan 
kirkolla. Tänä vuonna ne pidetään taas 
marraskuun viimeisenä torstaina eli 26.11. 

Pikkujouluakaan emme ole unohtaneet, 
niitä vietetään Suvantokadulla perjantaina 
joulukuun neljäntenä.
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Ensi vuonna oma yhdistyksemme-
kin täyttää jo 65 vuotta. Sitä on tarkoitus 
juhlia lähellä perustamispäivää eli aivan 
tammikuun lopussa. Ennakkotietona nyt 
jo sen verran, että saamme silloin Kalevan 
kirkkoon kuuluisan unkarilaisen arkkitehdin 
Imre Makoveczin töistä kertovan näyttelyn. 
Muusta ohjelmasta tulee lisätietoa, kun nämä 
syksyn tapahtumat on ensin saatu vietetyksi. 

Toivon, että merkitset syksyn tapah-
tumapäivät kalenteriisi ja tulet mukaan 

toimintaamme, oletpa sitten vanha tai uusi 
jäsen – tai et vielä jäsen lainkaan. Tervetuloa 
joukkoomme!

Toivotan kaikille lukijoillemme iloista 
ja aktiivista Unkari-syksyä!

Irmeli Kniivilä  

Kaikista syksyn tapahtumista saat tietoa verkkosivuiltamme:
http://www.suomiunkari.fi/osastot/wordpress/tampere
tai facebookistamme: Tampereen Suomi-Unkari Seura. 
Myös Sugrifestillä on oma facebook: Sugrifest2015. 
Tietoa sukukansapäivästä löytyy myös seuraavilta www-sivuilta: 
www.venajaseura.com/sugrifest2015
www.tampere.fi/kulttuuripalvelut
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SUOMI-UNKARI SEURA 
65 VUOTTA

Lauantaina 10.10.2015 klo 14:00 pääkirjasto Metson  
Martikainen -sali

o  Seuran 65 vuotta 10 minuutissa

o  Tamás Martinec: Unkarilaista musiikkia

o  Kääntäjä Tuula Komsi: Unkarin lyriikaa suomalaisin silmin 
– kääntäjän kokemuksia ja kommelluksia

o  Tampereen Suomi-Unkari Seuran hallitus esittää A. Kiveä 
kahdella kielellä

o  Tamás Martinec: Unkarilaista musiikkia

...ja juhla jatkuu:

klo 16 Ravintola Frankly / Hallituskatu 22, Tre

3 ruokalajin juhlamenu 30 € / henkilö 
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 5.10.

Ilmoittautumiset: Irmeli Kniivilä p. 050 581 8471 tai irmeli.kniivila@
elisanet.fi tai hallitus.sustampere@suomi24.fi

Sydämellisesti tervetuloa!
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Kirjailijavieraita kahvila 
Runossa

Kesäkuisena torstai-iltana 11.6. Ojakadun ru-
nokahvilaan kerääntyi jälleen kirjallisuuden 
ja Unkarin-ystäviä. Kirjailijapariskunta, ru-
noilija Anna T. Szabó ja ro maa nikirjailijana 
tunnustusta saanut György Dragomán olivat 
muutamaa päivää aikaisemmin saapuneet 
kahden poikansa, Gáborin ja Pálin kanssa 
Tampereelle viet tääkseen osan kesäkuusta 
Tampereen kaupungin vieraina Haiharan 
taiteilijaresides sissä. 

Vaikka Suomen kesäkuinen sää ei juuri 
lämpöä suonutkaan, perhe viihtyi hyvin 
kaupungissamme, ihasteli valoisia öitä, 
al ku kesämme hentoa vehreyttä. Mökkiret-
kellä he kokeilivat rohkeasti mökkisaunaa, 
viileässä järvivedessä uimista, pojat saivat 
on kimalla pari pientä kalaakin. György jopa 
innostui saunasta niin, että suunnitteli raken-
tavansa oman mökkisaunan heidän talonsa 
pihamaalle.

Ojakadun lukijatapahtumassa kulttuuri-
tuottaja Arto Minkkinen Tampereen kult-
tuuripalvelusta juonsi tilaisuuden ja esitteli 
lyhyesti kirjailijoita ja heidän tuotantoaan. 
Annan kanssa keskusteli hänen suomenta-
jansa Tuula Komsi. Anna tuli nuorena 

runotyttönä vuonna 1987 perheensä kanssa 
Tran silvanian Kolozsvárista Unkarin Szom-
bat helyiin, jossa hän suoritti ylioppi las-
tutkin tonsa. Sen jälkeen hän muutti Buda-
pestiin, jossa opiskeli unkaria sekä englannin 
kieltä ja kirjallisuutta. Hän väitteli tohtoriksi 
Englannin renessassista ja barokista. Oman 
tuotantonsa lisäksi Anna on kääntänyt mm. 
James Joycea, Sylvia Plathia, W.B. Yeatsia 
ja John Updikea. Anna kirjoittaa runojen 
lisäksi esseitä ja lyhytproosaa, hän on myös 
suosittu esiintyjä niin kouluissa, televisiossa 
kuin näyttämölläkin. 

Kesällä nautin Annan esiintymisestä 
Kapolcsin kulttuuriviikoilla, jossa hän kil-
paili runoilija János Lackfin kanssa leikki-
mielisessä runoimpro visaatiossa. Ylei sö 
an toi runoilijoille sanoja, joita käyttäen nämä 
tekivät erityyppisiä runoja, lausuivat ja jopa 
lauloivat tuotoksiaan. Täysi katsomo seurasi 
innolla esityksiä, jotka olivat – ei vain mie-
lenkiintoisia, vaan myös todella taidokkaita.

Mutta antaapa Annan runojen puhua. 
Kaikki runot ovat Tuula Komsin suomen-
tamia.

** * * * * * * 
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Tila (Tér)
Sisällä seinä
ulkona kuu
yksi ainoa säde
laskeutuu

sokkona
näkemään
pakottaa
katsomaan

Tér
Künn hold
benn fal
egy szál
fény lóg

vakon
láttat 
nézek

Vihkisormus (jegygyűrű)
Olisin varjostin ole lamppu
olisin kynttilä ole liekki
olisin nukkuva ole uni
olisin jalka ole sen jälki

ole varjostin olisin lamppu
ole kynttilä olisin liekki
ole nukkuva olisin uni
ole jalka olisin sen jälki

Sade (Eső)
pilviä riippuu Pestin päällä
tuuli syreeninkukat saa lentämään
bussin ihmislämmin löyhkä täällä
parempi sekin kuin ei-mikään

salama leiskuu Pestin ylle
tila ahdas aukenee leveämpään
altista silmäsi häikäisylle
parempi sekin kuin ei-mikään

sade syöksyy Pestiin suhisee
osuu asfalttiin ei yllä maaperään
meihin laiskoja tauotta satelee
mutta parempi sekin kuin ei-mikään

Jegygyűrű
legyek a foglalat legyél a lámpa
legyek a gyertya legyél a lángja
legyek az alvó legyél az álom
legyek a láb és legyél a lábnyom

legyél a foglalat legyek a lámpa
legyél a gyertya legyek a lángja
legyél az alvó legyek az álom
legyél a láb és legyek a lábnyom

Eső
fellegek lógnak Pest felett
orgonaszirmot hord a szél
busz emberszagú testmeleg
de ez is jobb a semminél

villám lobog fel Pest felett
most szűk a tér most tág a tér
szoktasd a fényéhez szemed
mert ez is jobb a semminél

suhog a zápor Pest felett
aszfaltot ér nem földet ér
esőznek ránk a rest egek
de ez is jobb a semminél
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Yllä: Kirjailija György Dragomán van-
hemman poikansa Gáborin kanssa Runo-
kahvilassa.

Alla: Anna T. Szabó dedikoimassa runo-
kirjaansa hallituksemme jäsenelle Mária 
Uliczki-Peltolalle.
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Hän jättää (Elhagy)
Hän kavaltaa pettää jättää.
Työntää pois ja jättää.
Itsensä antaa ja jättää.
Tuudittaa jättää.
Sivelee varpaani, pyyhkii pyllyni,
harjaa hiukseni ja jättää.
Juon hänen tuoksuaan, hän halaa ja lupaa:
”En jätä sinua ikinä!” ja hän jättää.
Tuudittaa hymyilee kuiskaa: ”Älä pelkää!”
Pelkään ja palelen, hän jättää.
Illalla tulee viereeni,
hiipii pois ja jättää.
Suuri lämpöinen syli ja koti,
antaa suukkoja, hyräilee, jättää.
Täyttää kourani sokerilla,
kiitän ja syön, ja hän jättää.
Huudan ja ulvon, komennan,
voin tarttua, lyödä – hän jättää.
Hän sulkee oven, ei taakseen katso,
en ole kukaan, jos hän jättää.
Vapisen kuin spanieli, 
ja hän tulee, hyväilee, jättää.
Häntä tarvitsen, ilman on kuollutta elää,
hän kohottaa, lämmittää, jättää.
Hänen povensa on koti, 
hänen sylinsä häkki,
kaipaan sinne. Hän jättää.

Mutta tuolla on maailma,
joku muu joka odottaa!
Joku siellä, jonka voi jättää.
Sulje ovi, älä katso taaksesi:
on helppoa odottaa, vaikeaa mennä,
tulee olemaan hän, joka pettää,
tulee olemaan hän, jonka pettää,
aina tulee hän, joka ei palaa,
vain synnyttää, kuolee ja jättää.

Elhagy
Elárul és elhagy.
Kilök magából és elhagy.
Önmagát adja ennem és elhagy.
Ringat és elhagy.
Talpam simogatja, fenekem törüli,
hajamat fésüli, elhagy.
Orrom az illatát issza, ölel:
„Soha nem hagylak el!” Elhagy.
Áltat, mosolyog, súgja: „Ne félj!”
Félek és fázom, és elhagy.
Este lefekszik az ágyra velem,
azután kioson és elhagy.
Nagy, meleg, eleven, fészekadó,
csókol és dúdol és elhagy.
Cukorral tölti a két tenyerem,
tessék, ehetem: elhagy.
Sírok és ordítok, úgy szorítom:
foghatom, üthetem, elhagy.
Csukja az ajtót és hátra se néz,
nem vagyok senki, ha elhagy.
Várom, ahogy remegő kutya vár:
jön, ölel, símogat, elhagy.
Ő kell, mert nélküle élni halál,
felemel, melegít, elhagy.
Ketrec a karja, de ház az öle,
vágynék vissza, de elhagy.
Egy csak a lecke: nem ő vagyok én,
idegen, idegen, elhagy.

Ott a világ, lesz más, aki vár!
Lesz majd benne, kit elhagyj.
Csukd be az ajtót, vissza se nézz:
várni a könnyebb, menni nehéz,
lesz, ki elárul, lesz, ki elárvul,
mindig lesz, aki vár, aki fél,
mindig lesz, aki vissza se tér,
megszül, és meghal, és elhagy.
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György Dragomán saapui Transilvanian 
Marosvásárhelyistä oman perheensä kanssa 
Szombathelyin kaupunkiin samana vuonna 
kuin Anna T. Szabón perhe. Kirjallliset nuo-

Aurinkolamppu (Infralámpa)
Punaisella tyynyllä punaisessa vaatteessa
hän juopuu punaisesta teestä. Hänen kätensä
kohtaa siloisen kaaren
kuin ruukun tai lapsen otsan.

Hän kaipaa väriin purppuraisen veren,
ja lämpöä hän imee lampun loisteessa.
Hellittämättä, kuin vaihtolämpöinen eläin
huoneen punaisessa terraariossa.

Infrapunavalo kiehuu, olkoon se verensä.
Kurttukaulainen konna pulahtakoon
auringosta kuplivaan veteen,
kellukoon, antakoon mennä.

Miten jäähtyy kaikki? Vain lasten
ja imeväisten veri kohisee kuumana,
sekä yhteensulavien rakastavaisten.

Ruumisarkku (Koporsó)
Yössä peilaavat vedet heinittyneen niityn.
Tuuli ei liikuta seisovaa pimeyttä.

Tila on ahdas, multa rikkoo ruumiimme.
Viltti on karhea ja ilmaa vähän.

Tyhjennettyinä makaamme unettomina.
Pressun alta nousee maan haju.
Jossakin sirisee sirkka
kuin hellittämätön kutina.

Infralámpa
Piros párnán, piros melegítőben
piros teát iszik. Keze alatt
a csupor íve sima gyerekhomlok.

Vérszínre és melegre vágyik,
hőt kortyolgat a lámpa fénykörében,
kitartóan, mint egy trópusi hüllő,
a szoba sötét terráriumában.

Forralja fel a fény. Legyen a vére.
A leffedt bőrű, ráncos nyakú teknőc
csusszanjon be a napsütötte vízbe, 
és lebegjen, és tempózzon megint.

Hogy kihűl minden. Csak az újszülöttek
és a gyermekek szuszogása forró,
meg az egybeforrt szerelmeseké.

Koporsó
Éj holtágai, kaszálatlan rétek.
Szél se rebbenti az állott sötétet.

A tér szűk, a testünket töri a rög,
a pokróc szúr, a levegő kevés.

Fekszünk üresen és álomtalan,
a sátorponyvának földszaga van,
és köröskörül pirreg a tücsök,
mint csillapíthatatlan viszketés.

** * * * * * * 
ret löysivät koulussa melko pian toisensa ja 
ylioppilaaksi päästyään he menivät naimisiin 
ja muuttivat opiskelemaan Budapestiin. 
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näyttävät esim. miten voittamaan ohjelmoitu 
automaatti (= järjestelmä) sekoaa, kun vas-
tustaja rikkoo sääntöjä. Valkoinen kuningas 
romaanista on valmistumassa myös elokuva, 
jota kuvattiin kuluneena kesänä.

Rovio-romaani muistuttaa jossain 
määrin Valkoista kuningasta. Kertojana ja 
tarkkailijana on nyt kuitenkin nuori, noin 
13-vuotias tyttö, Emma. Hän on menettänyt 
kotinsa ja vanhempansa vallankumouksen 
aikoihin ja asuu nyt noitamaisen isoäitinsä 
kanssa jossain Itä-Euroopan pikkukaupun-
gissa. Romaani on saanut paljoin kiitosta 
mm. siitä, miten hyvin György Dragomán 
pystyy eläytymään, ikään kuin menemään 
sisälle nuoren tytön ajatusmaailmaan ja 
elämään. Kirjaa ei ole – ainakaan vielä – 
suomennettu. Outi Hassi, joka haastatteli 
György Dragománia oli kuitenkin Runo-
kahvilan tilaisuutta varten kääntänyt pienen 
katkelman romaanista. Toivottavasti saam-
me siitä täyden käännöksen lähiaikoina!

** * * * * * * 

György Dragomán: Rovio
(Alkuteos: Máglya. Magvető 2014)

Suomennosnäyte: Outi Hassi

Takkini jäi luokkaan mutta ei se mitään, ei sillä väliä, millään ei ole mitään 
väliä. Juoksen niin lujaa ettei tule kylmä, en ehdi vilustua, kukaan ei huomaa 
mitään.

György Dragomán opiskeli ELTEn 
yliopistossa eng lantia ja filosofiaa. Paris-
kunnalle syntyi kaksi poikaa, Gábor vuonna 
2002 ja Pál vuonna 2005. György kirjoittaa 
ahkerasti  moniin Unkarin kirjallisuusleh-
tiin, esim. Mozgó Világ, Jelenkor, Élet és 
irodalom, Kritika. Hän on tähän mennessä 
jul kaissut kolme romaania. A pusztítás 
könyve (Tuhon kirja) ilmestyi v. 2002, A 
fehér király (Valkoinen kuningas) v. 2005 
ja Máglya (Rovio) 2014. 

Valkoinen kuningas -romaani on kään-
netty yli 30 kielelle. Suomeksi se ilmestyi 
Outi Hassin erinomaisena käännöksenä 
vuonna 2008. Kääntäjä saikin seuraavana 
vuonna Mikael Agricola -palkinnon. Kirja 
kertoo nuoren pojan kautta elämästä kom-
munistisessa Itä-Euroopassa. Poika elää yh-
dessä äitinsä kanssa, isä on viety vankileirille 
Tonavan suistoon. Lapsuudessa on mukana 
valtion turvallisuuspalvelu, väkivalta ja 
lahjonta. 

Vaikka ympäristö on karu ja ankara, po-
jat löytävät silti mielenkiintoisia seikkailuja, 
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Heittäydyn vastatuuleen, työnnän rintaa eteen, en halua tietää missä olen 
tai minne menen, en katso eteen enkä ylös, vain kenkiin ja asfalttiin, kenkiin 
ja mukulakiviin, kenkiin ja laatoitukseen, kenkiin ja portaisiin, kenkäni kopi-
sevat, ne kopisevat että securitate, securitate, urkkijaperhe, urkkijaperhe, en 
halua kuulla, juoksen vielä lujempaa, samantekevää minne, ylöspäin, niin että 
reisiin ja selkään vihloo, muistan miten äiti on opettanut minua hengittämään 
mutta nyt en hengitä niin, kylkeen alkaa pistää, pistäköön vain, pistäköön 
vaikka sydämeen asti.

Juoksen soratietä pitkin, juoksen asfalttia pitkin, juoksen liukkaalla jäisellä 
maalla, juoksen mukulakivistä katua, juoksen betonilaatoilla, juoksen asfaltilla, 
jossa on puunjuurten tekemiä kupruja, juoksen kiveyksellä, juoksen keltaisten 
tiilten päällä, ja juoksen taas asfaltilla, hiekalla, kivillä. 

En tiedä missä olen, en tiedä kuinka kauan olen juossut, kuulen että takana-
ni tulee joku, se on seurannut minua jo kauan, se kuroo välimatkaa umpeen, 
juoksee perässäni, on jo ihan lähellä, parin metrin päässä, juoksun rytmistä 
tunnen kuka se on, tiedän hengityksestä, että se on äiti, tiedän että kuvittelen 
vain, mutta silti kuulen kuinka äiti huohottaa takanani, juuri niin kuin silloin 
kun hän opetti minua juoksemaan, päästi aina edelleen ja tuli sitten perässä 
huutaen että juokse juokse, otan sut kiinni, otan sut kiinni ja ohitan, vauhtia 
kinttuihin, hop hop, juokse niin kovaa kuin pääset, ja kun hän pääsi vierelleni, 
hän läppäsi kädellä keskelle selkääni ja sanoi hippa hippa, sinä olet hippa, ja 
juoksi ohitseni, ja sitten minun piti saada hänet kiinni, tiedän että kuvittelen 
vain, tällä kertaa hän ei saa minua kiinni, minä juoksen lujempaa, niin lujaa 
kuin ikinä pääsen.

Mutta mikään ei auta, hän on jo aivan takanani, silloin hän huusi aina hop 
hop, missä hippa, nyt hän ei huuda mitään vaikka onkin jo rinnallani, kuulen 
hänen juoksevan aivan vieressä mutta en käännä katsettani, katson maahan, 
kenkiin ja asfalttiin, hän on yhä nopeampi kuin minä, hän ohittaa minut, juoksee 
ohitseni, siinä hän on, älä mene äiti, ajattelen, mutta en sano mitään, tiedän että 
hän on jo mennyt, mutta tiedän myös että siinä hän on rinnallani, siinä hän juok-
see, en voi katsoa häneen, en voi katsoa, sillä silloin hän jättää minut, juoksee 
pois ikuisiksi ajoiksi, käännän pääni toiseen suuntaan, mutta kuulen edelleen 
kuinka hän juoksee rinnallani. Tahdon nähdä hänet, vielä yhden kerran, vaikken 
sitten koskaan enää saisi nähdä häntä, käännän katseeni, siinä hän on, mutta 
ei, ei se ole äiti vaan joku muu, musta varjo, pois siitä, tahdon huutaa, mutta 
silloin huomaan että se onkin isoäiti, hänhän se juoksee rinnallani musta takki 
liehuen, katsoo minuun ja huutaa hengästyneenä, nyt riittää, hän huutaa, enkö 
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ole sanonut että sinun ei pidä uskoa mitä koulussa puhutaan. Nyt rauhoitutaan 
ja mennään kotiin. Isoäiti läimäyttää minua keskelle selkää ja huutaa hippa, 
sitten hän on jo edessäni, mustan takin liepeet paukkuvat hänen takanaan, on 
kuin hänen jalkansa eivät koskisi maata, niin kuin hän liitäisi asfaltin yllä, hän 
on jo kadunkulmassa, hävinnyt näkyvistä. Juoksen hänen perässään, selässä 
lapaluiden välissä tunnen kihelmöintiä paikassa jota hän läimäytti.

Juoksen vieläkin, jalkani vievät minua eteenpäin, en voisi pysähtyä vaikka 
tahtoisin, juoksen isoäidin perässä, edessäni hänen jalanjälkensä, näkymätön 
musta polku, jolta en voi poiketa.

Pysähdyn isoäidin talon eteen, talon musta ovi on auki. Menen sisään, sul-
jen oven perässäni, saan tuskin vedetyksi henkeä, minua koskee joka paikkaan.

Isoäiti on jo keittiössä. Hän on riisunut takkinsakin, hän nostaa juuri lei-
vinlautaa pöydälle ja hymyilee nähdessään minut.

Hiukseni ovat sekaisin, huohotan ja hikoilen, kylkeen pistää vieläkin. 
Isoäiti menee komerolle, avaa sen ja ottaa esiin ruskean peiton, hän sanoo 
että se on kamelinkarvaa, talon lämpimin peitto. Hän astuu viereeni, kietoo 
peiton harteilleni, sanoo että se on silitysalusta, siihen on varastoitunut kaikki 
silitysraudan lämpö viidenkymmenen vuoden ajalta, ja jos kääriydyn siihen 
kunnolla niin en saa keuhkokuumetta, en tule sairaaksikaan. Miten sinulle tuli 
mieleen juosta tiehesi ilman takkia, eikö sinulla ole järkeä päässäsi lainkaan, 
äitisi oli juuri samanlainen.

Peitto on lämmin ja pehmeä, se kapaloi minut sisäänsä, tunnen kuinka 
se hohkaa kuumuutta, alan vapista kauttaaltani, hampaani kalisevat niin etten 
saa sanaa suustani, hyvä kun saan pidetyksi peiton reunasta kiinni, kääriydyn 
vielä tiukemmin sen sisään. Isoäiti nostaa taakseni tuolin ja käskee istumaan. 
Kohta helpottaa, vapina lakkaa ja rauhoitut.

Katson isoäitiä ja kysyn, onko totta mitä isoisästä puhutaan. Oliko hän 
Securitaten urkkija, siksikö hän tappoi itsensä?

Isoäidin silmissä välähtää, hän paukauttaa kämmenellään leivinlautaa, 
senkin valehtelijat, hän karjaisee, miten maailmassa isoisä olisi voinut olla 
urkkija, hänhän vihasi kommunisteja koko ikänsä ja joutui siksi Tonavan 
suiston uudelleenkasvatusleirille viideksi vuodeksi, no siellä hän kyllä tahtoi 
tappaa itsensä, mutta eivät ne antaneet hänen kuolla, vaikka hän iski lapion-
terällä valtimoonsa.
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Isoäiti on hetken hiljaa, nojaa kaksin käsin leivinlautaan, on aivan kuin 
hänen katseensa tunkeutuisi syvälle puun syihin, hän on käärinyt mustan 
villapuseron hihat kyynärpäihin, ja näen, että vasen käsivarsi on ranteesta 
ylöspäin täynnä valkoisia arpia.

Hän pudistaa päätään, avaa jauhopurkin kannen, ottaa kourallisen jauhoja, 
sirottelee ne laudalle ja levittää kädellään. Hän katsoo lautaa vielä pitkään, 
sitten hän alkaa puhua, ei, hän sanoo, isoisä ei ollut urkkija, eikä sekään ole 
totta, että hän tappoi itsensä, ei, ei. Tiedän, että ne tappoivat hänet. Hänet hir-
tettiin kameransa hihnaan, kaiken sen jälkeen, kun kaikki oli melkein lopussa, 
viimeisen hetken jälkeen, koska ne halusivat häpäistä hänet ja hänen muistonsa, 
pyyhkiä oman saastansa häneen. Ei, isoisä ei koskaan olisi tappanut itseään. 
Leiriltä tultuaan hän halusi vain selvitä hengissä tästä kaikesta.

Isoäidin käsi pysähtyy, hän vetää jauhoihin viivan, katsoo sitä hetken, 
pyyhkii sen pois. Mutta ei hän selvinnyt, isoäiti sanoo. Hän vetää jauhoihin 
toisen viivan ja pyyhkii senkin pois. Mutta ei hän selvinnyt, isoäiti toistaa.  

 György Dragomán, joka on siis romaani-
kerronan mestari, kertoi illan kuluessa kir-
joittaneensa esseen, jota hän tiivisti ja tiivisti, 
niin että siitä tuli ikään kuin runo.

Tämä essee ilmestyi viime touko-
kuussa Hazám -ni misessä antologiassa, 
jossa 14 unkarilaista (kirjailijoita, lääkäreitä, 
sosio logeja, filosofeja) kirjoitti Kotimaani-
otsikolla omia tuntemuksiaan.

Kuulimme tässä illassa 11.6. György 

Dragománin Hazám-esseen sekä alkukielellä 
että Outi Hassin uunituoreena käännöksenä 
myös suomeksi. Lukijoillemme tarjoamme 
tämän esseen seuraavalla sivulla.

Kiitos Runo-kahvilan miellyttävästä 
kirjailijaillasta kuuluu Annalle, Gyurille 
sekä heidän kääntäjilleen Tuulalle ja Outille 
kuin myös illan vetäjälle ja suomennosten 
esittelijälle Arto Minkkiselle.

Irmeli Kniivilä

** * * * * * * 
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György Dragomán: Kotimaani
Jos minulla on kotimaa, niin se on sanojen välinen tauko,
lauseiden välinen hiljaisuus.

Jos minulla on kotimaa, niin se on valkoinen seinä,
tyhjä näyttöruutu, valkoinen paperi.
Jos minulla on kotimaa, niin se on rypistynyt kartta,
revitty valokuva, poltettu päiväkirja.
Jos minulla on kotimaa, niin se on mitätöity menneisyys,
tuhkaksi palanut maisema.
Jos minulla on kotimaa, en koskaan voi tietää,
onko se todella olemassa vai keksinkö sen vain
itselleni, ja ehkä muillekin.
Jos minulla on kotimaa, se rakentuu sana sanalta
ja lause lauseelta.

Jos minulla on kotimaa, en kuitenkaan osaa puhua siitä.

Suomennos Outi Hassi

Dragomán György: Hazám (2015) 
Ha van hazám, akkor az a szavak közötti csend, 
a mondatok közötti hallgatás.

Ha van hazám, akkor az a fehér fal, 
az üres képernyő, a fehér papír.
Ha van hazám, akkor az az összegyűrt térkép,
a kettétépett fénykép, az elégetett napló.
Ha van hazám, akkor az a megsemmisített múlt,
a felégetett föld.
Ha van hazám, akkor sose tudhatom pontosan,
hogy tényleg létezik-e, vagy csak én találom ki
saját magamnak, és talán másoknak is.
Ha van hazám, akkor az szóról szóra
és mondatról mondatra épül.

Ha van hazám, akkor mégsem tudok beszélni róla.
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Zalaegerszegin kielikurssi 2015
Kyseessä oli jo 18. samalla periaatteella 

järjestetty kurssi, joten oli tiedossa, mi ten 
opetus oli organisoitava ja jakso tettava mui-
den aktiviteettien kanssa. Viikonlopuksi oli 
koetellun käytännön mukaisesti suunniteltu 
retkiä ja tutustumiskäyntejä, jotka vapautta-
vat kurssilaiset hetkeksi kotitehtävistä. 

Opettajat
Opettajina oli todellisia kielenope tuksen 
konkareita. Suomen kieltä opettivat Ferenc 
Boncz (keskiryhmä) ja Irmeli Kniivilä (jat-
koryhmä), unkaria taas Zólyominé Csaba 
Katalin (keskiryhmä) ja Valéria Simon (jat-
koryhmä). Opettajat olivat valmistautuneet 
kurssille perusteellisesti ja ilmoittautumisen 
yhteydessä annettujen ”työnäytteiden” pe-
rusteella kurssilaiset oli jaettu alustavasti 
tasoryhmiin. 

Epäilemättä opetussuunnitelmaa jou-
duttiin sopeuttamaan tunneilla esiinnous-
seiden kysymysten ja kurssilaisten tarpeiden 
mukaisesti, mutta se ei tuottanut ko keneille 
opettajille vaikeuksia. Tunnilla opettajat 
ottivat huomioon mahdolliset tasoerot, 
hyödynsivät ryhmädynamiikkaa ja varmis-
tivat, että jokainen sai riittävän haasteellisia 
tehtäviä! – Olin itse hivenen pettynyt siihen, 
että erinomaisesta opetuksesta huolimatta 
meitä suomalaisia (ja tampe re laisiakin!) oli 
mukana vain kaksi. Tätä ”herk kua” olisi 

Unkarin ja suomen kielen opiskelijat ko-
koontuivat 12.–26. heinäkuuta – kahden 
vuoden tauon jälkeen – jo toisen kerran 
Lounais-Unkarin Zalaegerszegin kaupun-
kiin. Edellinenkin intensiivikurssi vuonna 
2013 järjestettiin internaattiopetuksena sa-
massa kaupungissa ja samassa paikassa eli 
Budapestin liiketaloudellisen korkeakoulun 
Zala egerszegiin sijoitetun tiedekunnan 
asun tola rakennuksessa. Tällä kerralla kurs-
silaisia oli kaikkiaan 24: 15 suomalaista ja 
9 unkarilaista. Kielittäin kurssilaiset jaettiin 
kahteen tasoryhmään, joten opetuksesta tuli 
hyvin tehokasta ja tarvittaessa yksilöllisesti 
eriy tettyä. 

Päiväohjelma
Unkarin ja suomen kielen oppitunnit olivat 
aamupäivällä – aamiaisien jälkeen – klo 
09.00–12.30. Sen jälkeen oli puolen tunnin 
yhteinen laulutunti, jonka aikana opiskeltiin 
ja suomalaisia ja unkarilaisia kansanlauluja. 
Lounas oli kello 13 ja sen jälkeen yksilöl-
listä opiskelua eli kotitehtävien laadintaa tai 
yhteistä ohjelmaa, kuten tutustumiskäyntejä 
tms. 

Iltapäivän oheisohjelma oli taitavasti 
yhdistetty aamupäivän puurtamiseen. Kurs-
silaisilla oli silti halutessaan mahdollisuus 
käydä iltapäivän ja illan mittaan uimassa, 
ostoksilla kaupungilla ja tietysti aikaa jäi 
vielä päivittäisiä kotitehtäviäkin, ”läksyjä” 
varten.
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mielellään jakanut useammal lekin. 
Laulutuntien vetämisestä vastasivat 

ammattitaidolla musiikin ammattilaiset ja 
kuoronjohtajat, Katonáné Malmos Édit 
ja järvenpääläinen Heli Alaja. Tavaszi 
szél – Kevättuuli -kokoelmasta tuttujen 
laulujen lisäksi opiskeltiin myös uusia, joi-
den suomentajana on kunnostautunut mm. 
kuopiolainen Kaija Tuppurainen. Heli 
taas oli laajentanut suomalaisten laulujen 
repertuaaria.

 

 Elokuvamatinea
Kurssin ohjelmassa oli yhden suomalaisen 
ja yhden unkarilaisen elokuvan matinea-
näytäntö. Illasta tuli todella hauska ja sitä 
muisteltiin jälkeenpäin onnistuneena tilai-
suutena. 

Suomalaisena elokuvana esitettiin 
vuonna 2003 valmistunut Johanna Vuok-

senmaan ohjaama Nousukausi, jonka eräät 
olivat nähneet jo Suomessa. Mika Ripatin 
käsikirjoitushan on nokkela, jos kohta tari-
nassa on heikkoutensakin. Näyttelijät ovat 
charmikkaita ja luontevia eivätkä pinnistele 
juttua pilalle. Tiina Lymi ja Petteri Sum-
manen sopivat hyvin hiukan hajuttomaksi ja 
mauttomaksi nuoreksipariksi. Kari-Pekka 
Toivonen, Juha Veijonen ja Katja Kukko-
la asuvat Jakomäessä. Antti Virmavirran 
patologinen valehtelija ja sosiopaatti on 

Kurssilaiset ja opettajat päättäjäisillallisten 
ryhmäkuvassa. Avajaiskuvassa olisi ollut 
myös Zalaegerszegin pormestari, joka avasi 
kielikurssin ja toivotti osanottajat tervetul-
leeksi. Unkarin television kuvausryhmä 
kävi myös haastattelemassa opettajia uutis-
lähertystä varten ja kurssilaiset saivat laulaa 
taustalla.
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tarinan wild card.
Unkarilaisena elokuvana nähtiin uusi 

viime vuonna valmistunut ja helmikuussa 
2015 teatteri- ja dvd-levitykseen tullut Liza, 
a rókatündér, [Liisa, kettuhaltia]. Pelokas ja 
hiukan omituinen Liza (Mónika Balzai) on 
muuttanut maaseudulta Budapestiin ja toimii 
Japanin suurlähettilään lesken hoitajana. 
Vanhanrouvan auttajana ja seuralaisena Liza 
elää tunnettujen japanilaisten pop-is kelmien 
ja rakkausromaanien epätodellisessa maa-
ilmassa ja uskoo, että hänestä on tullut ró-
katündér, kettuhaltia eli hahmoaan vaihtava 
japanilainen demoni. Kun miesseu ralaiset 
alkavat hänen ympärillään kuolla toinen 
toisensa jälkeen, myös poliisi kiin nos tuu 
Lizasta. 

Balzain ohella näyttelijäkaartiin kuu-
luvat myös István Hajdu, Lehel Kovács, 
Gábor Reviczky, Győző Szabó, Piroska 
Molnár, Mariann Kocsis, Ági Gubik ja  
Zsuzsa Töreky.  Elokuva viljelee unkarilais-
ten stereotypioita japanilaisista ja musiikis-
saan hiukan myös suomalaisista! 

Károly Ujj Meszáros, joka on laatinut 
myös elokuvan käsikirjoituksen yhdessä 
Bálint Hegedűsin kanssa, on ensiohja-
uksessaan luonut herkullisen mustan ko-
median, aikuisille suunnatun japanilaisen 
mytologian aineksilla leikittelevän tarinan, 
joka sijoittuu eräänlaiseen rinnakkais todel-
lisuuteen 1970-luvun Budapestissa. Se on 
satu sairaanhoitajasta, joka ehkä sittenkään 
ei ole sitä, miltä näyttää. Suomalaista kat-
sojaa riemastuttaa myös elokuvan loppu, 
jossa sankaripari suunnittelee jo lomamat-
kaa Suomeen ja taustalla soi suomalainen 
Ievan polkka, tietysti japanilaisena vocaloid 
-so vituksena.

Asuminen ja eläminen
”Soluasuminen” – kaksi kahden hengen huo-
netta sekä yhteinen WC ja suihku – toi mie-
leen omat opiskeluajat. Nopeasti itse kukin 
kuitenkin havaitsi, että myös aikuinen pystyy 
sopeutumaan uusiin tilanteisiin ja ennen pit-
kää useimmille kävi niin, että kämppik sestä 
tuli myös ystävä, jonka kanssa ”hen gail tiin” 
myös vapaa-aikana. Oma kämp pikseni oli 
35-vuotias ”unkarilaispoika”, mistä oli oma 
hyötynsä kotitehtävien laa dinnassa ja taisi 
käytännön kielitaitokin hiukan kohentua. 

Iltapäivällä ja illalla asuntolan keittiö 
oli kaikille yhteinen kohtaus- tai tapaa-
mispaikka, jossa puhetta ja naurua riitti. Iso 
jääkaappi oli jatkuvasti täynnä jogurtteja, 
paprikoita, tomaatteja ja leikkeleitä sekä 
tietysti kivennäisvettä ja valkoviiniä. Kesän 
lämpöennätyksiä rikkovassa helteessä jano-
juomana monilla oli erinomainen valkovii-
nin ja kivennäisveden sekoitus, fröccs. Se 
tuli epäilemättä kaikille tutuksi eri sekoitus-
suhteissa, jotkut taisivat jättää hyvät aineet 
sekoittamatta ja tyytyivät jompaankumpaan. 
– Sitä paitsi lähikapakan, nimi oli Jégvirág, 
jonka suomensimme kuurankukaksi, tarjoi-
lija osasi kyllä sekoittaa asiantuntemuksella 
erilaiset fröccsit (házmesterit ja polgár-
mesterit) auliisti ja ammattitaidolla.

Keittiön pöydän ääressä oli aina joku 
syömässä tai rakentamassa itselleen välipa-
laa tai ilta-ateriaa, sillä internaattielämästä 
huolimatta osanottajille oli aiempien kurssi-
en tapaan tarjolla vain aamiainen ja lounas. 
Osittain naisvaltaisesta osanottajajoukosta 
varmaan johtui, että myös unkarilaiset näyt-
tivät syövän runsaasti tuoreita vihanneksia 
ja kasviksia.

Ruokakulttuurit kohtasivat toisellakin 
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tavalla, sillä – jälleen aiemman käytännön 
mukaisesti – kurssilaiset kokoontuivat yhte-
nä iltapäivänä keittiöön laittamaan yhdessä 
unkarilaista ruokaa. Tällä kertaa osanottajat 
jaettiin kolme ryhmään ja ryhmittäin valmis-
tettiin unkarilainen jälkiruoka, gom boc eli 
kiehuvassa vedessä kypsytettyjä, perunasta, 
voista ja vehnäjauhoista leivottuja pyöreitä 
taikinanyyttejä tai -palloja, joiden sisällä oli 
”kauden hedelmiä”, luumuja ja aprikooseja 
sekä mausteena kanelia ja päällä voissa 
kullankeltaiseksi ruskistettua korp pujauhoa 
ja pölysokeria. Voi niitä autu aita ilmeitä, 
kun parikymmentä kokkia illan jo hiukan 
viilentyessä kävi parin edel lis tunnin aikana 
valmistuneiden tuotosten kimppuun! Un-
karilaiset kertoivat omia muistojaan vastaa-
vista ”herkkuhetkistä” ja yllättäen monessa 
perheessä suomalaisittain hiukan työläät 

gombocit valmistikin perheen isä eikä äiti.

Zalaegerszeg
Zalaegerszegin kaupunkiin ja Zalan läänin 
”pääkaupunkiin” tutustuttiin yhtenä heltei-
senä iltapäivänä kävellen. Tämän yli 62000 
asukkaan vehreän kaupungin keskusta on 
säilynyt hyvin, ja keskustakortteleiden ai-

Gombocit ovat valmiita nautittavaksi, 
opettajamme Katalin – eli Kati – järjestelee 
vielä pöytää ja kurssilaiset ovat odottamas-
sa näennäisesti kärsivällisinä mutta “kieli 
pitkällä”. Pöydällä lisäksi “kyytipojaksi” 
Katin aamulla keittämää aprikoosihilloa sekä 
kanelilla maustettua sokeria. 
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emmin tyhjät tontit on rakennettu vanhaa 
ra kennuskantaa kunnioittaen. Tämän joh-
detun tutustumisen jälkeen itse kukin osasi 
orientoitua ja käydä ostoksilla, torilla tai 
vaihtamassa rahaa. 

Göcsejin museo
Kaupunkikierroksen ohjelmaan kuului myös 
tutustuminen Zalaegerszegissä sijaitsevaan 
Göcsejin museoon. Museossa voi perehtyä 
seudun, läänin ja kaupungin historiaan 
esihistoriasta aina nykypäivään saakka. 
1950-luvun kan satieteellisestä kokoelmasta 
maatalous työka luineen ja koristeellisine 
man ke loin nissa käytettyine kaulaimi neen on 
kehittynyt koko alueen historiaa monipuoli-
sesti esittelevä museo, joka on saanut useita 
palkintoja, mm. 2003 se valittiin vuoden 
museoksi. 

Eräs museon aarre on 
tunnetun unkarilaisen ku-
vanveistäjän Zsigmond 
Kisfaludi Stroblin (1884–
1975) jäämistöstä saatu ko-
koelma lähinnä pienoispat-

saita ja tilaus töinä tehtyjä rintakuvia, joista 
on syntynyt hieno pysyvä näyttely. Museon 
tyyssijana on useaan kertaan korjattu ja 
entisöity vanha kaupungintalo. 

János Némethin museo
Kuvanveistäjä János Némethin museo on 
vanhan kaupungintalon pohjakerroksessa. 
Németh on Zalaegerszegissä 1934 syntynyt 
kolmannen polven keraamikko, joka saa 
kiittää savenkäsittelytaidoistaan lähiseudun, 
erityisesti Göcsejin, savenvalajien perinteitä. 

Hänen humorististen, usein robus tis ten, 
mutta suurella lempeydellä muovattujen 
kansanperinteeseen, mytologiaan tai raama-
tullisiin teemoihin kytkeytyvien töittensä 
pohjana ovat dreijalla tehdyt perus ele mentit, 
joita hän töissään taitavasti, joskus yllättä-
västikin yhdistelee. 

Zalaegerszegin vehreää kes-
kustaa heinäkuisen iltapäi-
vän helteen hiljentämä nä. 

Viereisellä sivulla 1600-lu-
vun loistava sotapäällikkö 
ja runoilija Miklós Zrínyi 
kaupungin keskusaukion 
patsaaseen ikuistettuna, tai-
teilija on Béla Tóth (*1933).

Vireisellä sivulla alla János 
Némethin Pan-patsas.
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Göcsejin ulkoilmamuseo
Göcsejin museon ohella tutustuttiin myös 
Göcsejin ulkomuseoon, Göcseji Falu-
múzeum, joka esittelee alueen maaseudun 
rakennusperinnettä sekä agraarielämää 
ja elinkeinoja viime vuosisadan alussa ja 
edellisellä vuosisadalla. Ulkomuseoaluetta 
elävöittivät käyntimme aikana paikalliset 
markkinat, joilla käsityöläiset möivät tuot-
teitaan ja esittelivät niiden valmistusta. 

Arboretum ja viininmaistajaiset
Mielenkiintoinen oli erään iltapäivän bussi-
matka. Se alkoi asianmukaisesti opastettuna 
tutustumisena Zalaegerszegin koilliskulmas-
sa olevaan 60 hehtaarin suojelualueeseen, 
Csácsin arboretumiin. Siellä pereh dyim me 
alueen luontoon ja siellä luon non varaisina 
tavattavaan flooraan, erityisesti puustoon.

 Samana iltapäivänä jatkoimme matkaa 
viininmaistajaisiin, borkósztoló, jossa meille 
esiteltiin tyylikkäässä ympäristössä, käsi-
työläisten viinitalossa, Kézműves Borház. 
Lászlón perheen viiniviljelysten satoa ja vii-
nikellarin tuotteita maittavien leik ke leiden 
ja tuoreiden vihannesten kera. Läheisellä 
aukiolla rauhallisesti laiduntava kau rislauma 
herätti myös erityistä ihastustamme. 

Omaa käsityötaitoaan ja näppäryyttään 
itse kukin sai esitellä ja koetella sunnuntai-
iltapäivänä, kun vietimme iltapäivää Gé-
bártin lammen rantamilla Käsityö läistalon, 
Kézművesek Háza, työpajoihin osallistuen ja 
opetellen huovitusta ja huovan käyttöä sekä 
ruokotöiden ja helmikorujen tekoa.
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Kaktuksen kukka, 
Kaktusz virága 
Kurssilaisten iltaohjelmaoptio oli paikal-
lisen kesäteatterin esityksen seuraaminen 
kaupungin ydinkeskustassa Kvártélyház-
nimellä tunnetun rakennuksen sisäpihalla. 
Zala egerszegin kesäteatteriyhteisö on saanut 
oivan ”kortteerin” jo 250 vuotta vanhan 
virastorakennuksen pihasta. Tämän vuoden 
kesäteatterinäytelmä oli Kaktuksen kukka, 
Kaktusz virága. 

Se on monille tuttu vuonna 1969 
valmistuneesta amerikkalaisesta Oscar-pal-
kitusta elokuvasta, jota tähdittivät Walter 
Matthau, Ingrid Bergman ja Goldie Hawn. 
Komedia oli alun alkaen Broadway-musi-
kaali ja niin tässäkin esityksessä oli sekä 
laulua että tanssia. Kun näyttelijät tiesivät, 
että suomalaisia oli katsomossa, oli rep liik-

keihin sijoitettu pari suomalaista nimeä, mm. 
Sampo Lappalainen ja sävel täjä mestarimme 
Jean Sibelius, mikä tietysti riemastutti suo-
malaisyleisöä.

Kirándulás Körmendiin
Ensimmäisen kurssiviikon lauantaina 
lähdimme vuorobussilla Körmendiin, 
Rába-joen laaksossa aivan Slovenian rajalla 
olevaan 11000 asukkaan pikkukaupun-
kiin. Körmendissä meidän isäntänämme 
oli sikäläisen Unkari-Suomi yhdistyksen 
johtohahmo Miklós Bán. Hänen avullaan 
tutustuimme kaupungin historiaan sekä 

Gébártin lammen rannalla Käsityöläis talossa 
toiset tekivät helmitöitä, toiset pu noivat kais-
lasta pannunalusia. Tässä tehdään huovasta 
mm. kännykkäkoteloita.
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kävellen itse kaupunkiin, jonka keskusaukio 
oli pieteetillä restauroitu. 

Kaupunki siirtyi keskustasta perife-
riaan, kun 1. maailmansodan jälkeen raja 
erotti sen Sloveniasta ja alueellisesta keskuk-
sesta tuli torso, rajakaupunki. Tämä asema 
vain korostui 2. maailmansodan jälkeen. 
Kaupungin kasvu pysähtyi 1990-luvulla, 
kun aiempi teollisuus, kenkätehdas ja mylly, 
lopetti toimintansa. Maaltamuutto vei nuori-
son isompiin kasvukeskuksiin eikä kaupun-
gin ylpeys, monia mestaruuksia voittanut 

koripallojoukkuekaan ollut enää entisensä. 
Perehdyimme myös kaupungin keskustassa, 
itse asiassa keskusaukion reunassa olevan 
Batthyány-suvun linnan vaiheisiin. 

Linna itsessään – sivu- tai talous ra-
kennuksineen sekä barokkipuutarhoineen 
– on rakennushistoriallinen muistomerkki, 
mutta monet muotokuvat ja näytteillä olleet 
vanhat puvut kertoivat myös aatelissuvun 
menneisyydestä. Yhdessä vastikään restau-
roidussa sivurakennuksessa oli näyttelytila, 
toisessa kaupungin teatteri. Linnassa oli 
myös kenkämuseo, joka esitteli kaupungin 
kenkäteollisuuden ja itse kaupungin vaiheita. 

Matkustimme Kör mendiin Volanin 
vuorobussilla, paluumatkaa varten meillä 
oli oma kuljetus. Tulkkinamme Körmen-

Kurssilaisia Slovenian rajalla olevassa Kör-
mendissä. Taustalla oleva viljasiilo on ollut 
jo vuosia tyhjillään. 
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Yllä Batthyány-suvun linnan sivura-
kennuksia, etualalla oleva palvelee 
nykyisin näyttelypaviljonkina. 
Taustalla oleva rakennus on perus-
korjattu pieteetillä Körmen din 
teat teriksi. Osa sivurakennuk sista 
on edelleenkin korjaamatta, eräässä 
toi mi 2. maailmansodan jälkeen 
pitkään Körmendin kenkätehdas.

Oikealla Zalaegerszegin museon 
(Göcseji Múzeum) pihan kulma-
us istutuksineen ja patsaineen. 
“Venuk sen syntymä” on  Zsigmond 
Kisfa ludy Stroblin teos, mutta se 
on pystytetty nykyiselle paikalleen 
vasta 1990.
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dissä oli Kalevala Baráti Kör -yhdistyksen 
puheenjohtaja Kinga Marjatta Pap, joka 
asiantuntevasti ja väsymättä käänsi isän-
tämme esitykset suomeksi. Körmendiläiset 
tarjosivat meille myös maittavan aterian ja 
päivän kohokohta uimisen ja paikallisen 
musiikki- ja tanssifestivaalin seuraamisen 
ohella oli vieraille tarjottu mahdollisuus 
päästä Körmendin moottoripyöräharrasta-
jien kyytiin. Moni kurssilainen löysi tällä 
matkalla sisäisen ”surinasussunsa”!

Jälkikaikuja ...
Körmendin matka synnytti yhden oival-
luksenkin, joka jätettiin muhimaan. Kun 
jossain keittiökeskustelussa pohdittiin, 
miksi tällä kurssilla – poikkeuksellisesti 
– oli vähemmän unkarilaisia osanottajia 
kuin suomalaisia, nousi esille kurssin hinta. 
Pitäisikö seuraava kurssi järjestää siten, että 
esimerkiksi budapestiläiset voisivat niin 
halutessaan yöpyä kotonaan? 

Kurssin osanottajien yhteinen viite-
ryhmä on kielisukulaisuuden vaaliminen, jos 
kohta ystävyyskaupunkien virallinen yhtey-
denpito tapahtuukin useimmiten englanniksi. 
Olisi vahinko, jos näin kävisi myös ys tä-
vyys seurojen keskinäiselle yhteyden pi dol le. 

Millaisin keinoin kielenopiskelua voi-
taisiin sitten tukea ja motivoida? Erinomai-
nen kielenopiskelun työkalu oli olemassa: 
nämä kaksikieliset kurssit, joilla kielitaitoaan 

saattoi kokeilla ja testata ”livenä”, aidoissa 
tilanteissa vapaa-aikana ja erityisesti ”keit-
tiökeskusteluissa”. Miten sitten tukea? Yksi 
mahdollisuus oli tarjota apurahoja, jotka 
kattaisivat osan kurssikustan nuk sista. Olisi 
erinomainen asia, jos pai kal lisyhdistykset 
Suomessa ja Unkarissa voisi vat yhteyden-
pidossaan hyödyntää oman jäsenkuntansa 
kielitaitoa. Tällaisen opiskelun tukeminen 
ja mahdollistaminen olisi epäilemättä seuran 
toiminnan fokuksessa. Kielenopiskelu on 
kuitenkin pitkäjänteistä työtä, kahden viikon 
opiskelujakso ei tuota kestävää tulosta, ellei 
opiskeluaan voi jatkaa kurssin jälkeen. Ja 
miten hankkia tai omaksua keskiryhmässä 
opiskeluun riittävät perustaidot tai edes kie-
len alkeet, jos lähin kurssi kotona on tarjolla 
100 kilometrin päässä? 

Tällaisia kysymyksiä – ja osin vastauk-
siakin – nousi esille Körmendin matkan 
jälkeisissä keittiökeskusteluissa. Opiske-
lua  Ka  levala Baráti Körin organisoimilla 
kursseilla voitaisiin lisätä esim. tukemalla 
unkarilaisen ystävyysseuran aktivistien 
osallistumista suomen kursseille, jos kohta 
siihen ei yhdistyksen omasta budjetista rahaa 
riittäisikään. Ainakin Miskolcista löytyisi 
kiinnostuneita ja motivoituneita osallistujia, 
vain mesenaatit puuttuvat!

Tällaisin miettein olen ainakin itse val-
mistautumassa seuraavalle kurssille.

Tenho Takalo
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Sugrifest 
2015

OHJELMA TAMPEREELLA

Sugrifest-klubi
pe 16.10.2015 klo 22 ·  Vastavirta-klubi (Pispalan valtatie 39) 

klo 22 Etnomuusikko Maarja Nuut (Viro) • klo 23 Poikabändi IB & 4CR (Ivan 
Belosludtsev&co, Udmurtia) • klo 24 Räppäri Ailu Valle (Saamenmaa)

Sukukansapäivä 
la 17.10.2015  klo 10.30 -16 · Museokeskus Vapriikki (Alaverstaanraitti 5)

Elokuvia Vapriikin auditoriossa klo 10:30–12:30 ja 14:30-16 
marilaisia ja unkarilaisia dokumenttielokuvia, Kolttakino - saamelaisia elokuvia 

Paikan päällä marilainen dokumentaristi Aleksei Aleksejev. 

Klo 13–14 paneelikeskustelu Auditoriossa  
Mistä meidät muistetaan? Suomalais-ugrilaisesta kulttuurista nykypäivässä 

keskustelemassa dosentti, tietokirjailija Lassi Saressalo, tutkija Janne Saarikivi ja 
professori Márta Csepregi

Klo 14 Nukketeatteri Nirunaru: Laulava karhu -esitys Auditorion lämpiössä. 
Kesto 30 min. Esityksen pohjana mordvalainen satu, sopii yli 4-vuotiaille.

Koko tapahtuman ajan Auditorion edessä  
Tampereen suomalais-ugrilaisten toimijoiden esittelypöydät, puuhaa lapsille,  

rintanappien tekoa, kilpailuja

Vapaa pääsy kaikkiin päivän tilaisuuksiin

Suomalais-ugrilaiset tanssit 
 

la 17.10.2014 klo 16.30 –19 Vanhan Kirjastotalon musiikkisali 
Unkarilainen tanssikvartetti 4 for Dance ja virolainen 17-henkinen Vikerkaar 

Tervetuloa tanssimaan!

Tietoa oheistapahtumista ja lisätiedot: Facebook —> Sugrifest2015 , #sugrifest, 
www.venajaseura.com/lansi-suomi, www.tampere.fi/kulttuuripalvelut 

Tapahtumaa järjestämässä: Sisä-Suomen Saamelaisyhdistys Bárbmu, Kulttuuriosuuskunta Uulu, 
Rahvaan musiikin kerho, Suomi-Venäjä-Seuran Länsi-Suomen piiri, Tampere Eesti Klubi, Tampe-

reen kaupungin Kulttuuripalvelut, Tampereen Suomi-Unkari Seura ja Tampere-Tartto-Seura
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Pakolaisuudesta ja laittomasta 
maahantulosta

outoa, että Euroopan nykyisen pakolais-
kriisin käsittelyssä media kovin vähän – jos 
lainkaan – kiinnittää huomiota siihen, että 
laillinen rajanylitys on mahdollista edel-
leenkin Euroopassa, Schengen-alueelle saa-
vuttaessa ja Schengen-alueella. Uutisotsikot 
puhuvat kuitenkin ensisijaisesti vain ”rajojen 
sulkemisesta”. 

Unkarin ja Slovenian käyttämää kyy-
nelkaasua ja vesitykkejä on paheksuttu 
epäinhimillisinä erityisesti, kun kohteena 
ovat pakolaiset, joiden joukossa on myös 
naisia ja lapsia. Väsyneet ja frustroituneet 
tulijat ovat osoittaneet rajoilla mieltään, 
polttaneet esim. Unkarin Röszkessä au-
tonrenkaita, käyttäytyneet aggressiivisesti, 
vastustaneet poliisia ja rajavalvonnasta 
vastaavia viranomaisia sekä tuhonneet raja-
aitaa pyrkiessään siitä lävitse.

 Rajan lävitse on pyritty myös jouk-
kovoimalla olettaen, että kun sadat ih-
miset ovat liikkeellä – ajoittain (ainakin 
Unkarin uutisten mukaan) naiset ja lapset 
suunnitel mallisesti ensimmäisinä – rajaa 
vartioivat poliisit jäävät alakynteen ja raja 
avautuu. Maahantunkeutujat – ”tulijat” 
lienee tällaisessa tilanteessa aivan liian 
lievä sana – käyttävät tietoisesti suuren 
määränsä mahdol listamaa joukkovoimaa, 
toteuttaakseen omaa strategiaansa, joka on 

Ensimmäisen kerran pakolaisuudesta kir-
joitettiin yhdistyksemme verkkosivuilla 
tammikuussa 2015. Kysymys oli aluksi 
sisäpoliittinen: vaikka maailma ja Unkari 
tuo mitsivatkin pariisilaisen Charlie Heb do 
-lehden toimituskunnan jäsenten murhat, 
oli ratkaistava, mikä tulisi olemaan Unkarin 
linja maahanmuuttajiin.

Kun laittomat maahantulijat alkoivat 
säännöllisesti hakea Unkarissa turvapaikkaa, 
nousi esille taloudellisista syistä tapahtuva 
maa han muutto. Kun kosovolaiset muodosti-
vat pitkään enemmistön tulijoiden joukossa, 
oli helppo määritellä, että nämä olivat ta-
loudellisia pakolaisia tai elin tasopako laisia. 
Nämä itse asiassa tulivat maasta, joka oli 
turvallinen ja tulijat olivat siis myös palau-
tettavissa lähtömaahansa. Varsin nopeasti 
kuitenkin oli myös selviö, että edellisvuoden 
turvapai kanhakijoiden määrä, 43000 tultai-
siin ylittämään moninkertaisesti.

“Pakolaistulva” alkoi nousta lop-
pukesästä etelästä kohti Balkanin niemi-
maan tyveä, Unkaria ja Keski-Eurooppaa. 
Syyskuun alkaessa Unkari oli kuumeisesti 
rakentamassa raja-aitaa estääkseen laitto-
mat rajanylitykset Serbiasta. Turvapaikan 
hakijoiden tuloa ei sen sijaan ollut tarkoitus 
estää missään vaiheessa.

Tätä kirjoitettaessa (20.9.) on hiukan 
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yksinkertainen: haluttuun kohdemaahan on 
päästävä rekiste röitymättä Schengen-rajalla 
tai missään muussakaan välillä olevassa 
Schengen-maassa. 

Syy tähän on yksinkertainen: tulijoilla 
on tiedossaan, että aikanaan ns. Dublinin 
sopimuksella sovitun käytännön mukaan 
pakolaisstatusta hakevan on pääsääntöisesti 
haettava turvapaikkaa (so. rekisteröidyttävä 
turvapaikan hakijaksi ja annettava sormen-
jälkensä) siinä maassa, jossa asianomainen 
tulee Schengen-alueelle. Euroopan ”yti-
meen”, esim. Saksaan, pyrkivät eivät halua 
rekisteröityä Kreikassa, joka on ensimmäi-
nen Schengen-maa ns. Balkanin pakolais-
reitillä, eivät Unkarissa tai Sloveniassa 
eivätkä Itävallassakaan. 

Tähänkin on syynsä. Eurooppaan tule-
vat arvioivat – hallussaan olevan tiedon ja 
huhujen – varassa, mikä maa olisi heille ja 
heidän lapsilleen paras vaihtoehto kaikin-
puolisesti turvalliseen elämään ja tulevai-
suuteen. Useimmat pelkäävät, että rekiste-
röityessään Schengen-rajalla he menettävät 
mahdollisuutensa päästä toivomaansa 
koh demaahan, heidän saamansa tuki hake-
muksen käsittelyaikana saattaa olla pienempi 
kuin naapurimaassa tai kohdemaassa. Lisäk-
si myönnettyjen turvapaikkojen ja hylättyjen 
hakemusten suhde vaihtelee maittain. Lo-
puksi kysymys on maan pakolais po litiikasta, 
kotouttamisesta ja väestön suhtautumisesta 
pakolaisiin. Maasta toiseen siirtyvät pyrkivät 
valitsemaan näistä vaihtoehdoista itselleen 
edullisimman. 

Schengen-mailla on kuitenkin ollut 
 – ja virallisesti edelleenkin on – alueelleen 
tulevien rekisteröintivelvollisuus. Kreikka 
luopui ensimmäisenä tästä toimenpiteestä 
tulijoiden määrän ylittäessä viranomaisten 

käsittelyresurssit. Monien inhimillisten 
tragedioiden, viimeksi koko maailmaa 
jär kyttäneiden pikkulasten hukkumis kuo-
lemien, seurauksena humanitäärinen näkö-
kulma nousi ylivoimaisesti vahvimmaksi 
reaktioksi ja rajavalvonnasta on sittemmin 
tingitty Les bos-saarelta Tornioon. 

Kuitenkin vielä pari kuukautta sitten 
Keski-Euroopan maat, mm. Saksa ja Tshekin 
tasavalta, ilmoittivat, että aikovat palauttaa 
Unkariin ne po. maissa pakolaisstatusta 
hakeneet henkilöt, jotka eivät ole rekisteröi-
tyneet Dublinin sopimuksen edellyttämällä 
tavalla eli esittäneet hakemustaan saapu-
essaan Schengen-alueelle. Tämä lienee 
– viranomaisiin kohdistuvien epäluulojen 
ohella – pääsyy siihen, että tulijat eivät halua 
rekisteröityä, sillä siinä yhteydessä heiltä 
otet taisiin myös sormenjälkinäyte, joka 
mahdollistaisi myöhemmin heidän reittinsä 
jäljittämisen (ja myös mahdollisen palaut-
tamisen rekisteröinti maa han). Tästä syystä 
laillisia rajanylityspaikkoja ei myöskään 
haluta käyttää, vaan suunnitelmallisesti et-
sitään reitit varsinaisten rajanylityspaikkojen 
ulkopuolelta joko omin avuin tai ihmissala-
kuljettajien avustuksella.

Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan levot-
tomuuksien, arabikevään, seurauksena 
syntyneestä pakolaistulvasta on tullut eu-
rooppalainen kriisi. Toistaiseksi siihen ei ole 
löydetty yhteistä ratkaisua. Kukin maa pyrkii 
toimimaan tavallaan. Kroatia päätti 18. 
syyskuuta, että se ei pyri Schengen-alueen 
ulkopuolisena maana toteuttamaan Dublinin 
sopimuksen ehtoja, vaan pyrkii kuljettamaan 
mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti 
kaikki maahantulijat ensisijaisesti Unkarin 
rajalle. Nyt (20.9.) keskustellaan siitä, pi-
täisikö pakolaisille avata käytävä, jota pitkin 
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he voisivat vapaasti siirtyä maasta toiseen.
Ensimmäinen EU:n sisäministerien asi-

aa käsitellyt huippukokous 14. syyskuuta ei 
löytänyt pakolaiskriisiin ratkaisua. Seuraava 
kokous on tulossa (22.9.). Ainakin siihen 
asti EU-maat ja erityisesti Schengen-maat 
pohtivat, miten pakolaiskysymykseen on 
suhtauduttava ja miten se ratkaistaan. Hu-
manitäärinen näkökulma ja vapaa liikkuvuus 
ovat tärkeitä, mutta pelkkä EU:n arvoista 
puhuminen ei ole ratkaisu. Kansalliset hal-
litukset haluavat tietää, miten on toimittava.

 Nykyisen tilanteen jatkuminen, jossa 
välttämättömyydestä tehtiin hyve – eli pa-
kolaisten vapaan liikkuvuuden hetkellinen 
salliminen ilman henkilöllisyyden tarkista-
mista  – ei ole enää pitkään mahdollista, sillä 
Schengen-alueen maissa on jo nyt tuhansia 
ihmisiä, jotka eivät ole ”kirjoissa eikä kan-
sissa”. Hallitukset joutuvat pohtimaan, missä 
määrin humanitäärisen näkökohdan ohella 
pakolaisten tuloa vastustavat kansalaisten 
reaktiot on syytä ottaa huomioon ja mikä on 
valtion oma tavoite ja miten se on sovi tet-
tavissa yhteen muiden jäsenmaiden intres-
sien kanssa – ja mitä tapahtuu eri maissa jo 
oleville “paperittomille”. 

Ihmissalakuljettajat – ja henkilöpape-
rien väärentäjät – ovat erityinen ihmisryhmä, 
joka kylmästi on rahastanut ihmisten hädällä 
ja epätoivolla eikä piittaa edes siitä, että hei-
dän tarjoamansa ”palvelut” saattavat ihmisiä 
hengenvaaraan, jopa kuole maan. Toisia hyö-
tyjiä ovat olleet Balkanin bussiyhtiöt, jotka 
omaan lukuunsa ja ”päivän hinnoin” ovat 
viikkoja organisoineet ”charter-vuoroja” 
Etelä-Serbian Preshe vosta Unkarin ja 15.9. 
jälkeen Kroatian rajalle. Kroa tialaiset liiken-
nöitsijät  taas toimivat ilmeisestikin (20.9.) 
hallituksensa toimeksiannosta kuljettaes saan 

pakolaisia Unkarin rajalle ja Unkarin puo-
lellekin, jossa tulijat siirretään unkari laisiin 
nivelbusseihin.

Sosiaalinen media näytti voimansa jo 
arabikevään aikana, mutta nyt älypuhelimet 
ovat korvaamattomia matkaoppaita. Kartta-
sovellus kertoo, mikä reitti kannattaa valita. 
Internet tarjoaa ajantasaista tietoa olosuh-
teista seuraavalla rajalla ja viranomaisten 
suhtautumisesta sekä tietysti siitä, missä raja 
voidaan ylittää ilman rajamuodolli suuksia. 
Kännyköitä käyttäen myös perheenjäsenten 
tai yhdessä matkustavan pikkuryhmän kes-
kinäinen yhteydenpito on varsin helppoa 
suuressakin joukossa ja tuhannenkin ihmisen 
raja-asemalle luomassa tungok ses sa.

Siis, pääsevätkö pakolaiset esimerkiksi 
Unkariin? Kyllä pääsevät, jopa Röszkessä, 
jos he voimassaolevien EU-säädösten ja 
Unkarin lakien mukaan vain hakevat pako-
laisstatusta eli rekisteröityvät turvapaikan 
hakijoiksi. Rekisteröinnin jälkeen heidät 
siirretään johonkin maan pakolais kes kuk-
seen. – Tosin Kroatian rajavalvonnan ro-
mahdettua, Unkariin tullaan myös Kroatian 
kautta Kroatian tarjoamilla bussi- ja juna-
kulje tuksilla. Muutamat Serbiasta Kroatiaan 
tulleet ryhmät eksyivät tahtomattaankin 
myös Unkariin etsiessään reittiä pohjoiseen, 
Sloveniaan ja Itävaltaan. Unkari pyrkii aina-
kin vielä tänään (20.9.) kuljettamaan kaikki 
maahan saapuvat eri kokoamisasemille ja 
vastaanottokeskuksiin. Huominen näyttää, 
onko siinä onnistuttu.

Unkarin hallitus on myös eri yhteyksis-
sä todennut, että se vastaa pakolaisstatusta 
hakeneiden asumisesta ja elintarvikehuol-
losta sekä maksaa päivittäin summan, joka 
on suurin piirtein sama kuin minimipalkka 
päivää kohden laskettuna. Se on myös to-
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dennut, ettei se ole ensisijaisesti velvollinen 
vastaamaan rautatieasemille syntyneistä  
pakolaisleireistä, jos niille kerääntyneet 
eivät halua rekisteröityä ja haluavat vain  
päästä “eteenpäin”, Itävaltaan, Saksaan ja 
Skandinaviaan.

Tenho Takalo

Oikeudellista taustaa
Dublin III -asetus 
Vastuunmäärittämisasetus määrittelee, mikä 
jäsenvaltio on vastuussa turvapaikkahake-
muksen tutkinnasta. Tähän vaikuttaa mm. se, 
missä maassa hakijalta on otettu sormenjäljet 
tai mikä maa on myöntänyt viisumin saapua 
Schengen-alueelle.

 Jäsenvaltio voi käsitellä hakemuksen, 
vaikka se ei ole siitä asetuksen mukaisesti 
vastuussa. Suomi on käyttänyt tätä mahdolli-
suutta vain erittäin poikkeuksellisista syistä.
Uudistettu Dublin-asetus on annettu 26.6. 
2013 ja sitä on sovellettu vuoden 2014 
alusta. 

Eurodac –sormenjälkirekisteri
Vuoden 2003 alusta alkaen on jokaiselta 
turvapaikanhakijalta (yli 14-vuotiailta, Suo-
messa otetaan kaikilta) otettu sormenjäljet 
hänen hakiessaan turvapaikkaa EU:ssa. 
Sormenjälkiä vertailemalla voidaan välit-
tömästi määrittää, mikä maa on vastuussa 
turva paikkahakemuksen käsittelystä.

Uudistettu Eurodac-asetus on annettu 
26.6.2013 ja sitä ryhdytään soveltamaan 
kesällä 2015. 

Turvapaikkamenettelydirektiivi 
Määrittelee mm. turvapaikkahaastattelujen 
tekemistä, oikeusavun antamista ja vali-
tusoikeuksia. Direktiivi määrittelee myös 
nopeutetut menettelyt ja rajamenettelyt.

Uudelleenlaadittu turvapaikkamenettely-
direktiivi on annettu 26.6.2013 ja suurin osa 
sen säännöksistä on saatettava kansallisesti 
voimaan kesällä 2015. 

Määritelmädirektiivi
Määrittelee sen, kuka on pakolainen, mitä 
on täydentävä suojelu ja mitä oikeuksia pa-
kolaisilla tai suojelun tarpeessa olevilla on.

Uudelleenlaadittu määritelmädirektiivi on 
annettu 13.12.2011 ja se on saatettu kansal-
lisesti voimaan keväällä 2014. 

Vastaanottodirektiivi
Määrittelee vähimmäisvaatimukset turva-
paikanhakijoiden vastaanotolle: majoitus, 
terveydenhuolto, taloudellinen tuki tai 
näiden epääminen. Määrittelee lisäksi liik-
kumisen vapauden, oikeuden työntekoon 
ja erityisryhmien kohtelun (naiset, lapset, 
kidutetut, traumatisoituneet).

Uudelleenlaadittu vastaanottodirektiivi on 
annettu 26.6.2013 ja se on saatettava kan-
sallisesti voimaan viimeistään 20.7.2015. 

Edelläoleva oikeudellinen informaatio on 
lainattu Pakolaisneuvonta ry:n sivuilta, 
joilta löytyvät myös po. asiakirjat, joihin 
tekstissä on viitattu.
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Ajankohtaista
 

YHDISTYKSEN INTERNETSIVUT. 
Seuraa facebook-sivuamme tai vieraile 
www-sivullamme.  Molempien ta pah  tu ma-
tiedot pyritään pitämään ajan tasalla myös 
Unkarin Uutisten ilmestymisten välillä. 

Yhdistyksen www-sivut ovat osoitteessa 
http://www.suomiunkari.fi/osastot/word-
press/tampere/. Ajankohtaista tietoa on 
myös sosiaalisessa mediassa yhdistyksen 
facebook-sivulla: Tampereen Suomi-
Unkari Seura.

****** 

TAPAAMISET JA  ASIOINTI: Yhdis-
tyksen puheenjohtaja Irmeli Kniivilä tai 
sihteeri Laura Panula on tavattavissa 
sopimuksen mukaan Kansainvälisessä toi-
mintakeskuksessa, Suvantokatu 13, II krs. 
Varsinaista päivystysaikaa ei ole. Toi mis tolla 
on myytävänä Unkariin ja unkarin kielen 
opiske luun liittyvää kirjallisuutta. Hallituk-
sen jäsenten yhteystiedot ovat tämän lehden  
takakannen sisäsivulla sekä yhdistyksen 
in ternetsivuilla.

Tapahtumia syksyllä 
2015
SUOMI-UNKARI SEURA 65 VUOTTA 
lauantaina 10. lokakuuta klo 14 pääkirjasto 
Metson Martikainen-salissa. 

Katso Suomi-Unkari Seuran 65-vuotisjuhla-
ohjelma toisaalta tästä lehdestä, s. 7. 

SUGRIFEST-klubi perjantaina 16. loka-
kuuta klo 22 Vastavirta-klubi (Pispalan 
valtatie 39).

SUKUKANSAPÄIVÄ lauantaina 17. 
loka kuu ta klo 10.30 – 16.00 Musekeskus 
Vapriikki (Alaverstaanraitti 5)

SUOMALAIS-UGRILAISET TANSSIT 
lauantaina 17. lokakuuta klo 16.30 – 19.00

Katso Sugrifestin (klubin, sukukansapäivän 
ja suomalais-ugrilaisten tanssien) ohjelma 
toisaalta tästä lehdestä, s. 28.

LEIVONTAKURSSI 14. marraskuuta 
alkaen klo 10. Yhteinen leivontakurssi 
Kalevan seurakunnan Unkari-piirin kanssa 
järjestetään Kalevan kirkon seurakuntatilo-
jen keittiössä. Ilmoittautumiset 10.11.men-
nessä Irmeli Kniivilälle, puh.050-5818471 
tai s-posti: irmeli.kniivila@elisanet.fi

JOULUMYYJÄISET 26.11. Joulumyy-
jäiset järjestetään Kalevan kirkon seu ra-
kuntatilojen aulassa torstaina 26. mar-
rakuuta alkaen klo 17. Mukana ainakin 
Kalevan srk:n Unkari-piiri ja Tampereen 
Suomi-Unkari Seura. Lisäinfoa myöhem-
min.

PIKKUJOULU 4.12. Tampereen Suomi-
Unkari Seuran pikkujoulu pidetään perjan-
taina 4. joulukuuta alkaen klo 18. Kansain-
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välisessä toimintakeskuksessa, katuosoite: 
Suvantokatu 13 II kerros. Varaa pieni (n. 5 
€:n) lahja mukaan.

.

Myynnissä toimistolla ja tapahtumien 
yhteydessä

Mausteita:
Paprikatahna (Piros Arany) 160 g  
sekä mietona että väkenänä  ---------- 5,00

Paprikajauhe 50 g pakkauksissa 
sekä mietona että väkevänä ----------- 3,00

Unkarilainen maustesekoitus 200g 
pakkauksessa --------------------------- 3,00

Yhdistyksen kangaskassi ------------- 5,00

Julkaisuja
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 
 (1 myös kasettina) -------------------- 12,00

Unkaria helposti taskukoossa  
(matkailusanasto) --------------------- 11,00

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

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

Pauli Kallio és Tiitu Takalo:  
Foga dott fiúk és munkás lányok.  
- Kilenc kép    regény Tamperé ből. 
Sarjakuva-albumi (15,00 €) --------- 10,00 

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

Kuvassa yhdistyksen teettämän kangaskas-
sin (koko 38 cm x 42 cm) kuva-aihe. Kuvan 
koko vaihtelee (32 cm x 19 cm tai 25 cm 
x 16 cm). Aiheena on käytetty perinteisiä 
suomalaisia ja unkarilaisia kirjontamalleja.
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Tampereen Suomi-Unkari Seuran hallitus 2015

Puheenjohtaja 
Irmeli Kniivilä 
Hatanpään puistokuja 22 D 84 
33900 Tampere 
puh. 050-5818471 
irmeli.kniivila@elisanet.fi
Sihteeri 
Laura Panula 
PL 97 33201 Tampere 
puh. 044-0304566 
laura.panula@suomi24.fi

Simo Koho 
puh. 3647617, 050-5542 426 
simo.koho@kolumbus.fi
Eija Kukkurainen  
puh. 050 5631861 
eija.kukkurainen@gmail.com
Auli Mattsson  
puh. 040 7245969 
auli.mattsson@gmail.com
Anne-Marie Mäkinen 
puh. 050 5402343 
annemariemakinen@gmail.com

 
Varapuheenjohtaja
Jorma Perälä 
Viimankatu 1 A 18 
33900 Tampere 
puh. 040 5778616 
jperala@tpnet.fi.
Taloudenhoitaja 
Marjut Huhtinen 
Simolankatu 71 as 13 
33270 Tampere 
puh. 040 5485116 
marjut.huhtinen@gmail.com

Zita Székely 
puh. 050 5294495 
zita.szekely@gmail.com
Tenho Takalo 
puh. 040 7323728 
tor.takalo@gmail.com
Mária Uliczki-Peltola 
puh. 050 5945841 
maria.upeltola@saunalahti.fi
Maija Wahlgrén 
puh. 040 7041151 
maija.wahlgren@gmail.com
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Muista!
SUOMI-UNKARI SEURA 65 VUOTTA lauantaina 10. lokakuuta klo 
14 pääkirjasto Metson Martikainen-salissa. Seuran 65-vuotisjuhlaoh-
jelma sivulla 7 tässä lehdessä. 
SUGRIFEST-klubi perjantaina 16. lokakuuta klo 22 Vastavirta-klubi 
(Pispalan valtatie 39).

SUKUKANSAPÄIVÄ lauantaina 17. loka kuu ta klo 10.30 – 16.00 
Musekeskus Vapriikki (Alaverstaanraitti 5)

SUOMALAIS-UGRILAISET TANSSIT lauantaina 17. lokakuuta klo 
16.30 – 19.00. Sugrifestin (klubin, sukukansapäivän ja suomalais-ugri-
laisten tanssien) ohjelma sivulla 28 tässä lehdessä.
LEIVONTAKURSSI 14. marraskuuta alkaen klo 10. Yhteinen 
leivontakurssi Kalevan seurakunnan Unkari-piirin kanssa järjestetään 
Kalevan kirkon seurakuntatilojen keittiössä. Ilmoittautumiset 10.11.
mennessä Irmeli Kniivilälle, puh.050-5818471 tai s-posti: irmeli.
kniivila@elisanet.fi
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