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15.3.22 kulttuuriaiheinen luento Reformin aikakausi 

Helsingin Suomi-Unkari Seura järjestää kulttuuriaiheisen luentosarjan, jonka ensimmäinen osa käsittelee reformi-

kauden aikaa. Unkarin taiteesta ja taidehistoriasta kertoo yliopistonlehtori Katalin Miklóssy  Helsingin yliopiston           

Aleksanteri-instituutista.  

Luento pidetään Unkarin kansallispäivänä 15.3 etäyhteyksin, Zoomissa. Tilaisuus on suomenkielinen.  

Luentosarja jatkuu 10.5., jolloin tutustutaan Oppineisuuden historiaan. Tilaisuuksien lopussa on vapaata 

keskustelua ja mahdollisuus esittää kysymyksiä luennoitsijalle.  

Tilaisuuden tarkka ajankohta sekä ilmoittautumisohjeet julkaistaan Helsingin Suomi-Unkari Seuran verkko- ja 
Facebook-sivuilla.   

25.3.22 Helsingin Suomi-Unkari Seuran vuosikokous  

Tervetuloa Helsingin SUS:in vuosikokoukseen, jota pidetään 25.3.22 klo 17. Kokouksessa käsitellään                 

sääntömääräisiä asioita, asialista lähetetään jäsenille etukäteen.  

Kokous pidetään hybriditapahtumana, siihen voi osallistua sekä Pasilan toimistossa että etänä Zoom-

sovelluksessa.  

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: helsinginsus@gmail.com 

 

Tervetuloa mukaan hallituksen toimintaan kaikki kiinnostuneet jäsenet!   

Käsityötapahtuma: unkarilaisia käsintehtyjä tekstiilejä 

Helsingin Suomi-Unkari Seura suunnittelee käsityötapahtumaa, jossa tutustutaan unkarilaiseen                       
tekstiilityöperinteeseen.  Tilaisuudessa on myynnissä upeita unkarilaisia käsintehtyjä tekstiilejä.  
 
Tervetuloa tekemään löytöjä!  
 
Tapahtuman päivämäärästä ja tarkemmasta ohjelmasta tiedotetaan Helsingin Suomi-Unkari Seuran koti- ja    

Facebook-sivuilla.  

 



 

 

Sándor Csoóri  

 

Niin mitätön, lumoava olento 

 

Kuka kävelee metsässä? Kuka siellä rapistelee? 

En nähnyt kuin pienen leppäkertun. 

Se kulki hitaasti mittaamalla länttä kohti, 

ruostuvassa ruohikossa. 

Se oli niin mitätön, lumoava olento 

     suoraselkäisten valkopyökkien alla, 

niin kuin minä kuusivuotiaana, 

kotona, puimatantereella 

maata pistelevien salamoiden keskellä. 

Mutta kun se liikahti, lähti liikkeelle, 

myös valo liikkui sen kanssa, 

pilvet liikkuivat, 

Jumala liikkui 

ja raahasi kipeää jalkaansa varjona 

sen takana. 

Saniaiset ja ratamot 

asettuivat kaikki vatsalleen niiden edessä, 

mutta minä vain seisoin yksinäni 

metsän vetoisessa viherluostarissa, 

enkä tiennyt, pitäisikö minun lähteä 

taivaaseen vai maahan. 

 

 

(Teoksesta Sándor Csoóri: Sateiden ilmarata. Runoja. Suomentaneet Hannu Launonen ja Béla Jávorszky. WSOY 

1998.) 



Hannu Launonen 

Sándor Csoóri, runoilija 

 
Sándor Csoóri (1930–2016) kuuluu toisen maailmansodan jälkeisen ajan merkittävimpiin 

runoilijoihin. Hänen tuotannossaan kansanperinne yhdistyy suurkaupungin nykyhetkeä 

elävän ihmisen tilanteeseen. 

    Csoórin lyriikan skaala on laaja. Hän käsittelee yhtä lailla suuria ja pieniä aiheita.         

Valitsemaani runoa ”Niin mitätön, lumoava olento” pidän suurena. Se liittyy kokonaisuu-

teen, josta nousevat hänen tunnetuimmat teemansa, katoava talonpoikaiskulttuuri, 

”surullisen kotimaan” kohtalo, sodan ja rakkauden kuohuttavat kokemukset. 

    Runojen ohella Csoóri on kirjoittanut myös esseitä, filmi-käsikirjoituksia ja matkakirjoja. 

Niistä tunnetuin on kertomus Kuubasta ja Che Guevaran tapaamisesta (1965). 

    Sándor Csoóri ei jätä rauhaan kysymystä, miten käy Unkarille, Euroopalle, maailmalle.      

     

 

A Magyar Zene Háza 

 

Tammikuun lopussa avasi ovensa a Magyar Zene Háza eli   

Unkarilaisen musiikin talo. Sou Fujimoton  suunnittelema talo 

sijaitsee Városligetissä ja  muodollaan sekä tyylillään pyrkii 

sulautumaan siihen.  

 

Arkkitehti  Sou Fujimoto halusi hyödyntää luonnonvaloa 

sekä talon ympäristöä, hänen tavoitteensa  oli tehdä        

perinteisistä   suljetuista konserttisaleista valoisia ja 

läpinäkyviä, jotta konserttien aikana  voisi ihailla ympäröivää 

Városligetiä.  

Talo on kolmikerroksinen: maanalaisessa kerroksessa on 

musiikkiaiheisia pysyviä ja vaihtuvia näyttelyjä, mm. Ferenc 

Lisztin  kappaleita soittava piano. Városligetin tasolla on 

konserttisaleja sekä lavoja ulkokonserteille, ylin kerros taas on suunniteltu opiskelemiseen, siellä  on kirjasto ja 

soittohuoneita.  

 

Musiikin ystäviä odottaa upouusi ja tyylikäs Magyar Zene Háza.  

 

Teksti: Zsuzsánna Fehér, kuvat www.magyarzenehaza.com  

Kuva: Vadaro/Wikimedia Commons 



A mohácsi busójárás  

 

On helmikuu, kadut täynnä loskaa, yksinäiset koiranulkoiluttajat kävelevät räntäsateessa. Olisipa jo kevät!        

Kevään tuloon emme kuitenkaan voi vaikuttaa, ainakin näin nykyisin uskotaan. Vai uskotaanko?  

Eteläunkarilaisessa kaupungissa, Mohácsissa, valmistaudutaan juuri 

karkottamaan talvea. Siellä järjestetään vuosittainen kuuden päivän 

mittainen tapahtuma, a busójárás.  Se on karnevaalijakson            

viimeinen ja suurin karnevaali.  

Mutta miten se talvi karkotetaankaan? Samalla tavalla kuin alueella 

asunut kroatialaisryhmä karkotti ottomaanit – ainakin kansanuskon 

mukaan – eli metelöimällä ja pukeutumalla pelottaviin asuihin.  

 

Kansanomaisen uskomuksen mukaan        

alueella asunut kroatialaisryhmä piiloutui 

ottomaaneilta Mohácsiin, jossa he pukeutui-

vat pelottaviin asuihin ja naamioihin. Sieltä 

he ylittivät Tonavan veneillä ja pelottivat 

taikauskoiset ottomaanit pois.  

Tapahtuneesta kehittyi vuosittainen karne-

vaali, joka on nykyisin maailmanlaajuisesti 

tunnettu.  

 

Karnevaalikulkueen aikana miehet 

pukeutuvat asuihin, joista               

tyypillisimmät ovat turkistakki 

(bunda)  sekä puusta ja lampaan-

nahasta valmistettu naamio.  

Nämä asuihin pukeutuneita miehiä 

kutsutaan busóksi.  

Viimeisenä karnevaalipäivänä 

sytytetään kokko, joka symboloi     

talven hautaamista.  



 

Perinteen säilymistä edistää innokkaiden              

mohácsilaisten lisäksi se, että busójárás pääsi vuonna 

2009 UNESCOn aineettoman kulttuuriperinnön       

listalle.  

Karnevaalia pidetään nykyisin myös hungarikumina, 

joka on kattokäsite unkarilaisille ominaisille kulttuuri-

piirteille tai unkarilaisille tuotteille.  

 

Tänä vuonna busójárás järjestetään 24.2–1.3, joten kohta loskakelit loppuvat ja ensimmäiset kukat ilmestyvät 

täällä Suomessakin.  

Teksti: Zsuzsánna Fehér; Kuvat: Juhász Balázs  

Irene Wichmann, puheenjohtaja     irene.wichmann@outlook.com  

Katalin Miklóssy, varapuheenjohtaja              katalin.miklossy@helsinki.fi 

Jaana Nykänen, sihteeri                     nykanenjaana2@gmail.com                    

Ulla Lång, rahastonhoitaja                   ullalang@hotmail.com  

Ildikó Koivuvuo, kielikurssiasiat      ildiko.koivuvuo@gmail.com    

Liisa Leskinen, jäsen       liisa.leskinen@welho.com  

Zsuzsánna Fehér, tiedotus       zsuzsanna.feher@helsinki.fi  

Hallituksen yhteystiedot 

Jäsenlehden taitto Zsuzsánna Fehér 

 

Yhdistyksemme on muuttanut helmikuun alusta yhdessä Suomi-Unkari Seura ry:n kanssa uusiin 
tiloihin hyvien liikenneyhteyksien päähän aivan Pasilan juna-aseman viereen. Uusi osoitteemme on 
Ratavartijankatu 2 A, 00520 Helsinki. Myös kielikurssien lähiopetus järjestetään syksystä lähtien 
kokonaan Pasilan tiloissa. Järjestämme kevään aikana mahdollisuuksien mukaan jäsenillemme    
tutustumistilaisuuden, josta ilmoitetaan erikseen. 


