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Mohácsin kaupungissa laskiaisen aikana järjeste-
tään ns. busó-kulkue (unkariksi busójárás). Se on ri-
tuaali, jossa käytetään pelottavia naamioita ja pu-
kuja, ja nykymuodossaan se muistuttaa hyvin paljon
karnevaaleja. Vuonna 2009 se otettiin UNESCO:n ai-
neettoman kulttuuriperinnön luetteloon. Juhlat kes-
tävät kuusi päivää, ja niistä on kehittynyt maailman-
kuulu kansantapahtuma. Mohácsilaiset kulkevat ja
tanssivat naamioissaan kaupungin halki, ja musiikki
soi. Kulkueeseen osallistuu kaupungin asukkaita,

busóryhmiä (busó tarkoittaa naamioitunutta osan-
ottajaa), muusikoita, tanssijoita ja naamioita valmis-
tavia käsityöläisiä. Mohácsissa asuvan sokac-kan-
sanryhmän juhlat kestävät laskiaissunnuntaista
paaston alkamiseen eli laskiaistiistain iltaan saakka.
Busójárásin kaltaisia perinteitä löytyy muiltakin
kansoilta, ja se kuuluu maagisiin suojeluriitteihin,
joiden tarkoitus on hyvästellä talvi ja tervehtiä alka-
vaa kevättä sekä taata hedelmällisyyttä. Busó-juh-
lassa on yhteisiä piirteitä Rion, Venetsian ja joiden-

kin afrikkalaisten kansojen karnevaalien kanssa.
Busó-juhlinta alkaa laskiaissunnuntain aamuna Mo-
hácsin kaupungin Kólón torilta, joka on Unkarissa
tämän perinteen keskuspaikka. Vanhan tykin lau-
kauksesta busó-ryhmät siirtyvät kaupungin pääto-
rille, sitten kävellään kovaa melua pitäen pitkin To-
navan rantoja. Illansuussa juhlijat palaavat pääto-
rille ja sytyttävät suuren kokon, jonka ympärillä
tanssitaan ja leikitetään myös sivullisia. Samalla
poltetaan symbolisesti talvi.

mohácsin ”bUsójárás”
Tiedätkö, mistä Euroopan keskellä
asuvat unkarilaiset ovat saapuneet?
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Noin 4000 eKr. unkarilaisten elinkeinoja
olivat mahdollisesti kalastus ja metsäs-
tys Uralin vuoriston ja Ob-joen välisellä
alueella. Vähitellen he siirtyivät yhä
enemmän länteen, ja samanaikaisesti he
sulautuivat yhteen muiden heimojen
kanssa, jotka olivat jo muodostaneet hei-
moliittoja. Siihen aikaan nyky-Unkarin

seudulla, ns. Karpaattien altaassa sijain-
nut määriläisten valtakunta oli jo hajoa-
maisillaan, ja näin ratsumiehinä saapu-
neet unkarilaiset sotilaat alistivat alueen
asukkaat helposti. Nykyunkarilaisten
keskeinen osa perustuu vuonna 895
Karpaattien altaaseen muuttaneen n.
500 000 maanvalloittajan jälkeläisiin.

Valloittajat ja siihen aikaan alueella asu-
neet kansat sulautuivat yhteen. Myös
Unkarin valtion perustaja, Pyhä Tapani
(997–1038) viittasi kansansa kirjavaan
koostumukseen eräässä tekstissä, jonka
hän osoitti pojalleen kruununprinssi Im-
relle: ”yksikielinen ja yksitapainen maa
on heikko ja helposti haavoittuva”.

Unkarin kansa on muodostunut useiden kansojen sulautuessa
yhteen pitkän historian aikana. Kartasta selviää, että unkarilais-
ten alkukoti sijaitsi jossain Euroopan ulkopuolella, Uralista itään.



Tiedätkö, ketä kutsutaan Unkarin valtion perustajaksi – ja miksi?
Ruhtinas Árpád totesi, että pidemmälle
tähtäyksellä kansan säilymisen edel-
lytys on oma valtio. vuoden 893
tienoilla hän yhdisti erilliset
heimot ja perusti ruhtinas-
kunnan nykyisen Unkarin
alueelle. Maanvalloitus, eli
Karpaattien altaan asutta-
minen luetaan myös hänen
ansiokseen. Árpádin jälke-
läiset, ruhtinas Géza ja
hänen poikansa Pyhä Ta-
pani omaksuivat kristinus-
kon, joten Unkari liitettiin
Euroopan kristillisten valtioi-
den joukkoon. Árpádin jälkeläi-
set ovat Árpádin kuningasperheen
jäseniä, jonka valta kesti vuoteen

1301 asti. Vaikka Unkarin valtion perus-
taminen tapahtui Árpádin aikaan, silti

perustajaksi katsotaan Pyhä Tapa-
nia, joka seurasi isäänsä vuonna

997 ja joka yhdisti heimojen
liitosta syntyneen ruhtinas-
kunnan yhtenäiseksi unka-
rilaiseksi kuningaskun-
naksi vuonna 1000. Mer-
kiksi siitä hän pyysi paavia
kruunaamaan itsensä. Ku-
vissa Pyhä Tapanin kädessä

näkyvä kaksoisristi on kris-
tillisen valtion ja kymmenen

piispakunnan perustajan sym-
boli. Miekka osoittaa, että kunin-

gaskunnan perustamiseen johta-
valla tiellä on ollut monia taisteluja. 
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800-luvuilla Eurooppaan ilmestynei-
den unkarilaisten alkuperää ei tun-
nettu, mikä johti siihen, että erikieli-
set historioitsijat käyttivät unkarilai-
sista omia nimityksiään. Esimerkiksi
nimitykset ungar → hungarus ovat
lähtöisin ilmaisusta ’onogur’ (eli ’kym-
menen ratsumiestä’) , joka viittaa Un-
karin kymmenestä heimosta muodos-

tuvaan kansaan. Unkarilaisten itsensä
käyttämä nimitys ’magyar’, ilmestyi
kirjallisiin lähteisiin varsin myöhään.
Sanan merkitys on: ’unkarin kansan
miehet’. Toisen käsityksen mukaan ni-
mitys magyar liittyy Megyerin hei-
moon, koska maanvalloituksen ai-
kana (895) heimoliiton ruhtinas oli
peräisin sen nimisestä heimosta. Hau-

tojen metallikoristeiden ja kirjallisten
lähteiden perusteella valmistunut
piirros on kuuluisan unkarilaisen ar-
keologin luoma kuvitelma siitä, millai-
sia unkarilaisten miesten asusteet oli-
vat 800-luvulla. Menneisyyden tutkin-
taa vaikeuttaa se, että vain luusta ja
metallista valmistetut esineet ovat
säilyneet. 

Minkälainen on Unkarin lippu?
Unkarin lippu koostuu kolmesta samankokoisesta,
erivärisestä raidasta: punaisesta, valkoisesta ja vih-
reästä. Nämä värit tulivat suosituiksi v. 1848 vallan-
kumouksen aikana, ja saman vuoden huhtikuussa
niistä tehtiin virallisesti maan tunnus. Värit ovat pe-
räisin keskiajan Unkarin kuningaskunnasta, jolloin
liput ja kuningasperheen vaakuna olivat punavalkoi-
sia. Italian trikolorissa on samat värit, vain raitojen
järjestys ja sijainti eroavat toisistaan. Italian ilmavoi-
mien juhlissa taitolentokoneet piirtävät tietyssä koh-
dassa taivaaseen Unkarin värit.
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Tiedätkö, kenestä saattoi
tulla kuningas Unkarissa?

Mitä kansan kaksi
nimitystä – ”magyar”
(äännetään:’madjar’)
ja hungarus (unkarilainen)
– tarkoittaa?
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Pyhä kruunu koostuu kahdesta eri
osasta: ylempi on ns. latinalainen
kruunu ja alempi kreikkalainen van-
nekruunu. Alemmassa on kuvattuna
unkarilainen kuningas Géza I (1074–
1077), joka sai itään suuntautuneen
sotaretkensä kunniaksi sekä kruunun
että siihen kiinnitetyn, häntä esittävän
emalikuvan. Oletetaan, että ylempi
kruunu oli alun perin koristeena ku-

ningas Béla kolmannen omistaman
Raamatun kannessa. Saattaa olla, että
kyseinen Raamattu oli kuulunut Py-
hälle Tapanille, joten se viittasi myös
valtion perustajan perintöön. Vallanpe-
rimyksen suurin oikeuttaja oli, että pe-
rijä on kuulunut Pyhä Tapanin sukulin-
jaan, niinpä on vaikea kuvitella, että
krunussa olisi osia, jotka eivät olisi liit-
tyneet ensimmäiseen unkarilaiseen ku-

ninkaaseen. Muita kuninkaan arvon
merkkejä olivat kruunu, valtakunnano-
mena, sauva, miekka ja viitta. Kruunu,
sauva ja viitta ovat peräisin Unkarin
kuningaskunnan ensimmäiseltä vuosi-
sadalta. Arvon merkkejä säilytetään
Unkarin parlamentin rakennuksessa.
Vuonna 2011 hyväksytty perustuslaki
nosti myös kuninkaalliset arvon merkit
kansallisten tunnusten joukkoon. 

Unkarissa oli omaperäinen käytäntö: kuningas sai olla
vain henkilö, jonka maan johtava pappi, Esztergomin
arkkipiispa kruunasi Pyhän Tapanin kruunulla tuon
aikaisessa pääkaupungissa Székesfehérvárissa.



Mistä eläimistä Unkarin kansa
sai satujen mukaan alkunsa? 

Unkarilaisten alkuperästä kertovissa
tarinoissa esiintyvät maailmanpuu, ih-
mepeura, aavikkohaukka ja valkoinen
hevonen. Maailmanpuu sitoo maan ja
taivaan yhteen, ja sen kautta sankarit
saavat kulkea yhdestä maailmasta toi-
seen. Ihmepeuran tarina kertoo unka-
rilaisten ja hunnien tarumaisesta yh-
tenäisestä esihistoriasta: eräänä päi-
vänä kaksi veljestä, Hunor ja Magor
päättivät isältään salaa lähteä metsäs-
tämään. Pustalla juoksi kaunis peura -
eläin. He rupesivat jäljittämään sitä ja

päätyivät keskelle suota. Mutta peura
katosi heidän silmiensä edestä, ja
vaikka Hunor ja Magor etsivät sitä pit-
kään, he eivät saaneet sitä kiinni. Peu-
rajahdin aikana he vaelsivat läpi Meo-
tis-suon (Asovanmeren) ja löysivät nii-
tyn, jolle he asettuivat asumaan.
Eräänä päivänä he löysivät tuntemat-
toman heimon naiset ja lapset viettä-
mässä juhlaa ilman miehiä. Nuorukai-
set ryöstivät naiset ja eläimet ja lähti-
vät heidän kanssaan Meotiksen suolle.
Naisten keskuudessa oli myös alaa -
niruhtinaan kaksi tytärtä, ja heistä
tulivat Hunorin ja Magorin vaimot.
Tästä liitosta sai alkunsa hunnien ja
unkarilaisten kansa. Muiden tarinoi-
den mukaan unkarilaiset kuninkaat
ovat aavikkohaukan tai turul-linnun,
unkarilaisten korppikotkan kaltaisen
myyttisen olennon poikia. 

Toinen tarina kertoo unkarilaisista,
jotka lahjoittivat Tonavan rannalla
asuvalle määriläiselle ruhtinaalle val-
koisen hevosen, kullatun satulan ja rii-
mun. Korvaukseksi he pyysivät aino-
astaan multaa, ruohoa ja vettä. Hyvä-
uskoinen ruhtinas vastasi:”Ottakaa
vain tästä runsaasta lahjasta niin pal-
jon kuin haluatte!” Ovelaan pyyn-
töönsä ja ruhtinaan lupaukseen vedo-
ten Árpád otti koko Pannonian (Unka-
rin) haltuunsa, ja määriläinen ruhtinas
joutui pakenemaan. On yleisesti ole-
tettu, että tämä tarina pohjautuu mui-
naisiin, unkarilaisten noudattamiin ta-
pohin ostaa maata. Saman tapainen
haltuunotto oli tapana myös persia -
laisten piirissä. Siihen aikaan oli usko-
mus, että maa-alueelta tai talosta viety
multa oikeuttaa viejänsä ottamaan
haltuunsa koko talon ja maan.
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kielen alkuperä voivat poiketa toisistaan?
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Unkarilainen piirroselokuvaoh-
jaaja Marcell Jankovics yh-
distää töissään satujen ja
mytologian sekä tähtiku-
vioiden ja eläinpalvonnan
kuvia. Hyvä esimerkki on
elokuva Fehérlófia (Val-
kohevosen poika, v. 1982),
joka voitti parhaan piirro-
selokuvan palkinnon Los
Angelesissä vuonna 1984.

Televisiossa Mézgan perhe oli yksi
suosituimpia unkarilaisia piir-

roselokuvasarjoja 1970–80-
luvulla. Sarja esitettiin
Saksassa, Bulgariassa,
Italiassa, Ranskassa,
Tšekissä ja myös Slova-
kiassa. Piirrossarjan pää-

hahmo on 12-vuotias poika
Aladár, joka on tavattoman

lahjakas: hän pystyy valmista-

maan erilaisia koneita ja lait-
teita, joiden avulla perhe voi
lähteä jopa avaruusmatkalle.
Perheenjäsenet eivät kui-
tenkaan osaa käyttää lait-
teita, joten Aladár joutuu
aina pelastamaan heidät pu-

lasta. Myös sarjan käsikirjoi-
tukset olivat loistavia, kuului-

san ja taitavan runoilijan József
Romhányin hauskoja tarinoita.

Tunnetko unkarilaista piirroselokuvaa?

Vuodesta 1844 lähtien Unkarin virallinen kieli on
ollut unkari. Noin 15 miljoonaa ihmistä pitää sitä
äidinkielenään, ja näin unkari on 62. suurin maail-
man kielten joukossa. Unkarin kieli kuuluu uralilai-
sen kieliryhmän suomalais-ugrilaiseen perheeseen. 

Unkarin kielen lähimmät sukukielet
ovat obinugrilaiset kielet mansi ja
hanti (eli voguli ja ostjakki). Vaikka
suomalaiset ja unkarilaiset eivät ym-
märrä toisiaan, heidän muinaissanas-
tossaan on yhtäläisyyksiä. Molemmat
ovat agglutinoivia kieliä, jotka käyttä-
vät paljon tunnuksia, johtimia ja päät-
teitä, jotka liitetään sanojen loppuun.
Kielten yhtäläisyys on lähes kadonnut,
ja suomalais-ugrilaisen kielisukulai-
suuden tutkija onkin kuin arkeologi,
joka koettaa muutaman kiven perus-
teella päätellä kokonaisen tuomiokir-
kon rakenteen (käsi = kéz, kala = hal). 
Antropologinen tutkimus viittää sii-
hen, että unkarilaiset ovat tulleet
idästä, mitä olettamusta myös muinais - ajan hautalöydöt vahvista-

vat. Tälläkin hetkellä on kiis-
tanalaista, kuinka unkarilais-
ten antropologinen historia
ja unkarin kielen historia liit-
tyvät toisiinsa. Gyula Lászlón
piirrosten kaljupäisissä unka-
rilaisissa ratsumiehissä yh-
distyy sekä itämaisia piirteitä
että sotilaskansaan jo tulleita
länsimaisia ominaisuuksia.  

Unkarin kielen sanastoon kuuluu n. 60–100.000 sanaa. Kaikkine
sanamuotoineen sanavaraston suuruus lähestyy miljoonaa. 
Kuten muidenkin kielten tapauksissa, sivistyneet ihmiset käyttä-
vät yleensä n. 25–30.000 sanaa. Sanavarastosta muutama ele-
mentti on siirtynyt jopa suuriin kieliin. Esimerkiksi sanat ’gulyás’
(gulassi), ’kocsi’ (vrt. engl. coach = bus), ’huszár’ (husaari), ’pap-
rika’, ’puszta’ (pusta) ovat useiden kielten käytössä tänäänkin.
Vaikka sana ’husaari’ on slaavilaisperäinen, se siirtyi Euroopan
muihin kieliin unkarilaisten ratsumiesten sotasaavutusten kautta. 

Mitä luulet, mitkä unkarinkie-
liset sanat ovat kotiutuneet
maailman suuriin kieliin? 



Tiedätkö, että yksi suurimmista renessanssiajan
kirjastoista oli Unkarissa?
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22. heinäkuuta linnan luona käydyssä
taistelussa puolustajat voittivat turk-
kilaisten joukot. Tapahtuman sotahis-
toriallinen merkitys oli myös kansain-
välisesti suuri, ja sen vaikutus pitkäai-
kainen. Nykyäänkin kirkonkellot muis-

tuttavat Nándorfehérvárin riemuvoi-
tosta kaikkialla kristillisellä kulttuuri-
alueella. Nimittäin itse paavi kehotti
Euroopan kansoja kiittämään Unkaria,
”Euroopan puolustajaa” siitä, että he
pelastuivat turkkilaisilta.
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Nándorfehérvárin riemuvoitosta tuli
unkarilais-turkkilaisen sotakauden merkittävä
tapahtuma. 4–21. heinäkuuta 1456 János
Hunyadin johdolla kristilliset, unkarilaiset ja
serbit puolustivat Nándorfehérvária
(nykyään Belgrad) sulttaani Mehmedin
II:n hyökkäystä vastaan. Turkkilaisia oli
kymmenen kertaa enemmän kuin puolustajia. 

Hunyadien vaakunassa on korppi, joka
pitää nokassaan sormusta. Legendan
mukaan János Hunyadin isä oli itse
keisari ja kuningas Sigismund Luxem-
burgilainen, joka lahjoitti sormuksen
rakastetulleen. Tyttö oli piika, palve-
lija, joka synnytti kuninkaalle pojan ja
palautti sormuksen takaisin korpin
kantamana. Näin kuningas sai ilosano-
man tiedoksi linnun kautta. 

Kuningas Matias (unkariksi Mátyás,
1458–1490) oli renessanssiajan mer-
kittävimpiä hahmoja. Hänen kukoista-
vassa hovissaan toimi useita kuuluisia
runoilijoita, historioitsijoita ja taiteili-
joita. Mm. italialainen monitieteilijä
Galeotto Marzio, joka sai valmiiksi lää-
ketieteellisen työnsä Budan linnassa,
tai historioitsija Antonio Bonfini, jota
Matias pyysi laatimaan Unkarin histo-

rian. Kuningas Matiaksen aikana Budan
linna uusittiin renessanssityyliseksi.
Linnasta tuli yksi Euroopan kauneim-
mista palatseista, jonka loisto kesti turk-
kilaisaikoihin saakka. Myös kuningas
Matiaksen kuuluisa kirjasto sijoitettiin
linnaan. Matias johti useita sotaretkiä
turkkilaisia vastaan. Oman maansa suo-
jelemisen lisäksi hän halusi rakentaa
vahvan keskieurooppalaisen valtion,
jolla olisi voimaa vastustaa turkkilaisten
hyökkäyksiä. Pyrkimykseen sopivat
myös Tšekinmaan kruunun periminen
sekä Wienin valloittaminen vuonna
1485. Hän sai aikaan keskushallinnon,
jonka sotilaallisena perustana oli mm.
Unkarin ensimmäinen palkkasotureista
koottu armeija, ”musta sotajoukko”.

Kuningas Matiaksen kuuluisan kirjaston nimi oli Bib-
liotheca Corviniana, ja sen käsikirjoitukset eli koo-
deksit tunnettiin nimellä corvinat. Latinankielinen
nimi viittaa korppiin, joka oli Hunyadien vaakuna-
lintu. Korppi esiintyy myös yhdessä Matiakseen liit-
tyvässä tarinassa. Sen mukaan Prahassa kuninkaan
vankina ollessaan nuori Matias kävi kirjeenvaihtoa
äitinsä kanssa korpin välityksellä. Lintu pystyi kan-
tamaan kirjeet muiden huomaamatta. Kuningas

Matias ihastui kirjoihin, ja hänen kirjastostaan tuli
Vatikaanin kirjaston jälkeen maailman toiseksi suu-
rin. Matiaksella oli kirjastossaan n. 2000 kirjaa. Ny-
kyään niistä on jäljellä enää 212, joista 53 on tallessa
Unkarissa. 
EU:n tuella 10 vuotta sitten käynnistetty digitaalinen
ohjelma, nimeltään Bibliotheca Corviniana pyrkii vir-
tuaalisesti jälleenrakentamaan kuninkaan kirjaston,
jotta olemassa olevat kirjat olisivat kaikkien saatavilla.

Miksi kirkon-
kellot soivat
kello 12 ympäri
maailmaa?
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Tiedätkö, ketkä olivat
Johannes Hunyadi ja kuningas
Matias Corvinus?
János Hunyadi oli
turkkilaisia vastaan
käytyjen taisteluiden
merkittävimpiä sota-
päälliköitä ja kuningas
Matiaksen isä.



Unkarissa opetuksen merkitys on kes-
kiajasta alkaen ollut erittäin suuri,
koska monien historiallisten kriisiti-
lanteiden aikana vain koulu pystyi vä-
littämään kulttuuria seuraavalle su-
kupolvelle. Näin oli myös esimerkiksi
150 vuotta kestävän turkkilaisvallan
aikana. Unkarin opetuksen histori-

assa on monia merkittäviä saavutuk-
sia. 1700-luvulla, ensimmäisenä maa-
ilmassa alettiin kouluttaa vuori-insi-
nöörejä Selmecbányan kaupungissa
(joka nykyään sijaitsee Slovakiassa, ja
tunnetaan nimellä Banská Štiavnica).
Siinä käytössä olevat koelaitteet oli-
vat niin korkeatasoisia, että vuonna

1790 perustetun pariisilaisen koulun
École Polytechniquen perustuskirjassa
selmecbányalainen käytäntö mainit-
tiin esimerkkinä. Unkari oli ensim-
mäinen myös maatalousinsinöörien
kouluttamisessa, kun perustettiin
Keszthelyin kaupunkiin Georgikon-
instituutti.
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István Széchenyi ajoi unkarilaisen tie-
teellisen ja teknillisen kehityksen asiaa.
Vuonna 1825 hän luopui maatilois-
taan saamistaan tuloista Unkarin Tie-
deakatemian perustamisen hyväksi.
Akatemian tarkoitus oli unkarin kielen
kehittäminen, ja se on tieteellisen tut-
kimuksen keskeinen ydin myös tänä
päivänä. Hän halusi toteuttaa Unka-
rin kahden suuren joen, Tonavan ja
Tiszan säännöstelyn, hän pani alulle
Budan ja Pestin yhdistävän Ketjusillan
rakentamisen. Silta valmistui vuonna
1849, ja 380 m pitkä ja 14,5 m leveä
silta oli aikansa suurin riippusilta.
Kreivi Széchenyin ansiosta Unkarissa
aloitettiin laivanrakennustoiminta,

ja Balaton-järven höyrylaivaliikenne.
Hän teetti Budan puolelle tunneli-
suunnitelmia, hän piti edisti hevosja-
lostustoimintaa ja ravikilpailuja. Szé-
chenyi toi Unkariin silkkiäistoukan ja-
lostuksen, hän ajanmukaisti viiniteol-
lisuuden ja perusti höyrymyllyjä. Käy-
tännöllisen toiminnan lisäksi merkit-
tävää oli myös hänen teoreettinen
työnsä: Széchenyi teki useammassakin
kirjassa yhteenvetoa porvarillistuvan
Unkarin edessä olevista tehtävistä.
Nimen ”suurin unkarilainen” hän sai
poliittiselta vastustajaltaan, niin kiis-
tämätön on hänen merkityksensä Un-
karin yhteiskuntaelämän ja kulttuurin
kehittäjänä.
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Tiedätkö, ketä kutsutaan suurimmaksi unkaril
aise

ksi
?

Unkarin historiassa
1800-luvun merkittävimpiä
hahmoja on kreivi István
Széchenyi, joka oli Unkarin valti-
ollisen kirjaston perustajan poika.
Vuodesta 1809 hän taisteli Napoleonin
vastaisessa sodassa, ja keisarin armeijan luut-
nanttina hän todisti pätevyytensä rohkeudellaan ja sankarillisuudellaan.
Hän toimi kuriirina vaarallisissa tilanteissa mm. Tonavalla soutamalla,
ja Leipzigin taistelussa hevonenkin ammuttiin hänen altaan. 
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Unkarin kouluissa käytetään viittä arvosanaa. Ykkönen on hylätty, ja se johtaa
luokalle jäämiseen. Viitonen on erinomainen. Jos kaikki arvosanat ovat viitosia,
oppilas on poikkeuksellisen etevä.
Päiväkodin, peruskoulun, sekä keskiasteen koulun päättävät oppilaat muodos-
tavat kulkueen. Juhlapuvussa, eväspussi olkapäällä, kukat kädessä oppilaiden
juhlakulkue marssii laulaen läpi koko koulurakennuksen. Tällä tavoin he jät-
tävät hyvästit opettajille ja oppilaitokselle. Sukulaiset ja ystävät saavat osal-
listua tapahtumaan, ja he antavat kukkia sekä lahjoja oppilaille. Edellisenä il-
tana keskiasteen koulujen oppilaat käyvät opettajien kodissa ja laulavat heille
kiitokseksi serenadit. Palkaksi he saavat opettajilta pientä purtavaa.

Tiedätkö, mitä arvosanoja
Unkarissa käytetään ja kuinka
koulu siellä päättyy?

Arvaatko, missä Keski-Euroopan
ensimmäinen päiväkoti avattiin?
Keski-Euroopan ensimmäisen 2–6 -vuotiaille
lapsille tarkoitetun päiväkodin avasi kreivitär Teréz
Brunszvik omassa Budan talossaan vuonna 1828.
Tämän päivän Unkarissa 3–6 -vuotiaat lapset käyvät
päiväkotia. Ennen tuota ikää vanhemmat voivat viedä lapset
tarvittaessa päivähoitoon. Oppivelvollisuus koskee 6–16 -vuotiaita.



Ydinfysiikan alueella on
toiminut useita menestyk-
sekkäitä unkarilaisia tiede-

miehiä. On mielenkiintoista,
ettei ydinreaktorin toimintaperi-

aate luotiin pelkän teoreettisen ajat-
telun avulla, ilman koetoimintaa. Kuin

juna olisi keksitty samalla kun pyörä keksittiin!

Tiedätkö, että suurin osa (90 %)
maailman ydinvoimaloista toimii
unkarilaisten tiedemiesten
kehittämän menetelmän pohjalta? 

Unkarilainen keskintö on myös tasa-
virtageneraattori (1861). Puhelimen
käyttö muuttui täysin, kun unkarilai-
nen insinööri Tivadar Puskás keksi pu-
helinkeskuksen. Kuulakärkikynän kek-
sijä oli lehtimies László Bíró (1931) -
hänen keksintönsä tunnetaankin mo-
nissa maissa nimellä ’Biro pen’.
Tietokoneiden logiikka on osittain
János Neumannin (1903–1957) an-

siota. Hän otti käyttöön binäärijärjes-
telmän ja kehitti muistin, ohjelmava-
rastojen ja käskyjen alueita. Hän toimi
neuvonantajana ensimmäisen sellai-
sen tietokoneen suunnittelemisessa,
jossa ohjelma oli tallennettu muistiin.

Kone otettiin käyttöön vuonna 1952.
Suunnittelutyön aikana hän kehitti
tietokoneiden sisäisen arkkitehtuurin
(von Neumann-arkkitehtuuri), jonka
perusteella nykyisetkin tietokoneet
valmistetaan. 
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Tiedätkö, että monet unkarilaiset tieteilijät osallistuivat
lääketieteen kehittämiseen?

Un
ka

ril
ais

ia 
tie

tei
lij

öit
ä j

a n
ob

eli
n p

al
kin

no
n o

mi
sta

jat

Kolme unkarilaista tiedemiestä, Leó
Szilárd, Ede Teller ja Jenő Wigner oli-
vat erityisen menestyneitä. Jenő Wig-
ner oli maailman ensimmäisen ydin-
reaktorin teoreettinen keksijä ja suun-
nittelija. Hän myös rakennutti ensim-
mäiset vesijäähdytteiset ydinreaktorit.
Nykyään 90 % maailman ydinreakto-
reista toimii hänen teoriansa perus-
teella. Saavutuksistaan hän sai No-
belin palkinnon vuonna 1963. 

Monet unkarilaiset tiedemiehet ovat antaneet pa-
noksensa maailman tieteelle. Lääketieteessä suuri
merkitys on Ignác Semmelweisilla, Róbert Bárá-
nyilla ja Albert Szent-Györgyillä.
1800-lukujen loppupuolella unkarilainen lääkäri
Ignác Semmelweis pakotti sairaalan lääkärit pese-
mään kätensä desinfioivalla puhdistusaineella kah-
den potilaan tutkimisen välillä. Tämän ansiosta
kuolleisuus lapsivuodekuumeeseen putosi 1 %:iin.
Hän osasi päätellä, että ilman desinfiointia itse lää-
kärit ja lääketieteen opiskelijat välittivät tartunnan
potilasta toiseen. 
Viime vuosisadan monitieteilijöistä suurimpia oli
Albert Szent-Györgyi. YK nimesi vuoden 2012 Szent-
Györgyin muistovuodeksi. Hän vaikutti kahdella
alueella: C-vitamiinin valmistamisen ja merkityk-
sen löytäjänä ja lihasten toiminnan ja proteiinin

yhteenkuuluvuuden tutkijana. Nobelin palkinnon
hän sai vuonna 1937 C-vitamiinin tutkimuksesta.
Hän totesi, että Szegedin maustepaprikassa on
enemmän C-vitamiinia kuin sitrushedelmissä, ja
paprikan avulla hän pystyi kasvattamaan vitamiinin
valmistusmäärää muutamasta grammasta kiloon.
Näin tähän asti parantumaton tauti, keripukki pys-
tyttiin voittamaan. 
Arkipäivän kokemus johti Róbert Bárányin huomion
korvissa toimiviin tasapainoelimiin. Huuhdelles-
saan potilaiden korvia hän huomasi, että potilaat
usein pyörtyivät. Bárány löysi fysiologisen toimin-
nan, joka tunnetaan kalorisena reaktiona, ja joka
liittyy myös merisairauden syntymekanismiin. No-
belin palkinnon saanut György Békésy jatkoi kolle-
gansa tutkimuksia ja keksi korvan simpukan fyysi-
set impulssit vuonna 1961.
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Pelkästään viime
vuosisadan aikana paten-
tointiin 220 000 unkarilaista
keksintöä. Monet keksinnöt ovat
jo osa arkielämäämme: mm. Kocsin kylään
liittyvä, jousilla varustettu hevoskärry 1400-
luvulta – tai tulitikku, kemisti János Irinyin
keksintö 1900-luvulta. Hän kehitti ilman räjäh-
dystä syttyvän loisteaineen.
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Kocsin lisäksi muitakin tärkeitä kuljetuslaitteita
tulee Unkarista. Donát Bánki on tehokkaan poltto-

moottorin keksijä (v. 1894). Bánkin ja János Csonkan
yhteisiä keksintöjä ovat bensiinimoottori ja kaasutin.

Oletko kuullut, että monet maan
ja avaruuden liikennevälineet
liityyvät unkarilaisiin keksijöihin?

Ensimmäisen sähköauton kehittäjänä
työskenteli unkarilaisperäinen Dezső
Korda, joka oli myös Eiffel-tornin his-
sien suunnittelija. Fordin tehtaalla,
muiden ammattimiesten kanssa, Józ-
sef Galamb kehitti kuuluisaa T-mallia,
josta tuli maailman suosituin auto:
siitä myytiin 25 miljoonaa kappaletta.
Vuonna 1877 käytetyn torpedon kek-
sijä oli János Luppis, joka oli moder-
nien meritaistelujen tunnustettu asi-
antuntija.  
Unkarilaiset tiedemiehet ovat vaikut-
taneet myös lentokonetekniikan ke-

hittämiseen. Oszkár Asbóth on heli-
kopterin keksijä. Hänen suun-
nittelemansa kone nousi il-
maan ensimmäisen ker-
ran vuonna 1928. Sota-
helikopterin suunnitte-
luun osallistui Tódor
Kármán, joka oli raket-
titutkija. Albert Fonó
suunnitteli lentokoneiden
suihkumoottorin (1928–
1932), kun taas József Gera loi

amerikkalaisen kuumoduulin, jota
käytettiin kuuhun laskeutumi-

sen yhteydessä vuonna
1969. Hän oli pelasta-

massa Apollo 13:n mie-
histön elämää epäon-
nistuneen laskeutumi-
syrityksen jälkeen, ja

hän oli mukana myös
Gruman F-14:n eli ”Tom-

Catinä” tunnetun hävittäjän
kehittämisessä.
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Rubikin kuutio – alkuperäiseltä nimeltään taikakuu-
tio – on Ernő Rubikin vuonna 1976 patentoima kek-
sintö. Alun perin Rubik halusi kuvata kuutiolla kol-
miulotteista liikkumista, mutta siitä tuli myös suo-
sittu peli. Kuution ratkaisemisessa järjestettiin en-
simmäiset maailmanmestaruuskisat Budapestissä
vuonna 1982, nyttemmin kisoista on tullut jokavuo-
tinen tapahtuma. Australian Melbournessä vuonna
2011 tehtiin uusi ennätys, kun liettualainen opiske-
lija ratkaisi klassisen kuution (3 x 3 x 3 pikkukuuti-
osta koostuva Rubikin kuutio) 6,24 sekunnissa.

Unkari löytyy
Euroopan keskiosasta, ja
maata on ehditty hallita use-
asta eri pääkaupungista. Turk-
kilaisten aikana pääkaupunki oli
Pozsony (nykyisin Bratislava)
lähellä Itävallan rajaa, joskus se oli
maan läntisten läänien keskuksessa
Fehérvárissa. Myös Tonavan rannalla si-
jaitsevat Esztergom ja Visegrád ovat toimineet
joskus pääkaupunkina. Nykyisin Unkarin
pääkaupunki on Tonavan rannalla sijaitseva Buda-
pest, joka on samalla maan suurin kaupunki.

Tiedätkö, missä Unkari sijaitsee ja mikä sen pääk
aup

un
ki
on
?

Budapest synnytettiin vuonna 1873,
jolloin useita kaupunkeja liitettiin yh-
teen. Asukkaita on nyt noin 2 miljoo-
naa. Budapestia sanotaan myös kylpy-

löiden kaupungiksi, mutta
terveyslähteitä ja par-

antavia vesiä löytyy
kaikkialta maasta.
Keskellä pääkau-
punkia nouse-
van Gellért-vuo-
ren juurella si-

jaitseva Rudas-
kylpylä on raken-

nettu turkkilaiskau-
della. Sen kupolin halkai-

sija on 10 m ja on edelleen ihailtavissa.
Suuri Széchenyi-kylpylä ylpeilee yh-
dellä Euroopan kuumimmista termaa-
livesistä, jonka lämpötila on lähes 80°.

Osaatko ratkaista Rubikin kuution?
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Mikä on Euroopan suurin
alkalinen aro, ja mitkä ovat
sen kotoperäiset linnut?
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suljettiin rangaistukseksi
vuoren luolaan. Kuka ta-
hansa huutaa jotakin,
vangittu joutuu sen
toistamaan. Tihanyin
kaiku ei valitettavasti
enää ole entisensä,
koska alue on jo liian
tiheästi asuttu.
Balaton oli jo Rooman
valtakunnan aikaan
suosittu: eräät keisarit
viettivät aikaansa Bala-
tonin rannalla. Nykyään se
on kansainvälisestikin tun-

nettu turistikohde. Tihanyin
niemi on kuuluisa bene-

diktiiniluostaristaan,
johon liittyy vanhin
unkarinkielinen kieli-
muistomerkki vuo-
desta 1055, Tihanyin
apottikunnan perusta-
miskirja. Vuonna 2012
opiskelijoiden ja tutki-

joiden ryhmä lähetti
täältä 30 km korkeuteen

vetypallon kantaman, ka-
meralla varustetun mit-

tauslaitteen, avaruussondin. 

Keskellä Unkaria sijaitseva Balaton on Keski-Euroo-
pan suurin järvi (592 km²). Sen keskisyvyys on  3–5
m. Balatonin syntymiseen kuuluu paljon tarinoita.
Yhden mukaan lähellä asui kaksi jättiläisperhettä,
joiden perheenpäät ottivat yhteen, ja molemmat kuo-
livat, jonka jälkeen heidän vaimojensa kyynelistä
syntyi suuri järvi. Tieteellisesti ottaen vesialue alkoi
syntyä jääkauden loppuvaiheessa n. 15 000 vuotta sit-

ten , ja nykyinen Balaton syntyi n. 5000 vuotta sitten. 
Viisi miljoonaa vuotta sitten järven sijalla oli vielä
Pannonmeri, jossa eli eräs simpukkalaji. Silloin täl-
löin Balatonin rannalta vieläkin löytyy kyseisen sim-
pukan kuoria. Niiden muoto muistuttaa vuohen
kynttä, ja kansa alkoikin kutsua simpukankuoria
vuohenkynsiksi. Yhden tarinan mukaan kultakar-
vaista vuohilaumaa paimensi tyttö, ja järven kunin-
kaan poika rakastui häneen. Mutta tyttö vain leikki
pojan tunteilla ja lopulta ajoi hänet matkoihinsa. Jär-
ven kuningas kirosi tytön moisen ylimielisyyden
takia, ja vuohilauma hukkui veteen. Siksi vuohien
kynsiä löydetään vieläkin. Tihanyin niemen kuuluisa
kaiku puolestaan syntyi satujen mukaan seuraavasti:
eräs prinsessa käytti väärin kaunopuheisuuttaan, ja

Minkä kokoinen on
Unkarin suurin järvi
”Unkarin meri”?

Tiedätkö, mitä ovat
Bakonydraco, Hungarosaurus,
Iharkutosuchus ja Ajkaceratops? 
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Hortobágy on Unkarin ensimmäinen kansallis-
puisto, joka perustettiin vuonna 1973. Hortobágy

on Euroopan suurin alkalinen aro, ja se tunnetaan
Pohjois-Euroopasta muuttavien kurkien lepopaikkana.

Parhaimmillaan siellä on laskettu jopa 55 000 kurkea. 
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Hortobágyin pustalla elää myös Euroo-
pan tihein merikotkakanta sekä vähä-
lukuinen isotrappi. Trappi on varovai-
nen, piileskelevä ja erittäin harvinai-
nen lintu Euroopassa. Unkarissa sitä
tavataan vehnä- ja maissipelloilla ja
pustalla. Trappeja on koko Euroopassa
n. 15 000 yksilöä. Se on kalkkunan ko-
koinen lintu, joka osaa kyllä lentää,
mutta viihtyy hyvänä juoksijana enim-
mäkseen maassa. Sen höyhenpuku on
pääosin harmaanruskea, rinnan koh-
dalta valkoinen.
Unkarissa on 10 kansallispuistoa, ja
niistä kolme kuuluu Unescon maail-
manperintökohteisiin, Kaksi puis-
toista on ns. biosfäärialueita. Niihin
kuuluu maailmanlaajuisesti manner-,
vesi- ja meriekosysteemien alueita,
jotka edustavat monipuolisesti erilai-
sia ekosysteemejä, joissa ihminen ja

luonto voivat elää tasapainossa. Myös
Hortobágy on samalla kansallispuisto

ja tällainen biosfääri-
alue. Sieltä löytyy
Unkarin pisin kivi-
silta, ns. yhdeksän-
kaarinen silta, jonka
tuntumassa pidetyt
markkinat ovat olleet kuu-
luisat jo vuodesta 1832. Nykyään
markkinoilla myydään enimmäkseen
perinteisiä unkarilaisia käsitöitä. 

1990 luvun lopulla 17-vuotias lukiolai-
nen Unkarista kirjoitti kirjeen kuului-
salle amerikkalaiselle paleontologille
Michael Novacekille, koska hän halusi
tutkia hirmuliskoja Gobin aavikolla.
He tapasivat lopulta vasta seitsemän
vuotta myöhemmin New Yorkissa, kun
lukiolaisesta oli tullut paleontologi At-
tila Ősi. Hänen tutkijaryhmänsä oli
löytänyt Bakonyin vuoristosta, Ihar-
kútin läheltä useita muinaisjäännöksiä.
Iharkútin löytö on ainutlaatuinen. Ir-
rallisten luiden, hampaiden, sekä myös
joidenkin luurankojen määrä on jo
10 000. Löytöjen perusteella voitiin eri-
tellä 30 eri eläinlajia: kaloja, sammak-
koeläimiä, kilpikonnia, sisiliskoja, kro-
kotiilejä, dinosauruksia  sekä lintuja.

Monta lajia (Hungarosaurus, Bakonyd-
raco, Ajkaceratops, Iharkutosuchus)
tunnetaan ainoastaan Iharkútin jään-
nöksistä. Iharkútin parhaiten tun-
nettu muinaiseläin on pienikokoinen,

metrin
pituinen kaikki-
ruokainen krokotiili: Iharkutosuchus.
Pääkallon, leukaluiden ja hampaiden
yksityiskohtainen tutkinta osoitti, että
se pystyi liikuttamaan leukaluutaan
myös vaakasuoraan, ja pureskelemaan
ravintonsa matalilla, nystyräisillä pos-
kihampaillaan. 
Iharkútin lentävästä matelijasta Bako-
nydracosta on löytynyt jäänteitä 50
yksilöstä, joten voidaan päätellä, että
tämä laji oli tavallinen alueen metsissä
ja jokien tulvavyöhykkeillä. Viimeisim-
mät löydökset ovat lisänneet tietä-
mystä lentoliskojen lajiryhmästä, josta
on ollut käytettävissä vain hajatietoa.
Iharkútista löytynyt hirmulisko Hun-
garosaurus on 30 miljoonaa vuotta,
krokotiilien edeltäjä Iharkutosuchus
on taas 40 miljoonaa vuotta lähimpiä
lajisukulaisiaan nuorempi. Vastikään
löydetyn Ajkaceratopsin pääkallon
jäännökset ovat ensimmäisiä varmoja
Ceratopsia–dinosauruslöydöksiä Eu-
roopassa. Oletus, jonka mukaan sarvi-
kauluksellisten Ceratopsia-liskojen
ryhmä eli vain Aasian ja Pohjois-Ame-
rikan puolella, voitiin nyt kumota. 



800–900 luvuilla unkarilainen kevyt ratsuväki piti Eu-
rooppaa pelon vallassa niin nopeudellaan kuin jouk-
kojen tehokaan huoltojärjestelyn ansiosta. He rat-
sastivat lähes 2000 kilometrin päähän Atlantin ran-
noille saakka ilman täydennystä. Ratsumiesten tak-
tiikkaan kuuluivat teeskennellyt pakenemiset ja sitä
seuranneeet hyökkäykset sekä taito ampua hevosen
selästä jouseella jopa taaksepäin., Hei osuivat tar-
kasti vahvoilla vastakaarijousillaan, joiden nuolet lä-
päisivät haarniskat jopa 200 metristä. Joukot olivat

täysin riippuvaisia koulutetuista hevosista ja niitä
seuranneista hevoslaumoista.
Tätä nykyä hevonen, hevoslauma ja hevospaimen
ovat turistien silmissä oleellinen, romanttinen osa
unkarilaista maisemaa. 1800-luvulta lähtien pustaa
ovat täplittäneet pitkäsarvisten harmaanautojen ja
kierresarvisten racka-lampaiden laumat, paimeni-
neen ja paimenkoirineen. Esimerkiksi elokuvassa
Sissi (pääroolissa Romy Schneider) kuningatar mat-
kusteli tällaisten laumojen ohi Wienistä Budapestiin,
vaikka todellisuudessa matka ei vie pustan läpi.
Harmaanaudan alkuperä ei ole selvä. Se on kuitenkin
Karpaattien altaaseen kotiutunut alkuperäisrotu,

joka kuoli melkein sukupuuttoon, mutta jonka suosio
on 1960-luvulta lähtien kasvanut. Vuoriston lammas-
rotu racka-lammas (lausutaan: ’ratska’) on Aasiasta
kotoisin, ja se levisi keskiajalla Balkanin ja Transil-
vanian kautta koko alueelle. Racka-villa on erinomai-
nen perusmateriaali sukkien ja villapaitojen valmis-
tamiseen. Nykyään siitä tehdään lähinnä mattoja ja
peittoja. Vuoristolampaiden liha on kysyttyä myös ul-
komailla, sillä sen ravintoarvo on korkea. Lampaan
maidosta saadaan hyvää juustoa.
Mangalica-sika (lausutaan ’mangalitsa’) on Karpaat-
tien tasangon perinteinen, hyvin silavaa tuottava si-
karotu. Se oli yleisin rotu 1950-luvulle saakka. Man-
galican rasvaa, silavaa ja mangalica-makkaraa ar-
vostettiin myös ulkomaanmarkkinoilla. Kuuden kuu-
kauden kasvatuksella voidaan saada jopa 300 kg pai-
navia yksilöitä.
Unkarilaisia koirarotuja ovat vizsla (noutava koira),
agár (vinttikoira) sekä paimenkoirat puli, komondor
ja kuvasz. Roduista tunnetuin maailmalla on puli,
jonka esi-isät luultavasti päätyivät Eurooppaan jo en-
simmäisten unkarilaisten paimentolaisten mukana,
kuten on laita muidenkin unkarilaisten paimenkoira-
rotujen kohdalla.

Oletko koskaan kuullut harmaasta naudasta,
hevospaimenista tai unkarinpaimenkoirista?  
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Mitä tarkoittaa ilmaisu:
unkarilaiset ”istuvat juhliaan”?

Tiedätkö, mikä on ollut
kaikkien aikojen menestyk-
sekkäin kilpahevonen?

Unkarilaisten juhlien keskipiste on
ruokapöytä. Kuva on otettu vuonna
2011 Unkarin EU:n  puheenjohtajuu-

den aikana, valtiovarainministereille
katetusta illallispöydästä. Euroopan
talous- ja valtiovarainministerit saivat
maistaa hanhenmaksaa, tuoreherne-
keittoa, paprikakastikkeessa kanssa
kypsyneeseen monnikalaan rahkalla

maustetun pastan kera sekä unkarilai-
sesta mangalica–possusta valmistet-
tuun paistiin. Heille tarjottiin myös
maukkaita viinejä ja pálinka-hedelmä-
viinaa. Ennen illallista he saivat naut-
tia kansantanssiryhmän esityksestä.

Neljänä vuonna peräkkäin, 2–5 vuoti-
aana se osallistui 54 kilpailuun Euroo-
passa ja se voitti jokaisen juoksun aina

vuoteen 1879 saakka. Siitä on tullut
täysveristen kasvatuksen legendaari-
nen hahmo, ja saavutusta ei ole mi-

kään hevonen pystynyt ylittämään.
Kincsem on yhä unkarilaisen hevosja-
lostuksen ylpeys.

Unkarilaisten ruokailu- ja juhlatavoista kertoo se,
että kun esimerkiksi espanjan kielessä juhlat
”tanssitaan”, Unkarissa ne ”istutaan”. 
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Arvaatko, mistä kielestä
paprika siirtyi muihin
Euroopan kieliin?
Unkarin keittiön tyypillisin mauste on paprikajauhe.
Kuuluisimmat paprikajauheet valmistetaan kol-
messa kaupungissa (Makó, Kalocsa ja Szeged). Usei-
den unkarilaisten ruokalajien valmistaminen alkaa
sipulin ruskistamisella, jota seuraa maustaminen
paprikajauheella. Vaikka itse paprikakasvi on Ame-
rikasta kotoisin, sen nimi levisi muihin kieliin unkarin
välityksellä, koska nimen omaan Unkarissa se on
niin välttämänön mauste.

Miksi gulassi ja paprikalla
maustettu kalakeitto ovat
niin suosittuja Unkarissa?
Tyypillinen unkarilainen alkuruoka on keitto. Keitto
valmistetaan yleensä vihanneksista, mutta myös kyl-
mät hedelmäkeitot ovat suosittuja. Tunnetuimmat
keitot ovat gulassi ja paprikainen kalakeitto. Gulassi
tehdään naudan- tai porsaanlihasta , joskus myös
lampaanlihasta. Pieneksi kuutioidun lihan kanssa
samassa kattilassa keitetään perunoita ja sipulia.
Unkarissa on kaksi suurta jokea, ja siksi myös kala-
keiton valmistamisessa on kaksi koulukuntaa. Tiszan

kalakeittoon tehdään ensin keittopohja, johon lisä-
tään muut ainekset, kuten kalanpalat. Tonavan kala-
keittoon kaikki ainekset paseerataan mukaan jo al-
kuvaiheessa. Bajan kalakeittoon sopii myös pasta. 

Oletko koskaan syönyt
lángosia?
Lángos valmistetaan hiivataikinasta, ja valmiina se
maustetaan valkosipulilla, kermaviilillä tai juusto-
raasteella. Ennen vanhaan se loimutettiin uunin tu-
lessa, mutta nykyään lángos paistetaan öljyssä kuin
munkit. Uimarannoilla se on kaikkien lempiruoka,
koska se on lämmintä, mutta silti helposti syötävää. 

Urheilusaavutukset todistavat unkarilaisen
ratsastajan ja ratsun tuhatvuotisen vuorovaiku-
tuksen syvyyden. Kilpahevonen nimeltä Kincsem
(”Aarteeni”) oli kaikkien aikojen ihmetamma.



Vuonna 1945 venäläiset sotajoukot va-
pauttivat Unkaria saksalaisten miehi-
tyksen alta. Mutta sen jälkeen seurasi
saman tien neuvostotyyppinen dikta-
tuuri, niin kuin muissakin sosialisti-
sissa maissa. 
Tuota järjestelmää vastaan Unkarin
kansa nousi aseelliseen kumoukseen
23. lokakuuta 1956, Aikakauden sym-
boli, Stalinin patsas kaadettiin, polii-
tikko Imre Nagy alkoi etsiä uutta tietä
ja perusti hallituksen. Neuvostoar-
meija alkoi vetäytyä pois maasta. Muu-
taman päivän aikana 50-luvulla hajon-
nut kansa yhdistyi jälleen vapauden
toivossa. Imre Nagy julisti Unkarin
eroavan Varsovan liitosta (kommunis-

tisten maiden tuolloinen sotilasliitto)
Unkarin pyrkivän Itävallan kaltaiseksi
puolueettomaksi ja riippumattomaksi
maaksi. 4. marraskuuta 1956, Suezin
kriisiä hyväksikäyttäen Neuvostoliiton
armeija miehitti Unkarin uudestaan.
Myöhemmin pystytetty nukkehallitus
tuomitsi osan vapaustaistelun osallis-
tujista kuolemaan ja antoi osalle van-
keustuomiot. Innokkaimmin vuoden
1956 vallankumoukseen ja vapaustais-
teluun osallistui nuori sukupolvi. Nuo-
rista tuli vapaustaistelun symboli, ja
heitä muistetaan ”Pestin poikina”.
Muistelmissaan eräs kansannousun
johtajista kertoo Pál Maléterin käs-
kystä. (Maléter kuului vapaustaistelun

sotilasjoh-
toon.) Huomat -
tuaan lastenkin
käsissä aseita, Maléter
halusi vetää heidät pois taiste-
lusta, koska he eivät olleet saaneet so-
tilaallista koulutusta, ja koko ilmiö oli
hänen mielestään vaarallinen. Muiste-
lija vastusteli Maléterin käskyä, sillä
esimerkiksi Corvin-kujan taistelijoista
yli 80 %, oli alle 20- vuotiaita. ”He ovat
vallankumouksen sankareita”, muiste-
lija sanoi, ”ei
heiltä saa
ottaa aseita
pois”.

Nuorisoromaani ilmestyi ensimmäi-
sen kerran Budapestin koululehden
palstoilla vuonna 1905. Kirjailija kir-

joitti sen 27-vuotiaana, eli lapsuusaika
oli jo kaukana takana, mutta silti niin
lähellä, että hän pystyi tuntemaan

myötätuntoa kasvavien nuorten on-
gelmia kohtaan. 
Koulupoikia on yhä Unkarin rakaste-
tuimpia romaaneja, ja kaikkien koulu-
laisten on luettava se peruskoulun vii-
dennellä luokalla. Romaani on ilmes-
tynyt 30:llä kielellä, ja se on pidetty
teos mm. Suomessa, Italiassa, Puolassa
ja Japanissa, joista osassa se on myös
koulujen pakollisena luettava kirja.
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Tiedätkö, monessako maassa
tätä kirjaa voi lukea omalla
äidinkielellä?

Tiedätkö, ketkä olivat
”Pestin pojat”  ja minkä aatteiden
takia he uhrasivat elämänsä?

Ferenc Molnár kirjoitti Koulupoikia-romaanin
entisen opettajansa pyynnöstä. Kuuluisa näytel-
mäkirjailija piti teosta parhaana saavutuksenaan. 

Ketä romaanin
hahmoista sinä
valitsisit
ystäväksesi?
Romaanin tapahtumat sijoittuvat kevääseen 1889,
ja sen pääjuonen mukaan Pál-kadun pojat ja toinen
jengi ”Punapaidat” taistelevat parhaasta leikkiken-

tästä. Pieni Ernő Nemecsek on kotiaan uhrautuvasti
puolustavan sankarin muotokuva,, hän uskaltaa
nousta jopa itseään suurempia ja vahvempia poikia
vastaan. Nemecsek on arkielämän sankari, rohkeu-
den symboli; luokkakaverit ymmärtävät häntä vasta
tarinan lopussa, jolloin hän saa hyvityksen koke-
mastaan vähättelystä ja kaltoin kohtelusta. 
Kirjan jatkuva suosio osoittaa, että sen lukijat pys-
tyvät yhä samaistumaan romaanin maailmaan ja ar-
vostamaan sen ajatonta kuvastoa. Päähenkilöt ovat
Ernő Nemecsek (rohkein poika), Boka (Pál-kadun
poikien johtaja), Geréb (petturi), Feri Áts (Punapai-
tojen johtaja). Jo nämä nimet riittävät palauttamaan
mieleen ihmisten tyypilliset käyttäytymistavat.pá

l U
tca

i f
iúk

 – 
ko

Ul
Up

oik
ia:

 ki
rj

a p
ál

-k
ad

Un
 po

jis
ta 

Oletko kuullut Unkarin
lipusta, jonka keskellä on
reikä, ja siitä, mitä se
merkitsee unkarilaisille?
Vuonna 1956 Unkarin valtiolipun keskellä oli dikta-
tuurin symbolina tietty vaakuna. Kansannousun ai-
kana ihmiset leikkasivat vihatun merkin lipusta pois,
ja reikälipusta tuli vallankumouksen tärkein symboli.
Vapaustaistelu alkoi Budapestissä opiskelijoiden
mielenosoituksella, johon monet muut kansalaiset
liittyivät. Joku tuntematon keksi leikata kommunis-

tihallinnon vaakunan li-
pusta. Samanlainen
reikälippu liehui
myös 23. loka-
kuuta 1989 Unka-
rin tasavallan ju-
listuksen yhtey-
dessä. Parla-
mentin edustalla
haluttiin tehdä
selväksi, että uusi
poliittinen järjestelmä
perustuu vuoden 1956
kansannousun saavutuksiin.

Arvaatko,
kuinka monta
Unkariin ”väliaikaisesti”
asettuneet venäläiset sotilaat
viipyivät maassa?
Unkarin kolmas tasavalta julistettiin vuonna 1989,
kommunismin romahdettua. 23. lokakuuta on
siitä lähtien ollut kansallinen juhlapäivä. Viimeiset
venäläiset sotilaat lähtivät Unkarista vasta 30.
kesäkuuta 1991.
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lassy oli ensimmäinen liikuntavam-
mainen voittaja. Hän menetti jalkansa
yritettyään 8-vuotiaana hypätä liikku-
vaan raitiovaunuun  Vuoden kuluttua
onnettomuudesta Olivér osallistui jo
uinti- ja vesipallovalmennukseen. Alku
oli hankala, mutta 17-vuotiaana hän jo
kaikkien yllätykseksi voitti jokiuinti-
mestaruuden. Perinteet ovat säilyneet:
Lontoon paralympialaisissa 2012 20-
vuotias Tamás Sors voitti jo toisen ker-
ran kultaa perhosuinnissa. 

Maailman vanhin elossa oleva olym-
pialaisvoittaja on 99-vuotias Sándor
Tarics, joka oli vuonna 1936 Berliinissä
vesipallojoukkueen jäsen.
Unkarin menestyslajeja on myös miek-
kailu. Unkarilaiset miekkailijat ovat
voittaneet eniten olympialaisten kul-
tamitaleja: 36 kappaletta. Miekkailun
suurin idoli on Aladár Gerevich, joka
osallistui kuusi kertaa olympialaiski-
soihin ja voitti seitsemän kultaa. Säilä-
miekkailija Áron Szilágyi voitti Lon-

toossa
13. kulta-
mitalin Unka-
rille tässä lajissa. Tímea Nagy voitti
naisten floretimiekkailun v. 2000 ja
2004, vaikka hän olympialaisten välillä
sai myös lapsen.
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Olympiakisojen nuorin voittaja
on Krisztina Egerszegi. Hän sai
viisi kultamitalia. Ei ole naisuimaria,
joka olisi uinut henkilökohtaisilla
matkoilla useampia olympiakultia .
Hän voitti ensimmäisen kerran Soulin
olympialaisissa vasta 14-vuotiaana 200
metrin selkäuinnissa. Krisztinan vuonna 1991
saavuttama maailmanennätys rikottiin vasta vuonna 2008.

Tiedätkö, missä urheilulajeissa unkarilaiset urheilijat ov
at
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Yksi tunnetuimmista on jalkapalloilija Ferenc Pus-
kás:. mahtava hyökkääjä, olympiavoittaja, maailman-
mestaruuskisojen hopeamitalisti, Unkarin”kulta-
joukkueen” kapteeni. Unkarin maajoukkueessa Pus-
kás pelasi 85 ottelussa ja teki 84 maalia. Vuosina
1950–1954 maajoukkue voitti 32 ottelua peräkkäin.
Vuonna 1952 ”Kultajoukkue” voitti Helsingin olym-
pialaisissa, ja vuonna 1953 se voitti Wembley-stadio-
nilla Englannin 6-3. Kansannousun jälkeen vuodesta
hän pelasi Real Madridissa vuosina 1956–1966. Jouk-

kue voitti Mestarien liigan kokonaista kolme kertaa.
Vuonna 1960 hän Puskás teki neljä maalia saksa-
laista Eintracht Frankfurtia vastaan ottelussa (tulos
7-3): tämä saavutus oli ennennäkemätön. Myöhem-
min Ferenc Puskás toimi valmentajana useassa
maassa. Hän oli räjähdysmäisen nopea, teki odotta-
mattomia temppuja, oli loistava pallonkäsittelijä ja
tarkka maalintekijä.. Hänen nimensä on FIFA:n kaik-
kien aikoijen parhaiden pelaajien listalla. Budapestin
suurin urheilustadion on nimetty hänen mukaansa. Un
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Unkarille uinti on yhä menestyslaji.
Debrecenissä vuonna 2012 pidetyissä
euroopanmestaruuskisoissa Unkari sai
yhdeksän kultaa, kymmenen hopeaa ja
seitsemän pronssia. Lontoon olympia-
laissa 2012 Dániel Gyurta sai olympia-
kultaa maailmanennätyksellä 200
metrin rintauinnissa. 
Muukin urheilu ovat korkealla tasolla.
Maailman nuorin shakkimestari on
Péter Lékó, joka sai tittelin jo 14-vuo-
tiaana. Siitä lähtien Lékó on osallistu-
nut mestaruusturnauksiin. Paras nais-
mestari on Judit Polgár, ainoa naispe-
laaja, joka osallistuu säännöllisesti
maailman parhaimpien miespelaajien
turnauksiin. Hän sai 15-vuotiaana
suurmestarin tittelin. Vuonna 2002
hän voitti jopa Garri Kasparovin, maa-
ilmankuulun shakkimestarin. 

Viisiottelun sekä melonnan ohella Un-
karin suuria lajeja on vesipallo. Ensim-
mäisen Euroopan vesipallomestaruu-
den voitti unkarilainen joukkue vuonna

1926. Melbournin ottelu Unkarin ja
Neuvostoliiton tunnetaan ”verikyl-
pynä”, kun arassa poliittisessa tilan-
teessa, vain vajaa kuukausi vuoden
1956 vallankumouksen kukistamisen
jälkeen unkarilainen pelaaja loukkan-
tui neuvostoliittolaisen pelaajan vir-
heestä. Unkarin joukkue sai kultami-
talin kolme kertaa peräkkäin, viimeksi
Pekingin olympialaisissa vuonna 2008. 
Vuoden 1932 Los Angelesissa pidetyn
olympiakisojen merkittävä hahmo oli
Olivér Halassy. Vesipallojoukkueen va-
lokuvasta ei heti edes huomaa, että
tuon 23-vuotiaan urheilijan vasen
jalka on amputoitu polven alapuolelta.
Hänestä tuli kaksoisvoittaja olympia-
laisissa sekä vesipallossa että vapaa-
uinnissa. Siihen aikaan ei vielä ollut
paralympiakisoja erikseen, mutta Ha-

Tiedätkö kuka on kaikkein
tunnetuin unkarilainen?



Tunnetko unkarilaisia säveltäjiä?

Oletko koskaan kuullut
valjakkoajosta urheilulajina?
Valjakkoajo oli muinaiskreikkalaisten olympiakiso-
jen urheilulaji. Ensimmäisestä valjakkoajokilpai-
lusta kertoo jo Homeros. Moderni valjakkoajo on n.
100 vuotta vanha laji. 
Valjakkoajo sai virallisen urheilulajin aseman
vuonna 1970, ja ensimmäiset euroopanmestaruus-
kilpailut järjestettiin Budapestissä vuonna 1971.
Unkarilaiset ottivat kehittivät hevosten valjaita käy-
tännöllisellä rintahihnalla. Samoin Unkarissa otet-

tiin käyttöön vesieste, joka on nyt hyväksytty muis-
sakin maissa. Valjakkoajossa voi pärjätä vain jos
lajin aloittaa nuorena. Unkari on menestynyt lajissa
kansainvälisesti vuodesta 1930 lähtien. Valjakko-
ajon perusteoksen laatija oli Tibor Pettkó-Szandtner,
ja Imre Abonyi oli maailman paras vuosina 1966–
1976, Hallitseva maailmanmestari Zoltán Lázár on
voittanut neljä kertaa kaksoisvaljakolla, ja kahdesti
nelivaljakolla. 

Urheilumenestykset kohottavat kan-
san itsetuntoa samalla tavalla kuin ta-
louden, kultturin tai tieteen saavutuk-

set. Maailman kansakuntien joukossa
Unkari on Wikipedian mukaan asukas-
määrältään sijalla 84. Lontoon mitali-

tilastossa Unkari oli kahdeksalla kul-
lalla, neljällä hopealla ja viidellä prons-
simitalillaan sijalla 9.

Värikkäistä kukista ja punaisista pap-
rikoista kirjottu kuvio on yhä suosi-
tumpi maailmalla. Formulakuljettaja
Jenson Button käytti sellaista haala-
reissaan Brasilian osakilpailussa 2011,
ja sitä käyttävät mielellään myös unka-
rilaiset urheilijat. Näyttelijä Nicole

Kidmanilla nähty samalla tavoin koris-
teltu puku. Unkarilaisen kansanpuvun
renessanssi on täällä, kun rock-asujen
ja perinnekirjonnan motiivit yhdisty-
vät vaatteissa, kansanperinteen kir-
jonta kohtaan modernit leikkaukset.
Kati Zoób on yksi niistä maailmankuu-

luista
m u o t i -
suunnitteli-
joista, jotka yh-
distävät vanhat mo-
tiivit ja upouudet ratkaisut. 
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Klassisen musiikin kuuluisin hahmo on Ferenc Liszt
(1811–1886), jonka syntymän 200-vuotisjuhlaa muis-
tettiin v. 2011 eri puolella maailmaa. Hän oli erin-
omainen pianonsoittaja, säveltäjä, kapelli-
mestari ja opettaja. Vuonna 1875 hän
perusti Budapestin musiikkiakate-
mian, joka myöhemmin nimettiin
hänen mukaansa.
Unkarin kansanmusiikkitie-
teen kaksi perustajaa olivat
Béla Bartók ja Zoltán Kodály.
He käyttivät äänityslaitetta
(fonografia) kansanmusiikin
tallentamiseen. Tutkijat to-
tesivat, että musiikki säilyt-
tää historiallisia elementtejä
samalla tavoin kuin kieli. Kan-
sanmusiikin elementeistä jot-
kut liittyvät suomalais-ugrilaiseen
perinteeseen, jotkut taas aasialai-
seen kulttuuriin. Vanhimmat unkarilai-
set kansanlaulut ovat pentatonisia eli niissä
käytetään viittä säveltä oktaavia kohti.

Béla Bartók (1881–1945) on 1900-luvun merkittävim-
piä säveltäjiä ja pianisteja. Unkarin kansanmusiikin
lisäksi hän tutki myös naapurimaiden musiikkia. Or-

kesterimusiikin, kamariteosten, yhden oop-
peran ja kahden baletin lisäksi hänellä

on useita pianokappaleita. Hän teki
myös pianosarjan lapsille, sama-

ten Mikrokosmos-nimisen ko-
koelman, joka sisältää sekä
yksinkertaisia että haastavia
kappaleita. 
Zoltán Kodály (1882–1967)
tutki sukulaiskansojen mu-
siikillisia juuria. Kodály teki
merkittävimmät saavutuk-

sensa ovat kuoromusiikin
alalla. Monessa maassa tunne-

taan hänen musiikkiopetukseen
kehittämänsä Kodály-metodi. Sen

perusperiaate on, että musiikkiin on
kasvettava pienestä pitäen; aluksi riittä-

vät kansanlaulut: laulaminen on Kodályin mu-
kaan musiikkikasvatuksen perusta on laulaminen.

Olympiakisojen historiassa (1896–2012) Unkari on saanut
167 kultaa, 145 hopeaa ja 168 pronssia yhteensä 481 mitalia.

Oletko kuullut kalocsalaisesta
kukkakirjonnasta?
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Tiesitkö: Unkari on väkilukuun
suhteutettuna maailman
menestynein urheilumaa?
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at Budapestistä etelään, Tonavan varrella on
Kalocsan kaupunki, joka on kuuluisa paitsi
paprikasta, myös koruompelustaan.
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Unkarilaisissa tansseissa, kuten
myös kansanlauluissa, on
kaksi tyyliä: vanha ja uusi.
Vanhempaan tyyliin kuulu-
vat ketjutanssit, paimen-
tanssit ja hyppytanssit.
Niistä kuuluisin on
1500–1600 luvuilta pe-
räisin oleva hajdutanssi
(hajdút olivat aikoinaan
vapaita paimenia ja so-
tilaita), sekä sotilaiden
rekrytointitanssi verbun-
kos. 1800-luvun merkittä-
vimmät tanssit verbunkos ja
csárdás. Verbunkosit koostu-
vat hajdutanssien elementeistä

ja ottavat vaikutteita sekä maa-
lais- että taidemusiikista. Pa-

ritanssin suosituin laji on
csárdás. 1800-alkupuo-

lella se nousi talonpoi-
kaisesta taustastaan yh-
deksi romantiikan ajan
kansallisista symbo-
leista, joka edusti Un-
karin itsenäistymispyr-
kimystä. Csárdásin pe-
rusaskeleet voi oppia

helposti, mutta parhaat
tanssijat harjoittelevat

sitä vuosikausia. Csárdás
on nykyään tunnetuin unkari-

lainen tanssi maailmalla. 

Unkarin tanssitupaliike vahvisti sekä kansantanssin
että kansanmusiikin asemaa. Ensimmäinen tanssit-
upa avattiin Budapestissa vuonna 1972. 
Kansantanssista tuli kaupunkilaisnuorten ajanvie-
tettä, mutta alusta alkaen mukana oli myös kansan-
musiikin ja kansantanssin tutkijoita. Tanssituvassa
opetetaan tanssin askeleet elävän musiikin säestyk-
sellä, ja samalla tutustutaaan myös kansanlauluihin.
Myös turistin kannattaa käydä Unkarissa tanssitu-
vassa. Unohtumaton muisto on tutustuminen kan-
sanpukuihin, yhteisten askelten otto ja laulaminen
yhdessä. Unkarin kansantanssiliikkeen arvostusta
osoittaa, että se otettiin vuonna 2011 Unescon Best
Practices -listalle.

M i h á l y
K e r t é s z

( m y ö h e m -
min Oscar-pal-

kittu elokuvaohjaaja)
karkasi 17-vuotiaana sirkuksen mu-
kaan, ja myöhemmin hänestä tuli
näyttelijä. Vuonna 1906 hän valmis-
tui yliopistosta, ja teki ensimmäisen
elokuvansa vuonna 1912. Vuonna
1926 hän muutti USA:han ja otti
nimen Michael Curtiz. Hän ohjasi
yli 100 elokuvaa, joista moni oli
Oscar-ehdokas. Vihdoin vuonna 1944
Casablanca sai tuon suurimman pal-
kinnon.
Tony Curtis syntyi New Yorkissa,
mutta hänen perheensä oli kotoisin

Unkarin Mátészalkasta. Hänet muis-
tetaan mm. elokuvasta Piukat paikat
(Some Like It Hot) sekä vakavammis-
takin rooleista, (esim. Spartacus).
Hän sai kaksi kertaa Golden Globin.
Haastatteluissa hän vastaili unkarin
kielellä, jota hän osasi hyvin. Hän kävi
elämänsä aikana useamman kerran
Unkarissa, ja tuki unkarilaista kult-
tuuria. Hänen tyttäristään Jamie Lee
Curtis on myös näyttelijä. 
Monella näyttelijällä on unkarilaista
perimää, kuten olympiuimari, Tar-
zan-näyttelijä Johnny Weismüllerillä,
ja televisiossa etsivä Columboa esittä-
neellä Peter Falkilla Vilmos Zsigmond
oli kuvaaja, Andy Vajna puolestaan on
tuottaja.

Talouselämästä mainittakoon Estée
Lauder, joka on tunnettu meikkituot-
teistaan sekä Microsoft Wordin ja Ex-
celin johtava kehittäjä Charles Simo-
nyi,. Hän on ainoa siviili joka on mat-
kustanut kaksi kertaa avaruuteen.

Mikä on mielestäsi tunnetuin unkarilainen tanssi? Oletko käynyt
tanssituvassa?
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Tiedätkö, että useat elokuvatahdet
ja ohjaajat ovat kotoisin Unkarista?

Kuvien lähteet: Cantemus, Cartographia, Árpád Fákó, Klára Kaposi, András Kovács, Gyula Lászlón perikunta, Vilmos Lázár Madarchív, Unkarin Luonnontieteellinen
museo, Unkarin Tieteenhistorian museo, Unkarin vesipalloliitto, MANDA, Unkarin kansallispankki, Unkarin olympiakomitea, Unkarin uutistoimisto, Unkarin television
arkisto, Unkarin Kansallismuseo, orszagalbum.hu, Unkarin Valtakunallinen Széchényi kirjasto, Paksin ydinvoimala, Pannonian Near-Space Balloon Project, Puskás
Akadémia, Szegedin yliopisto, Antal Széll, Mihály Tímár, Csaba Tökölyi, tunderkonyha.blog.hu, Wikipedia
Lisätiedot kuvista: http://www.ofi.hu/magyar-fooldal/kepadatok

Vuonna 2005 Arizonan Phoenixissä USA:ssa Daniel Rátai voitti kuusi ensimmäistä sijaa alle 21-vuotiaiden tieteenharjoittajien ”olympialaisissa”. Hänen keksintönsä
avulla tavallinen tietokone voidaan muuttaa kolmiulotteiseksi laitteeksi. Keksintö helpottaa piirroselokuvien tekijöiden, kuvataiteilijoiden, suunnittelijoiden ja lääkärien
työtä. Nuoren keksijän johdolla ideasta kehitettiin Leonar3Do-nimeä kantava laite ja tietokoneohjelma. 




