
HELSINGIN 

SUOMI-UNKARI SEURA 

Tilaa ja maksa ennakkoon, nouto paikan päältä.  

Paikan päällä mahdollisuus ostaa arpoja ja rintanappeja. Maksu käteisellä/MobilePaylla. 

Oulun Kotivaran valmistamaa unkarilaisen reseptin mukaan tehtyä Házi kolbász-tyyppistä kestomakkaraa. Hinta on 

20 € / puolen kilon makkara. 

Juhlavuoden kangaskasseja: SUS 70 musta tai vaalea 10 €,  vaalea nelivärinen kaksipuolinen 18 € 

Kirjoja 

Lászlo Krasznahorkai  Saatanatango  24 €  

Suom. Minnamari Pitkänen (2019) 

György Spiró  Vankeus, osa 1 20 €  

Lajos Kassák  Joskus tulee meillekin aika 12 € 

Valikoinut ja suom. Pekka Turkka (2019)  

Sándor Petöfi Mies ja aika  12 € 

Valikoinut ja suom. Pekka Turkka (2018) 

Unkarin kielioppia helposti 30 € 

Kaija Markus – Irene Wichmann – Ildikó Vecsernyés 

Suomi-Unkari Seuran julkaisuja (2019) 

 

Vilmos Kondor 

  Budapestin marraskuu (2019) 20 €  

  Budapestin raunioissa  (2017) 14 € 

  Budapestin vakooja      (2014) 14 € 

  Budapestin synnit         (2013) 14 € 

  Budapestin varjot         (2012) 14 € 

Suom. Tähti Schmidt (Pulliainen) 

Vuoden 1956 kasvoja  15 € 

Tilaukset viimeistään 25.11.2020:  

ullalang@hotmail.com  

maksutiedot saat tilausvahvistuksella. 

Koronan vuoksi myyjäiset ovat hieman erilaiset kuin yleensä, eikä siellä ole kahvilaa tällä kertaa. 
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Odotuksen aika 

Marraskuun pimeyteen ilmestyvät kävelykatujen jouluvalot, talojen edessä sytytetään lyhdyt, partiolaiset 
myyvät joulukalentereita. Tästä jo tietää, odotus on alkanut. Se on jo ovella. 

Odotus siirtyy taloon, kun marraskuun loppupuolella tehdään adventtikranssi. Siihen pitää löytää          
täydelliset kynttilät: perinteisesti kolme liilaa ja yksi vaaleanpunainen. Nykyisin kynttilöiden väri vaihtelee 
ja kranssia koristellaan eri tavoin. Mutta jokainen adventtikranssi symbolisoi samaa: odotusta.  

Adventtikalenterin jokainen avattu luukku tuo      
odotettua joulua lähemmäksi. Kun avattuja luukkuja 
on vielä vain vähän, lähdetään ulos:                         
joulumarkkinoille.  

Joulun odotuksella on omat tuoksut ja maut: forralt 
bor, mézeskalács, gesztenye. Kastanjaa syödessä voi 
katsella tuntemattomia ihmisiä. Heitä kaikkia 
yhdistää jokin: joulun odotus. Markkinoiden iloisesta 
melusta siirrytään kotiin, jossa odotus muuttuu 
kiireeksi: joulusiivoukseksi, joulustressiksi, 
jouluruokien valmistamiseksi. Mutta onneksi odotus 
ei lopu.  

Odotetaan vielä hetken, kun Angyalka tai Jézuska 
tuo joulukuusen. Sitä ei koristeltu yhdessä, vaan enkeli, enkelit tai Jeesus 
toi. Itse koristelen nykyisin perheeni kanssa yhdessä, siitäkin tuli odotuksen aika.  

Sitten odotus loppuu. Ja ollaan yhdessä.                                                          

Tänä vuonna jouluna eivät lopu kaikki odotukset. Jälleennäkemisen odotus jää monelle sydämeen. Niin 
minullakin.  

Siksi kutsumme teidät odottamaan yhdessä. Verkkosivuiltamme sekä seuran sosialisen median kanavilta 
löytyy tapahtuma, johon voit osallistua kotoa. Kokoamme kuvia ja viestejä, jotta yhteinen odotuksemme 
olisi vielä mukavampaa.    

(teksti Zsuzsánna Fehér,) 
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(kuva Ildikó Vecsernyés, Szeged) 

Julkaisemme seuran verkkosivuilla ja somekanavilla verkkojoululeikin, johon voit osallistua kotoa. Jaa  

meidän kanssa paras joulukuvasi tai kirjoita paras joulumuistosi. Ohjeet tulevat verkkoon pian, joten nyt 

on aikaa etsiä Helsingin Suomi-Unkari Seuraa Facebookista ja Instagramista sekä seurata verkkosivuamme. 

Adventtivideot — ilahdutamme unkarilaisesta joulusta kiinnostuneita videoilla adventtisunnuntaisin.     

Ensimmäinen video tulossa 29.11.20.  

Suomi-Unkari-lehden numero 4-2020 painetaan 11.12. Tuhti lukupaketti on lukijoilla seuraavalla viikolla. 

 

 



Mikä ihmeen Krampusz?  

 

Mikulásin ympärillä on nykyisin poroja ja tonttuja, mutta perinteisesti hänen kaverinaan oli varsin 

pelottava olento, Krampusz. Se on sarvipäinen rumilus, jonka selässä on iso säkki – tietenkin tuhmien 

lapsien kuljettamiseen.   

Lapset odottavat innolla joulukuun kuudetta, kun Mikulás tuo nameja putsattuihin kenkiin. Tämä on 

taas oiva tilaisuus vanhemmille uhata vilkkaita lapsiaan: kannattaa olla kiltti, muuten ei saa lahjoja. 

Rossz gyerek ja jó gyerek ovatkin joulukuun käytetyimmistä fraaseista. Mutta mitä tapahtuu tuhmille?  

Vigyázz, mert elvisz a Krampusz! 

Eli Krampus vie. Siinä suuressa säkissään. Krampusz on myös se, joka tuo vitsoja, eli jos olit tuhma, 

saat vain egy virgácsot.  

Krampuksen alkuperästä ei olla varmoja, mutta unkarin kieleen sana – sekä koko hahmo – lainattiin 

itävaltalaisesta perinteestä. Siellä Krampus liittyy Pyhän Nikolaukseen, eräänlaisena parina.  

Folkloristiikasta tiedetään, että Unkarissa ennen Krampusta Nikolauksen kaverina on kulkenut talosta 

taloon pelottavia pirumaisia olentoja. Jo 1700-luvulla Csepregin kaupungissa kiellettiin Pyhän 

Nikolauksen päivää edeltävänä iltana, eli 5. joulukuuta, pukeutumasta asuihin ja naamioihin sekä 

pelottelemasta lapsia. Tähän perinteeseen ei siis ollut vaikeaa lainata Krampuksen pelottavaa hahmoa 

naapuriltamme.  

Myöhemmin, noin 1900-luvun alkupuolella kieleen vakiintui Mikulás-sana.  Mikulás antaa lahjoja 

kilteille lapsille, kun taas Krampusz tuo vitsoja ja pelottelee tuhmia lapsia. 

Vaikka Itävallassa 5. joulukuuta pidetään vieläkin Krampuskulkue, Unkarin perinteestä se on miltei 

väistynyt. Nykyään nähdään vain harvoin Krampuksia, ja silloinkin ne ovat ystävällisempiä kuin ennen. 

Ehkä he ovat oppineet hyvät käytöstavat Joulupukilta.  

Lähteet: 

Magyar Néprajzi Lexikon  

Magyar Néprajz VII. kötet  

(teksti Zsuzsánna Fehér) 
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Erzsébet Tóth 

 

SIELUMESSU 

Rekviem 

 

Raamatun olen vain nähnyt hänen kädessään. 

 

Hän kuoli silkkiäispuun alla, kokoon käpertyneenä, 

viinanhuuruisena. 

Luultavasti ilman kipuja. 

Hovitanssia 

olivat minun ensiaskeleeni häneen verrattuna, 

hovitanssia. 

Niin myös vitivalkoinen, täplikäs nailonpukuni. 

Hän kyseli minulta aina yhtä ja samaa: 

Jos kerran tulet niin kaukaa, tyttö kulta, 

voisitko sanoa minulle: syttyykö sota? 

 

Usein vieläkin kävelen hänen ohitseen, 

kun näen rypistyneen säkin 

henkäilevän Itäisen rautatieaseman edessä. 

 

(Teoksesta Erzsébet Tóth: Aamut, hiukset hajallaan. Valikoima runoja. Suom. ja toim. Hannu Launonen ja Béla 
Jávorszky. WSOY 2011.) 
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Jos sinulla on käytössä sähköpostiosoite, ilmoitathan sen 

yhdistyksen sihteerille tai puheenjohtajalle! Nopeuden, 

edullisuuden ja ympäristön säästämisen vuoksi siirrymme 

mahdollisimman paljon sähköiseen tiedottamiseen! 

Hallituksen yhteystiedot 

irene.wichmann@outlook.com  
liisa.leskinen@welho.com  
ullalang@hotmail.com  
nykanenjaana2@gmail.com                   
hannu.j.launonen@gmail.com                   
ildiko.koivuvuo@gmail.com    
zsuzsanna.feher@helsinki.fi  
eevajsavolainen@gmail.com 

Irene Wichmann, puheenjohtaja     
Liisa Leskinen, varapuheenjohtaja 
Ulla Lång, rahastonhoitaja              
Jaana Nykänen, sihteeri                
Hannu Launonen, kirjallisuusasiat   
Ildikó Koivuvuo, kielikurssiasiat   
Zsuzsánna Fehér, jäsenlehti, tiedotus 
Eeva Savolainen, tiedotus 

Jäsenlehden taitto Zsuzsánna Fehér 


