
ESITYSLISTA 

Aika: perjantai 26.3.2021 klo 17.30.  

(Paikka: Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskus, Kaisaniemenkatu 10) 

Koronapandemianvuoksi kokous järjestetään väliaikaisen poikkeamislain nojalla ensisijaisesti 
etäyhteyksin Zoom-sovelluksen avulla.   
 
Sähköpostitse osoitteeseen irene.wichmann@outlook.com ilmoittautuneille lähetetään linkki kokoukseen 
sekä kokousmateriaali sähköpostissa. Myös henkilöiden, jotka haluavat osallistua kokoukseen paikan päällä, 
toivotaan ilmoittautuvan etukäteen. 

Ilmoitathan samalla, jos tarvitset apua ilmaisen Zoom-sovelluksen lataamiseen ja käyttöön!  
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Sándor Csoóri 

Maailman matkaava kylmä väristys 

Katkelma runoelmasta, jaksosta ”Jäähyväiset Suomelle” 

 

Kukapa tietää, mitä huominen tuo: 

uuden päivän, korkealla aukeavat ruusut? 

Liehakoivan meren, rannan täynnä hylkyjä? 

Vai tekeekö tuloaan ylevä romahdus, ilman puheita 

ja profeettoja niin kuin mikäkin barbaarinen sydänkohtaus? 

 

Kaikki on nyt käden ulottuvilla, myös se, 

joka on kaukana, niin kuin ei ikinä olisi ollut 

etäisyyksiä ja aikaa, niin kuin emme vuosisatoja 

olisi usein vartoneet yhtä ainoaa sanaa, 

että tulevaisuus valepuvussa kuuluu meille. 

 

Jo kuiskaus riitti. Uuden jumalan nimi. 

Uni meristä. Sillä elämä 

tahtoi elää, eikä vain loassa tahi 

väliaikaisuuden tukahduttavassa hurmiossa…  

Elää? Elää kauemmin kuin itse elämä! 

 

Minä astelen täällä vieraana Revontulten  

armosta. Puut ja laiturin kivet kananlihalla, 

myös merelle tähyävien patsaitten lävitse 

käy maailman matkaava kylmä väristys. 

Kumarrun silittämään merta, niin kuin se, 

joka ei enää pysty mihinkään, vain rakastamaan. 

 

(Teoksesta Sándor Csoóri: Ei kukaan, vain ystäväsi. Suomentaneet ja toimittaneet Hannu Launonen ja 

Béla Jávorszky. WSOY 1995. Toinen painos.) 



Lue lisää Ildikósta ja  Pisanka-munien symboleista, kokonainen 

haastattelu löytyy kotisivuiltamme:  

https://suomiunkari.fi/osastot/helsinki/ 

Teksti: Fekete Ildikó 
Suomennos: Zsuzsánna Fehér ja Irene Wichmann  

Kuvat:Vermes Tibor, www.himesek.hu   

 

Mistä kirjasi Viasszal írt üzenet (Vahalla kirjoitettu viesti)  kertoo?   

Kirjassani yritin jakaa kaiken, mitä tiedän Pisanka-munista. On olemassa 

useita munankoristelutekniikoita. Itse olen kirjoitetun taitaja. Kirjoitettu 

tarkoittaa sitä, että mehiläisvahalla tehdään munaan kuvioita, minkä   

jälkeen ne värjätään. Vahan peittämä osa ei värjäydy, ja kun vahaa            

sulatetaan, munan alkuperäinen väri muodostaa kuvion. Tätä tekniikkaa 

kutsutaan kirjoitetuksi edellä mainittujen symbolien takia, eikä nimitys ole 

yhteydessä kirjoitettuun tekstiin, jollaista voi löytyä vain moderneista  

kuvioista. Kauan sitten ei tarvinnut kirjoittaa mitään, sillä silloin kuvioiden 

ja symbolien merkitykset olivat vielä tuttuja, eli pelkkä kuva riitti.  

Ehkä ei tule edes ajatelleeksi, kuinka monella paikkakunnalla tehdään  

ainutlaatuisia Pisanka-munia, jotka eroavat kaikista muista. Kirjassani esittelen tuntemiani unkarilaisten alueiden           

pääsisäismunia. Sen alussa on tekninen kuvaus, josta lukija voi saada vihjeitä Pisanka-munien 

koristeluun. Toinen osa on kokoelma 15 alueen pääsiäismunia.  Minulle oli hyvin tärkeää, että 

kirja herättäisi niidenkin mielenkiintoa, jotka haluavat virittäytyä pääsiäiseen, mutta eivät      

haluaisi itse koristella munia. Onneksi kuvien laatu mahdollistaa tämän, sillä kirja ei ole vain 

tietokirja vaan myös pääsiäisalbumi. Olen erityisen ylpeä siitä, että unkarin lisäksi kirja on     

ilmestynyt myös englanniksi, joten sen voi löytää eri puolilta maailmaa. Niinpä tämä palanen 

unkarilaista kulttuuria on kaikkien ulottuvilla.   

 

Luennoissasi ja videoissasi puhut siitä, että Pisanka-munia annettiin muillekin kuin pojille. Kenelle pääsiäismunat anne-

tiin lahjaksi ja millaisia uskomuksia niihin liittyi?  

Yleisin lahjoitusperinne on se, kun tytöt antavat pääsiäismunia pojille locsolásin 

(kastelun) vastineeksi. Tämä ei kuitenkaan ollut kaikkialla näin. Zengővárkonyissa 

kummitäti antoi niitä kummityttärelleen, Bátassa taas nuoret tytöt lahjoittivat niitä 

toisilleen. Täällä se kuului komatáliin. Komatál on pullalla (kalács), viinillä ja        

pisankamunilla täytetty astia. Tytöt vahvistivat niillä ystävyyttään; jos he vaihtoivat 

komatália, se tarkoitti ikuista ystävyyttä, ja heidän tuli auttaa toisiaan                

loppuelämänsä ajan. Aikoja sitten koristeltuja munia laitettiin myös hautaan      

vainajan viereen – tätä ei nykypäivänä enää tehdä. Se kertoo kuitenkin, että munat 

olivat läsnä elämän tärkeissä hetkissä, kuten parinvalinnassa tai matkalla            

tuonpuoleiseen.  

Fekete Ildikó és a hímes tojás 

https://suomiunkari.fi/osastot/helsinki/


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 

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 

Taloudellisista ja ympäristösyistä yhdistyksemme siirtyy toistaiseksi yksinomaan              

sähköiseen tiedottamiseen.  

Jos et ole vielä ilmoittanut yhdistykselle sähköpostiosoitettasi, pyydämme                

ilmoittamaan sen mahdollisimman pian. Toiminnasta tiedotetaan myös                     

verkkosivullamme  https://suomiunkari.fi/osastot/helsinki/ sekä Facebookissa.  

Hallituksen yhteystiedot 

Jäsenlehden taitto Zsuzsánna Fehér 

Kirja- ja elokuvapiiri. Katso lisää kotisivultamme https://suomiunkari.fi/osastot/helsinki/ 

                                      Tapahtumaan ilmoittaudutaan verkkosivullamme olevan lomakkeen kautta.  

 

Pääsiäistapahtumia kotisivulla ja Facebookissa. Virtuaalinen locsolás (kastelu), lisätietoja  julkaistaan 

Facebook-sivullamme 29.3.21.  

 

Viime vuodelta pandemian vuoksi siirtynyt Heino Nyyssösen esitelmätilaisuus toteutetaan huhtikuussa 

Zoom-sovelluksen avulla. Tiedotamme asiasta tarkemmin kotisivullamme ja sähköisellä tiedotuslistalla. 

Tilaisuus liittyy yhdistyksemme ja Suomi-Unkari Seuran 70-vuotisjuhlavuoteen. 

 

Mahdollisista muista tapahtumista tiedotamme kotisivullamme sekä sähköisellä tiedotuslistalla. 

https://suomiunkari.fi/osastot/helsinki/

