
 

ÄIDINKIELI: unkarilaisten satujen maailma 

Unkarilaisen kirjailijan Ervin Lázárin rakastetut sadut antavat ajattelemisen aihetta niin nuorelle kuin hieman 

vanhemmallekin lukijalle. Satua voidaan hyödyntää esim. aamunavauksessa tai se voidaan lukea 1.‒3. luokan 

oppilaille virikkeeksi, jonka pohjalta oppilaat voivat piirtää tai maalata. Satua ja sen sanomaa voi analysoida myös 

hieman vanhempien oppilaiden kanssa.   

SSSiiinnniiinnneeennn jjjaaa KKKeeellltttaaaiiinnneeennn  
Ervin Lázár (kirjasta A hétfejű tündér ) Suom. Irene Wichmann 

Kerran kaksi väriläikkää ‒ sininen ja keltainen – tipahti vierekkäin paperille. Ihan lähekkäin, reunat 

vastakkain. 

- Ettekö menisi hieman kauemmas? – sanoi Sininen ärtyneenä. 
- Menkää itse – vastasi Keltainen ‒ ja sitä paitsi voisitte kai tervehtiä! 

 
Samalla se olisi kääntänyt selkänsäkin, sillä se piti Sinistä mitättömänä värinä – mutta sepä onkin 

väriläikälle hankalaa, sillä eihän se osaa sen paremmin siirtyä kuin kääntää selkäänsäkään. 

- Minäkö muka tervehtisin?! Keltaista! murahti Sininen halveksivasti ja olisi varmasti nyrpistänyt 
nenäänsä, jos sillä olisi sellainen ollut.  

- Ette suinkaan tarkoita, että minun pitäisi tervehtiä ensin? 
- Kyllä vain. Ellette sattuisi huomaamaan, minä olen Sininen! 
- Sallikaa minun nauraa -  sanoi Keltainen ivallisesti -, tehän olette maailman mitättömin väri, eihän 

teistä voi puhua samana päivänäkään kuin minusta…ja olkaa hyvä älkää nojailko reunaani. 
- Ensiksikin te kyllä nojaatte minun reunaani, toiseksikin minä väritän taivaan, meren, vesistöt – 

kauneimmat kukatkin ovat sinisiä, ja ihmissilmistä juuri siniset ovat kauneimmat. Kuvitelkaa nyt 
keltasilmäistä ihmistä…huh…tai keltaista vettä! Miten te ylipäänsä kehtaatte puhutella minua? 

- Ainahan minä olen tiennyt, että te olette mitätön, mutta että tässä määrin! Se on sentään liikaa! 
Vai ovat siniset kukat muka kauneimpia! Oletteko nähnyt kevätesikkoa? Tai syksyistä metsää? Te 
olette liian ahne. Väritätte koko taivaan ja meren, pelkkää sinistä vain kaikkialla. Ikävystyttävää. 
Minä olen maltillinen, enkä ikävystytä koskaan… Kuulkaa, tämä alkaa jo olla sikamaista, tehän 
tungette jo minuun…joudun kokonaan varjoon, minusta on jäljellä enää pikku täpliä, ja ellette 
muuten sattuisi tietämään, minä polveudun Okran suvusta. 

- Okran?! Ja vielä kerskutte! Mikä suku se sellainen on? Minun esi-isäni ovat paljon hienompia, heistä 
ei kukaan esimerkiksi olisi tungetellut tuolla tavoin kuin te! Minä olen Ultramariini, ettäs tiedätte! 

- Pah! – aloitti Keltainen teatraalisesti, mutta silloin olivat molemmat väriläikät jo sulautuneet 
yhteen, eikä sille jäänyt aikaa lopettaa lausettaan, sillä pieni poika, jonka 
siveltimestä ne olivat tipahtaneet huomasi ne, ja huudahti: 

- Voi, miten kaunis vihreä täplä! 

 



Unkarilaista lastenkirjallisuutta on käännetty myös suomeksi. Voit tiedustella seuraavien kirjojen saatavuutta 

kirjastoista.  

 
Viluinen kuningas. Käännöksiä ja mukaelmia unkarilaisesta lastenrunoudesta.  
Valikoinut ja mukaillen suom. Tuomo Lahdelma. Atena, 1992. 

Éva Janikovszky: Aina minä. Suom. Marita Kansikas. Tammi, 1980. 
Éva Janikovszky: Jos minä olisin aikuinen. Suom. Risto István Kecskeméti. Tammi ja Corvina, 1975. 
Éva Janikovszky: Napoleon ja Noponen. Suom. Outi Kecskeméti. Tammi, 1972. 

Ylen nettisivuilla on nähtävissä videoita Petri Hiltusen kuvittamista saduista. Hänen tärkeimpänä innoittajanaan on 
ollut Viljo Tervosen kokoaman satukirja Puolitoistavuotias kuninkaanpoika — unkarilaisia kansansatuja 
Transsilvaniasta. http://yle.fi/elavaarkisto/artikkelit/petri_hiltusen_hurjat_sadut_79187.html#media=79172  

Lisää tietoa unkarilaisesta lastenkirjallisuudesta ja kirjallisuudesta laajemminkin löydät seuraavista osoitteista: 

http://suomiunkari.fi/kulttuuri/lukuvinkkeja-lapsille/  
http://suomiunkari.fi/kulttuuri/unkarin-kirjallisuus/  
 
Koonnut Anniina Hyttinen. 
Voit antaa palautetta: toimisto@suomiunkari.fi 
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