kimpassa

Suukko aina erotessa
Mies, rummut ja matkalaukku. Tämä satsi tipahti Helsingin asemalle Moskovanjunasta 1970. Eipä aavistanut unkarilainen Oszkar Végvári silloin, että nurkan
takana odotti Ulla Sironen ja loppuelämä pohjolassa.
TEKSTI SANNA SARENIUS KUVAT EIJA LINDSTRÖM

Oskari ja Ulla mat
kustavat nykyään
lähes vuosittain
Unkariin. Ensimmäis
tä kertaa he tekivät
matkan 1983, jolloin  
tärkeintä oli tavata
Oskarin äiti Buda
pestissä.
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una nytkähti liikkeelle
Moskovasta kohti Helsinkiä 1970. Nelikymppinen
unkarilainen muusikko
Oszkar Végvári, suomalaisittain Oskari, oli matkallaan Suomeen vaihtanut Moskovassa junaa ja
kuullut, että matka kestää vielä puolitoista päivää.
Oskari vaipui uneen. Kolmen aikaan aamuyöllä hän heräsi ja säikähti pahanpäiväisesti huomatessaan,
että on aivan valoisaa. Joko oli ajettu
Helsingin ohi? Junapalvelija rauhoitteli huvittuneena, että matkaa oli
jäljellä useita tunteja. Kuinka Oskari
olisi voinut tietää, että kesällä Suomessa on yölläkin valoisaa.
Oskaria odotti vaatimaton yksiö
unkarilaisen muusikkoystävän luona Lönnrotinkadulla, mutta mies oli
tyytyväinen, sillä sänky oli hyvä ja
paikka siisti. Jo samana iltana miehet esiintyivät Sly Boys Duo -yhtyeenä Iso Roobertinkadun yöbaarissa.
Suomalainen Ulla Sironen oli samaan aikaan pyytänyt Taivaan Isältä ystävää, joka kohtelisi häntä lempeästi.

Rakkautta ja kyyneliä
Helsingin rautatieaseman lähellä sijaitsevassa ravintola Viktoriassa tapahtui jotakin kohtalokasta.
Ulla Sironen oli tullut ystävänsä
kanssa kuuntelemaan unkarilaista
duettoa. Illan aikana Oskari kuuli
eräältä ravintolan asiakkaalta, että
kaunis nainen katselee häntä. Tauolla hän viittoi Ullan juttelemaan ja
he sopivat, että Ulla odottaa, kunnes
Oskarin työvuoro päättyy.

”Huomasin,
että Oskari on
todella kohtelias
ja lempeä.”

Oskari (vas.) soitti
Kovács Szextett
-yhtyeessä 1968.
Oskari on laulava
rumpali. Sly Boys
Duossa hänen
bravuurinsa oli
Spanish eyes.

Hetkeä myöhemmin parivaljakko
suuntasi yhdessä Ullan kotiin.
Kun Oskarin määräaikainen työlupa Suomessa loppui, Oskari ja Ulla erosivat, kera kyynelten, ja Oskari
palasi kotimaahansa.

Korvan vieressä karvat
Yhteydenpito jatkui kirjeitse ja puhelimitse, vaikka Oskarin suomen
kieli oli vielä alkeellista. Kerran Ulla
ihmetteli, kun Oskari kertoi, että hänellä on nyt korvan vieressä karvat.
– Sitten muistin vinkanneeni hänelle, että kannattaisi kasvattaa pulisongit, jotka olivat silloin muodissa,
Ulla nauraa.
Kun Oskari seuraavaksi kutsuttiin
Saksaan soittamaan, Ulla matkusti
sinne häntä tapaamaan, ja pari vietti
aikaa yhdessä. Työrupeaman päätyttyä Oskari suuntasikin suorinta tietä
Suomeen.
– Tällä tiellä olen edelleen, 37
vuotta myöhemmin, Oskari toteaa.

Huumoria ja telepatiaa
Yhteisen kielen myötä Ullan ja Oskarin väliltä alkoi löytyä enemmänkin
yhteistä.
– Huomasin, että Oskari on todella
kohtelias ja lempeä, Ulla kertoo.
Oskari rakastui Ullan kauneuteen
ja siihen, että hän on hyvä ihminen.

Ulla-Maija
Végvári
Syntynyt 1930
Tampereella,
ent. Sironen,
o.s. Sinivirta.
Asuu Keravalla.
l Työskenteli
Valtion eläinlääketieteellisessä
laitoksessa osastosihteerinä.
l Kaksi tytärtä,
kolme lastenlasta ja viisi lastenlastenlasta.
l

Oszkar
Végvári
Syntynyt 1931
Budapestissä.
Asuu Keravalla.
l Työskenteli
muusikkona ja
Invalidiliiton autonkuljettajana,
l Tytär ja poika
sekä neljä lastenlasta.
l

– Ulla seisoi yöllä ikkunan edessä
odottamassa, että hänen teini-ikäiset tyttärensä tulevat kotiin. Ajattelin, että äidillä, joka ei yöllä nuku
vaan katselee tyttäriensä perään, on
sydän paikallaan, Oskari kertoo.
Pariskuntaa yhdistää myös samanlainen huumori. Ajatuksetkin
kulkevat yhtä rataa; sama asia saatetaan sanoa yhtä aikaa.
On myös asioita, joista ajatellaan
eri tavoin.
– Ensimmäisten vuosien ajan ajattelin aina, että Oskari vielä lähtee, Ulla muistelee.
– Minua tällaiset puheet vain suututtivat, vaikka en näyttänytkään
suuttumustani Ullalle, Oskari lisää.
Ulla oli ollut aikaisemmin naimisissa kerran, Oskari kaksi kertaa, joten kumpikaan ei pitänyt avioliittoa
itsestäänselvyytenä.

Häämatkalla kauppahallissa
Ulla ja Oskari vihittiin maistraatissa 1977. Häämatka tehtiin jalkaisin
kauppahalliin, mistä ostettiin erilaisia herkkuja. Sitten mentiin Ullan
veljen työpaikalle valtioneuvostoon,
missä kilisteltiin samppanjaa ja herkuteltiin.
1970-luvun Suomessa Oskarin
syntyperä ei herättänyt kummeksuntaa.
– Silloin Suomessa oli hyvin vähän
maahanmuuttajia. Nykyään asennoituminen ulkomaalaista kohtaan
on paljon huonompi, Oskari sanoo.
Myös avioliittoon toisen kulttuurin edustajan kanssa suhtauduttiin
suopeasti.
– Jotkut ehkä katsoivat pitkin nenänvartaan, mutta taisin olla niin
rakastunut, etten huomannut sitä
enempää, Ulla pohtii.
Enemmän kummasteltiin pariskunnan julkisia rakkaudenosoituksia. Kerran kun pari istuskeli olutravintolassa käsi kädessä ja suukotteli,
joku alkoi äänekkäästi kummastella,
että jos hän olisi noin rakastunut, ei
hän viitsisi täällä kapakassa istua.
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”40 vuotta sitten täältä
oli vaikeaa löytää
edes valkosipulia.”
– Se mikä muille näytti yltiöpäiseltä rakastumiselta,
oli meille aivan tavallista yhdessä olemista, Ulla summaa.
Oskari sai työpaikan alkuun Ullan veljen omistamasta antenniliikkeestä. Myöhemmin mies pääsi
autonkuljettajaksi Invalidiliitolle ja viihtyi siellä eläkepäiviin saakka.
– Minulta on joskus kysytty, mitä teen, jos sota syttyy. Olen vastannut olevani suomalaisten puolella, sillä olen suomalainen. Tämä maa antaa minulle leivän,
ja sen puolesta menen vaikka tappamaan jos tarve
vaatii, Oskari toteaa.

Ruuanlaittoa ja jalkapalloa
Ruoka merkitsee Oskarille paljon, ja hän valmistaa sitä usein myös unkarilaiseen tapaan.
– Olen tyytyväinen, että nykyään Suomesta löytyy
kattava valikoima erilaisia mausteita. 40 vuotta sitten
oli lähes mahdotonta löytää mistään edes valkosipulia, Oskari muistelee.
Ruuanlaiton lisäksi Ullan ja Oskarin yhteinen rakas
harrastus on matkustaminen. Jokavuotisten Unkarin-matkojen lisäksi he ovat matkanneet muutenkin
ympäri Eurooppaa.
– Jalkapallon seuraaminen on yhteinen intohimomme. Katsomme sitä yhdessä paljon televisiosta,
Ulla kertoo.
Ulla on oppinut Oskarilta hyvin säännöllisen elämänrytmin. He syövät ja juovat kahvit joka päivä samaan aikaan. Aamutoimien jälkeen Oskari tarjoilee
Ullalle kahvin sohvalle kera sanojen ”tässä kahvisi,
kultaseni”.
Perjantaina pariskunnalla on saunapäivä, ja siihen
he valmistautuvat koko päivän ajan. Tuuletetaan vuodevaatteet, pyykätään ja siivotaan sekä käydään kaupassa. Ihanaa arkea.

Taistelu sairautta vastaan
Pariskunnan elämä ei ole aina ollut auvoista. Hiljattain heitä koeteltiin raskaasti, kun Ulla sairastui vakavasti.
– Oskari oli minulle korvaamaton tuki taistelussa
syöpää vastaan. Sairaus oli meille valtava shokki ja
muutti meitä molempia, Ulla kertoo.
Sairauden aikana Oskari kävi kaupassa, laittoi ruuan, siivosi ja opetteli jopa käyttämään mankelia.
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� ET:n säilöntäkilpailun parhaat ohjeet
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”Oskari kysyi, riittääkö,
että hän pyytää
anteeksi. Riitti se.”

ET KLASSIKOT -keittokirja.
Lukijoiden parhaat reseptit 40 vuoden ajalta.

– Kun Ulla oli sairaalassa, joka päivä kello puoli
kaksi hain Ullan tyttären Eijan, ja menimme yhdessä
sairaalaan, Oskari kertoo.
Kun syöpä lopulta oli poissa, helpotus oli sanoinkuvaamaton.
– Heureka! Voi hyvänen aika! Oskari kommentoi
uutisen kuultuaan. Ulla meni polvilleen ja kiitti Jumalaa.

Riita poikki ennen yötä
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Erimielisyyksiäkin pariskunnalla on ollut. Useimmiten ne liittyvät aivan pieniin asioihin, ja vanhemmiten kinaa on tullut hieman enemmän.
Kerran Ulla pyysi Oskaria katsomaan maalaustaan.
Kun Oskari sitten tuli katsomaan valmista taulua,
mies totesi: ”Minun mielestäni näyttää, että tuo tyttö
seisoo tuon koiran päällä.”
Ulla ei voinut käsittää, miksei Oskari ollut sanonut
mielipidettään aiemmin, kun asialle oli vielä tehtävissä jotakin.
– Aloitin mykkäkoulun. Seuraavaksi Oskari tuli kysymään, että riittääkö, että hän pyytää anteeksi. Vastasin, että kyllä se riittää. Sinä iltana suukottelimme
sängyssä vielä normaalia enemmän, Ulla muistelee
eripuraa.
Ulla ja Oskari menevät aina hyvällä mielellä nukkumaan. Pariskunta antaa myös suukon aina erotessaan, vaikka toinen lähtisi vain lähikauppaan.
– Koskaan ei tiedä milloin näkee viimeistä kertaa,
Oskari toteaa.

Haaveissa matka Balatonille
Ulla on toisinaan ajatellut, että heidän olisi vanhemmiten järkevää muuttaa kerrostaloon.
– Mutta minä haluan asua läheltä lapsia ja lapsenlapsia hankitussa rivitaloasunnossa Keravalla mahdollisimman pitkään, Oskari kertoo. Ullan lapset ja
lapsenlapset ovat hänelle tärkeitä. Oskarin poikaa ja
tytärtä pari tapaa aina Unkarissa käydessään.
– Niin kauan kun saamme elää yhdessä ja pystymme yhteisvoimin hoitamaan asiat, meillä on mukavaa, Ulla pohtii.
– Nyt kun sairaus on poissa, suuri yhteinen haaveemme on lähteä koko perheen voimin Balaton-järven rannalle Unkariin. 

