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AKSELI GALLEN-KALLELA

(1865–1931)

Akseli Gallen-Kallela talán a leg-
ismertebb finn képzőművész. Mun-
kái közül mindenekelőtt a századfor-
duló finn nemzeti romantikájának
jelentős részét alkotó Kalevala-
illusztrációk jutnak eszünkbe. Sok-
oldalú munkásságába nemcsak fest-
mények tartoznak, hanem grafikák
és iparművészeti alkotások is.

Axel Gallén (1902-től Akseli
Gallen-Kallela) a finn Művészeti
Egylet (Suomen Taideyhdistys) rajz-
iskolájában tanult, majd tanulmá-
nyait 1884–89 között Párizsban
folytatta. 1892-ben Észak-Karjalába
utazott nászútra, s a születő Karjala-
hevület, a karelianizmus egyik fon-
tos kezdeményezőjévé vált. A kare-
lianizmus mozgalmának vezéralak-
jai a különböző területek művészei
voltak, akik az eredeti finn identitást
a romlatlan Karjalában, a finn nép-
költészet szülőhelyén keresték.

1895-ben a Gallén család a kö-
zép-finnországi Ruovesibe költözött,
ahol felépítették a Kalela nevű vil-
lát. Gallen-Kallela itt készítette el
legjelentősebb munkáit. Munkás-
ságában szerencsés módon egye-
sültek a nemzeti és a nemzetközi
vonások; sokat utazott, két évig la-
kott többek között Kelet-Afrikában
(1909–11), 1923–26 között pedig az
Egyesült Államokban dolgozott.
1919-ben művészeti professzorrá ne-
vezték ki.

Gallen-Kallela munkásságának
első szakaszát a realizmus és a natu-

ralizmus jellemzi. E korszak legje-
lentősebb műve az edelfelti (→) ha-
tásokat mutató Poika ja varis (1884)
és a naturalista Akka ja kissa (1885).
A Párizsban festett Aino-triptichon
(1891) és a Sammon taonta (1893)
már a kalevalai témákhoz vezet át,
de stílusuk még realista. A szimbo-
lizmus felé mutató átmeneti kor-
szakból említést érdemel a Prob-
leema, amelyik később Symposion
(1884) néven vált ismertté.

A Sammon puolustus (1896)
című festményével kezdődik az is-
mertebb szimbolista, nemzeti roman-
tikus Kalevala-munkássága, amely
többek között a Lemminkäisen äiti
(1897), a Joukahaisen kosto (1898),
ill. a népballadán alapuló Velisur-
maaja (1897) festményekkel foly-
tatódik. A Kullervon kirous (1899)
az előzőknél realistább stílusban ké-
szült. Az 1900-as párizsi világkiállí-
táson nagy sikert arató finn pavilon
(→ Gesellius–Lindgren–Saarinen)
Kalevala-témájú freskóit Kallela
festette. Az 1920-as években kissé
átalakítva  újrafestette ezt a Nemzeti
Múzeum előcsarnokában.

Gallen-Kallela munkásságába a
Kalevala mellett más témák is bele-
tartoztak, többek között tájképek és
portrék is. Az előbb említettektől
igen távol állnak az afrikai idők fest-
ményei, ezek színei vakítóan izza-
nak, stílusuk felszabadult, formáik
szabadabbak.



MIKA HÄKKINEN

(1968–)

Mika Häkkinen, a Forma-1 autó-
versenyek második finn világbajno-
ka (az első Häkkinen menedzsere,
Keke Rosberg → volt 1982-ben),
már hatéves korában elindult go-kart
versenyen. E műfajban 1981–86 kö-
zött ötször lett finn bajnok. A For-
mula-versenyeken 1987-ben mutat-
kozott be, a különböző alacsonyabb
osztályokban rendre jó eredményt
ért el (1990-ben brit Forma-3 bajnok
lett), mígnem 1991-ben végre bemu-
tatkozhatott a Forma-1 világában is.

Itt az első három év nem hozott
komolyabb sikert Häkkinen számá-
ra, 1994-ben viszont a VB pontver-
senyében már a 4. helyen végzett.
Ezt ismét három közepes év követte,
az 5–7. helyeken zárt. Élete első

nagydíj-győzelmét csak 1997-ben
aratta, Jerezben.

Ilyen előzmények után vágott ne-
ki az 1998-as évnek, egy kitűnően
felkészített McLaren-Mercedes autó-
ban. (Häkkinen híres hűséges termé-
szetéről: 1991–92-ben Lotus kocsi-
ban ült, de azóta a McLaren istálló
tagja. Ez egyébként fordítva is igaz,
az istállófőnök, Ron Dennis a gyen-
gébb évek ellenére is bízott benne.
Különösen közel kerültek egymás-
hoz Häkkinen 1995-ös adelaide-i sú-
lyos balesete után, amikor sokáig
kérdéses volt, autóba tud-e még va-
laha is ülni.)

Az 1998-as évad a McLaren, va-
lamint a Ferrari istálló (soraiban a
háromszoros világbajnok Michael
Schumacherrel) külön párbajának

ígérkezett. Häkkinen szenzációsan
kezdett, az első két futamot meg-
nyerte, később azonban a német
utolérte. Az utolsó előtti versenyen,
a Luxemburgi Nagydíjon Häkkinen
taktikus versenyzéssel megelőzte ve-
télytársát, így a mindent eldöntő ja-
pán versenyt négypontos előnnyel
várhatta. S miután a szigetországi
nagydíjat Schumacher műszaki hiba
miatt feladta, Mika Häkkinen a futa-
mot  megnyerve 1998 Forma-1-es
világbajnokaként szállhatott ki ko-
csijából.

A 179 cm magas, 70 kg súlyú,
megnyerő modorú, mindig mosoly-
gós Häkkinen – akit a türelmesség
világbajnokának is tartanak – össze-
sen nyolc versenyt nyert 1998-ban,
ennél többet egy idényben csak
Mansell (1992) és Schumacher
(1995) gyűjtött össze, ők egyaránt
kilencszer örülhettek.

A finn autósport a nyolcvanas
évek elejétől kezdve rendkívül jó
eredményeket ért el, Häkkinen For-
ma-1-es győzelme mellett a rallyver-
senyzők sorra nyerték a világbajnok-
ságokat, Juha Kankkunen négyszer
(1986, 1987, 1991, 1993), Tommi
Mäkinen háromszor (1996, 1997,
1998) lett világelső, Timo Salonen
(1985), Hannu Mikkola (1983), és
Ari Vatanen (1981) pedig egyszer-
egyszer  végzett az összetett pont-
verseny élén.



JUICE LESKINEN

(1950–)*

Juhani Leskinen egy kelet-finn-
országi segédmunkás fia. Négyéves
korában már tudott olvasni, és saját
bevallása szerint azóta igyekszik
megtanulni írni. Az olvasás fontos
szerepet töltött be Juice gyermekko-
rában, mielőtt iskolába ment volna,
már elolvasta az Ismeretlen katonát
(→ Linna) és a Hét testvért (→
Kivi). Szülőfaluja, Juankoski egy vi-
déki kis ipartelep volt, ahol még a
hatvanas években sem számított
megszokottnak, hogy egy segédmun-
kás fia bejusson a középiskolába, sőt
sikeresen elvégezze azt. A gim-
názium után Juice Leskinen beirat-
kozott a tamperei tolmács- és fordí-
tóképző intézetbe, de tanulmányait
nem fejezte be. A nyelvekkel való
kapcsolatát azonban nem szakította
meg, éppen ellenkezőleg, nemcsak
kiváló dalszövegíró, hanem költő,
közíró és fordító vált belőle.

Leskinen első együttese a tam-
perei diákközegben szerveződött
Coitus.Int volt. Az együttest eleinte
négy kezdő gitáros alkotta, később
hozzájuk csatlakozott még két fiú,
az egyik a dobot hozta, a másik
pedig az erősítőket. Az első
lemezük, a Per Vers, runoilija nem
hozott sikert. Az áttörés 1974-ben
következett be: Juice Marylin és
Jyrki Boy című dala listavezetővé
vált. Akkoriban sokan hullócsillag-
nak tartották őt, de ennek ellenére
több mint két évtizede a finn rock-
zene csúcsán áll.

Juice Leskinen szerzeményei kö-
zül a Syksyn sävel és a Viidestoista
yö mára már klasszikussá vált. Alko-
tásai között sajátos csoportot alkot-
nak azok a dalok, amelyek Finnor-
szág térképét rajzolják meg: Hauho,
Heinolassa jyrää, Ilomantsi, Juan-
koski here I Come, Jäminkipohja
Boogie, Kuopio tanssi ja soi, Tam-
pere by night, Bluesia Pieksämäen
asemalla. Juice több ízben bejárta
Finnországot, a gitárja Finnország
formáját mintázza, s koncertjeit sok-
szor a finn himnusszal fejezi be,
amelyhez közönsége lelkesen csatla-
kozik.

Juice Leskinen legfontosabb
együttese a Slam és a Grand Slam
volt. Legérdekesebb nagylemezei a
Dokumentti és az Ajan Henki, ame-
lyeken Juice nemcsak énekel, hanem
minden hangszeren is ő játszik egye-
dül. Szinte minden szerzeményét
áthatja sajátos humora.

Első regénye – Kuka murhasi
rock’n roll tähden – 1979-ben jelent
meg. Több színdarabot is írt, ezek
közül az első az Isänmaan toivo.
Verseskötetei: Sonetteja laumalle
(1975), Päivää (1984), Iltaisin, kun
veneet tulevat kotiin (1990), Räkä ja
roiskis (1992), Vaikuttajat korvis-
samme (1993), Äeti (1994).

——————————————
* 2006-ban elhunyt. (A szerk.)


