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FINN-KÉP A MAGYAR MŰVÉSZETI 
ÉLETBEN A SZÁZADELŐN 

A z 1980-as évek politikailag átmeneti állapotban lévő 
Magyarországán nyilvánosan is lehetővé vált az ár
nyalt művészi és történelmi gondolkodás. A művé

szetben megindult differenciálódás irányzatok (stílusok, tí
pusok, műfajok) sokaságát eredményezte, a történelmi gon
dolkodásban az alternatívákat felmutató korok, korszakok 
vizsgálata került előtérbe. Ilyen volt a századforduló kora is, 
mely művészetében az arisztokratikus, csak a technikai tö
kélyt preferáló akadémizmussal (és műfajaival: a festészettel, 
szobrászattal) szemben támadást intézett, ami egyúttal Ma
gyarországon a fennálló feudális viszonyok s a művészet 
azokhoz kapcsolódó funkciói elleni támadást is jelentett. Át
menet volt az a kor Magyarországon a polgári demokrácia s 
a modernizmus felé, s mint átmenet, többféle lehetőséget 
kínált. A művészettörténet figyelme ezért is fordult a század
forduló művészeti mozgalmai és a kortárs kultúrpolitika, va
lamint a már polgári jellegű művészeti szervezetek működése 
felé. 

Ideológiatörténeti vizsgálódások (Jurecskó László) mutat
ták ki, hogy a kultúrpolitika — még 19. századi örökségként 
— meghatározó szerepet játszott a művészeti életben, s hogy 
bár a 19. század liberalizmusán és a nemzeti eszmén nyugo
dott, új elemeket hordozott. Ezek: az uralkodó osztály és 
történelmi szereptudata helyett a nemzeti kultúra tradíciója a 
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népművészet, megteremtője az erre támaszkodó képzőmű
vészet, mely megnemesíti az ipart is, s bevonulva az iskolákba 
a társadalmi haladás kulcsa lesz. E K. Lippich Elek miniszté
riumi osztályvezető, majd miniszteri tanácsos nevéhez fűződő 
koncepció elsősorban finn, s másodrészben 19. századi angol 
példákra (Ruskin, Morris elveire) támaszkodott.1 

Hasonlóképpen a századforduló irányzatokban gazdag 
művészetét feltáró művészettörténeti munkák (eredményük a 
Magyar művészet 1890-1919-ig két kötete, Budapest, Akadé
miai Kiadó, 1981) egy része azon művészek, csoportok tevé
kenységével foglalkozott, melyek a fenti programot látszottak 
megvalósítani, így elsősorban ruskini, morrisi ideákat követ
tek, részének tekinthetők a nemzetközivé váló Arts and Crafts 
mozgalomnak, másrészt műveik finn párhuzamokat és ha
tásokat mutatnak. Ilyen volt a gödöllői művésztelep és a 
Fiatalok építészcsoport.2 

Miként az 1980-as évek megújuló Magyarországa előtt 
egyik lehetséges útként a finn példa állott, úgy lehetett ez a 
századfordulón is. Történelmi-ideológiai okait jól megvilágít
ja K. Lippich Elek finnekről írt cikke (1908), aminek hátte
rében Jankó János néprajzkutató 1897-98-as finnországi ta
pasztalatairól írt beszámolói és az 1900-as párizsi világkiállí
táson látott finn művészet és építészet álltak, s aminek korábbi 
változatát (1906-7) kéziratban ismerjük. (Ez a dátum egybe
vág a finn-magyar művészeti kapcsolatok felvirágzásával.) A 
finn példa lényege szerint a nemzet fenntartásának, társadal
mi-gazdasági-kulturális kibontakozásának alapja a nemzeti 
önismeret. A finn önmegismerés a paraszti kultúra tanul
mányozása révén valósult meg, s mint Lippich írja, hazafias 
jelszavak nélkül. Hasonlóan csendes, kitartó munka Magyar
országon is megindult a 19. század végén, s lendületet vett K. 
Lippich Elek állami támogatásával, de egyfelől egy olyan 
történelmi szituációban, melyben — magának Lippichnek 
ostorozó szavai szerint is — a nemzeti jelző kiüresedett szó
lammá, a mögöttes munka hiányát elfedő közhellyé vált, s ez 
kihatott a megújult nemzeti stílusfogalomban gondolkodók 
írásainak fogadtatására is: ellenérzéseket szültek. Másfelől a 
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századforduló Magyarországán a paraszti már nem fedte a 
népit (tekintettel az iparosodás következtében rétegzettebbé 
való társadalomra), a nemzeti a magyart (tekintettel a nem
zetiségekre és vallási különbözőségekre a társadalomban). A 
korabeli művészet is több gyökérből táplálkozott (Róma, 
München, Párizs), műfaji és stiláris pluralizmus jellemezte. 
A mindezt tárgyilagosan számbavevő nemzeti önismereti 
folyamat nem zajlott le Magyarországon. Minta sem lett 
volna hozzá. A finn példa tehát egyrészt csak azok számára 
vált fontossá, akik a nemzeti stílus mint szimbolikus jelentést 
hordozó és kreálható képződményben gondolkoztak, s ezzel 
tulajdonképpen az akadémizmuson belül maradtak újító 
szándékukkal (ezt tükrözik K. Lippich Elek írásai), de más
részt azok számára is, akik a művészi eszközök megújításában 
kerestek támpontokat az akadémizmus (historizmus, eklekti
ka) ellen, egy új, modern stílushoz (mint a gödöllői Torockai-
Vigand Ede, a Fiatalok közé tartozó Kós Károly). Habár ez 
utóbbiak finnekről szóló írásai is tartalmaznak a nemzetire 
vonatkozó koncepciót (mint az akadémizmus és a modernség 
között átmenetet képviselő gödöllői mester, Körösfői-Kriesch 
Aladáré, akinek munkásságában a szimbolizmus mint kor
stílus expanziójaként is tekinthető a szimbolikus tartalmú 
stílusfogalom preferálása), vonzódásuk oka elsődlegesen mé
gis a kultúrát (művészetet) alkotó lendület és tehetség, amit a 
nyugati "dekadenciával" szemben a finneknél tapasztaltak. 
Még ha gyakorta beszélnek is a fajról (a nemzet értelmében) 
mint kultúrahordozóról és -teremtőről — természetesen min
den népre érvényesen, de a művészt biológiai szemléletű 
fejlődéskoncepciójától áthatva elsősorban a "fiatal" kultúrák
ban bízva — az innováció nyűgözte le őket a finn művészet
ben, ami az építészetben az anyaghasználatban, funk
cionalizmusban, a környezethez illeszkedés elvében és a 
klasszikustól eltérő tradicionális formák változatosságában 
mutatkozott meg (erre a magyar építészeknek inkább építé
szeti munkái, semmint írásai a bizonyítékok), míg a festészet
ben a nagy európai kerettémákra hagyatkozó szimbolizmust 
megfrissítő és elmélyítő szimbolikában tűnt fel. Ezekből jó-
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néhányat át is emeltek a magyar művészetbe, de a helyi 
tradícióhoz igazítva, s a már korábban megismert angol Arts 
and Crafts ideák hatására alakuló megújulási folyamatba 
illesztve őket. így — igazodva a Ritva Wäre által rendszere
zett korabeli finn építészeti irodalom tematikájához3 — ná
lunk is a nemzeti stílus eszközének tűnt a faépítészet, a 
textilornamentika építészetben való alkalmazása, a középko
ri templomok formavilága, a múlt atmoszférája, a vernakulá-
risnak mondható egyszerűség, a helyi flórára és faunára tá
maszkodó ornamentika, általában a vernakularizmus, a funk
ciót, környezetet, helyi anyagokat figyelembevevő szigo
rúság az építészetben és iparművészetben, anélkül azonban, 
hogy ezekről szakmai viták zajlottak volna, vagy hogy ezek 
mint a nemzeti művészet eszközei megfogalmazódtak volna. 
E közös vonásoknak köszönhető, hogy Gallen-Kallela tarvas-
pääi műteremházának stúdiója Torockai-Vigand Ede stí
lusának és közreműködésének nyomát viseli magán. Más
részt a képeken vagy képszőnyegeken megjelentek az "ősi 
szimbólumok" a kortárs egyetemes művészet kedvelt téma
köreiben (élet, halál, művészet stb.), Gallen-Kallela festésze
tének példájára. 

Akseli Gallen-
Kallela tarvas-
pääi műterem
háza. 1911-13. 
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Példaként említem a finn festő Lemminkäinen anyja c. 
1897-es festményét, melyen a "léha Lemminkäinen:", a 
"szépséges messzikedvűt" holtan gereblyézi ki kétségbeesett 
anyja a Tuonela vizéből. A fehér lepelre a képen kérészbe 
fektetett férfitest s mellette a fájdalmas anya az európai 
művészetből ismert Pieta-kompozíciókat idézi, Krisztus és 
Mária alakját, a halál tragikumát. A halál feketesége borul a 
háttérre, a kietlen köves partra, melyen a virágok élettelen 
vasvirágoknak tűnnek, s a köveket pirosra festő vér az élet 
jelének. Az anya, ki egy parasztasszony is lehetne egyénített 
arcával, megidézi az éltető forrást, a teremtő istent, kinek 
kenőcseiből a "menny madara", kis méhecske hoz egy 
csöppnyit kérésére. Arany sugarak jelzik jöttét egy isteni 
világból, hasonlóak az Inspiráció c. fametszet természetfölötti 
sugaraihoz. Európa Pietáinak fájdalmával szemben az életet 
előtérbe állító figura, színhasználat és szimbólum "pogány" 
élethitet sugall. Keresztény és pogány mitológia keveredik a 
képen. Hasonlóképpen a korábban a halált a görög-keresz
tény szimbolikával értelmező Körösfői-Kriesch munkásságá
ban (Ego sum Via, Veritas et Vita, 1903) megjelenik az 

Körösfői-Kriesch Aladár: Ego sum Via, Veritas et Vita. 
1903. Budapest, Magyar Nemzeti Galéria. 

Hungarologische Beiträge 1 213 



Keserű Katalin 

újjászületést jelző "pogány" életfa (fejfa), s találkozik a ke
reszténység jelképeivel, "primitív" formáival, sajátos expre-
szivitást kölcsönözve az európai szimbolizmus körébe tartozó 
műveknek (Sasok a hős sírja felett, faliszőnyeg, 1917). 

Gallen-Kallela munkáinak ismeretében fogalmazta meg 
barátja, Körösfői-Kriesch, a gödöllői művésztelep életrehívó
ja, hogy az egyes népek által őrzött ősi szimbólumok "öreg
bítik a kapcsolatot az egyén és az összesség között", s hogy 
"ezeknek a szimbólumoknak a megteremtése és újjáalkotása 
a művészet egyedüli feladata". Összességen a nemzetre gon
dolt. Körösfői sajátosan magyar stílust várt a paraszti kultúra 
ihletésétől, de közben nem feledkezett meg a stílusok egyete
mességéről. Miként Jacob Falke már az 1867-es párizsi és az 
1873-as bécsi világkiállítás háziipari anyagának elemzéséből 
kiindulva megállapította: "közös jelleg" következik a külön
böző népeknél meglévő azonos technikából, anyagokból stb. 
E jellegzetesen 19. századi, materialista stílusfogalom szerint 
a stílusnak lehetnek helyi változatai. A paraszti építészetben 
így például az erdélyi torockói faházak rokonai a karéliaiak-
nak, s a Gallen-Kallelánál vendégeskedő Torockai-Vigand 
épületei, tervei rokonai a karéliai stílusban építkező festő 
házainak. A finn festő a karéliai népművészet tárgyaival vette 
körül magát, Körösfői az erdélyi kalotaszegiével. Gallen-Kal
lela képein a Kalevala szimbolikájára támaszkodott, Körösfői 
a paraszti művészet hagyományaira. A közösség tehát nem 
csupán a "technikai művészetek" egyetemességéből szárma
zó stílusazonosság. Körösfői és művésztársai gondolataiban 
már benne élt a századforduló új stílusfelfogása is, ami A. 
Riegl Kunstwollen-fogalmában öltött testet, s mely szerint a 
Kunstwollen "hordozója egy meghatározott nép vagy társa
dalmi csoport, amelyben individuum fölötti, objektív erőként 
tevékenykedik. Eszerint a Kunstwollen a küldetés erejével 
szabja meg egy nép, etnikum művészetének orientációját, 
azét, amely épp soron van, amelynek feladata, hogy a Kunst-
wollen által előírt problémát megoldja, a célt megközelítse, 
lett légyen szó akár valamiféle térproblémáról, akár az at
moszférikus jelenségek festői ábrázolásának kérdéséről, azaz 
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a szemléleti formák alakulása alapján előírt formai kérdések 
megoldásáról."4 A magyar művészek a Kunstwollen moz
gásirányát követve úgy értékelték a finn művészetet, mint 
amely egy aktuális problematikát (a téralkotásét, szimbólum
alkotásét) átütő erővel oldott meg, egy addig kellőképpen 
nem értékelt forrásra, a népművészetre támaszkodva. Az élő 
és a történeti stílusoktól függetlennek tekintett paraszti mű
vészet forrásértéke a riegli történeti relativizmus (a stílusok 
egymásutániságából nem a fejlődés elvét rekonstruáló elv) 
értelmében is paradigmatikusnak tűnhetett szemükben. A 
paraszti művészetre alapozott nemzeti stílus kialakításában 
tehát társat és példát találtak a kortárs finn művészetben, a 
századforduló egyetemes stílusformáló törekvései közül a 
hozzájuk legközelebb állót, mint ami egyúttal az európai 
századforduló szerves része. Stílustörekvéseik és azokat tük
röző írásaik nem voltak kizárólagosak, nem az Európától való 
elkülönülés, hanem éppen a nemzeti értékek alapján lehet
séges beépülés szándéka vezette őket, miként a pravoszláv 
Oroszországhoz tartozott finn kortársaikat is. 

A nemzeti stílust az ideológia felől tekintő és kiemelten 
pártfogoló kultúrpolitikus, K. Lippich megbukott 1910-ben. 
Az akademista és modernista (párizsi iskolás) képzőművé
szek összefogása következtében. (A kor nagy művészegyé
niségei: Csontváry Kosztka Tivadar, Ferenczy Károly, Gu-
lácsy Lajos, Rippl-Rónai József ebben a megmozdulásban 
nem vettek részt.) A mából visszatekintve is korszerű (angol 
és finn orientációjú) stílusideál, mint az egyik akkor érvényes 
út későbbi megítélése, éppen ideológiai vonatkozásai miatt, 
legalábbis kétféle, végletes. Az etnikailag és kultúrájában 
összetett Magyarországon a parasztira alapozott nemzeti ide
ológia átfogóan ugyanis nem életképes. Sem a művészetben, 
sem a társadalomban. Magyarország 20. századi történetében 
azonban sajnálatosan dominál az ideologikus gondolkodás 
(az árnyalt nemzeti önismeretre törekvés helyett). Ezért a 
századelő stílusideálját később fel-felelevenítők maguk is 
gyakran gondolkoztak-nyilatkoztak ideologikusan, s termé
szetesen a velük szemben fellépők is ugyanígy, kizárólagos-
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Leo Belmonte, Körösfői-Kriesch Aladár és Nagy Sándor 
síelnek Gödöllőn. 

nak és ideologikusnak tüntetve fel olyan szellemi teljesít
ményeket is, melyek nem voltak azok. így alakult ki a nem
zeti és internacionális, a népi és urbánus feloldhatatlannak 
feltüntetett ellentéte az ideológiában, holott ezek nem ellen
tétei, hanem kiegészítői egymásnak, s maga a kultúra lénye
gesen árnyaltabb, összefonódottabb is annál, semhogy ebbe 
a marxizmus által később megtámogatott "antagonisztikus" 
ellentétbe beleférjen. így a csodával határos, hogy még ma is 
a kultúra egyik megtermékenyítő, sőt, az egyetemes kultú
rának sajátos értékeket nyújtó forrása lehet a paraszti hagyo
mány a magyar művészetben. Ezenközben Finnországban 
szorgos munkálkodással kibontakozott egy homogénnek 
tűnő, puritán, sajátos és modern vizuális kultúra (és társada
lom, gazdaság), a "nemzeti stílus", nemzeti önismeret nyo
mán. Néhány poros sítalp (Akseli Gallen-Kallelától kapott 
finn futólécek) és hozzá bocskorok az egykori gödöllői mű
vésztelep Nagy Sándornak épült házában, grafikák a Szép
művészeti Múzeum gyűjteményében, egy nagy barátság em
léke a századelőn élt művészek-művészetbarátok leszárma-
zottaiban, egy emléktábla a Lánchíd budai oldalán jelzik ma 
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a finnek legnagyobb festőjének nevezett Gallen-Kallela nyo
mát Magyarországon. Épületek sokasága Budapesten és vidé
ken a finn építészet termékenyítő hatását. Noha volt repre
zentatív kiállítása Gallen-Kallelának a Nemzeti Galériában, 
s időről időre a modern finn design és építészet is bemutatko
zott Budapesten a 70-es, 80-as években, a modernizmus nyi
tott és demokratikus struktúráinak hiánya, azaz a századelő 
alternatíváinak elhalása miatt ez újabb átmeneti korban in
novációk nem épülhettek be a magyar kultúrába. E korszak 
magyar művészeti életének finn-képe mindazonáltal önálló 
ismertetést érdemelne. 
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