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ÉRTESÍTŐ. 

f Kannisto Artúr. 
1883-ban új korszak kezdődött a finnugor tudományok tör

ténetében: megalakult Helsinkiben a Finnugor Társaság, s ezzel meg
kezdődött a rendszeres, szervezett kutató munka a finnugor népek 
körében. A társaság legfontosabb és legsürgősebb teendőjének val
lotta új tanulmányutak rendezését a rokonnépekhez, fiatal kutatók 
kiküldését kellő mennyiségű és megfelelő minőségű anyag gyűjtése 
végett. Rendkívül nehéz feladat volt ez azok számára, akik a kitűzött 
cél végrehajtására vállalkoztak, bármely finnugor nép körében is, 
de kétszeresen az volt a vogulok lakóhelyén. Erre a munkára 
KANNISTO ARTÚR fiatal magisztert szemelte ki a Finnugor Társaság. 
KANNISTO ARTÚR rendkívül eredményesen felelt meg a belé helyezett 
bizalomnak: a helyszíni kutatásokat és gyűjtő munkát elvégezte, 
gazdag anyaggal tért haza s kitartóan dolgozott anyaga közkinccsé 
tételén. Mielőtt azonban munkáját befejezhette volna, ez év március 
10-én a halál váratlanul kivette kezéből a tollat, s a Mindenható az 
örök pihenést rendelte el az életében fáradhatatlan munkás számára. 
Az elhunyt tudományos munkássága a magyar tudományossággal is 
szoros kapcsolatban állott, kutatásai magyar nyelvünk múltjára is 
fényt vetnek, a magyar nyelvtudomány munkásai ezért különösen 
mélyen fájlalják KANNISTO ARTÚR távozását. — Búcsúzásul: emlékez
zünk róla. 

KANNISTO ARTÚR 1874-ben született jómódú földbirtokos családból. 
Középiskolai tanulmányait Hámeenlinnában végezte, ahol tanárai 
közé tartozott GENETZ ARVID, a jeles finnugor nyelves! is. Amikor a 
helsinki egyetemre került, ÖENETzet is már ott találta, mint a finnugor 
nyelvészet tanárát. KANNISTO mindjárt az első félévben beállt volt 
tanára tanítványai közé s hallgatta ennek osztják előadásait. Nem 
kétséges, hogy GENETZ, aki maga is több tanulmányutat tett a távoli 
rokonnépekhez, jelentős hatást gyakorolhatott tanítványára. 

Miután e tanulmányok határozott irányt vettek, rövidesen meg 
is jelentek KANNISTO nyelvészeti munkásságának első termékei, két 
gondos tanulmány a finn nyelvjárások köréből: Áánneopillinen 
tutkimus Urjalan, Kylmákosken ja Akaan murteesta (Váh. Kirj. 
XXVII). és Lauseopillisia havaintoja lántisen Etelá-Hámeen kielimur-
teesta (Suomi 111/20 és külön: 1901.). 
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Egész pályájára és tudományos munkásságának irányára nézve 
döntő fordulat 1901-ben következett be KANNISTO életében. Már 
néhány évvel előbb elérvén az egyetemen a magiszteri fokozatot, 
1901. szeptember elsején elindult vogulföldi tanulmányútjára mint 
a helsinki egyetem és a Finnugor Társaság ösztöndíjasa. Mielőtt 
gyűjtő munkáját megkezdte, a tobolszki múzeumban és könyvtár
ban előtanulmányokat végzett, hogy megismerkedjék annak a népnek 
a történetével és életmódjával, amelynek a körében hosszú időt 
szándékozott eltölteni. 

Helyszíni kutatásait a Pelymka-melléki voguloknál kezdte el, 
akiknél több mint egy félévet töltött. Utánuk a Vagilszk-, majd az 
Alsó-Lozva vidéki vogulok következtek, az ő nyelvjárásaik vizsgá
latára ment rá az 1902. év második fele. 1903-ban előbb a Közép- és 
a Felső-Lozva vidékére kerül a sor, szeptembertől kezdve pedig már 
a déli-voguloknál a Tavda mellékén folytatódik KANNISTO munkája. 
A tavdai nyelvjárások a többi nyelvjárástól lényegesen elütő saját
ságaikkal ismét egy félévig lekötötték KANNISTOÍ, aki csak 1904 már
ciusában indult innen tovább a legnépesebb nyelvjárásterületre, a 
Konda vidékére. 1905-ben, a Konda-vidéki gyűjtés befejezése után 
azt írja úti jelentésében, hogy a megszakítás nélküli erős munka és 
a gyakran hiányos táplálkozás egészségét erősen megviselte. Csak 
nem négyévi távollét után visszatér ezért hazájába s 4 hónapi pihe
nőt enged magának. De ekkor a berezovi kerületben lakó, legésza
kibb vogulok még hátra voltak! KANNISTO lelkesedése nem lohadt le ; 
1905 júliusában ismét útra kelt, s szeptemberben már a szoszvai 
vogulok lakóhelyéről írja a Finnugor Társaságnak negyedik vogul
földi beszámolóját. Második útjáról 1906 decemberében tért haza, 
immár véglegesen lezárva helyszíni kutatásait. 

KANNISTO rendkívül gazdag anyagot hozott magával tanulmány
útjáról. Végigjárván Valamennyi vogul nyelvjárásterületet, tizenkét, 
egymástól többé-kevésbbé eltérő nyelvjárásból készített szójegyzéket. 
Az egyes szavakat tartalmazó cédulákra nemcsak a legfontosabb 
ragozási alakokat jegyezte fel, hanem azokat a példamondatokat is, 
amelyek a szó jelentésének szabatos meghatározására és mondatbeli 
használatának megállapítására alkalmasak. Ilyenformán a gyűjte
mény gazdag mondattani anyagot is tartalmaz. Mindehhez részletes 
feljegyzések csatlakoznak a vogul nép külső életkörülményeiről, 
valamint szellemi életéről, egyebek közt például táplálkozási viszonyairól, 
lakásáról, ruházatáról, gazdasági és szociális helyzetéről, szokásairól, 
erkölcseiről és vallási fogalmairól. A feljegyzetti népköltészet és a 
nyelvi szövegmutatványok terjedelme hozzávetőleg 60 nyomtatott 
ívre tehető. A fonögráflemezekre vett népdallamok száma körülbelül 
150. a fényképfelvételeké 100. A beszerzett néprajzi tárgyak száma 
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is eléri a hatszázötvenet. Ezenkívül pontos adatokat gyűjtött KANNISTO 
a vogulok lélekszámáról, tekintettel nyelvjárásuk különbözőségére.1) 
Figyelembe vette a vogul nyelvet beszélő más nemzetiségűeket és 
azokat a vogulokat is, akik már teljesen eloroszosodtak. Megemlít
hetjük még, hogy a levéltárakban összegyűjtötte, illetőleg össze
gyűjtette azokat a feljegyzéseket is, amelyek az utóbbi másfél év
század folyamán a vogulok és az osztjákok népesedési viszonyait tünte
tik fel. Helynévjegyzéket is állított össze, amely körülbelül 2000 
helynevet tartalmaz. 

Amikor KANNISTO ezzel a hatalmas anyaggal hazatért, előre 
félni lehetett attól, hogy gyűjtője nem tudja majd mind kiadni és 
feldolgozni. KANNISTO maga is nagyon jól látta ezt a veszélyt, ezért 
egész éleién át nem anyagának tudományos értékesítését, hanem 
sajtó alá rendezését tartotta legsürgősebb feladatának. Mindamellett 
a vogul nyelv imerete, a vogul néprajz és folklór szempontjából 
rendkívüli értéket képvisel már csupán az is, amit KANNISTO eddig 
nyújtott tanulmányok és kisebb-nagyobb értekezések alakjában. 
Szembeötlő az a céltudatosság és tervszerűség, amellyel KANNISTO 
munkássága kezdetétől fogva eljárt. Hogy megfelelő megvilágításba 
helyezhesse például-, a vogul hangtan egyes alapvető problémáit, 
mindenek előtt azt tisztázta, hogv a már közzétett vogul anyaggyüj-
temények az ő saját és kétségkívül legmegbízhatóbb gyűjtései tük
rében mennyiben használhatók, illetőleg hogy az ezeken felépült 
tanulmányok milyen mértékben tartalmaznak elfogadható megálla
pításokat. „Zur wogulischen Lautgeschichte" címen (FUF.VII. Anz. 
7—22) először HAZAY ÜLiVÉRnak a vogul nyelvjárások első szótag
beli magánhangzóiról írt tanulmányát veszi boncoló kése alá. Bár elismeri, 
hogy HAZAY nagyjában kihozta azt, amit a rendelkezésére álló anyag
ból ki lehetett hozni, helytálló kifogásainak és helyreigazításainak 
hosszú sorával kétségtelenné teszi, hogy a HAZAY tárgyalta kérdés 
megbízhatóbb anyag alapján alaposabb kidolgozást kíván. Tele van 
sokszor alapvető fontosságú megállapításokkal az a bírálata is, 
amelyet MUNKÁCSI Vogul Népköltési Gyűjteményéről, a vogulok és az 
osztjákok pogány hitvilágát, továbbá a vogul nyelvjárások szórago
zását tárgyaló tanulmányairól írt (Beitráge zur wogulischen Folk
lóré und Dialektenkunde: FUF. VIII. Anz. 162—205). E bírálatnak az a 
jelentősége, hogy beható vizsgálat alapján megvilágítja számunkra 
MUNKÁCSI szintén igen tekintélyes terjedelmű gyűjtésének az értékét. 
Az általános elismerés mellett rámutat e gyűjtés bizonyos nem jelen
téktelen hiányosságaira, s ezáltal felvilágosít bennünket arról, hogy 
a további kutatásokban MUNKÁCSI anyagára milyen mértékben bízhat-

*) L. „Angaben über die Zahl der Wogulen": FUF. VI. Anz. 54—5. 
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juk rá magunkat. — A korábban kiadott vogul nyelvanyag és a 
vogul tárgyú tanulmányok használhatóságának tisztázása után hoz
záfog KANNISTO ahhoz, hogy saját anyaga alapján oldja meg a vogul 
nyelvészet vizsgálatra váró kérdéseit. Zur Geschichte des Vokalismus 
der ersten Silbe im Wogulischen vom qualitativen Standpunkt 
(— SUS.Toim. XLVI.) c. tanulmányában, amellyel a doktori címet 
szerezte meg, HAZAY OLIVÉR dolgozatának a tárgyát dolgozta ki újból, 
csupán saját gyűjtésére támaszkodva. Tanulmánya első részében a 
szabályos interdialektikus magánhangzómegfeleléseket, majd azokat 
az ősvogul hangokat állapítja meg, amelyekre a különféle nyelv
járások mai képviselete visszavezethető. Tíz veláris és kilenc pala
tális magánhangzót tesz fel a vogul ősnyelvre, tehát igen színes ős
vogul vokalizmust következtet ki. Részletesen tárgyalja az egyazon 
nyelvjárásban fellépő paradigmatikus, továbbá az interdialektikus 
magánhangzó-váltakozásokat is. Ezek szerinte sok esetben csak úgy 
magyarázhatók meg, ha feltesszük, hogy már az ősvogul nyelv ma
gánhangzói is váltakozásnak voltak alávetve. Első sorban az ősvogul 
magánhangzók p a r a d i g m a t i k u s váltakozására kell gondol
nunk, amelynél azonban mondatfonetikai tényezők is közreműköd
hettek. Bár KANNISTO e tanulmánya helyenként kelleténél szűk
szavúbb, igen nagy szolgálatot tett vele a tudománynak, mert a 
finnugor hangtan legkevésbbé kivizsgált területének, a magánhangzó
rendszernek a megismeréséhez szolgáltatott benne megbízható anya
got óvatos következtetések formájában. — A vogul vokalizmus kér
déseit még két értekezésében fejtegette KANNISTO. AZ egyik: Über 
einige wogulisch-ostjakische Vokalenlsprechungsverháltnisse (FUF. 
XIV/30—41), a másik: Die Vokalharmonie im Wogulischen (FUF. 
XIV. 41—81). Az előbbiben arra az eredményre jut, hogy bizonyos 
magáríhangzók már abban az ősnyelvben váltakoztak egymással, 
amelyre az ősosztják és az ősvogul nyelv visszavezetendő. Később az 
egymástól eltérő magánhangzót feltüntető váltakozási formák között 
kiegyenlítődések történtek, mégpedig az egyes szavakban nyelvjárá
sonként, illetőleg nyelvenként más-más irányban. Az obi-ugor nyel
vekben megállapítható mai szerfölött tarka magánhangzómegfelelé-
sek az ősrégi váltakozásokban, illetőlég a később beállt kiegyenlítő
désekben lelik magyarázatukat. Mellékesen a magyar nyelvre is 
utalva azt a végső következtetést vonja le a szerző, hogy bizonyos 
magánhangzók már az ugor ősnyelvben váltakoztak egymással. — 
KANNISTO e dolgozatában csak három ősosztják és öt ősvogul magán
hangzó megfelelési viszonyának vizsgálatára terjeszkedett ki. Kívá
natos volna, hogy kezdeményezése folytatásra találjon. — Másik 
említett dolgozatában azt állapítja meg, hogy a magánhangzóhar
mónia a mai vogul nyelvjárásokban sokkal általánosabb jelenség, 
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mint addig tudták. Az egyes nyelvjárásokban mutatkozó magánhang-
zóharmónia kétségtelenül ősvogul eredetű, s ez KANNISTO szerint 
megerősíti BUDENZ, DONNER és SETALA azt a nézetét, hogy a magán
hangzóharmónia már a finnugor alapnyelvben megvolt. 

Legterjedelmesebb nyelvészeti munkája KANNiSTonak ,,Die tata-
rischen Lehnwörter im Wogulischen" (FUF. XVII.). Ennek a tatár 
nyelv szempontjából is fontos munkának a szójegyzéke 554 vogul-
tatár összeállítást tartalmaz, amelyek közül ötszáznyolcat biztosnak 
minősít a szerző. Ez a szám már magában is elárulja, hogy a tatárok 
igen erős nyelvi hatást gyakoroltak a vogulokra. E hatás sokoldalú
ságát mutatja az, hogy a vogul nyelv tatár jövevényszavai a leg
különfélébb fogalmi körökbe tartoznak. Alapos részletvizsgálatok 
alapján kifejti még KANNISTO, hogy e tatár jövevényszavak valószí
nűleg mind a tobolszki kormányzóságban lakó tatárok, közelebb
ről az eskalbini, tavdai és a turinszk-tabaryi tatárok nyelvéből valók. 
Az utóbbiak ugyan már rég nem állnak közvetlen kapcsolatban a 
vogulokkal, annál tartósabb és erősebb volt azonban a tavdai meg 
az eskalbini tatárok hatása. Amíg az előbbiek főleg csak a déli vogulok 
nyelvét gazdagították, az utóbbiak hatása mind a déli, mind pedig a 
keleti vogulokra kiterjedt. Miután a tavdai tatárok eloroszosodtak, 
természetesen a tatárnyelvi hatás ez a forrása kiapadt, az eskalbini 
tatárok azonban a legutóbbi időkig összeköttetésben álltak a vogulok
kal. A tatár—vogul kapcsolatok már a XIV. században elkezdődhettek. 
Annyit mindenesetre elárulnak a vogulnyelvi tatár jövevényszavak, 
hogy a vogul nyelv a kapcsolatok tartama alatt sokat változott. Sok 
tatár jövevényszó hangalaki sajátságaival arra mutíit, hogy kölcsön
zésük még az ősvogulhoz hasonló hangállapot fennállása idején tör
tént meg. 

KANNISTO kisebb terjedelmű nyelvészeti dolgozatait, illetőleg 
nyelvi vonatkozású közleményeit csak cím szerint említem meg: 
Ein Wörterverzeichnis einers ausgestorbenen wogulischen Dialektes 
in den Papierén M. A. Castréns (SUS. Aik. XXX8, 1—33), Über den 
Verfasser des wogulischen Wörterverzeichnisses M. A. Casréns (SUS. 
Aik. XXX31, 1—3), Über zwei ostjakische Benenniingen des Bárén im 
Wogulischen (FUF. VII, 185—7), Zur Etvmologie des Völkernamens 
Ostjake (SUS. Tóim. LVIII, 417—40), Adalékok a finn kontti szó eti
mológiájához (Nyr. LIX, 63—6) és Ein sprachlicher Beitrag zu den 
wirtsehaftlichen Verháltnissen der obugrischen Völker (Ann. Acad. 
Scient. Fenn. B. XXVII, 79—). 

Külön csopoitot alkotnak KANNISTO tudományos munkásságában 
történelmi vonatkozású tanulmányai. „Der Wogulenfürst Asyka in 
Chroniken und Volkstradition" címen (FUF., XIV, 18—30) kimutatja, 
hogy az orosz krónikákból ismeretes és vogul fejedelemként emlegetett 
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Asyka vagy Asyk valóban v o g u l főember volt, nem pedig osztják, 
amint KARJALAINEN gondolta. A név is sokkal valószínűbben magyaráz
ható a vogulból, mint az osztjákból. Az Asyka n év azonosítható a 
kondai-voguloknál följegyzett Os'k-in személynév első részével. A kon-
dai-vogul hősmondák őrzik egy öj% nevű hős emlékét is. Mivel a hang
alak szempontjából ennek a hősnek a neve is egynek vehető az Asyka 
névvel, nem lehetetlen, hogy a vogulok XV. századi harcaiban nagy 
szerepet játszó Asyka azonos a hősmondák alakjával. 

Még fontosabbak KANNiSTonak azok a kutatásai, amelyek az 
obi-ugor népek, elsősorban a vogulok korábbi lakóhelyével foglalkoz
nak (Vogulien aikaisemmista asuma-aloista paikannimitutkimuksen 
valóssá: Suomi V2, 441—74, németül Über die früheren Wohngebiete 
der Wogulen im Lichte der Ortsnamenforschung: FUF. XVIII, 57—89; 
Zur Frage nach den altéren Wohnsitzen der obugrischen Völker: FUF. 
XVIII, Anz. 5—84). E kérdésben 262 vogulokra vonatkozó, illetőleg 
a vogul nyelvből megfejthető helynév alapján arra az eredményre jut 
KANNISTO, hogy a vogulok lakóhelye régebben sokkal nagyobb területű 
volt, mint most, s mind délen, mind pedig különösen nyugaton olyan 
vidékekre is kiterjedt, amelyek később más népek, tatárok, baskírok, 
zűrjének és oroszok kezébe kerültek. Dél felé a vogulok területe 
lenyúlt egészen a mai Tyumen, Irbit és Jekaterinburg városok köze
lébe. Az Urál nyugati felén vogulok laktak valamikor az Ufa folyó 
felsőfolyásánál, a Káma folyó vízrendszere mentén egészen Szarapui 
tájékáig, a Vjatka forrásvidéke körül, a Vycsegda alsó-folyásánál, 
továbbá a Szyszola és a Vym folyók területén. A Pecsora felső
folyásának a környéke még 70 évvel ezelőtt is részben vogulok lakó
helye volt. De még a Mezeny és a Pinega forrásvidékén, sőt a Pecsora 
alsófolyása mentén is találhatók olyan helynevek, amelyek nagyon 
jól megfejthetők a vogul nyelvből s így arra a lehetőségre utalnak, 
hogy valaha ezek a félreeső tájak is a vogulok mozgási körzetébe tar
toztak. Ez az óriási terület bizonyára sohasem volt e g y i d e j ű l e g 
vogul föld a maga egészében: ahogyan egyre keletebbre tolódtak el 
a vogul települési terület nyugati határai, hasonló mértékbén nőtt e 
terület kelet felé. A lakosság kicserélődése részben úgy történt, hogy a 
vogulok lassan elköltöztek az új jövevények útjából, részben pedig 
beolvadtak* a hódítókba. Az a tény, hogy a vogul eredetű nevek a 
népesség kicserélődése ellenére is megmaradtak, azt bizonyítja, hogy 
a vogul lakosság és az új telepesek sokáig egymás mellett éltek. — 
A helynévkutatás eredményeinek ezt a részletes kifejezését a Suomen 
Suku című gyűjteményes műben találjuk meg, amelyben a vogulokról 
szóló részt KANNISTO írta (2. kötet, 371—93. 1.). 

Több értékes dolgozottal gazdagította KANNISTO a vogul népkölté
szetre, népművészetre, vallásos szertartásokra és népszokásokra vonat-
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kozó ismereteinket is. Idevágó értekezései a következők: Über die 
wogulische Schauspielkunst (FUF. VI. 213—37), Voguulien kohtalo-
lauluista (Suomi V, 10 és Váh. Kirj. LXVI.), Über die Tatuierung bei 
den Ob-ugrischen Völkem (SUS. Tóim. LXVII, 159—85), Über den 
Eidschwur bei den ob-ugrischen Völkern (NyK. L. 139—50) és über 
die Biirenzeremonien der Wogulen (OES. Tóim. XXX. 216—36; finnül 
Voguulien karhumenoista: SUS. Aik. L2, 1—20; magyarul „A vogul 
medveünnepek": MNy. XXXIV, 193—206). — A vogulok lélek
számáról, embertani és jellembeli tulajdonságairól, művelődési viszo
nyairól, foglalkozásáról, táplálkozásáról, ruházatáról, közlekedési esz
közeiről, települési és lakásviszonyairól, valamint történetéről össze
foglalóan az említett Suomen Suku című gyűjteményes mű második 
kötetében írt KANNISTO. AZ Ő tollából származnak a finn Tietosanakir ja 
megfelelő fejezetei is. Vogul dallamairól VÁISÁNEN A. O. írt összehason
lító zenetudományi tanulmányt (Untersuchungen über die ob-ugrischen 
Melodien, SUS. Tóim. LXXX.). Ugyanő gondoskodott már előbb 
KANNISTO vogul dallamainak a kiadásáról is („Wogulische und ostjaki* 
sche Melodien, phonographisch aufgenommen von ARTTURI KANNISTO und 
K.F.KARJALAINEN, hearusgegeben von A.O.VAISANEN"=SUS. Tóim. LXXIII). 

Külön említést kíván KANNiSTOnak az a munkássága is, amely 
tudományos ismereteinek szóbeli közlésére és új kutató nemzedék 
nevelésére irányult. Ilyen tevékenységet 1920-tól mint a helsinki egye
tem magántanára, majd 1927-től mint ugyanennek rendkívüli tanára 
fejtett ki. A Finnugor Társaságnak előbb titkára, majd SETALA halála 
után, 1935-től, elnöke volt, s sürgető teendői ellenére sem mulasztotta 
el, hogy ebben a minőségében kegyelettel emlékezzék meg a finnugor 
tudományok úttörőiről, hogy méltassa az életük valamely mérföld
kövéhez eljutott vagy örökre távozó kutatótársai munkásságát s buz
dítsa, tudásával és tanácsaival támogassa a most útra induló kezdőket. 
Ezt bizonyítják SZINNYEI JózsEPről és PAASONEN HEIKKLTŐI írt megemlé
kezései (Jooseppi Szinnyei 80-vuotias: Vir. 1937, 133—8. 1., Henkilö-
kohtainen muistelma Jooseppi Szennyeistá: Vir. 1937, 236—7. 1., meg
jelent magyarul is az Északi Rokonaink 1942. évfolyamában, 76—8. 1.; 
Heikki Paasosen tulkimusmatkat: SUS. Tóim. LI3, 1—49, magya
rul 1. M. Népnyelv III, 130—47), MUNKÁCSI BERNÁTTÓI és CSÜRY BÁLiNTról 
írt nekrológjai (Vir. 1937 :332—5, ili. FUF. XXVII, Anz. 68—72: 
az utóbbi megjelent magyarul is az Északi Rokonaink 1942. 
évfolyamában). DONNER OTTÓról írt méltatása (SUS. Aik. XLIX, 3—9), 
WICHMANN GYÖRGY és SETALA EMIL síremlékének leleplezésekor tartott 
emlékbeszédei (SUS. Aik. XLIX2, 1—12 és L1; 1—14), AIMÍ FERENC 
ravatalánál mondott gyászbeszéde (Vir. 1936 : 359—61) és a Finnugor 
Társaság 1940. évi közgyűlésén tartott elnöki megnyitója az „emlékek 
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évéről" (SUS. Aik. LI l s 1—26). A Finnugor Társaság anyagközlési mun
kálatainak állását 1936-ban részletes előadásban ismertette (Suomalais-
ugrilaisen Seuran ainestenjulkaisutyö tállá hetkállá: SUS. Aik. XLTX3, 
1—14). 

Végül meg kell még emlékeznünk arról, hogy KANNISTO ARTÚEÍ tudo
mányszakának tárgyán kívül is sok szál fűzte hozzánk magyarokhoz. 
Rendkívüli ragaszkodás jellemzi a magyar nyelvtudomány nagy mes
teréhez, SZINNYEI JózsEFhez való viszonyát, akivel csaknem egy idő
ben távozott az életből. .SZINNYEI 80. születésnapja alkalmából írt vissza
emlékezésében így nyilatkozik KANNISTO: „Kun ajattelen Unkaria, tulee 
aina mieleeni JOOSEPPI SZINNYEI; Kun ajattelen SziNNYEitá, ajattelen samalla 
Unkaria ja suomalais-unkarilaista sukulaisuutta. Niin on ollut jo láhes 
50 vuotta. SZINNYEI on mim. minun ensimáinen suomalais-ugrilaisen 
kielitieteen opettajani" ( = Ha Magyarországra gondolok, mindig 
SZINNYEI JÓZSEF jut eszembe; ha SziNNYEire gondolok, egyben Magyar 
országra és a finn-magyar rokonságra is gondolok. Így van ez már 50 
éve. SZINNYEI ugyanis első finnugor nyelvésztanárom). Elmondja, hogy 
SZINNYEI Finnországban megjelent írásai, köztük „Suomen kielen 
heimolaiset" című könyvecskéje, ébresztettek benne érdeklődést a 
finnugor nyelvek s a nyelvrokonság kérdései iránt — úgyany-
nyira, hogy még gimnazista korában megvette SziNNYEinek JALAVA ANTTI-
val együtt írt magyar nyelvkönyvét s hozzáfogott a magyar nyelv 
tanulásához. Mikor a helsinki egyetemen a finnugor nyelvészet rend
kívüli tanára lett, őszülő fejjel is kötelességének érezte KANNISTO, hogy 
magyarnyelvi ismereteit elmélyítse, ezért többször ellátogatott Magyar
országra nyelvünk tanulása végett. De állandóan foglalkozott a magyar 
nyelvvel odahaza is, s nekem, akit az 1930/31. tanév első felében a 
magyar nyelvű társalgás gyakorlása céljából hetenként kétszer vendé
gül látott otthonában, sokszor volt alkalmam megcsodálni nagy kitar
tását. Többször érdeklődtem nála vogulföldi útjának részletei iránt, 
de erről nem beszélt. Mikor egyszer azt a kérdést vetettem fel, hogy 
talán az átélt sok szenvedés miatt hallgat erről a tárgyról, egy rövid 
mondattal sejtette velem, hogy megérzésem helyes volt. Bár mások 
útleírásai alapján el tudjuk képzelni, mit kellett elviselnie ötévi szi
bériai tartózkodása alatt, úti jelentései nem tartalmaznak egy sornyi 
panaszt sem. Némán viselt el minden nehézséget és nem egy súlyos 
veszteséget életében. Kitartott az élet csapásai közt és teljesítette 
kötelességét. Igazi fia volt népének. 

A magvar nyelv és nyelvtudomány iránti érdeklődéséből mara
dandó értékű alkotásokat eredményező kezdeményezések és vállalkozások 
is származtak. CSÜEY BÁLiNTtal együtt kiadta WICHMANN GYÖRGY hágva-

tékából ennek csángó szótárát (Lexica Societatis Fenno-Ugricae IV. 
Nyelvtudományi Közlemények LI. 30 
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Helsinki, 1936) s ezzel nagy szolgálatot tett a magyar népnyelvkuta
tásnak. Közzétette AHLQVIST ÁGOST és BUDENZ JÓZSEF levélváltását (SUS. 
Aik. L3, 1—104. 1., finnül és németül; magyarul 1. a debreceni m. kir. 
Tisza Isván Tudományegyetem 1940—41. évi Évkönyvében). A helsinki 
egyetemen WICHMANN GYÖRGY halála óta, 1932 után, ő tartott előadásokat 
a magyar nyelvről. Sok szolgálatot tett mindén magyar ügynek a hel
sinki Finn-magyar Társaság elnökeként, is. 

A magyar tudományos világ a tőle telhető legnagyobb kitünteté
sekkel méltányolta KANNISTO ARTÚR tudományos érdemeit és magyar 
vonatkozású áldozatos munkásságát. A Magyar Tudományos Akadémia 
1931-ben külső tagjává, a Magyar Nyelvtudományi Társaság 1934-ben, 
majd a Körösi Csorna-Társaság tiszteletbeli tagjává választotta. A buda
pesti Pázmány Péter Tudományegyetem, majd a debreceni Tisza István 
Tudományegyetem 1935-ben díszdoktorává avatta. Tulajdonosa volt 
KANNISTO a Corvin-díszjelvénynek is. Munkássága iránti elismerésünknek 
és hálánknak nincs immár módunkban több kifejezést adni, tanulni 
azonban még nem szűntünk meg KANNISTOÍÓI: kiadásra váró műveiből 
megjelenésük után még legalább ugyanannyit fogunk meríteni, mint 
amennyit eddig kaptunk nagy tudásának gazdag tárházából. 

LAKÓ GYÖRGY. 


