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T. Lehtisalo utolsó képviselője volt az uráli nyelvtudomány klasszikus 
korának. Mérhetetlen nehézségek és szenvedések vállalásával, egészsége koc
káztatásával, legszebb fiatal évei örömeinek feláldozásával hatalmas sark
vidéki területeket bejárva, éveken keresztül a helyszínen tanulmányozta a 
jurák-szamojédok nyelvét, s egyúttal kiterjesztette kutatásait a jurákok egész 
életének, anyagi és szellemi kultúrájának, hitvilágának megismerésére is. 

A rendkívül szerény, visszahúzódó természetű, az elmélyült, csendes 
munkát kedvelő tudósnak élete — nagy tanulmány útjait leszámítva — meg
lehetősen eseménytelen volt. Délnyugat-Finnországban, Pöytyä községben 
született, s már a gimnáziumban kiemelkedett társai közül: VII. osztályos 
korában magánszorgalomból az érettségire is elkészült, és osztálytársait egy 
évvel megelőzve letette az érettségi vizsgát. A finn tradícióknak megfelelően 
már egyetemi hallgató korában megkezdte szülőföldje, Pöytyä nyelvjárásának 
rendszeres tanulmányozását, és gyűjtéseit szamojéd tanulmányútjai után is 
folytatva, 1925-ben fejezte be. A nagy finn népnyelvi szótár megalkotására 
alapított Sanakirjasäätiönek egyik leggazdagabb, és fonetikai, valamint alak
tani szempontból egyaránt mintaszerű gyűjteménye az a 32 000 cédulából 
álló szótári anyag, amely Lehtisalo gyűjtőmunkájának eredménye. 

1910-ben Lehtisalo magiszteri vizsgát tett , de nem vállalt állást, hanem 
folytatta tanulmányait az egyetemen, és főleg Kannisto irányításával szamojéd 
tanulmányútra készült. A helsinki Finnugor Társaság ebben az évben határoz
hat ta el a Castrén halála óta parlagon heverő szamojéd kutatások folytatását, 
a szamojéd népek és nyelvek helyszínen való tanulmányozását, mivel a feladat 
elvégzésére nemcsak a szükséges anyagi javak álltak rendelkezésre, hanem 
két jelentkező is volt: T. V. Lehtisalo filozófiai kandidátus és K. R. Donner 
egyetemi hallgató. 

Lehtisalo 1911. jan. 5-én indult útnak Finnországból. Pétervári könyv
tárakban végzett kutatómunkáját befejezve ápr. 1-én Obdorszkba érkezett, 
és néhány nap múlva már megkezdte a jurák nyelvi anyag gyűjtését. A vízi 
utak felszabadulásával a nyári időszakot az Ob, a Taz és a Pur folyók torkolat
vidékén töltötte; népköltészeti termékeket, szóanyagot jegyzett fel, és igye
kezett minden tekintetben alaposan megismerni a jurákok életét és hitvilágát. 
1911 szeptemberének végén visszatért Obdorszkba, és ot t töltötte szakadatlan 

gyűjtőmunkában az egész téli időszakot. Áprilisban éppen a nagy tavaszi 
áradások idején kockázatos útra vállalkozott: egy zűrjén társaságában átkelt 
az Urálon, és az európai tundrái jurák nyelvjárások tanulmányozása u tán 
Archangelszken keresztül 1912 utolsó napjaiban visszaérkezett hazájába. 
A következő évet Finnországban töltötte anyaga rendezésével; nyáron rövid 
ellenőrző u ta t te t t Mezenybe, és egy Szjomzsából hozott nyelvmesterrel dolgo
zott vidéki otthonában. Később 1928 nyarán is volt alkalma rá, hogy egy 
Purre folyó vidékéről való fiatal szamojédtól hazájában jegyezzen fel értékes 
anyagot. — 1914 elején újabb szibériai útra indult azzal a céllal, hogy az Ob 
felső folyása vidékén és az e szakaszra eső mellékfolyók vidékén élő erdei 
jurákok nyelvét és kultúráját tanulmányozza. A világháború eseményei követ-
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keztében Lehtisalo összesen három évig tar tó gyűjtőmunkájának befejezésére 
kényszerült, és 1914 utolsó napján megérkezett Finnországba. 

Lehtisalo élete javarészét vidéki magányban élte le. 1931-ben hosszabb 
időt töltött Magyarországon, és a budapesti egyetemen előadásokat is tar to t t . 
1932-ben kinevezték, a szamojéd nyelv- és néptudomány docensévé a helsinki 
egyetemre, s munkássága elismeréséül később elnyerte a professzori címet. 

1927-ben jelent meg Lehtisalo első nagy jelentőségű munkája, doktori 
disszertációja: „Über den Vokalismus der ersten Silbe im Juraksamojedischen" 
(MSFOu. LVL). Hosszú ideig ez a mű volt az egyetlen forrás, amelyből hang
tani szempontból teljesen megbízható szamojéd adatokat lehetett meríteni. 
Az összes uráli nyelvekre kiterjesztett kutatások eredménye egy másik igen 
fontos hangtani dolgozata: ,,Zur Geschichte des Vokalismus der ersten Silbe 
im Uralischen vom qualitativen Standpunkt aus" (FUF. XXI) . Lehtisalo 
sokat idézett morfológiai műve, „Über die primären ururalischen Ableitungs
suffixe" (MSFOu. LXXII) négyszáz lap terjedelemben 1936-ban jelent meg. 

Az eddig említett nyelvtudományi művek és folyóiratokban, köztük a 
NyK. L. kötetében közölt érdekes etimológiák mellett két fontos néptudományi 
művet is adott ki Lehtisalo: „Entwurf einer Mythologie der Juraksamojeden" 
(MSFOu. LUI, 1924) és „Beiträge zur Kenntnis der Renntierzucht bei den 
Juraksamojeden" (Oslo, 1932). Ez utóbbinak első fejezete, a rénszarvas : 

terminológia, a szerző nagy jurák-szamojéd szótárának megjelenése u tán is 
megőrizte különleges érdekességét és értékét a szamojéd nyelv kutatói számára. 
Igen érdekes „Zur Jagd bei den Juraksamojeden" című dolgozata is (JSFOu. 
XXX/34). x 

Hatvanadik életévét töltötte be Lehtisalo, amikor 1947-ben megjelent 
életének egyik főműve, a „Juraksamojedische Volksdichtung" (MSFOu. XC) 
615 lap terjedelemben. A hatalmas kötet jelentősége az idők múlásával nem 
csökkenni, hanem növekedni fog. A társadalmi és gazdasági viszonyok átalaku
lásával a tundrákon is megváltozott az élet: feledésbe merülhetnek az énekek, 
mondák, népi hiedelmek, szokások, de Lehtisalo művében megőrződnek a, \ 
jurákok ősi regéi, mondái, meséi, hős- és sámánénekei, varázsigéi, rejtvényei 
és az az életforma, amely az általa feljegyzett jurák népköltészetben tükröződik. 

Lehtisalo másik főműve, a „Juraksamojedisches Wörterbuch" (1955), 
korszakot jelent az uráli nyelvtudományban. A hatalmas, 600 nagyméretű 
lapból álló szótár kb. 5000, részben igen terjedelmes szócikket tartalmaz. 
A példamondatok közül különösen értékesek azok, amelyek nem szövegekből 
való idézetek; ezek lényegesen bővítik pl. a kanini és az erdei jurák nyelv
járásokra vonatkozó ismereteinket. 

Nagy szolgálatot te t t az uráli nyelvtudománynak Lehtisalo élete utolsó 
művével is. A „Samojedische Sprachmaterialien" című 1960-ban megjelent 
kötet (MSFOu. 122, 426 1.) magába foglalja Castrén szelkup és erdei jurák 
szótári és grammatikai feljegyzéseit (8 — 261; 266 — 316), Lehtisalo 1956-ban 
Leningrádban feljegyzett szelkup anyagát (317—338) és eddig még ki nem 
adott jurák szövegeit (339 — 462). 

Lehtisalo azon ritka tudósok közé tartozott, akik egész életüket a tudo
mány művelésének szentelhették. Neve elválaszthatatlanul összeforrt Castrén 
nevével. Castrén és Lehtisalo művei, valamint Paasonen „Beiträge zur finnisch-
ugrisch-samojedischen Lautgeschichte" (Budapest, 1917) c. klasszikus műve 
minden időkben alapja lesz a szamojéd és az uráli nyelvtudományi kutatásoknak. 
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