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Lappföld, mítosz és valóság
Tóth Anikó Nikolett
anikonikolett@gmail.com

Finnugor Nyelvtudományi Tanszék
Főépület, 337.

A rejtélyek világa

Lappföld és a rejtélyek sokasága

Lappföld más nyelveken:
• angolul: Lapland vagy Sápmi
• finnül: Lappi
• lappul: Sápmi, Sábme, Saemie

Nehéz kérdések…

• Ki a lapp/számi?
• Hányan vannak?
• Hol laknak?
• Hány lapp/számi nyelv van?
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A számi kultúra napjainkban
Frode Fjellheim:
Eatnemen Vuelie 
(„A Föld dala”)
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A zászló „előzményei”

• Egészen az 1970-es évekig nem létezett és nem 
volt tervben sem egységes számi zászló.

Az első „javaslat” Az első számi zászló
• 1977-ből
• Tervezte: Synnøve Persen (1950-), Norvégia
számi író, képzőművész

• Sokat tesz a számi művészetért,
kézművességért: 
Számi Múzeum
és művészeti iskola.
Politikus (Alta-konfliktus, 

éhségsztrájk)
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Alta-konfliktus

• Politikai vita, Norvégiában, 1970 és 1980 között
• Ok: vízerőmű építése az Alta(elva) folyón, Észak-

Norvégiában
• Ehhez mesterséges tó kialakítását tervezték
Máze, lapp település helyén.
• Gondok:
Lazacok
Rénszarvasok vándorlása
Lapp lakosság
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Alta-konfliktus

Tiltakozás: 
• a számik éhségsztrájkja a norvég parlament előtt
• Aktivisták sztrájkja az építkezésen
• 1981: több ezer tüntető láncolta ki magát az 

építkezés területén
• Rendőri beavatkozás, az erőmű megépült.
• A számik jogainak a semmi vétele. 
• Rádióadás a demonstrációról, svéd rádió (1981)

• http://utvaldaogonblick.se/polisen-bar-bort-demonstranter-i-alta

A hivatalos számi zászló Sámi leavga

• 1986-ban fogadták el
• Tervezője: Astrid Båhl, Norvégia
számi művész

A hivatalos számi zászló Sámi leavga
• Összetartozás: Ez a számik számára különösen nagy 

jelentőséggel bír!

• Jelkép

• Identitás
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A számi zászló fontossága: Ünnepek
• Sámi álbmotbeaivi
• Suoma Sámedikki vuođđudanbeaivi (1996)
• Márjjabeaivi
• Mihcamárbeaivi
• Ovttastuvvan Našuvnnaid álbmogiidgaskasaš álgoálbmot beaivi
• Sámi leavgga dohkkehanbeaivi
• Sámiráđi vuođđudanbeaivi (1956)
• Ruoŧa Sámedikki vuođđudanbeaivi (1993)
• Norgga Sámedikki vuođđudanbeaivi (1989)
• Suoma Sámi Parlameantta vuođđudanbeaivi (1973)
• Isak Saba riegádanbeaivi

Lappföld Sápmi

• A lappok/számik „lakta” terület Európa legészakibb 
csücskében.

• a Skandináv félsziget középső és sarkkörön túlra 
eső részén, ill. a Kola félszigeten terül el,

• négy ország területén (Norvégia, Svédország, 
Finnország, Oroszország).

• Kb. 1500-2000 km hosszú és 200-400 km széles 
terület…

ami kb. 400 ezer km2 

Lappföld Sápmi

• D: a Stjordal (N) - Roros (N) - Idre (S) települések 
által alkotott képzeletbeli vonal

• Ny, Ény: Norvég-tenger
• É: Barents-tenger
• ÉK: Kola-félsziget
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Lappföld Sápmi - Tudnivalók

• a déli, illetve a kolai területeket nem szokták 
beleérteni

• Finnország legészakibb megyéjének elnevezése is 
Lappföld (finnül Lappi)
▫ ráadásul megye déli irányban jóval túlnyúlik a 

lappok lakta területen
• Lappland néven a svédek korábbi tartománya 

volt a terület egy része (1809-ig)

Domborzat

• Lappföld nyugaton sziklás, erdős hegyvidék, 
keleten kopár, törpecserjés alacsony hegyekkel 
tarkított tundrás térség.

• dombos, hegyes vidék
• Norvégiában fjordok,
• Svédországban folyók, 
• Finnország tarhegyek szabdalják

Domborzat

• A terület domborzatára jellemzőek az egymást 
felváltó dombos, hegyes vidékek, a norvégiai 
oldalon fjordoktól, Svédországban pedig 
folyóktól szabdalva (Umea, Pitea, Lulea).

• Finnországban nem a hegyek és völgyek 
váltakozása teszi sajátossá a tájat, hanem az 
úgynevezett tunturik.
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Tarhegy

• Lappföld jellegzetes domborzati képződménye
• finnül tunturi, lappul duoddar
• ebből a lapp szóból származik a világ minden 

nyelvében a tundra szó
• eredetileg olyan, nem túl magas hegytípus, amelyet 

legfeljebb a feléig takar növényzet, fölötte csak a 
zuzmó él meg

• összefüggő láncolatot alkothatnak, köztük kisebb-
nagyobb (és nagyon hideg vizű) tavak vannak

• Korvatunturi (fül-tarhegy)
• 486 m (210 m)

Saana, 1029 m (556 m)
Enontekiö, Kilpisjärvi tó
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Mocsarak

• Lappföld egész területének 30-40 %-a mocsár. 
• A nedves mocsárréteken pázsitfűfélék, sásfajok, 

a zsombékos helyeken mocsári gólyahír virul. 
• A mocsár és lápvilág jellemzőbb fajtái közé 

tartozik a síkláp, főként a délibb területeken.

• lappul balsa ’tőzegmocsár, tőzegláp’
• lappul áhpi > egy sajátos mocsártípus

Növényzet

• délebbre még megtaláljuk a tűlevelű erdőket
• észak felé haladva egyre inkább az erdős tundra
• majd a fátlan, zúzmós tundra válik uralkodóvá
• a nyírek egészen északon is megtalálhatók, ám 

ahogy északra tartunk, egyre kisebbek

Lappföld színei

• Lappföld szépségének egyik lenyűgöző eleme az 
ún. ruska, amikor az ősz közeledtével a 
növényzet színe zöldről vörösre, barnára, 
narancsszínre, sárgára vált. 

• Ez a színkavalkád sokkal hosszabb ideig marad 
meg Lappföldön, mint nálunk, hiszen a levegő 
párás és hűvös, ezért a levelek nem száradnak és 
hullanak le olyan hamar, mint a délebbi 
vidékeken. 

Lappföld színei

• Egy lapp legenda szerint amikor isten a földet 
teremtette, mire Lappföldhöz ért, már minden 
szépséget elosztogatott, s már nem maradt más 
neki, mint a színek. 

• Ezt adta a számiknak, és ezért olyan színpompás, 
tarka náluk a nyár vége és az ősz eleje.

• „Amikor beköszöntött az ősz, akkor a nyírfa 
elsárgult, bíborszoknyába öltözött a nyárfa, s az 
esti kedves ködök ringó ölükbe zárták a réteket.” 
(Kivi: Hét testvér)

Északi fény

• aurora borealis
• főleg hideg, tiszta időben látható
• fehéres, máskor zöldes vagy esetleg színesebb, 

sejtelmes fényjelenség 
finnül revontuli ’rókafény’ a neve

• ez abból a hiedelemből ered, hogy a róka a havas 
földön járva lompos farkával az égboltra csapja 
fel a hógöröngyöket
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Gyümölcsök

• hűvös nyár + szinte állandó napsütés =
• az itt termő hidegtűrő bogyós gyümölcsök sokkal 

zamatosabbak
• lakka mocsári hamvasszeder

Állatvilág

• sarki róka
• sarki nyúl
• északi madarak és halak 

• Amiből a legtöbb van:
szúnyog!!!

• A legjellegzetesebb:
a rénszarvas

Rénszarvas

• a rénszarvas fő tápláléka az ún. rénzuzmó 
(jäkälä)

• ezt télen a vastag hó alatt kell megkeresniük, és 
mivel tápértéke nem túl magas, a rénszarvas 
állandóan táplálékszerző úton van
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A Lidl-ben

Lidl-botrány Angliában

• a rénszarvashús származási helye Szibéria. Az 
állatnak csak combja kapható, 6 font - 2000 
forint - egy 35 dekás csomag belőle, azaz 
csaknem 6000 forint a hús kilója.

• 2012: 350 grammos, díszkiszerelésű rénszarvas 
pecsenye 7,99 fontba (9,98 euróba) kerül.


