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

Finnugor Nyelvtudományi Tanszék
Főépület, 337.

Rénszarvasfuttatás – utcai verseny
• Rovaniemi Reindeer Sprint Race
• Idén (2015.03.20, péntek) először rendezték meg.
• Helyszín: Rovaniemi
• 200 méteres pálya

• Az első Rietes, a győztes nyereménye 2000 €
• A második Kultakuume (1000 €)
• A harmadik Ingrid Luostat (500 €)
• (16-an indultak)

http://yle.fi/uutiset/rietas_kirmasi_porojen_katukiihdytyskilpailun_voittoon/7880776

Ma is heves viták folynak arról, hogy ki a számi

• az, aki anyanyelvként beszéli valamelyik számi nyelvet
• mindazok számik, akik számi anyanyelvűek 

leszármazottai (Norvégiában például a törvény azt ismeri 
el száminak, akinek legalább egy dédszülője számi 
anyanyelvű volt)

• az a számi, aki a hagyományos számi foglalkozásokat 
(elsősorban a réntenyésztést) űzi 
▫ (Norvégiában például kiharcolták, hogy kultúrájuk 

védelmében csak számik foglalkozhassanak 
réntenyésztéssel, de Oroszországban ez nem lehetséges, a 
Kola-félszigeten sem.)
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Sammallahti, Pekka (1998): 20E (!)

A számi beszélők (!) száma több mint 20 ezer
• Norvégia 12 000
• Svédország 7 000
• Finnország 3 000
• Oroszország 1 000

• Ezt 10 számi nyelvre/nyelvjárásra felosztva

Népszámlálási adatok - Oroszországban

• Népesség:

1989 2002 %

Kola lapp 1800 1991 +10%

Népszámlálási adatok - Oroszországban

• Népesség:

• A beszélők száma:

1989 2002 %

Kola lapp 1800 1991 +10%

1989 2002 %

Kola lapp 1991 787 39,5%

Konklúzió 1.

• Zaicz Gábor 1994 
• „a lélekszámuk és a beszélők számának pontos 

meghatározása majdnem lehetetlen”

Konklúzió 2.

„A finnugorságnak nyelvtudományi, néprajzi, 
őstörténeti és embertani tekintetben nem igen 
van érdekesebb, rejtélyesebb tagja, mint az 
ősidők óta Európa északnyugati peremén 
meghúzódó lapp.”

Zsirai Miklós (1937): 
Finnugor rokonságunk 277. o.
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• Schleicher: családfaelmélet (1859 Darwin: A fajok 
eredete)

• Schmidt: hullámelmélet
• Schuchardt: szivárványelmélet

Sámegielat
1. déli lapp

~ 300 - 500
2. umei lapp

~ 20
3. pitei lapp

~ 20
4. lulei lapp

~ 1500 – 2000
5. északi lapp

~ 15 000 – 20 000

6. inari lapp
~ 300

7. koltalapp
~ 300

8. kildini lapp
~ 650

9. terlapp
~ 2

10. akkalalapp
~ 0
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A központi szervezet
„Az együttműködés, mellyel a lappok életszínvonalain javítani 
lehetne, lehetséges volna, ha a lappok egységesek lennének. 

Egy központi szervezet nagyon jó lenne.”

Niiles-Antti Vest.

A központi szervezet
„Központi szervezetre nincsen szükségünk, de olyan 
szervezetre igen, amelyben minden nyelvjárási vidék 

egyformán képviselve lenne.”

Kaaren Jomppanen

„Többnyelvű” kiírások

• http://sametinget.no/nor/Bibliotek#oria
• http://www.samediggi.fi/index.php?option=com_cont

ent&task=blogcategory&id=151&Itemid=227&lang=
finnish

• http://www.sametinget.se/english
• http://www.sametinget.se/
• http://www.samediggi.fi/index.php?lang=fi

Mutatvány lapp szövegekből: 
a Miatyánk négyféleképpen lappul

• Lulei:
Áhttje mijá guhti le almen. Ájlistuvvus duv namma. Bíhtus duv rijkka. Sjaddus duv sidot gĺk 
almen, nĺv aj ednamin. Vatte midjij uddni mijá bäjvvásasj lájbev. Ja luojte midjij suttojdimme 
ándagis, nĺv gĺk mij aj luojttep mijá velgulattjajda. Ja ale mijáv gähttjalibmáj lájddi, ájnat várjjala 
mijáv bahás. Amen.

• Északi:
Áhččámet, don guhte leat almmis. Basuhuvvos du namma. Bohtus du riika. Šaddos du dáhttu, mo 
almmis nu maiddái eatnama alde. Atte mindjiide odne min beaivválás láibbi. Ja atte mindjiide 
min suttuis ándagassii, nugo mii ge ándagássii addit velggolaččaidasamet. Ale ge doalvvo mind 
geahččalussii, muhto beastte min bahás eret. Amen.

• Inari:
Aätj miin, ki läh almest. Passe läos tu namma. Aldanevos tu valdegodde. Läos tu taatto nut almest, 
ku ednamest. Adde miji adne miin juöhepäivatj laip. Ja adde miji miin suddoit addagas, nut ku 
miieh addep velkolatjitäme. Ja ale tolvo miin kiusadussi. Mutto pääste miin pahast. Amen.

• Kildini:
Äätje mii, kote läk almest. Passe lädsj tu namma. Poadasj tsarstvo tu. Poatto vald tu maht almest 
nutte ädnamest. Leib mii porremadjen uude miji tabbe. Ja kuöde mii velga miji, mahta mii 
kuöddep velgalaip mii. Ja äle vigúig mii kjätjalada, a verjel mii paasast. Amin. 
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„A közös nyelv elég jó gondolat, de ehhez a betűket olyanná 
kellene tennünk, hogy azokat mindenki megértse.”

Kirste Paltto: Hogyan legyen közös irodalmi nyelv?

781.davvi.no

A valóságban…

• http://yle.fi/uutiset/saako_saamelaiskarajien_taysistuntoja_johtaa_saameksi/7919373

KÖVETKEZTETÉSEK 1.
• A lappok számára létezik közös nemzettudat, közös 

nemzetkép, de nem létezik egységes nyelv
• A lapp esetében sem a dialektológiában megszokott 

kritériumrendszer, sem annak bővített változata nem teszi 
mindig lehetővé a nyelv és nyelvjárás elkülönítését. 

KÖVETKEZTETÉSEK 2.

• Nyelvek vagy nyelvjárások kérdése és e kifejezések 
használata így egyelőre nyitott:
▫ az általános finnugrisztikai kutatások számára inkább 

lapp nyelvjárások
▫ a mindennapi életben inkább lapp nyelvek
▫ megengedve mindkét helyzetben az eltérő definiálást 

és használatot is

Giitu!


