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

Finnugor Nyelvtudományi Tanszék
Főépület, 337.

„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: 
Finnugor rokonságunk 277. o.

A számik eredete
1. Napjainkban is folynak azok a viták, amelyek a népek 

múltjával és eredetének kérdéseivel foglalkoznak.

2. „Létezik egy tudományos igazság és létezik egy érzelmi 
alapokon nyugvó, mitikus.”

Bogár Edit
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„(…) a lapp sohasem játszott följegyzésre érdemes 
szerepet Európa eseményes történelmének 
színpadán.”

Zsirai Miklós: 
Finnugor rokonságunk 285. o.

Kép: Emil Juuso / SVT Sápmi
http://yle.fi/uutiset/sami_parlamentaralas_rai_coahkkinasta_oulus/7872181

Lappföld és az első lakói
• Lappföld és Észak-Európa őslakói a számi (lapp) nép, akik ma is 

úgy tartják, hogy ők voltak Lappföld legelső lakói
• a tradicionális halászó, vadászó és pásztorkodó életmód
• rénszarvasvadászat
• követték a rénszarvascsordák vonulását -> rénszarvas-nomádság:

sokaknak sikerült a szarvasokat megszelídíteni, tartani és 
tenyészteni 
(de csak a 16. századra jelentős).
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Lappföld és az első lakói
• Lappföld és Észak-Európa őslakói a számi (lapp) nép, akik ma is 

úgy tartják, hogy ők voltak Lappföld legelső lakói
• a tradicionális halászó, vadászó és pásztorkodó életmód
• rénszarvasvadászat
• követték a rénszarvascsordák vonulását -> rénszarvas-nomádság:

sokaknak sikerült a szarvasokat megszelídíteni, tartani és 
tenyészteni 
(de csak a 16. századra jelentős).

Északabbra vándorlás, VIII-X. sz.
• agresszív viking terjeszkedés
• kereskedelmi kapcsolatok és asszimiláció

• a számi társadalom alapját a családok közössége (siida) alkotta
• ezek megélhetését a közös tulajdonban lévő földterület 

nyújtotta
• a földet családonként vagy nemzetségenként osztották fel.

Kapcsolat a norvégokkal
• norvég törzsfőnökök kiterjesztették befolyásukat a számikra is 

és adóztatták őket
• a norvégokon kívül adóztatták a lappokat a svédek, a finnek, a 

karjalaiak és az oroszok is
• gyakran előfordult, hogy a kezdetben prémekben és halban 

fizetendő adót egyszerre többen is beszedték
• XI. század, Norvég Királyság: észak felé kezdett hódítani, de a 

lapokkal mégis békés viszonyt alakítottak ki, alkalmi 
kereskedelmi kapcsolatokkal.

Skandinávia a XI. sz. elején

Finnmark a lappok területe, ami a 
norvég király adófizetője volt.

Keresztény térítés
• A keresztény térítés már a 11. században megkezdődött 
+ az adóztatás
• Ny-on a 16. századtól evangélikus templomok
• a Kola-félszigeten a 15-16. században ortodox kolostorok
• ( kereszténység lassan terjedt a lappok között, még a 19. 

században is voltak, akik a sámánhit követői voltak)

Kapcsolat a svédekkel és oroszokkal
• A Svéd Királyság a XIII. századtól
• orosz fejedelemségek a XV. Századra
• -> a számik három birodalom érdekszférájában találták 

magukat 
• és mind a három hatalom magának követelte a számik 

adóztatásának a jogát.
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Elnyomó svéd uralom
• A XVII. században a dánok (norvégok) és svédek 

szerződésben osztották fel egymás között a számi földeket
• A svéd uralom egyre elnyomóbb lett Lappföldön, a számi 

lakosság szegény életkörülményei miatt nem tudták az adókat 
teljesíteni

• kártalanítás nélkül elvették földjeiket és másoknak adták, akik 
jobb adófizetői voltak az államnak.

Lutheránus térítések és következményeik

• A dán-norvég területeken a XVIII. században lutheránus 
térítések: 

• tiltották a tradicionális számi vallási eszközök használatát (pl.: 
sámán dobok)

• ezeket el kellett pusztítatniuk 
• De! a kereskedem felélénkül
• az orosz-norvég határ nyitottsága miatt kétfelé is tudtak 

kereskedni.

A Svéd Királyság 
kiterjedése a XVII. 
században (Nagy-
Svédország).

A dánok, svédek mennek; oroszok jönnek
• 1809-ben Oroszország megszerezte Svédországtól 

Finnországot
• 1814-ben a dánok elvesztették Norvégiát
• Lappföldön tehát ez úttal két birodalom osztozkodott
• A norvég és orosz határvonal immár konkrétan ki lett jelölve.

A határokkal keletkező gondok
• negatív hatással volt a számi rénszarvaspásztorokra
• a csordákat télen Finnországban tartották
• nyáron Norvégiába terelték őket,
• a svéd (norvég) és orosz (finn) határszerződéssel pedig 

megszűnt ez a szabad mozgásuk a térségben

• 1826-tól a határok lezárultak a számi pásztorok előtt.

Skandinávia
1871-1905 között
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XIX. század: felkelések
• Az 1840-es években a svédek a lutheránus tanok terjesztésébe 

kezdtek
• ez a számik vallását és kultúráját erősen korlátozta
• Kautokeino területén az 1850-es években számi felkelések 

törtek ki a svéd elnyomás ellen
• A felkelést leverték és a vezetőket kivégezték vagy 

bebörtönözték.

Fordulópont (?)
• de a számi vallási öntudatra ébredés mindenképpen megtörtént
• az 1860-as évektől a norvég nacionalizmus 
• korlátozták a számi nyelvhasználatot és vallásgyakorlást.

XX. század
• 1905-ben Norvégia elszakadt Svédországtól, 1917-ben 

(hivatalosan 1920-ban) pedig Finnország vált függetlenné 
Oroszországtól

• Lappföld így a XX. század elejére négy ország fennhatósága 
alá került, amely állapotok a mai napig adottak

• A norvégok igen határozottan kezdték korlátozni a számi 
kultúrát

• a saját identitásukat próbálták erősíteni.

XX. század eleje, Norvégia
• 1940-ig a norvégok határozott célja volt, hogy a számi kultúrát 

eltörlik, a népet asszimilálják
• A korábbi Kautokeino önkormányzat a Finnmark elnevezést 

vette fel, ahol a „gazdátlan” földek, amiket korábban a lappok 
használtak vagy műveltek, norvég állami tulajdonba kerültek

• Aki ezeket a földeket meg kívánt vásárolni vagy bérbe venni, 
annak bizonyítania kellett a norvég nyelvtudását, ami a számik 
diszkriminációjához vezetett.

XX. század eleje, Svédország
• Nincs akkora elnyomás, csak (!) kizsákmányolás
• az észak-svédországi vasércbányák megnyitása és a 

vasúthálózat fejlesztése
• Rasszizmus:

„Másrészt a svéd fajbiológiai kutatások támogatására 
önkényesen sajátították ki az ősi lapp emlékeket. Ezek a 
kutatások faji alapon történtek, vagyis rasszizmussal 
párosultak, amikor a kutatók a számi nép alsóbbrendűségét 
próbálták bizonyítani és odáig mentek, hogy rengeteg számi 
nőt sterilizáltak.”

XX. század eleje, oroszok
• a Kola-félsziget brit, amerikai és francia megszállás alá került, 

1918-1920 között
• 1921-től a szovjet-orosz vezetés vette át a hatalmat a terület felett
• Kollektivizálástól
• termelőszövetkezetekbe kényszerítették a rénszarvaspásztorokat 

és a mezőgazdasági munkásokat
• A tradicionális számi pásztorkodást fokozatosan felszámolták. 
• Mesterséges orosz betelepítés:
• mára a félsziget csak mintegy 0,2%-a számi etnikumú.
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II. világháború
• A II. világháborúban Norvégia és Finnország hadviselő felek 

voltak Németország oldalán, a Szovjetunió ellen. 
->

• A lappok tehát egymás elleni harcra voltak kényszerítve. 
• A németek Norvégia felől megpróbálták megszállni az országot, 

amivel kitört az ún. lappföldi háború
• a háború noha sikeres volt, mégis súlyosan érintette a terület lapp 

népességet
• az észak-finn és észak-norvég számi házak szinte mindegyike 

elpusztult, az utak és az infrastruktúra megsemmisült a 
területeken.

Sodankylä lerombolt faluja 
Finnországban 1944 októberében

Újjáépítés
• A világháború után a károsult területek újjáépítése vette 

kezdetét. 
• Norvégia lazított valamennyire a számi kultúra elnyomásán, 

de a gazdasági fejlődését arra használta fel Lappföldön, hogy a 
számi kultúrát réginek, nevetségesnek és maradinak tüntetesse 
fel

• A számi régiók oktatás-, kommunikációs- és ipari fejlődése 
elsősorban azt célozta meg, hogy a számi identitást elveszítsék 
az emberek és erősödjön a norvég öntudat.

Napjaink?
• A XX. század második felében a skandináv államokban sorra 

alakultak a számi parlamentek: 
• 1973. november 9-én Finnországban
• 1989. október 9-én Norvégiában
• 1993. január 1-én Svédországban kerültek felállításra.

Giitu!


