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

Finnugor Nyelvtudományi Tanszék
Főépület, 337.

A számi parlement: a kezdetek

• Tény: a területi alapú autonómia a lappok számára 
megvalósíthatatlan. 

• Cél: mindhárom skandináv országban megfelelő keretet 
biztosítani a lapp kultúra, identitás és hagyományok 
megőrzéséhez

• az ún. lapp parlamentet 1973-ban hozták létre Finnországban 
(ekkor még mint lapp küldöttséget), majd 1989-ben 
Norvégiában és végül 1993-ban Svédországban. 

• Oroszországban ennek megfelelő képviseleti szervezet vagy 
testület ma sem létezik

A számi parlamentek
• Három számi parlament működik jelenleg
• Közös jellemzők:
▫ nincs önálló jogalkotó hatáskörük vagy más, hasonlóan 

széles döntéshozatali jogkörük
▫ a lappok közvetlenül maguk választják meg a 

parlamentek tagjait. 
▫ tényleges jogkörük és az állami szervektől vagy a 

kormánytól való függetlenségük azonban nagyban 
különbözik egymástól

https://www.samediggi.no/
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Sámediggi - Norvégia
• A norvégiai számi parlament (északi 

számiul Sámediggi, norvégul Sametinget) a számi 
nép képviseleti testülete Norvégiában. 

• A parlament helyszíne Karasjok. 
• A parlamentet 1989. október 9-én nyitották meg. 

Jelenlegi elnöke Egil Olli, a Munkáspárt képviselője.

Sámediggi - Norvégia
• 1989 óta működik a 31 tagú lapp parlament, a Same Tinget, 

melynek első ülését a király nyitotta meg. 
• Választó és választható minden 18 év fölötti norvég állampolgár, 

akinek anyanyelve, illetve akinek egyik szülőjének vagy 
nagyszülőjének anyanyelve a lapp, illetve akinek egyik szülője a 
lapp választói nyilvántartásban szerepel. 

• A lappok kizárólagos joggal rendelkeznek a rénszarvastenyésztésre, 
haszonélvezetük örök időkre szól, a tevékenységet magát azonban 
csak 2000-en űzik. 

Sámediggi - Norvégia
• Az 1980-as lapp nyelvtörvény értelmében a hatóságokkal szemben 

joguk van anyanyelvüket használni. 
• Norvégia elfogadta az 1989-es 169. számú ILOegyezményt az 

őshonos és törzsi népek jogairól, így elfogadta, hogy a lappok 
társadalmi, kulturális, politikai és gazdasági fejlődésükről maguk 
dönthessenek, és hagyományos lakóhelyükön rendelkezzenek a 
természeti és erőforrásokkal. 

• Parlamentjük önálló intézmény, a kormány a munkájába nem 
avatkozhat be. Minden olyan ügyben eljárhat, amely megítélése 
szerint különösen érinti a lapp lakosságot. 

Sámediggi - Norvégia
• Az állami szervek kötelesek véleményét kérni olyan kérdésekben, 

amelyek a lapp parlament hatáskörébe tartoznak. 
• A lapp közigazgatás négy Lapp Tanácsból áll, melyek a kulturális 

ügyekkel, a lapp nyelvvel, a lapp javakkal és a lapp műemlékekkel 
foglalkoznak. 

samediggi.fi/
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Sámediggi
• A finnországi számi 

parlament (finnül Saamelaiskäräjät, északi 
számiul Sámediggi, inari számiul Sämitigge, kolta 
számiul Sää´mte´ǧǧ) 

• a számi nép képviseleti testülete Finnországban.
• A parlamentnek 21 választott tagja van. 
• székhelye Inariban van.

A Sajos épülete
Sajos
• 2012. január 9-én nyílt meg, Inariban
• Itt működik a finnországi számik parlamentje.

Szerepköre:
• kormányzati, kulturális 

és oktatási programokban is szerepet játszik
• kongresszus központként is üzemel

Sámediggi - Finnország
• A lappok Finnország 4 járásában, Enontekiöben, Inariban 

Utsjokiban és Sodankylän élnek. 
• Az 1995-ös alkotmány megadja nekik a jogot arra, hogy hivatalos 

ügyekben használják anyanyelvüket. 
• A törvény szerint az tekinthető lappnak, aki saját magát annak tartja, 

első nyelve, vagy valamelyik szülőjének, vagy nagyszülőjének első 
nyelve a lapp, (illetve egyik szülő vagy nagyszülő lapp). 

• Hatásköre csak a lapp lakóterületre terjed ki, de Finnország minden 
lapp nemzetiségű, 18. életévét betöltött polgára választhat és 
szabadon választható, amennyiben finn állampolgár és a megelőző 
két évben állandó lakóhellyel rendelkezett Finnországban. 
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Sámediggi - Finnország
• Választhat az
• akinek első nyelve, illetve valamelyik szülőjének vagy 

nagyszülőjének első nyelve a lapp, illetve valamelyik szülője 
szerepelt a lapp parlament választói nyilvántartásában. 

• A Sámitinggi képviselőtestülete 21 fős, a plénum négyszer-ötször 
ülésezik évente. Egészségüggyel, a lapp nyelvvel, a kultúrával és az 
oktatással foglalkoznak. 

Sámediggi - Finnország
• A finnországi lappok sérelmesnek érzik, hogy a 

rénszarvastenyésztés nem kizárólag az ő joguk, hanem azoké az 
uniós állampolgároké is, akik állandó lakóhellyel rendelkeznek 
Finnországban, és hogy Finnország nem csatlakozott az 1989. évi 
169. sz. ILO egyezményhez. 

• Mindezt hátrányként érzékelik. 
• 2002-ben a finnországi számik vezetője elmondta, hogy a finn 

államtól vissza akarják kapni az őket illető földeket. A 
visszaszolgáltatásra azonban az állam nem hajlandó.

www.sametinget.se

Sámediggi - Svédország
• székhelye Kiruna városában van
• Vezetője jelenleg Per Mikael Utsi
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Sámediggi - Svédország
• A svéd parlament 1977-ben ismerte el a lapp kisebbséget a svédországi 

lapp parlament honlapja szerint. 
• A Lapp Parlament, a Sameting 1993-ban alakult meg, a második 

választás 1997-ben történt meg. 31 tagból áll, csak az elnök dolgozik 
teljes munkaidőben. 

• A Sameting felelősséggel tartozik a svéd parlamentnek, illetve a 
kormánynak, tehát nem független. 

• Hatásköre kizárólag kulturális és műemlékvédelemmel kapcsolatos 
kérdésekre terjed ki, javaslattételi jogosultsággal.

• A kultúra állami támogatásával, iskolákkal, a lapp nyelvhasználattal, 
földekkel, vizekkel, a lappok életkörülményeivel foglalkozik. 

Sámediggi - Svédország
• Minden 18 év feletti svéd állampolgár választhat és választható, 

amennyiben lappnak tekinti magát és anyanyelve, vagy valamelyik 
szülőjének, illetve nagyszülőjének anyanyelve lapp, vagy lapp volt, 
illetve egyik szülője szerepel a lapp választói nyilvántartásban. 

• Svédország 1999 februárjában az ILO 169- es konvenciójának 
elfogadásával a lappot elismerte őshonos népnek. 

• A rénszarvastenyésztés örök haszonélvezeti joga kizárólag az övéké, 
bár ez a 43 lapp faluban lakó 17 000 emberből csak mintegy 2500 
főt érint.

Számik Oroszországban
• 1989 őszén Murmanszkban létrejött a Kolai Számik Szövetsége. 
• Az ő munkájuknak köszönhető, hogy a Murmanszki terület 

alapszabályába belekerült a számi, mint északi őshonos nép. 
• A Szövetség később tagja lett az 1956-ban kétévente ülésezni kezdő 

Lapp Tanácsnak (Sámiráddi, Norvégiában alakult), 1992 júniusában 
pedig a Szövetség a Skandináv Számik Uniójának (az unió 15. 
kongresszusán). 

• Így mostanra a kolai lappok érdekérvényesítésére nemzetközi 
szinten is van lehetőség.

• http://finugor.ru/news/associaciya-kolskih-saamov-pereizbrala-
svoego-prezidenta
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Számik Oroszországban
• A néhány rénszarvascsordával is rendelkező Kolai Lappok 

Újjászületéséért Alapítvány érte el azt, hogy 1989-ben megindult a 
lovozerói internátusban az alapfokú lapp anyanyelvű oktatás. 

• Lovozero a Murmanszki terület központi számilakta városa.
• Ennek előzménye, hogy 1933-ban létrehoztak egy latin betűs 

irodalmi nyelvet. 
• Ekkor 17 iskolában folyt a lapp nyelvű irodalmi oktatás, amelyet 

1937-ben megszüntettek. 

Számi intézetek - általában
• A Lapp (vagy számi) Kongresszus 1953 óta háromévenként ül össze
• a közbeeső időben pedig a Számi Tanács (Sámiráddi; Sami 

Parliamentary Council; SPC) koordinál (székhelye Norvégiában 
található), többek között összeállítja a kongresszus programját. 

• A Tanács először 1956-ban ült össze, 1992 óta az Oroszországi 
Föderáció lappjai is részt vesznek munkájában. 

• Kezdetben 15 fős tagsága mára nyolc főre apadt, három norvégiai, 
két svédországi, két oroszországi és egy finnországi küldött 
személyében.

Számi intézetek - általában
• A Lapp Intézet (Sami Instituhtta) 
▫ a norvégiai Kautokeinóban fejt ki tevékenységet,
▫ nyelvi és kulturális, oktatási és információs, valamint életmód-, 

környezetvédelmi és jogi részlege van. 

▫ http://samas.no/en
▫ http://www.lohkanguovddas.no/

Norvégiában
• Norwegian Sami Association
• The Reindeer Herders’ Association of Norway
• The Federation of the Sámi People
Svédországban
• Saami Association of Sweden
• The National Association of Samiland
Finnország
• Saami Association of Finland
Oroszország
• Kola Sami Association
• Association of Sámi in Murmansk Oblast
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„Felfedezésük”
Első említés:
• Pütheasz Kr. e. 325-ben: északon élő phinai népről ír
• Tacitus: Germania (Kr. u. 98) a fenni nép, az őslappok 

mindennapi életéről számol be
igen vadaknak festi le őket
• az orosz krónikákban 1000 körül szerepelnek először
• a 12. század végén a dán Saxo Grammaticus a lappokat jó 

íjászoknak és síelőknek nevezi, ezenkívül varázslóknak és 
jósoknak is.

és a véletlenek összjátéka

Az első lapp írásos elmékek
• Halogalandi Ottár, hajóskapitány
• a IX. században bejárta Észak-Norvégia és a Kola-félsziget 

partvidékét
• érintkezésbe került a finnekkel és lappokkal is. 
• Az útjáról készült beszámolója Paulus Orosius Historiarum 

adversus paganos libri VII. című művében jelent meg, 893 
körül

• Érdeme: a népességi és a földrajzi viszonyok leírása, plusz 
feltűnt neki a lappok és a finnek nyelve közti hasonlóság

Az első lapp szórványemlék
• Stephen Burrough (1525–1584), brit tengerészkapitány, 

felfedező 
• hajótörés 1557-es útján
• a Kola-félsziget északi részén
• néhány hónapos kényszerű ott tartózkodás:
• összesen 95 szót, ill. kifejezést gyűjtött össze 
• az útjáról készült leírást 32 évvel később jelentette meg 

Richard Hakluyt (1552/1553–1616) The Principal 
Navigations, Voiages, Traffiques and Discoveries of the 
English Nation címmel

Lapp szójegyzék
• kapcsolatba lépés orosz nyelven
• különböző szavak, kifejezések
• a tőszámneveket 1-től 20-ig
• a tízeseket tovább 100-ig
• A szójegyzék újrafelfedezése:

a skót John Abercromby 1895-ben megjelent 
közleményéből
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Részlet a lapp 
szójegyzékből

lapp magyar

Peyve nap
Hyr éj
neyvezea Nap
Manna Hold
Laste csillagok
Cozam volka? Hová mész?
tallye ez
Kesse nyár
Talve tél
parox meleg
ioughang jég
keatykye kő
veskue méz
tol tűz
neit lány, lánya valakinek
peallee fül
keat kéz
Iowlkie láb

A számi írásbeliség kialakulása
• a svéd és norvég hittérítés és a lelkészek munkáinak a 

hatására
• ill. vallási szövegek fordításából
• a hatékonyabb hittérítés érdekében anyanyelvű 

prédikációk
• ez hatalmas húzóerőnek bizonyult
• egészen az 1800-as évek közepéig kizárólag lelkészek 

munkáinak köszönhetjük a szövegek megjelentetését, a 
tudományos leírásokat…

• és az első szótárakat is.

Giles Fletcher (1548–1611)
• Az idősebb Giles Fletcher
• (ifjabb Giles Fletcherből költő vált, így kettejüket gyakran 

összekeverik)
• Etonban majd Cambridge-ben tanult. Kősőbb a King’s College 

tanára lett.
• 1584-ben parlamenti képviselővé választották.
• 1588-ban nagykövetként került Moszkvába.
• Az ottani tapasztalataiból írta meg az Of the Russe Common 

Wealth című tanulmányát, melyben szerteágazó leírását 
nyújtja az akkori életkörülményeknek és viszonyoknak.

Of the Russe Common Wealth (1591)
• Kritikus hangvétele miatt a londoni Moszkvai Társaság 

tagjai igyekeztek eltüntetni a művet, nehogy orosz kézbe 
jusson, és megsértődjenek miatta.

• És valóban megsértődtek: az 1848-as első orosz kiadást a 
cenzúra betiltotta, a köteteket megsemmisítették.

• Második angol kiadása The history of Russia címen 
jelent meg, 1643-ban.

Az 1643-as kiadás 
belső borítója

Lappföldről
„Oroszország északi részén, Karéliához közel terül el a lappok 
hazája: Lappföld. A terület teljes hossza a legészakibb pontjától (a 
Nordkapp, azaz Északi-fok környékétől) a legdélkeletebbiig (az 
oroszok által ’Szvjatoj Nosz’-nak, azaz Szent Orrnak keresztelt 
részig) nagyjából 345 verszt. A távolság innen a Varzuga mentén a 
Kandalaksa nevű településig (ami a terület szélességét hivatott 
kifejezni) 90 mérföld lehet.
(…) Az egész vidék tavakkal és hegyekkel szabdalt.”



9

A lappok életéről
„Az egész nép teljes mértékben iskolázatlan, semmilyen ábécét 
vagy írásmódot nem ismernek. Boszorkányságban és varázslásban 
azonban a világ valamennyi népét felülmúlják.

Az emberek étrendje nagyon szegényes és egyszerű. Kenyerük 
nincs. Halat és szárnyasokat fogyasztanak.

Fegyvereik a hosszú íj és a puska, melyek használatában 
jeleskednek. A folyamatos edzésnek köszönhetően (hiszen 
rákényszerülnek a vadászatra), a fegyvert gyorsan töltik, sebesen 
lőnek vele és a célzásban is kiválóak.”

A lappok halásznak és kereskednek
„A nyári időszakban az a szokásuk, hogy nagy csapatokban 
leköltöznek a tengerhez: [Wardhuyse], Kola és Kekur közelébe, 
valamint a Vedagoba nevű öbölbe. Itt tőkehal, lazac és lepényhal 
fogható, és eladható az oroszoknak, a dánoknak és a norvégoknak, 
továbbá a legutóbbi időkben már az angoloknak is, akik ruhákkal 
kereskednek. Ezeket halra, olajra és prémre cserélik a lappokkal és a 
karélokkal. Az állatok bundájából az északi népek általában 
tartalékokkal is rendelkeznek. „

A lappok halásznak és kereskednek
„A vásárt Kolában tartják Szent Péter napján, amelyen [Wardhuyse] 
parancsnokának vagy legalább a helyettesének jelen kell lennie, hogy 
árat szabjon a szárított tőkehalnak, a kerékolajnak, a prémeknek és 
más árucikkeknek, továbbá az orosz uralkodók vám- és 
adószedőjeként beszedje a kiszabottakat, mielőtt még bármi gazdát 
cserél.”

Külföldi kereskedő 
illusztráció Jerome Horsey 
műveinek orosz kiadásából
(Джером Горсей: Записки 

о России. XVI  начало 
XVII в. Moszkva, 1990. 

227.)

A lappok télen
„Amikor a halászidény véget ér, a lappok visszatérnek téli 
szállásukra hajóikon, melyek az oldalukra fektetve várakoznak 
a következő tavaszig. Addig szarvashúzta szánokon 
közlekednek. A szarvasokat nyárra egy Kilden nevű szigetre 
viszik (aminek különlegesen jó minőségű a földje), és a tél 
közeledtével, amikor megkezdődik a havazás, újra hazahajtják 
őket a szánhúzáshoz.”
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„Ábrándképek kergetése a lapp nyelv oktatásáért folytatott 
háborgás, a lapp nyelvre nincs szükség. A lapp már nem élő 
nyelv. Fontosabb finnt tanítani, mert azzal legalább a finnek 

között el lehet boldogulni, s fontosabb angolt tanítani, mert az 
egy világnyelv. Én többet nem tanítok lappot.”

Hekki Lukkari, számi tanár

„Augusztus 8. Édesanyám ma az iskoláról mesélt. Iskolai 
ruhákat kezdett nekem keresgélni. Én nem akarnék abba az 

iskolába menni. Ott rossz, és én nem vagyok olyan úri gyerek, 
mint a többiek. Édesanyám azt mondta, hogy mi szegények 

vagyunk. Az mi? Valamikor a néném egyszer azt mondta, hogy 
»olyan szegény vagyok, mint egy lapp«. 
Ha valaki lapp, akkor az szegény?”

Egy 12 éves naplójából

„A lapp nyelv nem fog fönnmaradni, ha azt minden egyes 
többségi nyelv (a svéd, a norvég, a finn) a maga nyelvéhez 
akarja igazíttatni. Minden egyes lapp nyelvcsoportnak meg 
kell legyen a maga irodalmi nyelve, melyből aztán a szavak 

kigyűjtésével közös nyelvet kell létrehoznunk.”

Kirste Paltto: Hogyan legyen közös irodalmi nyelv?

„(…) élményeim erős kételyeket ébresztettek bennem azon 
jogomat illően, hogy vajon szabad-e, lehet-e nekem más fajú 
embernek lennem, mint finnek. Szégyellni kezdtem magam, s 
kezdtem félni lappságom miatt. Nem akartam, hogy emiatt 

engem műveletlen tuskónak tartsanak. Ember akartam lenni, 
egyenrangú a többi finn állampolgárral. Lapp voltomat pedig 

titkolni kezdtem.”

Kirste Paltto

A lapp nyelvrokonság felfedezése
• 1768. április 28-án indult el Bécsből Hell Miksa és Sajnovics 

János, hogy Vardø szigetén megfigyeljék a Vénusz átvonulását a 
Nap előtt.

• Sajnovics János felfedezi a lapp és magyar nyelvek rokonságát.
• 1770:
Demonstratio. Idioma Ungarorum et Lapponum Idem esse
(Bizonyítás. A magyar és a lapp nyelv azonos)
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Az expedíció
• A 18. században már előre tudták, mikor fog átvonulni a Vénusz a 

Nap előtt (1769. június 3.)
• VII. Keresztély dán király Hell Miksa jezsuita szerzetest 

meghívta, hogy birodalma területéről végezze el a méréseket.
• Hell a birodalom egyik legészakibb pontjára, Vardø 

szigetére utazott.
• 8 hónapnyi várakozás

A Vénusz belépése (2004)

Sajnovics János (1733-1785)
• nyelvész, matematikus és csillagász

• Sajnovicsot Hell Miksával együtt 1770-ben a dán királyi 
akadémia tagjává választotta.

• Csillagászattal kapcsolatos munkássága elismeréseképpen 
a Nemzetközi Csillagászati Unió 2010-ben róla nevezte el 
a 114659 Sajnovics kisbolygót.

Sajnovics: Demonstratio (1770/1994)



12

Sajnovics: Demonstratio (1770/1994)
• 1. fejezet

„A magyar és a lapp nyelv azonos [eredetű] lehet anélkül 
is, hogy a beszélők kölcsönösen megértenék egymást.”

• a nyelv időben változik:
„ha az egy nyelven beszélő közösség kettészakad, és 
mindkettőnél nyelvi változások mennek végbe, akkor 
természetes, hogy nem értik egymást”

Oktatás
• Általános iskolában és gimnáziumban, mint 

anyanyelv v. idegen nyelv
• Érettségi inariul
• Idegen nyelvként egyetemen
• Kevés a tankönyv és tanár
• Nyelvifészkek -> nyelvi revitalizáció -> online 

anyagok

Déli számi nyelvtanuló program angolul
• http://giellatekno.uit.no/words/dicts/index-

sma.nno.html

Déli számi nyelvtanulás angolul, svédül, 
norvégül

http://oahpa.no/aarjel/

Déli számi frázisok norvég fordítással

• http://www.samer.se/1475
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Déli számi nyelvtani áttekintés norvégul

http://oahpa.no/sma/gramm/grammatikk.nob.html

Déli számi nyelv tanulása online norvégul

http://www.e-skuvla.no/portfolio/mattasamegiela-kurssat/

Lulei
• http://clu.uni.no/bildetema/bildetema.html?version=s

wedish&languages=swe,eng,smj&language=smj&pa
ge=index&title=Bildtema%20-
%20svenska%2Fengelska%2Fsamiska%20lulesamisk
a&main=index.html

Északi
• http://clu.uni.no/bildetema/bildetema.html?version=s

wedish&languages=swe,eng,sme&language=sme&pa
ge=index&title=Bildtema%20-
%20svenska%2Fengelska%2Fsamiska%20nordsamis
ka&main=index.html

Déli
• http://clu.uni.no/bildetema/bildetema.html?version=s

wedish&languages=swe,eng,sma&language=sma&pa
ge=index&title=Bildtema%20-
%20svenska%2Fengelska%2Fsamiska%20sydsamisk
a&main=index.html

• http://725.davvi.no/
• http://kursa.oahpa.no/2011/10/06/buorre-beaivi/
• http://kursa.oahpa.no/jietna/jietnafiillat-teavsttat/
• http://781.davvi.no/swf/
• http://580.davvi.no/
• http://www.memrise.com/courses/english/sami-languages/
• http://sajus.davvi.no/1-4.html#
• http://lohkan.no/
• http://www.e-skuvla.no/nb/portfolio/samegiella-1-2-3/
• http://oahpa.no/sme/gramm/grammatihkka.eng.html
• http://eurotalk.com/us/resources/learn/saami
• http://www4.ur.se/gulahalan/


