
A messzi észa kon, Eu ró pa pe rem vi dé -
kén él a ma gát szá mi nak nevezõ, má sok ál -
tal lapp nak ne ve zett kö zös ség, amely nek
nincs sa ját ál la ma, ha zá ja vi szont igen, bár
ezt a kí vül ál lók gyak ran el vi tat ják tõ le.
Nils-Aslak Valkeapää finn or szá gi szá mi
mû vészt idé zem az aláb bi ak ban szü lõ ha -
zá já val kap cso lat ban: „Ben sõm ben él ott -
ho nom, ele im szü lõ vi dé ke. S ele im éle te
nem olyan rö vid idõ, hi szen bi zo nyí tott
tény: az én õse im kop tat ták ides to va tíz -
ezer éve eze ket a kö ves tá ja kat. Azok az
õsök, azok a né pek, me lyek bõl az én mai
né pem lett, s ame lyet lapp nak, szá mi nak
mon da nak.” (5.)

A fen ti idé zet a Lap pok cí mû kö tet ben
ol vas ha tó. A könyv gaz dag és sok ré tû in -
for má ci ó kat nyújt finn ugor nyelv ro ko na -
inkról és ki sebb sé gi sors tár sa ink ról, akik
az el múlt fél év szá zad ban lép tek az et ni kai
és nyel vi éb re dés út já ra, de kö zös sé gi jö võ -
jük még min dig nem biz to sí tott.

A számik az Eu ró pai Unió egyet len 
õs la kos né pes sé gét al kot ják. Tör té ne ti ott -
ho nuk, Szápmi (Számiföld, Lapp föld) négy
or szág ban fek szik, az Észa ki Pe rem vi dé ken
(Nor vé gia, Svéd or szág, Finn or szág és az
orosz or szá gi Ko la-fél szi get) te rü le tén. Lé -
lek szá muk mint egy 70 000–100 000 fõ re
be csült, és eb bõl kö zel tí zez ren él nek Fin n-
or szág ban. (137.)

A kö tet há rom lapp és egy ma gyar szer -
zõ írá sa it tar tal maz za. Az el sõ Nils-Aslak
Valkeapää, szá mi ne vén Áillohaš (1943–
2001) a szá mi iro da lom tör té net nem zet kö -
zi leg is leg is mer tebb alak ja, író, köl tõ, szí -
nész. Beaivi, Áhčážan (Nap, Édes apám) 
cí mû kö te té vel 1991-ben el nyer te az Észa -
ki Or szá gok Ta ná csá nak iro dal mi dí ját.
Valkeapää kö tet nyi tó írá sa (Ott ho nom a
hegy vi dék) az egyet len lí rai ih le té sû tény -
iro dal mi szö veg eb ben a könyv ben. Ke se -
rû, iro ni kus hang nem ben mond ja el a szer -
zõ, mi ként avat ko zott be az eu ró pai gon -
dol ko dás, az eu ró pai több sé gi kul tú rák
kép vi se le te a számik ha gyo má nyos élet -
mód já ba. A föld bir to kol ha tó sá gá nak fo gal -

ma pél dá ul is me ret len volt szá muk ra, sza -
ba don ván do rol tak, míg az ál lam ki nem
sa já tí tott egy re töb bet a számik lak ta te rü -
le tek bõl. Ez a tény lé nye ge sen meg ne he -
zí tet te ha gyo má nyos élet mód ju kat, mely -
nek alap ja a rén szar vas te nyész tés volt.
„Rénlegelõinket föl szab dal ják asz falt út ja ik.
Azo kon rö pí tik ide a kül föl di e ket, akik
au tó juk ból ki mász va szu ve nír ként akar -
nak le fény ké pez ni ben nün ket, benn szü -
löt te ket.” (7.)

Mes te ri kéz zel vál to gat ja mon dan dó ja
hang nem ét és stí lu sát, szin te be kez dés rõl
be kez dés re, két vég let, a lí rai és a ma ró an
gú nyos kö zött. A szû kebb szü lõ föld, az ott -
hon szent hely szá má ra, ame lyet nyil ván -
va ló an más nak is tisz tel nie kel le ne, aki nek
van va la hol ott ho na.

„És már ré ges-rég el tö kél tem, hogy 
ha raj tam áll, meg fo gom vé de ni az ott ho -
no mat, ami vel nyil ván a fin nek is egyet -
ér te nek, mert még egyet len fin nel sem 
ta lál koz tam, aki meg en ged né, hogy va la -
ki vi dám par kot ren dez zen be a nap pa li -
já ban.” (8.)

Valkeapää né hány ol da las írá sá ban
min den olyan prob lé ma ben ne van, ame -
lyet a kö tet to váb bi szö ve gei rész le te i ben
ki fej te nek, konk rét té nyek kel, ada tok kal és
szak iro da lom mal alá tá maszt va.

A má so dik ta nul mány (A lap pok) szer -
zõ je Kirste (fin nül Kirsti) Paltto (sz. 1947)
lapp író, ta nár nõ, aki 1975 óta ír szép iro -
dal mat is, lí rát, pró zát, rá dió já té kot. Több
mint húsz kö te te je lent meg, és 2010-tõl 
a finn ál lam élet re szó ló ösz tön dí jat ítélt
meg ne ki. Az itt be mu ta tott kö tet ben 
a Saamelaiset (’Lappok’, 1973) cí mû mun -
ká ját kö zöl ték, amely ben a lap po kat ért
igaz ság ta lan sá gok ról, meg ve tés rõl, a több -
sé gi finn kul tú rá ba va ló be ol vasz tá si mód -
sze rek rõl ír. Is ko lás ko ri sze mé lyes ta pasz -
ta la ta i val in dít, ame lyek meg ha tá roz ták
egész ké sõb bi gon dol ko dá sát ön ma gá ról és
szá mi nép cso port já ról. „Az is ko la pad ba ke -
rül ve ha mar meg ér tet tem, hogy sze re tett
Fin nor szá gom ban lapp le ány gyer mek ként
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csak mos to ha gye rek le he tek. Az iga zat
meg vall va azt kell mon da nom, hogy azok a
prob lé mák, me lye ket ak ko ri ban kis gyer -
mek ként kel lett meg ta pasz tal nom, a ké sõb -
bi ek hez ké pest már ap ró sá gok nak tûn nek.
Még is a fel nõtt ként ben nem vég be ment el -
ide ge ne dés hez a kez dõ lö kést az ak ko ri
lapp föl di is ko lá tól, an nak finn nem ze ti
szel le mi sé gé tõl kap tam. […] Ta nul ni men -
tem oda, ez volt a cé lom. De még egy nap
sem telt el, már is a lap pok ci vi li zá lat lan sá -
gá ról és el ma ra dott sá gá ról kel lett cé loz ga -
tá so kat hal la nom.” (14.) A több sé gi nyel vû
ok ta tá si rend szer ben meg ta nul ta, hogy szé -
gyell je ki sebb sé gi anya nyelv ét, szár ma zá -
sát, né pe sa já tos kul tú rá ját – és ugyan er rõl
a ta pasz ta lat ról so kan ír tak má sok is a
fennoskandiai ál la mok ban. Szá mi nak len -
ni mind há rom or szág ban, Finn or szág mel -
lett Své dor szág ban és Nor vé gi á ban is egyet
je len tett a má sod ran gú ál lam pol gár ság gal
egé szen a kö zel múl tig (ha nem épp nap ja -
in kig), s en nek stig má ját az újabb nem ze -
dé kek is vi se lik, még ha õk ma guk nem 
él ték is át azt, amit szü le ik és nagy szü le ik.
„Sok szor hal lot tam vi tat ni, hogy a lap po kat
se ko ráb ban, se ma nap ság nem nyom ták el.
Va ló igaz. A lap po kat nem kor bá csol ják
meg, s bör tön be se vi szik, mi ként Ame ri ká -
ban a né ge re ket, aki ket va la mi kor ré geb ben
még meg is kor bá csol tak, sõt akár meg is
öl het tek. Er re mi fe lénk a fa ji el nyo mást 
ci vi li zál tab ban gya ko rol ják: úgy pél dá ul,
hogy el hall gat ják az egész nép cso port nak
még a lé te zé sét is.” (15.) Sa ját ku ta tá sa im is
azt iga zol ják, hogy ugyan ilyen ki sebb ség -
po li ti kát foly tat Svéd or szág és Nor vé gia két
má sik finn ugor ki sebb ség gel, a meänkielit
be szé lõ Tornio-völgyi finn ség gel és a
kvénekkel szem ben.

A lap pok hely ze te az el múlt idõk ben
erõ tel je sen mediatizált kér dés lett an nak
kö szön he tõ en, hogy a lapp ság et ni kai és
nyel vi ön tu da ta az el múlt fél év szá zad ban
meg erõ sö dött. Az ál lam nyúj tot ta gaz da sá -
gi tá mo ga tás (min de nek elõtt a te rü let fej -
lesz tés) nél kül azon ban még min dig nem
biz to sí tott a számik jö võ je.

Kirste Paltto a sa ját és más lap pok ta -
pasz ta la tai, va la mint a nép cso port já ról
meg je lent ku ta tá sok alap ján mu tat ja be
hely ze tü ket. Cél kö zön sé ge egy fe lõl a több -
sé gi nem zet, más fe lõl sa ját ki sebb sé gi sors -
tár sai: „Azért vá lasz tot tam ezt az utat, hogy

meg mu tas sam, mi lyen ne héz eb ben a tár -
sa da lom ban lapp nak len ni. Más fe lõl a lap -
pok nak is meg akar tam mu tat ni, hogy gaz -
da sá gi, kul tu rá lis és jo gi meg aláz ta tá sunk -
nak nem mi va gyunk az okai.” (19.)

Gyak ran hasz nál a szer zõ fi gye lem fel -
kel tõ vagy ép pen pro vo ka tív al cí me ket: Egy
nép, négy adóz ta tó; Oszd meg és ural kodj;
A lapp kul tú ra meg becs te le ní té se; Be ol vad -
ni vagy el kü lö nül ni?

Klemetti Näkkäläjärvi (számiul Juvvá
Lemet), a kö tet har ma dik ta nul má nyá nak
szer zõ je 2008-tól a Finn or szá gi Szá mi Par -
la ment el nö ke. Éle tét a szá mi nyelv és kul -
tú ra ápo lá sá nak szen tel te. Kultúrantro-
pológiai dok to ri disszer tá ci ó já nak té má ja 
a szá mi réntartás. A Lap pok cí mû kö tet ben
meg je lent írá sa a szá mi tár sa da lom leg -
újabb ko ri, 1970 és nap ja ink kö zöt ti ala ku -
lá sát te kin ti át. Igen fon tos elõ re lé pést 
je len tett eb ben az idõ szak ban Finn or szág
és Svéd or szág 1995-ös Eu ró pai Uni ó hoz
va ló csat la ko zá sa, amely nek so rán a szá mi
kul tu rá lis au to nó mia sza bá lyo zá sá ra is sor
ke rült. A 2000-es évek ele jén a szá mi
nyelv tör vényt is meg újí tot ták, és a nyelv -
hasz ná lat hoz va ló jo got a számik lak ta 
te rü le tek re al kal maz zák. En nek el le né re 
a szá mi nyel ve ket be szé lõk lé lek szá ma 
ag gasz tó an ala csony, bár kü lön fé le nyel vi
fel élesz té si prog ra mo kat lép tet tek élet be.

A kö tet zárótanulmányát (Kul tu rá lis
au to nó mia: számik) dr. Ká dár Zol tán jo -
gász ír ta, aki az észa ki or szá gok ki sebb sé gi
jo ga it s ezen be lül a számik kul tu rá lis au to -
nó mi á ját ku tat ja, s Ma gyar or szág hel sin ki
nagy kö vet ség ének mun ka tár sa. Írá sá ban
jól át te kint he tõ en össze fog lal ja a há rom
fennoskandiai ál lam te rü le tén élõ számik
nyel vi és kul tu rá lis jo gi hely ze tét. Össze ge -
zés ként meg ál la pít ja, hogy mind há rom 
or szág ban meg va ló sul a számik kul tu rá lis
au to nó mi á ja, még ha kü lönb sé gek is ész -
lel he tõk az õs ho nos szá mi ki sebb ség re 
vo nat ko zó jo gi sza bá lyo zás ban. Fon tos lé -
pés nek tart ja, hogy 2000-ben meg ala kult 
a Szá mi Par la men tá ris Ta nács, amely
össze han gol ja a há rom or szág szá mi par la -
ment je i nek mun ká ját.

A kö tet ben a 20. szá zad ele jé tõl nap ja -
in kig ké szült fény ké pek is do ku men tál ják
e ki sebb ség élet mód ját, fog lal ko zá sa it, nép -
vi se let ét és ter mé sze ti kör nye ze tét. 

M. Bod ro gi Eni kõ
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