
l mú lunk-e anya nyel ve ink né mul tá val,
lé tez he tünk-e az erõt és tar tást adó ott -
ho ni szó érin té se nél kül? Ter mé sze tes -

nek ál cáz ha tó-e vi lá gunk új ko ri ter mé sze ti és
nyel vi in fer nó ja, az em be ri ség nyel vi-kul tu rá lis
színegazdagságának pi ac el vû be cse ré lé se egy
foj to ga tó kér dõ je lek kel te li jö võ ért? Lét-nem lét
szo ron ga tó kér dé se i ért, az elé gi kus él mény bõl
for má ló dó vá la szo kért ré gen nem kell már
amazóniai õs er dõ kig vagy tá vol ten ge ri vi lá gok
el tû nõ kul tú rá i ig ha tol ni. Az él mény s a kér dé -
sek itt vár nak re ánk Eu ró pa szívében,1 a Bal ti-
ten ger csen des, ke le ti part vi dé kén, ahol va la ha
egy nem is oly ki csiny finn sé gi nép, a lív él te
éle tét. A ma gyar nyelv mai észa ki ha tár vo na lá -
tól alig nyolc-ki lenc száz ki lo mé ter nyi re. Leg -
fõbb kér dé se in ket el mor mol hat juk ott a salatsi
lív köl tõ sza vá val is: „a min den ma ga a kér dés /
e kér dés mú lik el // ha nem szó lalsz töb bé / min -
den el múlt már”.2

Bõ húsz éve jár tam Valttal, a fé lig lív fi ú val
Kurland par ti feny ve se it, ké sõbb gyer me ke im
szán káz tak ka cag va a livóniai part fa lak ho mok -
csúsz dá in. Valt, a ma negy ve nes éve i ben já ró
tu dós fé lig csak szü le i re néz ve lív lé té ben egész
né pe élõ tör té nel me és lel ki is me re te. Ott jár -
tunk kor még élt né hány lív öreg ar ra fe lé. Má ra
már nem ma radt kö zü lük sen ki. Griselda
Kristiņ, az utol só tisz tán lív anya nyel vû 2013-
ban, 103 éve sen szen de rült örök nyu ga lom ra
ka na dai ott ho ná ban. A lí ve ket, akik a 13. szá -
zad fo lya mán még az észt föl di Häädemeeste 2017/5

...az õsi lív kul tú ra 
a Lett Köz tár sa ság ban
al kot má nyo san vé dett
kul tú ra, a nyelv vé dett
és fej lesz ten dõ õs ho nos
nyelv...

POMOZI PÉ TER

A LÍV KÖL TÉ SZET NYO MÁ BAN
Egy el tûnt nép lí rai új já szü le té se
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tar to mány kör nyé ké tõl a lettföldi Ventspils vá ro sá ig ki sebb-na gyobb tömbök-
ben3 lak ták a Lív-öböl (Rigai-öböl)4 part vi dék ét, leg alább két ezer éves tör té nel -
mük vissza té rõ vi ha rai kop tat ták ap ró nép tö re dék ké a Bal ti kum színpadán.5 Bár
ha tal mas tér ség, a mai Lett or szág és Észt or szág kö zött meg osz tott tör té ne ti
Lívföld név adói voltak,6 s bár a mai Ri gá tól észak ra esõ tengerközeli lett fo lyó-,
és fa lu ne vek je len tõs ré sze is rá juk vall, a hu sza dik szá zad haj na lá ra el hal kult
sza vuk: a Lív-öb löt nyu gat ról ha tá ro ló Kurland észak-nyu ga ti csücs kén kí vül
min de nütt be ol vad tak. Va la ha, tán pár ezer éve a lí vek vol tak a si ke res, ter jesz -
ke dõ nép cso port, ke let rõl be lak ták a Pärnu és Ri ga kö zöt ti ten ger sza kasz ba tor -
kol ló je len tõ sebb fo lyók part vi dék ét. Az tán for dult a vi lág: a bal ti finn tör zsek
„el fe lej tet tek” ide jé ben fe u dá lis ke resz tény ál la mo kat ala pí ta ni, s a leg dé lebb re
la kó lí vek nek a bal ti tör zsek ex pan zi ó já ra sem volt ha té kony vá la szuk. Gyõ zött
a bal ti ak nyel vi tú le re je. 

A 19. szá zad kö ze pén Sjögren pétervári finn tu dós még 22 em bert ta lált a
lívföldi Salis (ész tül Salatsi, let tül Salaca) fo lyó tor ko lat vi dé kén, a lív ség leg -
észa kab bi la kó te rü le tén, tõ lük még gyûjt he tett nyel vi ada to kat, rö vi debb szöveg-
eket.7 Fél száz év re rá, 1904-ben át fo gó ex pe dí ció sem ta lált e tá jon lív nyel vû la -
ko so kat töb bé. Az 1944-es szov jet meg szál lás, a vörösterror elõ li me ne kü lés, az
utol só, kurlandi fal va i kat s kul tú rá ju kat foj to ga tó szö ges drót csak be tel je sí tet te
vég ze tü ket. 

Haj da ni éle tük egy be fo nó dott a fo lyó völ gyek kel s a fen sé ges ten ger rel, új ko -
ri zász la juk zöld-fehér-kékje a kurlandi táj kép ter mé szet he ral di ká ja, hû tük re a
szem cso dá já nak. Valttal itt, Kurlandon, a Bal ti-ten ger tán leg fen sé ge sebb part -
vi dé kén ban du kol tunk, ahol a Ri gai-öböl sze líd ka nya ru la ta it Memellandnak
for dul va felvátják a hó fe hér ho mok kal bo rí tott me re dek part fa lak. A lív nyelv el -
tûnt vé gül in nen is, s mi vel nem csak a kár pát al jai ma gyar kér dés volt „va gon -
kér dés”, nagy já ból a lív et ni kai iden ti tást is szét zúz ták a to va csat to gó vas ke re -
kek. S ha mind ez nem lett vol na elég, az ör dö gi bi ro da lom nyu ga ti vé gén ket té -22
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fû ré szel ték még az éle tet je len tõ ha lász bár ká kat is. A „ket té fû ré szelt csó na kok
föld je” nem a ma gyar me mo ár iro da lom ta lá ló drá mai me ta fo rá ja hát,8 va ló sá gos
fû rész la po kat sze gez tek egy nyel vi kö zös ség kol lek tív tor ká nak. Va la ha a már
hasz nál ha tat lan ten ge ri csó nak job bik fe le föl ál lít va meg tet te még eny hely nek, a
kun sá gi ri deg pász tor kuny hók mód já ra, eb bõl tá mad ha tott az imperiális öt let.
Köl tõi kér dés: ha lász fal vak ten ger és bár ka nél kül med dig is él het tek vol na?

Ezek ben a gaz dát lan ma radt, áfo nyás par ti feny ve sek ben bo tor kál va, itt-ott
ki rán du lók el hagy ta sörösdoboz- és Lays-zacskókba bo tol va kér dé sek ost ro mol -
nak: lám-lám, az õsi lív kul tú ra a Lett Köz tár sa ság ban al kot má nyo san vé dett kul -
tú ra, a nyelv vé dett és fej lesz ten dõ õs ho nos nyelv, a kurlandi lív part vi dék jó ré -
sze nem ze ti park. Csak épp az anya tej jel áram ló lív szó hi ány zik az idill bõl. Le -
gyint het nénk tör té nel mi ci niz mus sal: min den nép, mely idõ ben nem ala pí tott
ál la mot, így jár. Ám e ci niz mus a Föld kul tu rá lis kin csé nek na gyobb ré szé rõl
mon da na azon na li vég íté le tet. Ta lán ezt is ér zik a lív gyö ke rû, a lív nyelv hez és
ha gyo mány hoz kö tõ dõ em be rek, akik Griselda ha lá la után is el hes sen tik ma guk -
tól a szenv te len prag ma tiz mus kí sér té sét. Olya nok õk, akár Valt: köny ve ket ír -
nak, új sá got ad nak ki, tán col nak-da lol nak lív lé lek kel. Meg tes te sí tik mind azt,
ami csak nem el múlt, de egyút tal jel ké pe zik az al ko tó re ményt és hi tet is, hogy
mind an nak a meg is mé tel he tet len nek, amit ez a va la ha nem is kis bal ti nép ha -
gyott re ánk, nem kell nyom ta lan alá me rül nie. Ma is mét két száz nál is töb ben
össze gyûl nek egy-egy nyá ri tá bor ban, is mét da lol a feny ves, is mét lát ni ha gyo -
mány õr zõ együt te sek re per to ár ján lív tán co kat. Új ra van nak lív antológiák,9 csi -
nos ele mi is ko lai ábécéskönyv10 és sok min den más is, kö zöt tük né hány éve ele -
gáns és mo dern lív–lett–észt kö zép szó tár is.11 A kurlandi Ventspilstõl Ri gá ig, sõt
az észt föl di Tartu tisz te let re mél tó egye te mi vá ro sá ig ér a lel kes lí vül tu dók s ta -
nu lók kö re.

Ko runk lív iden ti tá sa egy be fo nód ni lát szik a kék-fehér-zölddel, a tenger-
homokpart-erdeifenyõ hár mas sza lag já val, amit egy kurlandi ha lász az ott ho ni
tûz hely fe lé pil lant va lát ha tott. A kurlandi Irē (let tül Mazirbe) ha tá rá ban szé pen
fel újít va ma is a lá to gat ha tó a Lív Kul túr ház, ame lyet 1939-ben a finn ugor ro kon -
sá gi moz ga lom ke re té ben észt, finn, ma gyar és lett ál la mi tá mo ga tás ból emel tek.
Ak ko ri ban Irē egy sze rû fe hér fa la it a ro kon sá gi esz me test té vá lá sá nak te kin tet -
ték, messzi re ma ga sod tak a ha lász fa lu fa há zai kö zül. A lív nép haj da ni tör té ne -
te azon ban – mint so ra im kez de tén mon dot tam – erõ sen kö tõ dött a Ri gá tól
észak ra esõ fo lyó völ gyek hez is. Ezek re a kurlandtól tá vo li tá jak ra, a gyûj tet len
né mu lás ba hul lott sza vak vi dé ké re, fes tõi fo lyó völ gyek be ka la u zol min ket egy
kü lö nös köl tõi ka land, Ķempi Kārl (ejtsd Tyëmpi Kárl) lí rá ja. 

Az el tûnt lív köl té szet nyo má ban: Ķempi Kārl ver ses kö te tei

A haj da ni salatsi lí vek te hát el né mul tak, mi e lõtt Sjögren nyo mát kö vet ve
folk lór gyûj tõ da lol ni hall hat ta vol na õket.12 Bár a folk lór a kö zös ség idõt len
em lé ke ze te, a száj ha gyo mányt dal nok nél kül örök re el te me ti a fe le dés. Még
köl tõi zsen gék sem ma rad tak utá nuk. Ezért is volt kü lön le ges meg le pe tés
Ķempi Kārl két re mek kö te te 2013-ban.13 Ho gyan tá mad ha tott alig-alig le jegy -
zett, 150 éve fe le dett nyelv nek hir te len köl té sze te, kér dez het nénk, hi szen ez
még La ka tos De me ter sza bó fal vi jaj ki ál tá sa i nál is „lakatosdemeteresebb” vál -
lal ko zás! Hon nét fa kad fel hir te len egy más fél száz éve el apadt for rás? Po ra i ból
tá madt fõ nix vagy poszt mo dern etnofuturista-e a rej té lyes dal nok? Ta lán egyik
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sem, ta lán ki csit mind ket tõ. Ten ger le he le té bõl, „lív ho mok lel ké bõl, el múlt
évek nek ná da sá ból”, ró ka gom bát rej tõ, áfo nyás er dei zuz mó szõ nyeg érin té sé -
bõl szü le tett lí rá ját a le ír ha tat lan szép sé gû lívföldi ter mé szet aján dé koz za ne -
künk. Múlt és jö võ közt a ter mé szet bölcs és ma kacs, cik li kus éle dé se te remt
hi dat: „a kút ví zért ku tat // itt élek, én lé te zé sed ál tal // tá vol, meg fon tolt fo lyó”,
mond ja a köl tõ. A múlt ki hûlt láb nyo má ba lép ez a lí ra, az el me rült salatsi lív
nyelv hi te les meg idé zé sé vel, ám idõ be li mély sé ge it te kint ve sok kal több egy
elé gi kus él mény nél. E meg idé zés nyo mán rég el si mult láb nyom ok éled nek, s
mint ha to va lép ked ne va la ki a ten ger part ho mok ján, feny ve sek fen sé ges szõ -
nye gén. Álom já ték vagy va ló ság ré sze sei va gyunk?

A ver sek, me lyek nek sem szü le té si ide jét, sem he lyét, de még cí mét sem is -
mer jük, még sem vé let le nül ke rül tek a Lív Kul tu rá lis Egye sü let és a Tartui Egye -
tem, a ké sõb bi ki adók bir to ká ba, hogy az tán Salatsi fo lyó nak há rom part ja cím -
mel, há rom nyel ven, észt és lett for dí tás sal ki e gé szül ve nap vi lá got lás sa nak. Az
ele gáns kö té sû kö tet rend ha gyó an és szán dé ko san utol só lap já ra rej tett imp -
resszu má ban ol vas hat juk, hogy Ķempi Kārl (ész te sen és egy sze rûb ben Kempi
Karl) õsei a salatsi lí vek õsi föld jé rõl, Metsepole (ész tül Metsapoole) tar to mány
észa ki pe re mé rõl szár maz nak, a ma Ész tor szág hoz tar to zó Tahkuranna fa lu
Kempi ta nyá já ról. E fa lu ból szár ma zott a két vi lág há bo rú köz ti Észt Köz tár sa -
ság nagy ha tá sú ál lam el nö ke, Kons tan tin Päts is. A kö te tet utol só so rá ig gon do -
san szem ügy re ve võ, fi lo ló gus haj la mú ol va só ezen kí vül még a kö vet ke zõ, lát -
szó lag mel les leg el ej tett meg jegy zés re akad: „gyer mek ko rát ugyan eb ben a fa lu -
ban, a Kempi ta nyán töl töt te a Tartui Egye tem nyelv já rás tan-pro fesszo ra, Karl
Pajusalu is”.

Ez az el ej tett uta lás sok min dent ma gya ráz. Ma gya ráz za az élõ kap cso la tot
Kempi gyer me ke és Salatsi fo lyó völ gye i nek-ten ger part já nak nyel vi múlt ja közt.
Ért he tõ vé vá lik a hi te les és fö lé nyes biz ton ság, mellyel szûk re sza bott, ám an nál
job ban is mert nyers anya gát élet re kel ti. Anya gát a tu dós csak nem év ti zed mun -
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ká já val ren dez te szó ról szó ra, be tû rõl be tû re ha lad va salatsi szótárrá,14 szû kebb
pát ri á ja észt nyelv já rá sá ban pe dig bú vó pa tak ként lelt a lív õsök (lív õsei?) nyel -
vi ha gya té ká ra. A nyel vé szek szubszt rá tum nak ne ve zik a több ség be ol va dó haj -
da ni né pek nyel vi nyo mát, ezt a lív szubszt rá tu mot is szá mos vagy in kább szám -
ta lan he lyen, fó ru mon is mer tet te a nyelvtudós.15 Köl tõi nyel ve azon ban nem ka -
pott et tõl fel sõbb sé ges, aka dé mi ai/tu do má nyos ma nírt, az meg ma radt a ha lász -
kuny hók egy sze rû nyel vé nek. Mert ha Ķempi Kārl nem is ha lá szik ma már, er dei
út ja in meg ma radt Tahkuranna gyer me ké nek. Bõ har mad fél száz ki lo mé ter rel ke -
le tebb re, szetuföldi võmmorski kis ta nyá ján a bal ti fin nek egy má sik szent fo lyó -
já tól, a Piusától alig száz mé ter re, egy kis mel lék fo lyócs ka mel lett ne vel ge ti sza -
u ná ja dé li fa lá nál szõ le jét, és ma is, min den két ke zi mun ká ban ugyan úgy ott hon
van fo lyó par ti kis ho ná ban, mint lívföldi elei a Salaca vagy a Svētupe fo lyá sa
men tén. Kis ta nyá ja lá tó ha tá ra szim bo li kus, ahogy gyûj te mé nyes kö te té nek cí -
me is. A Salatsi fo lyó nak há rom part ja he lyett egy se bes pa tak fa híd dal át szelt
két part ját lát juk, har ma dik nak pe dig a Piusa kü lön le ges fi nom sá gú ho mok ból
alá om ló part ját, alig egy perc nyi já rás ra a hi dacs ká tól. Va jon e kis szetuföldi pa -
ra di csom, né hány száz mé ter re min den idõk leg hí re sebb szetuföldi éne ke sé nek
ott ho ná tól, kõ ha jí tás nyi ra az orosz ha tár tól a Salatsi és a Bal ti-ten ger ta lál ko zá -
sá nak jel ké pes mik ro vi lá ga len ne?

A Salatsi fo lyó nak há rom part ja lí rai uta zás múlt és jö võ, lét/nem lét, álom és
va ló s ta lán álom va ló ha tá rán: „Salatsinak há rom partja/ ál tal lát én ál ma i mon”.
Lí rai át vál tás ez az em be ri di men zi ó ban meg ra gad ha tó vi lá gok kö zött, és egyút -
tal lí rai nyelv re konst ruk ció is a je len nek ar ról, ho gyan me sél het tek egy más nak
a fo lyó völ gyek lívei a 19. szá zad fo lya mán. Ķempi Kārl öröm mel hasz nál ja a
salatsi lív nyelv kí nál ta szó já té ko kat, a sok rö vid ha son ló hang zá sú, erõs nyo ma -
ték kal ej ten dõ szó egy be csen gé sét. Ezek a bra vú rok le for dít ha tat la nok, mint a
„tá vol / meg fon tolt / fo lyó” lív onomatopoézise is: „koug / loug / joug”. Kü lö nös,
sõt szim bo li kus nyel vi jegy nek tart ja, hogy a salatsi lív ben – csak eb ben a nyelv -
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já rás vál to zat ban! – a nép név egy be esik a jö võ ide jû lét ige egyes szám har ma -
dik sze mé lyû alak já val, így lesz a rég múlt līb kiel egyút tal a jö võ nyel ve is: līb
’leendõ, jö ven dõ nyelv vagy lív nyelv’. A ma gyar ral meg egye zõ en önál ló jö võ
ide jû lét ige van a bal ti finn nyel vek dé li cso port já ban: a ma gyar van/lesz ket -
tõs sé ge a lív ben om/līb. A Kis-Salatsihoz írt so rok rí mel nek az azo nos ala kú -
ság táp lál ta re mény re: „nem kell ide jön nöd / sem in nen el men ned // part nak la -
pá lyán / ho mok fal tö vé ben // hol fo lyó nak hangját/hallgatja szí vem // ta lá lom ma -
gam / lív nyelv nek me ze jén”, avagy „ta lá lom ma gam / a jö võ nyel vé nek me ze jén”.
Szin te dö röm böl a kér dés: el tûn het-e nyom ta lan egy olyan nyelv, mely ben ilyen
ho mo ní mia van? A kö tet ta lán leg fon to sabb vá la sza: nem tûn het el nyom ta lan!

A ter mé szet ikonikusságára, a sze re tet/sze re lem, lét/nem lét, el mú lás/örök lét
te ma ti ká já ra ren dez he tõ vers csok rok ból ket tõt eme lek ki egé szé ben, hogy szö -
veg be tör de lés tõl men te sen nyu god tan el mé lyed hes sen ben ne az ol va só. A
Ķempi Kārl meg idéz te vi lág, ha kö tet ként ma gya rul egy elõ re még nem is ol vas -
ha tó, a Via Baltica eu ró pai or szág út ja men tén meg lá to gat ha tó. Au tó val egy-más -
fél na pi já ró föld re esik, s az tán a kel le mes ten ger par ti par ko lók ból há ti zsá kos tú -
rák kal be jár ha tó az a föl di pa ra di csom, mely va la ha a lívföldi lí vek élet te re volt,
s me lyet haj dan volt la kó i nak láb nyo má val együtt ez a ken dõ zet le nül egy sze rû,
igaz nyel ven írt lí ra is meg je le nít.

Par ti fa lu
Ranķul

mért mond já tok, nem va gyunk már
ha gyer mek nem jött még a part ról
s fény lõ na punk nem bu kott még
el múlt évünk nek ná da sá ba

mért mond já tok, a mi idõnk le járt
ha du dor ász a par ti szél
s örö mé nek zson gá sa
ki tár ja fel hõ ink ab la kát

s a ten ger mind ünk nek hoz hat még
kék lõ szí vet, lív ho mok lel két,
s szer te len hab zó fe hér sé get
a hul lá mok és va don ho ná ból

Pomozi Pé ter for dí tá sa
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Min den el mú lik egy szer
Ama läeb ül

ma ma, mért mon dod
min den csak el mú lás
min den csak át me net

hát e mind min megy át
hát e mind hogy megy át

a min den csak át megy-e
mint han gya megy át föld úton
s mint híd ível fo lyó fe lett
s mint ha jó megy ten ge ren

s mint apám bár ká ja megy tá vol ten ge ren
és mi nem lát juk töb bé már

nem fi am, a min den más ként mú lik el,
a min den nem han gya, híd s ha jó
a min den ma ga a kér dés,
s e kér dés mú lik el

ha nem szó lalsz töb bé
min den el múlt már

Pomozi Pé ter for dí tá sa

JEGY ZE TEK
1. Kul tu rá lis ka lan do zás ra leg al kal ma sabb a livones.net hon lap, amely nek egyes ré szei an go lul is ol vas ha tók.
Ha va la ki nek ked ve ke re ked nék há ti zsák kal ne ki vág ni a lív va don nak, a http://slitere/lv/en ol da lon tá jé ko zód -
hat a kurlandi part vi dék tu ris ta út ja i ról. A Ķempi Kārl lí rá já ban meg je le nõ Salatsi-torkolatvidékkel és a töb bi
livóniai fo lyó völggyel s a ten ger part tal a Via Baltica eu ró pai köz le ke dé si fõ út tól bal ra esõ fes tõi ter mé szet vé -
del mi te rü le te ken is mer ked he tünk, leg in kább a lett Saulkrasti és Salacgrīva vá ro sa köz ti sza ka szo kon.
2. Ķempi Kārl: Salats joug kolm aģa. Latviešu valodas aģentura – Līvõ Kultūr sidām, h.n., 2013. (Salatsi fo lyó nak
há rom part ja, há rom nyel vû ver ses kö tet salatsi lí vül, ész tül és let tül). A vers idé ze tek for rá sa min den eset ben
ez a kö tet, a ma gyar szö ve gek Pomozi Pé ter 2016-os for dí tá sai, ma gya rul egy élõ bu da pes ti be mu ta tó tól el te -
kint ve elõ ször lát nak nap vi lá got.
3. A négy na gyobb tör té ne ti tömb: 1. kurlandi lí vek, 2. väinai lí vek, a Daugava tor ko lat vi dé ké tõl mint egy 60-70
km hosszan a fo lyó men tén, 3. Koiva-parti lí vek, a Koiva (let tül Gauja) tor ko la tá tól szin tén bõ 70 km hosszan a
fo lyó men tén, 4. Salatsi lí vek, 30-40 km hosszan a Salatsi fo lyó (let tül Salaca) tor ko la tá tól észak ke let re, ill. a
Szent fo lyó (let tül Svētupe) tor ko la tá tól mint egy 100 km hosszan két tömb ben, ke let-dél ke let re. A 2–4. tömb te -
rü le te a ha tal mas tör té ne ti Lívföld dél nyu ga ti ré szé re esik. A 2–4. tömb te rü le te Kurlanddal és a tör té ne ti lív szór -
vány te le pü lé sek kel együtt csak nem 20 000 km2-t tett ki. A leg jobb tör té ne ti tér kép mai lett hely ne vek kel és tel -
jes víz raj zi áb rá zo lás sal az Eesti Loodus (Észt Ter mé szet) c. fo lyó irat 2015. évi 6–7. szá má ban ta lál ha tó.
http://www.loodusajakiri.ee/eesti-loodus-juhatab-liivlaste-juurde/
4. A Lív-öböl a ma gyar tér ké pé sze ti ha gyo mány ban let tes ne ve alap ján (Rīgas jūras līcis) in kább Ri gai-öböl né -
ven sze re pel. Én azon ban írá som ban min den kép pen a lív-észt meg ne ve zés for dí tá sát hasz ná lom, hi szen az
öböl ép pen a ha tal mas ke le ti és nyu gat nak fu tó part vi dék ét min den fe lé la kó lí vek rõl kap ta elõb bi ne vét. Lásd
még a 6. vég jegy ze tet.
5. 12. szá za di lé lek szá mu kat 50 000-70 000, a 17. szá zad elejit csak nem 30 000 fõ nyi re be csü lik. A 12. szá -
zad ban a ke le ti part vi dé ken élt több sé gük, azon ban Ri ga vá ro sá nak meg ala pí tá sa (hi va ta lo san 1201) után e te -
rü le ten ro ha mo san asszi mi lá lód ni kezd tek, a 17. sz. haj na lán már a kurlandi lí vek vol tak több ség ben. A tör -
té ne ti Lívföld utol só lívei az 1860-as évek ben ol vad tak a he lyi lett több ség be. Kurlandon a II. vi lág há bo rú elõ-
 est éjén még csak nem ezer lív anya nyel vû élt, a tö me ges szov jet de por tá lá sok ha tá sá ra 1959-re azon ban csak 185-
en ma rad tak. A wikipédia-oldalakon itt-ott fel lel he tõ mai két szá zas lív lé lek szám csa ló ka: itt már revitalizált,
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vissza ta nult nyelv rõl van szó, lív iden ti tás ról lív anya nyelv nél kül. Anya nyel vi szin ten ta lán tí zen ha hasz nál -
ják még a lív nyel vet, észt or szá gi és lett or szá gi nyel vé szek, nép raj zo sok.
6. Ezt a tör té ne ti ha gyo má nyon ala pu ló, ké zen fek võ eti mo ló gi ai vé le ke dést ma nem min den név ku ta tó oszt ja.
A lív és más bal ti finn nép ne vek ere de té rõl leg bõ veb ben Riho Grünthal finn nyelv tu dós kis mo nog rá fi á já ban
ol vas ha tunk: Grünthal, Riho: Livvistä liiviin. Itämerensuomalaiset etnonyymit. Castrenianum toimitteita 51.
Hel sin ki, 1997.
7. Nyelv ta nát és szö ve ge it Ferdinand Johann Wiedemann észt nyelv tu dós ja ví tot ta, ren dez te saj tó alá: Anders
Johan Sjögren – Ferdinand Johann Wiedemann: Livische Grammatik nebst Sprachproben. St. Petersburg, 1861.
8. Jávorszky Bé la, Ma gyar or szág volt hel sin ki, ké sõbb tal lin ni nagy kö ve te ren dez te bal ti ku mi imp resszi ó it e
me ta fo ri kus cím alá, mely az utol só, kurlandi lí vek lé te el le ni bi ro dal mi gaz tett re utal. (Jávorszky Bé la: A ket -
té fû ré szelt csó na kok föld jén. Széphalom Könyv mû hely, Bp., 1998.)
9. Bő válogatást adó, kétnyelvű költészeti antológiák: lív–lett: Valts Ernštreits – Gundega Blumberga: Līvõ
lūolkub. Ma akūb sīnda vizzõ, tūrska! = Lībiešu dzejas izlase. Es viltīgāks par tevi, menca! Līvõ Kultūr sidām, Rīgõ,
1998.; lív–észt: Valts Ernštreits (szerk.): Līvõ lūolkub. Ma akūb sīnda vizzõ, tūrska! = Liivi luulevalimik. Ma võtan su
õnge, tursk! – Tartu Ülikooli Paul Ariste soome-ugri põlisrahvaste keskuse üllitised nr. 4, Ülikooli Kirjastus, Tartu, 2011.
10. Kōrli Stalte: Jelzi sõnā. Ābēd ja īrgandõks lugdõbrōntõz. Jemākīel seļtš-Līvõ Kultūr sidām, Tartu, 2011.
11. Tiit-Rein Viitso – Valts Ernštreits: Līvõkīel-ēstikīel-leţkīel sõnārōntõz. Tartu Ülikool, Latviešu valodas aģentūra,
Tartu–Rīga, 2012.
12. Sjögren ere de ti le jegy zé sei közt szó lá sok és köz mon dás ok is sze re pel tek, a ké sõbb Wiedemanntól saj tó alá
ren de zett kö tet ben nem min den szö veg mu tat vány lá tott nap vi lá got. A kurlandi lí vek tõl azon ban Oskar Loorits
észt folk lór ku ta tó kö zölt nép da lo kat. Oskar Loorits: Volkslieder der Liven. Õpetatud Eesti Selts, Tartu, 1936.
13. Ķempi Kārl: Toini sina. (A Má sik te). Eesti Keele Sihtasutus, 2013. Az el sõ, na gyobb ter je del mû, írá som ban
hasz nált, idé zett kö tet hez lásd a 2. jegy ze tet.
14. A salatsi lív szó tárt Eberhard Winkler göttingai pro fesszor ral ren dez te saj tó alá: Eberhard Winkler – Karl
Pajusalu: Salis-Livisches Wörterbuch. Eesti Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tal linn, 2009.
15. Renāte Blumberga – Tapio Mäkeläinen – Karl Pajusalu: Liivlased. Ajalugu, keel, kultuur. (Lí vek. Tör té ne lem,
nyelv, kul tú ra). Eesti keele Sihtasutus, Tal linn, 2011. (Eb ben a kö tet ben Karl Pajusalu önál ló fe je zet ben is mer -
te ti a salatsi lí vek lett és észt nyel vi kap cso la ta it, és eb ben az en cik lo pé di kus mû ben ta lál ha tó min den idõk
leg tel je sebb lív tu do má nyos és szép iro dal mi bib li og rá fi á ja.); Pusztay Já nos Convergent linguistic tendencies in
the Bernsteinstrasse cí mû 2015-ös mun ká ja is szen tel né hány ol dalt a lív–észt–lett nyel vi kap cso la tok kér dé -
sé nek (Kons tan tin Fi lo zó fus Egye tem, Nyitra).
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