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LÍV

Szintén a kihalás szélén álló nyelv, ma már csak egy tucatnyian beszélhe-
tik. A lívek Lettországban éltek, élnek. A 20. században már csak Kurland-
ban, a Rigai-öböl nyugati csücskében, néhány partmenti faluban beszélték a
lívet. A Rigai-öböl keleti partján már több mint száz éve nincsenek lív anya-
nyelvűek (az utolsó beszélők a szálisz-lívek voltak).

Elképzelhető, hogy Plinius Secundusnak az észak-európai partvidéket be-
mutató, i. sz. 77-es munkájában (Naturalis Historia) előforduló levioni nép-
név a lívekre vonatkozik. Az első biztos említésük az orosz Őskrónika Beve-
zetője. A Novgorodi első évkönyv az 1219-es eseményeknél említi őket.1 Sa-
xo Grammaticusnál Livi alakban szerepelnek. Lett Henrik livóniai króniká-
jában (Henrici Chronicon Livoniae, az 1220-as években) már többször is elő-
fordul e népnév. Etimológiája ismeretlen. Egyes tudósok egy ’homok’ jelen-
tésű szóra (vö. észt liiv) vezették vissza, de ez szemantikailag nem fogadható
el.2

Livónia tündöklése – és a lívek kihalása

A lív valaha nagy területen élő, jelentős nép volt, egykoron a Nyugati-
Dvina folyó (lettül Daugava) és Dél-Észtország között, illetve a Kurland-fél-
szigeten éltek. A 10–12. században élénk kereskedelmi kapcsolatokat építettek
ki a vikingekkel, majd a Kijevi Russzal és a finnekkel, később a németekkel.

A keresztény térítés hamar megkezdődött, a 12. század közepén már temp-
lomokat építettek. A keresztes háborúk jelentős állomása volt Riga 1201-es
megalapítása. A rá egy évre Albert von Buxhoeveden rigai püspök által létre-
hozott harcos lovagrend, a Kardtestvérek rendje 1206-ban hódoltatta be a lí-
veket. A 13. században kezdődött a lettek bevándorlása az eredeti lív lakóte-
rületekre.

A lívek nevét viselte a Livóniai Lovagrend – elvileg a Német-római Csá-
szársághoz tartozó, valójában önálló – állama. A lovagrend a 15. század vé-
gére meggyengült. A 16. század első felében több ország is szerette volna
megszerezni magának ezt a területet. Az 1558 és 1583 között zajlott livóniai
háborúban a kezdeti orosz sikerek után végül Báthory István legyőzte IV.
(Rettegett) Iván cárt, így a lengyel–litván hadaké lett ez a terület. 1629-ben a

                                               
1 „Ugyanebben az évben Vszevolod fejedelem a novgorodiakkal Pertujevbe ment, és a né-

metek, litvánok, lívek rábukkantak az őreikre, és megütköztek” (KLIMA 2016: 281).
2 GRÜNTHAL 1997: 250–253; SSA 2: 76.
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lutheránus Svédország foglalta el a történelmi Livóniát, majd a nagy északi
háborúban (1700–1721) az oroszok kezére került. 1835-ös adatok szerint el-
vileg kétezer, 1860-ban háromezer lívet regisztráltak, de A. J. Sjögren az
1820-as–30-as években a Rigától északra fekvő területeken csak 22 lívül be-
szélőt talált.

Az I. világháborúban, mielőtt a németek megszállták volna a Baltikumot,
nagyon sok lívet (is) evakuáltak. A két világégés között független Lettor-
szágban megindult a lív nemzeti ébredés. Az 1920-as években elkezdődött a
lív nyelv oktatása, létrejött a Lívek Társasága, de önálló közgazgatási egysé-
get (nemzetiségi járást) nem sikerült létrehozniuk. 1935-ben Lettországban
még ezer lív élt.

A II. világháború után Lettország a Szovjetunió egyik tagköztársasága
lett. A líveknek még annyi jog sem jutott, mint a többi kisebb finnugor népnek.
A deportálások, iskolabezárások, könyvmegsemmisítések, a háború utáni ki-
telepítések eredményeképp létszámuk rohamosan csökkent. A lívek sokáig a
Rigai-öböl partvidékén éltek, a halászatra épülő életmódjuk megkülönböztet-
te őket a lettektől, így a nyelvmegmaradásnak is több esélye volt. A szovjet
időkben azonban a halászatot betiltották, az eredeti életmód megszűnt, a vá-
rosokba költöző lívek hamar eloroszosodtak. Ráadásul 1970-től kezdve nem
is tartották számon külön a líveket, egységesen mindenkit lettnek tekintettek
a cenzusokon.

A Szovjetunió bukása, Lettország függetlenné válása után a nyelv feltá-
masztására irányuló törekvések felerősödtek. 1991 óta Lettország őslakos né-
pének számítanak (a lett mellett). Már 1986-ban megalapították a lív kultúr-
egyletet, amit később Lív Szövetséggé neveztek át. 1994-ben Rigában meg-
nyitották a lív kultúrcentrumot, amelynek fő feladata a kultúra megtartása
(lenne). A lív nyelvet Riga és más városok néhány iskolájában tanítják. A lív
gyökerekkel rendelkező lettek közül egyre többen kezdenek érdeklődni őseik
nyelve és kultúrája iránt. A lív partot nemrég kultúrtörténetileg védett terület-
té nyilvánították.

A revitalizációs folyamat és a szótárkiadás némi reményt adhat, de lív
írásbeliség ma már gyakorlatilag nincs. 1990-ben 35 fő vallotta magát lívnek,
ebből 15-en anyanyelvi szinten beszéltek is lívül. 1999-ben már csak nyolc
anyanyelvi beszélőt regisztráltak, s még mintegy negyven olyat, aki vala-
mennyire tudja ősei nyelvét. Az azóta eltelt időben az idős korosztály is el-
ment, az utolsó lettországi anyanyelvi lív beszélő 2009-ben, az utolsó külföl-
dön (Kanadában) élő 2013-ban halt meg, 103 éves korában.

Manapság egy tucatra tehető azok száma, akik a nagyszüleiktől tanulnak
lívül, ugyanennyi lehet a nyelvészeti stúdiumaik révén tanulók száma. Az is-
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kolákban csak néhány gyerek tanul lívül. Becslések szerint lív szövegeket
50-60-an képesek (még) olvasni. 2018 szeptemberében Rigában a Lett Egye-
temen létrehozták a lív nyelv és kultúra intézetét, a nyelv revitalizációja érde-
kében.

A lív nyelvről, a lív írásbeliségről

A lív nyelv legközelebbi rokona az észt. A magánhangzórendszer legfőbb
jellegzetessége, hogy a hangsúlytalan szótagok redukálódhatnak. A lívben is
van õ hang. Lett hatásra ö > e, ü > i változás ment végbe. A mássalhangzók
között jelen vannak a zöngés sorok (b, d, g, ž), és vannak palatalizált mással-
hangzók is (ľ, ń, ŕ, ť, pl. tūľ ’szél’ > fi. tuuli, sui½ ’farkas’ ~ fi. susi). A h min-
denhonnan eltűnt (uľ ’ajak’ ~ fi. huuli, rā’ ’pénz’ ~ fi. raha). A lívben nincs
fokváltakozás, és nincs magánhangzó-harmónia sem.

A névszórendszer 12 esetet ismer, lett hatásra van dativus és instrumenta-
lis. Az instructivus csak többes számban, a külső helyviszonyt kifejező ese-
tek csak egyes számban használatosak. Az igének van aktív és passzív, il-
letve állító és tagadó ragozása. Lett hatásra kerültek be a lív nyelvbe az ige-
kötők.

Az igeidők rendszere megegyezik a többi balti finn nyelvével (praesens,
perfectum, imperfectum, plusquamperfectum), a módok között viszont van-
nak újak is: a kijelentő, feltételes, felszólító és lehetőségi mellett megjelenik a
kötelező mód és a szemtanúsági mód is.

Kurlandban valaha két, egymástól csak kissé különböző nyelvjárást be-
széltek: a keleti és a nyugati lívet.

Az első lív nyelvemlék egy 1525-ös négynyelvű (német, észt, lett, lív) mi-
sekönyv, de ez nem őrződött meg. Az első fennmaradt emlék, a Máté evan-
gélium keleti és nyugati lív fordítása 1863-ból. Ezek Londonban jelentek
meg, a Brit és Külhoni Bibliai Társaság gondozásában. Ugyancsak az ő jó-
voltukból, de Pétervárott látott napvilágot 1880-ban az evangélium harmadik
változata, amely negyven évig egyetlen lív nyelvű könyvként sok lív számára
szolgált olvasókönyvül. 1942-ben jelent meg az Újszövetség rövidített válto-
zata (fordítója a nemzeti mozgalom vezetője, a nagy hatású író, költő, Kōrli
Stalte volt) és egy vallási énekeskönyv. A rendszerváltás után a helsinki
Bibliafordító Intézet jóvoltából látott napvilágot a Jézus élete (1998) és egy
zsoltárválogatás (2002).3

                                               
3 KUBÍNYI 2019: 81–83.
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A 20. század eleji nemzeti ébredés terméke néhány – keleti lív – tan-
könyv, kalendárium, énekeskönyv volt. Az irodalmi nyelv alapjait a finn Lauri
Kettunen és az észt Oskar Loorits teremtette meg, észt és lett helyesírási el-
veket alkalmazva (a palatalizációt a betű alatti kis vesszővel jelölik, a magán-
hangzók hosszúságát pedig vízszintes vonallal a betű fölött).

Az 1930-as években néhány évig saját folyóiratuk is volt (Līvli néven), és
szépirodalmi munkák is születtek.

2001-ben látott napvilágot a lív születésű, Finnországban élt Edgar Vaal-
gamaa (1912–2003) műve a lívekről (Valkoisen hiekan kansa. Liiviläisten
historiaa ja kulttuuria [A fehér homok népe. A lívek történelme és kultúrá-
ja]). Magyarul is jelent meg egy mű: Ahogy tudok, dalolgatok – Lív dalok és
közmondások.4 Az elmúlt időszakban több – tudományos célzattal készült –
lív szótár is megjelent.

A lív nyelvről, kultúráról, történelemről
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