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Hölitud apiraadid 

S Bõna algul 

104» Sõnaalguline s oa üldiselt säilinud, näit» silnit 

süda# aada« sarv, aulama» Samuti on säilinud o ka liitsõ-

naa ole-ra põhisõna algul? seaailm, jõesuu» mnbaglta, Dai8~ 

BUGU» 
Üksikjuhtudel võib kohaziimedes esineda e-i gexianat-

siooni, näit* Kuressaare, Piirisaaare, Kõrgeaeaare* Kende-

le saare-põhisõnaga kohanimedele on lähedased ka 

põhisõnaga ametinimetused, nagu aaraiaaepp, kellaaaepp, 

klaaaisaepp, kullaaaepp, aüürissepp» plekisaepp, potiaaepp, 

tõllassepp jt. Geminaat -c neis sõnades on aamane sõna-

alguliste klusiilide puhul eaitstud gemineerumienahtuätega 

(vrd# sarapuu - sarappu ja soosaare - Sõagare}. Neid ge-

mineerumisjuhtumeid on selgitatud mitmeti« Nii on kõneldud 

võimalikust genitiivi lõpu n-i easimileerumiseat järgaeva 

sõna alguskonsonHndlf^Sy mille tulemusena tekkis geminaat. 

Teiselt poolt on eriti s-iga algavate põhiaõnede puhul ole

tatud konsonanttUvelist liitumiat, kusjuures täiendsõnaks 

oleks ne—liiteline omadussõna, näit* aamine sepp ̂  aamis-

sepp, kurene saar ̂  Kuressaare. 

Lõuna-eesti murdeis on põhje-eesti sõnaalgulise £-i 

asemel kas £- või ta~» Nii esineb afrikoat sõna algul näi

teks sõnades, nagu tairp, tairk, taiQa» 

tsi^pul, tso^^Gma, tsiuG jt. iit sõnaalguline afri-

kaat on tuntud ka teistes aoome-ugri keeltea, võib pidada 

sõnaalgulist ts-i vanaks nähtuseks, aiio põhja-eesti mur

deis ja ka soome keeles on muutunud a—iks, Afi^kaadi eai-

neesist vene laenudes (tsclo^ * ssiatlk 'mustlane' 
tserBak • kopsik') ja onomatopoeetilistes sõnades (tsiri-

sems "sirisema', tsori^ema 'scraaema') vcib seletada 
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sellega, et sonaalgulizie ta oli tartu ja võra murdes elu

jõuline ja sallis ka hilisemais laenudes.'^ 

Eelmisega seoses olgu juhitud tahelepaxiu veel sel

lele, et osale lõuuaeesti ts-iga algavatest sõnadest ei 

vasta polija-eesti murdeis vaid nait. tsafGe 

•tjrge*, tsartaaa •tarkima», tsilk * tilk*J tsiikmä~^til-

kuma*, tsuffena 'tor&ima* (osalt ka *8orlii.ma*). 

üksik -s sõna sees ja^lõpiis 

105. ?«J* Wiedemann eristab kahesugust sõnasisest 

s-i, nimelt harilikku helitut ̂ i (arusta. kažvama) ja 

vokaalidevahelist mõnevõrra helilisemat lühikest leenis-

klusiili Z , mis vastab helitutele leenis£j.usiilidele 

B, D, ̂ le (nait. peZa). Keeleajaloo seisukohalt pole 

põhjust neid iaht ̂ i eristada, sest vahe nende vahel 

pole kuigi terav ja nad margivad sama foneemi. 

Lühike üksik -s silbi algul on säilinud, nait* isa, 

kesa, küsi mar valusad, rebase, rohelise, venelased. 

Teise silbi algul olev lühike s on võinud illatiivis 

gemineeruda samadel tingi mus tel kui klusiilid, s. o. kui 

esimene silp oli lühike ja kolmanda silbi algul oleva h 

kao tõttu järgsilbis toimus kontraktsioon, nait. pessa 

(<*pesahen), ossa (<^osahen), võssa, sassi, nissu. ka 

sisse (<^sisehen) jt. 

Säilinud on silbialguline s ka konsonantide järel. 

Klusiilide käsitluse puhul olid kõne all ühendid jgs, ts. 

ks (kopsud, tatsub, maksan, omaksed, ka lapse, maltsa jt.). 

Helilise konsonandi järel esineb üksik "S piiratult, kõi

ge sagedamini vahest rs-ühendis, nait. karsima : kärsin. 

^ A. yHHB6De. 0(5 aixtPHRaTax b Haqane cjiOEa b iosho-3Ctohckhx 
~ roBoiax. - BceooDSHaa KOBžepeHUHS no d[»iHHo-yrpoBeÄeHHD, 
(JHKTHKBap 1965, TaJUtHH 19D5, lk. 15 -lo ; vastupidine 
BAlsukoht L. Kettunenil, vrd. BKXH, lk. 93. 
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pSraad : pSraas. samuti sõnades, nagu -gyarsi, kõrsi, Srsi, 

tSrsi, parsi jt•, kus -si on tekkinud varasemast -ti~st. 

rs-ühenxüga sõnades on tendents vältevahelduse puhul tuge

vas astmes geminaadiliste vormide esinemiseks, näiteks on 

kirjakeeleski pSrsad kõrval lubatud ̂  põrssad (vrd. sm 

porsaat)» Üldiselt näib, et helilistisle konsonantidele 

järgneva s-i (s# o. ühendite rs, Is* ns, ms-i) puhixl on 

teticlBUd BnusBgnna vmlieldassah*, k\Ed s«« esinab helllissle 

teeeeeaaedlle lIxsMfSfe* klaalllldt pn^al (vrd. £S{jy|£t 
põrssa ja korgas ; korka või varsa : varssa ja targa : 

tarka)» Tõenäoliselt see suhe on tinginud, et esineb gemi-

naat -s sõnades varsa l varssa (sm, varsaa) ja kärsa : 

kärssa (sm kärsaä). Sama näib kehtivat ka selliste laenulis-

te sõnade kohta nagu iaärss (vrd* kas merse, sm marsio), 

värss jt. 

Ssimese silbi lõpu s esineb nii helilise kui helitu 

hääliku ees hilises vältevahelduses, näit. laan 'leivala-

bidas' : lasna, käsn : käsnad» osa 'hütt' : osmi, kasvu : 

kasvud, rasva : rasvad, osjade : osjad, asju t asjad, sa

muti musta : mustad, kest : kestad, haspel, haspeldama. 

106. Kaugemal sõnas esineb algupäraselt lühike s 

illatiivis, kus praegu on üldine lõpp -sse. Kuidas siin 

geminaat tekkis, selle kohta on mitmeid seletusi* Algse

teks illatiivilõppudeks on olniid -sen rtaivahasgn > taŽ-

25se, *venehesen^ yeneBe) ja -^n ( ̂ tujja^n > tu^a, 

^lauttahgn>lautta), kusjuures -sen esines sel korral, kui 

tüve lõpus oli h. sen-lÕpulisest vormist kujunes -se-lõ-

puline illatiiv, nagu see tänapäeval on tuntud saartel ja 

läänemurde alal. Kirjakeeles ja teistes põhja-eesti murre

tes on aga lõpuks -sse. G^minaadiline -sse võis teklcida 

tüvesse kuuluva a-i gemineerumise teel kaasrõhulise silbi 

järel sel korral, kui järgmises silbis h kadus, seega pea

rõhulises silbis "siaehen > sisse ja kaasrõhulises silbis 

'rShellise^n > rohelisse, ̂ küsümükaehen > küsimusse, kust 

? 
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siis sse-line sisseütlev vSis levida ka teistesse tüüpi

desse « kus di olnud tüves ̂ i (aadalasse, kSreesse, maasse). 

Sooffle keel suunab ühtlasi ka teisele seletusvSimalusele) 

nimelt sellele, etri soome keeles olevad illatiivi vormid 

taivaaseeni kasteeaeen viitavad kahekordse tunnusega vara

sematele vormidele taiyahasehen, kaste ̂^-gagiaen, mis 

reeglipäraselt eesti keeles kujuneksid praegusteks taevas-

§9, kastesse* Eontraheerunud noomenitest vSis see iSfp le

vida ka mujale*^ 

S6na iSpuB olev -s on säilinud, näit* lammas, mätas. 

kangas, kaunis. 

Geainaat -s ' 

107» Geminaat -s on lühikese vokaali Järel säilinud, 

esinedes liilises vältevahelduses, näit. püssi : püssid 

Cpüasi : pü^siP). kasside : kassid, pässu : pässud *jäär', 

•jjasama t mäaaata. 

Ssiaeae silbi diftongi järel esineb tugevas astmes 

geainaat -a, nCrgas astmes aga lühike üksikkonsonant, näit. 

polaai t poisid ((Tpoissifa : poissit). kaussi : kausi 

(k&^ai t kau§lgj, kaiasu : kaisus» Sedagi tuleb pidada 

hilise vältevahelduse liigiks, mis on tekkinud geminaat-

kliiaiilide vahelduse eeskujul (vrd. poissi : poisi Ja 

koittu i koiPtt). 

Samasugune vaheldus esineb ka hilistes laenudes, kus 

• Järgneb helilisele konsonandile, näit. aarss^"^ x mars^, 

•oraai : morai, kursai : kursi, valssi : valsi, pxxlssi : 

Pttlal. relaai : reisi, avanssi : avansi, bilanssi : bilansi, 

jlmaal : Pimai Jt. 

Eoi geminaat a aattua s6na l6ppu, siia muutus see lü-

1 L* Eettunan, KiE, lk. 92* 

6 



Mkese vokaali Järel pikaks s-iks ( > ISBfi')» oaioese 

silbi diftongi vSi helilise konsonandi järel poolpikaks 

^iks (pois* kaus» vale , kurs » samuti silbi iSppu sat

tudes: S&§^§9&)* 

106. Geainaat -s on olnud' ka inessiivi varasemas 

l6pus -ssa, ais esineb veel eesti regivärsilistes rahva

lauludes (giBBawa. kolde'essa. kamberissa) ja soome keeles 

(vedessä, sydäaessä)» L&pp -saa on tänapäeva keeles lühe-

nenxid ja muutunud praeguseks iSpuks -s. Et siin varem ge-

minaat on olnud, seda kinnitab ka jalg-tüdpi sSnade ines

siivi nSrk aste: *jal^assa > jalas, "nurkkagsa > nurf^as. 

^paAss* > pajag. Sellele näib vastu rääkivat pShja-eesti 

fBurrete läänepoolses osas, s> o. saartel, läänemurdes ja 

keskmurde lääneosas esinev txigevaastmeline seesütlev jalg-

tü%l sSnades (8*o. s6nades, mille tüve esimene silp on 

pikk), näit• ̂alürss, cBtÜS» iSSrJSS* SŠPSS» 5!2^2S2» 

koitis jt* Seesugune tugevaastmeline inessiiv on määrs5-

nalises tähenduses tulnud kirjakeeleski tarvitusele, näit. 

(poiss oli) kimpus, (puud on) raasus, (jalad) harkkis. 

(oksad) lookas, (silmad) avikus. Selle nähtuse seletamisel 

on oletatud, et Inessiivi -ssa lühenes juba enne l5pukadu 

-sa-ks ja nii tekkis teine lahtine silp, mille puhul tugev 

aste on loomulik, seega arenemiskäik oleks "^metsäg^ > 

metsasä > metsas»^ Pealegi näib seda toetavat ka vadja 

keel* Ometi on tõenäolisem, et tugevaastmelise inessiivi 

puhul on tegemist illatiivi analoogiaga, sest see nähtus 

esineb ain\ilt neis sSnatüüpides, kus esineb saoasugune 

illatiiv (iil. aita, ines. aitas). pealegi ei piirdu illa

tiivi analoogia ainult inessiiviga, vaid ulatub saarte 

murdes ka elatiivi ( lelvin - ja esineb 

isegi hiliatekkinud illatiiviga vormides (Jurue - .luri^o). 

1 L. Kettunen, BKAH, lk. 9^95* 
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Loxniics olgu margltudf et veelgi varaseoaks seesütle^ 

•a l5p\iks oli —aua» ailleskassimilatsiooni t6ttu telclcis 

eespool märgitud läänemeresoomeliixe -ssa» 

h 

SSnaalguline h 

109» sõnaalguline h on kirjakeeles traditsiooni 
t6ttu säilinud, kuigi enamikus eesti murdeist see on kadu

nud. Säilinud on h s6na algxil kahel murdealal, nimelt 

v6ru murdes ja Hiiumaa Pühalepa murrakus* Veel käesoleva 

sajandi algupoolel oli sõnnalgulist j^d ka Saaremaal Ki

helkonna külades ja rannikumurdes Kuusalu neemedel, kus 

see nüüd on kadumas. 

£t h eesti keeles s6nade algul varemalt üldine on ol

nud, seda kinnitab vanem kirjakeel, kus h on reeglipäraselt 

märgitud. Kuid et juba XVII sajandil sõnaalguline h põhja

eesti murretes kaduma hakkas, seda kinnitab ka Göseken oma 
grammatikas (1660), kus ta märgib, et sõnaalguline h kas 

säilitatakse või jäetakse ära, näit. Halw vÕi Alw 'halb', 

Hemmarus või Emmarus 'hämarus*. Järgmisel sajandil aga kin

nitab A. Thor Eelle (1732), et sõnaalguline h on nõrgalt 

kuuldav, sest mõned hääldavad härg, hunt, heinad asemel 

ärn, unt, einad. Sedasama on märganud ka Hupel (1780), kes 

leiab, et h on sõna algul kas veel vaevu kuuldav vÕi juba 

täiesti kadunud, sellepärast kirjutatavat kas helmed või 

elmed. Möödunud sajandil oli aga enamikus murretest sõna

alguline h täiesti kadunud, mistõttu ?aehlmann ei soovita

nud seda üldse märkida. Küsimust kaaluti kordxivalt ja 1672. 

a« otsustati see kirjakeeles säilitada, sest see võimaldab 

eristada sÕnu, nagu haru ja aru, hoid ja oid jne. 

Ometi ei ole sõnaalguline h kõikides sõnades säilinud, 

kus ta algux>äraselt esines, näit. on tänapäevaL h ira^innd 
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sõnades enese (Idüll, henne se) # 6ls, Sitse ma (St. höije, 

höitzen), uhmer (sm huuhaare)« Shk (vrd. sm heiiku); üur 

(sm byyri) jt. 

Algselt on h olnud ka s'5jaas juuksed ( hiiuksfet) • 

Vokaalidevaheline h 

110. Esimese silbi lühikese vokaali järel on vokaa

lidevaheline h säilinud, näit. liha, keha, puha, köhima^ 

vähe, ra^. Üksikjuhtudel on võinud lühikesele vokaalile 

järgnev h ka kaduda, näit. leelis (vrd. lehelia) ja 

väike (vrd. vähe, väheke). Illatiivis on võimalik ka h 

geminatsioon, näit. ihhu, kehha, lih^. 

Esimese silbi pika vokaali järel on h samuti säili

nud, kuid pikk vokaal on h ees lühenenud, näit. illatiivi

des pähe «"päten), suhu, maha, sohu; algupärase pika vo

kaaliga tüvedes; mehe (vrd. mees), rehi (vrd. eL rih. sm 

riihi), rohu (< *r5hon, vrd. eL ržh. g. roho; sm ruoho), 

tohu (vrd, sm. tuohi, g. tuohen; nim. toht, kus t hiline), 

ruhi *küna, lootsik', sm ruuhi. 

111. Diftongi järel on toimunud metatees, kusjuures 

diftongi järelkomponent on muutunud teise silbi alguse 

konsonandiks, nimelt i on muutunud j^-ks ja u poolvokaal 

-ks, näit,: 

a) "-ih- ̂  -hj-; kahju <*toihp, lahja C*laiha. murd. 

mähi , om. mähja <"* mä1hän, vrd, sm laäihp •mähk' j 

b) ̂-uh- > -hv^: jahvatan < *jauhatt^j jõhvi C"* jouh^, 

pahvatab ̂  ̂pauhahtajii, kahv (kaiiha, rihv; 

c) -uh- > hv-: kehv < ' keühä, lehvima, sm leyhyaään. 

Kui teise silbi algul tekkinud v sattus labiaalvokaa-

li ette, siis v kadus ja nii kujunesid vormid jahu 

( < jahvo <.*jauho) ja rahu (<*rauho). Vahelülina on v-lised 

kujud säilinud veel vanimas kirjakeeles, näit. Müll. rahwo. 

3 
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Ka s6na Yahe on algupäraselt olnud diftongiline. Sellesici 

on tolmunud metatees ja Ixiljem j^i. Icadus Ha ̂  
•ahe» 

Esitatud sSnade arenemlskäUra Icxnnltab Jca v8pu murre» 

112» Järgsilpides on •okaalldevaheline li kadunud* 

See nähtus esineb: 

1) h—l6ptLliste sSnade vonaidest nures < ̂  mufehegsaj 

perel < perehellät imeks ̂ *'laeheJcai; ^ 

2) 8-l6pulistes kontrabeerunud sSnades: taevani <. 

taivahannik. lambad < lampahgt, kirve <.^kirvehen, ir<iiiniirg 

< kjunlhjksi, okkad <.*^0^8^^^; 

3) illatiividea: kulla ̂ ^külahen« lauta ̂ "^lauttahgi^t 

tSrde < **tortghftnt tuppa, metsa, kanarbikku; 

4) ma-infinitiivides; laulma <*laulamah§n, olema < 

*^olpmahen, vStma, parandama, hüppama; 

3) umbisikulise tegumoe lihtminevikus: saadi 

aatj^n, osteti, lahutati, korjati; 

6) käskiva kõneviisi oleviku 3« pö&udes: SÖÖRU < 
^okohen, andku, varjaku; 

7) abisõnades: ruttu < ruttohgn, vakka, sekka, sassi, 

haxva, äärde, juurde, kinni, katki» 

fiahvalaulukeeles esineb varasema h asemel i v6i 

nä-it* illatiivis: tubaje» sSdaje. kamberie; ma-infinitii-

vis: laulemaie, pidamaie; umbisikulise tegumoe imperfek

tis: toodi.e. annetie, paiguti isegi kotkajad (<^k<^Jffl^et), 

kaldajad» Kirjakeeles asendab varasemat vokaalidevahelist 

kaugemal sSnas j. &inult sõnades paraja (nom. paras, 

vrd. sm. paras, parhaan), varajane (sm varhainen) .salaja. 

YCru murdes võib mõningais vormides kohata ka vokaali

devahelise h säilimist, näit. illatiivis: 

19555^» võru rahvalaiilude ma-inf initiivis: yalamahe. tunde-

ISÖfii kSndlJiahe jm. 

kus esinevad veel diftongilised vormid, nagu l§iA, kai^g 

mä^, samuti jauhha.javihmine. .1|uht kauii^ 

rulh. 
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h konsonantüheodl* 

113, Helilisele lilkvidale ySI nasaalile järgneT 

h teise silbi algtil on eesti kirjakeeles kadunud* Bälitus 

esineb ühendites rh ja 

1) Ih > 1: 

2) rh > r; 

» nh> ni 

L6una-eesti murdeis» eriti v6ru ourdes on osalt h 

säilinud, esinedes metateetiliselt, näit* Se kyhRi aüijt, 

ta^, katoe> Lei Tahg* 

PearShulise silbi 16pus olev h helilise konsonandi 

ees esineb hilises vältevahelduses* näit* lehni : lehmad, 

vihma : vihaale* kShnu : kShnad* ažined s ahne, kihlana : 

klMata, mahl : «ahlad* ki&hr : k6hred« kähri : kährid. 

rahva : rahvas, ahjude : ahjus* 

114* Järgsilpides esinev konsonantühend ̂  on üldi

selt assimileer\inud (näit* iaet. hoonetel. välja arvatud 

mSned nomentaanverbid, ailledest on vSiaalikud ka ht-li-

sad vormid (vt* p* 82)* KüU on aga ht-lised vomid säili

nud vSru aurrakuiSf näit* unghtanu, aälehtä. iaehtell. 

salsahtaaa* 
Inessiivi varasemaks l6puks iSuna-eesti murdeis on 

olnud -bna» mis on säilinud veel v$ru rahvalauludes, näit* 

tarehna 'tares', käehnä 'käes', minnahna 'minnes'* lagu 

juba J* Hurt näitas, on sellest h^-l6pust arenenud nii 

11 

sulane < ̂ sulhainen, kula 'annutuskulp* 

(sm kiilha); vSluda (vrd* V yghL , sm 

velhota); 

karu < ̂karhu, kare (sm karhea), tSru 

Csn terho), tara (vrd* eL tahB, sm 

tarha). nüri (<.'^^^)f herilane ̂'^herhi-

^ainen, :paskTiBär (sm paskanärhi). tire 

(sm tirhea), kSri (vrd* sa* kerho)* 

vana ̂ *yan^, hani (sa hanhi), tänama 

Y težmämä, inetu (<*iBfe§5$2is)i "tänav 
(vrd* sm tanhua), Inimene* 



mulgi kui tartu murdes esinev —n (agtsan), v6ru muiges esi

nev (mgtsaJaN) Ja —h (metsah)« LSuna-eesti lxna-l6pp on 

paralleelne ja keeleajalooliselt seostatav pShja-eestilise 

varasema l5puga -sna» 

113» Ka a6na I6pus on varemalt esinenud h, näit» 

sinades pere. hoone» vale. laine. tSke. tiine. Tänapäeva 

eesti kirjakeeles on see —h kadunud. Ainuke eesti murdealal 

kus s5nal5pu h on säilinud, on v5ru murre, eriti selle ida-

murrakud. Varasema s5nal5pu h esinemist võimaldavadki jäl

gida ühelt poolt v6ru-setu murde h-ga lõppevad sõnad, tei

selt poolt ka sugulaskeeled ja osalt isegi soome kirjakeel, 

näit. Se, Vas, fiäp hõn|h, ̂ rwh, £€reh, murgh, imgh, 

'vöö*, yj^eh *vene, sm perhe, nurhe, ihae, 

veiüie, valhe« 

Hilisteks ja juhuslikeks tuleb pidada tänapäeva hüüd

sõnade lõpus esineva pika h-ga sÕnu, nagu aitäh, noh, säh, 

tohoh jt. 

Helilised spirandid (poolvokaalid) 

.ä— 

116. sõnaalguline on üldiselt säilinud, näit. 

juoma, jää, .jalg, jxiur* Erandiks sellest on üksikud sÕnad. 

Nii on võinud kadxxda kõrgete vokaalide, eriti ü ees. 

Näiteks on sÕna ütlema kujunenxid varasemast vormist 3ütlema, 

kusjuures algul j-i mõjul tagavokaal u muutus ü-Jcs ja 

selle järel ü ees olev j kadus. Nähtus, et j-ile järgnev 

tagavokaal muutub vastavaks eesvokaaliks, on tuntud saarte 

murdest, eriti Hiiumaalt, kus ja- muutus jä-ks (^äGama, 

j sinu) ja ju- muutus jü-ks C jüt, Üj^lema, j^Ge). Bt are

nemiskäik nii on kulgenud, seda kinnitavad Mülleril esine-
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•ad Toraid lüttelda ja Jütltia» Samasugusel teel on vara-

semast väl;}^eadi0t aita jxinal kujxinenud tänamissõna altüaa. 

I&rklda v5lb ka sSna iva. Kiile Tasteics L6uQa-£estis ja 

sugulaskeeltes on jÜTä. Täheldus esineb ka sSnas ehjgataaa 

^ jwhaataaa jažaattama» Murdnti esineb selliseid vaheldu

si tunduvalt rohken. 

117* Vokaalidevaheline üksik- j on eesti kirjakeeles 

üldiselt säilinudi näit* raja, ajama, vajuna, sööja, peda

jas» klrjiitaja» 

Üksikjuhtudel on aga j v6inud vokaalide vahelt ka ka

duda, näit* sSnades aasta <. ajast-aiG <'*';al^sta-»ika (vrd> 

öl» ft.1a8t.-alGji aeleaa <^aj^.lyaahgn (vrd. ajana), aetud 

C^^ajgttu), soendama soojendama, soe (c^sõja). Murdeti 

esineb selliseid s5nu veelgi rohkem, ziäit. ^oaa 'vajuma', 

nai 'najal*, 'mSjuoa' jt. 

Tänapäeva vokaalidevaheline ^ v&ib olla ka hiline, 

kujunenud dUftongi järelkomponendist, näit. ajal 

(<^aij^al3£), pojad, (pea)aju või tekkinud jT-spi-

randist (vrd. mujal, sm auualla <^müjalla)« 

Illatiivis v5ib lühikesele vokaalile järgnev vokaali

devaheline j gemineeruda, näit. majja (maija ̂ ^maja^n), 

ojja, tujju. Kuigi kirjakeel sellist gemineerunud j-i mäi— 

gib geainaat -j-iga, hääldatakse seda ^-ina. Kirjakeelde 

on tunginud seesugune geminatsiooni t&ttu tekkinud illa

tiiv iSxina-eesti murretest. 

Ka algupärase geminaat -j-i asemel esineb ij, mis sa

muti kui teiste spirantide geminaadid v6ib olla higises 

vältevahelduses, näit. nuia : nuiad («uija : , 

äiade : äiad. Sel puhul ei ole aga vaheldus mitte ^-is, 

vaid sellele eelnevas diftongi järelkomponendis -i. Tege

likult geainaat -j- eesti kirjakeeles puudub. 

118. Konsonandile järgnev j on samuti säilinud, näit. 

palju (<^paljon), väljas (<^ljä§sä^t harjad, varjud. 

aa.iad. kosja, ahju, tühjad. Padjad, kapju. 

4 
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sõna lõppu sattudes on muutunud 1-ks» näit. kari 

(<^karja), kali. asi« kuhi, padi, kabi. 

Kadunud on konsonandile ;järgneY j s&nades, nagu kurat 

(<*kurjatt^, hiline «*hilj§in§n), murdeti ka asine, ixali-

ne« karima 'karjuma*. Reeglipäraselt on aga j kadunud, kui 

ta sattus Järgneva i ette, näit. kosima (<.*k03jimahgn), 

kuhlk tüMk, nelikud. VäJaem ;järje-

kindel on ̂ -i kadu järgneva £ee8, näit. ohelik (vrd. oh

jeldama, harva ka oheldama), kahetsema (vrd. varasem kahjat 

sema). murdeti tühenPaaa 'tühjendama*. Tegelikult on siin 

samasugune j-i kadu, .nagu see esines i ees varasemast -st 

tekkinud j-i puhul, nagu sõnades küliti jt. (vrd. p»52,3)* 

Murdeti on j palju sagedamini kadunud v6i^ assimilee

runud eelmise konsonandiga, näit. tüha 'tühja', ̂ §a 'asja* 

pällu e. pailu 'palju', ngflas jne. 

.1. 
sõna algul 

119> Sõnaalguline v on eesti kirjakeeles säilinud, 

näit. vask, vesi. veer, viis, võlg, väli, voolama, vokk, 

Turisema, vöö. Läänepoolseis murdeis on v sagedasti labiaal 

vokaali ees kadunud, näit. ok' 'vokk', olmeD 'voolmed', 

õkke 'vöökene', isegi oDer 'vooder', orst 'vorst', unPament 

'vundament'. 

sõna sees vokaalide vahel 

120. Sõna sees vokaalide vahel on v üldiselt säili

nud mlttelabiaalsete vokaalide naabruses, <näit. lava,kevad, 

iva, lävel, kõver, vaevalt. päevad, liiva; auravad. tuKevad 

Illatiivis on lühikesele vokaalile järgnev v võinud 

gemlneeruda^näit. kivvi, rivvi, savvi. 



Labiaalyokaall kõrval on v sagedasti kadunud. Kõige 

enam esineb v kadu labiaalvokaalide vahel vÕi ees, näit. 

au (<^auvo), aus (<*auvoiaa), nõu (<*nguyo); väi (väi

mees) (Vvayu), lõoke «*lgivožkainen), tõotama (<.'*toivot-

tamahe.n), päike (<*'päivukkäinen), (pea)aju (<.*aiyo), 

lÕu(koer) 'lõvi', käima ). Hoopis harvemini on 

V kadu tingitud eelmisest labiaalvokaalist, näit. sõnas 

büÜRas (<*tüvik-), üksikjuhtudel on v kadunud ka mittela-

biaalsete vokaalide vahelt, näit. sõnades koÕrdi (vrd. 

kõverdi) Ja vaene (vrd. vaevane). 

Labiaalvokaäli kõrval oleva v kadu on suhteliselt hi

line nähtus. XVI ja XVII sajandi tekstides oli v neil juh

tudel veel säilinud, näit. WK auwu, Müll. Toywutuage 

•tõotuse', J<euwj 'nÕu', St. auwxis 'aus', nouwo. 

Murdeti esineb läänepoolsematel põhja-eesti miirdeala-

del V kadu veelgi enam, ja seda ka labiaalvokaali järel, 
näit. toi =tuvi', t}^kte 'tuvike', sui 'suvi', suil^e 

'suviline', kr^i 'kruvi', aga ka sau 'savi*, 

(<,*^iyo) jne. 

Kadunud on y üksiksõnaks kulunud liitsõnas veski, 

mille paiguti murdeis veel säilinud varasem vorm oli 

vesikivi. 
Geminaat -y eesti kirjakeeles Õigupoolest puudub, kui 

välja arvata geminatsiooni tÕttu tekkinud illatiivivormid. 

Sõnades, kus võiks oodata geminaat -y-d, nagu ̂  (vrd. sa 

oyi, vdj gyyi) ja põu (vrd. sm. £oyi, vdj ^yyi), on 

oodatava yy asemel diftongi järelkomponent u , mis esineb 

hilises vältevahelduses: Õue : õues (guwe ; euwes), põue i 

põues. Hilistekkinud geminaat -^d esineb lõuna-eesti mur

deis väga mitmesugustes vormides, näit. hüyyä 'head', 

kgvver 'kõver*; 'laua', löyyä 'leian' jne. 
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Konsonazxtlde jäxel 

121. Konsonantide järel on saJButl alttelablaalsete 

vokaalide ees v säilinud, näit. latva : ladva, rasva : ras

vast. 'sarvede : sarved, pilvi : pilved. rahval : rsüivas; 

harva, kasvatan. Kui v on helitu hääliicu järel sattunud 

s6na iSppu, on ta muutunud helituks, näit. latV^ rasV. 

kahY. 

Labiaalvokaali ees on aga v harilikult kadunud, näit. 

palxiaa «^palvomah^n. vrd. palve), suruaa (vrd. surve), 

ulada (vrd. sm. ulvoa), aru (vrd. V sa^gi a^o 'ei saa 

arü*, arvama), arutu, kasu «* kasvo, vrd. kasvama)« kasu

lik. harxildane (vrd. harva), karune (<"* karvoinen, vrd. 

karvane)« Sellest häälikumuutusest on osa v6tnud ka need 

sSnad, kus v on hiljem tekkinud, näit.'^aTiho i§^Yg> 

Idrkimist väärib siiski, et see muutus ei ole toimiuxud 

kSikides sSnades, kus v-le jär^eb labiaalvokaal, näit. 

kõrvu, k6rvuti. kasvTiaeg (vrd. kasupoeg). arvuta (vrd. 

arutu). karvupidi (murd. karupidi). PShiliselt ei ole see 

muutus saanud toimuda hilisemates tviletistes. 

St varasemas kirjakeeles ka konsonandi järel v veel 

säilis, siis leiame siit niisu^guseid vorme, kui WK palyujaa^ 

St. ka ag wo jt. 

Alati ei ole v kadunul ainxilt labiaalvokaali ees, vaid 

ta on v6inud kaduda isa teiste vokaalide ees, näit, tali-

rukis, talisport (talv), lapsepSli. põline (p6lv). külimit 

(külv), tere, teretama (terve). sarikad (sarv), rasu 

(rasv), tSri, om. tSrve «^toryi). 

Murdeis, eriti läänepoolseis eesti murdeis on selli

seid V kaojuhtumeid palju rohkem, näit. plii 'pilv*, taris 
•tsirvis* ; laPu 'latv', tgru 'tõrv*, pala pä 'palav päev' jt. 



N a s a a l i d  

n 

Sõna_algul 

122. S5na algul on n üldiselt säilinud, näit. nool, 

nimi, nägema, noor, nüüd, naine. 

KSüoivusi esineb üksiksõnades, kus vSivad valielduda 

homorgaansed häälikud n ja näit. nuust tuuat, nire 

tire, näks täks, samuti tSsta eL ngsta. sm nostaa 

(vrd* p« 21) ja tukkuda, sm nukkua 'magada, uinuda' , vdj 

niiir^niH 'uinuda'. Nagu selgub, on enamik esitatud sSnadest 

deskriptiivset laadi. Onomatopoeetilis-deskriptiivsetes 

sõnades on aga eesti keeles kÕikuvused kaunis sagedased. 

SSna sees 

123» S5na sees on vokaalidevaheline n säilinud, näit. 

nina, muna, peni, peunema, painama. Vokaalidevaheline n 

võib esineda ica jälrgsilpides, ziäiteks n-liitelistes ono

matopoeetilistes sõnades (kabina, mühinal, kolin), ne-lii» 

telistes noomenites (varasem inen-liidet pvmane <'*^punaingn, 

soomlane, laadaline), ne-liitelistes verbides (alanema. 

lühenema, paranema), nud-partitsilpides (saanud < ̂ sanut. 

lugenud, parandanud), olevas käändes (varasem lõpp -na* 

noorena< ̂ nõrena, P0,1ana. lesena) jne. Olevas käändes 

ootaksime jalg-tüüpi sõnades tugevat astet, nagu see esi

nebki kirde-eesti rannikumurdes (Lüg poiGannw) ja soome 

keeles (tahtena), kuiid teiste käänete eeskujul hakati ka 

essiivis tarvitama nõrka astet (vrd. pojaga, pojani -

pojana). 

Illatiivis on pearõhulisele silbile järgnev -n vÕinui 

17 
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goBlzieeruday näit:* n1 nna (noa* n^aa), künna (Icüna)» pinnu 

(pinu), tume (uni). Kirjakeelde on sellised heliliste 

konsonantidega illatiivid tulnud 16una-eesti murdeist. 

8ilblaiguline n konsoxiandi järel on saiauti säilinud, 

näit* kä.snadi kõhnu,paimast jriraad, virna» Helitu hääliku 

järel s6na 16ppu sattudes on n auutunud helituks N-iks, 

näit. kä^, la^ 'puulabidas, leivalabidas*, kg^, Ighg. 

räŽg» 

124. Silbil6puline n on üldiselt säilinud, näit. 

lindu, tondid« konte» parandama. Seoses laadivaheldusega 

esineb n ka vältevahelduses: r«'T^« : rann^e (ranDa : 

raižnag). 

Erinev on ns-ühendi esinemus* Nimelt on ns-ühendis 

n häälik vokaliseerunud, mille ^dttu ns-ühendi ees olev 

vokaal on pikenenud. See muutus esineb näiteks sSnades 

kaas (<"* tongi), 55s__(< *ongi), laas, küüs, lääs» pSSsas 

( < ̂Penaas). maasikas (<^Bans1kk»s)» kaasa. Pikk vokaal, 

ols tekkis ̂ i vokaliseerumise tvilemusena vormides, kus 

i ees varasem ̂  oli muutunud s-iks, säilis aga ka samade 

sõnade nendes vormides, kus n järgneva dentaalklusiili ees 

oli säilinud, näit. kaane (<^kan£^), kaant «""tontta), 

(< * kantghgn). läänes ( < "* län<fessä) jne. 

ng-ühend vftis esineda ka järgsilpides, kus see samuti 

arenes. Hii esines ns-ühend järgarvude nominatiivis, näit. 

neljae (<* ngljänfil). kuues (<.*30^^55^)» seitsmes, kümnes. 

Et järgsilpide pikad vokaalid eesti keeles on lühenenud, 

ei ole siin £-i ees pikka vokaali. Järgarvude sellist are

nemiskäiku kinnitavad ka nende teised käänded, näit. nel-

< neljäntän) t viiendal (<*vi^ntäl^), kuuendaks, 

kus esineb järgarvude tuxinus -nda. Peale järgarvude on -ns 

varemalt esinenud ka possessiivsufiksites, milledest täna

päeva eesti keeles ainult üksikud adverbidena esinevad 

rudimendid on säilinud, näit. üksnes (< * uksinenga).iganes 

(^^ikängnsa), iseäranis, samuti pronoomenis enese (vrd. 
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"hänenaa*^* Yarasenas kirjakeeles esines selliseid fossas" 

siivsxifiksiga vorae tunduvalt rohkem, näit* Uüll« koRkones 

•koguni', iellea «*4aUensa) 'jälle*, igkas 'ikka, eL 

iks', erranea 'aga* jt. fialivalaulukeeles ja kirde-eesti 

rannikumurdes on possesiivsufikailisi vorme roiikem säili

nud kui kirjakeeles, näit* "Kukke kaapis karvuda sa" 'oma 

karvu' v6i J6h näolDasa (<''5äj5oltan§a) 'oma näo poolest', 

jt* lahtudes sellistest murdevormidest, mis eai-

nevad ka sugulaskeeltes, soovitas L. £ettunen eesti kirja

keeles tarvitusele vGtta vormid, nagu ealdasa 'oma ea 

poolest', kasvuldasa, meeleldasa, keeleldasa ja nezide ees

kujul ka omadussSnadest vorme r<'""»luteaa 'oma rumaluse 

t6ttu', Selutasa jt*^ 

Geminaat -n 

125* Lühikese esimese silbi järel on geminaat -n 

üldiselt säilinud, esinedes hilises vältevaheldiises, näit* 

Vanilli t feanr>ud (kannu s kannto), konnade t konnad* renni x 

reni^. Geminaat -n on ka sellistes astme vahe Iduiseta s6> 

nades, nagu lännik ja hunnik, kus murdeti esineb ka lühikest 

n-i* Geminaat n v6ib olla tekkinud ka ncT assimilatsiooni 

tSttu, näit* siinntk (vrd* sundima), sõnnik (vrd* sm sonta). 

jcannticas* 

Sõnades seni (<*se^^) ja kuni on tänapäeva kirja

keeles lühike n, kuigi algupäraselt rajava käände lõpuks oli 

•> nnlk. Murdeti on tuntud vormid senni, kunni« 

Esimese pika silbi järel on geminaat -n järjekindlalt 

lühenenud, näit* knuni (< "*kunnik)« maani» 

Järgsilpides on geminaat -n samuti lühenenud, näit. 

terminatiivides metsani (C^metsännik) * künkani. lagendi-

kuni* Sontraheerunud verbide nud-kesksSnas» kus verbi 

1 ' L* Kettunen* Mordeütlus, mis ei tohiks kaotsi minna. 
Sieeleline Kuukiri 1916» nr* 5-6, lk* 115. 
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•fcÜTi l6pp6S ]clusi.i.Xi.ga, on assimila-tJsiooai •tekkinud 

nn# nls sai&utl on lulienenud, seega on «THanomi V olnud 

Järgmine: *h»ibcatnut > haklrnnmit > hakanud, samuti hüpa-

imdt tSaaanud» arvanud» 

Srineyalt eelmisest esineb tänapäeva eesti keeles 

järgsilpides geminaat —n naissugu oärkivas liites 

näit* lauljanna« kuninganna, näitlejanna, kuid see on 

alles möödvinud sajandi iSpul A. Grenzsteini ettepaneicul 

tarvitvLsele v6et\id| seega hiline Ja kunstlik. £t see eesti 

keele struktuuriga ei sobi, selle kinnituseks on asjaolu, 

et nna-liitelistes sõnades kaldutakse pear6hku viima Järg

silbile ( ežppettaja»nna). 

S6na ISpus 

126« S6nal5p\iline -n on ISiina-eesti murdeis kadunud, 

põhja-eesti murdeis Ja kirjakeeles samuti üldiselt kadunud, 

säilides ainult ühes rühmas, nimelt verbide ainsuse 1.pöör

de -ISpuna, näit. käin, kirjutan, tulin, lugesin, istuksin, 

loodaksin* Löuna-eesti murdeis on ka 1.pöördes -n kadunuds 

(aa) tule. loe. sai, kifuttl, annas Jne. 

Kadunud on aga sSnalSpullne -n Järgmistel Juhtiidel: 

1) ne-liitelistes sõnades: naine (<*nainen), rebane, 

viimane, igavene, kuldne «""kultaingn), soomlane 

(<*sonialaia^) , laadaline (<*lättallinen) , joomine, 

väike(ne); 

2) tu-liitelistes adjektiivides: Snnetu (vrd. sm.onneton), 

rahntn (<"^rauho11oin, gen. rauhottoia^), kahvatu, 

pShjatu, .jalutu, kannatamatu, hooliaatu; 

3) ft-liitfillstes sõnades, mille tüves -me: seitse, ffen. 

seitsme (<'*seitsen, gen. seit^men), ase, ige, habe, 

süda (vrd. part. südant), sõõre, solge, aste, aga ka 

võti (<*yottin^ ja mitu; 

4) genitiivis: Po.ia (<*£oij^n), laeva, mäe, varese. 

lammap-hA «"''lan^stgn), jalge, kalade ; 
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5) illatiivis: kotta (^*kotaMn), metsa« soliu s^l^gtn)» 

läändet vSsastiiücu; (^ai) jalGu «*ia^oiJton), velGui 

6) allatiivis: naale (V^^llen), emalei .jänesele« tur

bale : kaugele, rebastele. kSigile« sarvile; 

7) instruktiivis (praegustes instruktiivadverbides): 

piki siini «*£itkin_silmin), keeli ( ̂ li) > kSrvu 

(kervu), ri nnu, üksipulgi; 

8) na-infInitiivis; saaaia ((.^säioa^a), lugema« kandma. 

korjama, ISpetaaa; 

9) kse-preesensis: müüakse (i^jnüii^J^en), tehakse. las

takse « hoolitakse, kaotatakse; 

10) i4personaali iiiu>erfektis: tuldi « ̂tultih^2> ̂ oo^, 

istuti. v6eti« kimitati. lennati; 

11) imperatiivi 5*Pöördes; söögu «"^soko^n), olgu, lu

gegu. hakaku; 

12) adverbides, eriti liitelistes vüsimäärsSüades, näit. 

kSvasti «*kovastin), kiiresti, selgesti; samuti 

«*sa^oitta^J,, ometi, paiguti; põlvili -*^polvillain). 

selili; vägisi, hullemini jt. 

13) üksiksõnades, näit. arvsõnades kaheksa (i-^kahi^l^an), 

üheksa. kümme. 

SÕnalÕpulise n-i kadumine ei ole toimunud kõikides 

mainitud rühüftides samaaegselt. Eiui esimese pöörde n veel 

praegugi on säilinud, siis genitiivi -n on ka suhteli

selt hilja kadun^ld. Tänapäeval on genitiivi -n säilinud 

ainult sõnas maantee ja kohanimes Soontaga,kuid Vanradt-

Koelli katekismuses (li>35) oli valdav enamik genitiivi-

vormidest veel ̂ lõpulisi. Varasemate keeleliste aälestus-

aärkide põhjal vÕib järeldada, et ̂ i kadu algas juba 

XIII sajandil ja jõudis lõpule alles XVII sajandil, kus

juures kõige intensiivsem oli see kadumisprotsess XVI sa

jandil. liiatijLvis ja allatiivis oli see kadu toimunud aga 

juba tunduvalt varemini. 
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3. 

127* Palat aalnasaal esineb eesti ioeeles ainult 

£ v8i k ees* Kirjakeeles märgitakse seda ̂ tähega. Fea-

r6huli3e silbi iSpiis G ees olev vSib esineda hilises 

vältevaheldxises» näit. kangad : karmas ( 

lõng': iSnga. pang : pange. rSnga : rõngas, hing : hinge. 

kln£ : kingad; ri^gi, kangutaoa. K ees olev ^ ei vaheldu, 

sest sel korral vaheldub geminaatkiusiil: kink : kingi, 

lonkama : longata. Nagu eespool märgitud (vt. p. 4?)» esi

neb ourdeti vaheldust vajGi : va^ylD. mis aga kirjaioBelele 

on võõras. Järgsilpides esineb ^G-ühend tavaliselt laen

sõnades (kuningas, pööningul, lahipgus) ja ng-lllteiistes 

tuletistes: leping » tõuseng. laseng; alang. 

Suurem osa ng-liibeiisi deverbaale on aga eesti keeles hi

lised, näit. sööming. istung, oleng, otsing. 

l^.Labiaalnasaal m on üldiselt säilinud, näit. 1) 

sõna algul: maa. Kes, minema; 2) sÕna sees silbi algul 

vokaalide vahel: oma, lumi. ema, loomad. vÖlme. tulema; 

3) silbi algul konsonandi järel: silmad, kalmu, surm, 

tormid, tuhmi, osmik. Helitu konsonandi järel sõna lõppu 
^ I \ 

sattunud m on muutunud helituks, näit. ta^, le^j, £sM« 

Vokaalidevaheline lühike m võib illatiivis gemineeru-

da, näit. lumme (<*lumelMn). 

ilurdeti on kõikuvusi lühikese m-i ja geminaat -^i 

tarvitamisel. Lühike m esineb näiteks sõnades emis (vrd. 

ema), lömitama, samuti timut ja samet. Lühikest m-i vÕiks 

oodata ka sõnades kummardan (vrd. sm. kumarran). kummuli 

(sm kumollaan) ja homme (murd, õm^, sm huomenna). Kirja

keeles on neis sõnades pääsenud valitsema geminaat -m. 

Kadunud on silblaiguline m sõnas põrand (vrd. murd. 

£erna^n£, sm permanto). bamuti on tänapäeva kirjakeeles ka
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dunud karitiivBdjektiivide varasem tüve lõpusilp -aa,näit, 

veel möödunud sajandi I6puni tarvitati vorme Snnetuma 

(^••onnBttojian), hooletumad, sootumaits« väetimad, inetuma 

praeguste Snnetu. hooletud, sootuks jne. asemel. Seega 

pääsesid louna-eesti murretele omased lühemad vormid kirja

keeles tarvitusele. 

Silbil5puline m on säilinud vaheldumatuna geminaat-

klusiili ees, näit. kimpu i kimbud. lomPi : lombis. Küll 

aga esineb m hilises vältevahelduses sõnades, kus esineb 

ka laadivaheldus, näit* lambad : lammas ( la^mf^ t lamnas). 

Geminaat rm esineb esimese silbi lühikese vokaali jä

rel hilises vältevahelduses, näit. ämma : ämmad (ämma i 
ämmaD), amm ; amme. 

Kõikuvusi on esinenud mõnede geminaat -^iga sõnade 

tarvitamisel. Nii on kirjakeeles lubatud ühelt poolt 

ümrmrgune (vrd. sm ympyriäinen) ja ümmar, teiselt poolt 

aga samast tüvest lühenenud vormid ümar, ümardama ja üwia-

rik. Algupärase geminaat -^iga on sõnad kammits ja 

käamal, millede tarvitamisel murdeis on kõikuvusi. Assimi

latsiooni tõttu tekkinud vormides on ootuspärane geminaat 

~m, näit. sõnades immitsema (vrd. imbuma) ja ummistama 

(vrd. umbne). 

Esimese silbi pika vokaali vÕi diftongi järel on ge

minaat -m reeglipäraselt lühenenud, näit. sööae (<''^sömM]i^ 

võime, toome. Samuti on geminaat lühenenud ka kaugemal 

sõnas, näit. tuleme (Ot^emmig^, laulame. lendame. 

Lõpuks olgu iBärgitud, et ourdeti Ja ka sugulaskeelitl 

esineb kõikuvusi m ja v tarvitamisel, näit. kääv sm 

käämi, serv sm särmä. 

Sõna lõpul m ei esinenud. Kus seda kaugemate sugulas

keelte põhjal võikski oletada, on see läänemeresoome keel

tes n-iks muutunud, näit. algupärane akusatiivi lõpp -m 
on muutunud genitiivi n-i taoliseks, algupärane 1.pöörde 

lõpp on samuti muutunud n-iks. Ka nendes sõnades, kus 

praegu genitiivis on -ae vÕi dii -na (ase - aseme, õnnetu 
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*- Sime'taBa) | oa vapasGin sSnaXGpu —• euutunud ali^l 

n-lks ja alla allea kadunud. 

Lllkrldad 
1 

129» Häälik 1 on üldiselt eesti iceeles säilinud. See 

esineb s5na algul (lind, looma, luguQ. s5na sees silbi al

gul vokaali ivalaaa» kole, tuli; nooled, leili) ja konso

nandi järel (kupla, vaklu, mahla). samuti silbi lõpul 

(kõlbama, silda, selga, külmaks, nalja). 

Bsimese silbi lühikesele vokaalile järgnev lühike 1 

on võinud illatiivis gemineeruda, näit. tülli (nom. tüll), 

ellu, tallu, villu, tulle, külla, sülle. 

Kurdeti vÕib kuulda lühikese 1-i asemel geminaati sõ

nades, nagu kalits 'tasku', talitama. talutama. 

Helitule konsonandile järgnev 1 on sÕna lÕppu sattxides 

muutunud helituks, näit. mahL, toU, kahL . 

SilbilÕpu 1 on helilise konsonandi ees hilises välte

vahelduses, näit. külma; külmad (kul^ : ki^m^), talve : 

talvel, nalja : naljad. Hiline vältevaheldus esineb ka laa-

di vahelduslikes sõnades: halba ; halva (^1^ : ̂Iva), 

silda ; silla, selga : seljas. * 

Geminaat -1 on esimese silbi lühikese vokaali järel 

säilinud, esinedes hilises vältevahelduses: kulli : kullid 

(kulli : toilliD), kallid : kallis, hullu ; hullud. Samuti 

esineb 3^ ka allatiivis: anlle. sulle, talle. Murdeti on 

võinud geminaat -1 muutuda üksikkonsonandiks sõnades, nagu 

Tallinn, tallukas, telling. 

Esimese silbi pika vokaali või diftongi järel on ge

minaat lühenenud, näiteks allatiivis; maale (<*mällen), 

teele, võile, koile» Sama on kehtiv ka assimilatsiooni tõttu 

tekkinud geminaat -1-i suhtes, näit, keelu (nom. keeld). 

130» Järgsilpides on geminaat -1 allatiivis samuti 

lühenenud: emale «*e.Jiwllen), oravale. kaugemale, inimese^. 

Idapoolsetes murrakutes, samuti osalt ka vanemas kirjakee-
\ 
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las on kaasrShxilise silbi ;järel olev gemlnaat alla

tiivis Teel säilinudt näit. lis paremaile. Trm tütrellet 

Kod asemelle, JJn alTe^^lle* VMr Uiualle: H* Veske palkl-

delle vSerastelle. Klvp. Yaatajalle, laiurakille> fiaJava-

lauliikeeles esineb samuti kaasr6bulise silbi järel alale

ütlevas rohkesti Iie-lõppu: palve »elle« vainljullet van-

kerille, liivikulle. 

Adessiivi varasem l6pp -tila on säilinvid rahvalaulu

de keeles, näit» päälla, vaheIla« kutsariIla« teravilla. 

kirve * illa« Tänapäeva eesti keeles on see pärast iSpukadu 

lühenenud ja esineb -1 kujul: maal, merel. Ainult lühike

se esimese silbi järel on piide -1 säilinud: mul, sel, tal 

^mulj_ sel, tal). 

131. L5una-eesti murdeis esineb sSnade olema« tulema. 

kuulma nud-kesks5nas In assitaileerumine 11-iks, näit. 

Erk tullu, £(un ollUj^ Puh to^u. St nähtxis esineb ka 

teistes sugulaskeeltes, on seesugust assimilatsiooni pee

tud väga vanaks ja seostatud muutustega, nagu * viina > 

3[l^a, e. vill. *alna > al^a, e. all, samuti väga varase 

allatiivi käändelSpu kujunemisega (-Ina > -Ila, ̂ laLaa> 

kalalla > kalal). 

UksiksGoades v6ib 1 vahelduda peamiselt n-iga, näit. 

hääl ss ääni. kämmal sm kämmen. pähklid eL £ähluä, 

sm pähkinät jt* 

Sesti sammal ja kannel tüüpi sõnade nSrka astet ar

vestades tuleb arvata, et 1 varemalt ka sõna lõpus on 

võinud esineda. 

132. Häälik r on eesti keeles säilinud, esinedes 

kõikides nendes asendites sõnas, kus ta varemaltki on ol

nud. Nii on r olnud sÕna algul (rebane, raba, raud), sõna 

sees silbi algul (vares, veri, saared, koerad; sõpra. atra. 
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mäkra, kõüred) 4)3 silbi lõpul (turbad. sirpi, vardadt 

parti« vargad, särki, varsad, kärnad. Karmid, sarved)» 

Esimese silbi lüiiikese vokaali järel on r v6inud 

illatiivis gemineeruda, näit. merre. verre. kerrai torru. 

kärru. 

Helitu hääliku järel olev r v5ib s&na lõppu sattudes 
• "v 

muutuda helituks, näit. kg^, kohH 'üleskerkinud jääkoo-

rik', kähR 'mäger'. 

Häälikute ̂ i ja 1-i vaheldus esineb sõnas ära, murd. 

ä, sm älä» 

SilbilÕpuline r esineb heliliste konsonantide ja 

b, d, g ees hilises vältevanelduses: kärna ; kärnad 

(kärna : IrärnaD), põrmu : põrmuks, karva ; karval); koos 

laadivažie Idus ega: kurba : kurva (kur^ ; kurva), korda : 

korra, särge : särjed. 

Geminaat-r on esimese silbi lühikese vokaali järel 

säilinud, esinedes hilises vältevahelduses, näit. vurri : 

vurrid (vurri : vurriD^» narrima : narrin. turris (olema^» 

Esimese silbi pika vokaali järel on geminaat-r samuti 

lühenenud kui puhul. Seda kinnitavad eespool vaadeldud 1 

r <r -lised sõnad, nagu keeru (< kerron ̂ *kerion) jt. 

Uurdeti kaldutakse mõningaid geminaat—r-iga sÕnu 

hääldama üksik -r-iga, näit. varrukas (vrd. vars, gen. 

varre), marraskil (vrd. sm. marraskesi), korrutama » 

Tähelepanu võib juhtida ka dissimilatsiooninähtustele, 

mille tuleoiuseua laensõnades, milledes on kaics r-i, teine 

neist asendub n-i vÕi 1-iga. Selle tulemusena varasemas 

kirjakeeles esiaenud rekrut asendus hiljem nekrutida . 

Kurdepärases keeles aga vÕib esineda ^rnal kärneri ja 

ka_liDor koridori asemel. 
Nagu sellele viitavad sÕnad ppqnnr 't. , or 

p võinud esineda küllaltki vara ita sõna lõpus. 
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Konsonantide palatalisatsioon 

133. Eesti kirjaiteeies palataliseeruvad dentaalid 

t (d), St n Ja 1« Veel hiljuti peeti Jca r-i palatalisee-

ruvaks konsonandiks» kuid et r-i palatalisatsioon üldiselt 

on nSrk, siis tänapäeva kirjakeeles on jäetud r välja pa-

lataliseeruvate häälikute hulgast, s> o. kirjakeel ei 

n6ua vahetegemist sSnade kurk (g. kuÄu) ja kurk (g. toirGi) 

hääldamisel. 

Konsonantide palatalisatsioon on teatavasti uks 

koartikulatsiooninähtusi, mis avaldub selles, et kõrgete 

häälikute i ja j-i naabriisea Konsonant hääldub mõnevõrra 

kõrgemalt, s« o. keel tõuseb hääldamisel oma normaalsest 

hääldusasendist kõvale suulaele ehk palaatumile lähemale 

(umbes nii nagu i hääldamisel). Kui võrrelda eesti kirja

keeles sõnu, nagu va^i ja vi^^ia, siis selgub, et konso

nandi palatalisatsioon sõltub mitte konsonandile eelne

vast, vaid sellele järgnevast _i-ist. Seega eesti keeles 

palatalisatsioon |0n regressiivne, sest palatalisatsiooni 

põhjustava ^ või j^-i mõju on tagasihaarav, eelmise konso

nandi hääldamist mõjustav. 

Tänapäeva eesti kirjakeeles palatalisatsiooni ei 

märgita, kuigi palatalisatsioon on fonoloogiline-nähtus 

ja võimaldab eristada eri foneeme, näit. (g. palga) 

ja palk (g. palgi)» kan (g. ka^u) ja ^n'(g. ka^i), 

(K* kot (g. kot'^i). üinult teostes, kus on 

vaja hääldust täpsemalt märkida, nagu seda on õigekeel

sussõnaraamatud või foneetilises transkriptsioonis kirju

tatud tekstikogud, märgitaitse vastava konsonandi kohal 

oleva märgiga ka palatalisatsioon (kallis. männid - kallis, 
D ) . 

Kui eesti kirjakeeles palataliseeruvad ainult den

taalid t (d), s. n ja 1, siis murdeis võivad palatalisee-
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ruda ka teised konsosandldy nait. v&ldakse eristada s&nu 

ka£ (g* ia^s) da (g. ̂ P^i), vaAt (g. vahu) ja 

(g* Y§hi), (g. ̂ jGu) ja tijk (g« klgGi). Jtura 

(k* ja toarn (g. Kirjakeeles saavad palata-

llseeiMida ainult tüve sisekonsonandid» murdeis vSivad ^ 

aga peezienduda ka kaugemal sõnas» s&na iSpus v5i isegi 

s5na algul esinevad konsonandid (näit. Setus, keolesaartel). 

Murretes ei ole palatalisatsioon kaugeltki ühtlane* See 

esineb k6ige rohkem kagupoolsetes murrakutes, olles tuge

vasti mõjustatud naaberkeeltest, kSige vähem on aga pala

talisatsiooni Hiiumaal pa kirde~eesti rsmnikumurdes, kus 

see veel hiljuti peaaegu täiesti puudus* 

Palatalisatsiooni ebaühtlane esinemine murretes ja 

sugulaskeeltes viitab sellele, et see nähtus ei ole tekki

nud ajal, mil läänemeresoome hõimude vahel olid veel väga 

tihedad sidemed, vaid on kujunenud naaberhäälikute mõjul 

peamiselt eesti keeles eneses* Ometi on palatalisatsioon 

vanem kui sellised, muutused nagu sise- ja lõpukadu, sest 

tä^päeval esineb palatalisatsioon ka neil kordadel, kui 

i-häälik konsonandi järel on kadunud, näit. kas^ (<"*kassi), 

kui «"'jwlli), vaskne «*vaskln^). Seega pidi palatali

satsioon tekkima .ajal, mil konsonandile järgnev 1 oli veel 

alles, s.o. enne vastavaid kadusid. 

134. Palatalisatsioon eesti kirjakeeles võib esineda 

esimese ja teise silbi piiril olevates lühikestes konso

nantides, geminaatides ja konsonant ühendeis, kusjuxires 

lühikestes konsonantides see on nõrgem kui geminaatides 

või konsonantühendeis. Allpool olgu esitatud regressiivse 

palatalisatsiooni esinemisjuhud* 

a) fisimese silbi lühikese vokaali järel on palatali

satsioon üldiselt niivõrd nõrk, et seda eesti õigekeelsus

sõnaraamatuis ei märgita. Kuigi murdeti võib kuulda hääl

dust paži. ve^» äöi» hääldatakse need kirjakeeles 

paPi, vesi, tonj, tuli kujul. 
b) Esimese silbi pika vokaali järel on palatalisat

28 



sioon juba tugetaa, ais eriti sel korral teraTaaalt aär-
gataT on, kui järgalne 1 on kadunud, näit* koi, sane» 
Eesti kirjakeeles peetskse esisese silbi pikale vokaalile 

jär^ne-va lüMkese konsonandi palataliseerusist noraaal-

sekti, näit. paPis. •asikkas. tõllD. tenlB. saautl laP, 

tos, polt ton* Puudub aga palatalisatsioon Juhtudel, kui 

eelnevaks pikaks TOkaaliks on i, näit* sžl. oa. sili, 

Yisi. hie« Samuti puudub palatalisatsioon, koi esi-

aeses silbis on ̂ lõpuline diTtong, näit. tg^, g. tauBi, 

kaunis, kausis» aul, g. a^i. 

Lähtudes varaseaa -i esinemisest v6i puuduaisest 

ootaksiae ka luel^-tüüpi sSnade ainsuse nioetavas ja ait-

ause osastavas palatalisatsiooni, kuid siin see puudub« 

kel (<*keli)« n3li (Vnölifa), hai, jon. seni, pen. Ilaselt 

on peenenduse puxiduaine tingitud e-tüvelistest voraidestt 

keled (<*kelet). fifael, põlek^ jt. Samasugune on olukord 

ka uus-tüüpi sSnades: u (<*usi)» i^i U^uslia), kus, els, 

kölst reiSi Vastupidiselt ealolstele esineb aga pa-

latalisatsioon ootuspäraselt kaas-tüüpi sSnadesx kas 

«*kansi)« kane, kagi, l&fit iMšt £§f küg. 
c) Vokaalidevahelise geainaadi puhul palataliseerub 

selle esiioene liige, näit. ko^tis^ ta^til^as, jnss^^ 

£U8sitta^, renn^, os^s, £ip-^j. s&^outi 

ko^e, tejse, lo^£, opne, Kui geainaat sattus s6na l5ppu, 

muutus see pikaks konsonandiks, ais on samuti palatali-

seerunvid, näit. kot. kiit. £Ot', kas*. i^, £us , gefi*> kan*. 

hai, pul, kui. Seega geminaatide puhul esineb peenendus 

k6ikides vastava sõna vormides, s6lt\imatult sellest, kas 

praegu konsonandile järgneb i v6i mitte. 

d) Konsonantühendites on samuti kui geminaatides pa-

lataliseerunud ainult selle esimene liige, kui selleks 

9li dentaal, näit. 2a$siD, otsin, ratsima. püsti, kas^ti. 

käskijna, ošm^, ̂ Gi, sgJ^ma. igTvili, palkki. kooDiP. 

tontti, künPi. Samasuguue on palatalisatsioon, kui konso-
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v \/ v 
aaxEtäheod savbua 85na iSfipa, näit* p&t«, laife. j Îy. ront 
5fi25* 

A-tÜT«listea sSnadast Miile niJMtaYas oli Yareoalt 
•i •^< ̂o:U^), on palatalisatsioojol esi-* 
oaans «baähtlane: osalt on'palatalisatsioon kfiikides tu-
gaYaaataelistes Yormidast näLit* Tasic», kaskaPa. la>ka. 

\ /  

taiGa. osalt aga aixiult alnsgee nlMataYas Ja Yoraidast 
kns i jaxgna^t HglYf g> pglYe. p. PflYa. pl. p« PelYl^ 
salv, g* salfa. p. figjüSe osalt aga^paudub üldset näit» 
jUy. g. pilya (YTd. ka pilYiJfc). salm, g. salmž Jt. 

a) tolaa koosonandi^ ühendis palataliseexob asiaena 

dentaalf näit* jnntjgi YU^t^i^* 

Faala i häälika on danta^li palatalisatsiooni pShJos-* 

tannd ka JixgnaY J, naga saa asinab näitaks sSnadas Yä^j^, 

na^d£» SBLjja, lo^Ja, ;̂ ^atta, ko ĵ̂ , 
osji^a^ Palatalisatsioon on tekkinud ka astmevabelduse 

tSttu kujunenud j;-i puhul, näit* seljas^ 

kusjunras peenendus esineb ka neis vornides» kus J puudub 
v v 

(|»16, nUGa, 

133* AfektÜYne, tundetooniline palatalisatsioon 

arinab a&QeYSrra aelaistest palatalisatsioonijuhtiidest. 

See esineb peaaiselt deainutÜYsetes, hellit\ist ja aeeli'-
tost aärkiYates lastekeelsetes sfinades» a6nel juhul ka 
pajaratÜYidas* FrogressÜYne palatalisatsioon on a6ne~ 

YSrra tugeYaa, esinedes ka esiaese silbi lühikese Yokaali 
jäxel, näit* ao^x tuDaaa_Y6i_tipixu 'aagaaa*. 

Lastekeelsetest sSnadest Y(ib niaetada selliseid looaade 
niaatusi, nagu jnrtsu ja .notsuj^ uinutaaissSnu ku^su-jgogsu, 
kofSUttaM, tirt^tu* PejaratÜYsetest aärgitagu sSzui krom 
tto^u, M^* Sellised lalised s&nad YÕiYad pärineda Yara-
seaaist oi-sufiksilistest deainutÜYidest, seega on siin, 
palatalisatsioon osalt tingitud Yaraseoast i-st*^ 

1 Txd* J* Mägiste, oi-, ei-deainutüYid lääneaeresooae 
keelis. Ta^u 1928, lk. 47* 
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^Rrosressll-viiA palatalisataloon, aille puiaüL konso

nandi peenendxis on tingitud aelneTast 1-st, on eaatl 

]cir;)a]oealele üldiselt TÖSras* Mordetl ja IdlrlcCnss aslnsb 

sUskl ka salUseld progreasUvBe palatalisatsiooni Jolt-

tnsld» nagu u^tel 'naistel*, £o^e 'poiste', 

'paistab' jt. 

UI. T0KALI8M 

Sslaese silbi lühikesed Tokaalld 

136» Sslaese silbi lühikesed rokaalid on eesti kirja

keeles üldiselt kSik s&ilinui, kaigi ajaloolise arenemise 

tulesnsena esineb ka aitaesxiguseid uutusl ja kSikumisl 

üksikrokaalide tarvltaiaiBel. , 

Lühike a on esiaeses silbis säilinud, näit. vana. 

kala. Bakama. hami. paneaa. tabaaa. 

1) sSnaalgullse j-i sSjul on läänepoolsetes pShja-

eesti ffiurretes a ouutunud sagedasti ä-ks* Osa sellistest 

ä-listest sõnadest on küllalt laialt levinud ja tunginud 

ka kirjakeelde. Nii võib aärkida mutust a > ä sSnades 

alandama, .lätk, jätkasa. Paralleelselt esinerad sSnad 

jaaa. .1a»aaa ja Jäaa. .läsaaa 'loba, lobisema'. Mnrdeis, 

aga osalt vaneoas kirjakeeleski esineb see muutus ka sel

listes sõnades, nagu jabur, jada. .1a«ama. jahmatama, jaks. 

.laksama. janu. 



VakeldBs § ̂  & •slneb aurdatl ka sfiziadesy naga kfind 
(g* tehmB.), MR ja £• HS£Zt ** tanhwi 
Ja tamm. Paiguti kaanavad sellised sSaad deakrlftllTset 

llaat t61 on last^ceelsedt aält. ätt, g. ätl (Trd. sa, 

krj ättl) ja a^, g* a^i (Trd* ad a^a)« kahar, g* kahara 

(pua) ja k&har, g« kähara (jutiksed), sa kahara, ktthera, 
aarts ja aärtt (aurdetl ka aärtj, nara) jt. 

2) Küllaltki Tana oa a ja 6 vaheldus oiisugustes 

sCaades, aagu ühelt poolt jalaY, eL £alaM, sa £a^£ ja 

teiselt poolt p6leda. pSletada. sa polttaa. samuti pagu

lane. pageda, sa pakolalaen. paeta ja p6geneaa. eana 

(eS ja Tanenas kirjakeeles, sa sana) ja s8iia. eL 

sa-lttola ja eP Ifiag. aannda (sa aaaaf) ja aÕnada (i^le-

aad kirjakeeles)* ̂ ile ja eL vgle jt. 

3) •ordetl esineb ka lühikesega Taheldust pika a-ga» 

näit* ya 1 Paaa, imrltseaa. ržvltseaa. sarlkkaPC sarrlk^ 

ka-), aanltseaa (< aalnltseaa-). Saautl v6ib seda Tahel-

dost aärklda sugulaskeelltl, näit e. para. sa, krj 

e. Taks, sa. Tswksa jt. 

' aSa 

137» Algupärane lühike ä on eslaeses silbis üldiselt 

sälllmad, näit. häda. Yäll. käsi, läte, käbi. 
1) Vaheldust ä e ySlb aärklda sinades: teaa (vrd. 

sa tiaft). enese (vrd. sa MiMuasä), neaad (eL näaaj, en. 

näaä), räppen. räpna-aok. aurd. reppen. reona-auk. 

2) Lühikese ja pika ä vaheldust v8ib aärgata pShja-

eeatl läänepoolsetes anrretes, kus esinevad vormid 

fkUettan, ä^tta£, aUetsffi, ̂ tfatseB ja« 

XalaeM silbi lohika ̂  on eesti kseles e*ll innH 
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nält.s ketrama, meeilane, pesema, aeri» 

1) Eesti kirjakeeles on r-1 ees e sutttunud ä~ks, oalt* 

p&ra (eL,8B perä). pärast, päriaa. pärandaas» ärkaaa (Trd* 

aa heraäaäžji)» ärataaa. ära 'eeaale* (näit* ära aineaa), 

pärgel. värav» Sellest auutusest on osa vStnud ka kilised 

laenud, naga tärpentin, pärlid, terra (aöödunud sajandil 

veel herra), ärtu (vareaalt: hertu), isegi Pärsia Jt* 

Oaeti ei ole see muutus haaraxuid k6iki sSnu, kus esineb 

-er-, näit. hernes, tera, terve, kere, torge, keris, pere, 

ka hertsog, aergel jt* LÕvma-Sestis ja kirde-eesti ranni-

kujsordeski ei ole seda muutust tolmunud» 

Hurdeti, eriti pChja^esti läänepoolsetel murdealadel 

esineb see muutus aga ka sellistes sSnades, nagu äc^, 

wi^,_v^aaa jt» 

2) Teiseks on • muutunud ka i-ks, ja seda eriti 

-hääliku ees, näit. hing (higG <*heTki), king, vrd» sa 

kenkä. kink, klnklmu, pink, ingel, inglane» Harvemini esi

neb auutust e > i teiste nasaali&e ees, näiteks sSnas 

(vrd» sm aennä)» 

3) LSuna-eesti murdeis esineb ̂  aseael ä sSnades, 

nagu käjG. lä^k, fifilg, ^ aga juhtudel, nagu ayts. agaa. 

a^ltsas, 

139» Teatavasti jagunevad läänemeresoome keeled vas

tavalt g, esinemusele kahte ruhaat iSunarühaas, s» o» 

eesti, vadja ja liivi keeles esineb g , p6hjarühaas see 

aga puudub, olles tavaliselt muutunud e-ks* 

Eesti keeles on algupärane e üldiselt säilinud, näit» 

p8m (vrd» sa, kr j pema, vps pem, vdj pgma, li p§nui), 

kChn (sa kehno). vSlg (sxu velka). pCrand, p8hk. pOld. 

tS^ama, tSrv, v6sa, kSlban^, tSru. 

1) Algupärast .g^-d txxleks oletada ka sSnades koi 3 ane. 
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kord todar, mis Tadja iceeles Ja iSuna-eesti surdels 

on e-ga " ̂2^4?.)» »oo«e Jcealas aga 

e-ga (kaltajjaen. terta. ketara)» Samuti TÖüca C-lisa al

gupäraga olla ehk ka aSna otsida (vdj etl^^* sa a^a^)* 

kus aefftl kirjakeel ea on o . 

2) Saartel on eesti e ouutuiuid ö-ks, ziäit. £Öfiral^t 

kirde-eesti rnnnlkuurdes aga rastab ^-le 

xiii nagu sooaeski et £^£8nt (baryealiii ka o: 

TplG, ohtu). 

•S« 

140. Algupärane,o on eesti keeles kahes suunas are

nenud* Ühelt poolt on algupärane o eesti keeles säilinud, 

näiteks sSi^des kogu, nokk, lodi, noppiaa. roju. ronk. 

Teiselt poolt on aga algupärane o ouutunud ̂ ks* näit. 

kSva (rrd. sn kõva). kSrge «*korjto{a), JcCrer. nSgi. 

iSppema, p81y^ p6deda. See o auutUBine g-ks ei ole toiau-

nud eesti aurretes päris ühtlaselt, fiiaelt on paljudes 

sSnadeSf kus kirjakeeles Ja pfihja-eesti keskaurdee on o, 

idamurdes Ja rannikuaurde idaosas, nimelt j6hTi Ja Lüga-

nxise aurrakus ka see o auutiuud §-ks, näit. ella 'olla' 

(vrd. vdj ella), gu 'oaa' (vdj ̂ aa), 'kohe', eras 

'oras', ei^se 'otse', ei^aD 'ohjad'. Tavaliselt on neis 

sSnades ka vadja keeles g. Et enaaikus lääneaeresoome 

keoltes aga neis sSnades o esineb, siis on pShJust pida

da o-d sellistes g-listes sSnades algupäraseaaks. Seega 

on eesti kirjakeele 6i kaht algupäral s&nades, kus eesti 

g—le vastab soome keelese, tuleb pidada algupäraseks 

e-hÄÄlikut, sõnades aga, kus eesti kirjakeele 6-le vastab 

sooae 0^, tuleks pidada o—d algupärasemaks. 

1) Algupärane o on 15una—eesti murdeis aSnevSrra 

paremini sallinud kui p6hja-eesti murdealadel. Nii on 

o säilinud näiteks sSnades olG (g. ola), oig (g. ole). 
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2) KA algupärasest ̂ st tekkinud e on saax^e Kurdes 

•uutunud ̂ ks, nält« kÕTj, körGe. JöGl. pöM» 

3) o Ja u vabeldiist vSlb sugulaskeelses Ja •uxdeti 

täJbele panna eriti h ees* näit* juhjgtab, am. J okt aa, Jahtub 

SB johtuu. ohver sa uhrl« samuti esinevad Burdels vormid 

nagu vthakkHs. ubs^t—a. 

-Š-

141. ö häälikut v6lb pidada eesti keeles säilinuks, 

kuigi lühike ö esineb v6rdlemisi vihe Ja s«dagi onooato-

poeetllis-deskriptiivseis sSnades» näit. köhima» mölisema« 

röhkima, rögieema; mögisema, fioi kaugele minevikku sellis

te s6nade ajalugu ulatub, on raske öelda, kuld vasteid 

eesti sõnadele on ka soome keeles konstateeritud, xiält. 

möliseda, sa mölistä. vdj aölijM, a&ga (•• aött) Jt. 

-i. 

142. Lühike 1 esimeses silbis on üldiselt säilinud, 

näit* kivi, ligidal, pidada, qide. pind, pikk, vil.lad. 

ESrvalekaldumistest, mis esinevad kirjaks elas v6i 

murdeis, v6lb märkida Järgmisi. 

1) Kirjakeeles on laadivahelduslikes sSnades, kus 

klusiili n6rk vaste on kadunud, 1 muutunud ejks, näit. 

siga } sead, pidama t pean, siduma t seon, iga s ea. 

2) llurdeti on küllalt rohkesti 1 muutvinud e-ks, näit. 

ir on pShJa-eesti murdeis muutuniid er-lksi key^t. kervts. 

tera, kerp; ih avaldab tendentsi muutuda eh-ks saarte mur

des: leha, veha» swhukke; läänepoolsetele murretele on oma-

sed ka met^, pejk. louoa-eesti murdeile esä. esi 'ise* 

Jne. 
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3) i vahelduda ka ü-ga» näit. kibe ̂  kütx *8&de't 

£l^ol püatol» 
4) l^õhlkas* Ja pika 1 Tahaldust •aloeb nll augukae-

liti» (e fcyanlt s" kllnnl) kui murdetl (£iGlÄ^aaa, jirltta 

klooeter)* Hllletekklnuks vSlb pidada aSneYÕrra afek-
tiiiTBaBt kSnost tii3git\:d. pikka 1-d aSnas ilal, mla varase-
•aa kirj^eeles ealnsb eal (ealeg) kuj\il« 

Onaette probleeoika on. nn* taga -it 8* o* ^-laadne 

häänir ^a selle oletatav eslneaine* Praegiisea eesti kee

les on vokaalid a* e,0)U,Õ tagavokaalideks ;ja ä, e» õ, ü 

eesTOkaalidekB i uis aääravad ka järgsilpide taga- v6l ees

vokaali neis aixrdeis, kus esineb vokaalharmoonia, i-bäällk 

on aga indiferentne selles Mfittest et sSnadest kus praegu 

eaioeses silbis on 1» v6ib Järgsilpides olla kas ees-

v6i tagavokaali näit* lj^« kuid £ila§. See asjaolu on 

andnud pShJust arvata,et •arasanas knelea eaines kahesugune 

±t nimelt esi-i eesvokaalina Ja taga-1 tagavokaalina* 

See taga-i v6is olla Tuabes seesugune, nagu see praegu veel 

esineb fflurrakus» kus kõneldakse l^nD, 1^^ Jne.^ 

St eesti kirjakeeles vokaalharmooniatel esine» sellepärast 

ainuüksi eesti kirjakeele põhjal on raske öelda, kas. 

j-llne sõna on ees- või tagavokaalne. Ometi mõnel määral 

saab seda ka kirjakeele käändsõnade puhul määrata, arves

tades näiteks selliste sõnade mitmuse osastavat, kus ühelt 

poolt esinevad vormid linu, linnu, vigu, teiselt poolt 

aga pikki, silmi. 

1^3» Esimese silbi lühike u ou üldiselt säilinud, 

näit. tuli, tulema, ruttu, lumi, lugema. puhuda. 

1) Laadivahelduslikes sõnades on lühikeste vokaalide 

vahelise klusiili nõrga vaste kadumise puhul u muutunud 

o-ks, näit* tuba : boa, sugema : soen, tugi : toe, kudu

ma t koon, lugu : loo. 

1 Vrd. L.Kettunen, EKÄH, lk. 130 - 131. 
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2 )  Hiiu ouxrakates on ju- miutunud. jü-ka (vixi* 
ja > jä). näit. jütiema, jüt, jolGoB «julgeb', JüGaBu 

'jiigapuu*. Eelmisega v6ib vCrreida >a sõna aitüaia ^Ita 

juoial). 

3) Saartel on tuntud ka ̂  nuutxunine o^ka, näit. 

pohafl, toha» £a lõuna-eesti gurdeie esineb u *• o raheldust, 

näit. joBa 'juba', koe 'kus', koJie 'kuhu', ojoaa. *o£o 

'nruru'. 

4) Uurdeis on tuntud ka lühikese u auutumine pikaks 

u-ks, näit* üvittaina 'huvitaiaa', kuGietaaai puxitti 'nuri~ 

ti'. 

144« Lühike esimese silhi ü on üldiselt säilinud, 

näit. kxilm. suda, küsima, püha, üles, tüma, üka« 

1) Nii nagu k6rgete vokaalide i ja u puhul, on ka 

ü puhul apiraudi kao korral laadivahelduslike sSnade nCrgas 

astmes ü muutunud ̂ ks, näit. aüai s söed, küdema x koeks. 

pügama : pöan. 

2) Kurdeti v6ib ü vahelduda ö-ga ka muudel juhtudel. 

Nii v6ib saartel ̂  muutuda öh-ka, näit. põha. õhe. ^öhlk-

te. üksikjuhtuael võib ü vahelduda isegi i-ga, näit. 

tüdruk eL tiPruk. 

3) Lühike ü on muutunud pikaks -sSnas üüriko. 

148. j:jagu selgub, on kõik lühikesed vokaalid eesti 

keeles säilinud, kusjuures praegune eesti e võib olla pä

rit kas algupärasest e-st või o-at. Vokaalide muutused 

sõltuvad suurel määral sõna tüvedes toimunua ascoevahel-

dxisest või naaberhäälikuj.st. Laadivahelduse puhul on spi-

randi kao tõttu kõrged vokaalia i, u ja ü nõrgas astmes 

madaldunud e, o ja 2."^ (vea, oa. söe). Vokaalile ceJ.neva 

j-i mõ'jul on e muutunud ä-ks (jätk) ja u muutunud ü-ka 
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(saartel - iüit) , r-i ees oa e muutunud ä-ks (f>ära)ja 

i ffluutuntii e-ks (eP kerst)« ?astupidiselt on e muutunud 

i-ks y , n ees (hing), Saartel on li ees kCrged vokaalid 

•adaldunud (lehai poixag, göhži). 

Kõige väiiem on vokaalide vaJieldusi, kus, üiiised vaiiel-

dused esinevad mitmes sugulaskeeles (näit. palav " põlev)« 

hoopis roiikem neid, kus ühes sugulaskeeles on samas tüves 

üks vokaal, teises teine (nSmm, t^lk - s* nummi, tulkkl, 

tänav - sa tanhua), kõige rohkem ja mitmekesisemaid vahel

dusi esineb aga eri murretes ( õmblema - uaBleM, karn -

kärn, vale - ygle, keha -__kiha, reha ~_räha, serv -

pime - £ujae, kustutab - kistuttaB. püJneroab - £iherD^, 

peranD - £aranp, rÕve - rüve, mu."jal-»majal jne.). 

Omaette rühma moodustavad lühikese ja pixa vokaali 

vaheldused. 

Pikk vokaal on h ees lüh«nenad, näit. mahji (< *mähen), 

$•!», sohu, sohu, samuti ka tunnuse ^ ees: maid» soidisain. 

ÄiS-

Pikad vokaalid 

149* Eesti kirjakeeles on pikad vokaalid säilinud. 

Nad esirevad hilises vältevahelduses, kusjuures tugevas 

astmes on ülipikk vokaal, mis nõrgas astmes vareldub pi

kaga (ä ; fi, näit. sanl : säni). Juhul, kui pikale vokaa

lile järgneb astmevahelduslik geminaatklusiil, on t\igevas 

astmes kolmveerand püdsy/okaal, mis nõrgas astmes vahel

dub pikaga (a : ä, näit. satta : saJ^). 

Aiamai olgu toodud näiteid üksikute pikkade vokaali
de esinemuse kohta. 
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130» Pikk a on sallinud, esinedes hilises vältevahel

duses, näit. kaar : kaare (kar : käre), kaaluma : kaalun. 
laata : laada (latta t läDa). 

1) Murdeti on pikk a diftongistunud, muutudes oa -ks 

v6i ua-ks« näit* aoa, koa *ka', gu§i>£a£, uasta. 

Kõikuvusi pika ja lühikese a tarvitamisel esineb 

kirjakeeles Ja murdeis (vaablane» zool. vapsik, vrd* sm 

vaaPsahainen e. vapsahainen; laast. murd« la^t, last^^ 

kui ka sug\ila äketelt es (kagu» sm kaakko, parm, sm paarma. 

•aks. sm. vaaksa' jt»)« 

Hilistekkinud esineb sinades kaas (<^k&T^i), laas, 
laastama. 

131> Pikk ä on üldiselt samuti säilinud, näit. 1) 

äär : ääre (^_s ^ä.1 : hääled, aäär*»"? t määra^, 
väät : väädi, jää. jääma. 

2) Kurdeti on ka pikk ä diftongistunxid, muutudes ^-ks 

vCi ̂  (iä)~ks, näit. £ease^, vgart. gi^aa. 

PÖhja-eesti iteskmurde mõjul on M-lised vormid tungi

nud ka tänapäeva kirjakeelde, näit. pea. peal« peale. 

pealik ja seadma (vrd. murd. s^ma. sm säätämään). Vare

malt tarvitati ka neist sõnadest kirjakeeles ää-lisi vo.r-
me, samuti kui sõnadest hea (vrd, sm hyvä, V h8), seal 

(•rd. sm siellä <>^8i^allä) ja teal (<ttäfäp.ä), kuigi 

viimased pole algupäraselt ää-lised. 

Hilistekkinud ̂  esineb sõnades lääs (<'"läMi) ja 

määnf^ab (:mädGaidab). 

.s. 

132. Pikk e on säilinud ja esineb samuti hilises 
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vältevahelduses, aäit. keel ; keele (Irel ; ̂ le), •eer^ma 

. veereb • leem ; leeme % keeta i keedan (^tta : keDan), 

tee« 
Pikk e on n6rga astme vormides lülienenud, kui laadi

vahelduse puhul klusiili nõrk vaste kadus, näit. needma : 

negp «.'netamâ n : nie.̂ än). 
Murdeti on FÕhja-Besti aladel ee diftongistunud, muu

tudes ie-ks, näit. gien : gieneD, sieaneP, aies, ̂ ©ruliag, 

L6una-Eesti aladel on aga tiigeva astme vormides pikk e 

kõrgenenud, muutudes f-ks v5i i-ks, näit. ̂ r : vere; 

mil : meie, kit^a • k|Da. üClemal alal on need muutused 

svihteliselt hilised, õest muutustest on osa v6tnud ka 

astmevahelduse tSttu hiljem tekkinud pikad vokaalid, näit. 

ies (^•'^e^ssa), samuti ̂  «*e{eh^), ti 

'teen', vi^ 'veest*. Y6ru murdes on pikk vokaal säilinud 

tugevtts astmes ka h ees: m^l, kuid 

Pikk e on olnud ka s&nas teadma ( eL t:^mä) : teaji 

(<^tetäm^en : te<r^). 

133» Pikk o on säilinud ja esineb samuti koi pikk 

e, näit. soon : sooned (son_; sõneD), loomade : loomi, 

koopad : koobas ( ko£p^ : kõ^s); soovitama, soo. 

Pikk o on lühenenud laadivahelduslike sSnade nSrgas 

astmes sel korral, kui vastav spirant on kadunud, näit. 

pood ; poe, roog ; roa. Lühenemine esineb ka j-i eas, kui 

j s5na 15ppu sattudes muutus i-ks, näit. soe (<,^s5;^a), 

roe, loe. Samuti on kirjakeeles pikk o lühenenud h ees, 
näit* rohi, tohik, iil. sohu. 

Pika o-ga lõppevates verbitüvedes on oo muutun^id 

uu-k^ kui on kadunud järgnev tT-spiremt (jooma - juua 

Cio£ak, samuti tuua, luues, puuakse) ja muutunud e-ks, 

kui järgnes lihtmineviku tunnus i (j6in, iSln, t6in). 

Murdeti on ka oo PShja-Eesti aladel diftongistunud. 
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muutunud uo—ks, näit* ̂ or x nuSrgjD, ^u^oma t ^uo^ni^i 

ffluoDl, kuÕrukJce« ^uotta. L6una-Eesti murdeis on tugevas 

astmes pikk o kõrgenenud $-ks v5i u-ks, näit. koli x kõü; 

s^ : sõla t lutaa ̂x loDa i t^i« Samuti kui e on ka o 

säilinud körgenenult tugevei astmes h ees# Joäit. X 

roho, t^ X toho. 

Pika ja lühikese o vaheldust v6lb märgata sSnades 

toomingas« tooa,»e (vrd# sm. tuoml)« mis murdeti esineb 

kujul tomiijGas. IfiLrklda v6ib ka sSna hommei mis murdeti 

esineb õmž kujul (vird. sm huonenna). Pikk o vaheldub pika 

ö—ga sSnas roobas «v rööbas* kusjuures kirjakeeles on oolls~ 

tarna hakatud viimast sõna. 

Hiline on oma tekkelt praegiine pikk o sÕnadest nagu 

sootuks (< * su/^uttoma^i), lood «*lu/^ut), koomale 

( ̂ ko ompallen) jt. 

>2. 

154. Nagu eelmised keskkõrged vokaalid on ka pikk 

ö säilinud hilises vältevaheldusest näit. pööran x pöörata 

(^öran x Jgöratta), löök x löögi (lök x löGi), sööma, töö. 

Pika ö-ga lõppevates verbitüvedes on jäLrgneva 

spirandl kao puhul öö kõrgenenud üu-kst näit. lööma x 

lüüakse (<*lö^"^sen), sööma - süüa, kuid kui õö-le järg

nes imperfekti tunnus -i., siis on ̂  muutxinud Õ-ks: 

lõin, sõid. Pikk ö on lühenenud ka mitmiise tunnuse -1 eesx 

töö - töid. 

Iturdeti PÕhja-£esti aladel on ̂  muutunud üö-ks, 

näit. süöma x süöaatta. püör x püöra;tuömiest iM. Lõuna-

Eestis on pikk ö tugeva astme vormides vastavalt kÕrge-

nenudf^näit* sük x goGl, x göi^, gukma t roGl. 

müDä, ü. 
-V—* V 

Seoses pika ö-ga võib tähelepanu juhtida sõnale 

rüüstama, mille soome vaste ryõstämään viitab ö-le. lurde-
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ti esineb pikk ö ka sSnas /padja/j?üür« 

J. 

133. Pikk e on eesti kirjakeeles säilinud, esinedes 

^Itevaiielduses, näit» rSSa t rSSau (rem : remu), võõrad : 

vSSrast m66k : mSSga (sfik • Sg^ä)* lõõtsutama. 

Kui laadivahelduse tõttu pikale e-le järgnev spirant 

on kadunud, on e lühenenud, näit. iSÕg : lõa. 

Põhja-eesti aurretes, eriti keskmurdes on pikk ̂  

diftongistunud, muutudes ee-ks, näit. vejraD : v§^ras, 

sgermeD, meek, jggesas. Seesugune tarvitusviis esi

nes ka möödunud sajandi kirjakeeles. Kirde-eesti ranniku

murdes on aga paiguti pika g asemel nii nagu soome keeles

ki diftong näit. vierast miekka jt. 

Pikk ja lühike § vahelduvad sÕnas sõstar, mis mxxrdeti 

esineb ka kujul sester e« sõster_j_ 

Hilistekkinud e esineb sõnades kÕÕrdi (vrd. kõver), 

õõs (< '^ensi). 

-L 

136. Pikk i on kirjakeexea kõikjal säiliaud, esinedes 

hilises vältevahelduses, näit. piir : piiri (pir_: £iri), 

riid : riiu, li 1 k\ima i liigun (11 k jn ima ; liGim) , siin, 

kiigutama, pii. 

Louna-eesti mxirdeis esineb pika i asemel lühike sÕnas 

kltma 'kiitma*. 

137. Samuti on üldiselt säilinud ka pikk u, esinedes 

vältevahelduses, näit. kuum : kuuma (kv^ : ku^), kuulama : 

kuulata", suur : suure» puuk : puugi (£uk ; £ÜGi), luud ; 

luua, puu. 
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Pikk u on Illatiivis h ees lühenenud, näit» suiiu 

( < * su^n). 

putka u-d ei esine eesti iieeles ka sellistes auu-

tüvega seoses olevates sSnades, nagu mujal (vrd. sm. 

muualla) Ja mullu (sm muulloin). Löuna-eesti murdeis aga 

tai*vitatakse s6na puutuma lühikese vokaaliga kujul 

£utma (prees. £uttu). Pikk vokaal l5una-eesti murdeis on 

lühenenud ka juhtudel, kui laadivahelduslikes sSnades 

spirandi kao tSttu on toimunud muutus u»5* > uvy, näit. 

luvya • luua', kuwe ' kuue *. 

• > >  

138. Kirjakeeles on pikk ü üldiselt säilinud, olles 

hilises vältevahelduses, näit. üür : üüri ( ̂  : v^i), 

jcüün-na • kminM, püüdma : püüan, süüdistama. 

PShja-eesti murretes on pi)5k ü suurel määral diTton-

gistunud, muutudes iU-ks, näit. nü^ja (müüa ja müüja). 

£Ülj^, lüija, i^;la£, nü^ jt. L&una-eesti murdeis on 

pikk ü säilinud, kuid spirandi kao tSttu on siin ü^ > ü^ 

näit. müvvä *müüa*, kuid ka lüvvä 

Hilistekkinud ̂  esineb sõnades, nagu tüügas (vrd.tü 

vi-) «püü (vrd, püvi). küür (Ojw^j^r-), küüs (<*kü^i) , 

nüüd ^^ü_yüt). 

139» Kokkuvõtet tehes v6ib esile tCsta järgmisi 

jooni pikkade vokaalide esinemuses: 

1) k5ik pikad vokaalid on säilinud, esinedes täna

päeva keeles hilises vältevahelduses, kusjuures tugevas 

astmes on kas ülipikk vokaal vCi geminaatklusiiU ees 

kolmveerandpikk vokaal, nSrgas astaee aga keskplkk to'-

kaal; 
2) madalad ja keskkõrged pikad vokaalid on lühene

nud, kui neile järgnev klusiili nSrk vaste on kadimud, 

näit. paas : Pae «''£ä_^gn), ISSr : iSa, roog t road. 
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needma : nean, piJcad kSrged voloaalld aga on saoadel tingi-

ittustel säilinud (liig ; liia, loiab : tozue, hüüded i hüüe); 

3) h ees on pikad rokaalid lühenenud: maha, pähe, 

Buhu, rohi, mehe; 
4) ühesilbilistes pikavokaalilistes rerbitüvedes on 

cT -spirandi kao puhul da-, des-infinitiivis ja kse-ole-

vikus keskkõrged vokaalid muutunud kõrgeteks: tooma - tuua, 

iiläiSSf pooma - puuakse, looma - luua, sööma -süüa. 

löoaa - lüües, keema - kila (viimane tänapäeva kirjakee

les: keeda); 

3) tüve pikk vokaal on lühenenud» kui see sattus vo-

kaaltrinnuse ette (i mitmuse ja imperfekti tunnusena): 

naa - maid. sa«*"» - sain, pea pää - päid, .lääma - jäin, 

tee - teid, too - töid, aoo - soid, suu - suid, puu -puil. 

luu - luist; 

. 6) ühesilbilistes verbitüvedes, milles tüvi iSppes 

pika o v6i ö-ga^ muutus pikk tüvevokaal imperfekti tunnu

se i ees lühiksseks 5-ks, näit. tooma - tSin. looma - 15in. 

jooma - .iSin. lööma - ISin. sööma - sSin; 

7) pShja-eesti murdeis, eriti keskmurdes on pikad 

volaalid peale i ja u diftongistuniid: a > oa > ua. 

ä > ea • ia (iä). e > ie. õ > uo. o > üö. g > ge. u > üi; 

8) iSrma-eesti murdeis on keskkõrged vokaalid tugevas 

astmes kõrgenenud; £ s i> ö : u, £ t ü; 

9) pikad vokaalid võivad sugulaskeeltes või la^urdeti 

vahelduda kas teiste pikkade vokaalidega (näit. hüüda, 

sm huutaa) või lühikeste vokaalidega; 

10) tänapäeva keeles on rohkesti sõnu, kus pikk vo

kaal on hiljem tekkinud kas syirandi kao (vee, kootud, 

nüüd)f n-i vokaliseerumise tõttu ns-ühexidis (maasikas« 

põõsas, küüs) või mõnel muul põhjiisel. 
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Dlfton^^ 

160. Tänapäera eesti JüLrJaiceeles esineb arrulcalt (36) 

diftonge, |nis;iuure8 esÜEO^ponendiics v6ltad olla kCik to-

kaalid, jäzrelko^poixendiks aga ainult voicaalid a, e, i, o 

ja u. Coa päritoJLxilt on dirtoogid kas vanad vSi hilistek-

kelised. Vanad dil1:ongid iSpeyad praeguses keeles peami

selt ̂  v6i u-ga, hilised aga a, e v6i o—ga. 

Hilistekkelised diftongid on kujiinenud kas laadiTahel-

duse t6ttu v€i esinevad nad hilistes laenudes. Laadivahel

duse puhul on nõrgas astmes klusiili n&rga vaste kao tSttu 

sattunud k6rvuti kaks vokaali, ais hiljem kujvinesid dif

tongiks. Sel teel on näiteks tekkinud diftongid sSnades, 

nagu sead (<*sifat), toas «^ti^ssa), ISas. pöab. paest. 

toed. Se. käes, söed; taon, teoks, nõos, näo. Mitmeid dif

tonge aga kohtame v66rs6nades, nagu dialektil^i^o, ̂ uahee-

lid. hüatsint« pietism. biograafia Jt. 

Algupäräste diftongide järelkoauponentideks on täna

päeva eesti keeles kas -i (resp. i-st kujunenud e) v6i u. 

Praegused i-lised diftongid aga on omakorda kahesugust 

algupäLra, kas algselt i- v6i ü järelkoju>onendiga. Seega 

v6ib kõneldes vanadest diftongidest neid rühmitada kolme 

liiki, ̂ -listeks, ̂ listeks ja ̂ listeks diftongideks. 

i-lised diftongid 

161. i järelkomponendiga ehk i-lised diftongid on 

tänapäeva keeles üldiselt säilinud, esinedes samuti kui 

pikad vokaalid hilises vältevahelduses, näit.: 

ai: taim : taime (ta^ : taime), paised : paise. haige; 

ei: leiba : leivad, hein : heina, heita : heidan 

(heitta x ; 

oi; hoida : hoian, koib : koiva, koit : koidu, toime

tama; 
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ui: taiiT : kuiva, luik i Iviige, txilakajaa * tuimata; 

täid* Päitsed, räim ; rä^ed. 
Mis puutub oi- ja ̂  diftoogi, siis on need enamikul 

juhtudel sama algupära, sest eesti gi-diftongilised sSnad 

pärinevad põhiliselt •arasenatest ^—diftongil iste st, nagu 

näitab ka neMe vCrdlus vastavate soome sõnadega, näit. 

YÕim. sm võima. v6i. sm voi, v6it, sm voitto. Sigus. sm. 

oikeuft, mfiis. sm moisio. sSijnata, sm sõimata jne. Ometi on 

eesti keeles ka algupäraseid Si-diftongilisi sBnu, nagu 

lõigata, sm leikata. hSia. sm heimo jt. 
ja ai—diftongi vaheldust esineb sõnades kÕik 

(vrd. sm kaik^) ja abisõnas vÕi (sm vai). 

LÕuna-^eesti murdeis esineb ei asemel ̂  diftong sõna

des nagu ha^ 'hein', sain 'sein', saisma 'seisma', salvas 

'teivas', ^ asemel aga sõnades säitse ja n^t^^. 

Tiimane on txingisud ka kirjakeelde ja on tarvitusel paral

leelselt neitsikuga. 

162« i-liste diftongide järelkomponent on madaldunud 
e-ks V ja r-i oes. Nii esinob see muutus sõnades laQ^ 

(<^ialta), kaev (<*kalvo), kaevama, taevas, vaev, aevastan 

(kuid siiski aiva 'aina'), päev «*£äivä); aer «""äiro), 

aerutama. koer» Üksikjuhtudel esineb see muutus ka n^-i ees, 

näit* laen (vrd. sm laina). laenama, vaen. Ta*>ni«ne (vrd« 

eL vai^ane), kaenal. Samuti on arenenud ka hiljem /^r^ ja 

yi-ist kujunenud diftongilised vormid, nagu kael (vrd. 

St. Kail). naela ( ̂ nailan^*ba/lan), pael. naeris. naAT»tB« 

jt. 

Möödunud sajandi kirjakeeles esines seda i madaldvimlst 

rohkem (naene. laene. paenduma), kuid käesoleval sajandil 

on siin tagasi mindud i-liste diftongide juurde. 

Sama muutus esineb ka sõnade aeg ja poeg tugevaastme-

llstes vormides, nõrgaastmelistes vormides aja, poja on 

aga diftong kadunud (^rd. p. 3I, 3). SÕnas aed «"*aita) on 

ai 'muutunud ae—ks samuti tugeva astme vormides; nõrgas 

a«tme« on siin i-line diftong säilinud (ala). £elmlstega 
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860808 tuleb Bärklda ka sSna aja (<'*alTo2» ims saautl dif

tongi ̂ järelkomponent 1 on pä»t8^ • kadu auutunud sllbial-

guliseka konsonandiks* Murdeis on saua arenemiskäik tingi

nud Toraid kaju 'tejav' ja kuju 'kuiv'* Meenutatagu siin ka 

•oraide kaJiju ja lahja ajalugu (jp, 110). 

Nagu juba pikkade TOkaalide puhul särgitud, tekkis 

terve rida i-lisi diftonge sel teel» et pika vokaaliga 

ISppevalle tüvedele liitus kas aitmuse v6i aineriku tunnus 

-1, näit. sain, aaid. teid, soid, jäin, töid jt. Sel piibul 

viidati ühtlasi ka ̂ i-diftongi tekkimisele oo tüvevokaali

ga verbides (tSin, j6in), ailles L* Settunen näeb tõendit 

selle kohta, et eesti ja vadja e on arenenud varasemast 

o-st*'' Mainitud arenemiskäik ei ole aga päris järjekindel, 

piirdudes ainvilt verbidega (vrd* soo - soid). 

]^lised diftongid 

163* - u-lised diftongid on samuti säilinud, esinedes 

hilises vältevahelduses, näit*: 

au: laul : laulu (^a\^ : ̂2^u), auk : auGu (au^:auGu); 

kaunistama, kaugel: 

iu: kiusama : kiusata, kiud : kiu; 

eu; 1) IBug : I6ua (^"'leuJw : lej^j^^), nSu «*neuvo); 

2) ou > eu: s6udaa : sõuan (vrd* sa soutaaaan), 

pSud (sm pouta), lõuna, n6udaa« jõud. 

Diftongi järelkomponent u on muutunud silbialguliseics 

konsonandiks s&na haug nõrgaastmelistes voimides avi 

(<'*haufin), avid (vrd* p* 511 3)* Mõnel määral sellega on 

võrreldavad ka kirdemurdelised j evi «^jouhJji), javattan 

C^^auhattan)* 
u-line diftong on kadunud ka kirjakeelsetes vormides, 

nagu .jahvatan, jõhvid, kahvad (<'*^uhat), lahva «^lauha-), 

pahvatama (<"pauhatta-), nihva(kas) «*niuha-) jt. 

1 L* lettunen, BKIH, lk* 139-140. 
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ü-llsed diftoagld 

164. ü-llsed dlftoagld on tänapäeTa eesti Jclrjakee-

lee •uutimud i-Usteks. Sellisteixa esinerad nad hilises 

välteyaheldusest näit.t 
äü> &!: täita i täidan (<"*t&ü^a^^ : tä^^än), täis. 

täidlHW ; 

6ü > öi» ^oie : köie «*köii§l t kõü/en). köitaa : köidan. 

põidi aöirgaaa; 

eü ̂  ei 1 lei<^»«» : leian (^''^le^äaä^n : le^^), leil 

(vrd. sa lõyly). 

Hagu ;jaba h ajaloos näidatud, on ka ̂ liste diTton-

gide puhnl toiauiuxd metatees^ oille tulemisena diftongi ü 

Buotua silbiaIguliseks diftong kadus, näit. kehva 

lehvittaaa «^le^üttäjtä^n), sähvatama 

(<^Säühi^llyB^ jt. 

LSuna-eesti murdeis on ü>line diftong veel säilinud. 
% \ \ ^ V ^ 

oäit* Y täüt^/kö^s, löuDDä, £äüii^, s^muiti osalt ka 

kirde-eesti rannikuaurdes> näit. Tai lö^ü 'leil*, ̂ öWä 
•pöid'. 
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Järgsilpide ükaikvokaalid 

165» Et eesti keeles pearõhk Ismgeb esimesele silbile Ja 

esimene silp on ka sfina tähenduse seisukohalt kdige olulisem, 

siis on peairõhulise silbi ' ̂^likudki olnud kftige püsivamad. 

Hoopis väLhem rõhutatud on järgsilpide vokGm.lid, seetõttu on 

need võinud keele arenemise käigus ka tunduvalt rohkem muu

tuda. Seejuures on huvitav märkida, et kaasrõhulise silbi vo

kaalid on võinud küll muutuda, kuid nad pole kadunud, rõhuta 

silbid on aga sagedasti etendanud sõnas niivõrd vähest osa, 

et nende vokaalid tihti on redutseerunud ja täiesti kadunnd, 

nagu seda võib näha sise- Ja lõpukao puhul. 

Kui esimeses silbis esinevad Ja on ka varemalt esinenud 

nii lühikesed kui pikad vokaalid, siis Järgsilpides on olnud 

algupäraselt ainult lühikesed vokaalid. Muidugi on võinud 

hiljem spirandi kao Ja kahe vokaali kontraktsiooni tõttu tek

kida pikad vokaalid ka Järgsilpides, kuid needki on hilisemas 

arenemiskäigus lühenenud. 

Tänapäeva kirjakeeles piirdub Järgsilpides esinevate vo

kaalide arv ainult neljaga. Nagu eespool märgitud (vrd. p. 

12, 1), esinevad praeguse eesti keele Järgsilpides ainult vo

kaalid a, e, i Ja u. Varemalt on võinud esineda Järgsilpides 

ka teised vokaalid peale ö, seega siis ka o, õ, ä Ja ü. Ai

nult ö puhul arvatakse, et see pole läänemeresoome keeltes 

algupäraselt Järgsilpides esinenud. 

Vokaalharmoonia 

166. Eesti keele Järgsilpide vokaalide varasem esinemus 

on seotud vokaalharmooniaga. 

Vokaalharmooniaks nimetatakse seesugust assimilatsiooni-

nähtuste liiki, mille puhxil sel korral, kui esimeses silbis 

on tagavokaalid, peavad ka Järgsilpides olema tagavokaalid, 

või kui esimeses silbis on eesvokaalid, siis peavad ka Järg

silpides esinema eesvokaalid. Seega vokaalharmoonia pxihul 

Järgsilpide vokaalid sõltuvad sõna esimese silbi vokaalist. 

St iga sõna vokaalharmoonia kehtivuse puh\il peab oi aua kas 
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ees- või tagavokaalne, siis eesvokaalsele tüvele saavad lii

tuda ainult eesvokaalsed liited, tunnused ja lõpud, tagavo

kaalsetele aga tagavokaalsed. 

Soome-ugri keeltes esineb vokaalharmooniat kauni s roh

kesti. Näiteks järjekindlalt esineb see ungari keeles. Lää

nemeresoome keeltest esineb vokaalharmooniat soome, karjala, 

vadja, osalt vepsa keeles ja eesti murdeis, puudub aga eesti 

kirjakeeles ja liivis. Et vokaalharmoonia esinemine soome-

ugri keeltes pole ühtlane, on esitatud erinevaid arvamusi 

selle vanuse kohta. Üldiselt kaldutakse arvama, et lääLnemere-

soome keeltes see on küllaltki vana nähtus, mis enamikus 

neist keeltest on tänini säilinud, osalt aga on kadvmud. 

Nähtuse esinemise ulatus ei ole samuti kõikjal ühtlane. 

Kõige üldisem on a,ä vokaalharmoonia, mille puhul tagavokaal

ses sõnas on järgsilpides a, eesvokaalsetes aga ä. Mõnevõrra 

vähem esineb u, ü või i vokaalharmooniat, veelgi vähem e, e 

vokaalharmooniat. Kuigi tänapäeva eesti kirjakeeles ühtki 

neist vokaalharmoonia juhtudest ei esine, leiduvad nad kõik 

eesti murdeis, kõige järjekindlamalt võru murdealal. Sellepä

rast on küllalt põhjust arvata, et vokaalharmoonia on eesti 

keeles vana nähtus. Seda aitavad kinnitada ka kirjakeele va

nimad mälestusmärgid. Nii näib XIII sajandi eesti kohanimede 

põhjal olevat kindel, et sel ajal esines Põhja-Eesti aladel 

veel vokaalharmoonia. Seda kinnitavad näited, nagu LCD Her-

gaenpae 'Härjapea', Vslkylae 'Uusküla*, Tennesilmae 'Tänasil-

ma' jt, ü-harmooniale viitavad WK näited, nagu leppüteyet 

'lepitajad', pettety 'petetud' jt. Vokaalhannoonia vanust 

kinnitab ka selle nähtuse esinemine eesti murdeis. Üldtuntud 

on vokaalharmoonia esinemine lõuna-eesti murdeis. Küllalt le

vinud on see ka kirde-eesti rannikumurde murrakuis, kuigi 

mitte kõikjal. On aga märkimisväärne, et vokaalharmooniat 

esineb ka põhja-eesti murretes^ mis on aluseks meie kirjakee

lele. Nii leidub vokaalharmoonia sugemeid Vigalas, Juurus jm. 

Küllaltki järjekindlalt esineb vokaalharmoonia Kihnus, kus on 

säilinud tagavokaalseis sõnades ka järgsilpide g. 

Alamal olgu jälgitud juba üksikute vokaalide esinemust 

järgsilpides. 
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a. 
167. Järgsilpide a on säilinud, tagavokaalsetes sõnades, 

näit, magama. vanat saama, koda, lubada, kordama, võlad. sõ

naga, võõras. Tagavokaalseteks peetakse sõnu, mille esimeses 

silbis esinevad tagavokaalid a, o, u ja Lisaks neile on 

aga järgsilpide a säilinud ka osas nendest sõnadest, mille 

esimeses silbis on i. Vokaalharmoonia seisukohast on i-d ni

metatud indiferentseks häälikuks, sest sel korral, kui esime

ses silbis on i, on võinud sõna olla kas ees- või tagavokaal-

ne. See nähtus avaldub selgesti neis läänemeresoome keeltes 

või murdeis, kus vokaalharmoonia on alles, näit. sm kirna, 

linna, sina, e ^ vill^, l^iha, ilma jt. Kuigi eesti kirjakee

les vokaalharmooniat ei esine, tuleb arvata, et nendes taga

vokaalsetes sõnades, kus vokaalharmoonia esinemise aladel on 

järgsilpides a, on see a vana ja algupärane. 

ä 

168. Kui aga sõna oli eesvokaalne, s.o, kui sõna esime

ses silbis esinesid eesvokaalid e, ä, ö ja ü, siis esines sõ

na järgsilpides ä, mis tänapäeva keeles on muutunud a-ks, 

näit, kesa «^ke_s_ä), kevad, keeta, häda, näljas, köha, sööta, 

külmad, pügama.. Lisaks kuulus eesvokaalsete sõnad© hulka ka 

veel osa sõnu, mille esimeses silbis on i, näit, pikad 

(<^_itkät), silmad (vrd. sm.silmät, eL silaä), lisada (sm 

lisätä). 

Et eesti kirjakeeles varasem ä on üldiselt muuttinud 

a-ks, siis ei võimalda kirjakeel nende sõnade puhul, mille 

esimeses silbis on i, ütelda, kas sõna oli ees- või tagavo-

kaalne. Mõnel määral siiski võib käändsõnade mitmuse vormide 

jäxgi määrata sõna ees- või tagavokaalsust, sest eesvokaal-

setel sõnadel on mitmuse osastavas (pikki, silmitagavo-

kaalsetel aga -u (linu, linnu, virku; vrd, p.1^2). Kõige pa

remini võimaldavad aga seda määrata need sxigulaskeeled ja 

miirded, kus vokaalharmoonia on säilinud. 

Eesti murretest on vokaalharmoonia tõttu järgsilpide ä 

säilinud kõige jälrjekindlamalt lõuna-eesti murdeis, näit, 

emä imä, perrä 'järele', mJ0ä, välLlä. küppay 'kübar', T'yTr«ž 



'röökima'. Kuid nagu märgitud, esineb ka mitmetes pdhja-eesti 

murretes vokaalharmooniat, näit .rohkesti sdnades, nagu 
\ * 

fifibd* säM, ]siiiiMx dt. 
169. a-, ä- Vokaalharmoonia on eesti murdeis kõige levi

num vokaalharmoonia liik. Peale säilimise või ä muutumise 

a-ks võib seoses järgsilpide vokaalidega märkida ka mõningaid 

väga vanu häälikumuutusi, mis esinevad läänemeresoome keeltes 

Kõigepealt võib siin nimetada a või ä muutumist g-ks 

või e-ks, mis esineb verbide timbisikulises tegumoes tavali

selt kahe dentaalklusiili vahel, näiteks a> e esineb juhtu

del, nagu ostetud (vrd, ostan), kastetakse «^kastettaks^n), 

nuteti« loodetav, saadetud, .joodetaks, samuti kaetud (<*kat-

te]Etu; vrd. katan), maetakse, võeti, ka tapetakse jt. Mxirdeis 

esineb seda muutust veelgi rohkem, näit. ki^uttet, paranDet-

tas. Vastavalt sõnade eesvokaalsusele esineb ä> e sõnades, 

nagu söödetakse' (<'*söj:tettäk^en), t>etetud (vrd. petan), kee

deti, päästetasu, sanruti jäetud (vrd. jätan), köeti ( kü£-

tett^en). 

ToIm kfiXlalt T»aa aturtoseaa «oitatasa siin jirgarva<^ 

de'nominatiivis esinevat a või ä muutumist i-ks, mis võimal

das praeguse järgarvude tunnuse -s-i kujxinemise (kuues < ku-

(jgnsi <*kiijgntl <'*^«/^nt_a). Genitiivis ja teistes käänetes 

on järgarvu tunnuse -a säilinud (kuuenda kü<^ntan) • Samuti 

on ka eesvokaalsetes sõnades ä muutunud ̂ -ks (neljas 4^ nel-

jänsi < j^lj^ti <*^lj)^tä). 
Eelmisega seoses võib märkida, et ka komparatiivi ainsu

se nim&tava lõpul oli varemalt -mpa, -mpä, mis hiljem muutus 

-mpi-ks. Teistes käänetes aga -a, -ä säilis. 

u. 

170. Tagavokaalsete sõnade järgsilpides esinev u on säi

linud, näit, karu (<**karhu), lugu, õlu, maksud, rõõmud, lau

lud, alus, kanmsed, pahandus, parandus. 

ü. 

171. Eesvokaalsetes sõnades algupäraselt esinenud ü on 

eesti kirjakeeles muutunud üldiselt i-ks, eri tingimustel ka 

u-ks. 
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1. Sõna teises silbis on ü muutunud reeglipäraselt i-ks, 

näit. kali «^kälü), häbi (vrd. eL häBü, sm häpy). tülli 

/minema/ (eL tüilü), leppima (< * leppümähen), sündima (sm 

syntymään)« sügis, süttida, künnisel, männid, kutis. 

Paiguti on aga ü muutunud i-ks ka kolmandas silbis,näit. 

peletis, samuti kümnis (<^kümmenü3). tervis terv^hüs). On 

tõenäoline, et neil juhtxidel on -is tekkinud kahesilbiliste 

tüvede eeskujul (vrd, petis, pooris jt.). 

2. Sõna kolmandas silbis on aga ü muutunud üldisemalt 

u-ks, näit, küsimus «^küsümüs), väsimus, läkastus. ehmatus. 

nud- ja tud- kesksõnas on vastav vormi-morfeem säilinud 

sõltumatult silpide arvust, näit. küsinud (<.*küsünüt) ja tei

nud «"* , peljatud ja söödud jne. Et kõikides tagavo

kaalsetes sõnades ka samad nud- ja tud-tunnuselised vormid 

esinevad, siis on arusaadav seesugune üldistus. 

Murdeis, kus esineb vokaalharmoonia, on säilinud algu

pärasem ü, näit. lõuna-eesti murretes: künms, põrüs, väsü-

nü', sünDünü^ tülü. Ometi esineb u-, ü-vokaal-

harmoonia paiju,piiratumal alal kui a- a- vokaalharmoonia. 

e ' 

172. Eesvokaalseis sõnades on algupärane järgsilbi e 

üldiselt säilinud, näit. pere. vedelema, veereb, särjed, 

sääred, pööre, küljes. 

e 

173. Tagavokaalseis sõnades esines järgsilpides e, mis 
tänapäeva kirjakeeles on muutunud e-ks, näit. kade (<^fcate^), 

valf^e, pooleks, tu^ev. kõnelema, purelema. 

Võru murdes, samuti Kihnu saarel on järgsilpide e säi

linud, näit. V pur^l§ma, olgš 'oleks*, mgnglg, hoB§sgl, 

sürgs 'suureks'. Üldiselt aga esineb e-, e-vokaalharmooniat 

eesti murretes tuiMiuvalt vsLhem kui eelmisi vokaalharmoonia 

liike. 

17^. Järgsilpide e- ja e- puhul võib märkida järgmisi 

vanu muutusi. 
1. Järgsilpide h järel olev e ja e on aissimileerunud 

eelmise vokaalida, võimaldades pärast h kadu. pika vokaali 
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Icujunemiae, näit. * metseen > metsähän > metaan > metsa, 

^teigä^t > teigähät ̂  teigat } teiBaD, samuti *kokohen > kokohon 

> ̂ 2̂ 25 > y Sf2i» * > 
taivahan > taiv^ > taeva. 

2. Väga vanaks muutuseks peetakse läänemeresoome keelte 

e- ja e-tüveliste noomenite nimetava lõptis esineva tüve -e 

vöi -g muutumist i-ks. Eesvokaalsetes sõnades on e muutunud 

i-ks juhtudel, ixagu lävi (cm. läve), süli, tüvi, veri, samuti 

keel (rahvalauludes keeli), meel, seen, äär, tagavokaalsetes 

sõnades aga e i-ks, näit, tuli (om. tule <*''tulgn), lumi, uni, 

hani, suur ( <,^suri, om. suure suren), tuul, saar, .joon jt. 

Sõnalõpu e või ̂  muutumine i-ks võimaldas ühtlasi ka varase

ma -ti muutuse -si-ks« mistõttu said kujxineda praegused vor

mid veai (<"*veti; om. ve^n), küüs «"^kunsi), köis, reis, sa

muti uus «^uai <*\iti; om. u^n), kaas (<*kansi, om. kan/gn). 

3. Küllaltki vana 9n ka esmavälteliste e- või e-tüvelis

te verbide tüvevokaali -e või e muutumine i-ks tegijanime 

vormides -ja ees sõnades, nagu tegija (vrd, tegema, tüvi 

teke-), nägija, pesija ja olija (olema, tüvi ole-), tulija, 

panija, aurija'. 

o 

175. Algupärase o esinemine järgsilpides ei ole seotud 

vokaalharmooniaga. Järgsilpide o võis esineda nii taga- kui 

eesvokaalaeis sõnades, näit. *talo ̂  *nako,*ilo, *tenho. Täna

päeva eesti keelea on algupärane järgsilpide o muutunud u-ks, 

nait. elu (<*elo), palju (Qpaljon), keelud, rahutu (<,*r^-

hottoin), kuusiku (<*kusikkon), koju, armu, koguma, kaevud. 

See järgsilpide o on võinud olla tüvevokaaliks (vaimu <.*vaimo , 

siduda <.*'slto^ž). samuti esineda mitmesugustes tuletuslii

detee (tegu <-*teko, hooletu j* holettoin, tammiku <*tammifeon, 
alangu < * ala^kon). Tänapäeva kirjakeeles on o-liäed sõnad ku

junenud samasugusteks u-listega, kuid veel möödunud sajandi 

esimese poole kirjakeeles oli o säilinud. Nii näiteks kirju

tab O.W.Masing ello 'elu', janno 'janu', paljo. aulikko. 

•iago, P.R.Kreutzwald oma varasemates töödej elo. paljo. vi-

devlko, ohte, koko 'kokku', lapsokese jne. Alles seoses ees



ti rahvuskeele kujunemisega möödunud sajandi teisel poolel 

kaob järgsilpide o eesti kirjakeelest. Hiljem soovitavad küll 

mõned keeleteadlased (J.Hurt, Joh.Aavik) säilitada järgsilpi

de o-d, kuid tulemusteta. 

iiiesti murretes on järgsilpide o osalt säilinud. Kõige 

rohkem esineb seda võru murdes (näit. pallo 'palju', jago, 

jalgo, elo, näkko 'nägu',part. ra^oma 'raiuma*, koDo), kuid 

peale lõuna-eesti murrete võib kohata järgsilbi o-d ka kirde-

eesti rannikumurdes, saartel, lääne- ja idamurdeski. 

r i 
176. Järgsilpide algupärane ± on üldiselt säilinud,näit. 

sallin, ehitama, kivi, härgi, .jälile. mesilasi, tulin. Järg

silpide i esineb nii ees- kui tagavokaalseis sõnades. 

Mxirdeti ja ka vanemas kirjakeeles esineb mitmesuguseid 

kõikuvusi 1 esinemuses. Nii on kõige sagedamini i asendunud 

e-ga. See avaldub näiteks sti-liitelistes adverbides, mis 

enamikus murretes ja kogu vanemas kirjakeeles on ste-liiteli-

sed, näit, kgvaste (<*kõvastin), kajGeste, selGeste. ste-

liite kõjrval esineb aga ka st-liide -sti asemel, näit .vanast 

(vanasti asemel), mida võib seletada sellega, et siin on ad

verbiks mitte instruktiivile (-sta+in), vaid ainult elatiivne 

(-sta) vorm.^ Peale sti-liiteliste adverbide esineb i ̂ e 

vaheldust veel teisteski adverbides, näit. kirjakeeles ärer 

vii. kohevil, kuid ärkvel, kohkvel, murdeis 

Gitte, servittise^itte, lääne

murdes on tuntud nähtus, et hl on järjekindlalt muutunud 

_^-ks: vaheB, ei tohe, ahe, röhetsus. 

177. Järgsilpide vokaalide esinemusest kokkuvõttes võib 

esile tõsta järgmisi momente. 
1. Et on küllalt põhjust pidada vokaalharmooniat lääne

meresoome keeltele omaseks vanaks nähtuseks, siis sõltusid 

järgsilpide vokaalini sõna esimese silbi vokaalidest. Kui esi

meses silbis olid vokaalid a, o, u, õ, siis oli sõna taga-

vokaalne,kui aga sõna esimeses silbis olid vokaalid ^,ä,ö,u, 

1 Vrd, L.Kettunen, VKAH, lk.154. 
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siis oli sdna eesvokaalae. Esimese silbi i puhul vöis aga 

sõna olla kas taga- vöi eesvokaalne. 

2, Järgsilpides võisid esineda kõik vokaalid peale 5. 

3, Eesvokaalaetes sõnades võisid olla järgsilpides ees

vokaalid e, ä, ü ja ning o, väliesel määral ka u, 

4, Tagavokaalsetes sõnades võisid olla järgsilpides ta

gavokaalid a, u, e ja i ning o, 
5, Vokaalhainaoonia seisukohalt tuleb esile tõsta hääli

kute paare a ja ä, u ja ü, e ja e. 

Kui küsida, missugustest varasematest vokaalidest võivad 

pärit olla praegused järgsilpide vokaalid, siis võime ütelda: 

1) säilinud on vokaalid a (kala), e (pere), ± (kivi) ja u 

(lugu); 2) mtjutunud on vokaalid: ä>a (pesa), e>e (tar«), 

o> u (elu), ü> i (teises silbis: häb^) ja ü> u (kolmandas 

silbis: kusiims). Seega endise kaheksa vokaali asemel esineb 

praeguse keele järgsilpides ainult neli, kusjuures a saab pä

rineda varasemast a-st või ä-st, e varasemast e-st või ^-st, 

i varasemast i-st või ü-st (teises silbis), u varasemast 

u-st, o-st või ü-st (kolmandas silbis). 

Sisekadu 

178. Nagu varem märgitud, võivad rõhuta silbi vokaalid 

keele arenemiskäigus kaduda. Kui kaob rõhuta silbi vokaal sõ

na keskelt, siis nimetatakse seda nähtust sisekaoks, kui aga 

kaob sõna lõppvokaal, siis lõpukaoks. 

Sisekadu omakorda võib olla kahesugune. Kõige laiemas 

tähenduses võiks sisekaoks nimetada igasugust vokaali kadu 

sõna keskelt, nagu see esineb näiteks sõnades lähmft (läheme), 

väikse (väikese) või lapsukse (lapsukese asemel), tooixi (too

li^ asemel). Murdeis võib selliseid vokaalide kaojuhtumeid 

esineda rohkesti ja neid me nimetame vokaalikadudeks. 

Sisekaoks ehk sünkoobiks nimetatakse keeleajaloos aga 

hoopis kitsapiirilisemat nähtust, nimelt teise silbi algupä

rase lahtise vokaali kadu kolme ja enamasilbilistes sõnades, 

mis toimus sel korral, loii esimene silp oli pikk. Seega tuleb 

sisekao puhul arvestada kaht olulist tingimust, esimese silbi 

pikkust ja teise silbi lahtisust. Näiteks sõnas laulma, mille 



varasem vorm oli laxalamahftn, toimus teise silbi a kadu sel

lepärast, et esimene silp lau oli pikk Ja teine la oli lahti

ne. Eadu ei saanud toimuda, kui teine silp on kinnine (näit. 

esimene silp on lühike (valama). 

Sisekadu esineb väga mitmesugustes käändevormides, näi

teks 1) tütred «'*tütjar§t). .^anrilel (vrd. sm kantelella), 

peenras, kambris (vrd.rhvl. kamberissa), akna, pähklid, vank

riga. pöidla, koplis. pikri; kümne, seemned; seitsmeks, liik

med, võtmeta, mähkmed; 

2) pöördevormides; andma, võtmas, hüüdmast. kartmata; 

saatva, laulva. kaMvat; hoidnud. kündnud, laitnud; leidke. 

täitku; 

3) tuletistes: soomlane, sakslane; nõudja, ost.lad, laul

mine . püüdmine; taplus. võitlus; aednik, mõisnik, kartlik. 

püüdlik; hapnema. järgnema; lookiema, visklema; ärkvel jt. 

179. Kuigi sisekaole allus ainult teise lahtise silbi 

lühike vokaal, esineb sisekadu ka neil kordadel, k\i£ teises 

silbis oli algupäraselt diftong, nagu näiteks sõnades kuldne 

(<"*kultainen), raudne (vrd. sm rautainen, rhvl. raudane). 

nahkne. kaudsed. enneaegselt, .jalgsi (vrd. sm .lalkaisin). 

kuulsa (^*^luisan), hoogsalt, soodsad. rõõmsaks jne. Diftong 

on neis sõnades tekkinud vokaaliga algavate liidete -inen, 

-isa liitumisel tüvisõna vokaaliga (kulta+inen). On ilmne, et 

sisekao tekkimise ajaks olid sellised algupärased diftongid 

arenenud juba lühikesteks vokaalideks, sest ainult sel korral 

võis siin vokaal kaduda. Seega arenemiskäik oli järgmine: 

"""toiltainen > kultanc > kuldne. Et sisekadu on suhteliselt hili

ne nähtus, siis on seesugune arenemiskäik loomulik. 

180. Kuici sisekadu on toimunud järjekindlalt kõikidel 

puhkudel, kui esinesid sisekao tingimused, on praeguses kee

les sellest siiski rida kõrvalepõikeid. Vaatleme alamal sel

liseid juhtumeid, kus ootaksime sisekadu, kuid ometi on esi

mese pika silbi puhul teise lahtise silbi vokaal säilinud. 

1. lieeglipäraste vomide kuldne. viimne jt. kõrval esi

neb eosbi keeles rohkesti nc-liitelisi adjektiive, kus teise 

silbi vokaal on säilinud, näiteks kollane (vrd. sm k«ltainen, 

eL kfelDnc). viigiane, soolane. mullane. rasvane. näljane. lii

57 



vane. tolanme. tormine. Vokaali sallimist on siin mitmeti püü-

txid selgitada, koid kdlge tõenäosem on, nagu seda on näidanud 

H.Viilis oma uurimustes, et vokaal on siin säilinud sellepä

rast, et ta esines kinnises silbis, «est ne-sõnade omastavas 

ja teistes käänetes oli -se kõrval ka -tse, mis sulges teise 

silbi ega lasknud vokaalil kaduda. Sellised tse-llsed vormid 

on esinenud ja esinevad praegugi eesti keeles, eriti aga lõu-

na-eestl mtirretes (lillatse, nSriJ^se, villa^^ jt.).'' Tei

selt poolt on auidugi vdioalik, et hiljem ne-Ultelisi omadus

sõnu eelmiste eeskujul tuletati ka omastavalisest tüvest 

^toobl»ne). Tänapäeval on see kahesugune tuletusvlls võimal

danud isegi tähenduslikult eristada sõnu kuldne ja kullane. 

viimne ja viimane jne. 

2. Teiseks selliseks erandrühmaks on 1- ja u-tüvelised 

astmevahelduslikud õpplma-tüüpl verbid. Kui näiteks a- ja 

e-tüvellstes verbides andma «''antamji^n), kündmas, laskma 

CC\askgo^§n) esineb reeglipärane tüvevokaali kadu, siis 

võiks oodata samasugust kadu ka 1- ja u-tüvellstes verbides, 

kuld tegelikult on neis tüvevokaal säilinud, kuigi'esimene 

silp on pikk ja teine lahtine, näit. hoolima « ̂ hõllmahan), 

otsimas, leppimata «*^eppümatta&c), õppinud, mängivat. sündi

mata. käskinud. sallima, teenigu; uskuma (<^u8kom^gn), kat

sumas. kiskunud, tilkuma, kutsumata. Istugu, kaaluvat. Slse-

kao puudumist nende verbide vormides on seletatud astmeva

helduseta u- ja i-tüvellste verbide ^aloogiaga, näiteks ene

sekohaste verbide nagu tujoduma või süttima eeskujuga, kus 

vastav vokaal on tekkinud kontraktsioonl tulemusena. Uõnel 

määral võis aga 1- ja u- säilimist mõjustada ka kirde-eesti 

rannikumurre, kus teatavasti slsekadu ei esinenud ja vormid 

nagu astuma, päris reegllpärased on. 

Eelmisega seoses tuleb märkida, et lõuna-eesti murdeis 

neis 1- ja u-tüvelistes verbides, kus esimese pika silbi pu

hul teine silp oli lahtine, see lahtise silbi vokaal reegli-

1 Vrd.H.Viires. ne-omadussõnade kahe tuletustüübl (^Idne-
kullane; kujunemisest. -Keel ja Kirjandus 1961,nr757IET224 
JJ» ;~8® •*'vaheldus eesti ne-adjektiivides. - Emakeele 
Seltsr"Aa8^5raamat 1961,lk.3l"jj. 

? L.Kettunen, SKAE, lk.163* 
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päraselt on kadoxiud, näit. opaa •Äppiaa*, salma 'salliaa', 

legmäDä 'leppimata', kujrmaat 'koorimast', käsknän 'IcäslciKas', 

uskma 'uskuma', hanV-nn 'haukunud'. Ka meie vanimas kirjakee

les on sisekaolisi vorme, näit. WK vsckma, aündnut,sundma 

'sundima, kohut mõistma', Müll. opma, paastnath, kuttnnt, 

otzma, Riatmea^. 
3* Eelmiste verbivormidega seoses tuleb aeenatada siba-

kao seisukohalt ka andma-, õppima-tüüpi verbide oleviku mit

muse 3* pööret. Nagu sellele eespool (vt. p.38,2) tähelepann 

juhitud, peaks oleviku mitmuse 3* pööre seda tüüpi adnades 

olema txigevaastmeline ja sellega ühes ka sisekaoline. Tege

likult esinebki meie vanemas kirjakeeles neis vomides sise-

kadu, näit. Müll. opwat «*oppi/lat), vsckwat 'usuvad', laul-

wat 'laulavad'. St. tachtwat« hoidwat. kandwat, ATH heitiwd, 

seiswad, hüüdwad, Mas. moistwad, kaitswad. teadvad, Ereutzw. 

kiitvad. seisvad e. seisavad jne. Alles 1872.a. võeti vastu 

otsus, et oleviku mitmuse 3* pöördes tuleb esimese ja teise 

pöörde eeskujul nendes verbitüüpides tarvitada nõrga astme 

vorme, seega ilma sisekaota, näit. nemad tahavad, kannavad, 

laidavad, mitte tahtvad, kandvad, läitvad. Eesti murretes on 

aga reeglipärased sisekaota voirmid küllalt levinud (lääne

murdes: räkyaP, sea^aD, anDvaD, võru murdes: anPva^ , kutsva^ , 

gürDvä?, tiDvä^ jm.) 

4. Päris arusaadav on, et sisekadu ei esine mine-, line-, 

lane-liitelistes sõnades, nagu saamine, toomine, söömine. 

jooEtine. löömine. viimine; tööline, öö line. suuline. teeline; 

pärismaalane. sest need on tuletatud pikemate sõnade (tulemi

ne, hooplemine, pulmaline, venelane .jt.) eeskujul ja tuletus

liide on siin säilinud hoolimata sellest, et esimene silp on 

pikk ja teine lahtine. 

5. Si esine sisekadu Ka kontraheerunud verbide lihtmine

vikus, näit. sõnades nagu tõaibaBin «^t^mpafin) hateas^, 

hüppasin, kus on olemas sisekao tingimused ja võiks oodata 

vorme tgm^in, haksin, mille taolised murdekujud 4iiski on 

meil tuntud. Tõenäoliselt on põhjustanud sisekaota imperfek

ti vormide tekkimist samade sõnatüüpide teised sõnakujtid. 

59 



181. Slsekaota vormid, mis kajastavad kaele varasemat 

arenemisastet, on säilinud veel meie vanemates rahvalauludes. 

Nii leiame siin rohkesti slsekaota kääMevorme (kandeleIla, 

akkenasta, kamberlssa, laula.jaksl, taalderilla. vehmarilta. 

vankerilla« tüttered, kümmeneksi« kuulusambi). samuti ka 

pöördsõna vorme Clüpsemale, kündemassa. tõstemata, vöitelema, 

laulenud, seisadessa, lauladessa). Rahvalauludes on värsi

mõõt aidanud säilitada vanu vorme. 

Peale rahvalaulude on slsekaota vorme säilinud ks kirde-

••atl rannikOBordes, niit. Kua ÜDI— (lelB). aieraaed *8ÕÖ7-

med', ^15äS2» ottimeia 'võtmega*, tonPama, lüpsämä, putäml-

ne;Lüg tieDäjä 'teadja', rai^aseD, kahejalGaseP, leiDaneD 

'leidnud (mitmuses)', taggama; Vai laulaaa, tojnBägin, kule-

matta gois 'sõnakuulmata'. 

182. Nagu näitavad kirjakeele vanimad mälestusmärgid, on 

XIII sajandi kohanimedes veel slsekaota vormid säilinud,näit. 

Maidalae 'Maidla', Kuckarus 'Kukruse', Kangelae 'Kangla*, 

Kflndalae 'Kanila', Raekaevaer 'Rakvere'. Järgmisel sajandil 

hakkavad aga esinema ka sisekaolised vormid nagu Kucris jt. 

XVI sajandil on aga juba sisekadu üldiselt toimunud. Seega 

võib arvata, et sisekadu toimus XIV sajandil, ulatudes vahest 

ka XV sajandisse. 

Kui võrrelda sisekao suhtelist vanust võrreldes teiste 

häälikumuutustega, siis peab märkima, et sisekadu on vanem 

kui spirandi kadu ja pika esimese silbi tekkimine sõnades 

nagu näitama (<*näpü^tamähen), aitama (CnBittama-), leotama, 

äestama jne., sest kui oleks sisekao tekkimise ajal juba esi-

mena silp olnud seesugune kui praegu, siis oleks kujunenud 

vormid naitma, altma jt. Teiselt poolt on aga järgsilpides 

spirardid tõenäoliselt enne kadunud, kui toimus sisekadu,sest 

vastasel korral oleks teise silbi lahtine vokaal kadunud ja 

oleks võinud tekkida vormid nagu *valkg£at> 

* turgahasta > tu^hast, mitte aga valged. turbast. 

Sisekaol, samuti kui lõpukaol on olnud oluline osa tä

napäeva eesti keele kvaoititeedisuhete kujunemisel. 

183. Sisekao kõrval malnišime ka teisi vokaalikadusid. 

Tänapäeva kirjakeeles esineb neid väihe, hoopis rohkem esines 
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neid varasenas lcir;)a)ceeles, samuti esineb neid rohkesti eesti 

oordeis. Enam on neid kõnes koi kirjas. 

ICärkida vdib siin selliseid jolitameid, nagu -kse tarri-

tamine -keae asemel. Tänapäeva kirjakeeles on^lubatud tarvi

tada väikese kõrval ka vaikset veel hiljuti olid seesugased 

lühemad paralleelvormid lubatud ka sõnadest päike (päikse) 

ja äike (älkse). Murretes ja murdepärases kõnes võib aga 

kuulda ka vorme nlhutoe, luhikseD, gbutoelt, penik-

seD. Samuti esineb murdeis ka -ksi kesi~liite «8e»el, näit. 

kaheksi pro kahekesi, kolmeksi, u^al^ jt. Liited -tis ja 

-^s võivad murdeis kaotada oma vokaali, seda eriti obliikva-

käändeis, näit. vajütse 'vajutise', röhitseP «rÕhitised', 

J^reta •juuretis', laulatsel 'laulatusel*. 

Paljudes murretes ja ka varasemas kirjakeeles on u kadu-

ntid nud-kesksõnast, näit. sanD, istunP, tgmmanD, paranDanD 

jne. Kirjakeeles hakkas see esinema juba alates Homxingist 

ja püsis tarvitusel kuni käesoleva sajandi kolmekümnendate 

aastateni, näit. Horn. piddanud e. piddand. sanud e. saand, 

ATH £ud^ud e. jgudu^, valmistanud e. valmistand, teindd e. 

teind. kuid hoidnud; Mas. kõhhetand. kirjutand, kautand; 

Kreutzw. õnnistand. tõutand, suitsetand; Aavik ärgand, galjind. 

teind, aaand, kirjutand. 

Lõpukadu 

184. Lõpukadu on toimtmud samadel tingimustel kui sise-

kadu. Kui kahesilbilises sõnas esimene silp oli pikk ja teine 

lahtine, siis on selle lahtise silbi vokaal kadvinud. &amuti 

on kadunud ka enamasilbiliste sõnade lõpus olev lahtine vo

kaal, sõltumata 1. silbi pikkusest. Seda sõnalõpulise lahti

se silbi vokaali kadu nimetataksegi lõptikaoks ehk apokoobiks. 

Lõpukadu esineb: 

1. ainsuse nominatiivis: jalg ®S££t Poiss. mees. 

noor, laul; kübar, lepik, õrmelik; 
2. partitiivis; suud «^suta), tuld; maid, jäneseid; tulevat; 

3. inessiivis: maas (^^massa), toas, hoones; jalus; külmas, 

andes; 
4. elatiivis: soost (Qsõsta), lauast; hammastest; tulemast; 
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5. adessiivis: peal (C^^ällä), heinal, katusel; 

6. ablatiivis: teelt (<^teIta), pesalt, raskelt; 

7. translatiivis: veeks (Vve^ksi), suureks, paremaks; 

8. preesensi ai»ns.3 pööre: saab (<*sa£i;, ütleb. hüppab« pa

randab; seisab; 

9. preesensi partitsiip: tegev «^teke^ä), iatuv, seisev; 

saav; 

10. imperfekti piiis,3.pööre: arvas (<*arvasi), tõmbas,kordas; 

11. tingiva kv.eins,3»pööre: saaks (<^saksi), tuleks, lubaks; 

12. komparatiivis: suxirem «*sürgmpj.). ilusam, raskem. 

Samuti kui algupärane lühike vokaal on ka algupärane 

sõnalõpu diftong allunud lõpukaole. Peab arvama, et selleks 

a;)aks, kui lõpul^du toimus, oli algupärane diftong muutunud 

3uba lühikeseks vokaaliks. Nii on algupärane diftong olnud 

sõnades nagu taikk «^kukkgi), luik «*luikkei), lell, eit. 
memm, tall (gen.talla). samuti lauk (gen. 

hiiru <^hlrxii), luts, maim, n\>kk.^ Tänapäeva keeles on need 

ei- või oi-ga lõppevad sõnad e- või u-tüvelised. 

Nagu selgub eelmistest näidetest, on üldiselt neil kor

dadel, kui varem esines sõna lõpul lühike vokaal, see vokaal 

allunud lõpukaole, välja arvatud lühikese algussilbiga kahe

silbilised sõnad (kala, viga, lumi Jt.). Kui aga tänapäeva 

keeles esineb sõna lõpus lühike vokaal, siis on ta säilinud 

ainult tänu sellele, et teda kaitses kas sõna Dpus varem ol

nud konsonant (kaste ̂ tost^, terve <*terveh. liige <*litbcen) 

või on sõna olnud varemalt pikem (anda < *anta^ak. metsa < 

*^etsahen, leiba <^leipž^ (jne.). 

185. Kuigi üldiselt on märgitud tingimustel sõnalõpu 

lühike vokaal kadunud, on üksikuid erandjuhtuiseid, kus sõna

lõpu vokaal on säilinud. 

1. Erandlikult on vokaal säilinud tegi.ianime ainsuse 

nimetavas, näit. tooja, künlja. lugeja, astuja, õmbleja, pa

randaja jne. Lõpukao tulemusena oleksid kujtinenud neist dif-

tongilised vormid toi (ehk ka vrd.^^sõja > soe), ̂ Mai, 

1 Läheauilt nende sõnade kohta vt. J,Mägiste, oi-,ei-deminu
tiivid lääneaeresootte keelis. Tartu 1932,lk. 1^-18. 
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kir^utai. Seesuf^sed vormid on tuntud 

lÕTona-eesti murdeis, näit. Trv laulai, kis^i, avit--tei, Ilar 

tsakkai 'sagajä, raiuja', lu^ij 'lugeja*, Ge ^ttai 'kuduja', 

härmavettäi 'ämblik' jt. Mõned luuletajad-keeleuuenduslased 

soovitasid omal ajal selliseid vorme, nagu luuletai. kir.ju-

tai, kuid need ei tulnud kirjakeeles tarvitusele. 

Et diftongiline nimetav oleks erinenud teistest kääne

test, kus säilis tegijanime tunnus - ja (näit.gen. tooja, 

part. toojat jne.), siis kanti see tunnus ka nimetavasse, 

ja nii esinebki tegijanime tunnus -ja kõikides käänetes. 

2. Teine vorm, milles erandlikult pole toimxinud lõpu-

kadu, on essiiv. Essiivi lÄpp -na on omane tämpäeva kir

jakeelele, näit. lapsena, lesena, poisina, linnuna, vanana. 

Seesugune lõpuvokaaliga essiivi vorm on seletatav sellega, 

et essiiv on eesti kirjakeeles hiline Kääne. Kuigi kirde-

eesti rannikumurde ja soome keele põhjal essiivi õpiti tund

ma juba möödunud sajandi algul, tuli see kirjakeeles tarvituse

le alles sajandi viimasel veerandil. Et soome keeles ja ran

nikumurdes essiiv on na-lõpviline ja tugevaastmeline, siis 

tarvitatigi seda algul tugevaastmelisena (poegana. leskena). 

Alles hiljem hakati Hermanni soovitusel olevat käänet teiste 

käänete eeskujxil tarvitama nii kui' tänapäeval. 

Sesti murretest tuntakse essiivi omaette iseseisva 

käändena ainult rannikumurdes, Põhja-eesti murretes oli es

siiv täiesti tundmata, sellepärast ei esinenud ta ka varase

mas põhja-eesti kirikukeeles. Lõuna-eesti murdeis ja Peipsi

äärses idamurdes on aga essiiv täiesti sattunud kokku ines

siiviga, olles vastavalt kas n-, h- või s- lõpuline (latsen^ 

latsgh, lakses). Seega on lõpukao puudumine kirjakeele es

siivis seletatav sellega, et see kääne kirjakeelde on hil

juti laenatud. 
3. Omaette käändsõnade rühma moodustavad eesti keeles 

kahesilbilised teisevältelised sõnad. Kuigi kõigis neis on 

esimene silp pikk, ei ole siin teise silbi lõpus olev vo

kaal kadunud. Vokaali säilimine neis sõnades on tingitud 

mitmest asjaolust. 
Esiteks kuulub siia hulk teistest keeltest suhteliselt 
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hiljuti laenatud sõnu, nagu manna, sohva, roosa, kaasa, 

kroonu, kresla. rubla, vedru, summa, auto, kliima, draama. 

teema, mis on tulnud keelde pärast lõpukadu. Osa selliseid 

laensõnu on küll kirjakeelde toodud lõpukaolistena, kuid 

rahvakeeles tarvitatakse neid sageli veel eelmiste laensõ

nade eeskujul vokaallõpulist ena, näit. öeldakse kohv, kujrv. 

kapp, asemel kohvi, kurve, kapi, .jaki,'Teataval määral 

võivad eelmist ';a liituda ristiusuga keiasa toodud eesnimed, 

nagu Anna, Leena, Marta. Tiina, Juula, Anne. Leeni. Juuli. 

Miili. Eadrl. Triinu. Liisu, Aadu jt. 

Teiseks kuulub siia rida sõnu, milles nimetav kääne on 

muutunud omastava taoliseks, näit. kahju, lahja (vrd. kirja

keeles lubatavat vormi kahi; lõpukaolised vormid laih 

tuntxjd võru murdes), valju (eelistatud vali), neiu, peiu 

(nende kõrval ka neid, peig), tubli, kitsi, laila. piiga. 

hapu jt, Murdeti, eriti põhja-eesti keskmurdes on omastava 

taoline vokaaliga lõppev nimetav levinud sõnades nagu pxxDru 

•puder*, peDra 'põder', Ig^YŠ 'lõtv', ke&va jt. 

4. Lõpuks võib nimetada veel mõningaid vokaaliga lõp

pevaid tuletisi, mis on hilised ja kus sellepärast ei saa 

lõpukadu olla. Nii on moodustatud alates möödunud sajandist 

rida sõnu kohanimede liitega -la, näit. lehtla, vangla. halF.-

la, võimla, ujula, ravila jt. Eeskujuks nende moodustamisel 

on eelkõige la-liitellsed kohanimed, näit. Mustla, Sangla, 

Ridala jt. Et tänapäeva eesti kohanimed on kõik genitiivsel 

kujul, siis on loontulik, et neiade lõpul on -la. Lõpukao tek

kimise ajal, kui kohanintösid tarvitati nimetavaliselt, olid 

sellised kohanimed osalt nimetavas 1-lõpulised, näit., Lehol 

'Lehola', Rapal 'Rapla', Üldnimede tuletamisel võeti koha

nimede liide genitiivipäraselt tarvitusele ja nii saadigi 

la-liitelised sõnad, mida pealegi toetas veel soome keel 
(vrd, vangla^sm vanklla). 

Hilised ja väheproduktiivsed on sufiksid -mu ja -istu, 

mille varal on loodud sõnu nagu elamu, valamu. ilmast:», 

ajastu, vesistu jt. Eeskujuks nende sõnade tuletamisel on 

olnud mõned lõuna-eesti sõnad (sojOermu; kalmistu, küaistu) 

ja ka soome keel. Samuti pole põhjust seoses lõpukaoga puu
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dutada ka nna- liidet, mis on Kreutzwaldi ja Grenzsteini 

poolt kunstlikult loodud Claulnajma, venelanna). 

186. Lõpukao puudumine on üheks eesti vsuiade rahvalau

lude keele oluliseks jooneks. Nii kohtame regivärsilietes 

rahvalauludes vorme, nagu üksi noori meesi, lapsi, tamme. 

eite. poega, laulu, magusa, kiriku; maada, kalada, aseta. 

noorta. palve'eida. sõnuda; kannussa. põesa'aasa, kukelassa; 

põuesta, eesta. akkenasta; pealla. ilulla, põrmand alla; va-

helta, vennalta. mäelta; tüttärekaj tugevaksi, raiujaksa, 

keera.jaksa; taganta; parembi. suurembi; hulkumassa. vaaru-

massa; lauladessa. noppidessa; raiutava, vestetava; pandava

da, paisuvada; tuleksi jt. Siingi on lõpukao puudumise pea

põhjuseks olnud rahvalaulu värsimõõt. 

Sesti murretes on lõpukadu üldiselt toimunud järjekind

lalt. Ainult kirde-eesti rannikumurdes võib kohata ka lõpu

kaota vorme, näit. Vai ^jalla, verkko, märOä, poggi, ^too, 

taimina, VNg i^va, orava, lui^e, atra^ Hlj. neula 'nõel', 

kaula 'kael', seula 'sõel', 'habe', 2®^!® 'põder'. 

187. Lõpukao vanuse kohta pakuvad mõningaid andmeid 

eesti kirjakeele kõige vanemad mälestised. Nii esineb XIII 

sajandi kohanimedes ühelt poolt Vsikylae (Uusküla), kaegy-

nurmi. Carola. teiselt poolt aga KylaeRual. Sonorm 'Soonur

me', Capal. Lehol. Sellest võib järeldada, et lõpukadu XIII 

sajandil oli juba toimumas ja isegi kohanimed olid allunud 

lõpukaole ning esinesid sel ajal veel nimetava kujul. Seega 

lõpukadu näib olevat alanud veidi varem kui sisekadu, kuigi 

need nähtused näivad olevat teataval määral paralleelselt 

arenenud, pealegi kui mõlema kao tingimusedki olid samad. 

Lõpukao vaatlus võimaldab teha ka mõningaid järeldusi 

häälikumuutuste kronoloogia kohta, nagu sellele juhib tähe

lepanu L.Kettunen.'^ Nii näiteks on ilmne, et lõpukadu peab 

olema vanem kui sõnalõpu konsonantide n-i, k ja h täielik 

kadu, sest kui lõpukao toimumise ajal oleksid sõnalõpu kon

sonandid juba jäljetult kadunud olnud, siis oleksid võinud ka 

varasema konsonandi ees olevad vokaalid kaduda. Näiteks kui 

Vrd. L.Kettunen, EEAK, lk.171 jj-d; 
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lõpukao ajaks *seitsen asemel oleks olnud juba seitsej^kas-

tok asemel kaste ja hSngh asemel hõne, siis oleksid noedkl 

sÄnad vdinud lõpukao tõttu veelgi lüheneda, muutudes vormi

deks seits, ̂ st ja hõn. Et aga seda ei juhtunud, pidi rais

ki kaitsma neid vokaale kadumise eest. Sama on kehtiv ka 

käände- ja pöördevormide, nagu madala (<*matalan), asjata 

» tulete (^"^tule.^t^) jt. kohta. 

Samuti peab lõpxikadu olema vanem, kui teise lahtise 

silbi lühikese vokaali teke, sest vastasel korral oleks pi

danud kaduma teise silbi vokaal ka vormides nagu kange 

«•*kai^kgt<^)« silma «••silmäXä), anda (<*anta^k) jt., kus 

teatavasti on toimunud spirandi kao tõttu kontraktsioon ja 

lõptiks vokaali lühenemine, näit .*kajkg(^ > ka^kga ̂  katpce > 

kajGe. Järelikult ei olnud neis vormides lõpvikao ajaks veel 

tekkinud tänapäevast lühikest vokaali. 

Teiselt poolt aga pidi algupärane sõnalõpu diftong 

olema muutunud lühikeseks vokaaliks enne lõpukad^, sest 

muidu ta ei oleks kadunud, seega^elttei pidi olema enne 

lõpukad-u arenenud eitte kujuliseks, et alluda lõpukaole ja 

muutuda praeguseks eit-sõnaks. 

Ka palatalisatsioon ja pika vokaali lühenemine h ees 

pidid toimuma enne lõpukadu, sest vastasel korral oleks 

raske seletada, miks tänapäeva keeles esineb palatalisat

sioon näiteks sõnades salv «*8alvi), gen. salve, vask, 

gen.vase, ka/ (<^kansi), gen. ̂ ne või miks praeguses kee

les on rehi, rohi «*Mhi, TOhi), mitte aga rih ja r^, 

nagu aee tuntud näiteks võru murdes. Samuti on helilisele 

konsonandile järgnev h kadionud enne lõpukadu, sest muidu 

ei oleks meil praegu karu (Oka^u), vana Cvaj^), vaid 

kahR , vahu , nagu see tuntud lõuna-eesti kagumurrakuist 

ja keelesaartelt. 

188. Seoses lõpukaoga toimusid mitmed häälikulised 

muutused.» Nii võib märkida, et sel korral, kui lõpukao 

tõttu sõna lõppu sattus j., muutus see ^ i-ks, näit .'karja 

> kaxi, *nalja > nall.-*^pat ja> paPi, '^h ju > aM. Kui aga lõpu

kao tõttu sattus sõna lõppu häälikuühend, mida oli raske 

hääldada, siis tekkis Sva»-vokaal, näit. *^atra > ader. 
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*pg.tra > p6der,*tetre > teder, ̂gpra > sõber, ka*karna> kaaren 
dt. 

iSriti oiulisb osa aga etendasid sise- ja lõpukadu ees

ti keelele omase hilise vältevahelduse kujiinemisel, sest 

sõltuvalt järgsilpide lülienemisest pikenes esimene silp 

> ririD,^kantelen > k-2b5l2 



EontraJct sloozild 

189> Vokaalide kontraktslooniks ehk kokkutõmbumiseks 

nimetatakse kahe eri silpi kuuluTa Yokaali kokkutõmbumist 

ühte silpi* Eontraktsioon toimub sel teel, et 1) J^ob 

kahe eri siiri kuulura Yokaali yahel oleT spirant (T', 

^ T^i h, mille tõttu kaks eri silpi kuuluvat vokaali sa

tuvad kõrvuti ja 2) kõrvu sattimud vokaalid tõmbuvad kok

ku ühte silpi, moodustades kas diftoogi vÕi pika vokaali. 

Xdasises arenemiskäigus tekkinud pikk vokaal vÕib lühexie-

da, diftong aga kas säilida vÕi kadude, kusjuures viima

sel korral säilib üks diftongi osistest* Kontrektsiooni 

tõttu sõna lüheneb ühe silbi võrra. 

1. Kahe sama vokaali kontrakt-

sioon 

190* Alamal olgu jälgitud kõigepealt neid juhtumeid, 

kus on kontraheerunud kaks sama vokaali. Seesugiise saoia-

de vokaalide kontrektsiooni tõttu tekib kõigepealt kahest 

naabersilbi vokaalist üks pikk vokaal, mis soome keeles 

on pika vokaalina säilinud, eesti keeles aga on edasi are

nenud lühikeseks vokaaliks. Selline kontraktsioon esineb 

järgmistel juhtudel: 

1) kahesilbiliste a- ja ä-tüveliste noomenite ainsu

se partitiivis, kus partitiivi lÕpp liitub tüvevo

kaaliga :*£ata£iä > Jgata > paPa, ̂ Mtä^ > ̂ tä > häSä, 

^rJ^t^a > > £i£P&» *märkäi^ä > «ärkä > Bä^a; samuti 

jalga» kõrva, nahka, härga, kesa, kala; 

2) kahesilbiliste a- ja ä-tüveliste verbide da-infi-

nitiivis, kus infinitiivi tunnus - liitub tüvevokaa

liga r^ka^taiak > kaAtä > ka^a, *£i^ä^k y £Ütä > £ÜDa, 

samuti anda, saata, võtta, künda, pette; 
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3) kontraheerunod a-, ä-tÜTeliste verbida TOkaaltÜTo-
-llstes ( tus^eraastmellstea) vormidesha^a^n > ha)ckan>ha^an, 

> hügp&a > hü^itanj, saoutl tSaban. kordan, j^jgkaa^ 
lükkan, kerjan: 

4) kontralieenmud ^tÜTellste nooaanite Tokaal-
tÜTellstea (tugeTaastmellBtes) vonnldes:* ^ BSiSSi ̂  

j^lsgp, ^riul^> 

^rnal, samuti hoones, tarest, katted, lätte; 

5) e-f e-tüyellste nooaenlte ainsuse lUatllTides: 

'^tO£tfthen^ torten > t^r^, 'Ncõljtohen ̂  küXlun > kölGe, saaut 1 
laande, nnde. sSrae. läände, lehte. aerre. 

Selalste juhtudega lliturad tihedalt ka need jTf ä-

tüveliste s6nade vorttid, kus tÜTS a-, ä-le liitus -he(n) 

•Ci -he(n), nimelt 

1) illatiivid, nagu ̂ tuj^a^n^ tu^shan ^ 

-^^iitötsä^n > oetsäl^ > aete^ > ja 

2) kont rahe erunud nooaenite vokaaltiivelised yoroidx 

^^äünahet > ̂ünäMt > ̂ ümt > säii^, *Yax]pap^ > 

^;ar:]^Ln> Neil kordadel on juba väga varakult ̂ le 

Järgnev e v6i e assiaileerunud eelmise tüvevokaaliga ja 

edasi on arenemine kulgenxid samuti kui eelmise rühaa sSzia-

des. 

sama vokaali kontraktsioon esineb seega noomeni

te partitiivis ja illatiivis, verbide da;-infinitiivis ja 

kontraheerunud noomenite ja verbide vormides. Lisaks sel

lele v6ib üksikjuhxma märkida veel s6na vaja (^vaja^a), 

kus esineb sama nähtiis. 
2. TBframll kartraktmjoon» 

Kontraktsiooni tõttu tekkiniid diftong 

191» Kui kontraktsioon! tSttu liituvad kaks eri vo

kaali, siis on võimalik kolmesugune areng: 1) eri vokaalid 

võivad säilida diftongidena, 2) eri vokaalidest võib säi

lida ainult esiisene ja 3) ari vokaalidest võib säilida 

ainult teine* 
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Kai kontraheamnod vokaalidest teiseks oli 1 , siis 

on kostraktslooal tSttu tekklxwd l-lSpullne diftong» See-

SQgtme hlUsdlftoag esineb neil kordadelt ktil mltieuse tun

nus **1 on pärast splrandl kadu liitunud tüve Yoltaallle* 

Hll on -vClnud tekkida hlllsdlTtongld ai, ̂  ja 

Seesxigune dlftooig esineb altouse partitiivis ja 1-mlt-

•ose vomldes. Olgu alaaal toodud näiteid nende kohta. 

1. Mltause osastavas 

a) al-dlftojog tekkis sel korral, kui Kitsuse tunnus ̂  

pärast tüve 16ppkonsonandl h kadu liitus tüve a-, ä-le: 

haj^l^ ( < ̂JKsMta), künkaid (^^kü^ kkäMtä), saabald. 

vargaid, kindaid, .telbald. aättald. Lisaks aärgltagu, 

et seesugune kontraktsloon esineb sSnades, alUe ni ae-

tavas ja konsonanttüvellstes vormides oli tüve I6pul 

-s, BlUele vokaaltüvellstes vormides vastas -h: 

^rl£caa, rikkast^, kuld*r1lfkahyij^ 

b) ^-dlTfeong tekkis, kui oltause tunnus 1 pärast tüve 

15pukonsonandl h, f v6l S' kadu liitus tüve e-, ̂ -ga: 

hooneid «^hon^Mta^, herneid «^^rneMta^, kolde Id 

(<'*tolt^ ̂ Ita), selgeid (^*selltt ̂ Itt), raskeid, val

geid. hüppeid, klrveld. 

c) ol-dlftong tekkis, kui altmise tunnus 1 liitus tüve £ 

v6l tt-ga, näit. surnuid «^£arim^Ita), (kokku)tulnuid. 
(^aha)Jgg««^«^-

2. l-mltanse vormjLdes ^ 

l-^ltnse vormides esineb diftong täpselt samal kujul 

kai mltmose osastavas, kusjuures osastava 15ppa asendavad 

teised kääsdelSpud. 

•11 esineb mitmusest 

a) ^-dirtongs rattall «^rattahi^Ha), vaibalst «'''va^pa-

h3j[ta), laigus,, turbals. kääpall. koopals. 

b) el-dlftong: tooreist (^^to^ehl^ta), kergell (<(^tor]^ 

SjJÄ), tervis. Jnlgelks. slrgellt; 
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c) ü-dlftoog: olnitil (<*oljMi_õ^illa), sõöiiulat. 

Kui kõikidel eelaistel juhtxidel esinel) reeglipäraselt 

arenenud -diftongiline mitsniB (tü^e iSppkonaonant h, f, ̂ 

* mlzmuae tuimus i -t- käändelSpp i 

^ ± siis esineb tänapäera eesti idLrjakeeles ka rida 

juhtuoeid, Icas diftongi Une aitaus pole ootiispärane. 

192» St Jcontraktsiooni eeltingiauseks on türe iSpp-

konsonandina esineva spirandi kadu, siis on aSistetaT, et 

Juhttidel, kui tüve ISppkonsonandiks ei ole spirant 

Taid sSni mu konsonant, ei saa reeglipäraselt esineda dif

tongi* Iii näiteks tüye fia^l puhul peaksid olema lähte-

Toroideks latal ± t ± ta^, satal • i • Ila, «is tänapäeTs 

keeles peaksid esineaa u^aliC, aaSalil kujul* Tegelikult 

aga tarritaae vorae Madalaid, aadalail* kus diftong esineb 

kontraheerunnd nooaenite eeskujul* 

Seesugune analoogiline diftong esineb näiteks järgais-

tel juhtudel: 

1. kolas silbiliste tüvede aitause osastavas ja i-ait-> 

ause vormides: rusalaid* kasinaid, osavaid, piaedaid. 

vedajaid - iaala^t, nurinail. tugevaiks. saledaile. 

pareaail. kosijäist: punaseid, hobuseid, igeseid. aluseid 

~ jäneseil. siniseist, sugeaeis. vareseiie: Snnetuid. ki

rikuid. raamatuid - rahutuist. joodikuil. rätikuisi 

2* kahesilbiliste sisekaoliste tüvede vastavais vor

mides: kütjaid, haiglaid, kindlaid, kuulsaid - saat.1ail. 

vangla^, laulvaist. hoogsail; vCtaeid. . aäj^ 

meil, väikseist: kangruid, ankruid - nahtan^* 

Teiselt poolt on aeil tänapäeval tarvitusel aitause 

vormides diftong ka neil juhtudel, kui kontraheerunud tüves 

oli tüvevokaaliks mitte a, e v6i u, vaid i. Tarasemas kir

jakeeles ja murdeis niisugusel korral ei esinenud aitause 

voraides diftonge, vaid tarvitati reeglipäraselt aitmoose 

osastavaski iSppu -i/d, näit* (neid) kaunid , 

kallid jt* Alles käesoleval sajandil v6eti «-tüvelist* 
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•Sxkade toetudes ica soone eealoijule» oitause osas'-

tavas tarrltusele dlftosigillsed •oxraidt uis vSloaldavad 
eristada Bitouse osastavat nimetavast (zieed kallid» aga 

neid kalleid) ja azuaavad ühtlasi vSiaaluse kasutada ka , 

i-oitmst (lOLllltest kSrval ka kalleist). Samasuguoe ana
loogilise diftongiga Jiitmus tuli tarvitiisele ka kolniesil-

bilistes kontraheexxiBata tüvedes ja sajsuti sisekaolistes 

sõnades( nagu porgandeid, pudeleid, haamreid, vankreid -

pabereis. sigoreist. kambreis. r5övleil.« Enamik selliseid 

i-lisi s6nn on laenud* 

195. kirjakseles kontraheerunud noomenite diftongi 

Ilse •itmose eeskujul tuli tarvitusele diftongiline mit-

•ns ka kontraheerumata kolmesilbilise tüvega sSnadesi siis 

iGuna-eesti murretes on esinemus vastupidine. Siin on kol~ 

mesilbilistes tüvedes reeglipärane i-line loitmuse osastav 

ja i-mitmus, näit. T ma^alit (^^>i^alits)» £^ä^it 'mände', 

tt^l^Mt, vamemMt; ll^odt, ̂ Imi^t - uõremBil, £lmeDist, 

j,ttmll. Kolme silbiliste eeskujvil on samasugone i-line 

mitmus tunginud ka kontraheerunud noomexiite mitmuse osas

tavasse ja 1—mitmuse vormidesse, näit. T k^^ 'kangaid' 

la^lt 'lambaid', ̂ ^it 'teibaid',_s^£it, ez^t, reivit, 

^ici^ ̂ ralGlt, te^it^ samuti kihist 'kindaist', varjal, 

ai^Ue jt., kuigi siin vCiks oodata diftongilisi vorme. 

Sallinud esimene kontraheerunud vokaalidest 

194. Kahe eri vokaali kontraktsioon vSis anda diftongi 

kuid di^ong v6is edasi areneda nii, et teine vokaal sula

nes esimesesse, muvites selle pikaks vokaaliks, mis hiljem 

lühenes. Seega niisugusel korral kontraheerunud vokaalidest 

säilis ainult esimene. Seesugune kontraktsioon esines pea

miselt partitiivis ja e cTa-adjektiivides. 



1® Alausttse paarfcitüTig on pÖiruta silbi Tokaalllo 

järgBa'7 - ̂a, ~ ̂  Ultunod •türevokaaliga, kaaJjxiKires 

eel korral osi täisajpÄeval sälliiuxd alxiult "tÜTevokaal » 

-1 tSI -U, 

a) Vai^asen tÜTevoica&l n '^1 3 on axtdnud tänapäava 

^ -tüvelised sõnad, siäiteka iAPtltiivid 

> tä^t® > ?2»a^» 

SS55®» ^Sge« Sage, nime jt. 

b) Taxasen tü-revokaal 1 •$! ü on andnud praegi^sod 

l-tüvelissd s6nad» näiteks partitii-yid Tokkl Ta_> žoklcla> 

voad> vokki. *güas«&fe >püagüa> püaau> saiauti 

kassi, konti, kl-vii K&ndi. saagi* 

o) ?aras9S tüyeTOkaal o v6i u on andnud praegused 

tt-tÜTali»ed «5n&d, näiteks partitüyid*Jžgito£g > £gltoa> 

Pgltõ >pglDu, *lsulu£a laulsa > IftulŽ > 

(sa uskoa)« talu. 7lhku« &uka« patra: juttu (aa juttua). 
linAUt lippu, jooksu. 

2» Hit£3S9 partltiiris on rahuta kilbis oleTale 

i~aitHas3 tunnusel© liitun-od partitiivi iSpp ~ - £ž 

ja nii. on kujunenud praegused iSppevad Ritause osas

tava vor«id« Koatraktsioon esineb; 

a) e~tüv9iistes jalg-» keel- ja «ua-tüupi sinades> 

näit,'^kü3^6ä > kiUk1,ä ;> kolki > külGi. *ažri^ ̂  ngr^ > 

nõri noria saauti sSlyj. sääski» kärgi» lilli, tuuli. 

•Iooni. ääri« 235£gi# k>^i» käsi; 

b) kabe- ja neljasilbilise tÜTega ny, £-eSnadesj 

näit« n§i§|£k > a&isia > naisXj» naisi, kügiieüj^lfs > 

^^i&iigig aaiEuti teisi, eestlasi, ae siia si. raekuai 

koledusi; 

c) ä*~tüv8li8rt@s eesvokaalsetes (s*o. sille 1 «silbis 

oa «e ä, õ, ü) jalg-tüüpi sfinades, näit, aSKJ&j£& > aeppiäJ 

saiauti kulai, pärgi. £e|ä, ^gi^» 

d) a-^^twellstes jaljf-tüüpi sõnades, aill© 0aineses 
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LabiAalTokaalid o v6i u, > 2oikia> 
£0Uä>£0£Gl, saoutl imrki. hulki, tairbi. roogi, konni. 

3* • 5"«-adjektilTides: > valtoa > TOJUc^ > 
•Äi!^»*tole£ä y ^leä ^ samitl Julged» uhkej^i 
s»lice. alrgam. käbe, tore. 

St kSlkldes aalnltud rühsades kontraktsiooul tSttu 

alfpsl diftong tekkis, aeda kinnitab soone keel, kus see 

dlftoag praeguaenl esineb, näit. ainsuse partitllTldes, 

nae:a tahteä. •änträ. peltoa. laulua. tSI aitmuse partltli-

•Idea krlklä. aalsia, nooria. kysrorksiä ja e/a-adjektllvi-

des selkeä. Yalkea. Tuntud on lääneaeoresoome keeltes ja 

•nrdels ka pika rokaaliga Torold. 

•ordeis, eriti L6una->Eestls on sajiasugune kontraktsloon 

esinenud ka da-lnflnltilTldes* Seal on da-infinitiivi vor-

Bldes ̂  saauti kadunud kui partitiiris. Erinevalt kirja' 

keelest on tolaunud kontraktsloon järjekindlalt praegustes 

i" ̂ a u-tüvelistes Sjp^ima-tüüpi verbides, ziäit. ̂ IstuT^^ 

Is^ (vrd. sm Istua) ."^rlkkofak > rikku (vrd. sa rlkkoa). 

kerl^aJ^ > iMrit ̂ lejgpüj^^ lePff 1. saoutl ka katsu-, astu, 

fiifiit pjj^ücl jt# Eesti kirjakeeles on 1- ja u-tüvelistes 

8pplaa-tuupl verbides sättlas, Ipunduaa taoliste verbide 

eeskujul tekkinud analoogilised da-infinitiivid istuda. 

katsuda« aänglda. leppida (vrd* eesp* 180, 2)< 

^ gatlllaud teine»kontraheerunxid 
vokaalidest 

195* •astupidiselt eespool vaadeldud rühaale on aga 

eesti teeles rida juhtuaeld, kus kontraktsioonl puhul ei 

ole eän 1 nnd esiaene, vald teine vokaal. Seesugune kontrakt-

aioon, kus eelalne vokaal on sulanud järgaisse, esineb 
jirsalstes voraldes: 
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1) jalg-tüiipl sSnade oltmse aaastavas» kas altmse 

tunnus - (fen, - </ea oa liitunud tÜTevokaaliga. lontrakt-

siooni tuleausena on tekkinud ^tuimusega Tormid: jalGe< 

'*!jalkai(en, rinPe rinta^n, silae ^silaätTen» Kirjakeeles 

esixieTad sellised e—mitouse rormid ainult Bainitud kolmes 

sSnas» ja sedagi peamiselt konstruktsioonide^ jalge Tähelt 

r-in<^e all» silme ees» üurdeis esineb aga seesugust e-»it-

.mast tundUTalt rohkem, näit. äi^ j>a^el (-lau

dadel), Ighme» sgprel. aeDe. Kirjakeeles on teataTasti 

selles tüübis üldiselt tulnvid esmaTälteliste eeskujul tar-

Titusele de-tunnusega mitmus: laudade« aedades jt. 

2) a-, ä-tÜTeliste Terbide ^-infinitiivi inessÜTis, 

näit* «i^^tatlessa^« kündes K^kimtä^s^ä), tappes. 

vCttes. lootes, kartes, püüdest 

3) abstraktsetes ms-« üs-liitelistes noomenites, näit. 

julgus «*julJ^Jus), kergus «^kertofüs)» lahkus, selgus. 

kSrgus (vrd. sm korkeus). vargus (<*ia£k£h;M), rikkus; 

4) u*-, ü-liitelistes refleksiivides, näit* tunduma 

«-^tu^^^umahgn), kalduma (VkaJta^um^enJ, selgima 

(<y8elke^ümähen). murduma, hukkuma. lämbuma. 

5) Käskiva kõneviisi mitmuse 2.pöördes on eesti kirja

keeles ja enamikus murdeist säilinud kontraktsiooni puhul 

teine vokaail, näit. toGe (<^toto^^), olGe (<^oJJca^en); 

jääge. viige, saage, müüge, tulge. St siin kahe vokaali 

kontraktsiooniga tegemist on, sellele ^itab kirde-eesti 

rannikumurre, kus ei ole säilinud teine, vaid esimene vokaal, 

näit. juoGa. saG». tulG-a. süõGa (vrd. sm saakaa. olkaa. 

tulkaa). KSige vanemas kirjakeeles esineb 2*pöörde l8pul 

t, mida vSiks pidada mitmuse 2«pöõrde iSpuks» kui siin ei 

ole tegemist 3«Pöördest üle kantud mitmuse, tunnusega 

(MüU. olckat. molstket; Stahl hoidket. oppeket *8pplge*. 



piddaJot. TOd. 3»p. tialoloat). XVII sa^jajidi iSpul aae -t 

kadus* Eäakl-^a lc62>eTli8i 2*pÖörd« -g«, -jce oxl r6jäullse silbi 
jiralt ttuiglnud ka r$hutu silbi ;}ärele, esinedes vormides 

126262.» P*^»gg JM. 

6) Järg&iD0 TOk&al oa. Icontraktsioooi puluü. säiliaud 

JcA w£neu ÜJtalksõaas xaaga Shta (<^^btajro^ aoxdeti ka ̂ litea). 

L« Eettiuxen arrab* oo. kontraJctsioozii puhul teise vo

kaali aalllJBist soodustanud rSbuolud*^ 

196> Ko&traktsioonide esineatise kohta eesti keeles 

oa heaks Materjaliks eesti vaaad rahvalaiilud. £t rahva

laulus oluline oli varsiaCSt, siis on «sageli neil kordadel, 

kus tänapäeva keeles sSaad on kontraktsiooni tSttu lühezie-' 

md* rahvalaulukeeles s&nad ka spirendi kao puhul säilita-

aad ooa endise silpide arvu. 

Hii oa rahvalaulus sageli kaks kSrvuti olevat saaa 

vokaali säilinud, ku^ü.udes eri silpidesse, kusjuures vara-* 

seaat spiranti tähistab siin silbivaJLe, säit.> kaste*ella 

ande *ed. puhke'eksi •> riide *ele. kolde'esse. 

terve *eksa «^t^ervehel^), hoone'eie; tSaba * an 

räada'aMe« vasta'avad« saauti ka taeva'asta «^taivB^sta), 

rahva «asse, varba «»d. fera^i^&d. 

Koatraktsioon puudub ka sel korral, kui kontraheeru-

sid eri vokaalid, ais tänapäeva isseles on aoodustanud dif

tongi* Erinevuseks on rahvalaul-oiseles, et sel puhul ei ole 

silbivahe eri vokaali vahel, vaid eelaine vokaal ko2^ 

dub ka pärast silbivahst, näit. laaba'aida (ootaksiiae 

lairt>a*ida <^laapahita). pgrsa*aida. rikka *ais. teiba'aida. 

hülge *eida. kuid ka kinda^elda, r6nga*eidac Ootxispärased 

voraid kanga'ida. pSrssa*ida esinevad harveaini. 

Sel korral, kui kahe eri vokaali kontraktsiooni tSttu 

^ L. Kefrtunen, EXIE, lk. 1S2. 
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täziapäeva teeles on aälliziad e^V-adjektllvldee ainult 
•alnenef on rahralaulokeeles toinunud asslaUatsloon 
• 5^a ̂  ^ llSt icoid silplda arv on sälllnudi 
yalKe'ada fata), i icerge'aata. Bltauaa 

Toraldes Slge *elda. sirge *eida. Oaeti on regiatiroeritud ka 
näiteid naga selge'aksi AsslJii-* 
latsiooni vSib aärkida ka des-infinitilvis, näit. iwtte*e88a 
«^nntta ̂ ^ssa), künde 'easa. niite'essa. koid siingi rSib 
olla Tähel Ravila'easa. ehti'e88a.^ 

Järgsilpide diftongid 

197» Hagu juba sise- ja 16pukao puhul märgitud, esi

nes -varea Järgsilpides ka algupäraseid diftonge* leed dif

tongid olid i-l6pulised. Tänapäera eesti keeles on need 

diftongid kadunud* Osa neist oli kadunud juba varakult, 

enne sise- ja iSpukadu* Hende Taraseaat esinemust saame 

konstateerida eesti murrete ja peamiselt sugulaskeelte 

esinemuse p6hjal* 

Tänapäeva eesti keeles on neist diftongidest jäänud 

järele ainult selle esikomponent, mis esineb lühikese vo

kaalina ja on arenenud samuti kui algvupärased lühikesed 

vokaalid, näiteks v6tnud osa sise- ja iSpiikaost ning järg

silpide vokaalide muutustest* 

1) Seesugune algrapärane diftong v6ls esineda oi-, 

ei-(*>0i^jdiftongiga l5ppevais i-listes demimtiivides, nagu 

«^käkoi), iSo «"''^ivoi), luik «*luiJl^i), neid 

(<^neiu) isiüt onu, tibu, eit, lell jt* (vrd* 

näiteid eesp* P 184). Sesti keeles on neis algupärase 

diftongiga sSnades diftong kadunud ja vokaalid edasi are

nenud üldiste seaduspärasuste alusel, seega näit. kukk^^ 

1 Näiteid peamiselt J* Peegli .tööst •*Besti regivärsi
lise rahvalaulu keelest" CTartu 1961)i osalt ka 
J. Aa viini kogxist Talik rahvalaule" (Tartu 1919)* 
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kttkke > tok, elttel > eltte > git, lutsoln > lut§on> 

lutsu Tänapäeva eesti keeles on k6iJc need sSnad kas 

e- vCi u-tüvelised, olles sarnanenud algupärase lüMkese 

vokaaliga sinadega. 
2. Teiseks on 3f-line diftong olnud sSnades, kus tüve-

TOkaalile liitus inen-liide. Sii teickisid diftongid 1) ai; 

2unan£ (<*jgunainen), kollane» sulane . liivane« sakslane 

(^^Sja^aläi^en) haruldane« aga ka raudne (<^rautainen) , 

kuldne, nähta»; 2) pöörane «"'^görälnen), näljane. kär

nane. mesilane« venelane, lepne; 3) Si* (aii)augune 

gttta^nen), patune; oi: hobijuae (<*^£oi^n) Jt. 

3) Tarane diftong esineb ka sSnades» kus tüvevokaali

le liitus sufiks -isa. Hii tekkisid oi-, ui-diftongilised 

sSnad, nagu ilus (<.^iloisa), valus, nägus, aus; nägus 

«'^makulsa), kuulus (vrd. sm. kuuluisa), rSÕaus. hirmus. 

4) Mitsuse tunnuse liituiaisel s6na tüvevokaalile -a-

tekkis diftong oi, millest hiljem kujunes meie praegune mit-

•nae tunnus mis esineb näiteks vormides, nagu .jalgu 

(^^jjalkoi jTa ^;ial^ ± i ± ^ t kalu (<*^loi^aJ, linnu, 
sSnu. tarku. v6lgu. linu, aga samuti i-mitmuse vormides 

jalust (vrd. sm. j.a^oista), marjule jt. 

Sedasama u-CL kohcame ica instruktiivsetes adverbides 

targu «^tartto^), paljajalu. kSrvu, paigu ning ti-liiter 

listes adverbides, nagu kSrvuti. paiguti, ajuti (aeg-tüvest), 

samuti, sajuti 'sadade kaupa'. Ea verbides v5ib esineda 

seda tüve,'näit. jalutama «"^jalj^ oi^tajKE^en), kirjutama 

(vrd. sm. kirjoittamaan), paigutama. piisutama. 

5) oi-diftong on esinenud ka karitiivadjaktiivides, 

näit. Snnetu «^oimettoin), rahutu, vallatu, hooletu jt. 

6) ei—diftong v6is esineda mitmuse osastavas ja i-mit-

•uses esmavältelistes ̂ ^-tüvelistes sSnades, mille esimeses 

silbis oli labiaalvokaal u v6i o, näit. tube (C^ti^jgei^ji 

^Irapa 1 •»> ), ube* mune, munele (vrd. ka ometi, tü

vest SBSO 
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198. Täuapäeya eesti kirjakeelest on kfiik need algu

pärased diftongid kadunud. Iturdeti, eriti idaaurdes Ja 

tartu ning v6ru murdes on aga kaassChulises silbis paigu

ti see diftong veel säilinud, näit* I oujt-

laisi, taGuaaisi, T vai^l^fii, Tene la istel, ̂ ujlaifli, 

V vsfBlaisi, vinläi^i, ̂ ärB^irt, k»jijnaklaig.i, «sMläisi 

kuid ka tuvi^eisi, isegi 

alps^i^i, ingi^l. Briti paistab silMa algse diftongi 

säilimine mitmuse osastava vormides* 

199» Tfirreldes algupäraseid diftonge kontraktsiooni 

t5ttu tekkinud diftongidega v6ib teha mõningaid järeldusi 

nende vanuse kohta. Eespool oli margitud, et algupärane 

diftong pidi olema kadunud enne iSpu- ja sisekadu. Võrdlus 

kontraktsiooni tSttu tekkinud diftongidega näitab samuti, 

et algupärane diftong pidi olema kadxmud enne, kui tekkis 

kontraktsiooni tCttu uus diftong, sest muidu oleks ka 

hilistekkelises diftongis kadunud järelkomponent -i ja 

kuninga^, hooneid asemel oleksid tekkinud vormid kaiiliiRnd 
hooned, mis satvücsld kokku mitniuso nimetavnga. Algupärase 

diftongi järelkomponendi kadu ei ole vanem ainult kadudest 

vaid ka kontraktsiooni t6ttu tekkinxid diftongidest. Algu-

p^asest diftongist ei ole jälgi ka Illi sajandi kohani

medes. ESigest sellest saab järeldada, et algupärase dif

tongi jcLrelkomponendi kadu on üks küllalt varaseid eesti 

keele häälikulisi muutusi. 

200. Eelmisest kontraktsioonide vaatlusest selgub, 

et mitmuse tunnuse 1 liitumisest tüvele sGltub tänapäeva 

eesti keele mitmuse osastava ja i-mltmuse vormide kujune

mine. Nii v6ib märkida, et ä-tüveliste sõnade mitmuse 

osastava lõpuvokaaliks kujunes reeglipäraselt -1 

( ̂ ̂ brlä^ä > härgi), a-tüveliste lõpuvokaaliks juhtudel, 

kui l«silbis oli a, i, õ, oli oi, mis kujunes i^ks 

(^lautoi_^a> laudu), kui aga oli 1.silbis o vÕi u ja 

sõna oli esmavälteline, siis tekkis ei kaudu ̂  (*tui)gl<Pa\ 
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^tobe). Eol sSna eslioene silp oli pikk, siis on kirja

keeles BitBiase osasta-va ISpul -i ( * £oiki^a > poegi. 

^^OfticTa > •asti. TTd, ka sa polkla. ntastla). e-, e-tÜTe-

liste sSoade BitKuse osastav kujuaes samuti i-liseks 

( * lehti 4ji_> lehti «^nõri fa > noori). 

Hoopis raskem oli olxzkord, kui kahesilbilised seda 

laadi sSäad olid i-f ü*-, u- vSi o^-tüvelised* Heil kordadel 

pidi kujuneaa ÜTerokaali ;}a 1 liitumisel diftong 

T^i oi, ais aga muutus küllalt vara üksikvokaaliks* Seega 

oleks arenemine -viinud mitmnse ja ainsuse Tormid ühesugu

seks» näit* ̂ kettU^a > ^ 

(siin i -f i lühenes) f ^sa^^ l^<!rä^ »ä.j ^ £ä_^küä> 

^ > ii^tua > jlttttü> 
^ttttu, j^ltoi^ ̂ jE^lto^ ̂  ̂It^a > )" 

Et Yältida ainsuse ja mitmuse vormi kokkusattumist, 

otsis keel ySimalusi mitmuse eristamiseks* Sellisteks eris-

tamisvCimalusteks olid: 

1) sid-lCpu kasutamine (kottisid, juttxisid; taliisid). 

2) e-tunnuse rakendamine (kotte, sänge, jutte)» 

3) si-lSpp murdeis (^ottisif taluni), 

4) a-tunnus murdeis (kotta, j.utta, sä^Ga). 

Ssimesed kaks neist vSimalustest on kasutusel kirja

keeles, kaks viimast aga murdeis, eelkSige pShja-eesti 

murdealal. Vaadelgem nende l&ppude ja tunn\iste päritolu. 

1* sid-tunn\is, nagu juba varem märgittxd, on pärit ̂ -

ja s-s6nadest, mille tüves oli -s, näit. *repäsitä> rebasid, 

•aluksita > äiusid (tänapäeval: rebaseid, aluseid). kust 

sid eraldati käändel&puna ja kanti üle sõnatüüpidesse, 

kus puudus tüves näit. talusid. jSgesid. mändisid, 

lugusid, keeldusid. 

2. ̂ tmuse tunnus e kujunes ei tunnusest tuba-tüüpi 

sSnades: tube. m\me. Uurdeis esineb -e aga ka pika esimese 

silbiga s5nades, kus 1 .silbis on o v6i u, näit. su^e, 

kõnne, kurBe. Lisaks v5ib toetuda ^ ka e-mitmuse vormide

le, nagu need esinevad mulgi murdeis ja osalt ka lääne-
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•wd«s, B&lt* *Tlll«d«at' In*., 
•ill«ltt "Slgttstl jtthl¥ titel«jp«BiL ka L* Sitt«Q*ii»'^ 

3« P6hja-««8tl xordAla oa -viea I^TIHIU. vi-lSpttUa* 

•ItsKM oaastaT, ala aa saadaapiraoa aa-. »-ai ̂ aiaa rS-
ksta all^l ^ > 

liiL% *1^ ••• ME* laTimd ka taiataaaa tiipliaaaa, 

JENSm^t jE>J.Mni£l, £«161^4» 
4« Pik;|i->««atl aartelat •rlti lilaaaardaa, aea ka 

mjalf •mlämk altaaaa oaaataraa taaaaa Salla «- jftrlt-
ol« kokta am aTaldat«d aitMaaeuaaid arvaanal* a lAkta-
kakta m ataitad käll a-tiWallata aSMda •Itaaaa Tazaldaat 
( ''^jall^/a > jaltel^a - tal^^ (^5^^)l 

kiu oaaata^a Iftmt 1: 
-faat pju^aa-vata ad^x^laalaata Toalda ülakandalaeat ̂  
tthrall^lnsa (kal/a/la - f6rg/a/la). kold t&iaati TaesTat 
lahaa^pat seal pola antad*^ ÄMlleelt on aelle Torai 
p6kjaataa\id taraT tarva taka Takst alnaaaa Ja altaoaa oaaa-
ta^a Tähel (Tfirln - rSrk^, kuajaures a->tavellate ainada 
altaaa tSIs anda taata-vald kokknpaatepankte o-tövallate 
•Snadega (al>^)« läktua eslnab kSlge rohkea praeguatea 
^ ̂a 1-tüvedea (ygrkka, lljiDe; koatta. pala aa; kaid ka 
kdaa, aalaa> lern). Kirjakeeles ealnea aee alates XTIIX 
sajandi algusest kuni käeaolsTa sajandi ealaese Teerandl 
iSpani» 

201» lajaola, et raaa sõnatüüpldas l-aitauae vorald 
oleksid kujunenud alnsuaa TastaTate Toraide taolisekst 

oligi peaaiseka pShJuaeka, alka pShJa^-eesti aurdels Ja 
kirjakeeles aitause oaastaYale toetuTad <to~t "^-tunjuisega 
aitause Toraid täxiapäaTa kirjakeeles on kahesilbilistes 
tÜTedes üldiselt tarritusele tulnud. 

1 Trd* InKettunen, Suoaen lählaaknkielten luonteeft* 
oaaiset piirteeF7 ̂ Isinki 1960« lk. 106. 

2 Trd. P» AlTce. a-altause päritolust, - Eaakeele 
Seltsi AastaraaSat 1964, lk. 69 JJ-d« 
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Tarast al^i>ärast diftongi v6ik8 oletada ka iiau>er-
fektia, kas tunxuis liitus Terbi tüvevoicaalile. Dif-
tongilisi iiu>erfektivoi>tte esineb küll sooae keeles (istui. 
tahtoi), kuid et eesti keeles algse diftongi järelko^po-
nent juba varakult kadus» siis oleksid imperfekti Torald 
kujunenud saaasugusteks preesensi vastayate vormidega. 
St seda vältida» v6eti siin appi kontrabeenumd verbidele 
oaane sl-ttmr-uaeline imperfekt ('bakkat^^n > bakka/sl/n) 
ja kanti see üle ka kahesilbilistease tüvedesse (hakkasin 
•eakujul ka lugesin, istusin, andsin jt.). Mii kujunesidki 
T&lja kaks eesti kirjakeelele ja p6hja-eesti aurretele 
pOhllist erijoont, niaelt de-pluural ja si-imperfekt. 
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liÕHIHGAlD LÖHEBUBID 

Keeled: 
blt - balti lEeeled 

e - eesti keel 
germ - germaani keeled 
keske - keskalamsaksa keel 
krj - karjala keel; kr^ - Karjala 

annuse murre 
Id - leedu keel 
Ims - läänemeresoome keelM 
lv - liivi keel 
mvn - muinasvene keel 
rts - rootsi keel 
sm - soome keel 
vdd - vadja keel 
vn - vene keel 
vps - vepsa keel 

Murded: 
eL - löuna-eesti murded 
eP - põhja-eesti murded 
eR - kirde-eesti rannikumirre 
S - saarte murre 1 
L - läänemarre v etP 
E - keskmurre j 
I - idamurre ) 
19 - mulgi nurre T 
T - tartu murre W eL 
V - võru murre J 
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Keelel!— aaterjall «lllkald. 

ATH •• Anton Thor Belle 
Breea. - Breoaenn 
Hena. • J. Hornung 
Or- - "EAlevipoeg" 

LOD - Liber Censu* Daniae 
Bm. - 0. W« Veslng 
BUll. - a, Müller 
rliTl. - reglYllraillae rehTalaul 
Sel. " 0* Saleven 
St. - H. Stahl 
71g. - L. Vlgeeue 
VI - Wanredt - Koell 
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