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"KALEVIPOJA" SÕNASTIK II 

Jaak Peebo 

Järgnevalt viiakse lõpule Pr. B. Kreutzwaldi eepose 

"Kalevipoeg" sõnastik, mille publitseerimist alustati ko

gumikus "Sõnasõel". Juhiseid sõnastiku kasutamiseks, lühen

dite seletused ja kirjandusviited leiab lugeja "Sõnasõel" 4 

(Tartu I90O) lk. 15 - 20. 

T 

'Taara perekonna liige, jumal' (Kp. 1961 'Si, 

16?t "Taevas, vana taadi talus,/ Taaralaiste -argas 

seltsis/ 1stusivad kanged mehed,". Kr. laine-liiteli-

se tuletise aluseks on nimi Taara, mis esineb ühendis 

Tarapita juba Läti Henriku kroonikas (Annist 1961:426). 

W. taar alane pt.. ' Himmelsbewohner ' . 

taevaline 'jumal'; III, 370: "Varjuandejäte vägi,/ Taeva
liste kindel tugi/ Peastsid Kalevide lese,/ Kulli küü

sist linnukese.". Täpsemalt piiritlematu levilaga mur

desõna, esineb Vai tähenduses 'ingel', KJn 'taevaela-

nik' ja Kse ekspressiivse sõnana. Hup. taevane. taeva-

lirrne. taevalik 'himmlisch*. Tuleb tähelepanu juhtida 

sellele, et sõna taevaline neljast esinemisjuhtumist 

Kp-s on tegemist ilmse substantiiviga ainult siin vaa

deldud üksikjuhul. Ülejäänud kolmel korral on ta ad

jektiiv nagu varasemas kirjakeeleski, tähenduses 'tae

vasse kuuluv, taevalik', näit. XX, 972: "Taara taeva

lised targad/ Istusivad isekeskis/ Salakambri seina 

taga" (samas tähenduses ka XX,961 ja XV,560). W. tae

valine 'himmlisch; Himmelsbewohner; geringste'. 

tagnTTiine 'tagumik' ; XI, 927$ "Pahemal pool seina ääres/ 

Põenutaja metsapoega/ Seadnud silmad vasta seina/ Nii 
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kui teine venda teinud;/ Tagumine minu tappeks/ Välja

poole venitatud.". eP sõna, esineb selles tähenduses 

Jäm, Ans, Hag. üldisemalt on sõna tag-nmine tuntud kui 

adjektiiv tähenduses 1 tagapool olev* (Hup. tgggumenne, 
tag£uminne, tap^nmi rme ' der hinterste »hintere, äusser-

ste, lezte'). Ainult selle tähenduse märgib ka W. Kp-s 

kohtame sõna tagumine kahel ülejäänud esinemisjuhtumil 

selles üldises adjektiivses tähenduses, nagu IX, 335$ 

"Esimesed heidetakse,/ Tagumised tapetakse,/Sõrvapeal-

sed surmatakse,/ Keskmised koeu tulevad.". 

taltsata.ia 'taltsutaja' (Kp. 1961); XIII, 694$ "Tugevuse 

taltsataja,/ Kange väe kustutaja;". Hupelil esinevad 

sellest tüvest talts. tais, taltsemaks. taltseks. Rah

valaulus EV 24 B, v. 18 esineb verb taltsudlema: "Mer-

ri musta melitleda,/ Taevas laia taltsudleda" Tõenäo

liselt kasutab Kr. u asemel rahvakeeles tuntud ad

jektiivi taltsas mõjul (Peegel 1963$ 87). W. taltsima. 
tpitap tamp. taltsutelema pt., puuduvad taltsatama. 

taltsata.ia. 

talune 'talu(ke)'; 1,127$ "Läänes elas noori leske,/ Maine 

üksina talunes,". Kp. värsid on võetud osalt ebarahva-

pärasest, tõenäoliselt Kr. enese värsistatud (Pino 

1963$ 164) laulust Lt. 29, v. 1-2: "Laanes elas noori 

leske,/ Naine üksina talunes...". talunes on vigane 

inessiiv ne-deminutiivist talune (peaks olema täiuses). 

W-s on talune ainult adjektiivina tähenduses 'zu einem 

Bauerhof gehörig oder ihn enthaltend'. 

tantsi t. i,i я 'tant sit amine, tantsima panemine1 ; XIV, 791$ "Kui 

se meri marusunriil,/ Tuuletiiva tantsitusel/ Laeneid 

tuiskab lendamaie,". Murdesõnana on tantsitus regist

reeritud JMd märkusega .juhuslik ja Kuu märkusega vana. 
Hup. tantsima, tansma. tants.ia. tantsiti nna .Vo-nh tant

sitama on murretes üldlevinud ning ka varasemas kirja
keeles kasutusel (MRNL, 21, lk. 23). W. tgntsi tug 

'Tanzenlassen'. 
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tarbelik 'kõlblik, tarvilik'; VI, 193: "Kas sest sünnib mõõ
ka hüva,/ Tarbeliku terariista?". Rahvakeeles ja vara

semas kirjakeeles on kasutusel line-lliteline adjek

tiiv samast tüvest, näit. Hup. Иплй 'nothig, 

nothdürftig; brauchbar', tarvili 'nothwendig, no

thig* . lik-liitfcelist adjektiivi samast tugevaastmeli

sest tüvest ei ole registreeritud ei varasemast kirja

keelest ega murretest, nii et tegemist näib olevat Kr. 

tuletisega. (XII, 542 kasutab Kr. samast tüvest tule

tatud adjektiivi tarbel ine). W. tarbelik. ta£b§iine, 

tarblik. tarblik esineb Kreutzwaldil veel 1857i 170. 

targalt: XII, 210: "Veike siili vastanessa,/ Kostis targalt 

kutsujale: "Või ei tulla põõsa varjult/ Soeast sambla 

sängiesta/ Kastekülma muru peale". Tuletis adjektii

vist tark. Varasem kirjakeel tunneb sellest tüvest 

ste-liitelist tuletist, näit. Hup. targaste. tarkaste. 

aga ka tardai ikk-nl t. 'weislich, klüglich', mida ka Kp-s 

kohtame palju sagedamini kui vaadeldavat vormi tar

galt . Viimast ei ole registreeritud ka ühestki eesti 

murrakust. Seda võib seletada ehk sellega, et targalt 

ei esine ka W-s, mille alusel küsitledes murdesõnade 

kartoteek on põhiliselt koostatud.Adverbi targalt ole

tatavale murdepäritolule on viidanud ka P.Alvre (1970: 
346). 

tasaselt 'vaikselt'; VII, 174: "Tahtis tasaselta sõudes/ 

Saare rannast mööda sõita,". eP sõna,märgitud Amb.Hup. 

tassa, tassakeste. tassane. tassaste. W-s tasaselt 

puudub. Sama sõna kasutab Kr. veel kujul tasatselt -

IX, 318: "Sõida tasa üle silla,/ Tasatselt läbi täna

va,". 

tasatselt vt. tasaselt 

tasudelema 'masseerima, silitama'j XI, 109$ "Nikasdusi nõr

gendada,/ Tõukamisi taaudella,". See on moonutatud ku

ju verbist tasuma, mida tähenduses 'masseerima' kasu
tatakse eL alal Har, Rõu, Plv, Vas, Se. W. taguda!am« 

Et. 



tasudus 'tasu'; 71, 515$ "Lase kanda Arju laevad,/ Veereta

da Viru paadid/ Mõõga hinda meie maale,/ Tasadust meie 

talusse.". eP sõna, esineb Hei tähenduses 'asi, mille

ga teisele midagi tasutakse'. Kreutzwaldil esineb ta

sud us 'tasu' ka 1885$ 108. Hup. tassuma, tassoma. ta

sud us esineb Kp-s ainult üksikjuhtumil, selle kõrval 

kaks korda üldlevinud substantiiv tasu. W. tasudus 

'Zahlung, Ersatz, Vergeltung, Aequivalent'. 

tasutада 'siledaks tegama1 (Kp. 1961); VI, 401: "Sepp oli 

mõõka seitse aastat/ Poegi abil paenutanud,/ Tagunud 

Õa tasutanud,/ Siledamaks silitanud,"; VIII, 686: "Mis 

said tuulest tasutellud,/ Vihma veesta veeretellud,/ 

Sula lumest silitellud,/ Rahe terista triigitud.". eB 

ja eP sõna, märgitud Kuu, VNg, Lüg, Jõh, KJn. Üldise

malt on nii rahvakeeles (Bei, Mär, Mih, Trm.Kod, Pit, 

Trv, Krk, Plv, Bäp, Se, Lei) kui ka varasemas kirjakee

les (Schwarz 1854: 13; Stahl 1637) selles tähenduses 

tuntud verb tasuma. mida kohtame ka Kp-s kolm korda 

(tasutama 2, tasutelema 1 kord). W. tasutama, tasute

le ma pt. 'ebenen, glatt machen, beschneiden'. Kreutz

waldil 1854: 19 esineb lause "Triigiti ja tasutati,". 

tasutaval 'tasudes' (Kp. 1961); VI, 686: "Külap jumalate 

käsi/ Tasutaval röövli tabab,/ Mõrtsukale palka mõõ

dab,". Kr. tuletis, mis on tekkinud mitmete eri vald

kondade elementide kombineerimisel. Tuletise tüve on 

andnud verb tasuma 'maksma' (Hup. t§ssuma). Mõju näib 

olevat avaldanud ka verb tasntama (vt. eri sõnaartik-

lit) oma ta-sufiksiga. vwva võib olla oleviku partit

siibi tunnus ja 1 adessiivilõpp või adverbisufiks. W-s 
puudub. 

taautelama vt. tasutama 

Tauts 'taud, taudihaldjas' (Kp. 1961); Si, 213$"Meljas sän

gi nälja piinas,/ Vies sängi vilets põlves,/ Kues sän

gi katku surmas,/ Seitsmes Tautsi tappe sängi.". Sõna 

on esinenud rahvalaulus F 63, M 4:2, lk. 4, v. 12: 
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"Vii siis sõsar surma kätte,/ Anna Tautsi tapajalla,". 

Murdeis esinevaist foneetilistest erikujudest on eepo

ses esinevale lähemad Kse taut. Lüg, Vadi taut. £rk, 

Plv taul/z. W. tauts = taud. 

teisitele 'teisiti' (Kp. 1961); X, Katsuae nüüd teh

tud kaupa/ Teisitele toimetadai/ Kas ehk rammu katsu-

maie,/ Voi ehk võidu jooksemaie,". Kr. on värsimõõdu 

täiteks lisanud liite -le varasemas kirjakeeles (Hup. 

teisiti) ja rahvakeeles tuntud sõnale. Samas tähendu

ses on kasutatud adverbi teiste (vt. eri sõnaartiklit). 

W-s puudub. 

teiste 'teisiti'; IV, 271 s "Hakkas vasta hõikamaie,/ Laulu 

teiste loomamaie". eL sõna (foneetiliselt veidi lahen

datud eP-lei Õ asendatud e-ga), märgitud Kod, Rap 

tgs'fce, Võn, San, Krl, Rõu, Vas, Räp, Se tgiste. Hup. 

teisiti. teisitao. tõisite. W. teiste = teisiti. 

tembutus 'nõidumine, vigurdamine' ; DII, 821: "Sortsilaste 

sünnitused,/ Tühja-taadi tembutused/ Saa ei meesta ek

sitama," . Täpsemalt piiritlematu levilaga murdesõna, 

märgitud Vïïg, lis, Rei, Trv, His, Puh.Pvl. Hup. tembud 

'Angewohnheiten'. W. tembutus pt. = temp. 

tipsflma 'lühikest hüpet tegema, lühikese sammuga astuma'; 

XVII, 433: "Härjapõlvelase poega/ lipsas tule ligema

le ,/ Seadis sõnad sõudevale". Varasem kirjakeel niisu

gust tüve ei tunne. Murdes (VII, Mär, Haa) tuntakse 

verbi t.i пят шя tähenduses 'lühikeste sammudega hüplevalt 

käima (lapse kohta)'. Kr. on sellest korduvat tegevust 

väljendavast verbist täiesti reeglipäraselt tuletanud 

ühekordset tegevust väljendava verbi. On isegi raske 

uskuda, et niisugune deskriptiiwerb rahvakeelele tund

matu oli. Ilma lisamärkusteta esitabki selle W. tähen

duses '1) trippeln, unsicher gehen (wie kleine Kin

der); 2) fallen, sich niederlassen'. tipsama ja tipsi-

ma vahekorda on käsitlenud ka J. Peegel (1963: 86). 
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tõbine 'kasetohu värvi* (Kp. 1961); I, 6О5, 610: "loo mulle 

tohine särki/ Peale se keha kenama;/ Too mulle ruka 

roomekirja/ Peale se uduse särgi;/ Too mulle teine 

tahteline/ üle tohise undruku;". VNg ja JMd esineb to

hine tähenduses 'kasetohust tehtud*. Näiteks esitatud 

Kp. värsside loomisel on ilmselt eeskujuks olnud rah

valaulu EV 3 0» v. 73 - 77'• "To minno uddune särki/ 
Peale se ihho illusa,/ Toge mo tohhine särgi,/ To mo 

rukka rome kirja/ Peale se udduse särgi;". Siin võib 

•hnhiпя tähendada ikka mingit värvi, mitte aga materja

li nagu murdes. Nii on tohine käesoleval juhul rahva

laul us õna. W. tohine 'aus Birkenrinde gemacht'. 

tnnri-iiflpft 'tont'; XIII, 187: "Pahandusel paeatamai/ "T 0 -

h ot tondilaste lõiku,/ Musta vähi mudalompi!" Hupel 

märgib sõna tont, mis võibki olla vaadeldava lane-lii-

telise tuletise aluseks. Sõna tondilane on kirja pain

dud VNg tähenduses 'must inimene*. Kp-s kasutatud sõna 

tähendus on sellest ilmselt erinev, sest teda kasuta

takse siin sõimusõnana, nagu rahvakeeles esineb ka sõ

na tont. Veidi selgemalt tähenduses 'tont' kohtame sõ

na tondilane veel XIII, 414 ja XVI, 9О6. W. tondilane 

pt. 'Geist, Kobold*. 

ятя vt. tonkima 

tonkima(ie) 'peksma'; V, 44ö: "Tõttab tung'jäid tonkimaie,/ 

Vaenlasi vemmeldama,"; VIII, 828: "Nuias maha nurjatu

maid./ Esijalgul tormas teeda,/Tagajalgul tonkidelles/ 

Suges suuri susisida,". tonkima on eR ja eP sõna, mär

gitud Hlj, VNg, Lüg, Jõh, Iis, Mar, Kse, Tõs, Tor, 

Ris, Juu, JMd, Koe, VJg, Sim, Trm, Kod, 2ks, Pit, KJn. 

tnnkidftiйтя on Kr. ebaõnnestunud moodustis verbi ton

kima tüvest. W. tonkidelema pt. = tonkima 'stossen, 

stampfen, hauen, schlagen'. 

tugilane 'toetaja, abimees' (Kp. 1961); V,427: "Sortsi sõa-

laiste parved,/ õhul sünnitatud loomad,/ Tuuletarga 

tugilased/ Veeresivad vainuele/'. Kr. lane-liiteline 
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tuletis substantiivist tugi (Hop. tuggi). 1-s tugilane 

'Unterstützer' ilma piiravate märgenditeta, nii et 

võib tegemist olla ka rahvakeelesõnaga. 

t.nhan^aia vt. tuhandella 

tnhandela vt. tuhandella 

tnhanrtftiia 'tuhandete kaupa' (Kp. 1961); XVTII, 519* "Silda 

vankus väe alla,/ Kõikus raske koorma alla:/ Sest et 

sammud sadandala,/ Jalatallad tuhandala/ Raadasilda 

raskendamas," ; IX, 19О: "Salasaadikute sammul/ Sõuab 
väge sadandala,/ Tuiskab teisi tuhandela/ Vaeste Vi-

rülaste kaela."; V, 423: "Tuiskasivad tuuletiivad/ 

Hahepilve pillutusel/ Hobuse- ja jalaväge/ Sadandella 

sõudemaie,/ Tuhandella tuikumale/ Àbilaisteks tuusla-

rile.". Rahvalaulusõna, esineb näit. F 63» M 4:2, lk. 

4, v. 4: "Lasin laulu laksatille,/ Trallikesi traks a-

tille/ Sadandella, tuhandella!" samuti EV 59» v. 22: 

"Oh, te saksad, nored herrad,/ Tole-puksid tuhandel

la,/ Valle-kele villistajad,". tuhandala ja tühendela 

on selle rahvalaulusõna foneetilised variandid. Nel

jas variant tuhandeile esineb Kreutzwaldil 1654: 15. 
W-s ei ole ühtki neist sõnadest. 

tuigutus 'tuikuma panemine'; II, 425î "Kui üks väli varju

ta/ Iga tuule tuigutusel,/ Vette laente veeretaval/ 

üksi ilmas peab elama,". Kr. tuletise aluseks on verb 

tuikuma. (Hup. tuikma 1 sanft bewegen' , tuikuma 'tau

meln'). Tuletamise käik on tõenäoliselt järgmine* 

verbist tui kuma saadi ta-sufiksi abil kausatiivne 

tuisutama 'tuikuma panema' ning sellest omakorda us-

liiteline substantiiv tuigutus. Murdes esineb verb 

tuigutama, mis üldiselt tähendab 'nõrgalt valutama', 

kuid VNg ja Kod kannab tähendust 'tuikuma'. Vaadel

dava tuletise tuigutus puhul on muidugi täiesti või

malik, et tegemist on tus-tuletisega otse verbi tui

kuma tüvest, kuivõrd verb tliigutama ei tarvitsenud 

Kr-le üldse tuntud olla. W. tuigutus 'Bewegung,Schüt

teln' . 



tutoSâLlê) 'kudrutama' (Kp. 1961); III, 517s "Hõiskas paie 
ladvadesse/ Kägusida kukkumaie,/ Tuikesi tuikamaie;/ 
Laulis räästad rägastiku,". Verbi tidbm^ võib pidada 

rahvalaulusõnaks, sest teonimi sellest esineb MML 7» 

v. 11» "Pesilinno pajatuste,/ Tuvikese tuikamista,/ 

Lese llnno leina laulo.". Varasem kirjakeel tunneb 

seda verbi teistes tähendustes, nagu Hup. tuika

ma 'schlagen, klopfen; taumeln*. Samad tähendused mär
gib rahvakeelsetena ka W., sellele lisaks tinbm« pt. 

'girren*. 

tiiifrft) 'tuikudes' (Kp. 1961); VI, 756: "Kalevide kange poe

ga/ Tallas tuikel teeda mööda,/Rändas rasket rada möö

da,/ Künni jõgi jõudis vasta".Tuletise aluseks on verb 

t.n-jfc-pmo (Hup. tuikama), millest vaadeldav adverb on 

saadud oletatava substantiivi tuige kaudu. Vormilt on

gi sõna tuikel adessiiv nimisõnast tuige. mis W-s on 

esitatud kui tavaline rahvakeelesõna tuige. gen. tuikg 

'Taumeln, Schwanken'. Selle sõna adessiivi vormi tuikel 

aga leiame samast sõnaartiklist märgendiga pt. P.Alv-

re (1970s 549) juhib tähelepanu sõna tuikel oletatava

le rahvalu'Aetaustale, märkides, et siin pole tegemist 

substan+x4viga tuige. vaid verbi da-tegevusnime alal

ütlev^- . 

tuimaselt uimaselt, tuimana' (Kp. 1961); VI, 720; "Kalevi

de Kange poega,/ Pool veel hullu humalasta,/ Pool veel 

pääda viha vimmas,/ Tormas tuimaselt toasta,/ Astus 

umbselt õue peale;". Vaadeldava adverbi tüveks on ilm

selt adjektiiv tuim (Hup. tuim). Sellest adjektiivist 

adverbi tuimaselt tuletamisel on nagu vaheastmena ka
sutatud omadussõna tuimanfi (niisugune on küll Vai re

gistreeritud, kuid sel puhul on tegemist hoopis teise 

sõnaga tähenduses 'tollisuurune,tollipikkune'). Adjek

tiivist tai m tuletatud sõna tuimana ei tunne kirjakeel 

ega murded. On võimalik, et häälikuühendit -selt on Kr. 

siin käsitanud omaette sufiksina. Sel juhul oleks ad-
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verb tuimaselt selt-sufiksi abil otse tuletatud adjek

tiivist t.nim. W-s tuimaselt puudub. 

tuisalt 'huupi' (Kp. 1961); XVII, 302: "Pääva veeru palis

tusel/ Jõudsid kangelaste poead/ Laia laane ligidale,/ 

Kus ei olnud enne käidud,/ Radasida raeatatud./ Kale

vi de kange poega/ Tuisalt teeda tegemaie,/ Rada teis

tel raeatama.". Sõna tüvi võib olla pärit substantii

vist tuisk või verbist tu^skaga. Vaadeldavale adverbi

le siiski veel lähemaid sõnu leiame murdekartoteegist. 

Kahest murrakust on registreeritud instruktiiv tuisa. 

Rei on sellele lisatud näitelause vesiGar lç£s tuisa 

ja torma üle mçr^, kus vaadeldava adverbi tähendus on 

ilmselt seotud sõnaga tuisk. Juu kirjapandud lauses 

kis jõzeB na tôêzà pälfza, nihu teke läBemä^tg. i ni me on 

seos sõnaga tuisk pal.iu nõrgem Ckui seda seost üldse 

on). Murdes on veel tuntud adjektiiv tuisakas. näit. 

Kse tuisaSkas о se kes ikka tormaB. Sõna on samas või 

sellele lähedases tähenduses registreeritud veel VNg, 

Vai, Khk, JMd, Pit, Trm, Rõu. Kr-le on see tüvi nähta

vasti väga meeldinud: sellest on kasutatud tervet rida 

mitmesuguseid tuletisi. W. tuisa pt. 'heftig,stürmisch', 

puudub tuisalt. 

tuisatus 'tuiskamine'; III, 238: "Tuba jäetud toeta,/ Hoone 

seinad katukseta/ Iga tuule tuisatusel,/ Vette voode 

veeretusel.". Kr. us-liitega tuletatud substantiiv, 

mille aluseks on verb tuiskama (Hup. tuiskama). juur

demõeldavaks vaheastmeks ta-liiteline tuisa,tam§L. W. 

tuisatus pt. 'Ungestüm'. 

tukk 'tukastus, uinak'; V, 99: Puhkas puhu väsind keha,/ 

Laskis tuku laugudele". eP sõna, märgitud Khk, Muh, 

Mär, Kse, Var, Tor, Hää, Ris, Juu, JMd, Pit. Hup. tuk

kuma, tukma. W. tukk 'Schlummer'. 

tuks 'tuksumine'; XX, 926: "Vaikus verevooiamine,/ Süda tuk

sul seisanessa,". Täpsemalt piiritlematu levilaga mur

desõna, märgitud VNg, Jäm, Khk, Rei, Kse, Pit, Trv, 

Puh. Hup. tuksuma. W. tuks 'Klopfen, Pochen'. 
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tmkii-hA^yyy 'tukkuma' ; IV, 162: "Püüdis puhku pisokesta/ 
Laugusida kokku lasta,/ Tonni poole tukutelles/ Vee

rand tundi suik ui viita.". Kr. teie-liiteline tuletis 
samatähenduslikust verbist tukkujwi (Hup. tukkuga). Su
fiks on lisatud värsimõõdu täiteks. W. esitab 
•schläfrig machen, einschläfern' -Пжя märgenditeta, 
frekventatiivi tukutelema märgendiga pt. 

t-.niг^япаья 'helendama' (Kp. 1961); XX, 94: "Tõuseb tähte Jaa
ni tuldai/ Tuldanegu naudikenei" Värsid koos vaadelda
va sõnaga veidi muudetud kujul on võetud laulust EV 
20, v. 22 - 2): "Tõuseb tähte Jani tulda:/ Tuldanago, 
naudikenei" W. tuidonoM pt. 'feurig werden, Feuer 
sprühen'. 

tui iif 'tulek' (Kp. 1961); XIV, 358s "Heie näeme minikuda,/ 

Teame tema tülikada,/ Teekäik ala tundemata.". Eahva-

laulusõna, esineb MML 15, v. 5: "Kinni so südame soo
ned,/ Kinni so tulik ja minik'.", samuti F 63, M 4-: 14, 
8, v. 6: "Kuul on Sola kange kiirus,/ Paäval pakki päi

kesele/ Tüli on neil mi ni kula,/ Tuska teista tuliku-

la:". On täiesti võimalik, et sõnakuju tulik on ka rah

vakeeles kasutusel olnud. Seda arvamust võiks kinnita

da kas või asjaolu, et murdekeeles on käibel minik 

'minek' (Khk, Kir, Koe; Kuu aeni k).Ilma piiravate mär

genditeta leiame sõna tnjl ik ka W-st. (vt. ka Peegel 

1963s 89). Kreutzwaldil esineb tijiik veel lti53: 35. 

tulilane 'tule-elanik, tulega tegeleja' (Kp. 1961); XVI, 

247$ "Sest et ilma otsa ligi/ Põhjanaela piirusela/ 

Viirmaliste vehklemine,/ Tuiilaste tuiskamine/Rauda ei 

saa rikkumaie'. Kr. lane-liiteline tuletis sõnast tuli 
(Hup. tulli). W. tuii1япв pt. = tuline. 

tulisaste 'suure kiirusega'; XVIII, 442 s "Ambuküttid kalda 

ääres/ Seadvad vibud vinnaskille,/ Laskvad noolid len-

damaie,/ Tulisaste tuiskamaie. Kr. ste-liitega tule

tatud adverbi juure on andnud substantiiv tuli (Hup. 
t^1Д i), kuid tuletise otseseks läntevormiks on nähta
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vasti olnud adjektiiv -fcnUn« (Hop. tugine). Mike ste
inte ees leiame e asemel a-hääliku, ei ole õnnestunud 
selgitada, S-a puudub. 

tiiBfindAiMf 'tumedaks tegema'; VT, 805: "Tsuame taevast tumen-
damas/ Peidab ära pääva paiste,/ Varjab kinni tähe 
valge,/ Kustutab kuu kumeduse.". Kr. nd£-liiteline tu
letis adjektiivist tume (Hop. tumme). Sõna on aargitad 
ka Khk, kuid ilma tähenduse ja näiteta. W. tnnH^gw. 
tumestama, tuaet«««« 'trüben, verdunkeln'. 

tundsad 'tuntavad, märgatavad'; VII, 149: "Mis siin luga tö
te ridasid,/ Olid tundsad vere tähed,/ Vere jäljed тВбдо. 

kulles,/ Veremärgid vamaoksessa.". Sõna võib tingimlei 

lugeda pärinevaks aL-ist, sest tähenduses 'tuttav' esi
nevad murrakutes järgmised vaadeldavale adjektiivile 

lähedased sõnad: Trv tunttui. Har tnnttuntsa. Sama 

sõna ko mparat i ivi ga näib olevat tegemist Beitr. II, lk. 
121 - tõndsam 'fühlbarer, merklicher'. Seega jääb kü
sitavaks , kas seda sõna võib üldse lugeda Kr. poolt 

kirjakeelde tooduks, või pidada teda juba varasemas 

kirjakeeles esinevaks. 

tnng 'ahistus, vaev, häda' (Kp. 1961); VIII, 592: "Tugeval 

ei tõuse tungi,/ Vägeval ei pigistusta.". Hup. esitab 

selle sõna järgmiselt; tung 'das Gedränge; Lumpen wo

mit man Löcher in Wänden zustopft'. Rahvalaulus EV 28, 

v. 29 esineb sama sõna, kuid mitte samas tähendusest 

"Tussad tullid ennese tungi,/ Vallud kase valgusteti,". 

Neid rahvalauluvärsse on Kr. kasutanud Kp-s II, 541-

542: "Tusad tulid eide tungi,/ Valud vaese lese pea

le,". Siin annab Kp. 1961 seletuse 'tusad tulid eite 

suruma' . Sõna esineb Kp-s veel kolmel korral, kuid 

neil puhkudel juba sellistes tähendustes, mis rahva

keeles tavalised. W. annab tähendused 'Gedränge, An

griff, Dringen, Eindringe, Бrang, Eingestopftes, Lap

pen zum Verstopfen des Kauchloches', seega puudub ka 

siin Kp-s vaadeldaval juhul esinev tähendus. 
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tuaal Dc 'vaevlev, valudes või hädas olev1; II, 506: "Tuule

tumal, astu tuppa,/ Vigalista vihtlemaie,/ Hädalista 

arstimaie,/ Tusaliku toetamaiel". Kr. lik-liiteline tu

letis substantiivist tusk (Hup. tusk). Rahvalaulukee-

les tuntakse samas tähenduses line-liitelist adjektii
vi samast tüvest, nimelt EV 28, v. 4-6 - 47$ "Siin tui

gub naene tussalinne,/ Vagab паеne vaevalinne." W. tu-

ââàâk = ÎMlM. 

tnuifliM 'tuules lendlema' (Kp. 1961); X, 450: "Mehike kui 

kassimärssi,/ Tuulav takutopikene/ Lendis seinast sei

nasse ,/ Nurgast teise nurgasse.". Kr. poolt siin eba

tavalises tähenduses kasutatud sõna. Varasemas kirja

keeles ja murdes tuntakse verbi tuubma tähenduses 

'tuule abil puhastama' (Hup. tuiama 'windigen') nagu 

Kp-ski XVII, 153$ "Mitu tuhat tunnissuuda/ Sõõluksivad 

sõnumida,/ Tuulaksivad teadusida/ Kalevide poea käi-

gist,". W-st leiame mõlemad tähendused - niihästi 

'windigen' kui ka 'im Winde fliegen' ilma mingi märku

seta} märgend pt. on aga väljendil teadusid tuulama 

'Nachricht geben'. 

tuuselda.ia 'nõiduja' (Kp. 1961); XV, 741:"Põhjast tulid po-

bisejad,/ Lääne me t s as t lausunaised,/ Tuulis-saarest 

tuuseldajad,/ Soomest soolapuhujad."; XI, 96: "Mõnes 

tükis Mana tarka,/ Laususõna lohistaja,/ Abisõna aru-

taja,/ Tuulevile tuuseltaja,". Kr. tuletis, mille tä

henduslik alus on verb tuusima. vorm aga pärit rahva

keeles hoopis teises tähenduses tuntud verbist tuusel-

dama. Värsid XV, 739 - 741 on võetud Kr. enese luule

tusest (Annist 1961: 484; Pino 1963: 223) EV 27, v. 

29 - 31: "Põhjast tullid pobbisejad,/ Lane metsast 

lausonaised,/ Tulis-sarest tuseltajad,". Kuu ja Hlj OD 
märgitud sõna tuusi.ia 'nõiduja' esinemist. Kreutzwaldi 

( 1956e3": 39) seletuse tuuselda.ia tähenduse kohta leiame 
kirjast Neusile: "Tuuselda.iad on ühed iseäralised 

nõiad, kes manipulatsioonidega, keha magnetilise sili
tamisega terveks teevad." Verbi tuuseldama kasutab Kr. 
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murretes üldlevinud tähenduses 'peksma , tutistama, ra

putama1. (Vt. ka sõnaartiklit tuuseldus). W-s on verbi 
tuuseldama tähendustena margitud niihästi 'zausen' kui 
ka 'zaubern, hexen'. 

tuüseldus 'nõiatemp' (Kp. 1961); H, 318: "Soolasortai sö-
natarka/ Kavalusi katsumaie,/ Salakombeid sunnitama,/ 
Tuuseldusi tembutama.". Kr. tuletis,mis tähenduslikult 
toetub murdeverbile tuus ima, esineb aga hoopis teises 
tähenduses tuntud verbi tuuseldama tuletisena. Murdes 
esineb tuusima 'nõidusega arstima' Jür ja Hei. Vt. ka 
sõnaartiklit tuuselda.ia. W-s tuuseldus puudub. 

tuuselta.ia vt. tuuselda.ia 

'tõrjuma'; XII, 64: "Mõõga kombel pidi malka/ 
Kiuseliku metsakoeri,/ Kiskehambil kutsikaida/ Teelta 
ära tõrjutama.". Kr. on ta-liite abil ühe silbi võrra 
pikemaks muutnud varasemas kirjakeeles tuntud verbi 
-ьдт^чтя (Hup. tor.iuma 'wehren wenn Vieh verlaufen will 

etc'). Verbi tõ-ррптя ei ole Kp-s kasutatud. W. tõrju
tama = tõr.iume. ^-г^п-Еятя esineb Kreutzwaldil ka 1848: 

41. 

tõsidus 'tõsiasi, fakt' (Kp. 1961); XII, 422: "Butageme ra

dadele/ Tõsidusi tunnistama,/ Juhtumiste jälgedelta/ 

Asjasündi aeamaie,". Sellekujuline sõna on kasutusel 

juba varasemas kirjakeeles, kuid mitte niisuguses ta

henduses, nagu ta esineb Kp-s: Hup. tossidus 'Wahr

haftigkeit1 , Beitr. I, lk. 73 'die Wahrheit', Beitr. 

XX, lk. 96 'Aufrichtigkeit'. Seda varasemas kirjakee

les ja ka rahvakeeles esinevat tähendust ei ole Kr. 

arvestanud. Tähenduses 'tõde, tõsi, tõsisus' kasutab 

Kreutzwald seda sõna ka 1875: 31« W. tõsidus 'Wahrhaf

tigkeit, Aufrichtigkeit, Ernst, Wirklichkeit*. 

-t-.fitftnriflmg 'tõendama* (Kp. 1961); VII, 148: "Mis siin lugu 

tõtendasid,/ Olid tundsad veretähed,/ Verejäljed mõõga 

kulles,". Kr. nda-liitega tuletatud verb,mille aluseks 

on substantiiv tõde. mis varasemas kirjakeeles esineb 
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ka kojal töte (Hap. todde. tõtte). Verb tõendama ei 

esine Kp—s, koll aga kohtame siin substantiivi tõendas 
- VIU, 875* Tugevaastmelise tõvega on kasutatud veel 
adjektiive i к - ta-trtei j ir n-tng adverbi tõttelikult • 

V. 'bewahrheiten, beweisen, bezeugen'. 

tõus 'ilmakaar, kust päike tõuseb; päikese tõusmine; tõus

mine' ; II, 757: "Vasta pääva veeremale,/ Tõusu poole 

tuikumale,/ Koidu poole kõikuaaie,"; ту, 70O: "Paava 

tõusul paada tõstes,/ ünepaelust peasanessa/ Katsus Ka

le vide poega/ Mõnda meele tuletada,"; X, 107: "Tõnnis

tage tali tõusu,/ Riidlemise raeatusta!"/ Tuisku tõu

seb tuuleesta,". eR ja eP sõna, esineb Kuu, VNg, Lüg, 

Jõh, Iis, Vai, Mar, Kui, Kse, Tor, Juu, HJn,Amb, JMd, 

Rak, VJg tahenduses 'päikese tõus1. Hup. on sama sõna 

esitanud teises üldiselt tuntud tähenduses: tous 'las

se rf luth' . Kreutzwald 1848: 3 "... päikese tõuso vasta 

...". W. tõus 'Aufsteigen, Aufgang, Steigen des Was

sers , Wasserf1uth '. 

tõuseng 'tõus'; I, 199; "Kuul on kolmi ammetida,/ Kuus veel 

ise toimetusi;/ Korra tõuseb koidikul,/ Vahel pääva 

veerangul,/ Korra pääva tõusengul;". eL sõna, märgitud 

Hei, Rõn, ürv, Plv, Vas, Se. Näitena esitatud värsid 

on väikeste muudatustega üle võetud rahvalaulust EV 3 

A, v. 16 - 19, kusjuures on muudetud ka vaadeldava sõ
na foneetilist kuju: "Kuul on kolmi ammetida,/ Korra 

tõuseb koidikul,/ Vahhel päva verangul,/ Korra päva 

tousangul.". Rahvalaulus esineval kujul tunneme seda 

sõna ka varasemas kirjakeeles - Beitr. IX, 71: päva 

•hniif^nfln] 'Ъеу Sonnenaufgang*. W. tõusang = tõuseng. 

tõusik 'tõus'; VI, 64: "Teise pääva tõusikula/ Kalevi poeg 

kõndimaie,". Kr. ik-liiteline tuletis samatähendusli

kust substantiivist tõus (vt. eri sõnaartiklit). ff. 
tõtifliк pt. = tõuseng. 

-häh-hfti i na ' tähemustriline ' ; I, 6О9: "Too mulle ruka roome-
kirja/ Peale se uduse särgi;/ Too mulle teine tähte-
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line/ üle tohiae undruku;". Rahvalaulusõna, esineb MML 
2 B, v. 18: "Seaita tehti tähteliata,/ Yikkerka&re vik-
kelieta,/ Kooti molle kolla kuube,". W. = 
tähneline. 

tähtiтя 'tähele panema'; X, 901: "Mis ta metsas markines-
sa,/ Mis ta teelta täht Ines sa?/ Kaev oli sugacv kaeva
tud,/ Urgas põhjatu uuritud.". Oletatavasti ea. siin 
tegemist tuletisega murdelisest, murdesõnavarekogude 
põhjal ainult Liig registreeritud sõnast tahta»« r Sõna 
kohta on kogus kolm sedelit, igaühel neist on tähendus 
margitud erinevalt: 'oskama, mõistma', 'tähele panema' 
ja 'märkama' . Kaks viimast tähendust on teineteisele 
lähedased ja väga lähedased või täiesti kattuvad Kp-s 
kasutatud sõna tähendusega. Varasemas kirjakeeles seda 
sõna ei tunta. Kp-s esineva voirai järgi on raske ot
sustada, kas Kr. kujutles selle sõna algvormina tähti-
ma või täht inema. Es ime sel juhul tuleks -ne lugeda po
tentsiaali tunnuseks. Lahtudes W-st tuleb algvormiks 
lugeda kuju täht-j pt. 'bemerken, gewahr werden*. 

tähtinema vt. tähti ад 

tänini hr ' tänulikkus, tanu' (Kp. 1961); UI, 244: "Tänud use 
tunnistuseks/ Tahan sulle tükikese/ Kasukasta kinkine-
da,". Kr. dus-liiteline tuletis substantiivist tSnu. 
Hup. tänno, tännolik. W-s puudub. Kreutzwaldil esineb 
tänudus ka 1871a: 68. 

tühendus 'tühjus, tühisus' (Kp. 1961); XX, 749: "Kõht mul 
hakkab kutistelles/ Tühenduste tunnistama;" Kr. us-lii-
teline tuletis verbist tnhAnfiwBw (Hup. tühnendfipfl.tüh-
jendâffiâ). (Sõna. on vaadelnud ka J. Peegel (1963 : 88), 
kuid nähtavasti mingi eksituse või trükivea tõttu ku
jul tühedus. Märgitakse järgmist: "Sõna tuhedns on 
tõenäoliselt Kreutzwaldi tuletismoodustis, mille mõ
ningat rahvakeelset pidet pakuvad VJg tühudus ja Kod 
tühidus 'vaesus, puudus1.). W. tiihenrius 'Ausleeren, 
Leerheit', kuul läks tähtteosest läbi 'die Kugel ging 
durch die Weichen*. 
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tükaltie 'tükati' (Kp. 1961); II, 51 î "Ehk kiil poead pere-

kaupa/ Isa suuruseks sirgusid,/ Tükaltie tugevusel/ 

Võtnud osa taadi võimust;". Kr. ltie-liiteline tule
tis, mille juureks on substantiiv tükk (Hup. tük).Lii

de on lisatud selle substantiivi ^-tunnuselisele mit

muse tüvele. Varasem kirjakeel tunneb selletüvelist 

ti-liitelist adverbi tükati (Beitr. IX, lk. 119 tük-

katl). mis esineb ka Kp-s XII, 758. tükaltie esineb 

peale märgitu veel XI, 92. Adverb tükaltie kui tükati 

luulekeel de kuuluv erikuju on märgitud ka W-s. 

tülldus 'tüli, t iil in' (Kp. 1961) ; X, 59: "Paharäti poegade

le/ Tõusnud tuulest tülidusi,/ Tühjast rahu rikkumi

si;". Kr. dus-liiteline tuletis substantiivist tüli 

(Hup. tülli). W-s puudub. 

tüütus 'tülitsus' (Kp. 1961); XVIII, 839 s "Tuli meestel tü

ütusel/ Kõverusi kohendada,/ Seal ei olnud sõnasol-

ki,/ Lõual ui e lõksutusi:". Kr. us-üiteline tuletis 

verbist tü^i j t.flm« (Hup. tüllitama 'lärmen, Unruhe ma

chen, viel zu schaffen haben'). W. tüütus 'Lärm, Un

ruhe, Störung, Tumult'. 

tüvikas 'tugevatüveline'; V, 362; "Kalevi poeg astub kop

li,/ Kisub tüvikama tamme,/ Kisub tamme juurte tükis/ 

Maasta ülesse malgaksa,". eR ja eP sõna, märgitud Kuu, 

VNg, Lüg, Vai, Khk, Trm, His. Hup. tüwi. tüwik 'dik-

ke Ende; Stamm vom Baume'. W. tüvikas Dt. 'stämmig, 

stark'. 

ü 

' uimastus' (Kp. 1961) ; XIII, 144: "Unerohu uim us

tusel,/ Kaetisrohu kammitsusel/ Viibisid sa, vennike-

ne,/ Pikaliste puhkamaie,/ Magasid seitse nädalat,". 

Hupelilt leiame adjektiivi uimane. Murdes kohtame sõna 
ui тараня VNg, Liig, Vai, Jäm, Khk, Muh, Hei, Mar, Mär, 

Var, Tõs, Tor, Hää, J uu, JMd, VJg, Trm, Kod, KJn, Puh, 
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Urv. Ei ole selge, millisel kaalutlusel asendas Кг. a 

u-ga, sest verbi kasutab ta üldlevinud kujul uimastama 

(XIX, 331). Oletatavasti võis selleks mõju avaldada 

verb uinuma. J. Peegli (1963: 90) andmetel on uimustus 

registreeritud ka VNg, nii et tegemist võib olla efi 

sõnaga. Ka W-s on uimustus mingite märgenditeta nagu 

rahvakeelesõna. 

uin 'uinumine' (Kp. 1961); XV, 33?! "Kuda uinu alustusel/ 

Unenäude ilmutusel/ Tõekirjad tumendavad.'*. uin esineb 

liitsõna osana kahtlase algupäraga laulus F 63, M 3îl» 

46, v. 11: "Suigutajad sängi sambas,/ Uinu-vahid vib-

bo-vinnas - ". Tõenäoliselt on uin Kr. tuletis verbist 

uinuma. W. uin pt. = uinus 'Schlaf'. Kreutzwaldil esi

neb liitsõna uino-rüppe sees 1840: 63. 

uinus 'uni' (Kp. 1961); III, 648: "Õhk jäi vaikseks, tuuled 

tukku,/ Uinusesse kõik se ilma.". Tegemist võib olla 

murdesõnaga, mille kohta andmeid on küll väga piira

tult. VII on selline sõna märgitud tähenduses 'uinak', 

Rõu on registreeritud adverb uinusiie. Hup. uinoma. W. 

uinus 'Schlaf '. 

ulatus; V, 90* "Aga silma ulatusel/ Midagi ei tähte tunda,". 

eP sõna, märgitud Jäm, Khk, Mar, Hää, JMd, KJn. Hup. 

üllatama. W. ulatus 'Reichen, Bereich, Tragweite, sil

ma ulatusel 'so weit das Auge reicht'. 

umbus 'purjusolek, uimasus, pohmelus'; VI, 7^Э' "Heitis ma

ha magamaie,/ Liigu umbust lahutama,/ Paksu pääda pa

randama,". Kp-s ebatavalises tähenduses kasutatud sõ

na. Hup. märgib sõna umbus sen 'im trüben od. Dunkeln'. 

See lõunaeestiline sõna on praegu ka murdes küllalt 

tuntud ja tähendab umbset olekut, näit. mingi asi, 

toit vm. võib halvaks minna umbses ruumi s - seistes 

umbuses. Selles põhitähenduses kasutab Kreutzwald seda 

sõna lö85: 113. Beitr. VII, lk. 140 annab tähenduse 

'im Trüben'. Eeposes esinevat ülekantud tähendust ei 

ole mujal täheldatud, ei esita seda ka W. 
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nmmj •jjnmis' (Kp. 1961); II, 914: "Saagu sõnum sügavas
se/ Mere Karusse magama,/ Kala kudusse kadumaI/ Uinugu 
œeista urkaaessa,/ Banne kui heliseb edasi,". Kp. vär
sid od võetud Kr. loodud rahvalauluimitatsioonist EV 
91» v. 142 - 147: "Saago, saago, ma sajatan,/Saago sõ
num sugavusea,/ Mere marussa magama,/ Kala кudussa ka
duma!/ Uinogo ummista urkanessa,/ Rntw kui eliseb eda
si,". nimi я-fc» on mingi seletamatul viisil moonutatud 

vorm, õieti on siin ilma ui ngJ. arusaadava põhjuseta 
lisatud sõnale « silp ta. W-s puudub. 

iinti я m» 'magama* (Kp. 1961); XV, 418i "Siru teles väs ind sel
ga/ Künka aarde kuivikule,/ Heitis aest' undamaie,/Kus 
ei enam kiasajaida/ Rahu tui nari rikumaie.". Samas tä
henduses esineb "^ям veel V, 151« Tuletise aluseks 
on substantiiv uni. Foneetiliselt samakujuline sõna 
esineb ka murretes, kuid hoopis erinevas - tähenduses, 
võrreldes eeposes kasutatuga. Ka Kp-s esineb (h^gn£gma 
kahel juhul oma üldlevinud rahvapärases tahenduses -
XIV, 692 ja VI, 626 (viimasel juhul on tähendus mõne
võrra ebaselge). W-s on märgitud tähendused 'träumen, 
auf's Ungewisse glauben, vermuthen', kuid puudub tä
hendus ' ma g» ид 1 . 

птярр 'koobas, urgas, maa-alune pelgupaik' (Kp. 1961); II, 

194: "Bit aga peret peitemaie,/ Pisukesi pillutama/ 

Uranguie, varanguie, / Pae paks» murrangule ; ". Värsid 
on loodud laulu EV 5» v. 18 - 22 eeskujul: "Eit võttis 
pillata perreta,/ Lahhutada lapsokessi/ Uranguie, va
ranguie/ Kivvi kildude seggaje,/ Pae pakso murran
gule ." . Kreutzwald (1956®: 25) ise selgitab sõna ит-япр 
tähendust kirjas Neusile, märkides, et see on maa-alu-
ne käik ja tuleneb sõnast urgas, urka. W. п-ряпр pt. 

•zerklüftetes Ufer'. 

urgasti 'urgas, urgastee' (Kp. 1961); XIII, 471: "Kummarde

le selga küüru,/ Lase alla libamiste/ Pugedes urgasti 
põhja.". Kr. ti-liiteline tuletis rahvakeeles tuntud 
sõnast urgas, mis esineb näit, rahvalaulus MML 2 C, v. 
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19: "Urgastesse uinomaie,/ Pääva paiste paisowaie." 
üldlevinud on urgas eP-a. üldisemalt kasutab Kr. sel
les tähenduses liitsõna urgastes. seda ka Kp-s, näit. 
ИII, 495: "Urgastee läks laiemaksa,/ Kasvis aegalt 
kõrgemaksa,/ Künni Кalevide poega/ Püsti peasis kõndi-
maie.", urgasti esineb ainult üksikjuhtornil. Kp. 1961 
märgib seda kui võimalikku trükiviga. W. on sõna siis
ki esitanud: urgasti pt. = urgas. 

un-pi тя •uuristama'î X, 270: "Kaval Alevi de poega,/ Uuris 

öösel urkakese/ Sõbra abil maru alla". Nähtavasti on 
verbi nii-r-iтя kasutamisel niisuguses tähenduses mõnin
gane alus eP-s, sest nii on ta margitud Juu. Ka V. on 
un-pi тя ühe tähendusena märkinud ' einen Falz einschnei
den, falzen, gergeln'. Samal viisil kasutab Kreutzwald 

teda ka 1840: 15. (Muidugi on mm-ia» niihästi varase
mas kirjakeeles, murretes koi ka eeposes üldisemalt 
tuntud hoopis teises tähenduses, nagu näit. V, 6J8: 
"Tuhnib tuuslaride talu/ Pikite ja põigitie,/ Iga koh
ta isepäinls,/ Uurib läbi röövli urkad,/ Nuusib läbi 
varga nurgad,". Selles tähenduses esineb verb uurima 
Kp-s neli korda, tähenduses 'uuristama' kolm korda.). 

V 

vagaline 'vaga1 (Kp. 1961); VII, 212: "Oh, sa venda vereah

ne ,/ Armul eksind poisikene!/ Miks sa vagalista verda/ 

Vihal läksid valamaie?". Kr. tuletis adjektiivist va
ga (Hup. vagga). Murded ja ka varasem kirjakeel tunne

vad adjektiivset ne-tuletist sellestsamast tüvest (Hup. 

vaggane). Kr. aga on loonud line-liitelise uue adjek

tiivi tõenäoliselt ainult värsimõõdu täiteks. Enamikul 

juhtudest kasutatakse ka Kp-s adjektiivi vaga. W-s va

gal ine puudub. 

vahendus 'vahejuhtum' (Kp. 1961), 'tüli, vaidlus'; XV, 531: 

"Et ei hiljem tõuseks tüli,/ Vaenuliku vahendusi.". 
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Kr. ug-liiteline tuletis verbist vahendama. mida vara
sem kirjakeel kasutab teonime vormis, hait. Hup. vah-

hendamirme 'Streit, Procès', samuti mujal. Nagu järel-

ds.ÜR, võime, 011 selletuvelised sõnad varasemas kirja

keeles seostatud tähendusega 'tuli'. Kp-s kohtame kull 

verbi vahendama hoopis tähenduses 'lahendama, selgita

ma' XVIII, 844î "Seal ei olnud sõnasolki,/ Lõualuie 

lõksutusi:/ Kangus pidi rammukatsel/ Vaidlemista va

hendama.". XX, 747 esineb verb vahendelema. mille tä

henduseks on kas 'vaidlema' või ka 'tülitsema': "Kos

tis Kalevide poega:/ "Miks me' aega, mehikene,/ Vahen-

delles peame viitma?". W-s on verbile vahendama antud 

tähendused 'verkehren, Geschäftsverkehr haben, proces-

siren, streiten', seega samuti kui varasemas kirjakee

les, kuid substantiivi vahendas tähendus on 'Spitze, 

spitzes Ende', viimane muidugi juba tuletisena adjek

tiivist vahe 'terav*. Kp-s esinev tähendus puudub W-s. 

y^hte-ranft 'vahtrapuust valmistatud' ; VII, 78: "Õlanukud õu

napuus ta,/ Käevarred vahterased,". vahterane on sise-

kaota vorm murdeti hajuvalt registreeritud sõnast, mis 

kujul vaht-rana esineb VNg, Lüg, Vai, Jäm, Muh, Kse, 

San, Eõu. Kr. kasutab seda adjektiivi ilmselt rahva

laulude eeskujul, kus see küllalt sageli esineb just 

kujul vahterane. näit. F 63» M 4: 1, lk. 22/3, v. 8: 

"Mul on õllad õigakused,/ Käevarred vahterised,/ Sõr

med sõsterelised,"; F 63» M 4: 1, lk. 33» v.6: "Käe

varred vahterased,"; EV 69» v. 19: "Kus on rangid 

vahterused,/ Kus on loka künnapuine,". Hup. vahher, 

vaht er. W. vahterane pt. *» vahterune pt. = vahtrane. 

vaiama 'vaiadega sulgema'; X, 234: "Jäta vetta võrkumata,/ 
Käikisida kütkemata,/ Teesi takistamata,/ Sissekäigid 

sidumata,/ Väljakäigid vaiamata;".Tõenäoliselt on siin 

tegemist Kr. tuletisega substantiivist vai (Hup. vai). 

Sama verb on küll registreeritud VII, kuid nähtavasti 

teises tähenduses, nagu osutavad näited vajUaB kanDu 
lutiki; tulirjG syaB üles va^iattuD. W. vaiama keilen'. 
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valkцда 'vaikima, vaibuma' (Kp. 1961); IX, 925* "Keha juba 

külm ja kange,/ Vaikus verevooiamine,/ S&da tuksul sel-
sanessa:". u-tüvelisena ei ole seda verbi m curds kart о -
teegis ega varasemas kirjakeeles. Ka Kp-s on seda ka
sutatud ainult üksikjuhtumil, millega paralleelselt 
kohtame verbe vaiki тя ja уяткппашя (vt. eri sõnaartik
lit). W. märgib vaiifiima võrdsena verbiga vaikne ma. Il
ma mingi viiteta kirjanduslikule algupärale leiame 
verbi vai kuma ka Wiedemann! (1875 s 235) grammatikast 
näitena u-sufiksiliste verbide kohta. 

vaikunema 'vaikseks jääma'; XX, 494: "Päikese peitev palge/ 
Videviku viludusel/ Saatis sõda suikumaie./ Veriet 
tooda vaikunema.". Kr. on ühe vokaali võrra pikendanud 
murdes esinevat verbi vai Imema, mis on kirja pandud 
Kuu, VNg, Tor, Eis, Кое, Trm, Kod. Samas tähenduses 
kasutatakse Kp-s ka verbe vaik-i тя ja уя-Игпм (vt. eri 

sõnaartiklit). W. vaikunema pt. = vaiknema. J. Peegel 
(1963: 91) märgib verbide vaikuma ja уяИптятд kohta 

järgmist: "vaikunema - vormi võiks vaadata kui enese
kohase u-sufiksi rakendami se juhtu, kuivõrd Kreutzwal
di puhul selle sufiksi teadlikust kasutamisest kõnelda 
saab. Murdesõnastikust vaikima ma ja уяткптя kohta ma
terjali ei leidnud, kuigi vähemasti viimati nimetatud 
verb Wiedemannist lähtudes peaks rahvapärane olema." 

valatama 'valama, voolata laskma'; IVIII, 390: "Jõgi voolas 
sula tõrva,/ Oja vaiku valatelles;/ Põlevalta laene-
telta/ Lehvitelles tulist lõhna". Kr. on lisanud ta-«; 
tele-liite verbile valama, ilma et see sõna tähendust 
oleks märgatavalt muutnud. Varasemas kirjakeeles kan
nab samakujuline verb tähendust 'vaatama', nagu Beitr. 
V, lk. 65 vallatama ja rahvalaulus F 63, M 4:8, v. 2: 
"Katso Heina Karo-pealta,/ Rehha Varsilta vallata./ 
Kas on niuges nitemaie/ Laddos Logo vottemaje,". vala-
telema esineb Kp-s ainult üks kord, üldiselt on sel
les  tä h e n d u s e s  k a s u t a t u d  r a h v a p ä r a s t  v e r b i  у я 1  я т я .  w.  
valatelema pt. = valama. 
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•qlftteAW vt. T»latA— 

vMgnifr'iir' 'valguda laskma, valguma panema' (Kp. 1961)} И» 
53 s "Kuhu meee võiks kuivikule/ Kanda galle kinnita
da,/ Varbilt vetta vaigutada.". Kr. rahvakeelepäraselt 
ta-liitega tuletatud kaasatiiv verbiet "ilf»« (Beitr. 
И, lkš I3O). On isegi usutavam, et tõeliselt on see 

murdesõna, mis kogudest juhuslikult puudub. Seda kin

nitab ka W., kus valgutama 'fliessen machen' on mär
genditeta, pealegi on lisatud sõnaühend vaati valguta-
ma 'ein Fase an dem einen finde lüpfen, um die letzte 

Flüssigkeit auslaufen zu lassen'. 

уцт 'valjuks, tugevaks tegema' (Kp. 1961); Ш., 179: 

"Kui ei sorteilaste kelmid/ Poleks olnud päävapaistel/ 

Vihmasaul vihtlemisel,/ Hõiakolla suitsendusel/ Vasta 

hoopi valjustatud,/ Siisap oleks toonud surma/ Kange-

mehe kolkimine.". Kr. sta-liitega tuletatud verb ad

jektiivist vali, val.iu. mida Kp-s korduvalt kasutatak

se tähenduses 'karm, kuri' ja ka 'tugev'.Tuletise alu

seks võib olla ka substantiiv vai .i us (Hup. val .lus 
' Strenge, Schärfe ' ). Murdes on verb уяТ iii.qt.ama kir j а 

pandud Tor, kuid tähenduses 'käratsema' . 1. v«i i.iataiM 

'streng sein, hart behandeln; kräftigen, stärken, ab

harten' . 

тгяПяпЛяия 'lahti päästma' (Kp. 1961); KV,856; "Läksid pii

ga peastemaie,/ Kana kullilt kiskumaie,/ Varga küüsist 

vallandama.". Kr. nda-liitega tuletatud verb tüvest 

vall* (Hop. vgüäle, vallal 'los, offen, aufgethan; 
frey, ledig, ungebunden'). ̂ ]1япДяид on kirja pandud 

ka Juu, kuid ilma tähenduse ja näiteta. Khk on sama 

verb registreeritud tähenduses 'ametist lahti tegema'È 
Heed on hilised kirjapanekud ja sõna on tõenäoliselt 

alles kirjakeele kaudu murretes levinud. Igatahes on 

see uks neist sõnadest, mille Kr. Kp. kaudu kirjakeel

de on toonud ning ais hiljem, kuigi mitte just algses, 

siis veidi muutunud tähenduses on leidnud laialdast 
kasutamist,W. iandam« pt. 'befreien'. 
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valli 'valge härg* (Kp. 1961)} UI, 662: "Kiuda kBnnab,sel

ga nõtkub,/ Valli veab, paa väriseb.". Tegemist ob 
rahvalaulusõnaga, sest ka Kp. värsid on loodud rahva

laulu eeskujul - F 63, M 3: 1, 118, v. 20: "Kiudu kan
nab, selga nõtkub,/ Vai veab, pea vabbiseb." W-st leia

me sõna vall 'weisser Ochs' märgenditega pt. ja d. See

ga ei ole selge, kas Wiedemann pidas seda luulekeelse 

algupäraga või eL sõnaks või koguni eL rahvalaulude 
sõnaks. 

valvas 'valvas' (Kp. 1961); II, 6?0i "Ole valvas, vahva 

meesi,/ Et suil' mõõgast mõrtsukada,/ Sõasahast sur

ma jada,/ Kättetasujat ei kasva.". Kr. us-liiteline tu
letis verbist уя~1 уятя või ka substantiivist valv (W. 
valv 'Wachen, Wachsamkeit'). Nii varasemas kirjakeeles 

kui ka murretes esineb üldiselt valvas (Hup. valvas). 

Kp-s esineval kujul ei ole teda kusagil kasutatud.Tu

leb märkida, et valvas esineb ainult sel iibel korral, 

üldiselt kasutab ka Kr. adjektiivi valvas. Selle sõna 

tüvevokaalis ei ole Kr. üldse kindel olnud.Baiteks ka

sutab ta samas tähenduses 'valvsatel,vaivsail* ja täp

selt samas sõnaühendis, milles esineb valvus.veel val

val Sil mi 1 - valvel silmil ja valval silmil. Ka W. an

nab sõna valv kahe eri tüvevokaaliga valvu ja valve. 

Sõna valvas leiame W-st ainult substantiivina tähen

duses 'Aufmerksamkeit, Wachen', valv us .niurdevasteid or 

tulemusteta otsinud ka J. Peegel (1963: 90)« Ta lisab 

siiski, et "murdeti on vastavast verbist ka u-lisi 

vorme "valvo-): Muh, Lai, Ksi, Puh vajuma; Hei va

lume, mis vaatlusaluse sõna kohta midagi kindlamat ei 

paku." 

-p-anrip-hnя 'vanne, vandumine' (Kp. 1961); XX, 850; "Kuda mõõ

gal' antud käsku/ Soomesepa sajatusel,/Valmistaja van-

netusel/ Sulle surma sigitama,". Kr. tus-liiteline tu

letis substantiivist vanne (Hup. vanne). W-s puudub. 

varana 'varik, paks mets, padrik; vare'; IX, 194$ "Eit aga 

peret peitemaie,/ Pisukesi pillutama/ Uranguie, varan-
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gaie,/ Рае paksu murranguie;". Kp. värsid on loodud 

laulu EV 5* v. 18 - 22 eeskujul: "Eit võttis pillata 

perreta,/ Lahhutada lapsokessi/ Uranguie, varanguie,/ 

Kivvi kildude seggaje,/ Pae pakso murrangule." Sõna 

^(я)гяГ|Р; tähendus on olnud mitmel korral arutlusob

jektiks Kr. ja Neusi kirjavahetuses. Esialgu väidab 

Kreutzwald (1956®: 25), et тдтяп? tuleb sõnast vaarlk. 

vääriku 'tihe mets'. Neusiie on niisugune seletus kaht

lasena tundunud, mille mõjul ka Kr. ise kahtlema on 

hakanud. Hiljem kirjutab Kreutzwald (1956^:56 - 57): 

"Omas seletusviisis siga olen ma Teie teravmeelse asja-

arutuse tõttu kõikuma hakanud ja usun peaaegu, et tu

leb Teie arvamisega nõus olla, et varanguie tuleb sõ

nast vare, ein Steinhaufen; kuid parajal puhul tahan 

ma enam-haritud eestlastelt selle kohta teadust muret

seda." W. vaarang pt. 'Höhle'. 

varasilta 'varaselt, vara' (Kp. 1961); XIII, 620: "Läksin 

lustil kõndimaie,/ Varasilta vaatamaie;". Värsid on 

loodud Lt. 12, v. 14-15 eeskujul: "Läksin metsa kõn

dimaie,/ Varrasilt vatamaie." Murdes esineb varaselt 

Jõe, Lüg, Jõh, Vai, Iis, Khk, Var, Hää, His, Juu, VMr, 

Lai, Kod, Ksi, Krk, Krl, Har. Hup. varratselt 'früh'. 

W-a puuduvad nii varaselt kui ka varasilt(a). 

vargel 'varga viisil, vargana' (Kp. 1961); IV, 61: "Soovis 

Soome tuuslarida,/ Tuuletarka tuuseldama,/ Vargaküü-

nist vemmeldama,/ Böövelida rookimaie,/ Et ei enam 

naiste röövi,/ Neitsi vargel võrgutusi/ Seie ilma si-

ginekse.". Kr. i-liiteline tuletis substantiivi varas 

(Hup. varras) genitiivist. Tuletise aluseks võiks olla 

ka substantiiv varg. gen. vara, mis W-s on võrdsusta

tud sõnaga varas ja kuulub usulise kirjanduse keelde 

ning pärineb saarte murdest. Murdesõnade kartoteegis 

niisugust sõna ei esine. Vaadeldav vorm vargel võiks 

olla nimisõna varg e-mitmuse adessiiv.On võimalik veel 

kolmaski seletus: vargel võib olla da-infinitiivi ades
siiv verbist vargama. Arvestades vargel tähendust,on 
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viimane seletus ehk kõige usutavamgi. W-st leiame sõ

nad vargal, vargil.•vargale. vargile. kuid puudub var
gel. 

värin 'müra' ; IX, 924: "Nõnda vaikis vaenu värin/ Nõnda ka

dus sõa kärin.". Murdesõna, mida on registreeritud 

saarte, lääne- ja lõunamurdest: VII, Muh, Mar, Kse, 

Tor, Hää, Pit, Trv, His, Krк, Puh. Kp. värsid on pärit 

Kr. regivärsilisest luuletusest (Kp. 1961: 206) EV 91» 

v. 156 - 157: "Nõnda vaikis vaeno värin,/ Nõnda kadus 

sõa kärin." W. värin 'Sausen'. 

varistama 'poetama, variseda laskma, varisema panema' *, I, 

251: "Kui on ruuge rüki leikus,/ Siis ta kasteta ka

bistab,/ Udu vihmada varistab."; XVIII,202: "Kesse ime 

ilmumista/ Naljakamat enne näinud!/ Kulda kellakese 

kõlin/ Varistelles võrgukesed,/ Lõhkus nõia nöörike-

sed/ Silmapilgul silma eesta.". varistama on eB ja eP 

sõna, registreeritud Kuu, VNg, Liig, Jõh,Vai, Jäm, Khk, 

VII, Muh, Amb, JMd, Koe, Kad. Hup. märgib selle sõna 
tähenduseks« stark schütteln'. W. тгя-ri я-Ьятя 'fallen ma

chen, schütteln', varistelema pt. Freq. von varistama. 

Kreutzwaldil esineb varistama ka 1854: 15: "Varistavad 

Vene odad/ Turgilaste päida maha." 

varistelema vt. уя-pî я-Ьятя 

var.iulik 'varjuline, varjatud' ; XII, 524: "Mõõka tehti sa

lamahti/ Vaikses varjulikus koeas,/ Peitelikus kalju 

põues.". Kr. lik-liiteline tuletis substantiivist va

ri. gen. var.i u. Hup. var.i one. var.i oli nne. var.i ui dane. 

var.iulinnft. Sellest tüvest lik-tuletise esinemise koh

ta varasemas kirjakeeles või murretes puuduvad andmed. 

Ka eeposes esineb see sõna ainult vaadeldaval üksik

juhtumil, rohkem kohtame selles tähenduses adjektiivi 

valuline. W. esitab selles tähenduses mitmeid fonee-

tilisi variante ja erinevaid tuletisi, kuid lik-liite-

ga tuletatud adjektiiv puudub. 

var.i undus • var j ustus, vari ' (Kp. 1961) ; XII, 102: "Videviku 
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varjundusel, / õhtu katva бIma alla/ Tormab muidu vana 

Tühi,". Kr. ndus-liiteline tuletis substantiivi vari 
(Hup. varri) genitiivist. W. -д-я-r-jnnriпя pt. 'Beschat

tung, Decke'. 

varreline *vartega kaetud'; XVI, 298: "Sõidan teeda triibu

list»,/ Veeren võõrast vesirada;/ Mis ei marja varre-

lista,/ Hõbelõnga loogeliste,/ Kulda lõnga keerülis
ta.". eB ja eP sõna, margitud Jäm, Khk, Tor, Haa, J Md, 

VHg. Hiitena esitatud värsside aluseks on ilmselt rah

valaul Lt. 39» v. 3 - 5$ "Sõidan teda tribelista/ Maa-

da marja varrelista/ Õbe lõnga loogelist". W. varreli
ne = varrene ; - pt. = vars. 

yafitAHt-iir 'takistus' (Kp. 1961); IV, 191: "Kaugela on minu 

kaasa,/ Vette taga armukene,/ Kaugel on, kaugel nähik-

se;/ Vahel palju vastastikku:/ üks oli suur ja laia 

merda,". Kr. on stik-liitelise tuletise saamid murde

lisest adverbist vasta. Arvesse tuleb ka adverbi vas

tastikku (Hup. vastastikko 'entgegen, gegen einander, 

gegenüber') mõju. Tänapäevases tähenduses kohtame sõ

na vastastikku ka rahvalaulus EV 68 В, v. 3: "Raisin 

ridad rinnustikko,/ Vannad häilud vastastikko,". W. 

vastastik 'entgegengesetzt, entgegenstehend, gegensei

tig, Subst. Hinderniss', Wiedemanni (1875) grammati
kas stik-liite näidete hulgas on vastas-hik- ainult tä

henduses 'gegenüber stehend', puudub substantiiv vas

tast ik. On tõenäoline, et tähenduse 'takistus' on sel

lele sõnale omistanud siiski Kr., kuigi W-s mingeid 

lisamärkusi ei ole. 

vftftT'andi^^ 'veerandi võrra, s. o. umbkaudu' (Kp.1961); XII, 

23: "Siisap võib ehk, vennikene,/ Mõttes meeletuleta-

da,/ Võid ehk lugu veerandile,/ Asja poolilt arvadel-

la:". Kr. la-liiteline tuletis numeraalist уййт»япД 

(tuntud murdes üle-eestiliselt; Hup. verandik). W-s 
veerandila puudub. 

•o-Pft-ranp- 'loojumine' ; I, 198: "Kuul on kolmi ammetida,/ Kuus 
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veel ise toimetusi;/ Korra tõuseb koidikul,/ Tabel pïa-

va veerangul,/ Korra pääva tõusengul;". Rahvalaulusõ-

na, võetud koos värssidega laulust EV 3 1, v. 16-19$ 

"Kuul on koi mi ammetida:/ Korra tõuseb koidikul,/ Wah-

hel päva verangul,/ Korra päva tousangul." Murdes esi
nevaist on vaadeldavale sõnale lähim MMg г>»ата vaor^. 

W. veerang 'Neigung, Senkung', päeva уяатяту 'Sonnen

untergang, Westen'. 

veeretille 'veeretada' (Kp. 1961); IV, 156: "Jättis rippas-

kïille jalad,/ Varbad vette veeretille,/ Labad laente 

langudele,/ Kedred voode kiikevale,". Tuletis verbi 

TflflTsitaiM (Hup. veretama. verst^ma, veritses) tüvest. 

Sõna on loodud rahvalaulukeele eeskujul (vt. sõnaar-

tlkleid кõpsatiile. laksatille. raksatille) ja oma 
olemuselt on niisugused sõnad J. Peegli (1961°: 52) 

arvates da-infinitiivi instruktiivid adverbi funktsi

oonis. W-s puudub. 

veeretus 'veeretamine, viimine, tõukamine'; XX, 623: "Kuhu 

vihma veeretusel,/ Palavuse pakkitusel,/Marutuule möl

lamisel/ Vintsund keha kulletile/ Puhuks pani puhka-

maie.". Hajuva murdelevilaga sõna, märgitud Khk, Tor, 

Hää, Koe, San, Plv, Se. Hup. veretama. W. veeretus 

'Neigen, Wenden, Drehen, Hollen, Wälzen'. ; 

к vt. Kp. 1961 lk. 440 - 441. 

vehid 'vehklemised' (Kp. 1961); XVI, 891: "Laske viiraalis-

te vehid,/ Hõbe oda välgutused,/ Kulda kilbi kõigutu-
sed". Tuletise tüve kohtame verbis удынim ka varase

mas kirjasõnas, näit. Hup. vehhima, vehklema, vahtJ 

W. vehk, gen. vehi 'Fechten; Flimmern, Blinken'. 

vflhifiRi 'vehklemisega' (Kp. 1961); IX, 211: "Kesse võõraid 

mere kaudu/ Viru randa veeretavad,/ Kangeid kaelalei-

kajaida,/ Rohke käega röovijaida;/ Kuida tähte tun

nistanud,/ Taevas vehklel teada annud.". Tuletis ver
bist -p-ghv-iinw või vfthk-isma (Hup.vehhima. vehklema). Tä

henduse järgi otsustades võiks siin tegemist olla subs-
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tantiiviga vghke^, gen. vehkle, mis ongi margitud W-s 
tähendustes 'Fechten, Fechter1 (gen. vehkli). Murdest 

registreeritud sõnadel vghkel^vehkgl aga ei ole tä

henduslikult palju ühist eeposes esinevaga: Poi, Muh, 

Bid, Han kannab see sõna tähendust 'tooder, meremark'. 
Kp-s tundub vfthk-i я j olevat siiski muutumatu sõna või 

da-infinitilvi adessiiv adverbi tähenduses. 

veikelane 'väikelane, väike inimene1 (Kp. 1961); 'kaabus*; 

irv, TO?: "Kalevide kange poega,/ Kes veel veikelase 

kueul/ Soovikubar käessa/ Taga seina seisanessai". Kr. 

lane-liiteline tuletis adjektiivist väike. murdeti ja 

varasemas kirjakeeles veike (Hup. veike. vj^kenne). W. 

veikelane. vSik-a^япя 'kleinlich, etwas klein', see

ga peamiselt adjektiivina, millel on kindlasti rahva

keelne alus, sest ka Beitr. IX, lk. 134 on märgitud 
vftiicfti япя 'kleinlich'. 

'vesine' (Kp. 1961); XII, 279: "Virtsus raba, ve-

siline,/ Piiras ümberringi paika,/ Kus ei olnud kuivi-

kuda/ Tahedamat sängi tarbeks.". Kr. line -liiteline 

tuletis substantiivist vesi. Varasem kirjakeel ja rah

vakeel tunnevad substantiivist vesi loodud ne-sufik-

silist adjektiivi vesine (Hup. vessine). Kr. loodud 
Üne-liiteline sõna on tarbetult pikk. W-s puudub. 

im 'vetitama, vettida laskma' (Kp. 1961); XI,4-78: "Ka
rastanud seitsmel kaevul,/ Vettind mõõka seitsmel vee-

la,/ Seitsmel märjal mõõga tera.". Samas tähenduses 

esineb see sõna rahvalaulus MML 3, v. 24: "Tuule tõs

tis tammekese,/ Vihma vettis väätikese," (saksakeelne 

vaste 'wässerte'). (Teisel juhul esineb vetti шя Kp-s 

oma tavalises tähenduses 'vees ligunema': IV,150: "Ka-

levide kange poega/ Siruteles väsind selga,/Vesil vet

tind klilgesida/ Vasta kalju rüngastiku, ") . W-s on vet

tima tähendustes 'nass werden, im Wasser liegen oder 

quellen, vom Wasser durchzogen werden1; siin on ka 

verb vetitama 'durchwässern, vom V/asser durchziehen 

lassen'. 
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vihadus 'vihasus, vihastus' (Kp. 1961)} XVI, 965* "Kalevi 

poeg kahetsema/ Vihaduse vandumista,/ Misga surmand 

sigidused/ Põhja põllu peenderalta.". Hajuva murdele-

vilaga sõna, tähenduses 'vaenulikkus, kibedus* margi

tud VNg, Khk, JMd, Kod, KJn, Trv. Hup. vlhha. W. yi.ha-

dus 'Zorn, Bosheit, Bitterkeit, Scharfe'. 

viibiline 'viibija, viivitaja'} XIV, 407* "Haudakepi nuht

leb rampa,/ Vaskne vitsa viibilista.". eB sõna, kirja 

pandud VHg ilma tähendust märkimata, kuid lisatud on 

näide, mille järgi võib otsustada, et ta esineb seal 

samas või väga lähedases tähenduses: vxpiïliste tao on 

vilelsamB. (Samast tüvest on Kr. tuletanud sama tähen
dusega sõna viiblane. mis esineb 1860: 165 - "viimaks 
ronis ta vihaga sängist ja läks laisku viiblasi otsi

ma."). Hup. vibima. W. viibiline pt. 'säumig'. 

viigul 'viimisel, tõukel* (Kp. 1961)} IV, 50** "Vahutaval 

laente veerul,/ Laente kiigul,tuule viigul/ Kadus kan

gelase poega/ Saare taadi silma otsast.". Kr. tuletis 

verbist vi ima (Hup. virna)* £ ilmumist sellesse sõnas

se võis mõjustada samas värsis esinev sõna kiigul. Oh 

võimalik ka teistsugune seletus. Sõna viigul võib olla 

adessiiv substantiivist viik.mille W. esitabki märgen
diga pt. tähenduses 'Bringen, Tragen'. Kui lugeda vilk 

substantiiviks, siis on siin tegemist päris rahvakee-

lepärase tuletisega ühesilbilistest pika vokaaliga 

lõppevatest verbitüvedest, nagu söök, jook, saak, löök 

jne., kuigi need kõik on i-tüvelised sõnad. 

viiт>яя~Ьятя 'vääratama, libisema' ; II, 406: "Komistades kün

ka vasta/ Väsind jalga viirastie:". eB sõna, margitud 

Lüg. W. yi 'verderben, einen Unfall haben, be

troffen werden von einem Spuk, plötzlichen Schaden, 

spuken*. 

viiruma 'joont tõmbama' (Kp. 1961); IX, 482: "Kui oli Har

ju algamata,/ Järva piired raeamata,/ Viru piired vii-

rumata?". Tuletis substantiivist viir (Hup. viir 
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'Strich, Abriss, Zeichnung'). tud-partitsiip seilest 

verbist esineb juba Hup-s: virotud ette 'abgezeich

net* , mistõttu siin ei saa juttu olla Kr. tuletisest. 

W. viircuaa '(gekrümmte) Linien ziehen, zeichnen, be

zeichnen' ê 

Yiisakaste 'viisakalt'; XV, 515» Tike mal ta paeatelles,/ 

Viisakaate jutu vestes/ Tutvustasid mehed targad,/Sõb-

rustasid sellikesed.". Hajuva murdeleviiaga sõna, mär-

.gitud kujul Yl1 Haa, Ksi, KJn. Ka Kr. kasutuses 

olnud rahvalauludes kohtame seda sõna kahel juhul, ni

melt F 63, M 3: 1, 57, v. 2:"Ikka teenin rikkast mees-
ta,/ Rikkast meesta, viisakaeta!" (siin võib küll te
gemist olla adjektiivi viisakas partitiiviga); F 63, 

M 3: 1, 244, v. 2t "Lass' agga laulud laddusahhe,/Lau-
lo-Tisid visakaste/ Laulo-luggud lustilista/Kandle ke-
li keeritada:". Hup. visakas. W-s viisakaste puudub. 

viiailiste 'viisipäraselt, korralikult'; IV, 590 : "Tehti 

kenad elutoad,/ Kallid kaubakamberid,/ Vikitie viisi-

liste,/ Tasutie targaliste.". Kr. liste-liiteline tu
letis substantiivist viis (või ste-1 iiteline tuletis1 

adjektiivist viisiline. mille esinemise kohta iseseis

va sõnana ja niisuguses tähenduses puuduvad andmed). 

Murdekeelest on märgitud adjektiivi vi i я-п i к Ris ta

henduses 'viisakas* ja Trm 'korralik'. W-s viisiliste 

puudub. 

viitekene 'ajaviide, lõbustus'; XV, 27: "Videviku viiteke-

sed.". eL sõna, märgitud Trv, Plv, Vas. Õigupoolest on 

käesoleval juhul tegemist deminutiiviga substantiivist 

viide, mida aga Kp-s ei esine. Kull kohtame siin sa

mast tüvest ja samas tähenduses sõna viit :viidu, näit. 

I, 783: "Minu hella eidekene,/ Eks sa tea noore vii

tu,/ Vaeselapse lustisida?" viit esineb ka varasemas 

kirjakeeles, nimelt Mull, lk. 117, ja rahvalaulus EV 

3D, v. 41: "Minno ella tadikenne,/ Eks sa tea nore vi-

to?". Hup. viitma. W. viitekene dimin. von viide 'Ver

weilen' . 
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viival 1(ära)viimisel* (Kp. 1961); V. 580: "Tohi teab, kas 

tuule tiival,/ õhukese õlmadela,/ Sala saadikute vii

val/ Leske Linda lennanud?". Tuletis verbi (Hup. 

virna) v-partitsiibist. On võimalik, et sõna tulekski 

pidada v-partitsiibi adessiiviks, mida siin kasutatak

se substantiivi tähenduses. W-s viival puudub. 

v-ikfti Дятя 'vikkelkirja kuduma, vikkelkir j aga kaunistama1 ; 

VTII, 191: "Siidi sukke vikeldanud,/ Heitnud heledad 

lõngad,/ Kaunistanud kallid kangad;". eP sõna, margi

tud Khk, Muh, Mar, Mär, Vig, Eis, Sim, KJn. Hup. vik-

kel. W. vikeldama pt. 'Zwickel stricken*. 

vlkeline 'vikkelkirjaline * ; I, 309; "Too mulle kued.kalevi-

sed,/ Särgid udu siidilised,/ Käiksed kulla kirjali-

sed,/ Vikelised villasukad,/ Literissa linikud,**. Ha

juva murdelevilaga sõna, märgitud kujal чн k-ke] iрд KJn 

ja Eõu. Häitena esitatud värsside loomisel on nähta

vasti eeskujuks olnud rahvalaul EV 3 0, kuid selles ei 

esine sõna vikeline. Kr. on laulu tublisti Umber sõ
nastanud. Teisel juhul - IV, 717 - esineb vik-aiiпя 

Kp-s pseudorahvalaulust (Annist 1961: 484) ülevõetud 

värssides: "Nõgismustad nõianöõrid/ Tegid nurgad nur

geliseks,/ Tegid viilud vikeliseks,/ Paenutasid seina

palgid/ Parajaste paarimaie." (vastavad värsid pseudo-

rahvalaulus EV 27, v. 5 - 9: "Nõggismustad nõija nöö

rid/ Teggid nurgad nurgeliseks,/ Teggid vilud vikkeli-
seks,/ Painutasid seinapalka/Parrajaste parimai е."). 

Oma kirjas Eeinthalile selgitab Kreutzwald (1956^:550) 

sõnaühendi vikelised viilud tähendust, märkides, et 

need on kirjuks nikerdatud lauast kaunistused, mis pai

gutatakse õlgkatuse otstesse nagu hakid. Samasisulise 

seletuse on Kreutzwald (1956^:38) andnud Neusile: "Vi

keliseks lõigatud - sõnasõnalt gezwinkt .vikeliseks te

gema - nad tegid nikerdusi." Nii näib olevat tõenäoli

ne, et see murdes juhuslikult registreeritud sõna on 

Kr-le tuttavaks saanud rahvalaulude kaudu. Hup. vifc-Vai 

'Zwickel (im Stricken)'. W. vi k-el ine 'Zwickel enthal

tend, bunt1. 
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vikerlane vt. Annist 1961: 432 -433. 

vt. Vitaline 

iHTrir-j'tahuma, välja raiuma' (Kp. 1961); 17, 590, 592: 

"Vikitie viisiliste,/ Tasutie targaliste./ Viis oli 

kervest vikkimas,/ Sada saagi saagimas,". Hajuva mur-

delevilaga sõna, märgitud tähenduses 'lupjama, libe

daks tegema* Tor, Eis, JMd, Kad, KJn ning tähenduses 

'laudu servaga tihedasti üksteise vastu asetama' Ban. 

Heed murdelised tähendused sobivad ka Kp-s kasutatud 

sõnale. Rahvalauludes kohtame verbi vi.kkima samasugus

tes värssides, nagu ta esineb eeposeski, näit. F 63, 

M 3« 1, 50, v. 9 - Ils "Vikkiti ja vina lauad./ Viis 

olli kervest vikkimas/ Sadda sagi sagimas,"; EV 70, v. 

7-Ю: "Tehti kallist kaubakirsto, / Vikkitie vinalae-

va./ Viis olli kervest vikkj massa,/ Sada sagi sagimas-

sal" On selge, et Kr. kasutab seda verbi just tema kä

sutuses olnud rahvalaulude eeskujul. Ta annab seletuse 

vikkj ma tähenduse kohta oma kirjas Eeinthalile 17. X 

1859 järgmiselt: "Viis oli kirved -o-ik-Viтяя, 'Fünf der 

Beile waren glättend', s. о. nad tahusid palke,et need 

näeksid välja nagu vikitud sein." (Kreutzwald 1956f: 

550). Hupeli sõnaraamatust leiame selle verbi murdes 
laiemalt tuntud tähenduses 'tunchen1. W. vik-k-im» fl) 

tünchen, weissen, mit Kalk bestreichen oder bewerfen; 

2) behauen, beschneiden, zwicken'. 

vilak *viilakas' (Kp. 1961); XVII, 138: "Me'e söödaks ta 

sealihala,/ Kasvataks kana manala,/ Võiaks või vilaki-

la,/ Paneks padjula magama,". Seda üldtuntud sõna on 

Kr. siin kasutanud foneetiliselt moonutatud kujul. Hu-

pel on sõna esitanud pika i~ga tüves: vilak 'ein Stück 

Brod'. Lüg on märgitud viilakas ja vilakas. kusjuures 

viimane on väga tõenäoliselt üleskirjutamise viga. 

Teistes murrakutes esineb üldiselt viilakas. Näitena 

toodud Kp. värsid on pärit rahvalaulust MML 9 B, v. 
63$ "Ma söödaks ta sea lihala,/ Kasvataks kana munala,/ 

Võieks või viilakille,/ Paneks padjula magama,". Ka W. 
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esitab sõnad vilet ja vilakas hoopis teistes tähendus

tes: 'schlank, lang aufgeschossen; Prügel, Knüttel*; 

tähenduses 'Brotscheibe* aga viilak. viilakas. 

viiudus 'vilu olek, jahedus'; VII, 11: "Hüüdis õhtu viiudu

sel" . Khk ja KJn registreeritud murdesõna. Hup. vlllo. 
W. viiudus 'Kühle1. 

vindsuma 'roiduma' ; Uil, 89: "Kastevilu karastusel/ Puhkas 

kangelase poega/ Vinds und keha väsimusta."; V, 48: 

"Istus väsind vennikene/ Kõrge kalju riinka peale,/ 

Vetteveerul vintsund liikmeid/ Hatukene puhkaBaie;". 

eL sõna, märgitud Krk, Hei,Puh, Krl. Teistes murraku

tes esineb tavaliselt vindum§. (vints»™« on kasutu

sel juba varasemas kirjasõnas, kuid esineb seal teis

tes tähendustes: Hup. vintsu ma. ' schmauchen, nicht 

recht brennen', Beitr. IX, lk. 1J8 vi тгЕяптя 'sich hin 

und her bewegen*). W. vintenm« (vinsuma) '1) sich hin 

und her bewegen oder geschleudert werden; 2) ermüden, 

matt werden, schmauchen, nicht recht brennen*. 

vingel 'vingumisega, vingudes' (Kp. 1961); XIX, 1040: "Aga 

haual ei avaldust,/ Kalmu künkal ei kuulutust./ Vin

gel laened veeresivad,/ Ohkel tõusis tuule hoogu,". 

Kr. 1-liiteline tuletis verbist vinguma (Hup. vingu

ma. vingma). Juba varasemas kirjakeeles esineb sel
lest tüvest adverbiaalne tuletis vingul (Hup. vingul 

kdnnelema 'fein od» weibisch reden'). Kp-s esineb ka 

substantiiv ving, gen. vingu ' vingumine * (VI, 725)-, 

mis samuti on tuntud varasemas kirjakeeles - Hup. 

ving 'das Klatschen*, piitsa ving 'das Klatschen mit 

der Peitsche *. Tor on ving registreeritud tähenduses 

'vile*. Substantiivi ving tähendust selgitab Kreutz

wald (19561: 415) kirjas Sjögrenile järgmiselt: "Vin

gule juures, salm 12, rida 4, ei tohi Teie karmu ega 

vingumist taga pärida, vaid "rõõmukära"; viimases tä
henduses tarvitatakse sõna Virumaal väga sagedasti, 

näit. meil peeti suurel vingul pulmad, s.t. meil pee

ti pulmad suure rõõmukäraga." Vormi vingul võiksime 
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lageda selle substantiivi adessiiviks, v-i npgi aga kuu

lub tõenaoliselt adverbide hulka. W—s viпр-яТ puudub. 

Kreutzwaldil (1885: 63) esineb sõnaühend a vinpai. 

vinnaakille 'vinna' (Kp. 1961); XVIII, 440:"Aabuküttid kal

da Kares/ Seadvad vibud vinnaskille,/ Laskvad noolid 

lendamaie,/ Talisaste tuiskamaie;". Kr. skille-liite-

ga tuletatud adverb kas substantiivist vinn (Hup. vin) 

või verbist yi nn»»« (Hup. vi плата). Adverbi vinnaskil. 

•»-ЦррдяЬ-т "j ft kohtame nii W-s kui ka Wiedemanni (1875) 

grammatikas, mõlemas viitega luulekeelsele päritolule. 

vi nti^ni^ vt. vi ndRniM 

virgalt 'virgasti'; III, 272: "Kargas lipsti*, kanna peale,/ 

Virgult jala võõrastele,/ Sammas julgest' üle õue,". 

Rahvalaulusõna, esineb F 63, M 3* 1, 253, v. 12: "Tul

ge virgult verre veiled!/ Tulge nõvo nõude maie:". Hup. 

virgaste. W-s on registreeritud virguste. paudub vir

galt. J. Peegel (1963» 90) on osutanud selle üldiselt 

д-tuvelisena kasutatava sõna u-tiive murdelisele pärit

olule (Mar, Mär, VKg, Vai). 

vise; III, 33: "Paiskas kotist kurjalaisi/ Võimsal viskel 

kalda peale". eP sõna, märgitud Jäm, Khk, Trm. Eeposes 

esinevate vormide viskel ja viskedela põhjal on raske 

otsustada, missugusena kujutles Kr. selle sõna algvor

mi. W-s näiteks puudub nominatiivivorm vise.selle ase
mel märgib ta vigk, gen. visu ja viske. gen. viske. 

mõlemad tähenduses 'Wurf . Kui lugeda algvormiks visk. 

siis oleks meil tegemist juba varasemas kirjakeeles 

esinenud sõnaga, sest Hupeli sõnaraamatust leiame ver

bi viskama kõrval ka sõnauhendid-liitsõnad visk-lab-

bidas. visk- või viske lap.io 'Wurfschaufel' (ka siin 

võiks olla tegemist genitiiviga substantiivist vise). 

volilik 'võimas* (Kp. 1961), 'täievoliline, piiramatu või

muga'; XIV, 372: "Voliliku kange käega/ Valitseb Sar

vik valdasi;". Kr. lik-liitega loodad adjektiiv rahva

keeles üle-eestiliselt tuntud substantiivi voli alu
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sel, mida kasutab ka varasem kirjakeel (Beitr. И, lk. 

141). voli esineb mitmetes tähenduslikes varjendites, 
millest põhilised on 'õigus' (näit. Puh -mul o* nfiiP 

sftr voli kägn teïta mes ma tahà) ja 'või»' (näit. Khk 

j о tä sis omà pere-mèhè voli p^àB nâittçdg; Pha mSisa 

ärral o^i sur vo^i). Viimasele neist toetub Ir. tele-
•hiR t'àhend nsi i triii "h. (VBg on kirja pandad voli-tirest 

tuletatud adjektiiv yo1jj?n?- Kahjuks ei võimelda li

satud näitelause sie lafrs on voliïline öelda midagi 
täpsemat sõna tähenduse kohta. Teistes murrakutes esi

neb vni j 1 j np ainult liitsõnas Л1""ул1 "*? - Hähtavaeti 

tuleb W-le toetudes täpsemaks pidada adjektiivi voli-

lik teisena märgitud tähendust 'täievoliline, piirama

tu võimuga' , sest W. annab iiv 'befugt, aneinge

schränkt' . Küsitavaks jääb, kas siin on tegemist rah

vakeele sõnaga, nagu näib arvavat Wiedemann. 

voolas 'mõjus' (Kp. 1961); VI, 411: "Seitsaeid suga sõ-
nasida,/ Sündsamaida rammu sõnn,/ VooIsamaida võimu 

sõnu/ Kuulsa mõõga kuningale.". Sama sõna esineb VI, 

3bÖ veel teistsuguses tähenduses: "Kuulsat mõõga kn-

ningada/ Oli mõni aasta teeda/ Vana Kalevide taati/Kn-

da tarbeks käskind teha,/ Voolsal hoolel valmistada,/ 

Targal kombel toimetada.". Viimasel puhul märgitakse 

Kp. 1961-s sõna tähenduseks W. järgi 'innukas', voolas 

ei ole Kr. loodud sõna, see esineb varasemas kirjakee

les ja murretes, kuid eeposes, vähemalt esimese näite 

puhul, on seda kasutatud tavalisest erinevas tahendu— 

ses. Lüg, Bei ja Trm on tähenduseks märgitud 'osav', 

San ja Plv 'agar', ürv 'virk', Krl ja Se 'hakkaja,tra

gi, kärme'. Hup. annab järgmise sõnaartikli: volas. 1§ 

'schnell; streng; Fluth'. Kr. käsutuses olnud rahva

laulust F 63, M 4: 9, 1 leiame selle sõna eelmistest 

hoopis erinevas tahenduses: "mõeta mulle veike tõk/ 

kivist kõvast krusist maad/ se poile kerke kimtijalle/ 

volas ei värsitel vettata'. W-s on adjektiiv voolas 
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tähendustes 'fliessend, strömend.' да märgendiga fig» 

'schnell, glatt, streng, eifrig'. Bohkesti on esitatud 

ka sõnaühendeid ning väljendeid, näit. voolas tööle 

'flink bei der Arbeit', уооТяя õppimise pe«ie 'lernbe

gierig' , märgendiga gt. voolsal hoolel 'mit eifriger 

Sorgfalt' (teistes väljendites esineb voolas vaadelda

vast kaugemas tähenduses), ükski W-s märgitud tähen

dustest ei ole täiesti kokkulangev käesoleval juhul 

vaadeldavaga (VI, 411). 

võidulane 'võitlane, s. o. see, kes alati võidab' (Kp. 

1961); VI, 465: "Kalevide kange poega,/ Võidulaste võ

sukene,/ Kanget käppa kukkutelles/ Babas mõõka raksa-

telles/ Vasta rasket alasida'." I, 6?: "Muiste leiti 

Kalevalas/ Kangemeeste kasusida/ Mitmes külas kasva-

maies,/ Mitmes talus tõusemaies,/ Mis koi Taaralaiste 

taimed,/ Võidulaiste võsukesed/ Sureliku eide sülest/ 

Siia ilma siginenud.". Nähtavasti on tegemist eB sõna

ga, märgitud VNg koos näitega voitulaiseks s^B tüli 

jures. Hup. võitma. W. võidülane (võidulaine) 'Kämp

fer; Sieger', võidulane esineb Kreutzwaldil veel 1885: 

17. 

võidulaine vt. võidulane 

vfliriiiHtikVn 'võidu, võistu' (Kp. 1961); XIV, 739: "Lähme 

välja lagedale/ Võidustiku võitlemaie:/ Kumb meist kum

ba kangusela/ Võidumängil võitanessa?". Käesoleval ju

hul võib tegemist olla väga kitsal alal tuntud eP sõ

naga, registreeritud ainult Bis. W-s on adverb võidus

tiku 'um die Wette' J. Hurda poolt noolekesega märgi

tud. Järelikult avaldab Hurt kahtlust selle sõna fo

neetilises kujus või tähenduses, võib-olla aga niisu

guse sõna olemasolus rahvakeelesõnana üldse. Ometi on 

Wiedemann (1875$ 309) selles sõnas nähtavasti päris 

kindel olnud, sest me kohtame teda ka grammatikas 

stiku-liiteliste adverbide ühe näitena. Ka siin ei ole 

mingit lisamärkust sõna kuulumise kohta luulekeelde. 

Hup. võitma, voido märk. 
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või mas vt. vfii шпя 

уд-i шяа vt. Vfii ШПЯ 

võimul 1 abil1 (Kp. 1961); IX, 9: "Lehe võimul vilistelles/ 

Hakkas hobu hüüdemaie,/ Künni ruuna kutsumaieSee 

postpositsioon on esinenud rahvalaulus EV 40 A, v. 36: 

"Tuhkro turjal Turja-male,/ Võigu võimul Võido-male." 
Hup. voim 'Kraft, Vermögen', minnn vnimai 'nach meinem 

Vermögen'. W-s puudub. 

võimus 'võimas, suurejõuline*; XIV, 581: "Võimus kasi või

dab väe;/ Tugev võitis juba Tühja,/ Surmas Soomes suu

red hulgad,". Kr. ̂ -liiteline tuletis substantiivi 

võim (Hup. voim) genitiivist. Niisuguses tähenduses ei 

ole sõna võimus esinenud ei varasemas kirjakeeles ega 

murretes. Teda tuntakse küll nimisõnana, nagu selle 

esitab Hup.г võimus 'Gewalt, Macht, Sieg, Oberhand'. Ka 

Kr. kasutab seda sõna mitmel korral tema tavalises 

substantiivses tähenduses, näit. 111,293: ^Siiski vaus 
vaese võimus,/ Rauges lese närtsind rammu/ Varga väe 

volila,/ Sortsi sõnade sidela,". Mitmel puhul kohtame 

eeposes veel adjektiivi genitiivivormi võimsa, näit. 

VI, 346: "Külap leian mõõga kirstust,/ Sõasaha sala-

kambrist/ Suure rammu sarnaliseks,/ Võimsa väe väära-

liseks,". Niisugustel juhtudel ei ole võimalik otsus

tada, millisena kujutles Kr. sõna nominatiivi: See 

võib olla võimus, vftiтяя või koguni võimsa. Ka võimas. 

mis tänapäeva kirjakeeles on üldtuntud, ei esine ei 

varasemas kirjakeeles ega murretes. Erandina leiame 

murdesõnade kartoteegist siiski üksiku sedeli selle 

märksõnaga. See on kirja pandud KJn, kusjuures tähen

dust ei ole märgitud. On siiski lisatud näide, mille 

järgi tähenduse täpne määramine ei ole võimailik: ai

nu lapseD oïliL kei£ veimsaL. W. võimus, gen. у*"*тяя 

pt. 'kräftig, stark'. Sõna võimus on käsitlenud ka 

J. Peegel (1963: 87). Kreutzwaldil esineb gen. võimsa 

ka 1854: 8. 
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võlsmatama 'võimu andma, võimsaks tegema1 i XI, 354: "Jaani 

oose õnnelilled, / Võimus tat ud nõia vihtel/ Värvitud 

vardja verela,/ Veristas nimeta sõrme/ Mõõga hoidja 

meelehaaksa,". Kr. sta-liiteline tuletis substantiivi 

(Hop. võim) genitiivist või ta-liiteline tuletis 

substantiivi vftimn« (Нар. 350305) nominatiivist. W-s 

en verb võimast aaa antud kai tavaline rahvakeele sõna 

tahenduses 'kräftigen, starken,bevollmächtigen, ermäch
tigen' . Ka Wiedemann! (1675: 255) grammatikast leiame 

selle verbi näitena sta-liitelistest tuletistest. See

juures jahib Wiedemann tähelepanu asjaolule, et selles 
tuletustnabis on raske kindlaks teha, kas on tegemist 

ata- või ta-liitega. sest s võib kuuluda ka tüve koos
seisu (võimus). 

'võim; võimu- või jõuandmine' (Kp. 1961); III, 

311: "Sala sõnu rammu raugeks,/ Võimustuse väsindu-

seks,/ Tugevuse tulpi mi seks:". Tuletise aluseks on 

substantiiv vflim või (Hup. võim, võimus). Kr* 

on siit tuletanud verbi võimust« ид (vt. eri sõna artik
lit) . Verbist on saadud us-liiteline substantiiv, mis 

eespool vaadeldud värssides tähendab 'võim', seega se
dasama, mida tuletise aluseks olev lihttüvel!ne sõna. 

XVII, 889 leiame aga sama sõna tähenduses 'võimu-,jõu
andmine' , nagu see sufiksite tähendusfunktsioonidest 

lahtudes on ootuspärane: "Vägev võimustuse märga,/ Ke
ha rammu karastaja/ Lehvitas kui tule leeki/ Elu lae

ne d lõkendama.". Esimeses märgitud tähendustest loeb 

W. seda sõna nimisõna vfi-i шик kirjanduslikuks sünonüü

miks, teises tähenduses rahvakeelele omaseks sõnaks. 

võltsilik 'valelik'; XX, 692: "Sahkes sedamaida sasis/ Võlt-

siliku võõrakese/ Käsipidi kübarasta,". Tuletise tüvi

sõna on kasutusel küllalt laial alal peamiselt eL-s 

kujul vgl'-Ès, vgfts, vgïs, vaï-Ès. Hup. esitab ka sama-

tuvelise ja sama sufiksiga adjektiivi vdlslik. mis 

erineb vaadeldavast sõnast vaitai iik ainult seaduspära
se foneetilise iseärasuse ja sisekao poolest. Nähta
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vasti võibki Hupeli poolt registreeritud sõna pidada 

Kp-s esineva toletuslikuks aluseks või koguni foneeti

liseks variandiks. W. võltsilik gt. = võlsllk. 

võrgutus 'meelitus, lõksupüüdmine'j IV, 61: "Et ei enam 

naiste roovi,/ Neitsi vargel võrgutusi/ Seie ilma si-

ginekse." Hajuva murdelevilaga sõna, märgitud Jäm, 

Hää, JMd, VJg, Puh. Hup. vürgutama 'verstricken', vflr-
kiitaminnft 'Verstrickung', W. võrgutus 'Fang, Ver

strickung, Klemme1. 

võrkuma 'võrguga sulgema'; X, 230: "Jäta jõge paelumata,/ 

Jäta vetta võrkumata,/ Käikisida kütkemata,/ Teesi ta

kistamata,". Kr. tuletatud verb substantiivist võrk 

$tup. vork). W-s esineb vflfki ma 'Netze stricken', puu

dub võrkuma. 

võsandik 'võsastik'; IX, 754: "Võidumehed lagediku,/ Nende 

varjud võsandiku,/ Metsa salku salamahti,". Hajuva 

murdelevilaga sõna, märgitud VNg, Tor, Hää, Eis, Koe, 

Kad, VJg, Trv, Võn, Eõu. Esitatud värsside loomisel on 

eeskujuks olnud pseudorahvalaul (Pino 1965: 215) EV 40 

B, v. 7-9: "Või.do-mehhed laggedikko,/ Nende varjud 

võssandikko,/ Metsa salko salla-mehhed,". (võsänd±k 
esineb Kp-s kaks korda ka teistsuguses kontekstis). 

Hup. yflsandik 'kleines Gebüsch, Gesträuch'. Beitr. IX, 

lk. 140 v3ssadik. vflssedik. v<3sserik 'Gesträuch, 

Strauchgebüsch'. W. esitab sõnaartikli märksõnana võ-

sandik, selle kõrval rea foneetilisi variante samast 

tüvest. 

võõraliк 'võõras, võõrastav' (Kp. 1961); XII, 764: "Seni 

kui ta teeda sammub,/ Kus ei ole kiusatusi,/ Võõra.1 iku 

viirastusi,/ Läki teise lubadele/ Kuulutusi kuula-

maie.". Kr. lik-liiteline tuletis adjektiivist võõras 

(Hup. vflras). Sellele omadussõnale on tähelepanu juh

tinud J. Aavik (1955, Р* 48), märkides selle lik-tule-

tise sobimatust rahvakeelde. W. võõralik pt. 'befremd

lich'. Kreutzwaldil esineb võõralik ka lö60: 69. 
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võõrallkült 'võõralt, võõrastavalt' (Kp. 1961); XVIII, 158: 
"Võõralikult paistis valgus,/ Mis ei olnud päava pais
te/ Ega loodud kuude kuma,".Adjektiivist võõras (Hup. 

v<5raa) on Kr. tuletanud uue adjektiivi võõralik (vt. 

eri sõnaartiklit) ning sellest omakorda lt-liitelise 

adverbi võõralikult. W-s puudubš 

võõrastik 'võõras, võõrad (?)$ võõrastav' (Kp. 1961); XVI, 

515* "Tütre pillil tõttas taati/ Võõrastiku vaata-

maie,/ Mis siin kisa kasvatanud?". See on Kr. tuletis 

substantiivist võõras (Hup. vSras). Kui arvestada tä

hendust, mille esitab Kp. 1961, tuleks sõna võõrastik 

käsitada adjektiivina, stik-liide aga ei tuleta hari

likult adjektiive. Kontekst võimaldab sõna tõlgendada 

substantiivina kas sõnaartikli algul margitud tähendu

ses või siis tähenduses 'võõrastama panevad asjaolud'. 

Selleparast on tõenäolisem, et Kr. käsitas sõna võõ-

pRstiк nimisõnana. W-s leiame sõna võõrastiku pt. 

•fremd, befremdend', mille Hurt on varustanud oma noo-

lekesega, avaldades kahtlust kas sõnas eneses või tema 

tahenduses, улд^яя-Ык-п kohtame ka Wiedemann! (1875: 

309) grammatikas esitatud näidete seas, nimelt stiku-

liitellste adverbide käsitlemisel. Siin on tähenduseks 

margitud 'fremd, befremdlich' ja lisatud ka märgend 

sõna kuulumisest luulekeelde. Oma ehituselt ongi võõ

rastiku ka eepose tekstis kõige lähemal stjkku-liite-

listele adverbidele, kuid adverbi tähendust tal siin 

ei ole. 

võõrlk 'võõrapärane, imelik*; XI, 71$ "Se kui oleks omal 

silmil/ Võinud näha võõrikuida/ Sala asju sundimaie,/ 

Imeliku ilmumaie.". Adjektiiv võõrik esineb Kr. laulu-

kogus F 63, M 4: 19, v. 100 (mis on ilmselt küll pseu-

dorahvalaul ja loodud tõenäoliselt pärast Kp. ilmu

mist): "Kesse kogemata käigil/ Suve oö ilu süles/ Jaa

ni õhtul sinna juhtub:/ Võib veel rohkem võõrikuida/ 

Silma otsa näha saada." Sama sõna kasutab Kreutz
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wald veel mujalgi, näit. 1856a: 32, W. võõrik nt. 

•Fremder, fremdartig, befremdend, auffallend'. 

vöörilt 'võõriti (?)* (Kp. 1961); XII, 94: "Muidu kui ma 

metsaassa/ Mõõga seltsis кaidanassa,/ Saand ei silma 

teie seltsi/ Vöörilt mitte vaatamaie!". Sõna tähendus 

Kp-s on ebaselge. Võrdluseks esitatagu samatuvelisi 

sõnu varasemast kirjakeelest: Hup. vérilde 'verkehrt, 

unrecht*, vžrlti vaatma 'scheel sehen', Beitr. VII, 

lk. 164 vflrilde. Ka murdekogud ei suuda sõna selgita

miseks midagi lisada - on registreeritud vormid 

vgriîte vgri Kod, vërilDe Plv, Наг, Rõu, Vas, Se tä

henduses 'valesti, teisiti' (näit. Plv sa sait vgrilD| 

arvo). W-s vöörilt puudub. 

võõrsilž XIV, 39О: "Peavad võõrsil käinud poead/ Tulist ta
gasi tulema". Murdesõna, esineb järgmiselt: VNg, Liig, 

Jõh, Iis, Vai, JMd, VJg, Sim, Trm, Kod võõrsi. -g, 

-st; Khk, Kse, Hää, Juu, VJg, Kod, KJn, Pit, Trv võõr

sil. MRNL 21, 13 võõrsis. W. esitab mitmeid variante, 

nende seas ka võõrsile. võõrsil. 

välk 'välkumine'; IV, 652: "Nägin kulda mõõga välki,/ Hõbe 

oda varre läiki,/ Vaskse ambu hiilgamista;". eL sõna, 

märgitud tähenduses 'hoop, löök' Krk ja Ote. See sõna 

on eeposesse võetud koos vastavate värssidega Kr. 

poolt mõnevõrra ümbertöötatud (Annist 1961: 453; Pino 

1963: 192) rahvalaulust Lt. 49, v. 30 - 31: "Nägin 

kulda mõega välki,/ Hõbe oda varre läiki,". W. välk 

•Blitz, Blitzstrahl, Strahl, Leuchten'. 

värbima vt. värvima 

värukeCne) 'värvukene' (Kp. 1961); XV, 99: "Kuda kullikene 
küüsis/ Värukese poea viinud;". Rahvalaõlusõna, esineb 
Beitr. XVIII, lk. 95: "Ärra karda, ärra kurda,/ 2rra 

lõo lõddise,/ 2rra värroke värrise'." (sõnale värroke 

on antud saksakeelne vaste 'Sperling'). Substantiivi 

värukeCne) võiks lugeda ka murdesõnaks, kuigi otseselt 

niisugust murdesõnade kartoteegis ei ole. Ometi oleks 
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see reeglipärane deminutiiv nendes murrakutes, kus 

varb genitiiv esineb kujul varu, nimelt Kuu, Khk, Mus, 

VMr, Как, VJg. W. värukene = varblane. 

värvi да *värbama' (Kp. 1961); VIII, 279$ "Seda pidi seadust 

mööda/ Valitsejaks varvitama.". Rahvalaulusõna, esineb 

F 63, M 4: 1, lk. 69, v. 3: "Hüüd on sõdda sõlmimine,/ 

Ussarate otsimine,/ Väemeeste värvimine,". Beitr. I, 

lk. 147 уягв1 im 'werben; zum Soldaten annehmen'. On 

võimalik, et Kr. pidas selle verbi algvormiks kuju 

Yp-rhjшя. (Verb värviая esineb Kp-s ka tema tavalises, 

tänapäevases tähenduses 'värviga katma'). W. värviga. 

' werben, anwerben'. 

^âsindus 1väsitamine1 (Kp. 1961); III, 311: "Teadis tuhat 

teisi sõnu,/ Sala sõnu rammu raugeks,/ Võimustuse vä-
sinduseks,/ Tugevuse tiilpimiseks:". Kr. ndus-liiteli-

ne tuletis verbi väsima (Hup. väsgima) tüvest. W. vä-

я1пДпя 'Ermüdung, Anstrengung, Abmattung'. 

уяятя! уяягя! 'üheväärselt, ühte moodi' (Kp. 1961); 

XVIII, 26b: "Kas siin koitu kasvamaies/ Ehk kas eha 

helendamas./ Petteliko paistekene,/ Valeliko valgeke-

ne/ ühel vääral vältanessa.". Murdes esinevad vaadel

davale lähedased sõnad. Sellised on JMd seisaB täiesti 

ühe vi^ri peal '(ilm) ei muutu'; VJg ühe vçari pçàl 

nf'ühesugused olema 1  ; 2ks kahe väri päi 'kahtemoo

di'. Tõenäoliselt nende murdesõnade mõjul on Kr. kasu

tusele võtnud vaadeldava adverbi. Seda võis soodustada 

varasemas kirjakeeles tuntud adjektiiv vääriline. mil

le Hup. on esitanud järgmiselt: уят-i i iппя 1 gleich,ähn

lich, von gleichem Werthe'. W-s on väär, gen. väära 

või vääri või vääre tähenduses 'Werth, Betrag' kui ta

valine rahvakeelesõna ning selle juures ka väljendid 

ühe vääri peal, ühel vääral 'gleich,gleich viel werth, 

einander gewachsen', seda väärt 'von diesem Schlage'. 

väär«iinp 'vääriline, suurune, pikkune'; VI, 346: "Küllap 

leian mõõga kirstust,/ Sõasaha sala kambrist/ Suure 
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rammu aarnaliseka,/ Võimsa väe väaraliseks,"; V, 260t 
Mehikese kõrgus kandis/ Kahe vaksa vääraliseks.". eB 
sõna, margitud VU g naine сЛ i mi ehe уятяУнпй. Selle 

näite põhjal on raske kindlaks maarata adjektiivi vää

ral ine täpset tähendust, kuid ta on ilmselt lähedane 

ühele kahest võrdlemisi erinevast tähendusest,mis esi

nevad Kp-s. (Samast sõnast tulenev vääralisel esineb 

eeposes adverbina tähenduses 'taoliselt, sarnaselt' -

vt. eri sõnaartiklit). Käsitledes i asendumist a—ga 

selle sõna teises silbis, on siin esitatud VNg morde-

näitele viidanud ka J. Peegel (1963: 86). Hup. väri-

linne. W. vääraline 'werth, würdig, entsprechend, an
gemessen 1 . 

vääralisel 'viisil, kombel1 (Kp. 1961); 'väärselt' ; IX,630: 

"Sealap võõrdund vaatje silmist/ Elas Kalevide poega/ 

Vaese mehe vääralisel,/ Elas päävad piinatusel,". Kr. 

kasutab korduvalt adjektiivi vääraline (vt. eri sõna

artiklit). Vaadeldav sõna vääralisel on selle adjek

tiivi adessiiv adverbi tähenduses. W-s puudub. 

väärati 'vääreti e. mõõdu poolest' (Kp. 1961); UI, 696i 

"Kalevide viskekivi,/ Sugulta ei kõige suurem,/ Vaära-

ti ei kõige vähem,/ Seisab praegu sünnitäheks.".Ei va

rasemast kirjakeelest ega murretest ole Õnnestunud lei

da samatüvelist sõna, mis ka tähenduselt oleks ühenda

tav Kp-s kasutatuga. Et aga Kr. on selle tüvega seos

tanud suuruse või mõõdu mõiste, leiab kinnitust veel 
mitmel puhul. Nii esineb Kp-s adjektiiv vääral -ina 'sua-

rune, mõõdu poolest ühesugune' (vt. eri sõnaartiklit). 

Mõõduga on samatüveline sõna vääraneni seostatud ka 

XX, 432: "Koolja kehad katvad maada/ Kolme küünra kõr

guseni,/ Veri veereb virna aita/ Vie vaksa vääraneni.*. 

Tähenduses 'väärtus, hind' on Tõs kirja pandud subs

tantiiv väär. Tor on sama sõna tähenduseks margitud 

'aste', Hää on kirja pandud lause oleme ühe vari 

'oleme ühesugused*. Tähenduses "Werth, Betrag' on sõna 

väär esitanud ka W. Adverbi väärati leiame W-st tahen-
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doses 'falsch, unrichtig', Wiedemann! (1875!312) gram
matikast vaarati = vääreti 'fälschlich'; adverbile 

vääreti on Wiedemann märkinud veel teise tähenduse 'der 

Art nach'j selle märgendiga pt« Kr. ti-liitelist tule
tist substantiivist уяят 'mõõt, väärtus' tuleks pidada 

kõigiti reeglipäraseks. Et aga samakujulisest sõnast 

väär tähenduses 'vale, ebaõige' on ilmselt rahvakeeles 

oinad kasutusel tuletis väärati 'valesti, ebaõigesti1, 

siis ei ole uus samakujuline sõna sobivaks osutunud. 

voode 'voo'; IV, 656: "Vask! särk! seljassa,/ Vaski voo

de niude umber,", nähtavasti väga kitsal alal levinud 

murdesõna - ainult Trm on kirja pandud sõnaühend se

del ga voode. Nagu rahvakeeles üldiselt, on ka Kp-s ka

sutusel sõna voo (Hup. vö), voode esineb ainult üksik

juhtumil. W-s puudub. 

vcöt: VIII, 684: "Kündis maada kerkivale,/ Kerkivale, ko-

hundela,/ Valjad vaude vöötidele/ Vägeva adra vaiula,". 

eB ja eP sõna, märgitud Kuu, VNg, Vai, Emm, Muh, Mar, 

Mar, Kse, Hää, Bis, Hag, Juu, JMd, Koe, VJg, Trm, Kod, 

Pit, KJn, Vii, San. Sõna lugemine Kr. poolt kirjakeel

de tooduks on seotud võrdlemisi suurte kahtlustega, 

sest tuletised sellest tüvest on kasutusel juba vara
semas kirjakeeles, näit. Hup. уЛдii iппя 'streifig, ge

streift', innft 'gestreift, schwarz und weiss ge

streift'. W. vööt 'Streifen, vorspringende Leiste'. 

Õ 

ül&amLlä) 'hõikama* (Kp. 1961); XIII, 535: "Läinud küla 
kiige peale/ Õhtulusti õigamaie?". Niisugune verb on 

registreeritud Jaa tähenduses 'valju häälega karjuma1. 

Hup. Лтгяшя 'girren, ächzen, stehnen', seega eeposes 

kasutatud sõnast erinevas tähenduses. W. võrdsustab 

sõna fli глтя tähenduslikult sõnadega oigama ja äigama, 

seega puudub see verb Kp-s esinevas tähenduses ka W-st. 
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Raske on otsustada, missugusele algvormile oleksid ta

gasiviidavad rahvalauludes esinevad vormid,nagu BV 12, 

v. 44 öigati.ja ("Arva vasta oigatija:/ "Kudda võin 

miппя awita?"), samuti MML 9 B, v. 6. õigatava ("Se 

on sakste tellitava,/ Isandate õigatava,/ Kuningate 
kutsutava."). Neil mõlemal juhtumil võib algvormiks 

olla (huikama, kuid ka õiggma. 

õjgelta 'õieti' (Kp. 1961); III, 5Ö3: "Noorem poega paeata-

ma:/ "Jõgi jookseb kõvera,/ Teede kaigid lahvad met

sa,/ Ei ole lugu õigelta.". Varasemas kirjakeeles tun

tud õige-tuveliste määrsõnade (Hup. žigede. diete. di

geste) kõrvale on Kr. loonud veel lta-liitelise. 1-  
puudub. 

õilmekesedt Si, 243: "Maeti meie mälestused,/ Muiste põlve 

pärandused,/ Muiste õnne õilmekesed,". Põhiliselt eR 

ja eP alal kasutatav sõna, margitud Hlj, VNg, Lüg, 

Jõh, Iis, Vai, Saa, Amb, Koe, Kad, Rak, VJg, Sim, lvi, 

Trm, Kod, MMg, Lai, Trv, Rõu. Sõna «ЛмД kohtame ka 

varasemates lauludes, näit. F 63, M 3: 1, 297» v. 36-

37: "Hõiska õilme urvakesed/ Õilme poida ilukse,/ Pai

va paistel paisumaie/ Kuude valgel kasvameuLe, " (vae

valt on esitatul midagi ühist ehtsa rahvalauluga). Sa

ma sõna on Kreutzwald kasutanud veel 1861a: 11. Beitr. 

II, lk. 67 esineb verb ^iütsema. W. ailma *BlEthe*. 

д-ПшаТНя^пя 'Õilmitsema* ; VII, 229: "Pani laened lõkendama,/ 

Neiu palged punetama,/ Närtsind lille õilmeldama.". 
Kr. lda-lliteline tuletis substantiivist Д-пдаД (vt. 

eri sõnaartiklit). W. длшйПДяшя pt. = дп^яйшя. 

'õnnekombel, õnneks' (Kp. 1961); UI, 159: "õnnelt 

hüüdis õigel aeal/ Paksemasta põõsastikust/ Peenikene 

piripilli,/ õrnal helil healekene:". Kr. tuletis sõ

nast õnn, millest rahvakeeles tuntakse ks-sufiksillst 

adverbi õnneks (niihästi "ппа1гя kui ka "nna|t on oma 

sõnaliigiliselt kuuluvuselt substantiivi ja adverbi 

piirimail, mõlemat võiks lugeda ka substantiivi vasta

vaks käändevormiks). W-s * puudub. 
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X 

ägey 'äge'} VII, 702: "Päikese ägev palav/ Kurnas kallist 

ruunakesta,/ Vaevas adravedajada,". See on tuletis oma

dussõnast age, mis murretes ja rahvalaulukeelee on 

üldtuntud ning esineb ka varasemas kirjakeeles (Beitr. 
IX, lk. 5° ägge). Sõna ägev kasutab Kr. täpselt samas 
tähenduses omadussõnaga äge. Wiedemann (1875i 193) oma 

grammatikas osutab niisugusele v-sufiksi liitumisele 

adjektiividele, tuues näiteid ägev«» äge, kir.iuv pt 

kirin. pädev v pude. p lihav — puha, sirev pt. •* sirgev pt. 

mt sirge jne. Mitmeid niisugustest v-sufiksilistest ad

jektiividest vaatleb Wiedemann kui poeesia valdkonda 

kuuluvaid tuletisi, kuid näide ägev on esitatud ilma 

mingi lisamärkuseta. Ka W-s ägev - äge. Seega peaks 

sõna ägev rahvakeeles tuntud olema. 

Si тятя 'lööma, äigama'; XVIII, 425ï "Tõtke koeu, kollila-

sed,/ Põgenege, põrgu-koeradÎ/ Enne kui teid äi man 

korra,/ Murran maha mättastele". eB sõna,märgitud VJg, 

Hlj, VNg, Lüg, Iis. aimama leiame raskelt määratleta

vas tähenduses ka rahvalaulust F 63» M 3: 1, 253» v. 

56: "Kumard maasta võttemaie/ Sõrmuksida sõmerilta,/ 

Aita äi mas ameda äri/ Pillu silma pallistatut". Sama 

sõna esineb Kreutzwaldi teisteski teostes, näit. 1848: 

130. W-s on aimama võrdsustatud verbidega fii тятя või 

ahmama, seega puudub ta siin vaadeldavas tähenduses. 

äkiliste 'järsku, äkki'; III, 356: "2ike astus äkiliste/ 

ïhvardelles röövli teele,/ Pikker põrutas pilvesta!". 

Kr. on adverbi tuletanud adjektiivist Hvi1i ne (Hup. 

äkkjlinne). (Paralleelselt vaadeldavaga kasutab Kr. 

samas tähenduses ka varasemale kirjakeelele tuntud sõ

na äkitselt(a) (Hup. äkkist. äkkitselt)). W. adverbe 

sellest tüvest ei esita. 

ärgastama 'äratama* (Kp. 1961); XV, 152: "Lukutasin hiire 

lõksu/ Leivakastile lebama,/ümmuksesse undamaie,/ Kus, 
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kui kirp ei ergastanud,/ Memmekene praegu magab.". Tu
letise aluseks on verbi ärkama (Нар. ят»1гятя vöi 

adjektiivi ärgas (Hup. ark, ärkast Beitr. XVII, lk. 

155 ärgas) tüvi, millest Kr. on loonud mitmeid tule
tisi rahvakeelse я-rat, ятя (Hup. arratama, ärgätäigä) 

kõrvale. Sõna esineb Kp-s üks kord, üldkasutatav ära

tama aga kolm ja selle frekventatiiv KrHtaiйюя neli 

korda. W. fl-pgflfltflma pt. 'aufwecken1. 

flrpatflmB 'äratama, ergutama, põhjustama' (Kp. 1961); Si, 

132: "Mis ta kisa kihutanud,/ Nuttu healta ärgatanud,/ 

Kaebamista kasvatanud,/ Ohkamista oimutanud?". Aluseks 
on verbi яткяшя tüvi. я туя-ьятя esineb ka murdekeeles, 

kuid mitte päris samasuguses tähenduses: KJn .järsku 

ärGättäB mile. His ma niGu ârGâïtasi kgrrà. Nii nagu 

Kp-s esineb sõna ka rahvalaulus F 63, M 4: 14, 4, v. 

29: "Muist ma kuulin eide suusta,/ Muist mul ämma är-

gat' meele,/ Muist mul käli kuulutie;". W. ягря^ятя 

'aufmuntern, ermuntern: munter werden, sich, ermun

tern' . 

Hrpntamfl 'ärkama (?)' (Kp. 1961); Si, 37: "Kuhu vaimu äba

rikud/ ümarasse ärgutanud,/ Sagarasse seltsitanud,". 

Sõna tähendus on ebaselge. Murdes tuntakse verbi är-

gnt-.ятя tähenduses 'üles äratama* ja 'meelde tuletama* 

(Krk). W. ärgutama 'munter machen, aufscheuchen, auf

regen, aufreizen, necken, Angst machen, antreiben 

(Pferde)*. 

ärksal 'ärkvel'; XVII, 543: "Sulevi poeg üksipäini/ Istus 

ärksal tule ääres/ Valvsal silma] vahiksa,". Kr. Д.-

liiteline tuletis adjektiivist ärgas (Hup. ärk. är

kas) . W-s on adjektiiv ärgas » ärkas v ärk «» ärke ~ ärge 

'munter, aufgeweckt; wachsam; leicht fassend, leicht 

od. fein fühlend' ja adverb ärkvel; ärksal puudub. 

äärdane 'äärde' (Kp. 1961); I, 704: "Part lähän parve äär-

dane,/ Luige kelgel lunda mööda,"; III, 523$ "Lõuke-

sed lagedale,/ Pääsukesed päävapaiste;/ Laulis luiked 
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laenetessa,/ Pardid parve äärdane,/ Aned aga allika

le,". Sõna koos esimese näitena esitatud värssidega 

on üle võetud rahvalaulust P 63, M 3: 1, 1» v. 15i 

"Part lähhen parve aärdane/ Luige kelgel lunda möda,". 

Siin on tegemist kull ehtsa rahvalauluga, kuid mõned 

sõnad, nende seas ka aärd§a£, on tõenäoliselt moonuta

tud, võib-olla juba laulu üleskirjutaja poolt (Annist 

1961: 441). W. esitab äa-rdana adjektiivina tähenduses 

'am Bande befindlich* märgendiga Et., seega teises tä

henduses, kui see esineb Kp-s. 

ü 

uba 'suur, hiiva (?) või ka kiirevooluline' (Kp. 1961); IV, 

19?i "Kaheksa karja aruda,/ üheksa Uba jõgeda,/ Kümme 

külma allikada,". Niisugune sõna uba on. kirja pandud 

Juu, kuid Kp-sse on ta sattunud käsikirjalise rahva

laulu P 63, M 3: 1, 258, v. 10-12 kaudui "Kahheksa ka:-

ja arruda,/ ühheksa übba jõggeda,/ Kümme külma alli

kas ta." . W. uba pt. 'reissend, stark fliessend, strö

mend' . 

ühel vääral vt# vääral 

üksina 'üksinda' (Kp. 1961); I, 12?: "Läänes elas noori 

leske,/ Naine üksina talunes,". eB alalt Kuu regist

reeritud sõna, seal kujul ü£sinä. Hlj on märgitud ad

jektiiv üksina iie 'üksik, üksildane'. Eeposesse on ad

verb üksina tulnud tugevasti ümbertöötatud (Pino 1963$ 

164) rahvalaulu Lt. 29 kaudu koos selle värssidega 

1-2: "Laanes elas noori leske,/ Naine üksina talanes 

...". Sama sõna kohtame veel teiseski mõnel määral üm

bertöötatud (Pino 1963: 206) laulus MML 1, v. 26: "Kan-

naks Kaalevi obuda/ üksina mo laulu ulgadl". Hup. esi

tab ükai (mida Kp-s kohtame 29 korda). Wiedemann on 

esitanud niihästi üksinda kui ka üksina. vii mase mär

gendiga £t. Et adverb üksina on kasutusel ka hilisemas 
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kirjakeeles, nalt. В. Vildel, siis on tõenäoline, et 

meil on tegemist murdesõnaga, mitte luulekeelde kuulu

va tuletisega, nagu on arvanud Wiedemann. 

üksinessa 'üksinda' (Kp. 1961); III, 45: "Eit oli jäänud 

üksinessa/ Koeu kirstu kaitsejaks,/ Varakambri varja

jaks,". Sama sõna esineb rahvalaulus EV 45, v. 66: 

"Seal ma tullin üksinessa,/ Tuhmis silmis tuskanessa:". 

W-s esitatuist on vaadeldavale kõige lähem üksina s 
'nur, allein'. 

ültsalt 'üleüldiselt' (Kp. 1961); ИХ, 259! "Palav punetel-

les palgeid,/ Aeas hiuksid higistama,/ Ihu ültsalt au-

ramaie;". Kr. on lt-liitelisena kasutanud adverbi, mis 

juba varasemas kirjakeeles on tuntud paljudes foneeti-

listes ja tuletuslikes erikujudes, näit. Hup. uide. 

uides. üldest. üldse. ültsa. ültse.üldsel 'überhaupt 

über und über', kuid Kp-s kasutatud varianti ei tunne 

varasem kirjakeel ega ole registreeritud ka murretest. 

W-s puudub. 

MUBJAR 

Paul Ariste 

Keele ja Kirjanduse Instituudi murdekogudes esineb mur-

•ian kahes tähenduses: 'neeger' ja 'must, määrdunud inime

ne* . Sõna on registreeritud järgmistest endistest kihelkon

dadest. Vaivara väl.iama suuris laivos oli дщт^яп Stuurtist 

(= stjuuard), must mies .ia valged ambad .ia säkärä pää: mus

ta .iustku mur.1 an 'väga must'. Jõhvi Töine õhta tuleb, ei 

ole viga, töine õhta tuleb, siis on nägu must kuu дпгдяп: 

ku laps on tebnt pmtast mustast, siis saan üelda. et sa 

õlet ninta musta naku mur.1 an. Viru-Nigula тпт^яп 'neeger, 

must inimene ' ; mur.ianid on ninda koledad. Torma must nägo 

mur.1 an 'pesemata1. Laiuse must kui mur.1 an 'väga määrdunud 

(eriti nägu)'; rööbiti on öeldud ka must kui neeger. Koda
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vere mar .land, 'määrdunud, must Inimene ' ; murdand one muss .ia 

ropp, nõega koon ehk rest (= reht) peksab. Häädemeeste must 

k-n mnpjfon 'hästi määrdunud näoga inimene'. Samast on re

gistreeritud sõna teinegi tähendus, mis võib viidata neeg

rile: Tal on nSfrn must ku mur.ianil, oleva se uksed 

musta o.^f* Ristil on mur.ian olnud koeranimi .Kõr

vuti mnr-jan-^ р-я esineb mõnes murdes või murrakus ka muri-

.1aan. Viru-Jaagupi ta on must kui шип^ияп. Torma (rahva

laulus) Oh te. mulgid muri .iaanid vargapoiste verekaanid. 

Need värsid on selles uuemas rahvalaulus olnud tuntud mu

jalgi: Oh te peris murp / eesti rahva verekaani. / 

Maa .1a mõtsa mõisass teeva. / eesti rahva vaiva soova (Lau

gaste 1948: 383). Kuusalu must .iüstku muri.iaan. Juuru oled 

must nagu murl.iuan, Muri.iaan võib olla rahvaetümoloogia: 
mnT»jiar| on analüüsitud kaheks sõnaks, koeranimeks Muri ja 

mehenimeka Jaan. On aga ka võimalik, et mur.ian ja muri.iaan 

on laenatud paralleelselt, nagu seda selgitatakse allpool. 

Murdeainestikust kõneldes mainitagu siinkohal murimus-

tâ, mis häälikuliselt ja semantiliselt on lähedane mn^iani-
le. Kuusalu Omal пя8ц murimust .ia veel toppib sen omale 

selge; Kaai oma aiimil nia on muri mustad. Leivu ame цот 

muri must ' särk on üsna must ' ; õ udras s elass n-ran, црщ muri 

must un šüü kallu 'saarmas elab jões, on süsimust ja sööb 

kalu'. Põhja-Eestis ja isoleeritud lõunaeesti keelesaarel 

on murimust reduplikatiivsõna (Niilus 1938: 226), ega pole 

vajadust seda ühendada mureni ja muri.iaaniga. Juba Wiede

mann! "Besti-saksa sõnaraamatus" on öeldud, et muri on 

'schwarzer Hund und Eigenname für einen solchen'. Kuidas 

määrdunud inimest on võrreldud musta koeraga, sellestki on 

murdeandmeid. Türi saa oled oma nii mustaks murika tainri 

(lapsele öeldud). Rannust on kirja pandud lause: olli must 

kui muri, nägu .ia käed mustad, ärä määritu. Sellele lausele 

on lisatud, et Muri-nimeline peni от must. Ka Märjamaal on 

musta ja muriga mõeldud musta koera: laste silmad mustad 

peas (= nägu on must), vahivad kõik kui vaad murid. Must 

kui muri pole ebatavaline ühiskeeleski. Selgi võrdlusel 

pole ühendust mur.ianiga. 
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Enne kui hakata vaatlema mudani päritolu ja tema ai ir

dumist eed eesti keelde, on otstarbekas esitada lühiülevaade 

sellestki, kuidas see sõna on esinenud eesti kirjakeeles. 

"Pühhapäwa Wahhe=luggemistes" esineb 0.1. Masingul mnT>̂ ftn 

mitmes kohas: Ahwrika ma. Keed maad, mis rttaa h-дььд paan 

alla heidawad. on need sammad, kus keige tulliseinad palla-

wad. meie innimest sussi mustaks põ.Hetagad; agga niя»др;п-
sed mustad innimpsspd nimmatfltflbe Mori 1rs ahlr MurjanikS} 

Ahwrika ma on iflo-pj- ghir Mur.iani-rahwa parrift m; apga poi

le ka keik sealatsed innimessed mur.ianid. wait agga need. 

kelle maad õtse v-fihhe päwa alla heidawad jne. (Masing 1818: 

2, 3» 11)• Mur.1 an on Masingul muidugi neeger. Selles täheni 

duses on ta sõna kasutanud mujalgi oma teostes ja kirjutis

tes. Tema kaudu on murЛап võinud levida mitmele poole eesti 

keelealale. Ta ise on aga selle sõna võinud omandada Viru

maal ja Põhja-Tartumaal, kus ta elas ja liikus ja kus sõna 

on rahvakeeles levinud, nagu seda osutavad murdeandmed. Ma

singul on ikka mur.ian. Tema "Kirjades", mis on redigeerinud 

ja avaldanud M.J. Eisen, esineb aga muri.ian. Toodagu sel

lest vaid üks näide: ... agga oli Keisril ka uks murijani 

poisikene, kes tedda passis (Masing 1885: 70). Sellest võib 

teha järelduse, et J.M. Eiseni keeletarvituses oli muyyjan, 

mida ta pidas Õigemaks. Mur.iani levikuks rahva hulgas on 

võinud kaasa aidata ka vanad maateaduseõpikud, nagu aasta

kümneid kasutusel olnud "Keograhwi" (Koli-ramat V,1868:79)» 
kus on öeldud: Ahurrikama уаЬд^-аггю on Ma surusse .iärrele 

wftgga weike. Löune pool ellawad mustad Neegrid ehk Mur.ia
nid. кек mitme tõugu heidawad. kel i^aühhpi nm»« kele-aur-

re; ta on üks ГОР .ia kassimatta rahwas. Neegrite õpikus ro

puks nimetamine on omaltki poolt mõjunud, et mur .i an on ees

ti keeles hakanud tähistama kasimatut inimest. F.J. Wiede

mann! "Eesti-saksa sõnaraamatus" on mur.ian 'Mohr, Neger'. 

Selles teoses on neologismide ette lisatud erimärk. Asja

omasel sõnal seda pole, mis osutab, et sõnaraamatu autor on 

seda pidanud tavaliseks. F.J. Wiedemann! sõnaraamatule eel
nenud A.W. Hupeli "Ehstnische Sprachlehre" sõnaraamatus on 

mori e. mora mees 'Möhr'. Keele ja Kirjanduse Instituudi 
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kirjakeele sõnavara kartoteegi andmeil on mn^.ianit neegri 

tähenduses kasutanud mitmed autorid. Alljärgnevalt maini

takse üksnes autorite nimed, kellel sõna esineb, sest as

jaomaseid lähemaid andmeid võidakse leida kartoteegist, kui 

neid vajatakse. E. Bornhöhei Kesk-Aafrika mn-r-jan kärutab 

.jalgrattaga kõigist mööda. E. Vilde: Mõtleb ta: "Mur.ian on 

oma töö teinud - murляп vflih штлпя?" (tõlge saksa keelest: 

der Mohr hat seine Arbeit getan, der Mohr капг gehen). 

Haava: Kuhu mur.ian praegu kadus. / Näe, tal leekiv tungal 

käes. A. Sinkel: Mis seal poolakast, isegi türklane on 

platsis. Tuleb Mur.innitega. E. Nirk ("Estonia" 1895. aas

ta etendusest kirjutades): Selles suurejoonelises näidendis 

pole küll hald.iaid. .jumalaid ega isamaalikku paatost, sel

le eest aga paruneid, mur.ianeid. mustlasi ... P. Soosaar 

(kirjeldades ekvaatorit ületanud maskeeritud sportlasi): 

Edgar Puusepal, keda teiste mnrianite hulgas võis suure 

vaevaga ära tunda, rippus ehtena кя^тяя nmma-rp-nne plekist 

kompvekiкят-р. Tugevasti päevitanud inimesest öeldakse, et 

ta on nagu neeger ehk murjan. See võrdlus esineb ka kirjan

duses. A. Jakobson: Oh. kuidas me võiksime sel suvel päevi

tada .ia oma nahka kfiryetada: Muutume sügiseks mustaks nagu 

muxjanid. P. Hinnov: Ma olin päevitanud nagu mur.ian. Mur

.ian võib olla üldse mustavereline inimene. B. Alver: oli 

teine mustaverd sakslaste soost, see on säärane mur.ianite 

moodi rahvake. Kõige tavalisemalt on kirjanduses mur.iani к я 

nimetatud määrdunud, tolmust inimest. E. Vilde: Меев Ъяккяя 

niiske rätikuga pikkamisi oma mur.ianinägu nühkima. ТдЬшя-

kord oli paks. J. Parijõgi: Pflgana moodi tmnwfi all. Kui 

väl.ia tui jn, ni.jn must nagu mur.ian. K. Raja: Tööpäeva lõpui 

nn тяятnamehed mustad nagu mur.ianid. J. Semper: Ja kuidas 

me ennast (mulla alt) väl.ia kaapisime. mustad kui mur.ianid. 

V. Beekmann: "... kas sul endal piinlik ei olegi nagu mur

.ian inimeste ette ilmuda?" J. Smuul: Ja meenub mur.janinän-

gfl) iiaknmatnit; määrdunud näoga plika. E. Rängel: (ema last 

pestes): "А̂ я тя ei või ometi külalisele mur.iani näidata". 

H. Väli (tõrvaga määrdunud poistele): "Noh, teie, mur.ianid. 
т.я'Ьтя ulualla .ia vaatame, mis sorti meresõitjad te mul ole-
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te." E. Männik (ennast tindiga määrinud mehest): ... võõras 
isand ise nägi väi-ja пярп mnr^n. H. Luik: Määrin i mri»o 

tee peal söetolmuga mustaks nagu mur.ian. Samasuguseid näi

teid on veel mitmelt-setmelt teiselt autorilt. ÕS-ski on 

mur.ian 'must, ka s imatu laps' ja üksnes vananenult ka 'nee

ger1 . Tänapäevases kõnekeeles võib mur.ian olla ka üldiseks 

humoristlikuks või pejoratiivseks sõnaks inimese, eriti 

lapse kohta. Sellekohaseid näiteid on leida kirjandusestki. 
V. Gross: Ametnike lapsed käisid kõik teistes ИппяДяя 

tööliste lapsedл minusugused mur.ianid. läksid pärast alg

kooli kergematele töödele. 

Peale eesti keele tunneb käsitletavat sõna soome keel. 
Kaasaegses soome kirjakeeles on пш-гтяяти 'neeger (halvenda

valt või naljatlevalt); tumedanahaline; halva iseloomuga 

inimene' : ... mukana oli kaikkiяяп 4-5 kilpaili.iaa aina Se

negal ijlaisia miir^a^ne.ia myöten 'koos oli ühtekokku 43 

võistlejat otse senegali neegriteni' ; ТдимИ -h-häjä oli no ki

ri en .ja musta kuin mnriaani 'kütja oli nõgine ja must nagu 

murjan* ; monikin voi olla hilpeä seurassa .ia ystävällinen 
vieraille, mutta kot.i väkenfiä keskuudessa mi-hfi ilkftin mn-r-

лаяпт 'mõnigi võib olla lõbus seltskonnas ja sõbralik võõ

raile, aga kodurahva hulgas kõige tigedam murjan' (HS 1954: 

552). Sõna on tavaline soome varasemas kirjakeeleski. Ren-

vall 1826: Mur .jaani 'Aetiops, homo nigri coloris ; Mohr' 

(sulgudes on viidatud rootsi vastele morififi); Lönnrot 1874: 
Mur .jaani ' morian, neger (svart menniska) ', musta kuin Mur-

iaani ' svart s от en Morien' . Slängis on murJaanU muidki tä

hendusi, nagu näiteks 'Morane-Saulnier-tiiupi lennuk' (Hä-

mäläinen 1963: 137). Soome mnriaani 'musta ihminen, neeke-

ri' on rootsi laensõna < rootsi morian (hääldatud muriaan) 

(SKES 1958). Rootsi keeles esines mn-riяп esmakordselt 16. 

sajandi lõpus, sai tuntumaks 17. sajandil ja on keskalam

saksa laensõna (Hellquist 1922). Keskalamsaksas oli morian 

•Mohr, ethiops* (Schiller, Lübben 1887).Eesti keeles on oht

rasti keskalamsaksa laenusid, ent foneetilistel põhjustel 

ei saa meie murjan ja murijaan olla keskalamsaksast. Neile 

on olnud lähtesõnaks niisugune eeskuju, kus esimeses silbis 
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on olnud u. Et miiT'jan ja muri.i««" on eesti murretes tuntud 

peamiselt Soome lahe läheduses, kus eestlastel on olnud ti

hedaid sidemeid Soome soomlaste ja rootslastega, siis võib 

arvata, et asjaomased laensõnad on sealtpoolt tulnud meile. 

Muri.iaan on häälikuliselt lähedasem rootsi sõnale morian 

( - muriaan). mur.ian aga soome sõnale mur.iaani. Samade keel

te kaudu on laensõnad võinud eesti keelde tulla juba Rootsi 

ajal 17. sajandil, kui eriti Tallinnas oli ohtrasti rootsi 

ja soome meremehi ja kaupmehi, kes olid võinud neegritega 

kokku puutuda. 

Lõpuks mainitagu veel seda, et eesti mooramees. murde-
ti pnn-n-imftftH ja Mnn-ряшяя neegrite ja nende kodumaa tähendu

ses on pärit ülemsaksast, kus vanemas kirjakeeles Möhr oli 

ja on 1loodeaafriklane' või 'neeger'. 
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Linguae Finnicae, Cum interpretatione duplici,copiosio-

re Latina, breviore Germanica, Aboae. 
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S c h i l l e r ,  К . ,  L  ü  b  b  e  n  ,  A .  l ö ? 4 ,  M i t t e l n i e d e r 

deutsches Wörterbuch III, Bremen. 

SKES 1958, Suomen kielen etymologinen sanakirja II, Hel

sinki. 

VÕÕRSÕNAD "MARAHWA N2DD ALA-LEHHES" 

Valve-Liivi Kingisepp 

Keeleteaduses on kasutusel mõisted võõrsõna, laensõna, 

rahvusvaheline sõna. Nende mõistete vahekordi eesti ling

vistikas on selgitanud E. Raiet*. Laensõna mõiste on nime

tatud kolmest kõige avaram. Laensõnadena tûleb vaadelda oma 

keele suhtes uudiskeelendeid, olgu nad laenatud sugulas-

või mittesugulaskeeltest, suulisest kõnest või kirjakee

lest, olgu nad säilitanud lähtekeele kuju või selle kaota

nud, mugandunud laenaja keele häälikulisele struktuurile 

või mitte. Võõrsõnad moodustavad selle osa laensõnadest, 

mille häälikulises struktuuris ja grammatilistes omadustes 

on säilinud meie keelele võõrad elemendid. Need võivad ol

la meie keeles häälduspäraselt märgitud teise keele sõnad, 

nagu näiteks blindaaž. džemper jt. Termin rahvusvaheline 

sõna ei ole täpselt piiritletav, kuid tegelikult on olemas 

kreeka, ladina või teistest keeltest pärit tüvesid, mida 

laenudena kasutavad paljud keeled. Niisuguse kasutussfääri

ga laensõnad ongi rahvusvahelised sõnad. 
Võõrsõna mõistet on täpsemalt piiritlenud H. Saari, 

kes juhib tähelepanu keelendite põhimõtteliselt kahesuguse

le võõrusele; päritoluvõõrusele, mida keeleteadlane harili

kult esile tõstab,ja struktuurivõõrusele, mida inimene sõ

nade päritolu tundmata tajub ЛTa lisabi "On küsitav, kas on 

1 E.Raiet, Võõrsõnade kuju sõltuvus lähte- ja vahenda-
jakeelest tänapäeva eesti kirjakeeles. Kandidaadidissertat-
sioon, Tallinn 1966, lk. 26 jj. 

2 H. Saari, Tehiskeelenditeooriat. - üheksa aastaküm
met, Tallinn 1971, lk. 101. 
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võimalik leida mingit mõtet olevat muusugusel eesti keele 

võõrsõnade definitsioonil kui sellisel, mis arvestab nende 

kirjapildi, häälduskuju ja grammatiliste omaduste võõrust, 

s. o. struktuurivõõrust".^ H. Saari leiab, et ei ole ots

tarbekas eeada võõrsõna ja laensõna paarilismõisteiks, sest 

et kumbki mõiste lähtub eri liigituseluselt. Struktuurivõõ

ruse ja -omasuse seisukohalt on otstarbekas rääkida 

võõr- ja omakeelenditest, päritoluvõõ-

ruse seisukohalt - põlis- ja mitmesugustest u u -

d i s k e e l e n d e i s t .  V i i m a s t e  h u l k a  k u u l u v a d  a r v u -
4 liselt valdava liigina laenkeelendid. Selle

ga tuleb nõustuda. 

Võõrsõnade ortograafilisi ja häälikulisi erijooni on 

loetlenud S. Topro^, seda on tehtud ka TRÜ rotaprintvälja-

andes "Eesti keele grammatika 1"^, viimasena täpsustab neid 

H. Saari.'7 Võõrsõnade sissetungi meie ajakirjanduskeelde 

selle algusperioodil on jälginud E. Ahven0. Kuidas on toi

munud võõrsõnade häälikuline mugandumine, missugune on ol

nud selles vahendajakeele osa, sellest leiame andmeid 

E. Raieti mainitud väitekirjast, A. Jõe, H. Liini jt. töö

dest^ . 

^ H. Saari, seals, lk. 102. 

^ H. Saari, seals, lk. 103 jj. 

^ S. Topro, Võõrsõnade päritolust eesti keeles. Diplo-
mitoo. TRÜ eesti keele kateeder, Tartu 1958« 

^ Eesti keele grammatika I, 2. vihik, Tartu 1964, lk. 
113. 

? H. Saari, Oma ja võõra piiridel. - Nõukogude Õpetaja 
nr. 28 15. juulist 1978. 

® E. Ahven, Võõrsõnade sissetung eesti ajakirjanduse 
keelde. Diplomitöö. TRÜ eesti keele kateeder, Tartu 1949. 

Q .... 
7 A. Jõgi. Inglise laenude haalik- .ia kirjakuju muga

nemine. „Keel ja Kir j andus 'u.971. nr. 2, lk. tiO - 84. 
H. L i i n, Alamsaksa laensõnadest 16. ja 17» sajandi ees
ti kirjakeeles. - Emakeele Seltsi Aastaraamat 13, Tallinn 
1967, lk. 47-70. 
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Käesolevaga võetakse vaatluse alla O.W. Masingu poolt 

"Marahwa Näddala-Lehhes" kasutatud võõrsõnad.Paljudel neist 

on mitmes teises keeles, eeskätt prantsuse, inglise, sak

sa ja vene keeles kuju ja tähenduse poolest sarnased vas

ted. Enamasti on need kreeka või ladina tüved, mis on eda
si laenunud prantsuse, saksa või vene keele vahendusel. 

O.W. Masing kasutab neid eeskätt saksa keele eeskujul. Vaa

deldakse neid sõnu, milledel on tänapäeva keeles võõrsõna

dele iseloomulikud struktuuritunnused: 1) nad sisaldavad 

võõrhäälikuid või võõrtähti, 2) pearõhk on järgsilbil, 3) 

järgsilpides esinevad vokaalid о, õ, ä, ö, ü või pikk vo

kaal, 4) b, d, g on sõna algul, 5) nad sisaldavad meie 

keeles mitteesinevaid häälik- ja tähtühendeid ja 6) käändu

vad seminar- või kompvek-tüübis. Vaatluse alla on võetud ka 

need sõnad, mida Masing kasutab võõrapäraste struktuuritun-

nustega, kuigi tänapäeva eesti keeles on need elemendid ka

dunud, nagu näiteks Masingu bank 'pank1, sitron 'sidrun', 

matroos 'madrus', gard 'kaardivägi, kaart' , ka.iüt 'kajut' 

jt. 

Analüüsimisele ei kuulu meie keele häälikulise struk

tuuriga kodunenud saksa ja vene päritoluga laensõnad. 

Saksa laensõnad Masingu nädalalehe sõnavaras moodustavad 

olulise osa ja vajavad omaette käsitlust. Käesolevas töös 

on kõrvale jäetud ka puhtalt saksa keelest pärinevad sõnad, 

mis pole meie kirjakeelde püsima jäänud, nagu näiteks ung-

riswasser 'lõhnavesi', haaderlump 'kaltsukaupmees' jt. 

Silmas on peetud seda, kas nädalalehes kasutatud võõr

sõnad esinevad Masingu-eelses eesti kirjakeeles. Selleks on 

neid võrreldud A.W. Hupeli sõnaraamatuga"5"1, "Beiträge1 des12 

10 V.-L. Kingisepp, Vene päritoluga sõnad O.W. Masingu 
"Marahwa tiäddala-Lehhe" sõnavaras. - Emakeele Seltsi Aasta
raamat lo, Tallinn 1972, lk. 7ö-10b. 

11 A Hupel, Ehstnische Sprachlehre für die beyden 
Hauptdialekte den revalschen und dörptsehen, nebst einem 
vollständigen ehstnischen Wörterbuche, Mitau 1818. 

Beiträge zur genauem Kenntniss der ehstnischen 
Sprache, Pernau I0I3 - 1832. 
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avaldatud, aõnavarakogudega, TRÜ eesti keele kateedri kirja

keele sõnavara sedelkoguga. Mainitud allikais leiduvaid 

võõrsõnu ei ole käesolevas vaatlusele võetud, kuigi mõned 

neist Masingu keelepruugis leiduvad. Samuti on kõrvale jäe

tud varasemas eesti kirjakeeles esinenud prantsuse keelest 
15 pärit võõrsõnad, mida on vaija selgitanud Linda Treiman. v 

Niisiis tulevad järgnevas käsitlusele "Marahwa Nädda-

la-Lehhes" leiduvad võõrsõnad, millest enamik on rahvusva

heliselt kasutatavad ja mis varasemas eesti kirjakeeles ei 

esine, mille kohta võime olemasolevate andmete põhjal väi

ta, et meie trükisõnas kasutas O.W. Masing neid esmakord

selt. Enamik neist on ka tänapäeval kasutusel võõrsõnana, 

üksikud ka häälikuliselt muganenud laensõnana. 

Sõnad esitatakse alfabeetilises järjekorras. Märksõna

na antakse nädalalehes esinev sõna tänapäeva kujul, järgneb 

tähenduse selgitus, näitelause, viide kasutuskoha kohta, 

päritoluselgitus, siinjuures toetutakse R. Kleisi, J. Sil-

veti ja E. Vääri koostatud "Võõrsõnade leksikoni"^' andme

tele. Kui sõna sealt puudub, antakse päritoluselgitus vas

tavate võõrsõnastikkude varal. Lõpuks lisatakse andmed sõna 

esinemise või puudumise kohta Wiedemann! sõnaraamatus^-', 

mis heidab valgust nende hilisemale käekäigule meie kirja

keeles. 

^ L. Treiman, Päritolult prantsuse keelega seotud sõ
nad eesti kirjakeeles 16š - !?• sajandil. - Centum, Tallinn 
1974, lk. 197 - 217$ Prantsuse päritolu sõnu eesti 18. sa
jandi ilmalikus kirjanduses. - Emakeele Seltsi Aastaraamat 
21, Tallinn 1976, lk. 51 - 69. 

^ R. Kleis, J. Silvet, E. Vääri, Võõrsõnade leksikon, 
Tallinn 1978. 

^ E.J. Wiedemann, Eesti-saksa sõnaraamat»Tallinn 1973« 
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adjutant ' saate- ja käsundusohvitser ' "läkkitas Kindral 

Michelson ошва adjutanti ... töise kindralile sgnnnmid 

wima" MK 22, 3)1. (VL-a г! Id. ad.iütans 'abistav'), 

Wiedemannil "adjutant (agutant. akutant) 'Adjutant'. 

aeronaut 'õhusõitja* "ja mehhed, kes selle peale on Õp

pind, nendega tule peal sõitma, nende nimm.i on aro-

naut" MS 22, 177. (VL-s aero- kr. aer 'õhk'; -naut 

<f kr. nautis 'meresõitja'), Wiedemannil ei leidu. 

aerostaat 'õhust kergem õhusõiduk' "need pallid, mis omma 

alrippuwa korvikestega ülleslähhewad, nende nimmi on 

arostat" Ш 22, 177» "Saksa kele kutsutakse nisuggune 

tulesõidu nõu (Luftballon)" MM 22, 178. (VL-s aero-

g taat ...kr» statos 'seisev'), Wiedeaannil ei esine. 

akadeemia 'kõrgem õppeasutus' "Saiwad siis Akademi prohwes-

sorid käsku, järrele kulata ja katsuda,kuida need kah

jud issienneseet olleksid sanud sundima ja tulleaa" 

MN 25, 325« (VL-s С kr. p.-n. Akadëmeia). Wiedemannil 

^akadlm. akademia 'Akademie'. 

apelsin 'lõunamaine puuvili' "Sealt tullewad Sitronid, Ap-

pelsinid, wigid, mandlid, rosinad ja kallid plumid" 
МЫ 23, 228. (sks. Apfelsine. vene апельсин)̂  Wiede^ 

mannil ^apelsin (apwelsln) 'Apfelsine'. 

armee 'riigi relvajõud' "kallewit ni paljo peab tehtama, 

kuida kõige arme pealikutele tarwis nähtakse ollewad" 

MK 23, 147. (VL-s pr. armée), Wiedemannil ei leidu. 

assessor 'kaasistuja' "J. v. Rogge, kubber. kohto assessor" 

MK 21, 395* (VL-s ld. 'kaasistuja, abiline'), Wiede

mannil ti.assesser, assessor 'Assessor' . 

bankonoot 'pangatäht* "kaks Bankonoti, mis mõllemad wie-

klimne rubla surused" MN 22, 397 î "Uks tensik olli omma 

kapteni taggant 15 rubla hõbberahha, ja 7 sinnist Pan-

konoti warrastand" MK 21, 54. (VL-s it. banco 'pank'; 

Id. nota 'märk, märge'), Wiedemannil pangu-nõdid. pah-

gi-n.. pahku-n. 'Banknoten, Assignate, Papiergeld'. 
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batist ' õhuke linane riie ' "Mis kangast neist te wad.? Sedda, 

mis Batistiks kutsutakse, ja mis kõigepenem ja kallim 

linane rie on' MN 25, 26Ö. (VL-s /L. pr. batiste). Wie

demannil ^patist 'Batist*. 

bernstein 'merevaik' "Agga Bernstein on üks kõllane, wägga 

selge ja kõwwa merre waik' MN 22, 86. (VL-s sks. Bern

stein) . Wiedemannil perlenstln. (pernstein, pernstin. 

psrnstxn) 'Bernstein' ja bernstein 'Bernstein'. 

boa 'Miglamadu' "ning ka se suur maddu, mis Boaks kutsu-

wad" MN 25, 278. (VL-s pr. boa L. Id., boa), Wiedeman

nil boa 'Boa'. 

brigadir 'brigaaALülem' "ellas seal kihhelkonnas üks töine 

praua, kes Brigader v. Schlatterni lesk olli" MN 21, 

210. (VL-s sks. Brigadier L. pr. brigader). Wiedeman

nil ei esine, on brigade. brigld 'Brigade*. 

h-rnžflflTi тя ' raamatupoognaid kergelt köitma' "Walmis brossü-

ritud, lahtiaetud serwadega 83 lehhekülge, maksab 

75 kp. waske" MN 23, 193« (VL-s pr. brocher.brochure). 

Wiedemannil ei ole antud. 

departemang 1 ametiasutuse osakond T s aar i-V ene maa1' "Essimene 

Departement" MN 22, 316. (VL-s pr. département), Wiede

mannil on departemang 'Departement'. 

drell 'lihtsa mustriga tugev linane või puuvillane riie' 

"ja õstawad ka aastati mitto kümmetuhhat kõigepenemat 

lõuendit ja trelli Hollandi-, Saksa- ja Inglis-maa 

rahwa käest*' MN 25, 254. (VL-s sks. Prell). Wiedeman

nil 3£trell 'Drell, Drillich'. 

ekspediitor 'posti laialisaatja' "Ekspediter Aleksander 

Tischtschenko" MN 22, 316. (VL-s Z. Id. expedlre 'val

mis tegema, ära õiendama'), Wiedemacni sõnaraamatus ei 

esine. 

gard 'keisri ihukaitsevägi, kaart' "Keisri wahhiwäggi, ehk 

Gardid, mis minnewal aastal Pohla läksid, on nüüd tag-

62 



gasi tullemas" MN 22, 237«(VL-s pr. garde ' kaardivägi' ), 
Wiedemannil garde (garde) * Garder. 

geiser ' kuumaveeallikas' "£õ ige s uremat immet näitab üks 

suur kewa-wee hallikas, kel nimmi Geiser, ja mis SkaJL-

holti linna liggidal on" MN 22, 181. (VL-s islandi k. 

geysir. sks. Geiser). Wiedemannil ei ole antud. 

gild 'tsaariaegsel Venemaal kaupmeeste seisuslik ühing' 

"Kaupmehhi essimest kildi on: lö7$ töist kildi 151; 

kolmat kildi: 980" MN 23, 16. gildituba 'gildihoone' 

"ja kaupmehhed Moskwa Kildituppa, nõu piddama, mis 

tehha ja kuida aidata" MN 22, 307* (VL-s sks. Gilde). 

Wiedemannil gilds-tuba 'Gildstube', gkild. kilde. kil
di 'Gilde'. 

gümnaasium 'keskkool' "et sedda selgeste saaksid mõista, 

mis Kreis-kolides ja Gümnasiumides õppe takse1' MN 25, 

ЮЗ. (VL-s kr. gymnasion), Wiedemannil gimnäz, gimnä-
zium ; gümnäz. p-^mnä?.i na 'Gymnasium'. 

husaar 'ratsaväelane' "Husarid, Ullanid, ja Traggunid läk

sid meilt läbbi" MN 21, 229. (VL-s ung. huszär. sks. 

Husar). Wiedemannil ghuzar; huzär 'Husar'. 

hüdra 'meremadu' "agga temma olli üks neist merremaddudest, 

mis jo wannastki hiidra nimme ai tuntud" MN 23, 29. 

(VL-s kr. mütoloogias esineva üheksa peaga veemao Hyd

ra järgi), Wiedemanni sõnaraamatus ei leidu. 

imperiaal 'Vene kuldmünt' "ja pakkus innimesele kümme im

perial i, mis on sad da rubla kuldrahha" MN 21, 223. 

(VL-s z. Id. imperiilis 'imperaatorliku keiserlik'), 

Wiedemannil K imper.ižl. imperial ' Imperial (Goldmün

ze) '. 

intress 'hoiuselt saadav kasuprotsent* "kauniste rahha, mis 

seisora.hha.k8 pantud, mis rendi peal käib; ja mõnni 

kümmekond rublad aastas intressi annab" MN 22, 319. 

(VL-s < interess. vrd. ka ld. intéressé 'tähtis ole

ma'), Wiedemannil intres 'Zins'. 
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invaliid 'vigastatu, töövõime kaotanu' "üks inwalid kes 

lati suggu, surri wina" MS 22, 73. (VL-s pr. invalide 

l~ là. invalidas 'jõuetu' ), Wiedemannil *inwalld 1 in
valide '. 

ka.iut 'elamisruum laevas1 "siis heitis Keiser peale lõunat, 

kajuti lae peale polest tunnist puhkama" MN 25, 285. 

(VL-s hall » ka.i uit. sks. Ka.i üte) . Wiedemannil kajut, 

ka.iüt = kaiut 'Kajüte' . 

kandidaat 'õpetajaametisse kandideerija' "Kandidadika nim-

metakse nisuggust meest, kes sure koli peal walmis sa-

nud; Piiskoopi к oht о polest lähbi katsutud ja üJLleku-

latud, ning temma käest tunnistuse kirja s anud, et 

tedda kõlbawaks arwatud, õppetaja ammeti peale katsu

da" МЫ 21, 391« (VL-s Id. candidätus 9valgesse riie-

tatu; Vana-Roomss riietusid riigiameti taotlejad val

gesse toogasse), Wiedemannil *kandidät (kandität) 'Can

didat '. 

kantselei 'asutuse asjaajamist toimetav isikkond, ameti-

ruum' "kõigist linna- ja ma-koht udest Kindralkubbe me

ri Kantseleisse teada antakse" MN 22, 197. (VL-s zl. Id. 
cancelll 'võre, piire'), Wiedemannil ^kantselei (kaitt-

li) 'Kanzelei'; *kantsli = kantselei. 

kapital 'põhivara, tagavara' "mõnni sadda taalrid trahwi 

peäle; rais Waestelaste-maja kaptali jure lissati" 

MN 21, 408. (VL-s pr., ingl. capital Z. Id. capitälis 

'peamine'), Wiedemannil ̂ kapital 'Capital'. 

kassa "mitte ermam kui agga kolm protsen

ti laenomaja kassast renti peaks sama" MN 25, 202. 

(VL-s it. cassa 'kastike, laegas1), Wiedemannil xkass, 

gewöhnlich kassa 'Kasse'. 

kastani(puu) "Kõige Europa-maal on se Kastani pa s), mis 

Sitsilia sarel, kõigist kõigesuremaks petut" (Joone 

all on seletus: ,,Ä) Castagniaro di cento cavalli, nen-

da tedda seälne rahwas kutsub" MN 23, 265. (Id. casta-

64 



num), Wiedemannil gkastan. kastänia 'Kastanie', kas-

tani-pu 'Bosskastanie (Aesculus Hippocastanus L)1. 

kips 'kaltsiumsulfaat, ehitus- ja voolimismaterjal1 "ja 

mattis kolm kärnast-konna Uhhe kasti sisse, mis ta 
gipsiga olli täitnud" MN 23, 12?. (VL-s kr. gypsos). 

Wiedemannil gjps. kips 'Gips'. 

klaver "laulawad kui inglid; mängiwad wiolid, klawwerid, ja 

muid mängu, mis hingega aetakse" MN 22, 152. (pr. cla

vier) . Wiedemannil žklawer (lawer) 'Clavier*. 

kliinik 'haigla' "ja wies neist praego Tartus Surekoli Kli-

nikus arstitawaks on" MN 2?, 160. (VL-s Z_ kr. m ni -

kos 'voodis lamav'), Wiedemannil xklLaik 'Klinikum'. 

koi nni rqt 'asunik, uuele asumi salale siirdunu' "Nisuggused 

innimesed, kes tlihja ma kõhta lähhewad assuma, ellama 

ja maad harrima, nimmetakse kollonistiks, ja on neid 

jo Narwa ja Peterpurri wahhel paljogi ellamas" MN 23, 

245. (sks. Kolonist, mille aluseks ladina tuvi vt. 

VL-s L. Id. colõnia). Wiedemannil gkõloni3t 'Colonist'. 

komandör 'sõjalaeva ülem1 "käskis laewa kommander kõik wal-

mis panna ja walwsad olla" MN 25, 207. (VL-s pr. com

mandeur), Wiedemannil #kommander (kommandlr, komjaan-

dôr) 'Commandeur, Befehlshaber'. 

(y-pfii «i ̂ krimi яяят 'volinik, ülem' "mõllemad aastaluud (Jahr

gänge) on walmis köidetud ... Paides Kreiskomsaruse 

härra, ja Willandimaal pookbinder Böki jures sada" Ш 
25, 75. (VL-s pr. pommisaai re z~ kesk-ld. commi ssärius 

'volinik'), Wiedemannil gkommesär (kommisär. komsärus) 

'Commissaire'. 

komödiant 'näitleja, kometitegija' "nenda kui: mängomehhi, 

komediantisid, ja tõisi, ja on siis meie linnas aina 

lusti- ja rõmopäwad" MN 23, 232. (Vl-s it. commediante/ 

kr.), Wiedemannil ž ko med jant , kome.iant (komme .land) 

'Comödiant, Schauspieler'. 

konsistoorium 'kirikuvalitsuse organ' "ja Ria linna Konsto-
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riiuni polest, linna õppe ta j a Tidemann; Kurama Konsto— 

riumi polest, praust Richter; Tallinna Konstoriumi po

lest Supperdent Mayer ... siin piddid ollema" MB 22, 

116. (VL-s lad. consistõrium *koosolekukoht'), Wiede
mannil n^n • Consistorium'. 

konsul 'riigi ja selle kodanike nuve kaitsev ametnik välis

riigis* "Sesuggusid mehhi peawad kõik wallitsused ig-

gas kuulsas kaubalinnas, kus nende walla rahwas kaupa 

käiwad ajamas, ja nimmetakse neidsinnatsid ammetmehhi 

Konsuliks" MN 23, 211. (VL-s Id. consul). Wiedemannil 

*konsul * Consul'. 

kontor 'asjaajamise ja arvepidamise ruum, asutus' "Kontor 

on uhhe sure kaupmehhe kodda, kel kaubaajamise parrast 

kauge- ja liggi ma kaupmeestega paljo teggemist on" MM 

22, 111. (LV-s pr. comtoir).Wiedemanni1 ̂ kontor 'Comp

toir' . 

котяяп 'muhameedlaste poolt pühaks peetav raamat' "Se kir-

ri, nimmega Koran, реtakse Türgi rahwast nisama 

puhhaks, ni ng nisamoti auus, käida meie Piibliramatud 

pohhaks, ja temmast luggu peame" MN 21, 354. (VL-s 
ar.), Wiedemannil ei ole antud. 

korpus 'väekoondis' "sest et Prantsus liggi kolm kõrd sure

ma wäehulgaga olli peale tullemas, mis kümme jausse 

ehk korpusse olli jagganud" MN 22, 290. (VL-s Id. cor

pus 'keha'), Wiedemannil *korpus 'Corps, Abtheilung'. 

kraad 'pügal' "ja näitas Termometer,ehk sojanäitaja, 3 da

mai ja 4 damal Julil päwa warjus 20 gradi.ja weel pis-

sut peälegi" MN 22, 237. (VL-s ld. gradua 'samm, as

te'), Wiedemannil xkrät *1) Grad, 2) Thermometer'. 

Tcpftdi jtkfiRRfl 'laenukassa' "Ehk wõib ka sesuggust rahha 

Lihwlandimaa Kredit-kassale, seädetud kasso-rahha was-

to rendi peale anda" MN 25, 204. (VL-s ld. creditum 

'usaldatu, võlguantu'), Wiedemannil xkredit(kredit)-

kassa 'Creditcasse1. 
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laava 'tulemägedest allavoolav tulikuum kivimite sulam' 

"wimaks hakkas kahhekiimne wiendamal üllekäima, ja la-

wad wälja keetma, mis kui uks suur tullejõggi alla or

gu, ja seält merde jooksis" MN 22, 162. (VL-s it. la-
va), Wiedemannil ̂ lžwa 'Lava'. 

lantsett 'kaheteralise otsaga arstinuga' "üsi-rõugid pan

nakse nenda: wõetakse lantsetti, ehk ka nõela õtsaga 

nattikest uerõuge limma (Lymphe)" MN 23, 25. (VL-s pr. 

lancette z_ ld. lancea 'oda'), Wiedemannil ei ole an
tud. 

livr 'Prantsuse rahaühik' "andis wiiskümmend tuhhat Liiw-

rid, mis ni paljo teeh, kui wiiskümmend tuhhat rublad 

pabber rahha" MN 22, 151. (VL-s pr. livre Id. libra 

'nael'), Wiedemannil ei ole antud. 

luidoor 'Prantsuse kuldmünt' "agga üks Luidor on prantsuse 

ma imperial, ja wie hõbbe rubla, wäriline" VN 21, 319« 

(VL-s pr. louis d'or 'kuldlui' /_ p.-n.), Wiedemannil 

ei ole. 

madam 'proua' "Olli Bias üks kulus roateggija Madam, nimme

ga Sommer" MN 25, 118. (VL-s pr. madame), Wiedemannil 
gmadam 'Madame'. 

madrus "nähti üht wõerama matrosi ühhe purida õtsas istu-

wad, kassi murdwad, ja halleda nuttoheälega kaebawad" 

MN 21, 405. (sks. Matrose, vene матрос ), Wiedemannil 

madros. madrus (matros) 'Matrose'. 

magister 'õpetaja' "Magister Grenzien, Niggula õppetaja" 

MN 25, 410. (VL-s ld. magister 'ülem, õpetaja'), Wie

demannil ei ole. 

magneesia 'magneesiumoksiid' "Kui sadda topi parrajat merre 

wet on, siis on seäl nelli ja pool naela sola; üks ja 

werand naela magnesiat, pooltõist naela weäwel-piri-

tust" MN 23, 271. (VL-s kesk-ld. magnesia л. kr. koha
nimi), Wiedemannil gmagnezia. mannezia 'Magnesia'. 

mamcjfti 'vallaline naisterahvas' "ja jäime üksi, ühhe wann а 
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mamselli, ja kokka Petri Lenoga" MN 22, 10. (VL-s pr. 

'preili, neiu'), Wiedemannil тяшяеТ 'De
moiselle' . 

markii 'kõrgaadli tiitel Prantsusmaal, Itaalias jm.' "mis 

minnewal talwel, meie auuliko Kindralkubberneri, Marki 

Paulucci, käsао peale, ma kele sai ümberpantud" Ш 21, 

169. (VL-s pr. märguks), Wiedemannil ei ole antud. 

тя-rk-i tant 'sõjaväega kaasaskäiv kaubitseja1 "ja kuida kiil 

uskuda sunnib ja arwata, mõnne wenne kõrt s mi. ko ehk 

markitandiga kokkо hoidwad, kes warrastud ehk risutud 

asju sennist warjawad" MN 25, 563. (VL-s sks. Marke

tender £_ it. mercatante 'kaubitseja'), Wiedemannil 
тя-pk-fttftnderina. тягк-^tftudi-naene. marki-

tant 'Marketender, Marketenderin1. 

meriino 'peene säbrulise villaga lambatõug' "kuida sedda 

Spanja-maa lamba suggu, kedda Merinoks nimmstakse,pid-

dada" MN 25» 14-3. (VL-s hisp. merino). Wiedemanni sõ
naraamatus ei leidu. 

metall "Kuld, hõbbe, wask, raud, tinna ja nende sarnatsed 

maast kaewatawad asjad, selle ühhe nimme alla koggu-
takse, et neid metal öldakse ollewad" MN 21, 18. 

(VL-s lad. metall um <£. kr. metallon 'kaevandus, kivi
murd'), Wiedemannil gmltall 'Metall'. 

miilits 'maakaitsesõdur' "ja olli ka Kindral Markow Moskwa 

kubbernemango miilitsatega sinna jõudnud" MN 22, 298. 
(VL-s Z. ld. mi 1 i t-i я * väe teenistus ') , Wiedemannil gmi -

lits = mllits (milltsi) 'Miliz, Landwehr'. 

mil .ion "kaup, mis wõerale male widi, maksis, kuida Tolli-

ramatud ülles näitwad, 1 Miljon, 402 tuhhat ja 974 
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Sabla 15 kopikad" MN 21, 189. (VL-s pr. million). Wie

demannil miljon, million (mill'ion) •Million*. 

minister *riigiametnik>valitsuse liige' "Anti sedda asja 

Piiskoppi kohto polest Peterpurri teada, ja pallati 

Ministrid, sedda Keisri ette nimmetada" MN 21, 130. 

(VL-s mi ni i л . 'teenija' ), Wiedemannil a^Jnister 

(minister, ministre) 'Minister'. 

nafta 'maaõli* "On ka uks töine maewaigo suggu, mis mae-

elliks ehk Nahwtaks nimmetakse" MN 21, 301. (VL-s kr. 

naphtha). Wiedemannil xnahwta 'Naphta'. 

n.i uof a undi andi (koer) 'tugeva kehaehitusega ja pika musta 

karvaga koeratöug' "Lasti siis Amerika maalt enne 

minnewa suwwel hulk neid koeri tua, mis lillemai о lie me 

nimmetanud, ja kedda Punti andi koeriks kutsutakse" MN 

21, 131. (VL-s ingl. Newfoundland dog). Wiedemann! sõ

naraamatus ei esine. 

ooberst 'polkovniku, koloneli auaste* "Oberst Bussel, Ing-

lisma wäepeälik armastas omma prauad ellaste" MN 21, 

210. (VL-s sks. Oberst). Wiedemannil ^õberst 'Obrist'. 

ndftknji nnn 'lõhnavesi' "ning ka sedda arms aste lehkawad 

piritust, mis sel ajal Ungriswasser, agga nüid 0-ko-

longiks nimmetawad" MN 25, 250. (VL-s pr. eau de Co
logne) . Wiedemanni sõnaraamatus ei leidu. 

oks .ion ' müük enampakkumise teel' "üks tislar õstis auksioni 

pealt pulpeti, ja wiis sedda koddo" MN 21, 55» (VL-s 

ld. auctio 'suurendus'), Wiedemannil xauksiõn (auks-

.iõn. auktsiõn. aksiõn) ; oksi on. oks.iõn (oktsiõn) 'Auc

tion, Versteigerung'. 

pank 'rahaasutus' "ja tõiwad 172 tuhhat 433 rubla temma 

kätte, mis nimmetud banki rendi peäle läks" MN 25*199« 

(VL-s it. banco germ.), Wiedemannil *рапк. panka 

•Bank (Geldanstalt)*. 

рял^-pnt 'maksujõuetus' "üks tubli mees, kingseppa meister 

Karel Kotlieb Wonner, sai minnewal aastal pankrotiks" 
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MN 21, 331. (VL-S sks. Banlmn-h-t; /_ it. hanfiorotto) .Wie

demannil pankrot 'Bankrott'. 

pap aar us 'Egiptuses Niiluse jõe suudmes ja mujal Põhja-

Aaf rikas soistes kohtades kasvav lõikhein' "Egiptuse 

maal kasvab üks pilliro suggu, Niluse jõe kaldas, mis 
Papiriks nimmetakse, ning kennest meie pabber 

оema nimme sanud" MN 23» 300. (VL-s kr. papyros), Wie
demannil ei ole, on paber (papper. paper.papir, pabir) 

-•Papier'. 

parlament 'kõrgem kohtuorgan Prantsusmaal' "Noor mees ei 

oinad selle õtsusega ranhui, waid läks Parlementi, mis 

Prantsuse-maal sesammasuggune rigi üllem kohhus on, 

kuida Senat Peterpurris Wenne-ma üllemaks kohtuks on" 

MN 23» 82 (VL-s ingl. parliament. pr. parlement), Wie

demannil ^parlament 'Parlament'. 

pilet 'tunnistus, kviitung' "Et aeg liggijõudmas, mil selle 

pole aasta pearahha Krono Eentkambri tulleb maksta, ja 

selle tarbeks ka jо need tarwitatawad Billetit walmis 

murretsetud" MN 21, 321. (pr. billet). Wiedemannil 

*pil.iet (pilet, pillart. Pillet) 'Billet, Schein'. 

ni'rändtäht' "Sest et nemmad ühtepuhko liguwad, ning 

ikka omma teed päikese ümber emale 1ähhewad, nimmetak

se neid pi к-я. se ons neid ööldakse к ä i w a d 

t ä h h e d ollewad" MN 22, 77. (VL-s ld. planita 

kr. (aster) pjjyaetes), Wiedemannil ^planet 'Planet'. 

poleerima 'lihvima, läikivaks hõõruma* "Arwago nüüd inni-

mene, kes sedda loeb, mis senna tarwis lähheb, kui 

paijо pakku ärratikkuda; tedda hiilgawaks peegliks po-

lerida" MN 22, 63« (VL-s ld. polire 'siluma'), Wiede

mannil gpôlêrima (polerima) 'polieren1. 

politsei 'sisehaldusorgan' "ja tulli pollitsei jallapeält 

tedda õtsima, ja wäljatõmbama" MN 21, 67. (VL-s sks. 

Polizei Z- kr. politeia 'linnavalitsus, riigivalit

sus'), Wiedemannil ^politsei 'Policei'. 
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porter 'kange must õlu* "ja Peterpurrist lahheb liggi kol» 

tuhhat seddasamma rahha suggu Inglis—male, et se alt 

selle õlle tarbeks, mis Portriks nimmetakse, ja ais 

Peterburris pruitakse, kõlbawaid ummalaid Õsta" ШГ 

23» 335« (VL-s Z. ingl. porter* s ale 'pakikandja 

õlu'), Wiedemannil ^porter 'Porter*. 

praaker 'praakija, kontrollija, sorteerija' "Braakrid on 

wannutud mehhed, kes ammeti, kaupa, mis wõeralt »aalt 

tulleb, ehk senna 1ähheb, lahti wõtwad, läbbikatsuwad 

ja järrelewatawad, et kegi saaks pettetud, waid et 

kaup sesuggune on, kuida kaupmees tedda ütleb olle-

wad" MN 23, 212. (VL-s sks. Bracker. vrd. ka vene 

бракер), Wiedemannil puudub, on n-rwV ja 

•Brake, Schlempe' ja 'wraken*. 

•nrintfr 'kõrgaadli tiitel Saksamaal, Prantsusmaal' "Bile 

õhto jõudis meie armolise Keisri Harra õepoeg, Printe 

Meklenburg Schwerin, Saksamaalt tulles, meie linna* 

MN 21, 68. (VL-s sks. Prinz с. pr. г_ Id. 

princeps 'esimene kodanik'), Wiedemannil *n-rin-ts 

'Prinz'. 

professor 'ülikooli õppejõud' "assutas Tarto linna suurt-

koli; läkkitas Rootsist peele kakskümmend wägga tar-

gaste õppetud mehhi senna Prohwesseriks, se on: õp-

petajaiks" MN 21, 44. (VL-s ld. 'avalik õpetaja'), 

Wiedemannil *prohwesser. prohwessor 'Professor*. 

protokoll 'ametiisiku poolt koostatud tunnistus* "ja wiib 

sedda, olgo mil ajal tahhes, koggokonna kohto; se 

lasseb mõllemad kõrwad õtsast ärraleigata; tõmbab 

neid nöri peale, ja panneb omma protokolli" MN 23, 
21. (VL-s kesk-ld. prrit.no-nj^iya ^ hiliskr. Protokol

len 'esimesena kleebitud leht'), Wiedemannil *prõto-

kol 'Protocoll*. 

protsent 'üks sajandik, tulu kapitalilt' "Ehk, kui ta siis 

mitte ka ennam kui agga kolm protsenti laenomaja kas-
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east renti peaks sama" MN 25, 202. (VL-s Z- Id. pro-

£Sntum_ 1 sajas1 ), Wiedemannil ^protsent (protsent) 

'Procent'. 

protsess 'kohtuasi, õigustüli' "Juhtus nenda, et Uhhel 

mõisawannemai Tallinna maal, ja fiootai wallitsuae 

ajal, protses ühhe kunninga mõisaga raja parrast ol

li hakkand" MN 25» 283. (VL-s Id. processus 'edasi

minek'), Wiedemannil ̂ protsess 'Process'. 

protsessima 'kohtu teel oma õigust nõudma' "Olli siis mõi-

sawannem, kes Kronoga protsessis,Keiser Pe(t)rit pal

lunud" MN 25, 283. (Verbi тя aluseks on la

dina päritoluga nimisõna protsess). Wiedemannil xprot-

sessima 'processieren'. 

pruss 'neljatahuline palk' "Wälja aadetakse: saelaudu,nel

jakandiliseks tahhutud palka, mia brassiks kutsuwad" 

MN 21, 24-5. (vene брус). Wiedemannil pruss (SO) 

(prõz) 'vierkantiger Balken' (russ.). 

nnding 'teatud magustoit' "Kahheksas jaggu: Puddingid,jah-

ho- ja munnaroad" MN 25» 119. (VL-s ingl. pudding). 

Wiedemannil Spading 'Pudding'. 

nrmž 'alkohoolne segajook' "Ja on sesamma pimast aetud 

wiin kaunis kange, ning omma mau polest wähhe appti

kas õtse kui pants" MN 25, 151« (VL-s ingl. punch 

India k.), Wiedemannil *puns (pansh) (pants) 'Punsch'. 

р^-ррятяп-ь 'kirjutusmaterjaliks eriliselt töödeldud eesli-

nahk' "Kirri, mis piddi seisma jäma, tehti silledaks 

aetud eesli nahha peale, mis pergamendiks nimmetakse" 

MN 23» ЗОО. (VL-s sks. Pergament ld. pergamëna 

(charta) 'antiikse linna Pergamoni järgi'), Wiedeman

nil žpergament 'Pergament'. 

rakett 'põleva või plahvatava seguga täidetud kest, mida 

tarvitatakse ilutulestikus või märguandmiseks1 "ilmus 

kõrraga üks suur tulle pai põhjatähhe liggidal, mis 

ellendades sure ruttoga, kui üks nool, ehk kui üks 
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raket, õhto pole lendis, ja kumawad wlru ennese tah-

ha jättis" MN 22, 81. (VL-s sks. Rakete). Wiedeman
nil sraket 'Rakete'. 

senat 'kõrgem kohtujärelvalve asutus Tsaari-Venemaal' 

"waid läks Parlement!, mis Prantsuse-maal sesammasug-

6une rigi ullem kohhus on, kui Senat Peterpurris Ten-

ne-ma tillemaks kohtuks on" Mn 23, 82. (VL-s ld. sõna

tus) . Wiedemannil xsenat, senat (sinat) 'Senat*. 

sidrun 'lõunamaine puuvili' "Sealt tullewad Sitronid, Ap-

pelsinid, wigid, mandlid, rosinad ja kallid plurnid" 

MN 23, 228. (sks. Zitrone ld. citrus). Wiedemannil 

sidron. sidrun 'Citrone', sitron. 

sits 'õhuke puuvillane riie* "kus mitto sadda wärtnat 

poomwilla ketrawad, ja sedda penikest lõnga tewad, 

kust penikest poonnrillast riet koutakse, mis Zitsiks 

nlmmetakse" MN 25, 265. (sks. Zitz. vene ситец). 

Wiedemannil sits 'Zitz*. 

Student 'tudeng, üliõpilane' "mil poeg Gimnasiumis walmis 

ja sure-koli studendiks piddi sama" MN 25, 132. (sks. 

Student <£. ld. studire). Wiedemannil 8student 'Stu

dent '. 

яптпшя 'rahahulk' "Nisuggune märato summa näitab meiesug-

guste arwust ja meiest arwamata summa" MN 25, 370. 

(ld. summ), Wiedemannil summa 'Summe'. 

zlott 'Poola rahaühik1 "Slot on üks Pohla-ma rahha" MN 

25, 193» (VL-s poola k. zloty 'kuldne'), Wiedemann! 
sõnaraamatus ei ole. 

termomeeter 'kraadiklaas, soojusnäitaja' "Ilmad on meil 

liig pallawad olnud, ja näitas Termometer, ehk soja-
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näitaja ... päwa warjos 28 gradi, ja weei pissut pea

legi* MF 22, 237. (Vi*5..kr. thermos 'soe' ; kr. metreo 

'mõõdan'), Wiedemannil *termometer 'Thermometer'. 

translaat * tõlge, ülekanne' "Translat. Keisri Harra, kai 

Wennema-Bigi Ullemwallitseja käsk, mis wallitsewa 

Senati käe läbbi Lihwlandi-ma Kubhernemango wallitsu-

sele antud" MN 22, 313• ( ̂ ld, -ь-г^пят я-ьТупя 'üle

kandmisele kuuluv'), Wiedemannil ei ole antud. 

'tõlkija* "Translateras Christ. Bauer, Kub-

bernemango-kohto translater" MN 22, 316. (Sõna päri

neb ladina tüvest translat-. millele lisandunud saksa 

keele isikut märkiv sufiks -er), Wiedemannil ei ole 

antud. 

translate^тя 'tõlkima' "Translateris Christ. Bauer,Kub

berne mango-k oht 0 translater" MS 22, 316. (Ka verbi 

moodustamisel on aluseks sama ladina päritoluga tüvi 

translat-). Wiedemann! sõnaraamatus ei esine. 

trumpeeter 'trompetipuhaja' "Jättis siis Keiser weel kol

mat kõrda tükkilaskmist seisma, ja satis trumpetriga 

kindrali kätte ramatud, kuhhu olli sissekirj utand" 

MS 21, 242. (sks. Trompeter, pr. trompette). Wiedeman
nil trompeter 'Trompeter'. 

ulaan 'ratsaväelane' "Husarid, Ullanid, ja Traggunid läk

sid meilt läbbi" MB 21, 229. (VL-s poola k. Z. tat.), 
Wiedemannil ж ui an ( ulan) 'Ulan'. 

'kange inglise viin, kae ravi in' "siis teeb ennesele 

jomist, mis wiskiks nimmetawad; sedda tehhakse kae

rast; ja on ta walge kui piim; mis pissut weega seg-

gawad, ja sedda üllewägga armastawad" MN 23,351.(VL-s 

ingl. whisky z. gaeli k.), Wiedemannil ei ole. 

vitriol 'väävelhape' "Kõigekergem aur se, mis roostetama-

ta raua ehk terrase wilipurrust tulleb,kui senna Vit-

rioli piritust ehk Seidewasrid peäle wallatakse" MN 

22, 174. (VL-s Z Id. vitreus 'klaasine'), Wiedeman
nil wltril. witriõl. witriõn 'Vitriol'. 



ühtekokku on "Marahwa Näddala-Lehhes" kasutatud pisut 

üle saja võõrsõna. Päritolu järgi on neist kreeka-ladina 

tüved ad.i utant. aeronaut, aero s taat, akadeemia, assessor, 

bankonoot. boa, ekspediitor. gümneasium. hüdra, imparl яя1. 

intress, invaliid, kandidaat. kantselei. kapital. kastani-

(puu), kips, kliinik, kolonist, komödiant. (kreisi)komis-

sar, konsistoorium, konsul, korpus. kraad, krediitkassa. 

magister. metall. miilits, minister, nafta. 

oks.ion, papüürus. planeet. Eoleerima,, politsei. prints. 
professor, protokoll . protsent. protsess. ТУГО taas Я! шя . 

PâESâSêSi» senat, sidrun, student, summa, 
transiaat. transiaater. t-ряпяТ ateerima. vitriol - ligi

kaudu pooled. 

ühe veerandi moodustavad prantsuse päritoluga võõrsõ

nad armee. batist. brigadir, brošeerima. departemang.gard. 

klaver. komandör, kontor. lantsett. livr. luidoor. madam. 

mamsel. markii. mil.j on. odekolonn, parlament. pilet, trum-

peeter 1trompetipuhuja'. 

Viimane veerand jaguneb enam-vähem võrdselt saksa 

apelsin, bernstein. drell. gild, madrus, ooberst. praa-

ker. rakett, sits, inglise n.iuufaundlandi (koer), porter. 

puding. ponš. viski ja itaalia kassa. laava. markitant, 

pank. pankrot päritoluga sõnade vahel.Neile lisanduvad ük

sikud teistest keeltest pärit võõrsõnad, nagu hollandi ka

jut, islandi geiser. ungari husaar, poola zlott ja ulaan, 

hispaania meriino. vene pruss, araabia koraan. 

Temaatiliselt moodustavad "Marahwa Näddala-Lehhe" uu

test võõrsõnadest kaaluka osa ühiskondlik-poliitilisi mõis

teid tähistavad sõnad. Nende hulgas on riigiasutuste ni

metused departemang. kantselei, kontor, parlament, senat: 

mitmed riigiametnike nimetused assessor, konsul, (kreisi)-

kpmissar. minister; tiitlid, kõnetlussõnad madam, mamsel, 

marki i, prints ; sõjaväelised auastmed ja muu relvajõudu-

dega ühenduses olev sõnavara ad.i utant. armee, brigadir. 

gard 'kaardivägi', husaar, komandör. korpus, markitant. 

miilits, madrus. ooberst. trumpeeter 'trompetipuhuja', 
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ulaan. Kohtupidamise ja ametitalitase alalt on sõnad pro

tokoll, protsess. prntHftflH-inw. ekspediitor, pra^ke^. Boh-

kesti uut sõnavara on lisandunud finants- ja majandüs

al alt : bankonoot, intress, kapital, krediitkassa* oks.ion. 

pank, pankrot, pilet, protsent, summa,sealhulgas eri maade 

rahade nimetusi impp-riдят . livr. luidoor. zlott, riidema-

terjale batist, drell. sits, toitude ja jookide nimetusi 

porter, puding. punš. viski. 

Loodusteadustega on seotud bernstein. boa, geiser. 

hüdra, kips, laava, magneesia. meriino, me

tall . nafta. papüürus. ßlsyaeet, rakett, lõunamaiste puude 

ja nende viljade nimetused apelsin, kastani(puu). sidrun. 

Tehnika alalt on aeronaut, aero Staat. ka.i ut. £Oleerima, 

termomeeter, inimese arstimisega ühenduses on sõnad inva

liid. kliinik, lantsett. 

liteed uued võõrsõnad on kultuuri valdkonnast, nagu 

õppe- ja teadusasutuste ning seal tegutsevate isikute ni

metused akadeemia, gümnaasium, magister, professor, stu

dent. raamatute valmistami sega seotud brošeerima, pärga

ment. muu kultuurisõnavara, nagu komödiant. klaver. Kiriku 

ja usuga ühenduses on sõnad kandidaat. konsistoorium. ko

raan k 

Vaadeldud "Marahwa Näddala-Lehhe" võõrsõnadest on 

Z.J. Wiedemann enamiku esitanud oma sõnaraamatus. Teata

vasti märgistas ta uudistuletised ja võõrsõnad tärnikeste

ga. Et võõrsõnade kirjapilt ei olnud lõplikult fikseeru

nud, esitab Wiedemann paljudel juhtudel paralleelseid va

riante. Võõrsõnadeks oma aja kirjakeeles peab Wiedemann 

eespool vaadelduist järgmisi: xad.iutant (agutant.akutant); 
xakadëm, skadêja^a; ^apelsin (apwglsîn); ̂ assesser. asses

sor; ̂ patist; boa; departemang; *trelli garde (garde); 
xkild. kilde, kildi ; gimnäz. gimnäzium. giimnäz. gümnäzium; 

gjps. kips ; xhuzar, huzür; x imp ег л äi. imperial ; xinwalld; 
xkandidat. kanditat; ̂ kantselei (kantli); xkapltäl: xkass'. 

kassa; xkastan, kastänia; xklawer (lawer); Kkllnik; xkõ-

lonist; xkommander (kommandlr, kommandõr); xkomediant, ko-
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menant (komme.iand) : xkomm§sär (kommisär. komsârua)t *коа£-
tõrium} gk о as iil; ^kontor; ^korpus: *krit: *krëdit( kredlt )-
kassat glawa; xmadam; atmagnizla, хтвд|пУя+.«па»г1 

marke tend a-pi ля t marketed i -п^япя t markitant: *aetalli **•!-

lïts, milite (militai): ^»ТтНя-ьвт (miniя-ь«г. ministre)\ 

*nahwtâ; *ôberst : xauksyn ( a oks .1 on. auktsiõn. akalpn) t 
XEaak, panka: ̂ parlament: ^piljet (pilet,pillart. jgülgt)} 
^planet; ̂ põlerima (polërima): "politseiimporter: Prints: 

^prohwesser. prohwessor: *prõtokol: *protsent (prõtaent): 

^prõtsesst ^protsessima: Х£Ц^45£» *Р||ПЯ (BSSSà), t 
^Pergament; дгаке11 ssenat. aanät (singt); ̂ student: *ter-

mometer: gulan (ulan). 

Võõrsõna mõistest väljaspool olevaiks, oma sõnadeks 

peab Wiedemann mitmeid selliseid sõnu, mis näiteks täna

päeval on ilmsed võõrsõnad: paftp^n-nõdi d. PJàègizS* j Pan— 

ku-n. : perlenstln (perngt«^n, perns ten. £grasj^); jn très t 

pankrot > wTtril. wîtriol, witrlon. 

On ilmne, et Wiedemann kasutas "Marahwa Näddala-Leh— 

te" ohe allikana oma sõnaraamatu koostamisel,aga tegi sel

le sõnadest valiku. Nii näiteks ei esita ta siin vaadel

dud võõrsõnadest järgmisi: aeronaut. aerostaat. armee. 

brigadir. broseerima, ekspediitor, geiser. hüdra, koraan, 

lantsett. livr. lui do or. magister, ma£k±±t meriino, n.1uu-

faundiandi (koer), odekolonn, papüürus, praaker. zlott, 

translatât, translaater. translatiez дя. viski. Tõenaoli

selt ei pidanud ta neid meie keele sõnavarasse kuuluvaiks. 

Tänapäeval on need O.W. Masingu poolt meie kirjakeel

de toodud võõrsõnad üldiselt kasutusel, tarvitusse pole 
jäänud vaid translaat. t-ряпяТ aster, translatée^ ma ja 

t-pnmpftfltft-p 1 trompe tip uhu ja'. 

O.W. Masingu "Marahwa Näddala-Lehhes" leiduvate võõr

sõnade häälikuline kulg on õige varieeruv ja paljuski eri

nev tänapäevasest kasutusviisist. Nii näiteks kasutab Ma

sing sõna algul kord b, d, g-d, kord p, t, k-d, mõnikord 

koguni ühes ja samas sõnas (Bankonoti r Pankonoti). Tana-
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päevasest; erinevalt esineb tal sõna algul к ja i sõnades 

trell ' lihtsa mustriga tugev linane või puuvillane riie', 

fcild. kildltuba ja b ning £ sõnades Bank. Billetid. Braak-
rld, bruss. Gardld. gjps. Grad, ülejäänud juhtudel langeb 

kt d, £ või k, j>, t kasutamine sõna algul tänapäevatavaga 
kokku. 

Baltisaksa hääldustava kohaselt esineb Masingul kree

ka algupäraga sõnades £ (= u) asemel i, näiteks hiidra, 

Fapirika. Enamasti ei kasuta Masing võõrsõnades võõrhääli-

kuid, nagu näiteks öghwta, Prohwesser, punts. Slot, bros-

soritud. Vaid sõnas Zitsiks 'sitsiks' leidub saksa keele 

eeskujul Z. Saksapärast märki mi aviisi kohtame sõnades 

aaksion, ka.iuti. £ergâffiêfit» Sitronid, matros. student ja 

mujal. Saksapärasusena tuleb vaadelda ka paljude nimisõna

de kasutamist suure alguatähega, samuti er-liidet isikut 

märkivates võõrsõnades (Brlgader. Ekspediter. Kom$nander, 

Prohwesser. Trompeter 'trompetipuhuja1. 

Osa võõrsõnu on Masingu tarvituses lühema tüvekujuga 

kui tänapäeva eesti keeles (Konstorium 'konsistoorium', 
k-wptfll 'kapital', ( kreis )komsarus ' (kreisi ) komissar*. 

Erinevusi vokaalide kasutamises 

leidub sõnades Komediant. Parlement jt. Prantsuse pärit

oluga sõnu Departement. O-kolong märgib ta kirjapildi jär

gi, mitte häälduse kohaselt nagu tänapäeval. 

Kokku võttes võib öelda, et võõrsõnade häälikulise 

külje märkimisel lähtub O.W. Masing enamasti saksa kee

lest, puuduvad veel kindlad eesti keele kasutustavad sel

les valdkonnas. 
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RAHAÜHIKUTE NIMETUSI J.W. JANUSENI AJALEHES 

"PEBNO POSTIMEES" 

Mare Makkar 

Kaubavahetuse arengu käigus kujunes üldiseks vahetus

väärtuseks, ekvivalendiks raha. Oma iseloomult on vahetus

väärtus teatavate ühiskondlike suhete väljendus. Вahaühi

kute nimetused kuuluvad seega otsati ühiskondiik-poliiti-

lisse sõnavarasse (selle mõiste laiemas mõttes). Teistes

se keeltesse kanduvad rahade nimetused enamasti otseste 

laenudena. 

ИХ sajandi eesti kirjakeelde jõudsid, eriti rahvus

liku kirjanduse ja ajakirjanduse tekke ning arenguga, kõi

ge muu olulisema kõrval ka mitmete maailma maade rahaühi

kute nimetused. Vaadelgem alljärgnevalt, missuguste

ga neist puutus kokku omaaegne J.W. Jannseni "Perno Pos

timehe"1 lugeja, lugedes ajalehest võõraste maade kirjel

dusi, jutujätke, teateid jne. Peale "tavaliste", omamaiste 

hõberublade ja kopikate on mainitud mitmeid võõramaiseid 

rahaühikuid (millest mõnda näit. teistes "Perno Postimehe" 

aegsetes väljaannetes ei tunta). 

dollar» "Laew peab seest ja wäljast wägga ill us aus te ehhi-

tud ollema ja mitte ennam kui 1,250,000 Dollari maks

ma (Dollar on peale hobberubla)." (1858, 20: 157)^. 

-fvpnk zw pank о rubla: "... mis eest ta kee laat ta narini 

5000 wranki ehk panko rubla saab." (1857» 3« 22). 

тугяпк* "... mis eest ta 30,000 pranki annud ja 12,000 

pranki warsi ärramaksnud." (1860, 49: 391). 

1 Ilmumisaastad 1857 - 1861. 

^ Esimene number sulgudes tähistab ilmumisaastat,tei
ne ajalehe numbrit, kolmas lehekülge. 
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&X&L 'Inglise kuldmünt* : "Agga pea assi on ta wägga illu-

saà tiwa aulled, kelle eest Карта al mSnni kord. 12 

GjLnnid (liggi 80 rubla) naelast antakse..." (1858»20: 

159). 

grivnik * grivna, Vana-Vene rahaühik' : "Uhhe kriwniko eest 

(pehmemat wahha selle tarwis kössida) wöib 20-50 

noort puud pokida." (1861, 18: 145). Sõna leidub Wie

demann! sõnaraamatus (1869: 430)^. 

kulden: "... on Wini linna rahha losimisse pealt korraga 

250,000 guldenit (liggi 150,000 hobberubla) wotnud." 

(1858, 4: 29). 

nael 'naelsterling, Inglise rahaühik1: "Peale nende hulga 

innimeste, kelle ello ükski ei maksa, on "Austria" 

70,000 "naela" (l nael on peale 6 hobberubla) 3a 

kaup, mis Amerikamale piddi widama, 500,000 naela 

waart olnud." (1858: 1?: 154). 

piaster 'rahaühik Türgis, Indias, Egiptuses, Süürias jm.': 

"Olgo piaster kül pissuke rahha (5 корр.), siiski 

saddatuhhat päwas..." (1858, 58: 295)• 

reaal 'hõbemünt, end. rahaühik Hispaanias ja Portugalis*: 

"... Hispaanias Bealid, Türgimaal piastrid u." (1861, 

50: 256). 

rupiin 'ruupia, rahaühik Indias, Pakistanis jt. Kagu- ning 

Lõuna-Aasia riikides'* "... mis kokko 25,000 rupini 

maksid (rupin on meie rahha jarrele 54 kopp. höbbe-

dat)..." (1858, 44: 537). 

šilling 'end. Inglise münt, rahaühik Austrias jm.': "... 

ja 2 1/2 sillinget (se on 88 kopp. hobb.) wöeti inni-

messe pealt." (1859» 11: 86). Nimetus esineb Wiede

mann! sõnaraamatus (1869: 1244). 

X 
F.J. Wiftfiftmarm. Ehstnisch-deutsches Worterbuch. 1. 

tr.» St. Petersburg, 1869. Teine number sulgudes tähistab 
sõnaraamatu veergu. 
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taadeг 'taaler, end. Saksa hõbemünt'i "... lubbas Weimari 

hertsog sellele, kes sel aastal keige еппяш kartohw-

lid piddi mahhateggema ... 40 tadert ... kinki

da.- (1857, 1* 6). 

tukand 'tukat, Veneetsia algupäraga kuldmünt ' : "... ja 

parrast on Keisri Herra 300 Dukandit отжавt taskust 

weel jure kinkinud." (1860, 45: 355). Nimetus esineb 

Wiedemann! sõnaraamatus (1869$ 1343). Hupelil (1818« 
255)* leidub tukat. 

Mingil määral annab võõra maa kohta informatsiooni ka 
kirjeldatud riigi rahaühikute tutvustamine. J.W. Jannsen 

püüab oma ajalehe lugejale anda võõramaistest rahadest 

võimalikult selge sisulise ettekujutuse, esitades vastavu

se omamaises vääringus (hõberublades). 

A.W. Hupel, Ehstnische Sprachlehre fur die beyden 
Hauptdis.lekte, den revalschen und dörptschen, nebst einem 
vollständigen ehstnischen Worterbuche. 2. Auflage. Mitau, 
1818. 

Ii 
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VERBI- JA ADVERBISÜFIKS1TE KA SUTAMIBE 

EESTIKEELSE TERMINOLOOGIA LOOMISEL KlESOLEVA 

SAJANDI I POOLEL 

Asta Veski 

Eestikeelse terminoloogia loomisel ja rikastamisel 

leidsid laialdast kasutamist nimisõnasuf iksid. Nende ula

tuslik rakendamine võimaldas erinevatele aladele moodusta

da hulgaliselt sobivaid termineid. Nimi sõnasufiksite kõr

val tulid teisel kohal arvesse verbisufiksid, millede osa

tähtsus oli aga märksa tagasihoidlikum. Kui uute nimisõna

de loomisel saadi tarvitada ligi 50 sufiksit, siis verbi-

8ufiksite üldarv selles funktsioonis ulatus ainult ka

heksani .1 

Kõige enam kerkisid neist esile faktitiiviliited» 

-ta. -da. -t. Moodustati sõnad: aretama, arvutama, edasta

ma, edutama, ergastarna, koostama,mahitama, sedastama, säo-

tama, talletama, vasetama, viirutama, viretarna; ajaldama, 

mergeldama, oterdama, pealdama, pügaldama, sõmerdama, tei

saldama, tõsteldama, täheldama, veeldama; 1Uutma, taatma, 

uutma. 

sta-llite abil saadi: avastama, lahtistama, mürgista

ma, sisestama, tasastama, teadlikustama, tundlikustama, 

veetustama, Õhustama, ärastama. 

nda-liide võimaldas kasutusele võtta sõnad: juhenda

ma, kehandama, kuivendama, käendama, käsundama, liigenda-

ma, loendama, taandama, tabandama, talendama, tõlgendama, 

uurendama. 

Kausatiividest võiks nimetada oskussõnu: ajatama, 

hiivutama, hulbitama, kastutama, kasvitama, keevitama, 

1 A. Veski. J.V. Veski eesti kirjakeele oskussõnava
ra arendajana. Kandidaadidissertatsioon, Tartu 1956, lk. 
636-641. 
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kaivitarna, leiutama, nakatama, pehitama, soovitama, välju
tama. 

Refleksiivid andsid järgmisi oskussõnu: 

—u kottuma, kuivama, kõhruma, kõrguma> laiuma, mõh— 
numa, roiskuma, sarvuma, sõltuma, sälkuma, uuduma. 

—du akenduma, keerduma, kimarduma, kõõnduma, noor— 
duma, peenduma, piigalduma, sagarduma, verduma. 

-ndu imenduma, juustunduma, kulenduma,neonduma, si-
dunduma. 

-stu armistuma, kõhrestuma, luustuma, lõigustuma, 
seostuma, sopistuma. 

-t£i käibima, lööbima, sööbima. 

Vähemal määral, saadi t-рял sl atiive. 

ne-liide: enanema, haignema, hägunema, koosnema, 
külgnema, lahknema, lîilinema, paiknema, paksenema, palju

nema, põhinema, põlvnema, seadusnema, susinema, urbne ma. 

Mitte rohkem ei moodustatud frekventatiive. Kasutati 
kahte sufiksit: 

-le hagelema, jõudlema, koputlema, kuselema, küütle-

ma, nõudlema, olelema, palavlema, taatlema, talitlema, 
töötlema, uuriema, Uhendlema. 

-skle majasklema, petisklema, põesklema. 

Kontinuatiive moodustati sufiksiga 

-tse aurutsema, hõõritsema, palavikutsema, poliitit-

sema, sõbritsema, veritsema, värvitsema. 

Ainealade poolest on -sta olnud kõige produktiivsem 

selles suhtes, et tema abil on valminud sõnu viiele eri

alale (rohkesti keemia, vähem õigusteaduse, arstiteaduse, 

agronoomia ja majanduse oskussõnu). Neljale ainealale 

(keemia, õigusteadus, arstiteadus, ajalugu) on hangitud 

uusi oskussõnu -ta (-da) kaudu. Seejuures on nimetatud su

fiks, vaatamata sellele et sta-liidet on kasutatud viiel 

erialal, ometi võimaldanud luua hulga rohkem sõnu kui -sta. 
Kolmele ainealale on andnud sõnu liited -stu (rohkes

ti ajaloo sõnu, ka arstiteaduse ja veidi agronoomia sõnu); 

-nda (õigusteadus, keemia, ajalugu); -u (arstiteadus, kee-
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ala, agronoomia) ja -du (vähesel maaral arstiteaduse, bo

taanika ja agronoomia sõa*). -le kaudu on saadud arstitea
duse ja zooloogia sõnu. 

Seega on siis kõige produktiivsemad sufiksid -ta 

(-da), -sta« -stu« -д. Vähe on esinemas uudissõnu tae-
(arstiteaduse ja zooloogia sõnades) ja t-liitega (mõned 

sõnad keemias, botaanikas, ajaloos). 

Oskussõnade loomise kaigus leiti võimalus väljendada 

eitavat sisu erikujuliste verbidega, millede lähteliseks 

tüveks on abessiivi käändel baseeruv adjektiiv. Tekkis 

eesti keelele uudisliku kaksikliite -tu • -sta esinemus. 

See koosneb õieti adjektiivi ja faktitiivi sufiksist. Teda 

on rakendatud rea tegusõnade tuletamisel, nagu T 

veetustада, värvitustama jne. Mainitud kaksikliide osutus 

vastuvõetavamaks kui teine, paralleelettepanek moodustada 

samasisulisi verbe дгядд abil (peaärama, vesiärama, värv-

ärama). Esialgu kasutati küll mõlemaid variante (seepäraea 

- seebitustama, kehtärama - kehtetustarna), hiljem rakenda

ti агада-varianti siiski peamiselt keemias. 

Mõnelgi korral saadi liitelistest verbidest kaandsõ-

nasufiksi lisamisel moodustada substantiivel jahutarna -

jahuti, käivitama - kälviti, pärindama - parindus, tõstel-

dama - tõsteldi jne. 

Vahel on üks verb saanud aluseks isegi mitmele subs

tantiivile, näiteks: arvutama - arvutus - arvutis; leiuta

ma - lelutus - leiutis. 

Terve hulk liitelisi verbe on andnud aga uusi nimisõ

nu sel teel, et nende tüvetuumikud on iseseisvate sõnadena 

rakendusele toodud. Näiteks: ajendamas ajend, eelistama > 

eelis, irduma > ird, näitama > näit, ravitsema > ravi, 

tõendama > tõend, vaidlema -> vaid /vaiu/ jne. 

Arvuliselt veelgi tagasihoidlikumalt kui verbisufik-

sid on rakendamist leidnud adverbisufiksid. Nende abil on 

loodud uusi oskussõnu üldiselt vähe. Kõige tarvitatavamaks 

on osutunud -tl. millega on moodustatud üksikuid sõnu eri

nevatele aladele, põhiliselt küll Õigusteaduse ja majandu-
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se sõnu, näitekss kuuti, ositi, päiti (õigusteadus)$ kau-

buti, tunniti (ma j andus) ; liikmeti (matemaatika); suhiti 

(ajalugu); taluti (agronoomia). - Huvitav on aga asjaolu, 

et eesti keeles on olemae hoeonuueae nimisõnade sufiks 

-M» sille abil on saadud kaugelt ole 100 nimisõnalise os

kussõna. Ainetest tõuseb esikohale meditsiin, kus vastav 

komisjon sai nimetatud sufiksiga ligi poolsada tuletist, 

näitekst imeti, katsuti, kergiti,kusiti, loksuti, loputi, 

põleti, siruti, tupsuti, uinnti, virguti, ärriti jt. Sõna

de rohkuselt järgneb keemia mõnekümne oskussõnaga, nagu 

auruti, erguti, kulmuti, murruti, suluti, ka liitsõnas 

gaasitekiti, kauglüliti, Õhkjaheti, õhuniisuti. Lisanduvad 

zooloogia (korrati, kõlguti, lahuti, âalati) ja tehnika 

oskussõnad (hõõruti, sooviti, tihnuti, tolmuti, viiruti). 

üksikuid tuletisi leidub veel muudelgi aladel. 

Ka -li on kasutuselt üsna avar, tema abil moodustati 

sõnu mitmele alale (zooloogia, meditsiin, agronoomia, bo

taanika), kuid kõikjal vaid üksik oid. Tähelepandav on 

see, et -11 liitub siin just arvsõnadele, näiteks: kaheli-

murduv, uheli eritelgne (zooloogias); kahelimurdumine, ka-

helinägemine (meditsiinis); üheli algmestatud (agronoo

mias) jne. 

-It on samuti andnud vaid Üksikuid sõnu erinevatele 

aladele, näiteks: esmaspingsalt, teisespingsalt (arstitea

duses); kõikselt (veterinaarias); mõttepiirsalt (zooloo

gias) . 
-mi ai võimaldas üheainsa sõna: puutumisi % mis on ka

sutatav nii arstiteaduses kui ka veterinaarias. 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et kuigi verbi- ja adverbi-

sufiksite rakendamine terminite soetamisel on olnud palju 

väiksema ulatusega kui nimisõnasufiksite kasutamine, on 

nad ometi võimaldanud hankida kullaltki nimetamisväärse 

koguse uusi oskussõnu. 
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KOERAS 

Aino Valmet 

Eesti keeles üldtuntud sõna kanep pärineb lati kee

lest, kuhu see on omakorda tulnud slaavi keeltest (Vaba 

1977» 40-41). Isakanepi tähistajana on kasutatud nii meie 

murde- kui kirjakeeles sõna koeras. Järgnevalt on jälgitud 

коегаа-вбпа ja selle variantide tuntust eesti keeles ja 

tehtud oletusi nende päritolu kohta. 

Kanep on üheaastane kahekojaline rohttaim, mida on 

kasvatatud peamiselt kiu ja õli saamiseks. Harilik kanep 

(Cannabis sativa) pärineb Lõuna-Aasiast, Hiinas tunti seda 

juba umbes 4500 aastat tagasi (ESE III» 397). 

Eestis on kanepit kasvatatud suhteliselt harva, pare

mini on see õnnestunud huumusrikkamatel muldadel (EE IV: 

410), kuid väikeste muust põllupinnast paremini haritud 

lappidena on kanepit varasematel aegadel viljeldud oma 

tarbeks ka üsna viletsa mullastikuga aladel, nagu saartel 

ja Lääne-Eesti rannamail. Käesoleval ajal kasvatatakse 

meil kanepit väga vähe. 

Kanepi isastaimed on lühemad ja saavad koristusküp-

seks varem kui emastaimed, seepärast koristatakse isastai

med käsitsi kitkudes varem. Viimaste kiudu peetakse keh

vemaks kui emastaimede oma (EF VIII» 367)• 

Isastaime ehk koerase nimetuse kohta võib varasema

test sõnaraamatutest leida järgmisi andmeid. 

Hup. : koormed r. esf a kanepi d. taube Hanff-

stengel. 

Wd.t koeras G. koerase, koerakse = koere» koere, pl. 

koermed (koeras, koerus, köre) männlicher Hanf. 

Nagu selgub, tuleb neist esile sõnakujusid koore 

(« koorme), koere, koeras ja koerus. 

20. sajandi õigekeelsussõnaraamatutes kohtame koeras-

kuju juba kirjakeelde omaks võetud keelendina. 

BÕSi koeras (= isakanep^ Fimmel); 
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ÖS 60: koeras, -e = isakanep ? 

ÖS 76: koeras. -e isakanep. 

Sõltuvalt vastava mõiste harvast kasutamisest, kuulub 
koeras kirja- ja ühiskeeles vähe tuntud sõnade hulka. 

Eesti murretest on 'isakanepi1 kohta tulnud esile 
järgmisi näiteid. 

A.Saareste "Eesti keele mõisteline sõnaraamat" toob 
märksõna кяпяр all: koeras. -e (Hi,Sa,Vi) e. koere g.koerae 

е. коеткяпдр e. koerus (Muh; 'isakanep*: k-d peab Õitsemi

sel välja kitkuma (I 947). Selle kõrval leidub veel verb 
koerima е. коerяat^тя (Hi) 'koeraseid kanepist välja kat

kuma': kanepit к. 

Käsikirjalised materjalid pakuvad järgmisi andmeid.1 

koerus 'isakanep': ne uõ kaneppi ko^russeB (Muh), koerus 

'isakanep1 (Rid), kôèfrôs (Mar), koerus (Vig), kôrùs 
1 isane kanep' (Kse), koerus (Aud,Haa), kõruseB (Saa), 

kuerùs 'isakanep' (Sim). 

Sama sõna esineb ka tuhmunud tähenduses. 

koerus 'punaseks läinud lina, kanep': linà ja kanèp on 

koeruses sis kui^naB punases on läinB(SJn). 

koere 'isakanep'; kormeB saiB varèm vaïmis (Kei), izazeB 

vgi koilmeB vgetti [kanepi te iÇ valla (Kei), kuere 

(Kad)^ koèrmiB koerustama (Pit). 

Sedagi sõna on tuntud veel teises tähenduses. 

koere ' umbrohi'; kuere ' kanepi sees olev umbrohi (= vili), 

mis enne sealt välja kisti', kuèrmeB oliB oBavamaB 

kui kaneppiB (J uu). 

koermes 'isakanep': koèrmeB kistakse välja (Ris), keermes 

(J uu), koèrmeB kistakse enne ... vâïla (JMd). 

Tähendus 'umbrohi' tuleb ka siin esile. 

koermes 'kanepi umbrohi (vili)'t kuèrmeB kašvavaB kaneppis 

(Mär). 

1 Viiteta näited pärinevad ENSV TA KKI murdesektori 
sõnavara üldkogust. 
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koer.las 'isakanep't koer jaa, -jäme (Kuu) , koerjamid (Kad) # 

koeraa 'isakanep'; koerazeD kizatti kaneppist valla (Kse -
A.V.). 

Ka mainitud sõnakujust ilmneb ebamäärase tähendusega 

juhte, kus kanepit ja koerast on vastandatud või viimane 
märgib umbrohtu. 

koeraa 'umbrohi, tähendas ebamäärane või andmata't koèrak-

seD kisti enne valla ja kaneppiD jätti kasvama (Vai), 

koirasjD 'kanepis kasvav umbrohi* (Khk), koeraseD 
(Bei). 

koerane: iîs korjaD Sète koêrataeD ära (Kod). 

koer " koerus-kuju on tulnud läänemurdes esile ka liitsõ

naliselt. 

koerkanep 'isakanep'« koèrkanep (LEg, Vig, Lih), koeruz-
Ganep (Var - M.K.). 

Teistest vaatlusaluse mõiste tähistajatest on tuntud 

isakanep, kltsukanep ja pooekanep. 

isakanep 1isakanep't isakaneppiB (Bis), isà kanep (Pit), 

isä-kanep (KJn), ka-Bte sortti о lii / teine olli ezä 

kanep ja teine olli emä kanep / ezä kanèp kaÉkutti 

enne ära (Pst), esäkanep' (His), esäkanep (Krk), ezä-

Ganep (Ban, Kam), esäkaneppist terrä ei sa (Ote), 

ezä kanep (Vas, Bäp). 

Märgitav on seejuures, et "emakanepist' on teateid järg

mistest kihelkondadest: Muh, Lih, Kse, Bis, Pit, KJn, Pst, 

His, Krk, Ban, Kam, Ote, Vas, Bäp, Se. 

klts»franftp 'isakanep'; kitsukaneppil ei kasva i£s terra // 

kiuD sai kitsukaneppis aGa sèment es ole (Ote), Tiju 

kidsukanõp, tu^ om esäkanõp (EA 117, lk. 156), kiDzu-

kaneBi nü^^kuij uz£ valla7 (Har, Mõn), kiDsu kaneppi 

piät õks varra kaneppi sehest vällä kitskma (Bõu). 

рпуяк-ярйр 'isakanep' t kanep oi' katte mudo boskanep ja ima 
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kanep (Se), puõs kanebi, miss^o^^ei terri küleh 

(Se), pu3skanèbi7 (Se). 

Viimane on laen vene murdekeelest* посконь мужская 
(пыльниковая безплодная) конопля (Даль III; 333). 

Vähestel juhtudel on koeras-tuvest teateid ka adjek
tiivides. 

koerasene ' isakanep ine1 * kaneBine ko? ja koérazene kanne 

(Khk - V.L.), koerasene 'kanepine (isakanepist)1 (Bei). 

Mõnevõrra rohkem on näiteid sama tüve tarvitamise koh
ta verbides. 

koerastama 'isakanepeid välja kitkuma1* kuerastama (Kad), 

kuèrastamma (VNg, Vai), koerastama (Jäm), koirastama 

(Khk, Jaa), koerastaB (Pöi), koerastama (Bmm), koe

rast ada (Kai), koerastama (Hei, Phl, LNg, Mar, Kse -
A.V.). 

Kuid sama verb võib esile tulla ka nihkunud tähendu

ses. 

lrnPTflfltama 1 halvasti tööd tegema'i mis sa ko&rastaL / te 

inimese moDi (Khk), muiDu üle koerastama 'pealiskaud

selt tood tegema' (Jäm), kes sanDist nlDaB vöi san

Dist ösuB, sis ettžssy ka: mis^sap koiràsteD (Khk). 

Упйтчтя-Ьятя 'isakanepit välja kiskuma': koerustama (Muh), 

koerostbmü (Mar), kõrustama (Kse), koerustama (Ris). 

irnft-rn-hflma 'isakanepit välja kitkuma';koeruttama (Kse). 

Eesti murretest on materjale koeras-sõna kohta tul

nud esile suhteliselt vähe. Leviku osas on andmeid saarte 

ja läänemurdest, vähem Kirde-Eesti rannikumurdest ja har

vadel juhtudel keskmurdest. Lõuna-Eesti alal vastavat sõna 

ei tunta. 
Lähematest sugulaskeeltest leidub koeras-sõnale vas

teid kõigist läänemeresoome keeltest peale liivi keele. 

Kaasaegses soome kirja- ja murdekeeles on koiras ja 

selle ühendid liitsõnana üldtuntud. 
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NS: koiraa urospuolinen eläin (harvemmin kasvi), sa

muti on tuntud liitsõnalised kujud, nagu koirashamppu = 

hedehamppu, koiraskala, koirasporo (I 441), koirashumala 
(SEES II 207). 

Nagu soome keele andmestik näitab, tähistab sõna eel

kõige isaslooma, harvemini isastaime. Kui vastava sõna 
1 isaslooma' tähendust tunnevad eelkõige soome läänemurded, 

siis 'isakanepi1 tähendus on rohkem levinud soome idapool

setes murretes (Buoppila 1947i 86, 89). 

Karjala murretes seevastu tuntakse koiras ̂koiraš-ku-

ju eelkõige seoses isakanepiga. 

KKSi koiras koirasliinan hedehamppu, joka nyhdetään 
maasta aikaisemmin kuin emihamppu; koi т»яя1 i i пя ̂  k-ni гяя (II 

279). 

Vepsa keel tunneb samuti sõnu koirкоiras tähendu

ses 'isakanep': koiras ̂  koirashamppu, siit tuleneb ka verb 

koirastada 'nyhtää pois koiraksia' (SKES II 207). 

Isuri keeles kohtame 'isakanepi' tähi stajana koéra-

jaine 'hampun hedekasvi' (IS: 184),seega samuti taime mär

ki mi st» 

Samas tähenduses on sõna tuntud ka vadja keelest 

koiras 1hampunkoiras' (Buoppila 1947: 91)• 

Liivi keel vastavat tuletist ei tunne, kuigi sõna 
küoir 'koer' on tarvitusel (SKES II 207). 

Lapi keeles leidub vaatlusalusele sõnale küll vasteid, 

need on saadud aga soome keelest (SKES II 207). 

Kaugemates sugulaskeeltes märgib vastav tüvi, harva 

sellest saadud tuletis, ainult isaslooma. "Suomen kielen 

etymologinen sanakirja" andmeil võib leida siin järgmisi 

vasteid: komi, k^r, k^r-pon, kirgs 1uroskoira*; mansi k^r, 

kër, Xar 'koiras' (härkä, porohärkä, ori jne.)'; handi 

, kcarc, 'porohärkä; ori; koiras1 ; ungari here 

'koiras; kuhnuri; kives1. Niisamuti leidub sõnale vasteid 

ka samojeedi keeltes, kus see võib märkida 'härga', 1isas-

põhjapõtra' või ka 'täkku'. 

Lähemate ja kaugemate sugulaskeelte materjalide põh

jal saab öelda, et koeras-sõna tüvi on tuntud mitte ainult 
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soome-ugri keeltes, vaid ka uurali keelkonnas. lähenduselt 

on see algselt osutanud isaslooma, nagu isast koera, här

ga, isast põhjapõtra või täkku. Oletatakse, et läänemere

soome algkeeles sai koira-tuvi. aga ka tuletis koiras 

eelkõige isase koera märkijaks. Aegamööda tõrjus see kee

lend välja canis'e oletatava varasema nimetuse peni 

(Buoppila 1947; 91, 95-96). 

Kui läänemeresoome hõimud õppisid tundma kanepit ja 

teisigi kahekojalisi taimi, kujunes siin loomariigi eesku

jul isastaime märkijaks koira koiras-sõna.Isakanepi tä

henduses tunneb seda suurem osa läänemeresoome keeli, sa

mal ajal kui käesoleva sajandi keeletavast on teada, et 

isaslooma on sõna märkinud lähemates sugulaskeeltes ainult 
soome keeles. 

Mis puutub kanepi kasvatamise algusse Eestis, siis an

tud ridade kirjutajal ei ole õnnestunud selle kohta täp

seid andmeid saada. 

On teada, et Venemaal on tuntud kanepit 6. saj. m.a.j. 

(EP VIII 567), Bootsi arheoloogia andmeil on kanepileidu-

dest teateid viikingiajast, s. o. 9.-11. sajandist (Sten-

berger 1976: 497). Läti arheoloogid on linnustest leitud 

materjalide alusel väitnud, et Lätimaal on muinasaja lõpul 

(11. - 13. saj.) kanepit juba laialdaselt kasvatatud (LA 

1974: ЗО9). V. Trummali arvates võiks oletada, et eestla

sedki on vähemalt käesoleva aastatuhande algusest kanepit 

tundnud.1 

Kuidas seletada laenulise sõna kanep ühe esinemisvor

mi tähistajana eesti keeles sõna koeras? 

Kui võtta omaks arvamus, et kanepi kui põllukultuuri 

tundmaõppimine toimus keele andmeil ilmselt lõunapoolsete 

naabrite, s. o. läti hõimude vahendusel, langeb ära võima

lus, et koos vastava taimega oleks ida- ja põhjapoolsetest 

sugulaskeeltest võetud omaks seal küllaltki laialdaselt 

tuntud koiras-sõna. Liivi keel, samuti Lõuna-Eesti murded 

1 Arheoloog V. Trummalilt isiklikult saadud andmed. 
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vastavat sõna ei tunne, järelikult ei saanud see neil ala

del kanep—sõnaga kaasneda. Jaab ole võimalus oletada, et1 

sel ajajärgul, kui kanepit Põhja-Bestis tundma õpiti, oli 

selle ala mõningates piirkondades mälestusi veel sellest, 

et mingit isaslooma, tõenaoliselt isast koera, tähistati 

sõnaga ko ira о/ koiras või häälikuliselt lahed ase kujuga 

(vrd. Saareste 1924: 62). Ilmselt kanti analoogia loomarii

gist taimeriiki, naga seda tegid ka põhjapoolsed sugulas

keeled. koeras. Üksikjuhtudel koer, sai isakanepi tähis

tajaks vaid osas Põhja-Besti murretes, selle kõrval tunti 

ka teisi väljendusvahendeid, koeras-sõna isaslooma tähen

dus unustati täiesti. 

Et kaasajal Eesti alal kanepit -rahe kasvatatakse, kuu

lub koeras tänapäeva eesti rahvakeele pruugis ununevate 

keelendite hulka. Küll aga võib sõna püsima jääda botaani

lise oskussõnana. 

Kasutatud kirjandus ja lühendid. 

A. Trükitud allikad. 

Даль = Даль, Владимир, Толковой словарь живого великорусско
го языка, том II, Москва 1956. 

ЕЕ = Besti entsüklopeedia IV, Tartu /\9У±7> 

BF = Besti floora VIII, Tallinn 1971. 

BSE = Besti nõukogude entsüklopeedia III, Tallinn 1971. 

BÕS = Besti õigekeelsuse sõnaraamat I, Tartus 1925. 

Hup. = Hupel, August Wilhelm, Ehstnische Sprachlehre,Mitau 

1818. 
IS л Inkeroismurteiden sanakirja. Toimittanut R.E. Sirvi, 

Helsinki 1971. 

KKS = Karjaian kielen sanakirja. Toinen osa,Helsinki 1974. 

LA 1974 = Latvijas PSR arheologia, Riga 1974. 

SS = Sykysuomen sanakirja. Lyhentämätön kansanpainos. Osât 

III ja IV, Porvoo-Helsinki 1970. 
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