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I .  S I S S E J U H A T U S .  

Eesti keele ajalia^u, selle aiiiestiJc ja 
ssssassswsssass; 

ülesazided. 

2- Keelt kui ühiskondlikku aäiitust saab täiel iaääral 

mõista alles siis, kui suudetakse näidata» faissuguste sea

duspärasuste alusel ja miks üks TÕi teine keelend on kuju

nenud selliseks* nagu ta seda on aeie tänapäeva keeles* 

Vastuse neiuiele küsiisustele annab keele ajalugu* 

Eesti keele ajalugu jaguneb kahte suurde ossa» nioelt 

eesti kirjdiceele ajalooks ja ajalooliseks gramaiatikaks* 

Eesti kirjakeele ajalugu võimaldab valgustada eesti keele 

arenemiskäiku lähemas minevikus, alates XVI sajandist,kau

gemat ajalugu aga selgitab eesti keele ajalooline gramiBa-

tikso 

Ajalooline grammatika jaguneb omakorda vastavateks 

osadeks* Ajaloolise grammatika esimeseks osaks on ajalooli

ne häälikuõpetus, mida meie keeleteaduslikus kirjanduses 

nlm<?totakssfi ka häälikute ajalooks ehk häälikulooks. Peale 

ajaloolise häälikuõpetuse kuulub ajaloolise grama»tika piir

konda veel ajalooline morfoloogia koos derivatsiooniÕpetu-

sega ja ajalooline süntaks. Eesti iteele seisukohalt on 

nendest aladest paremini läbi töötatud ajalooline hääliku-

ja vormiõpetus, tunduvalt nõrgemini ajalooline süntaks. 

Sesti keele ajalooline grammatika annab ülevaate eesti 

keele häaliiculise süsteemi js grammatilise struktuuri kuju-
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neaiisest ja arsneajissst aegade jooicsui. 

Peale ajaloolise grammatika on aga eesti Iceele ajaloo 

täielikumaks aSiatmiaeks vaja tunda ka ajaloolist sSnavara-

6petust eiik diatapoonilist leksikoloogiat. 

2. Keele ajalugu oa kÖige tiJtiadamas seoses ühiskonna 

ajalooga, vastavat keelt kõneleva rahva ajaiiooga. See seos 

avaldub keelte üldises aveaejoises sugukonna- ja hõimukeel

te kaudu rahva- ja rahvuskeelteks* see seos avaldub aga ka 

iga üksiku keele ajaloos. Mii suuidaaie mõista eesti keele 

arenemist alles siis, kui saaoe jälgida tema kujunemist 

seoses teiste soo»e-ugri keeltega, tema murrete kujunemist 

sõltuvalt oiöaaegsete hõimude asustusest, muistsetest maa

kondadest ja kihelkondadest, temas leiduvate'võõraste kee

leliste sugemete esinemist sõltuvalt kokkupuudetest naaber-

rahvastega, tema sõnavara kujunemist seoses rahva tegevus-, 

töö- ja elualadega, seoses eesti kirjanduse ja kultuuri 

üldise arenemisega. Kõige ilmekamalt avaldub see seos kir

jakeele ajaloos, vähemal määral aga ka ajaloolises gramma

tikas-

Eesti keele ajalugu on seotud rea naaberdistsipliini-

dega, eelkõige ajalooteaduse eri harudega. Keele ajaloo 

mõistmiseks on oluline silmas pidada peale üidajaloo ka 

arheoloogiat ja etnogx'aafiat. Veelgi enam tuleb arvestada 

filoloogilisi distsipliixiö - rahvaluulet ja kirjandusaja

lugu, Kõige tihedataalt on aga eesti ksele ajalooline gram

matika seotud puhtkeeleliste distsipliinidega, nagu seda 

on eesti dialektoloogia ja sugulaskeelte, eriti soome keele 

kursus. Eesti murrete ja sugulaskeelte materjalide lähem 

uurimine võimaldabki teha järeldusi vastavate keeleliste 

nähtuste kujaneaiise kohta. 

iSesti keele ajaloolise häälikuõpetuse ülesandeks 

on jälgida, missugune on meie tänapäeva eesti keeles esine

vate häälikute ajalugu, näidata, missugused häälikud on 

säilinud oma varasemal kujul, missugused kvalitatiivsed 

või kvantitatiivsed muutused on toimunud häälikute arene-
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mlsel, oiissugused häälikud või häälikuühendid on varased, 

missugused hilised. 

St eesti keele häälikuline kulg aegade jooksul on muu-

tunud, seda näitab juba meie varasema kirjakeele vormide 

jälgimine* On ju teada, et veel Mdlleri ja Stahll päevil, 

s.o. XVII sajandi algupoolel tarvitati praeguse s5na a^ 

asemel sSnaikuju auwo, mis hiljem arenes auo, siis auu ja 

15puks ̂  kujuliseks. Seda arenemiskäiku võib märkida järg

miselt: auvo S auo y auu >au. Silt selgub, et varasem v la-

blaalvokaallde naabruses on kadunud ja varasem järgsilbi 

o on muutunud u-ks. Samasuguseid muutusi, olgu varasemaid 

v6l hilisemaid, vÕib märkida ka teiste häälikute põhul. 

Need muutused on toimunud teatava seaduspärasuse kohaselt 

ja ajaloolise grammatika ülesandeks ongi neid muutusi ning 

nende esinemise seaduspärasust jälgida ja selgitada. Mitte 

alati ei ole aga keele vanemad vormid kättesaadavad joeie 

varasematest kirjalikest mälestusmärkidest. Sel puhul tuleb 

varasemate vormide selgitamiseks ja rekonstrueerimiseks 

kasutada veel teisigi allikaid* 

Eesti keele ajaloolise grammatika allikat e-

n a tuleb peale kirjakeele vanemate mälestusmärkide kasu

tada veel rahvalaulude keelt, kus on säilinud 

hulk mitmesuguseid varasemale keelele omaseid jooni, näi

teks v61b siin puududa iSpukadu (üksi noori meesi, kurba 

lindu) ja sisekadu (kamberissa. akkenasta, kandaja, laske-

massa), samuti vokaalide kontraktsioon (kauge'ella, tae

va' asta, ehte'ida), esinevad varasemad käändevormid (lunda. 

tubaje« väini*uile, naaberiksi) ja pöördevormid (tegemale, 

ostetie, tehtanekse) jt. 

Rohket materjali keele ajaloo selgitamiseks pakuvad 

ka eesti murded, mis on ebaühtlaselt arenenud, kus

juures ühes murdes on säilinud üks, teises teine varasem 

vorm, näit. idamurdes vaenlaisi, leevužjce. rannikumurdes — ^ 

fflflnslkkas, Jo^Dane,jänekseD, v6ru murdes naraskella, 

keneles, honeht jne. 



Väga väärtuslikud eesti keele ajaloo nähtuste selgi

tamise seisukohalt on ka sugulaskeeled. Eriti 

olulised on lähemate sugulaskeelte materjalid. Nii on näi

teks soome keel säilitanud palju varasemaid vorme, mis 

eesti keeles on kadunud, näit. korkea 'kõrge', veteen 

'vette', makaamaan 'magama', laiha 'lahja', .iauho 'jahu', 

karhu 'karu* jne. Vähemal määral pakuvad keeleliste nähtus

te selgitamisel tuge ka muistsed koha- ja isikunimed, lae

nud teistest keeltest eesti keelde ja vastupidi. 

l,_^egie_Bär itolB8t_i§_gu^^imisest. 

3* Eesti keel kuulub teatavasti soome-ugri keelte 

hulka. Sooae-ugri keeled jagunevad viide rühma': läänemere

soome, lapi, volga, permi ja ugri keeled. Kõige lähemad 

on eesti keelele Balti mere piirkonnas kõneldavad sugulase 

keeled, mis seetõttu kannavadki läänemeresoome keelte ni

metust. Läinemeresoome keeli võib rühmitada kahte ossa, ni

melt lõunarühmaks, kuhu kuuluvad peale eesti keele meie lä-

hioad sugulaskeeled vadja ja liivi, ja põhjarühmaks, kuhu 

kuuluvad soome, karjala, isuri ja vepsa keel. Need seitse 

läinemeresoome keelt on oma grammatiliselt struktuurilt ja 

aõnavaraltki üksteisele väga lähedased. 

Tunduvalt vähem ühisjooni eesti keelega on teistel 

soome-ugri keeltel. Eõige lähemal läänemeresoome keeltele 

on põhja pool asetsevad lapi keelemurded. Kaugemal oleva

test idapoolsetest soome-ugri keeltest on lähemad meile 

volga keeled, nimelt mari ja kaks mordva (ersa ja mokša) 

keelt. Kaugemal on juba permi keeled: udmurdi ja komi keel, 

veelgi kaugemal ugri keeled: handi, mansi ja ungari keel. 

Soome-ugri keeltega on kauges suguluses ka samojeedi kee

led. Kõik soome-ugri ja samojeedi keeled kokku moodustavad 

uurali keelkonna. 

Lähtudes eeldusest, et ühisjooned keeltes ei ole ju

huslikud, vald on ühise ajaloolise arenemise tulemus,võib 

teha järeldusi nii keelte suguluse kui ka üksikute keele



liste joonte Tanuse kohta. Mida rohkem on kahe keele gram

matikas ja sõnavaras ürgseid ühisjooixi, seda suvirem on 

nende keelte sugulus» seda kauemini on need keeled ühes 

arenenud* 

6. Kuidas keelte v6rd^emise teel suudeti selgitada 

sooiae-ugri keelte sugulus, eesti keele asend teiste soome-

ugri keelte hulgas ja selle kujunemine, selleks olgu heide

tud pilk nende keelte uurimisloole* 

Keeli omavahel vSrdlema hakati juha XVII sajandil*Nii 

konsT^ateeris soome ja eesti keele lähedust 1650.a* M.O* 

Wexionius, kes lisaks sõnavarale võrdles ka nende 

keelte grammatikat* Wexionius märkis ühtlasi ka laPi keele 

sugulvist soome keelega* Veelgi kaugemaid sugulussidemeid, 

nimelt soome ja ungari keele vahel nentis sel sajandil 

saksa arst M. ? c g e 1. 

Tühemait hakati soome-ugri keelte omavahelisi suhteid 

j ä l g i m a  X V I I I  s a j a n d i l .  P h . J *  v .  S t r a h l e n b e r g  

esitas peamiselt sõnavaraliste ühisjoonte alusel oma töös 

"Das Nord- und Ostliche Theil von Buröpa und Asia** (1730) 

juba peaaegu täieliku soome-ugri keelte loetelu. Sammu 

edasi astus ungarlane J. Sajnovics oma tööga 

**Demonstratio idioma Ungarorum et Lapponum idem esse" 

(1770), kus ta ungari ja lapi keele suguluse näitamiseks 

arvestab peale sõnavara ka grammatika ühisjooni. Bestis 

aga julgeb A.W* H u p e 1 oma grammatikas^ "Shstnische 

Sprachlehre für beide Hauptdialekte" (1780) alles väga ta

gasihoidlikult märkida, et "eesti keel näib soome keele 

Õde olevat, sest tal on sellega palju ühiseid sÕnu ja reeg

leid" Põhjalikumalt selgitas soome-ugri keelte sugxilust 

oma töös "Affinitas linguae hungaricae cum linguis fenni-

cae origines grammatice demonstrata" ungari teadlane 

S.Gjarmathi a. 1799* Seega oli juba möödunud 

1 A.W. Hupel, Shstnische Spraohlehre rür beide Haupt-
dialekte, Ei^a und Leipzig 1780, lk.4. 
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Sftjfiüidi algusGics pottiliselt; 8elgl'ta'Cud sooine™"Ugri. keõllie 

kuuluvus ühte keelkonda.^ 

2« Elavam huvi keelte ja nezide suguluse vastu tekkis 

möödunud sajazidi teisel aastakümnel. Ilmekalt avaldub see 

meil H* Rosenplänteri poolt asutatud ajakirjas, 

"Beiträge zur genauern Kenntniss der ežistnipohen Sprache** 

(I8I3-IÕ32). Siin hakateücse lähemalt võrdlema eesti keelt 

soome keelega, esitatakse katkendeid soome keele grammati

kast ja kasutatakse soome keelt eesti keele nähtuste selgi

tamiseks* Rosenplänter avaldab siin 1318.a. kirjutise 

'^Eurze Charakteristik der Tschiidischen ^prachen** (Beltr*X, 

lk.13-60)» milles ta annab juba võrdlemisi täieliku üle

vaate soome-ugri keeltest, jättes siiski mainimata vepsla

sed ja paigutades soome-ugri rahvaste hulka ka tsuvaõid. 

Eestlastele tutvustas tõenäoliselt esmakordselt sugulaskee

li 0. W. Uasing, kes oma "Marahwa Näddala-Lehes** 

1822.a., kõneldes eesti kirjakeele ja murrete vahekorrast, 

puudutab lühidalt ka sugulaskeelte küsimust* Ta nimetab 

siin eelkõige soome keelt, mille lähedus eesti keelele on 

üldtuntud, kuid märgib möödaminnes ka teisi sugulaskeeli, 

öeldes: "Kõik need rahwa suggud, mis siin lähheae nimme-

tama, ning kes süggawal tfenne-ma põhjas ellawad, kÕik need 

o n  E e s t i r a h w a  s u g g u s e l t s i ,  n e n d e  k u i :  P e r m i - , T  s e -

r e m i s  i - ,  W o g u l i - , T s h u w a s s i - ,  O s t i -
2 a g o -  j a  K a r e l a  r a h w a s . "  

- Lahemaid andaseid soome-ugri keelte uxirimise ajaloo 
kohta leidub töödes: P. Ariste, läänemere keelte kuju
nemine ja vanem arenemisjärk. - Eesti rahva etnilisest 
ajaloost, Tallinn 1956f 11^,5 jj-d; B. Itkonen, Suomen 
suvtin esihistoria. - Suomalas-ugrilaisen kielen ja 
historiatutkimuksen alalta* Helsinki 1961, lk.7 jj~d. 

2 O.W. JÄasinK. Marahwa Näddaia-Leht, nr*49» 6.XII 1622, 
lk.586. iit iSasing huvi tundis ka kaugemate sugulaskeel
te vastu, näitab tema kiri Rosenplänterile 5*11 1817.a., 
milles Masing märgib, et ungari keel on eesti keelele 
väga kauge. Lapi keel olevat lähem. Eesti keele gram-
aatikale polevat neist keeltest kasu. 



Selle ajajärgu silmapalätvamateics soome-ugri keelte 

uurijateks on soome keeleteadlased A.J, Sjögren ja M. A. 

Castren. A.J* S j õ g r e n selgitas vepsa keele kuulu

v u s e  j a  o n  t x m t u d  l i i v i  k e e l e  u u r i j a n a .  U . A .  C a s t r e n  

jälgis oma uurimisreisidel handi ja saaojeedi keelte iB.ur~ 

deid ning selgitas samojeedi keelte suguluse sooae-ugri 

keeltega. Peale kaugemate sugulaskeelte (handi, komi, mari) 

uuris ta viljakalt ka läänemeresoome keeli ja nende aja

lugu. 

Õitsele puhkes soome-ugri keelte v6rdlev^ajalooline 

uurjjaine alles möödunud sajandi teisel poolel, eriti 

7C)-õ(>-ndates aastates. Mainida võib sellest ajast uurijaid 

nagu ungari keeleteadlast J«Budenzit ja soome 

lingvisti 0. D onne r it, kes avaldasid soome-ugri 

keelte võrdlevaid sõnaraamatuid ja uurisid nende keelte 

v õ r d l e v a t  g r a m m a t i k a t .  A k a d e e m i k  ? . J .  W i e d e m a a o i ,  

kellel on väga hinnatavaid teeneid nii kaugemate kui lähe

mate sugulaskeelte, eriti aga eesti keele sõnavara ja gram

matika uurimise alal, tundis küll võrdlev-ajaloolist uuri

mismeetodit, kuid oma töödes rakendas ta seda vähe, piir

dudes peamiselt keeleliste nähtuste kirjeldamisega. 

Palju suuremal määral hakkas vÕrdlev-ajaloolist mee

todit rakendama M. 7 e s k e, kes Leipzigis soome-ugri 

keeli õppides püüdis selgitada eesti keele häälikute väl

dete ja astmevahelduse tekkimise ajalugu. Seda teeb ta nii 

oma väitekirjas "Untersuchuzigen zur vergleichenden Gramma

tik des finnischen Sprachstamnies'* (1872) kui ka oma tuntud 

töös "Eesti keele healte õpetus ja kirjutuse viis" (1879)» 

üksikasjalikumalt selgitab aga läänemeresoome keelte 

ajaloolist arenemist silmapaistev soome teadlane S. 5. 

S e t ä 1 ä oma töös '^teissuomalainen äännehistoria** 

(Helsinki 1890-1891), mis on ka eesti ajaloolise grammati

ka alal põhjapanevaks tööks. Siin Setälä, võrreldes lääne

meresoome keeli, näitab, kuidas on arenenud ühe või teise 

keele praegused vormid, ja ühtlasi rekonstrueerib lääne-
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Aeresooae alaskeele ehk al^soome keele vormid» mis Ik

sid lähteYoraldeks olla praegustele. Setälä tööd on jätka
nud ka teised nooirgrainmatlllse koolkozma esindajad nll 

Sooaes» Eestis kui aujalgl. Uzigarlpoolselst selle ajajärgu 

u u r i j a i s t  Y 6 l b  a ä r k l d a  J . S z l n n y e l d  ( " U a g y a r  

njelThasonllt&s", 1896). 

8. EäesoleTal sajandil on eesti keele ajaloo uurimist 

tõhusalt edasi viinud soomlane L.Kettunen. Nime

tada tuleb siin kõigepealt tema põhjalikke uurimusi Koda

vere murrakust ("Lautgeschichtllche Darstellung über den 

Tokallsmus des kodaferschen Dlalekts» mlt fierückslQhtigung 

anderer estnlschen Mundarten" 1913 ja **Lautgeschlchtllche 

üntersuchung über den kodaferschen Dialekt** 1913)» mille

ga Kettunen pani aluse eesti murrete uueaegsele süstemaa

tilisele uurimisele. Väärtuslikud on ka tema õpikud eesti 

keele ajaloolise häälikuõpetuse alalt, nimelt tema "Ylron 

kielen äännehistorlan pääpilrteet" (1917) ja selle täien

datud väljaanded "Sestin kielen äännehlstorla" (1929» 

1962)» mis on kasutatavad tänapäevani, olles tunduval mää

ral aluseks ka käesolevale õpikule. £estl kohanimede pärit

olu käsitleb ta oma uurimuses "Btjmologische üntersuchung 

über estnlsche Ortsnamen** (1955)* Peale eesti keele on ta 

uurinud ka kõiki teisi läänemeresoome keeli ja avaldanud 

töid lasnde kohta. Teatavaks kokkuvõtteks tema keeleaja-

loollstest uurimustest on kõiki läänemesoome keeli käsit

lev teos "Suomen lähisukukielten luonteenomalset piirteet** 

(1960). 

KestIpoolseist uurijaist on rakendanud võirdlev—aja

loolist meetodit kõik M. Veske järglased. Vähesel mäeLral 

ja paiguti ebaõnnestunult tegi seda E.A. H e r a a n n, 
enam aga J. J Õ g e v e r» kes ühtlasi avaldas ka esimese 

eestikeelse ajaloolise grammatika käsiraamatu, nimelt 

**Sestl keele häälikute ajaloo" (1918). Ajalooliseks gram-

•atikakB vSlb pidada ka JÕgeveri poolt koostatud "£esti 

keele grajuiatika** II osa (1920), mis oli määratud küll 
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keskkoolile, kula regellkult sisaldab ülevaate ajalooli

sest morfoloogiast. Jõgeverl ajaloolise grammatika õpikud 

on raskepärased ja tänapäevaks vananenud. 

Ka hilisemad eesti keele uurijad on oma keeleajaloo-

Ustes käsitlustes pidanud silmas võrdlev-ajaloollst lähr-

tekohta. NII on see olnud aluseks eesti murrete uurimisel 

ja ükslkmurrakute monograafiate koostamisel, samuti ka 

üksikküsimuste käsitlusel. Ajaloolise häällkuSpetuse alal 

Ilmunud töödest võib märkida selliseid nagu •. S a a -
bergl (Saarest e) ''Vigala murde peajooned" 

(1917) ja 0. Loorltsa "Kõpu murde häällkutelugu** 

(1939)• Ks F. A r 1 s t e on paljudes oma uurimustes 

rakendanud võrdlev-ajaloollst meetodit. 

Hilisemaist soome keeleteadlastest võib esile tõsta 

L. Hakullnenlt, kelle töö "Suomen klelen rakenne 

,1a kehltys" (I osa 1941, II - 19^, II trükk I96I, III tr. 
1968; Ilmunud ka venekeelses tõlkes 1955» 1955) on väga 
hinnatav. Samuti märgitagu kaM. Bapola põhjalikku 

teost "Suomen klelen äännehlstorlan luennot" (Hels. I966), 

mis pakub väärtuslikku materjali ka eesti keele häälikuloo 

seisukohalt. 

3.. Võrdlev-ajaloollne meetod on keele ajaloo uuri

mist suuresti edasi viinud. Mitte asjatult ei rõhutanud 

Pr. E n g e 1 s ajaloolise grammatika tähtsust, märki

des vaidluses Dührlnguga, et emakeel on täiel määral aru

saadav ainult siis, kui "jälgitakse tema tekkimist ja -

järkjärgulist arenemist, kuld see on võimatu, kui ei pee

ta silmas esiteks tema enda surnud vonne ja teiseks ela

vaid ja surnud sugulaskeeli"^. 

Et saada mõnesugust kujutlust võrdlev-ajaloolise mee

todi rakendamisest, olgu toodud lihtsustatult mõned näited. 

Oletagem, et on tekkinud küsimus, miks on tänapäeva kirja

keele sõna laulma vasteks rahvalaulukeeles laulemaie. Kui 

võrdleme selle sõna vastavaid vorme meie lähemais sugulaa-

^ Fr. Engels, Anti-Dühring, Tallinn 1951| lk. 283. 
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keeltes, rahvalaulukeeles ja varasemais allikais, siia 

saame järgmise pildi: laulma, eP rhvl laulemaie, eL 

rhvl laulamahe. sm laulamaan, sm vana kirjakeel laulamahan, 

kr j laulamah, vps yiaumha (-c laul "iha), vdj Ji.au/l?*? 

«Aaujtama, lv louldm. Esitatud vormide võrdlemisel selgub, 

et selliseks varasemaks vormiks, millest need eri keelte 

sõnakujud võisid tekkida, võiks olla oletatav vorm (märgi

takse tähekesega * ) *laulamahen. Sellisest rekonstruee

ritud varasemast vormist on vastavale keelele omaste sea

duspärasuste alusel kujunenud tänapäevased vormid, näiteks 

eesti keeles on sisekao tõttu kadunud teise lahtise silbi 

vokaal a, mis aga on säilinud rahvalaulukeeles, samuti 

vadja, soome ja karjala keeles. Varasem sõnalõpu n on 

eesti iceeles kadunud, soome keeles aga säilinud. Järgsil

pide vokaalidevaheline h on eesti keeles samuti kadunad, 

kuigi see on säilinud soome, karjala ja vepsa keeles ning 

setu rahvalauludes. £ ja e järgsilpides on assimileeru

nud ja h kao tõttu on tekKlnud järgsilbis pikk a, mis on 

säilinud soome ja vadja keeles, eesti keeles aga lühenenud. 

NII on selles sõnas toimunud terve rida hääilkumuutusi, 

mille tuxemusena varasemast neljasilbilisest sõnast on saa

nud praegune kahesilbiline. Seda arenemiskäigu võiks kuju

tada järgmiselt: **'laulamaaen >- lauJLamahen ^jLaulamän ^ 

l^ulaM > laulama > l§ulma. 

Teise näitena võib vaadelda sõna rahu kujunemist. 

Selle sõna esinemuse kohta allikmaterjalides võib tuua 

järgmisi näiteid: e rahu. eL raho, e vanem kirjakeel rahwo, 

sm klrj rauha, krjA rauhu, vdj rauh. Selle põhjal praeguse 

eesti sõna lähtevormlks võiks olla rauho. millest metateesl 

teel kujunes rahvo. Viimast vormi kohtame näiteks Mülleril 

ja Stahlll. Hiljem lablaalvokaall kõrval v kadus ja o muu

tus u-ks. Sõna arenemiskäik seega: *rauho >_rahvo > raho > 

rahu. 

Lühendite tähendust vt. lühendite nimestikust. 
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10. £t lääneiaeresoome keeled ü^teisele vSrdlemlsi 

lähedased on, siis on vSimalik rekonstrueerida küllaltki 

usaldatavaid varasemaid vorme ja märkida ka seaduspärasusi 

millele vastavalt ühes v5i teises keeles v&i murdes üks 

v6i teine vorm on arenenud. Selliseid rekonstrueeritud 

lähtevorme on peetud omaseks läänemeresoome aluskeelele 

ehk algsoome keelele, nagu seda oletatavat keelt varasemas 

kirjanduses nimetati. Nii nagu läänemeresoome keelte võrd

luse põhjal on võimalik rekonstrueerida läänemeresoome 

aluskeele oletatavaid vorme, nii on seda võimalik teha ka 

varasemate perioodide kohta, rekonstrueerides näiteks 

soome-ugri aluskeele vorme. On aga ilmne, et mida kaugema

le keelte ajaloos mineviicku tungida, seda ebakindlamaks 

oletatavad vormid muutuvad. Sellepärast on läänemeresoome 

keelte ajaloolise häälikuõpetuse käsitlemisel piirdutud 

ainult läänemeresoome aluskeele rekonstruktsioonidega, 

võttes ainult vajaduse korral appi kaugemate sugulaskeelte 

andmeid. 

Lõpuks märgitagu, et varasemate vormide rekonbtrueeri 

mine on eelkõige ikkagi ainult töövõte, mis võimaldab sel

gitada ühe või teise praeguses keeles esineva voriai ajaloo 

list kujunemist. 

Kiii noorgraamatikud pidasid häälikute arenemisel esi

nevaid seaduspärasusi ehk häälikuseadusi väga kindlateks 

seadusteks, millest kõrvalepõikeid fÕis esineda ainult ana 

loogia mõjul, siis tänapäeval peame keele arenemist hoopis 

keerukamaks nähtuseks, mida ei saa seletada ainuüksi hääli 

kuseadustega või amaloogiaga, arvestamata mitmesuguseid 

muudest teguritest sõltuvaid kõrvalepõikeid ja erandeid. 

Ja kuigi tänapäeval on hakatud keeli stxnikturaalae lingvis 

tika meetodite varal enam sünkrooniliselt uurima, ei cle 

keele ajaloos esinevate seaduspärasuste selgiraoine vÕrd-

lev-ajaloolise meetodi varal keele diak.?oonilise vaatlus-

•iisl puhul nüüdisajalgi kaotanud oma tähtsust. 

4 
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OLBJOOHI EBSTI EEKLE HÄÄHKtJLISBSa! STHÖKTOURIST 

JA SSLLS AJALOOLISEST ZUJÜHBCISEST 

Eesti keele häälikud» 

11. Eesti keele Mälikullne süsteem on kujunenud pika 

ajaloolise arenemise tulemusena. Tänapäeva eesti kaele 

häälikutest k6neldes tuleb silmas pidada eelkõige kirja

keel* häälikute süsteemi, sest see erineb tunduvalt eri 

Burrete omast. 

Eesti keelt on peetud kõlavaks ja kauniks keeleks. 

See on m$nev6rra põhjendatud, sest eesti iosel oma 9 täis** 
häälikqga on küllaltki vokaalirikas. Võrreldagu selleks 

eesti keele 9 vokaali aoome vÕi saksa keele 8 vokaaliga 
(õ puiidub) või vene keele 6 vokaaliga (ä, ö, ü puuduvad). 

Konsonandimärke on eesti täihestikus, välja arvatud võõr

tähed, küll 14, kuid häälikuid ei olegi nii palju, sest 

b ja £, d ja tja k on õieti ühe ja sellesama konsonan
di eri välte särgid. Kirjakeeles ei ole eri märki »3 -hää
likul. Kui arvestada, et 23-st eesti tähest on 9 vokaali-
ja 14 ko&sonandioärki, siis on nende arvuline suhe ligi

kaudu ^ 9^* lÄhtudes aga häälikutest on see 

stihe umbes 43% ja 37%* On katsut\id teha ka liäälikute sta

tistikat ja on leit\id, et esinemissageduse järgi on meil 

ligi 46% vokaale ja 34% konsonante^, seega on eesti keel 
vokaalide poolest küllaltki rikas. Teise\t poolt on aga 

juhitud tähelepanu ka sellele, et hoolimata vokaalide roh

kusest ei ole eesti keel küllalt kõlav, aest suur hulk 

eesti konsonante, pealegi kõige sagedamini esinevaid (nagu 
d, t, s) on helitxid. Seda arvestades kaldus Joh. Aavik 

1 A. Saareste, Die estnische Sprache, Tartu 1932,lk.34. 
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eesti keelt pidama koguiii inetuks, sest uell puuduTad 

helilised klusiilid b, d, £ ja sibilandid z da 1 (vii

mased esinevad meil üksnes võ6rs5nades)* ^ele bääliicali— 

se külje iseloomitötamlsel ei ole omidugi määrav see, isas 

keegi peab üht v5i teist ke^lt ilusaks või inetxiks, vaid 

see, missugune on häälikute oaavaheline sxihe vastavas 

keeles* 

Kui võrrelda eesti keelt teiste keeltega, siis selgub, 

et eesti keel kuulub üldiselt vokaalirikkamate hulka. £ul 

eesti keeles 100 vokaali kohta tuleb umbes 117 konsonanti, 

siis L. Hakulineni arvutuste järgi ainult aõned keeled, 

nagu soome (100:96) ja itaalia (100:108) on vokaalide roh

kuselt ees eesti keelest, enami kus kultuurkeeltes on aga 

konsonantide osa palju suurem, näit. ungari ja prantsuse 

keeles 100:141, vene keeles 100:150, saksa keeles 100:177 
2 jne. 

Mis puutub häälikute suhtelisse esinemusse, sxis on 

eesti keeles kõige sagedasemateks häälikuteks a (14%), 

e (10%), d, t (10,5%), s (10%), kõige harvemini esinevad 

aga h (1%), ü (0,8%) ja ö (0,5%)^« See suhe pole sana 

isegi eri sugulaskeeltes. Soome keeles on kõige sageda

maks i (12%), t (11,5%) ja a (10,4%), ungari keeles aga 

e (14%), a (13%) ja t (8%)^. Samuti on häälikute esineau-

se suhe erisugune ka eri murretes, üii näiteics on lõuna

eesti murretes, kus esineb vokaalharmoonia, a ja ä esine

mise suhe hoopis teistsugune kui kirjakeeles. 

12. Kuid mitte ainult häälikute esinemise suhe ei 

iseloomusta vastava keele häälikulist struktuuri, vaid-ka 

vastavare häälikute esinemj.se võijnalxised sõnas. Hii tulob 

esile tõsta järgmisi häälikute esinemise võiaaJ.usi eesti 

kirjakeeles. 

1 J oh. Aavik. Keele kaunima kõlavuse poole.- "Äasti 
Kirjandus" 1912, lk. 454. 

2 L. Hakulinen, Suomen kielen rakenne ja kahitys. 
Helsinlca 1961, lk.16. 

3 A. Saareste, Die estnische Sprache, Tartu 1932,lk.34. 
4 L. Hakulineny op. eit., lk. ^^7. 



1. Bslmesea silbis võivad kirjakeeles esineda kõik 

vokaalid, järgsilpides aioult a, j. ja u. 

2. Besti kirjakeeles võivad esimeses silbis esineda 

nii lühikesed kui pikad vokaalid, järgsilpides ainult 

lühikesed vokaalid. 

3. Kirjakeeles võivad esimeses silbis olla nii lühi

kesed kui pikad konsonandid, järgsilpides ainult lühikesed 

konsonandid, välja arvatud klusiilid (paratamatu, õnne

liku, sineli), ss (küsimusse) ja m (õpetajanna). Varem 
võis kirjakeeles järgsilpides olla ka (kaugemalle)« 

Esimeses silbis võivad esineda kõik kirjakeeles või

malikud diftongid (au, oi, äe jt.)i järgsilpides ainult ai, 

ei, ui. 

5. Palatallseerunud konsonandid 1, n, £, t, d võivad 

esineda ainult pearõhulise silbi vokaali järel, mitte aga 

järgsilpides (kllYs. sunblma). 

6. Sestl keelele omaseks jooneks on, et sisehäälikud, s.o. 

rõhulise silbi vokaalid või vokaalile järgnevad konsonan

did (väQ.ja arvatud ja v) võivad esineda kolmes fonoloo

gilises pikkuses (kjirl - kuurid - kuuride, va^a - vaka -

vakka). 

Murdeis võivad aga esineda häälikud ja häälikuühendid, 

mis kirjakeeles puuduvad, näit. võru murdes larüngaalklu-

slll' (tule"»), e (purelemma) ja ü-lised diftongid (täüs, 

lõuDmä): lõunaeesti murdeis kõrgenenud vokaalid i, u ja ü 

( kii 'keel', kui 'kool', sümä 'sööma')» saartel t(pC'pea' 

atrbJi 'sääred'). .')(;>uD 'haud'), ^ (p^i) ja grj (kaggas 

'kangas'). 

13. Sestl keele häälikuline süsteem ei ole ajaloo 

jooksul olnud sama, vaid on pidevalt muutunud. Seda muutu

mist võib väga häistl jälgida nendegi nihete näol, mis on 

toimunud meie kirjakeeles. Meenutatagu selleks mõningaid G. 

Mülleri ja H. Stahli keeletarvitusest tuntud vorme ja 

jälgitagu neia ilmnevaid häällkumuutusi, näit. laiw >laev, 

.koir>koer; heh (m ,h^)>tij^, peh>p£a; kurjat > kurja^. 
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kuhlnut (> Jmlruit) > kuulniid, nütidt (> nut) > nüüd( 

selsa^ > seisab; kas^o > kasu, tolwotanut > tSotanud; 

ennamb > enam; Igkas > Ikka; oaddo > madu jt* 

Hoopis enam on selliseid häälikumuutusi toimvinud va

remalt, nagu seda kinnitab eesti murrete ja sugulaskeelte 

vSrdlev vaatlus* Ea eesti sSnade kõige varasemad kirjapa

nekud näitavad, et XIII sajandi eesti keele häälikute süs

teem oli tunduvalt erinev tänapäevasest* Näiteks olid veel 

säilinud praegusele rannikumurdele ja soome keelele oma

sed tugevad klusiilid ega olnud veel muutunud helituteks 

meediateks (tujg, sata. vika). ei esinenud praegusel kujul 

veel laadivahelduslike s6nade nSrk aste, vaid klusiile 

asendasid nSrgas astmes helilised spirandid fl , S t ^ » 

mida tolleaegses kirjas märgiti ̂  ja gh-ga, oli säilinud 

ka pShja-eesti murretes veel vokaalharmoonia (kiila), kon

sonantühendid nagu rh (Arhukylae > Aruküla) jt. £i olnud 

veel lõplikult toimunud isegi sellised eesti keelele ooca-

sed nähtixsed, nagu lõpu- ja sisekadu (järvi, kantaja), 

nendega seoses ei olnud tõenäolikelt veel välja kujunenud 

ka praegust vältevaheldust• 

14. Sesti keele häälikud moodustavad omaette ajaloo

liselt kindlaks kujunenud süsteemi. £õik varemal ajal 

teistest keeltest laenatud sõnad kohandati eesti keele 

häälikute süsteemiga, kusjuuzres eesti keelele võõrad hää

likud substitueeriti vasta-^te lähedaste eesti häälikute

ga. Mi näiteks teiste keelte f anti eesti keeles edasi 

harilikult hv-ga (prohvet, kra^, krihvelt karahvin) vÕi 

^ga (viks, vorm), teiste keelte sibilandid Zt z ja s 

asendati s-iga (semlak, lesima, sandarm, sink) jne. Heid 

sõnu nimetame laensõnadeks ja need ei erine genxiiinsest 

sõnavarast. Viimase sajandi jooksul on aga eesti rahvus-

keelde peamiselt kirjanduse kaudu tulnud rohkesti rahvus

vaheliselt tarvitatavaid võõrsõnu, mis ei ole mugandunud 

eesti keele struktuxiriga, vaid on säilitanud iTea eesti 

keelele võõraid jooni, hrpcu võõrtähed z, S (fskt. 

ö 
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taasi ^ooloogia» garaaž), pikad voicaalid järgsilpides 

(ldee« patrioot) jne. Kuigi arvuliselt on vo5rs6nu eesti 

keelea väga paljUi on nad Jäänud eesti iceele ehitusele 

häälikuliselt võõralcs. Ometi võib nendegi puhul märgata 

tendentsi kohaneda eesti keele ehitusega, näiteks on z 

asendunud s-iga sõnades seniit, asotobakter. sodiaak jt. 

Veelgi ilmekamalt kui kirjakeeles avaldub see kohanemis-

tendents murretes, kus sagedamini käibel olevad võõrsõnad 

omandavad laensõnade isexoomu, näit. vakt, sehvid 'Šefid', 

sokulaad 'sokolaad', selatiin 'želatiin'. 

Käesolevas eesti keele ajaloolises häälikuõpetuses 

neid hiliseid võõrsõnadega seoses olevaid muutusi ei jäl

gita, sest neid käsitletakse seoses kaasaegse eesti keele 

kursusega. 

Sesti keele silp. 

15. Tänapäeva eesti keeles võiiae kohata väga mltme-

fluguse ehitusega silpe. Nii võib märkida järgmisi silpide 

tüüpe: 

a) lühikesed; 1) e-ma, 2) ka-na, 3) pra-gu; 

b) pikad lahtised; 1) aa-sal, 2) saa-gi, 5) pruu-gib; 

4) ei-ded, 5) sau-na, 6) klei~di; 

c) pikad ki naj-sed; 1) ar-mas, u-ted (• ut-teD), 

2) sÕl-med. le-pa (=• le^pa), p^kk, 3) pril-

* -lid, kra-ti (- krat-ti); 4) äär-de, iil, 

oo-ta (= õt-ta); 5) eil-ne, ei-te (= eit-te) 

6) laas-tud« see-pi (- se£-pi); 7) plaas-

-ter; traa-ti (• trat-ti) ; 8) mõis-tian, 

lau-ta (» laut-ta); 9) prauh-ti, klei-ti 

(= kleit-ti); 10) üks, ämb-ri, 11) ka^, 

kamb-ri, nur-ka (» nurk-ka); 12) äärt.eest-

la-ne, 15) uisk-leb. 14) lääts, suur-te 

(- sürt-te); 15) laisk, koer-te (-koert-te, 
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selts-me: 15) arst, i?) mürts; 18) kloost

ris, 19) praost; 20) vlntsk-leb; 21) proima. 

Keeleajalooliselt silpi jälgides selgub, et varemal 

ajal on eesti silbi koosseis olnud palju llbtsam ja sil

pide tüüpe on olnud palju vähem. Nii on esinenud ainult 

järgmised põhitüübid: 

a) lühlkesedi 1) e-lo, 2) ka-la; 

b) pikad lahtised; 1) ä-rl, 2) pü-ta 'puud', 

3) au-vo 'au', 4) sau-na; 

c) pikad kinnised: 1) ar-mas. ut-ten, 2) sll-mä. le^-

pän, 3) ar-tä, 4) ait-ta, 5) siirata. 

6) laut-ta, 7) nurk-ka. 

Põhiline erinevus on selles, et sõna algul ei olnud 

konsonantühendit ning silp võis alata ja lõppeda ainult 

ühe koneonandigfi. Ainsaks erandiks sellest üldreeglist 

olid sõnad, kus esimese silbi lõpul oli konsonandile järg^ 

nev geminaat, näit, palk-ka, vars-sa jt. Kolme konsonandi 

ühendid sõna sees olid kas haruldased (näit. ^laptsi >. 

laps) või puudusid üldse. 

Praegused kolme konsonandi ühendid on tekkinud kas 

häälikumuutuste, näiteks sisekao tagajärjel (vrd. kambris 

<*kamperissa, kartma <.*karttamahen. sakslane <*saksalai-

n^n) või esinevad onomatopoeetilistes ja deskriptiivsetes 

sõnades (mürts, kolks, lõmpsima). samuti laenudes teistest 

keeltest (kõrts, pintsel, kunst). 

Silbi struktuur on keeleajalooliselt olnud õige täh

tis: sellest on sõltunud isegi sõna häälikuline arenemine. 

Teatavasti on astmevahelduse kujunemine otseselt olnud 

sõltuv sõna teise silbi kinnisusest või lahtisusest. Samu

ti on esimese silbi pikkusel olnud oluline osa sõna hili

sema häälikulise külje kujunemise seisukohalt, sest sel

lest sõltus, kas sõnas võis toimuda sise- ja lõpukadu jne. 
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fiSlüE eesti keeles. 

16. Algupäraselt oli läänemeresoooe keeltes olukord 

nii, et pearõhk oli esimesel silbil, kaasrõhk kolmandal ja 

viiendal* Seega paaritud silbid olid rõhulised» paaris 

silbid aga rõhuta* Keele ajaloolisel arenemisel on see 

algupärane suhe eesti keeles sageli muutunud* £riti võib 

seda kaasrõhu kohta. Nii on näiteks kaasrõhk või

nud kolmandalt silbilt siirduda teisele silbile, näiteks 

sõnades soomlane * laulmine jne. fiõhu nihkumise põhjuseks 

on siin olnud sisekadu, mistõttu rõhuta silp vahepealt 

kadus ja endine kolmas silp muutus teiseks (vrd* ̂ gõmalainen, 

^ulaminen). Samuti on võinud rõhu nihkumine tekkida see

tõttu, et mõni kaasrõhulise silbiga liide liitus kolmesil

bilisele tüvele, näit. habemeline, varesekene. 

Keele arenemisel on olnud rõhuoludel määrav osa* Ni

melt on rõhulised silbid keeles avaldanud tendentsi säi

lida, eriti kui nad on pikad* Vastupidiselt sellele on 

rõhuta lühikesed silbid võinud redutseeruda ja kaduda.See

tõttu võis varasem neljasilbiline sÕna areneda kahesilbi

liseks, kusjuures säilisid ainult rõhulised silbid, näit* 

*kantamassa > kantemassa > kandmas, tüttäreliä > tütrel* 

Rõhuta silbi vokaali kadu sel korral, kui sõna esimene 

silp on pikk, tunneme sisekau nime all. Rõhuta silp# nagu 

selgub eelmistest näidetest, ei kadiinud mitte ainult sõna 

keskelt, vaid ka sõna lõpult. Sel puhul nimetame sellist 

vokaali kadu lõpukaoks. Sise- ja lõpukadu kujunesid näh

tus te las , mis andsid hilisemale eesti keelele selle täna

päevase ilme. 

Rõhu osatähtsus ei avaldu aga mitte ainult vol^alide 

kadude puhul, vaid ioa paljudel teistel juhtudel, näiteks 

s u f i k s i l i s e  a s t m e v a h e l d u s e  k u j u n e m i s e l  ( v t .  p .  1 7 ) ,  
Rõhu mõju võib konstateerida ka praegustes eesti mur

retes, näiteks on kirdepoolsetel murdealadel kaasrõhulise 
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silbi jäx«l alaleütleva l6pp -Iie (vanemaile t ^o^aPelle)« 

r6huta silbi järel aga -le (igalg, adn^ule) > 

Astmevaheldus ja selle liigid. 

17» Juba F. fi. Faehlmana märkas» et astme

vaheldus on üks eesti keelele omaseid nähtusi> mis käib 

läbi kogu keelest ja avaldub nii s6nade käänamisel, pööra

misel kui ka sõnade tuletamisel* Ometi ei suutnud Paehl-

mann seda nähtust seletada* 

Esimesena selgitas astmevahelduse keeleajalcollsed 

tingimused soome teadlane U* a. Castren, kes oma 
töös "De affinitate declinatiorum in lingua feixnicaf 

esthonica et lapponica** (1839) näitas» et nSzrga v6i tuge

va astme esinemus s&ltuo varasema teise silbi kinnisusest 

v8i lahtisusest* Kui teine silp oli algupäraselt kinnine, 

siis esines nÕrk aste* Küsimuse lahendas ta võrdluse va

ral, kusjuures ta ühtlasi näitas, et kui praeguses eesti 

keeles nõrgaastmelise omastava teine silp on küll lahtine, 

siis varemalt oli omastava lõpuks -n ja algselt oli selli

se nÕrgauistmelise vormi teine silp kinnine. 

Eesti keeleteadlastest selgitas esimesena astmevahel

duse keeleajaloolised alused lähemalt M* V e s k e nii 

oma väitekirjas (1872) kui ka uuriiuuses "Eesti keele 

healte Õpetus ja kirjutuse viis" (1879). 

Nii suudeti juba möödunud sajandil selgitada estme-

vahelduse esinemise põhjused. Need on kokkuvõttes järgmi

sed. 

Esiteks sõltub sõna nõrk või tugev aste rohuta, s*o* 

teise või neljanda silbi kinnisusest või lahtisusest. Bui 

teir.e (resp* neljas) silp oli kinnine, tekkis nÕrk aste, 

näit. ^ 

kusjuures kxnnise teise silbi j^uhul hääldamise raskus 

langes enam teisele silbile ja esimese ning teise silbi 
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piiril olev klusiil zi6rgenes vastavaks spiraadiks. Eui aga 

teine silp oli laJitixidy püsis hääldajnise raskus 1« silbil 

da tugev klusiil säilis, näit. *nalka > naio, *tupfi>tub8, 
+ r- * *—~ 
allta^a y silDa» Sama on kehtiv ka kaasrõhulise silbi 

ptihul, näiteks esinesid meil veel hiljuti kirjcLkeeleski 

vormid käsitella ja käsiteldi» mis olid kujunenud järgmi

selt: ̂  läsittel^^ > käsittejJ.a, kuid "^käsitteltiheä > 

käsittelPi. 

Teiseks astmevaheldust määravaks teguriics on rõhuolud. 

fiShulise silbi järel klusiil püsis, rõhuta silbi järel vo

kaalidevaheline kliisiil aga nõi^enes, muutus vastavaks 

heliliseks spirandiks ja kadus, näit. *mäta > m^, '^ma-

talata > aaPalaP (kirjakeeles madalat, pöhja-eesti mur

deis aga maPalaP)« Rõhuta silbi vokaali järel oleva spi~ 

randi kao tõttu toimus kontraktsioon ja teises silbis tek

kis pikk vokaal. Selle pika vokaali lüiienemisel aga pike

nes esimene silp, toimus nn. asepikendiis, näit. "*jalka^a 

> jalkaa > jalka > jalGa. Selle seisukoha esitas juba 

11. Veske, näidates, et varasem "^lam^ahan ;> lamgaan > 

lanpaa > laifea, ^ ̂i^dan (s.o. hakka£yi) ̂  hakkaan > 
hakkan, kusjuures pika vokaaliga vaheaste esineb tänapäe-

va soome keeles. 

Seega võib ütelda, et praegune eesti keele astmeva

heldus on tekkinxid rÕhu- ja kvantiteedisuhete ajaloolise 

arenemise tulem\isena. 

18. Astmevaheldus eesti keeles avaldub mitmesugusel 

k u j u l .  E e s k õ i g e  m õ e l d a k s e  a s t m e v a h e l d u s e  a l l  t ü v e 

list astmevaheldust, kus vaheldus esineb sõna sisehää-

likuis, s.o. rõhxilise silbi vokaalides vÕi neile järgne

vais konsonantides. Teiselt poolt kõneldakse aga ka s u-

f i ksi 1 i s e s t astmevaheldusest, missuguse vahelduse 

1 Vastupidise seisukoha, et teise silbi vokaali lühe
nemise tingis esimese silbi pikenemine, on esitanud 
P. Ariste, kuid see seisukoht on vähem usutav (vrd. 
"Ühest eesti keele astmevahelduse küsimusest". - Eesti 

NSV Teaduste Akadeemia Toimetised, 195^, nr.4, lk.529-
537). 
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alla kuxiluvad mitme sugused lõpud« tunnused v6i liited) 

näit. eespool mainitud partitiivi 18pp (vrd. maadt madalat, 

kuid jalga, kala). 

Tüveline astmevaheldus omakorda võib olla kolmesugu

ne. 

1) Üheks kõige vanemaks astmevahelduse liigiks on nn. 

laadivaheldus* mis seisneb selles, et tugevas 

astmes esineb klusiil, nimelt kas k, t, d, s (mis tek

kinud varasemast t-st) vÕi £, b, nõrgas astmes aga see 

klusiil on kas 1) muutiinud j[-iks vÕi ̂ ks CsaDa s gaja, 

mä^ : m^ja, kurB ; toirya), 2) assimileerxinud eelmise 

konsonandiga (gilD : gilla, korP ; kprra, lam^ l IsÄmag) 

või 3) kadunud (viGa : vea, kaPuma : kaoB, tuBa : toa, 

na^ : na^). Nende astmevaheIdussuhete kohta on arvatud, 

et tugevas astmes olid varemalt klusiilid £, t, k, nÕi^a 

astme vormides aga klusiilide nõrgad vasted (i , if" , ̂  . 

Seega siis algupärane suhe oli *vika : yi^an, mis praegu

ses keeles on andnud viGa : vea jne. Et varem, enne kui 

ti ei olnud veel muutunud si-ks, ka sõnatüüpides käsi, 

uus, kdrs esines tüves t, siis on neis sõnatüüpides samuti 

laadivaheldus (käsi : ̂ e, ̂  : we, kers : kerre)« 

Laadivaheldus on omane vanale sõnavarale, genuiinse

tele sõnadele Ja varasematele laenudele. 

2) Teiseks samuti vanaks läänemeresoome keeltele ise

l o o m u l i k u k s  a s t m e v a h e l d u s e  l i i g i k s  o n  g e m i n a a t -

klusiilide vaJieldas, näit. leppa : leppa. 

lautta : la^a, vakka ; ^k^, hulkka : hulGa, eEelikku : 

gnnelik^i Geminaatklusiilide vahelduse puhul t\xgevas 

astmes on kas pikk või poolpikk geminaat ̂ P^, ̂  jt.), 

nõrgas astmes aga kas lühike geminaat või leenisklusiil 

(&>» B jt.). Geminaatklusiilide vaheldus on omane nii va

rasemale kui hilisemale sõnavarale, kaasa arvatud ka võõr

sõnad (tarkka : tafGad. monumentti : monumenPl). 

5) Kolmandaics tüvelise astmevahelduse liigiks on 

hiline vältevaheldus, mis on omane 
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Icüll eesti iseelele» kuld puudub selXisena teistes lääne-

aereBOome keeltes* See vaheldus puudub isegi ühes eesti 

pShiiourdest nimelt kirde-eesti razmikumurdes. TSeuäoli-

selt on see vaheldus iSplikult välja kujunenud seoses sise-

ja ICpukaoga alles käesoleva aastatuhande esiiaesel poolel* 

Sellei>ärast on küllaldaselt p5hjeiidatud »elle niaetamine 

hiliseks vältevahelduseks* Praeguses eesti keeles esineb 

hiline vältevaheldus 1) pikkades vokaalides (loma : lomaD)« 

2) diftongides (laulu : laulu). 3) pikkades konsonantidest 

välja arvatud geminaat kius iilid (konna : konnaij» ussi : 

o^sl) Ja 4) konsonant ühendeis (ke^ : kervB, aaltga : 

iialtBä)»See astmevaheld\ise liik on väga üldine Ja iseloo

mulik eesti keelele, esinedes nii oieie oma genuiinses 

sCnavaras kui ka kSige uuemates v66rs6nadesf isegi v65r-

pärisnimedes (näit. komBa^ : komBaini, voltt^ ; volt-

täri ' Voltaij?e' ). 

Kui Jätta kõrvale hiline vältevaheldus, siis v5ib 

teisi astmevahelduse liike pidada lä^nemeresoomelisteKs, 

kuigi astmevaheldus ei esine kõigis läänemeresoome keel

tes ühtlaselt. Kolge rohkem esineb seda eesti Ja vadja 

keeles, puudub see aga vepsa Ja liivi keeles. Teistest 

sugulaskeeltest tuzineb astmevaheldust lapi keel, kuid 

siingi ei esine see kõigis murretes ühtlaselt. Oletada, 

nagu oleks astmevaheldus igivana soomeugrilino nähtus, ei 

ole põhjust. Samuti pole küllaldast alust oletuseKs, et 

astmevaheldus on tekkinud teiste keelte mõjul. Tõenäoli

selt on see tekkinud läänemeresoome keeltes - nagu ees

pool märgitud - rõhu- Ja kvantiteedisuhete arenemise tu

lemusena* 
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II. KONSOVAITISM 

Klusiilid sSm algul. 

19* SCnaalgulised klusiilid eesti keeles on üldiselt 

säilinud £, t» k kujul. Nii esinevad nad tänsjpäeva keeles» 

näit. pool. Pära, pea; talv, tulema, tera: kala. kua,k&ai. 
Samuti on nad säilinud ka vanemas kirjakeeles» näit. IX 
parambal 'paremal*» teep *teeb*» kaes 'kaas'» Jlüll. peale 
'peale'» Taywas 'taevas', Kuhlmene 'kuulmine'» St. pitka-

de_ 'pikkade'» teije. kandwat 'kannavad'» Mas. pessewad. 
teama, korraga. 

20. Ldensdnades on teiste keelte helili

sed klusiilid eesti keeles asendatud helitutega» näit. 

Piibel, piiskop, palkon, palsam. pilet. plm: tohter. 

toos, topeltt teemant, tekk, teng; kurk (om. kurgi)» 

tin^^» kuld» karnits» kumiai. 

V S S r s d n a d e s  o n  k i r j a s  s ä i l i t a t u d  p ä r i t -

olukeele nSrgad klusiilid» näit. baas, bakter» barbar» 

bandij^, betoon, botik. buraan; daam, doktor, diplom. 

dekaan, diivan, dollar, dialekt: gaas, geenius, gigant. 

giid, gusll» gümoaasiua. Tegelikult aga hääldatakse s$na-

algvilist b» d» £-d mitte heliliste klusiilid^oa» vaid 

samasuguste helitute sulghäälikutena» kui meie omades 

s5nades, kuigi neid ei kirjutata £» tj k-ga. Seega kir

jutatakse küll baar, diood. geim, kuid hääldatakse 

ti^oD, toim^ 

Eesti kirjakeele ajaloost on teada, et XVII sajandil 
kirjutati v55rast päritolu s&nu veel võõrapäraselt b, d, 
g-ga, näit. Mull. deni.nut. St. gürnlaa 'soovlu» sIlb "" 
gönnen*, Greeck 'kreeklane •, samuti ica pärisnimesid ICüU. 
Dauid 'Taavet', St. Bethlehea 'Petlea' jt. Alates H. Gö-
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sekeuist x^eale hakkavad tolleaegsed graismatlkud (J* Hor-
nxm^f A* Thor Helle) rÕJmtaxaa, et eesti keeles saab s6iia 
al{;al olla ainult £, k, aitte b, d, g» ja seda ka pä
risnimedes* Häiteks sõovatab HornungKirjutada Tawid» 
JKaabriel» aiitte David. Gabriel «Seesugune tarvitusvlis 
ptialaki kogu XVltl aajamdll ja XH sajandi algupoolelgi 
Taiaulikus kirjanduses* Alles seoses rahvuskeele kugune-
•isega hakatal^e esiteks pärisnimesid ja seejärel ka võ6r~ 
s6nu kirjutaisa teiste keelte eeskujvil. Nii kirjutab Kreutz
wald jnba Belg^. Dä^aark« Diam, aga samuti ka Deetse^ 
ber, graad.y» J« liedenanni eesti-saksa sõnaraamat ann^ 
i869*a* ainult üksikuid b, d, £-ga algavaid s8nu, kuigi 
sel ajal C. £• Jakobson 'Juba teadlikult hakkas kirjutama 
vSSrsSnade algul b, d» fd (näit» oma "Veikeses Geograa
fias" 1868). EiiigT s^naalguliste klusiilide msLrkimisviis 
juba möödunud sajandi viimasel veerandil välja kujunes» 
avaldub ka bilisemas eesti keeles tendents kirjutada v65r-
sSnu bääldamispäraselt, kirjutada tuntumaid v5ors6nu nagu 
laensSnu. Hil kirjutati algul b, d, £-ga s5nu, nagu palkon. 
Palsam. piljard, puljong, pagas, palagan, taanlane, topelt. 
^eaant. kips, "kitarr.^umSV toeeka jt# Veel hiljuti tar
vitati kommeeriaa ja palsameerima asemel gummeerima« bal-
sameerima. 

21* Seoses sSnaalguliste klvisiilidega olgu juhitud 

tähelepanu ka mõziingatele vaheldustele» mis esinevad t 

puhul. Hiaelt vastab kirjakeele ̂ le louna-eesti murdeis 

n sõnades tdstaa, eL ne^ma (vrd* sm nostama^), tõusma, 

eL negema (vrd* sm nonseaaan). Teiselt poolt l6una-eesti 

(võru, tartu) ta-algulistele sõnadele vastab põhja-eesti 

murdeis ja kirjakeeles ühelt poolt t->, teiselt poolt s-» 

näit. 1) tilk, eL tsilk, targe» tärkiaa. eL tsär^, 

ts^ki^, torkaaa. torkima. eL tsorkk^mg, tsorKm§ ̂tsurkmg, 

koid 2) sljga. eL tsiGg, sibul eL t8^£ul> sirk. eL ts^£ 

jne* (lähemalt vt* s-i puhul). 

22* LlitsSnades on põhisõna algul klusii-

lid t» k kirjas säilinud, näit* käsipuu, leentool. üli~ 

kool, kilpkonn* Samuti aärgiti neid ka vaneaas kirjakeeles, 

näit* St* kuhjapeh * kuhjapea*, kurritegki ja. eddespitte 

'edaspidi', firocm* Arao--O?uld« Sai. aah-keel. Vig. £gn^-

k»r«at 'penikoorsat*. 

23* EÕneteeles, aga samuti ka aio^deis oo. rahvapäras

tes liitsõnades helilisele häälikule järgnev fortisklusill 
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tavaliselt ASrgenenud leenieklusiiliks, ziält* laupäev 

(• laoBäev), teisipäev (• te^iBäev), villpea (« vil£§a), 

taKurpidi (- taGtvB^i); maantee (• aia^^)» suxurtüirh-

(- käsitöö (• IjägiDö), jaani tali (- jajilThili), 

peotäis (" toatüdrok (• toaDüdxuk); JcaelkooRod 

(« teglGÕGuS), tooneJfcuJK (• tõneGu^), üleJcällc (- iU.£G§lk) 

n6tüc<^ (> j^uGoGu), allkeha (- noorkau (• ̂ fGu). 

£t krad-liide varemalt on oinad iseseisev sSna, siis 

hääldatakse kond-liiteiisi sSna samuti kui vastavaid liit-

sSnu, näit .perekond (» pereGoi^)« koolkond (« ̂ iGgng), 

teekond (• teGo^). 

Murdekeeles on liitsSnade klusiil samuti nSrgei^nud, 

kusjuures sagedamini, esinevates sCnades põMsÖna v6ib lü

heneda, näit. lauBg 'laupäev', j^üha^ 'pühapäev', oa^i 

'maazxtee', foj^iD 'poolteed', kalBu 'kaelpuu*. 

Varasematest liitsCnadest lühenemise teel kujunenud 

sSnades on ka kirjas nõrk klusiil, x^t. nSnda, murd. ka 

nisSa (vrd« sm laoin tavoin, niin tavoin), kuida (vrd. 7ig. 

toiistaei), nagu (naa kui), ano^d. ka aLGu (nii kui), väga» 

eL väeGa. Brocm. wehje kahs ( ̂ vä^eu kansak), rahuga. 

Sai* rah»o kah, murd. ̂ bu '6uaapuu, uhinapuu'. 

2A-. SSnekeeles ja murdeis esineb aga ka vastupidist 

nähtust, kus liitsSnas p6his6na algul esinev klusiil ei 

ole nCrgeneuudy vaid on genineerunud. Seda 

nähtust v&ib kohata sõnades, nagu allapoole (alla^le ase

mel hääldatakse al^a^^lg), siiapoole« sinnapoole» sisse

poole ; sarapuu (fia£a£pu pro s^ira^). Õunapuu, margapuu» 

visnapuu, kuslapuu jt* Sellisest hääldusest on tingitud, 

et perekonuantmedena tuntakse vorae Sarap, Koslap, õunap. 

Alt^upärsBftxC on võinud olls liitsõnad ka praet^sed keai-

liitelised sõnad, kus samuti eeineb klusiili geainatsioon: 

kahekesi (" ka^i^gs^» vrd* sm kahden kesken), kolmekesi, 

ttltgekesi, hulgakesi* 

Geminaatklusiili tekkimise kohta on arvatud, et see 

võis kujimeda esimese sõna lõppkonsonazidi ja järgmise algua-
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kozksonandl asslailatsioonl teel ( ̂ ^ Icahek-

iMjgl). Usuter ozL see eriti sel põhul, Jcui esimeseics as-

slKileeruvaits lEornsoxxaiidliizs oli k-st arenenud lazrüngaal-

kluslil ( *fli5iiök__+^olehen > )» sest nähtus, et 

larüngaallclusiili puhul järgulise s6na algusiconsonant ge-

aineerub, on osnane ka praegvisele v6ru mizrdele* 

Sõnaalguline konsonantühend 

25» Bt läänemeresoome keeltes algselt silp algas 

aifixilt ühe konsonandiga, siis oli ka s5na algul ainult 

üks konsonant* Sõnaalgulise konsonantühendi pu^Jdumist kin

nitavad ka varasemad laenud teistest keeltest läänemere-

800»e keeltesse. Võrreldagu selleks kas voi järgmisi lae-

nxxsid: e rand» sm ranta, lv randa < germ "^Stgan^a, sks 

Strand, e kari (meres), sm kari < germ ^skaria-, rts skär; 

e rSSsk, sa* rieska < blt xd firgskafi, e luud, sm luuta < 

blt Id filuota; e raamat, sm raamattu < mvn 

yn e rist, sm risti < mvn wfifccwi , vn . 

Sedasama tendentsi eesti keeles illustreerivad ka 

hilisemad laenud, nagu nagi (vrd. kasks knagKe), link 

kasks klinke)1 tall (om. talli) (kasks stal), kapp (kasks 

gehap)t toop (kasks stõp), aga samuti ka vanemas kirjakee

les esinevad vomid, nagu MüU, Spegel 'peegel', St.knap-

piat 'napist', Swõwlist 'väävlist' jt. 

26» Kinnituseks eelmisele on ka asjaolu, et eesti 

läänepoolsetes murretes, nisielt saarte, lääoe- ja mulgi 

ourdes ei tarvitata konsonantühendit sõna algul. Nii esi
neb näiteks saartel Mus leit 'kleit', lomi^ 'ploomid', 
Tll sghV 'trahv', jjil 'kruvi', Klm ruät 'traat', It^ 

*kla&s'; lääneisurdes Vlg lats 'plats', raB 'kraav'. Aud 

r%Bž]b 'krunt', lagg 'pluus', Saa riste 'priske', l^k 'plekk'; 

•liigi sordes Hls liip *kli«p', 1^ 'pliit', Trv rlt 
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Jkriit', reksuB 'praksub' jne. See nähtus kajastab mõnel 

määral ka vanemas kirjakeeles, eriti läänemurdelietel 

autoritel, näiteks Gösekenil laariaa •klaarima', laas 

•klaas', laaster 'plaaster', reliit 'trellid', rep 'trepp', 

tlnF.el 'kringel', Jarmsenil riipsud 'kriipsud', rap 'krapp' 

rujnmo 'trummi, truubi, sillakese*. 

üllataval kombel esineb aga murdeis, kus konsonant

ühend sõna algul on tavaline, mõningais laenednades 8ell« 

ületactlust, näit. tr^' 'rull', k^t 'ruut', klia. 'liia', 

pluAt 'Shk, luhvt, Bks Luft'. 

27. !?änapäeva kirjakeeles esineb konsonantühend s5iia 

algul peamiselt kahte liiki sSnades, nimelt 1) laensSnadss 

ja 2) onomatopoeetilia-deskriptiivsetes aSnades. On või

malik, nagu L. Kettunen arvab,^ et algul tall sQnaalguUa* 

konsonantühend tarvitusele laensõnades ja siit levie ka 

onomatopoeetilistesse sõnadesse. See on seda usutavas, et 
rida onomatopoeetilisi eSnu on ühtlasi ka laenud, zuaga 

kratdima (vrd, sks kretzen), traaplae (sks traapeln)» 

kloppima (sks klopfen), klirisema (sks klirren) jt» 

KSige sagedamini esinevad eesti keeles sõnaalgulised 

ii' pl. ££ Ja tr. 
kii klaas, klaver, kleit, kliietery klaariaR»g klania«, 

klots; klaperdama, klimberdema, klugisesgc, 

vimaf klömdi* 

kr; kraad, kraav, krae, kruvi, knmt, kresla, kroona, 

kriit, krohv} krabisema, krigiseBa, krillisa, 

krioksuiBa, krdbisesia; kribinal-krabinal. 

pl; plaan, plats, pliit, pliiats, plaaeter, plaat, 

plekk, plika, plooa; plagieeaajplarteetaa», 

plõgiseua, plõiacutaaa; plaksti, ploatpeti. 

pr; praadiisa, praaliBUi, praht, prees, priske, pruat, 

pruun, preester, presalaa; pragisaaa, praksuna, 

prantsatarna, prSglseaa, pruuskama; prSsdi. 

1 L. Sattuhen, Sestin kielen äMnnehiBtoria (hllj«si 
'gral, Üeleinki 1929. lk. 23. 
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traat, traan* tirahylj&a, trepp, treiaa, triibuline, 

truu J traüDn, trtUtkimaj tralli taaia, trillerdame, 

trampljBaa • 

Tuadavölt väheia eaiaeb ts-; tsaar, tsink, tsirlcuai 

tsiitsitaja; taipake, tsura, tauakama (viimased 

murdeaSuad). 

VBSrsÕnadea võivad muidugi sõna algul esineda aitae-

Buguaed teisedki konsonantühendid, näit.; bl-: blokaad, 

blond, J brigaad, brünett, dr^t draama, dreaa, dž-: 

dleaper, dSungel, gn-« gr-, kn-, kv- jt. 

Erinevalt eelsietest on tekkinud konsonantühend sSnas 

praegu. Siin on pShJuatanad konsonantühendi tekkimise eai-

aaae ailbi vokaali kadu. Võrreldagu selleks sõna murdelisi 

kujusid nagu Tor, Vig 2S£®4f®öu, Mih garaeQu jt., millest 

aelgub, et siin on tegemist paras ja aeg sõnadest koosneva 

liitsdziags, milles pearShu siirdumine teiaele sdnale v5i-

Asldas esimeses silbis vokaali kadumise. 

Klusiilid ja nende ncrgad vasted 

sõna sees ailbi algul 

Pearõhulise ailbi vokaali järel 

a) Heeglipärane vaheldus 

28, Klusiili või selle nõrga vaste esinemine sõltub 

toiae (reap, neljanda) ailbi algsest lahtieusest või kin-

nisussst, 

1. Kui teine silp oli algselt lahtine, esines teise 

silbi algül tugev klusiil t, k, lads tänapäeva keeles 

vokaali, sga ka teiste heliliste häälikute järel on nõrge

nenud B, L, ̂ ks ( •*'taga > ta^, ^££5® > 

vaGf«)» Bt siin varemas keeles on olnud tugevam klusiil, 
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seda näitavad eesti keele varaseaad kirjapanekud, näit* 

Uil sajandi kohanimed Ca pai 'SalualaEotial 'Kodila ', 

Vllmpaeki •Viluaägi* jt» Samale viitavad aga ka meie kirde-

eesti rannikumurde vormid, näit. 7ai aukula^e 'sugulane', 

JÕb 'hõbe*, VKg dama', aga samuti ka mõnede 

sugulaskeelte esinemus; sm kipefe 'kibe', matala 'madal', 

lakea 'lugeda*, vdj agi 'abi', oÄ_^|ö *lage' jt. 
Sesti keeles on tugevad klusiilid hakanud tõenäoliselt 

lühenema jube XIII sajandil, nagu sellele viitavad Liber 

Census Bania© nimed Lugenus 'Lüganuse', Pedagas 'Pada" jmm., 

kuid põhiliselt on lühenemine toimunud järgmistel aajen-

ditel. XVI tekstides on vokaalidevaheline klusiil juba roh

kesti nõrgenenud, välje arvatud k muutumine ̂ ks, näit. 

1K lebbj 'läbi*, suddamehaykus 'südamehaigus*, kuid egkewe 

'igavene'. Samasugune pilt esineb veel XVII sajandi algu

seski, näit. Müll. bedda 'häda', sodda «sõda', gobaasck 

* ebausk*, kuid igka 'iga', nae^ema 'nägema'. St. pi ddit 

*pidid', wabbax *vabeks', kuid negko 'nägu*, tegkemist 

'tegemist' jt. Alles sajandi teisel poolel tuleb tarvituse

le ̂  asemel g: luggema, teggu jt. Seega toimusid muutu

sed £ > B, t > D ja k > £ käesoleva aastatuhande keskpai

ku (XIII - XVII saj.). 

2 ,  Kui aga teine silp oli algselt kinnine, siis on 

teise ailbi algul klusiili esemel olnud heliline spirant 

P » S t f • Seda nõrgas astmes oletatud spirardi esine

must aitavad kinnitada jällegi varasemad kirjapanekud. Kii 

on XIII sajandi kõhanimedea märgitud klusiilide nõrku vaa

teis neljal kujul, kes 1) aõrga klusiiliga (Jogentagania <. 

* jo^en- 'JÕetaga', ]^udanal <, rauj&an- •fiaudna', samuti 

Hergaai;.i.ae <''här^*fea- 'Härjapea*, Andikeyaerae 'Annik-

vere* jt®), 2) klusiili ja h-ga (Bghöntakao 'Jõetaga', 

Othakaverae »Ohaicvere*, Otheagat •Ohekatku*), 3) h-ga 

(iBhugperae •Vaopere', soohentakaee *^sõ^en- ) või 4) 

sõnedel juhtudel ka klusiili nõrga vaste ärajätmisega 
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(Meintacus 'Mäetaguse'). Mõnel juhul on üht 3a sama nLae 

eri allikais märgibU'! erinevalt, näit. LCD Wahumperaet 

13^5 WsKuiopere ja 1510 Waumpere.^ Eriti väärib tähelepana 

klusiili ja h. abil (£h, th) märkimine, mis viitab klusiili 
ja spirandi taolisele helilisele spirandile ( Jf 1 d" )• 

samasugust märkimisviisi võib kohata ka soome vanimas kir

jakeeles, näit. Agricolal tepihen 'teen', wiKhattomas 

•veatu-', siis on küllalt põhjust oletada klusiilide nõr

kadeks vasteteks häälikuid <5" , . Algselt oleks seega 
olnud vaheldus 2 ' — 'f* praeguses keelea 

on mitmeti edasi arenenud. Praegustes läänemeresoome keel

tes esineb see vaheldus mitmesugustel eri kujudel eostis, 

vadjas, isuris, soomes ja karjalas, puudub vepsas ja lii-

vis. 

29. Järgnevas vaadeldakse üksikklusiile ja nende 

nõrku vafitsid algul astmevahelduslikes sõnades, kus algselt 

esines suhe 2 ' » seejärel sõnades, kus astmevaheldus 

puudub. 

1. Tugevas astmes on varasem £ muutunud B-ks, nõrgas 

astmes aga on ̂  muutunud V-ka, näit. haab s haava (haB ; 

hava<^ *"hapa : hä^an), tiib : tiivad« hoob ; hoova. tõbi : 

tõve, leib : leiva, koib^ ; koiva, teibad ; teivas; kaeban ; 

kaevata C<*kaip_a^an : kai^atts^), 

il ä r K u s. Samasugune vahekord esineb ka ühesilbi

lise pika vokaaliga või diftongiga lõppeva verbi oleviku 

3. pöördes, kus ei ole vaheldus aga tüves, vaid oievikiu 

5. pöörde "üunnuses, :nls sõltuvalt teise silbi lahtisuseöT: 

või kinnisusest esineb kas B või v kujul, näit. saab < 

*s§pi, võib <*yoy?_i, kuid saavad <*säptet, võivad < *vo.i^at. 

Sedasama reeglipärast vaheldussuhet on silmas peetud ka 

^Vrd. F. Johansen. Die Estlandliste des Liber Gensus 
Daniae, 'lopenhagen, Heval 1933» lk. 558. 
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pu-, pii- : (3u-, pü-liitellste verbide tuletamtsel, näit. 

saabuma. söObima, kuid saavutama, soovitama. Ka siin ei 

ole tegemist tüvelise, vaid sufiksilise vatieldusega, Vii

mast astmevahelduse liiki kooligrammatika harilikult ei 

vaatle astmevaheldusnähtuste all. 

2. Kui nõrgas astmes fi-st tekkinud v sattus labiaal-
vokaali kõrvale, siis on v kadunud. Seega esineb sel kor

ral areng p>v >/ö, näit. tuba : toa (tuBa : toa <. 

*tupa : ti^^), luba : loa, uba : oad, nõbu ; nõo, kubu : kod 

( * kupu ; ku^un), kuub ; kuue ( * küpi s küjjen). 

3. Sõnades, kus teine silp oli alati lahtine, esineb 

loomulikult kõikides vormides B, näit, kolmesilbilistes 

tüvedes, nagu hõbe (*hopecra), libe, kibe, kabe, kobar 

(<'*kopara), kabar, täbar, rabelema, viibima Jne. Vastupi

diselt sel korral, kui astmevahelduseta sõnas oli teine 

silp kinnine, esineb v või spirandi kadu, näit. sõnades 

juuksed (vanas kirjakeeles hiuksed < * iaipiikaet). aitama 

(< *a^y:t^ahen, vrd. sõna abi). taoline (<* tappi liine n, 

mitmuse tüvele liitunud liide) ja hilisem soome laen 

tavaline (<*ts^_allin_en, ainsuse tüvele liitunud liitega), 

hauKas (< *ha^u4ka_s, vrd. vps habuk), tõenäoliselt ka 

vaarmari. vaarikas (vrd. vabarn. murd. vayarn). 

t : cT 

JO. 1. Tugevas astmes on varasem t muutunud D-ks, 

nõrgas astmes aga on cT kadunud, näit. rida : rea (riDa : 

rea<*rij:_3 : ri<^n), vedu : veo, ladu ; laod^ madu : mao. 

õde : pidama ; pean (< •pitamäh^n ; pi^än), kaduma : 

kaon, põdeda : põeme, siduma : seotakse, kuduma : koon; 

teadma s tean (< ̂tel^ämäiien ; tecTan), needma : nean: mood : 

moe, saad : sao, rood : roo jt. 

2. ITorga astme cT oa sairiuti kadunud ka juhtudel, kui 

cT järgnes kas pikale i-le, u-le ja ü~le või _i ja u-ga 

lõppevale diftongile. Ileil kordadel cT-spirandi kao tõttu 
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teickia vastav aiirdehäälik j vSi w, mida kirjakeel ei mäx--

gi, näit. hiid : hiiu (^D ; M^u), riid ; riiu ( ' 

ri^n), hüiid ; hüüü (hüD^/hüiD : hüiiu), piiüdma ; püüan 

( *" pütämahen ; • Im-tad ( luD : luw^s. *luta; 

lü^t); aed i aia (a^D : : nõia 

^ BsiP • SfiiJ®)» i pöia (£^p : göi^a < *pöüta_ ; 

göü£^), laud : laua (laup ; lauwa < * la uta ; laidan), haud: 

haua, hoidma : hoian, leidma t leian (<,*leutamahen : leiifan) 

nSgdma t nõuan (nguDoa : nguwan), vaidlema : vaielda 

( < ̂ vai tglgaahw : ) * 

3* Siia kuuluvad ka kõik need astmevahelduse Juhud, 

kua TarasBB ti-ühend on muutunud ai-ka. See muutus esineb 

neis e-tüveliste noomenite vormides, kus tüve t-le järgnes ^ 

i, nimelt ainsuse nimetavas, mitmuse osastavas ja ̂ -mit— 

Buse vormides* Teiste vokaalide ees sga d^ntaalklusiil või 

vastav spirant säilis. Näit* Tesi : vee ( <,^eai i veien), 

käsi : käe, mesi : mee, lusl t löe, stisi : söe, tõsi ; tõe, 

eel : je; paas : pae (^ <'pasl : gaXgn), samuti ka hlisrhiie 

(hls ; ̂ ;le < ̂hlsi : hi^en), viis ; viie, kuus ; kuue 

(kas : küwe), uus ; uue, köis i köie (<'^öi^i i köül^), 

täis i täie, põis : põie, reis : reie. Selleski rühmas on 

nõrga astme <f^spirant tänapäeva keeles kadunud» 

4* Belmistest rühmadest erinevad need esmavälteli

sed noomenid, kus tugeva astme d—le nõrgas astmes vastab 

j. See nähtus, et (T* on muutunud j-ks, esineb sõnades, 

kus 5* oli kas kahe a vahel, nagu sõnades sada : saja 

( < '^sata : safan), sadama j (ei) saja, rada : raja, pada ; 

pajas, või siis juhtudel, kui järgnes varasemale o-le 

ja teises silbis oli a, näit* koda,: koja, sõda : sõjad 

( < *soto : M/an). Erandlikult on j ka sõnas sadu ; saju, 

sest eee on tuletis verbist sadama : aajaics (vrd. nadu : 

•ao, nadu : nao). 

5. <r"-3pircindi esinemus eesti murdeis on tundu

valt erinev kirjakeele omast. Hii näiteks ei tunne lõuna

eesti murded muutust j sõnatüübis pa ja, sõja, vaid 
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selle asemel esineb cT-splrandL kadu, näit. &al^ : 

'pajas*, s^pa : sga jne. Pika vokaaliga või diftongiga 
sõnades, kus cT ees oli u või ü, on toimunud muutus*uc( , 

^YYt näit, ito : lu^a, ki^ : ku^e, laup : laYYa, 

11^ X liwa; tau§ : täTve, lõü^^ : lõyvJL Jt. Mulgi mur
des Ja selle naaberaladel esineb sõnades nagu kä^.^ *käes* 
ehen'ees*, seb» 'sees' asemel h, mis aga tõenäoliselt 

on m§^n 'maas* tüübi eeskujul tekkinud. Idamurde nähtus

test aga väärib tähelepanu laadivahelduse puudumine, sest 

siin esineb ka oodatavas nõrgas astmes d, näit. Kod ̂ D^D, 

läDa 'laua', ̂ s^l^n 'sõjas', veDeš ' veeks', töDŠD 'köied', 

jyjan ' reas' Jt. 

6. Tüvelise astmevahelduse kõrval vOib esineda sufik-

sllist astmevaheldust ka t : cT puhul, näit. viidi : yHflV-

se (< •• ylt^l_hen t vljT^sen), toodi : tuuakse (<.*tõtihfn : 

tõJaksen), puid (< *puita), kuid ka murdeline puiJe 

l< *PU^§n) jt. 
7* Istmevahelduseta sõnades esineb sõltuvalt teise 

silbi lahtisusest või kinnisusest kas D või spirandi kadu. 

Hli esineb D näiteks sõnatüüpides, nagu kade (< "katecf^a), 

madal (<**'matala), odav (^*otaya), kodar (<'••kjtara), 

sadam, vedelema Jne. Teiselt poolt cT-spirandist saab läh

tuda sõnade puhul, nagu eemal (< *^emg^^lä), sees 

(< •* sl«JjBssa), eest (<'*j/estä), käised (<'*kä<rükset), 

veised (< * ve^^s_et), ootama (< *p^qttamah^n) , söandama 

(vrd. süda), tüütama (vrd. tüdinema), määndama (vrd. mäda), 

puistama (vrd. pudistama, pudenema), kaigas (vrd. Kod. 

kaDik), püüs (< gü^^) jt. 

Lõpuks olgu Juhitud tähelepanu sellele, et murretes 

tarvitataksä sõnu nagu sepapada 'sepikoda', samuti raha

pada, õige on siin loomulikult mitte -pada, vaid pa.ja 

'töökoda'. Segunemist esineb ka sõnade silmalaug;, sm 

silmalauta, hiiglane Ja hiid, sm hiitolaiDen Ja pöidla, 

sm peukalon ning peigmees, murdeti peidmees puhul. Võrrel

dagu ka sõnu raidkuju Ja raiuma, selgroog Ja sm ruoto. 
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^ ' (T 

31» 1* fugevas astaes on varasem k auutunud ̂ Ics, 

nõrgas astmes on ^ kadtuaad: rlga i vea * Yij^n), 

elga : sea, nuga j 222» iga » ®a» aägl t mäed (** m^l t 

' iŽ®» * väe, regi : reed, lagi : la ea, 

Bagu ; aeoa, vagu ; vaod, nägu : näoat, kägu : käod» 

lugu 5 lood (< "luku ; lu^iit), sugu ; soo; tõug : tSu 

(^ * touko : touji^n), hoog : hood, loog ; loo; lugema : loen 

^'V" • iäjCSS^ tegema : teene, nägeaata ; näete, 

sugeda : soen, pugema : poetakse jt. 

2 ,  Samuti kui eelmiste klusiilide nõrgad yasted, 

on ka jp'-spirant kadunud ;Juhtadel, kui ta järgnes pikale 

i-le ja u-le v8i i- ja u-ga lõppevale diftongile, näit. 

liig ; liia (» ita ; li^a < * li^S '• iC^an), sig ; aiiad, 

pelg s peiu (= (=» IguG : lauiw), 

liuglema ; liuelda (<> ̂ ll^flSBa^fB ' liu|;fltak), oigama : 

oiata. 

'3* Erinevalt on nõrga aatae vormid kujunenud sõna

des aeg, poeg, ja hang» Siaelt on ka neis sõnades f-spi-

rant kadunud, kuid apiran<üle eelnev diftongi järelkompo

nent on auutunud veata vait kas j^-ke vÕi v-ks: ae(} : aja 

(^v^^^ka : aij^an), poet) s pojad (<^'^££ika s ESi^at) ja 

haug : havi (•% s ^au^in). 

4« Astmevahalduaeta sõnades, kus teine silp oli 

lehtina, cn k auutunud G~ks; mage mageda 

(<'^Qakgfan), sõge ( vrd» sm. eokea), laga, aage j tugev 

C ^ 5iHEil®)» i££Zi ^aukffa), haige; 
magua (<"^50^^36), pügalad jto 

S?5n®des, kus teine ailp oli aisti kinnine, on jT^-spi-

rsnt kadunud, näit. äestab (< *S^«s^spi), nSitan (^"aä^^tj; 

5^), laotama ( < *le|_'oittaa^3hgn), leotab ( ̂ li^£ittä£i), 

näotu (v^SäJöt^in), kooa (vrd« kogu), aeaa (vrd# aegu, 

sekka) , Õ1 endaaa ( <*oi]pgntan), liialdan (vrd, llig^, 
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laastama (vrd. lagastama), samuti sõnades nüüd (< 

.gaarmas (vrd. vpa sagsrv) ja koomale (ko|-pmpallen). 

32. Kokkuvõtteks võib märkida, et vokaalile järgnev 

oilblalguline klusiil, mis esines teise silbi lahbisuae 

korral, on tänapäeva keeles nõrgenenud, seega £ > B, t > P» 

k ik G, Teise silbi kinnisuse puhul vastasid tugeva astme 

klusiilidele nõrgas astmes helilised spirandid, mis on are

nenud järgmiselt: 1)/3>V, labiaalvokaali naabruses 

/i > 0; 2) cr>0, kahe tagavokaali vahel, kui 1. silbis 

oli a ja 2. silbis kas a või o; 5) eelneva 

diftongi järelkomponent; muutunud konsonandiks sõnades 

aja, po.ia. havi. 

b) Ästmeüldistusi 

Tugev aste üldistunud 

33» Jälgides vastavat tüüpi silbialgulise klusiiliga 

sõnu tänapäeva keeles, võib aga märgata, et mitte alati ei 

esine vokaaliae järel sellist reeglipärast klusiili vahel

dust, vaid et on terve hulk sõnu, kus oodatavas nõrga astrae 

vormis esineb sama klusiil mis tugevaski. Sel puhul kõnel

dakse astmeüldistusest. Astmeüldlstuslikes sõnades puudub 

seega astmevaheldus. Hulk ästmeüldistusiikke sõnu on hili

semad laenud (krabi, plagu, kraad, puud), kuld astmeüldis-

tus esineb küllaltki rohkesti ka meie oma vanemas sõnavaras 

Seejuures on tähelepandav, et astmeüldistuslikke vorme oa 

murdeis, eriti LÖuna-Eestis ja saartel tunduvalt vähem kui 

kirjakeeles. 

Alamal on toodud rida näiteid sõnadest ja sõnatüüpi-

dest, milledes esineb astmeüldistus. Paralleelselt on esi

tatud ka mõningaid näiteid murdeis, kus erinevalt kirja

keelest esineb reeglipärast astmevaheldust. 

10 
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^4. Tugevale aattaele omane B on üldistunud näiteks 

sõnades: nabal (n^al, ̂ ^a/Jslla), rabas (ra^j, 

sabas, tabad, abiks« häbis, käbid, vibud, tibud, nibud, 

lõbud; tabatud (taBattuD, *tapattji), lubati (luBatti, 

*lu^attihgn), rebin (* reisin), sobitada (vrd. sm sqvlt^^a-^J; 

me-sõnad; habe ( * hagen), om, habeme (< "*hapemen), kübe« 

kube (vrd. sm kuwe,) jt. 

Eesti murretest on siiski tuntud ka voimid, nagu 

saBa; savoj n^Ba ; nava^, rajB_a : r^va^ oBune ; oote (vrd, 

ka Hom Hobbone. pl. gen. Houste. Sawwaga Täht), h^ji : 

häü 'häbi' jt. 

Kirjakeeleski on olnud kõikuvusi mõnede sõnade tar

vitamisel, näit. varemalt lubati tarvitada kibu, om, keo 

e. kibu, kubu, on. koo e. kubu, nüüd on omastav kibu ja 

ja koQy seega esimene sõna astmeüldistuslik, teine laadi

vahelduslik. 

^3. Tugeva astme üldistus D puhul esineb näiteks 

sõnades, nagu mädast (vrd. määndama). mudas, udus. odaga. 

jadad, hädas, pudis, koduks, redus, mõdu, tädil, küdil, 

taudi, me-sõnades : säde ("*.sä<^ji_), cm. sädeme ("^ *sätemei^' 

süda, side jt. 

Kurdeti on neiski sõnades ka reeglipärast vaheldust, 

näit. S Ehk mäDa : mäl_e_ 'laadal»* » Mus gau]^, : muia, 

kiaD 'kidad, lõpused', ia_p^õ_lt 'ida poolt', V Rõu muDa i 

inua, Vas süä 'süda', opa : o_a, Räp mäGa 'mädaga' jt. 

KÕiliüvusi on ka kirjakeeles: pidu, om. peo e. pidu. 

idu, om. eo e. idu. 

Tähelepanu tuleb juhtida ka järgmistele astmevahel

duslikele vormidele; 1) da-inf. k§Da, saDa, v^iDa. Ooteik-

sime siin samuti kui sõnades viia, .luua, süüa (<.*vWa^j 

jõo^äk, söJak) vorme kiia, saia, võ^a_, mis on tuntud mur

deis ja on esinenud varemalt kirjakeeleski. Tänapäeva 

kirjakeeles on aga neis üldistunud ^-line infinitiivi tunnis. 
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2) Eitava kõne olevikus esinevad vormid ei eaada, 

ei jooda, ei viida, ei tooda jr.e., kuigi murdeis (näit. 

tartu murdes) tisi-vitatakse reeglipär&säid vorme ei_SQi^a, 

*aiirak, jo/ak jt.)* Siin on kujune

nud kahekordse tunnusej^a vormid lähtekohaks (/ei/ 8ät«<l^k 

pro /ei/ aä^ak). 

3) Samuti kui da-infinitiivls on kahesuguseid vorme 

ka kse-olevlkus, nimelt reeglipäraseid juuakse (^^o^ksen) 

vliaiCBe jt. ja ootusvastase -^-tunnusega vorme saadakse, 

keedakse, võidakee# 

4) (T-spirandi kadumist v9iks oodata ka ühesilbilis
te pika vokaaliga 15ppevate sõuade mitmuse omastavas* kuid 
kirjakeeles on siingi teiste tüüpide eeskujul mitmuse 

tunnuB - De * näit* aaade, puude, luude jne. Murdeis, eri
ti ISuna-eesti omades, on siin ka ootuspäraseid vorme, 

nagu ̂ ije, £ulje, luije. 

36, Tugeva sstme G on üldistunud sõnades, nagu 

vagad (vaGaS, varasem vorm peaks oleme "yaijat), higis, 

pigis, nagad, sägale, piigad, iQe (vrd« sm. ien < "^i^^en); 

naGatakse (maGgttakse, varasem 25|;8^^aka9n), jB^an (vrd. 

sm ja^^), segati, koguda (vrd. em koota), sigitada (vrd, 

sm silttää) jne. 

Murdeis esineb siiski ka selles rühmas reeglipärast 

astmevaheldust enam, näit* eL gage t v£, na^ : na, 

Offl jagt 'on jagatud % 'maga taiese ®, sasiati ?ö_tei, 

näi (<*te^in, nä^in) jt. 

Kirjakeeles on olnud kõikuvusi sõnades tigu, om. teo 

(varemalt ka om. tigu) ja laguma, olev. lagun (varemalt; 

iBon^. 

37. A-Sttnevaheldaat või selle puudumif^t on tanapäeva 

kirjakeex rakendanud keole rikastamiseks. Nii on alt,Tipa-

raselt ühest sõnast saanud kaks, näit. pügamo, olevik pöan 

(J,õlkan, näit. juukaeid, lambavilla) ja pUgama, olevik 

püf^an 'tüasan, petan', aamuti laadima: laen (pUa^i'; ja 

laadin (vagunit). 
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g3rk aste lildlBtunod, 

58. ICsiuaD ka vastupidlsald aatKatlldlatusi, kus nõrga 

astua vor»5.d on üldistunud oimia, kus ootaks tagavat astot. 

1. Siia kWAluvad klrjaJcaalea olaviku ainauaa 3. pötfrda 

TcralA kahaalXbiliaa fJ^aga^ varbidast (lugaaa. tUvl luka-. 

nõudBa. tU.vl aouta-), kua 1, Ja 2. piMJpda lõpp aulgea teiaa 

eilbi Js t«a«t5ttu takkls nflrk aata (*lu^n>loaB), S. pöör— 

daa asina^ tvlarlku tuimus aga ai aulganud ailpi Ja eaatOttu 

ailc paaka oIoms tugev aeta (> 1^0$) • ftLnapttaTa eas-

ti kirjekaalae aslnab oaati ainsuse 3. pöördes nörk aata: 

logb. hoiab jn«. Murdatl, nllit. kirde^aasti r«imikuamr> 

daa ja Lõusa-Eastiz tuntakee ka ootuapKraaaid vorme: Yai (ta) 

l^a, oiS}, Urv t^^, JS!^* aanutl ks sooaie kaelee: (tUkn) lu-

kse, acutaa. 

2. KOrk aate aainab ks oleviku miltnuae 5. pötfrdea: (nad) 

*®2Z12* aõuavad. Vana» kirlakeel tairvitaa cotuapMraaeid tu-

^avaaatiaeliai vcrme, nKit. KUll. piddawat. haudwat, St. tag-

k£wax„ holäwst. All^a nöödumd sajandi tsleal poolel hakati 

nOutima, et elavlKu uitMuae S. pööre penks lihtsuse pttraat 

i>l«aie aaw&B sstiaeB kui 1. ja 2. pööra ( Trü< KXbS-i otiüus 

1672, Q.}. Murdeis aaineb tundev aate t&nlni nii saartel, lää-

neaiurle alal kui ka X>õune-<Keatia, eriti Tõru isurdes: Mus te-

3^ 'taevad'j M&r vltlfavaD 'veavad', Se aeui>ve^ ' sõuavad *. 

S. Olev kääne oli jalg-tüüpi aönadest algselt tugevaast* 

xeline (laskena, ooegana). kuid teieta ainauae käänete ses-

ku.lul soovitas S.A.>lemeit» aoda tarvitada nörc;a8 astses, na-

ara see tulit^i tarvitusele (x>o1ana. vrd. pojani. pojeaw jt.}. 
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4. Murdeis esineb nõrga astme üldistusi ka noomenite 

vormides, näiteks btaug asemel avlj haab asemel _ay, tiib 

asemel tlv, kolb asemel kglv Jt. 

c) Geminatsloonid 

39. Geminatsiooniks ehk kahenduseks nimetatakse tea

tavasti nähtust, kus üksikkonsonant on muutunud geminaadlks, 

on kahendunud, näit, £ muutunud pp-ks, t muutunud tt-ka 

jne. Kui üksikkonsonant saab kuuluda ühte silpi, siis ge-

minaadile on tunnuslik, et see Jaguneb kahe silbi vahel. 

Olgu märgitud alamal Juhtumid, kus varasem ükslkkluslll 

ei ole nõrgenenud, vaid on vastupidiselt pikenenud Ja muu

tunud geminaadlks. 

1- P>PP 

Klusiil p on gemlneerunud ainsuse sisseütlevas, näit. 

raba. 111. rappa (<*rapahen), appi (<*ap3.hfa), tuppa 

(= tuppa), tõppe, sappa. 

2. t >• tt 

Klusiil t on gemlneerunud 1) ainsuse sisseütlevas, 

näit. patta (< ̂pata_hen;, sõtta, ritba. kotta, lattu, rettu 

(sõnast redu). mutta (sõnast muda). hät-ca. ette (sõnast 

esi), vette, kätte; 2) sõnas kottu (< ̂•kqtp^a) 'kodunt'. 

5. k >kk 

K gemlnatsioon esineb; 

1) ainsuse sisseütlevas; ,jõkke (= Jekke < *Jok§hqp), 

lakke, rekke, pakku (sõnast pa^u). näkku, kokku, sekka; 

2) sõnas taklca (<"*taka^a) 'tagant'; 

3) sõnades rukkid (< *ruk_ih§t, vrd. sm ruklit). ikked 

(< * üc^e_het, sm ikeet). äkiced (<'*^ehe_t, sm äkeet) . okkad 

(vrd, sm okaat. ka e op:a). tõkke (sm tokeen). 

Kõikidel nendel puhkudel on gemlnatsioon tekkinud 

seetõttu, et teise Ja kolmanda silbi piirilt h (või cT) 
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kadus, BlstStta tekkis pikk vokaal, allle ItLhenenlsel 

aseplkendoseoa Üksikkonsonant geoineerus* Ssda areneialB-

käiku TÕlks Bärklda: '^kokohgn > kokohon > kokon > kokku. 

Teiselt poolt on arratud, et arenemiskäik oleks võinud 

toiMuda ka nili^okohgn > kokobon > ko^on > ko^u, kus 

sisekao tõttu oleks tekkinud sis asaimileerudes andis 

praeguse geolnaadl* Raakus on siin aga selles, et sisekadu 

ei tolAunud lühikese esimese silbi puhol.^ 

Et sõnad ike, okas, rukis, tõke ja äke ei ole algu*r 

pärsaelt geainaadllised, vaid et neis on algupäraselt ol

nud üksikklusiil, ais nõrga astae vonddes vaheldus spi-

randiga, seda näitab nende sõnade eslneoine vanemas kirja

keeles, murdeis ja sugulaskeeltes* Võrreldagu selleks järg-

ffllsi näiteid: 

ike, Hom* Eea; Ikke, sm ies (< ikeen (< *ikeh6n) 

okas, vrd# oga, aa oas ( ̂ ̂  0|^e); okaan; 

rukia. St. ruie (^ruyla); ruckist, aa rula: rukiinj 

vrd* ka eL ^(^:^a; 

tõke, Trm toea, sm toe : tokeen; 

äke, Sto eha (= äeg ̂ *ä^e), vrd. äestama, sm äes : 

äkeen. 

On ilmne, et geminaatklusiil nende sõnade nõrga ast

me vormides on hiline, tekkinud algupäi*fl8te gemineatklusii-

lidega sõnade, nagu rikka ; rikea, mätta : mfitae analoo

gial. 

40« Murdeti esineb eesti keeles geminataioonijuhtumeid 

palju rohkem. Sritl rohkesti on neid võru ja tartu murdes. 

Siingi on Üldiselt geoineerumist põhjustanud splrandi 

kadu teise ja kolmanda alibi vahelt ja sellele järgnenud 

kontraktsioon, näiteks sSnatüübia kattai ( < * kataj^a ) •ka

dakas*, pettäi 'pedajas, mänd^; 

e£a-adjektiivides: klgpe l^|>e{ä), sg^e *sÕge, 

pime' jne. 

1 Vrd. L. gettunep, Suomen lähisukukieltenluonteeno-
malset pilrteet, Helslnki 1960, lk,90-91. 

42 



KsasrShiilise silbi vokaali järel 

41. KassrÕhullBe silbi YOkaali järel on üldiselt aa-

masugune esinemus. Kui neljas silp oli lahtine, siis on 

kaasrõhulise silbi TOkaallle järgnev tugev klusiil nSrge 

nenud, seega 2* on muutunud B, D» ^ka, kui aga nel

jas silp oli kinnine, siis esinesid vastavate spirantide 

nõrgad vasted. 

P > B 

Klusiil p esines oleviku tunnusena ainaose 3« pöörde 

lõpul, näit. kirjutab (<*)1 paraneb, kakleb 

(^^katkglepi), lookleb jt# Ootuspäraselt võiks B eelneda 

ka kolmesilbilise tüvega verbide oleviku kesksõnas )(ka~ 

rastepa), kuid siin on teiste käänete eeskujul tulnud tar

vitusele astmeüldistuslik -v (karastav)» 

y 

Reeglipäraselt on neljanda kinnise silbi puhul (3 

muutunud v-ks. See nähtus esineb 1} oleviku tunnusena mit

muse 3« pöördes, näit. põletavad (<^ • lobise-

aevad, lendlevad ( <'^leBtelepät), hooplevad| 2) oleviku 

tunnusena oleviku kesksõna vormides, näit. parandava 

( ̂ ̂̂ Eärantajten), kohutavaks, võitlevas ( <"*"voittel^^a8a), 

vihtleva. 

t > D 

42. Klusiil t esines rõhulise silbi järel osastava 

lõpus ( *mäta ja *raatala ta)» Kaasrõhulise silbi järel 

on mitmuse osastavas t muutunud reeglipäraselt ̂ ks, näit. 

rebaseid ( < repaaitä) , sulaseid (<, )» teravaid 

*terawitä), suuremaid *öurempit3), samuti ka hambaid 

(< ̂hamgaMta), õlf^eld' (<» *oike^ita ), kan.^^aid, raskeid jne. 
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Saoeasu^ustt eslneauBt ootaksime ke ainsueo oeaBtavaa, 

kuid tänapäeva eesti kirjakeelde esineb ailn D aaemel tt 

oäit* T-alusät., tagavat, kibedat, paregat» eaauti valget, 

raskat, iiaiget ,1t« Ootaapäraat I>-lCppa ainsuses kohtame 

kaaardhuliae silbi järel pdhja>-ea8ti surdels ( glaeOaP 

< *gtÄo£ä^jj^ lluBRg <t Bgig^P < ̂ae^eftttä), aga 

asKuti ka remeisaae kirjakeelea (eriti XVII sajandi ISpul, 

näit* Eom.uiigi.li Jaaabaladf kindlad, kangrad, wolwajad). 

XVIII sajandil hakati kirjakeelds tarvitaeia t~19ppu, e^at 

sae fõiaaldab eristada ainauae osastavat sitouise oliaeta-

vastt Bsekujuks olid sel puJbul aönad» kua ̂ -llna osastav 

oli ootitapärano, näit-* paiset (<* paisgkta}, hoonet 

(s*honfhttt)# tervet (<'*t©r*eh^) jt» 

Sul aga kaaarShuliaela silbile järgnev neljas silp 

oli kinnine, aiis ootakaiiae siin ^ kaduaiat* Tegelikolt 

a^^a eesti klrjakeelea (T*-spirant ei ole kadunud, vaid neil 

kordadel kohtaae klusiili• 

See nähtus esineb kolaeailbilise tüvega verbid» 

ja d^-infinitlirig, n&it. parandada (oo taksime paranPe <. 

* ISpetada, kanna teda. Jahvatada, valetada, 

hukkuda ̂ salt^lds, ;1ul>^oda ̂ eaautl kir jutadea (<''kirjottte-

£ssm), joiutades, karistadeg, araastadea jt. SEitmetes 

eeati aurretes (saarte« sulgi, v9ru) oa age ootuapäxaaed 

iüheaiad infioltilvlvoraiid tavalised, nält« S Irmat ta, 

® gilJ^g-tte, ku^rtten, y paranga^ , kirottgb» 

Praegune kirjakeelne esinemus on tõenäoliselt tingitud 

dea-tunnuae üldiotufflisest, kusjuures lähtekohaks vSi-
3ld olla kaheailbiliffte oanievälteliate verbide voraaid 
Didadö, jalsla, aled^a, 

Samasuguae tiumuse iildlsvUAlaega on tegeiolst ka kol" 
neailblliee tüvega nooBentte d^-aitmuae voniLidee, kua 
tänapäeva kirjakeolea esineb Eitsause tunnus -tte, näit. 

1 Vrd. L, Kettunen. Eeatin kielen aännehistoria. 
Helainki 19^9 * l k ,  67. 
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aaadalate ( ̂^laatalaijn), vä^eTatel, raamatutes, pimedate, 

vasikatel, kOrgete, raaketeat jt. Seakujuka '^-tunnuaelia-

tele oltBusevorBldele on olnud konaonanttüvellaed aõnad, 

kua algupärana mitmuae tunnua — J^en liitua tUve kon» 

aonandile, nagu näiteka tüüpides paiaete (-<*£&iüfi|£tgn), 

hoonete (< *hon^tyi)» neltaita* 

^ > Q 

43» Eaaarõholiae alibi vokaali Järel esineb k käs
kiva kdneviisi voroides, kus aee reeglipäraselt on muutu
nud ̂ ks, näit* parandagu (^ *p8rantakohgn), kaavatage 
( ̂'^Iraavattaka/^), hoolitaegu, valgustage, lahutagem jt. 

Kui neljas silp oli kinnine, siia ootakaime |^-spi-

randi kadumiat. Tegelikult esineb see ainult ̂ -liites, . 

•is algupäraselt lõppes konaohandiga (- yik või - /in). 

Tegelikult on aga U-lilde kolkidele aõnavormidele liitu

des säilitanud oma klusiili, näit* jalgagi ( > 

poisaigi, peretki ( *^per ehtaj[lk), kua juures eeskujuks 

said olla vormid, nagu kirjutangi (< > 

kuningaaki ( < *^kijmi^kaa^k) jt* 

RÕhuliae alibi naaaali järel 

44» Pearõhulise silbi naaaali järel oli sel korral, 
kui teine silp oli algselt lahtine, tugev klusiil £, t, 

Kui aga teine silp oli kinnine, alla uaendoa klusiili 

aelle nõrk vaste. Et varaaelmatea allikates oletatavatee 

nõrga astme vormldea eaineb b, d •«'Õi g, näit. Lecibi tug, 

Andikevaerae, aiia on arvatud, et naaaali järel 

astme vormldea ei esinenud |i, ̂  f » vaid helilln»- b, 

d, g. Et aga klualillde oletatavad nõrgad vasted 

tinglikud häälikud on, mille täielikku häälikulist i-selo;--

ma tänapäeval on raske täpselt kindlaks teha, siia on kk-

aitlr.se hõlbuscun;ibeks Käesolevua oletatuvi ku naaaali 

järel aairaau^uöfcid iielilisi spirante, kui neid oletatakse 
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teiate heliliste häälikute järel, seega siis vaheldust 

mp t mfii nt ; n^' ja »jlc; 

1» ap : ai/3 

4-5« Bllablaalse nasaall järel on tugevas astmes p 
muutunud ̂ ks, nõrgas astmes on aga klusiili nõrk vaste 

assimileerunud nasaallga, seega siia mp > mB, ja mfi > mm, 

näi t • kumb (< * kjmgi) i kummfl ( < ), hambad 

(hamBap < *^m£ahgt) ; hammas (ha^ag < ̂hya^^as), lambal; 

lammast, sambaks i sammasteks, vembla ; vemmal, tõmban 

(temBan < *tempa^an) : tõmmata (temnatta < *tem^ttajt), 

2, nt ; n<r » 

46. Samasugune on klusiili ja selle nõrga vaste 

vaheldus ka dentaalse nasaall järel. Siingi on tugevas 

astmes varasem nt muutunud np-ka, nõrgas astmes on tol

munud assimilatsioon n^> nn, näit. rinda (rinPa <^rlnta~ 

£a) ; rinna (rlJ^a < *£inran), rand : ranna, mänd ; männid, 

lindu : pinnud, kindad (kinPaP <'^klntahgt) ; kinnas 

(ki^ös < ' kin£as), ranne (<*ran^n) : randme (< *rantgmjn), 

kandma (kanima ̂  *kantamahgn) : kannan (kannan < * kan«ran), 

künda : künname, lendab : lennata (<*lentä£a£i ; len/attäk) 

Kui aga sõna esimeses silbis oli pikk vokaal, siis 

nõrga astme vormides on assimilataiooni tõttu tekkinud 

geminaat —n lühenenud, seega siis nd > nn > n , näit* 

käända : käänan (<>*käntä<fäk : ktofän), käänded ; kääne. 

Keelesjalooliyelt kuuluvad siia ka sõnad koonla (varasemas 

kirjakeeles koondla, vrd. sm. kuontolo) ; koonal (^'kõn/al) 

ja peenra (varem peendra) : peenar. 

Laadivahelduslike sõnade hulka ei kuulunud algselt 

sõna vünduma : vannun (vrd. sm • 

3. Uk 

47. Palatbi^lse nasaali järel ootaksime samasugust 
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vaheldust, nagu see esineb ̂  ja ̂  puhul. Tugevas astmes 

ongi siin esinemus samasugune, sest varasem «ak > qG, 
näit» vang (vajjGjs ) • HÕrgas astmes aga ei esine kir-

;3akeeles klusiili assimilatsiooni eelneva nasaaliga, vaid 

klusiil on üldistununa säilinud, näit* vangid (va^QlD, 

mitte va^ijlD)» Seega pa letaalse na saali järel puudub laa

divaheldus, esineb ainult vältevaheldus, näit» kangad ; 

kangas (ka^öap : ka^^s), lõnga ; Igngad (lg^Ga_: le^Gap), 

Ong ; Õnged, king ; kinga, hingan : hingata, mängima : 

mängime. 

Eulgi kirjakeeles laadivaheldus selles ühendis puudub, 

tuntakse seda murretes» Nii esineb näit* eR Jõe 

Sf!̂  • tuijpima : tû în, S Mus ̂ >̂ 6 : 

St ka soome keeles esineb vahel

dus ijk ; ijtj. f siis on võimalik oletada »jk puhul samasu

gust vaheldust kui ̂  ja korral. Ometi suxinib assimi

latsiooni puudumine ja g esinemine nõrga astme vormides 

enamikus läänemeresoome keeltes arvema, et klusiil pala-

taalse nasaali järel ei ole algupäraselt üldse nasaaliga 

assimileerunud ja et kirde-eesti rannikumurdes ja saartel 

esinev laadivaheldus on hilisoia nähtus. 

4-ä» Astmevahelduseta sõnades oleneb klusiili esine

mine või sello assimileerumine eelmise naaaaliga üldise 

esinemuse kohaselt teiae silbi lahtisusest või kimiisuaest. 

Vahelduseta klusiil esineb näiteks aõnades lämbe 

(l^Be < *lämgefä), lembe, rambe, umbne, Imbuma . lambuiä ; 

kindel, kange, vänge, sünge, langema, assimilaLsioon aga 

juhtudel, nagu lämmatab (<lämp^ttäpi ), Inimitseb, uoirds-

tama; annetus, sunnik, sünnitama, rännak, künnis jt. 

Reeglipäraselt esineb klusiil nasaali järel ka nii

sugustes osastava vormides, nagu und (^*unta), lund, mõnd 

(^'monta), või umbisikulise tegumoe vormides pandi (^''panti-

hgn), mindi. 

Samuti reeglipäraaed on ka assimileerunud klusiiliga 

vormid minna (^*fflen5^), pannakse (<*£anfak8en). 
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4^. EaaarShuliee silbi nasaali järel eeineb kluaiil 
Ja selle nurk vaste ainult kolaesilbilise tüvega adjek-
"fciivide konparatiivlvozvidesa Vii nagu peazõbulise silbi 

Järel (vrd. knab : kuama <*kuMpi t koa^ian) v8is algselt 
esineda ka kaasrõhulise silbi järel vaheldus •£ t nf, 

näit* * tukevaM^an, mis tänapäeva keeles vOiks 
anda vomld tu^va^ i tuQevama. 

Seesugune vaheldus esinebki kirde-eesti rannikumurdes, 

näit. Vai ilusaaB t ilusanaap, JÕh kipeDamB t kipeja—astt 
VHg Ic^^usaaB t Tänapäeva kirjakeeles on aga 
arenemine läinud kaugemale Ja assinilstsiooni tSttu tek*> 
kinud on lühenenud, nii et kujunes vaheldus valosaaB : 

valusama. Hiljem ndrga aatae vormides esinev m-tunnus 

üldistus ka tugeva astme vormidesse Ja tSrJus kõinrale va
rasema tunnuse mB* Seetõttu kaasrõhuliae ailbi Järel ka
dus varasem vaheldus Ja komparatiivi üldiseks tunnuseks 
kujunes -m, omast* -ma: toredam - toredama, punasem - pu
nasema, madalam - madalamad, samuti raskem - raskema 

(</ra8kg£ag2i t raskgifamBan), selgem - selgema, kindlam -

kindlama Jt# 

Rõhulise silbi liikvida Järel 

50. Pearõhulise silbi liikvida Järel on teise lahti

se silbi algul olev klusiil nõrgenenud (p, t, k > B, D,G), 
teise kinnise silbi puhul on liikvidale Järgnev klusiili 
nõrk vaste (^t ^ t f muutunud V-ks või J-ks, assimi

leerunud eelmise liikvidaga või kadunud, 

1. lp : l/>. rp ; r f i  

Ti'gevas estnee on p nõrgenenud, seega on ühendid lp 

JQ rp muutiaiud iB-ks Ja rB-ks, nõrgas astaes on ühendid 

1;3 ja rl arenenud Iv-ks ii» rv-ks, peega on siin ^ muutunad 
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v-ks, näit»; 

a) *lp : 1(3 ^ IB ; lv: halb J halva (<*^l£a » hai-

(ian), talb t talva/^, kõlbama : kõlvata (<'*kfilyamahgn : 

kglpattak)• 

rp : > rB » rv» kõrb ; kurva (c*kurpa i kux/»^), 

kõrb :kÕrvi, varbad ; varvas (<*v®rgahgt t jailiaB), tor-

bald : turvast, tarbe : tarve, varb : varva. 

j » rt I r<r 

51. Tugevas astmes on liikvlda järel klusiil nõrge

nenud, seega ̂  ja rt on muutunud lIHks ja rD-ks, nõrgas 

astmes on aga toimunud S" assimilatsioon eelneva liikvi-

daga, näit»: 

a) It : iJ > ID ! 11! sild : silla (<*Bilta i silfan). 

vald ; vallad, tõlda : tõllas, kuld : kulla, tald i talla, 

muld : mulla» süld : sülla; kaldad : kallas (<*kalt8hgt : 

^l^as), koldes ; kolle (<*^oltf^^8sa ; kol^jgk), maldama j 

nallata (c^maltamahgn : yl^Tattak), muldama : mullata, 

pilduda ; piilun» 

b) rt : r<r > rP ; rr; mõrd ; mõrra (mgrta ; mgr^an), 

kord : korras, kard : karra; vardad : varras (-C^Zgrtöhgt i 

varilas), pardal : parras, purded : purre; murda : murran 

(<^murtai'ak : murSan). 

Samasugune vaheldus esineb ka sõnades, kus varasem 

—ti on muutunud —si—ks, s» o. kus varasemat t—d esindab 

praegu näit, Õrs ; õrre (^*o£0i '• varem 

''orti ; or<f|n), kõrs ; kõrre, vars ; varre» 

Juhul, kui varasem l<r vÕi esines pika vokaali 

järel, on assimilatsiooni tõttu tekkinud 11 vÕi rr lühe

nenud» l5" > 11 > 1. TS'> rr > r, näit. keeld ; keelu 
PSörde : pööre (^''jsörtej^en : E^rfek), 

uurded : uure, keerd : keeru, sõõrd ; sÕÕru. 

Algupäraselt ei kuulunud laadivahelduslike sõnade 

hulka sõna tald ; talla, mis eL-s esineb kujul tall (vrd. 

ka sm talla). 
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Hc ; ly , rlc : rjp 

52» Tugeva astme vormidea on klusiil reeglipäraselt 

lühenenud, rk on muutunud iQ-ka, rG-ks» HSrga astme 

esinemus sõltub aga sõna vokalismist. Himelt on tagaTO-

kaalseis sõnades ^ kadunud, eesrokaalseis sõnades aga 

muutunud j-ks« 

1) Tagavokaali järel aj^^lk ; Ij^ > IG t It jalg : jala 
(C *^3elka ; sõlge ; sõled, võlg ; võlad. Õlgi : 
õled, Olg : õla, sulg : suled, halg ; halud, algan ; alata 
(<.^alkaj'an : alj^attak), põlgan : põlata; 

b) ^rk ; r^ > rg ; r: arg ; ara (<*arka ; aryan), 
korg : kure, orgu ; orus, turg : turul, sõrg : sõrad; 
vargad t varas (<*varkahgt : varbas); kargab : karates 
(<,*karkarapi : kar^ttgssa). 

2) Eesvokaali järel a) '"lk ; Ij^ > IG ; lj t jälg : jälje. 
(< *'jälki : jäljren), nälg : nälja, selga : seljast, tel/ge : 
teljed, külg : külje, sülg : sülje; pelgama i peljata 

(<*yelkfiftü^hen : pely^attfik), sülgama : süljata, hülgama: 
hüljata; 

b) *rk ; r|^ > rG : rj; härg t härjad ^härkä : 

härj^än), märg t märja, pärg x pärjad, kärg : kärje, särg : 

Bärjed, järg t järje; ürgama : ürjata. 

Sellest üldiselt reeglipärasest esinemusest näib ole~ 
vat ainukeseks erandiks sõna sälg t sälu, mis aga murdeti 
esineb ka salG kujul. Pealegi on see ainuke u (< o)-tüve-
line aõna sellest rühmast* 

3) Kui eesvokaalses sõnas jr^spirsndist kujunenud 
j-le järgnes siis on 1 ees olev j kadunud* Seega neil 
kordadel on toimunud areng: *1^1 > Iji > näit* nülgi~ 
ma : nfllln "ntüAimšhen t nüljpin), ka küliti (<* külyittäinj 
Bülitama (vrd* sülg), seliti (vrd* aelg), jälitwraa, jaiil 
(<*jälj'il^, vrd* jäl^), samuti r^i>rji>n: järg : järi 
'pingike* (c^jäiki : järy^), härik «härjavärss», üritama 
(vrd* ürgama). Siia vOiks kuuluda ka aSna aeellk, mille 
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päritolu on seotud sõnaga selg» 

33» Astmevahelduseta sõnades võib esineda liikvida 

järel klusiil vastavalt tugeva astme esinemusele, näit* 

iiilbe (<^ailpe5ä), ülbe, kõlbmatu» kirbe, kõrbema, när-

buma; helde, kalduma, murduma; selge, valguma, karge, 

sirguma, kergesti, või klusiili nõrga vaste kadumine, ae-

simileerumine või muutumine v-ks või j-ks, näit» halvasti, 

kõlvatu, kgrvetama; vallatu, sillutama, korraldama, varru

kas ; jalutama, põlastus, Jäljetult, jälitama, va

rastama , nõretama jt. 

ErandlikuXt on kujunenud sellised sõnad, nagu seelik 

(<i^sel^ikko, vrd, seliti) ja küllakil, küllakile (vrd. 

küliti), Viimase sõna puhul on lj asemel 11 murrete mõjul. 

Morfoloogilistest vormidest esineb reeglipäraselt 

liikvida järel klusiil näiteks ainsuse osastavas sõnades 

tuld (<r*tul_tB), merd. verd, verbi xunbisikulise tegumoe mine

vikus sõnfldes tuldi (<*tultihen) , oldi. surdi, samuti vormi

des tuldfifipj . tuldud, oldavat. oldaks. surdavat Jt., nõrgale 

astmel© vastav esinemus da- Ja deg-Infinitiivis Ja kae-

olevikus, näit. olla. surra, tulles. olles. surrakse. 

34. Eelmisest reeglipärasest esinemusest kalduvad 

aga kõrvale mõned morfoloogilised vormid, nimelt osastav 

ja alaltütlev. Sel korral, kui algselt teine silp oli 

lahtine, ootaksime heliliste konsonantide, seega nii na

saalide kui ka liikvidate järel varasema nt, rt muu

tumist tänapäeva keeles n^ks, y>-ks ja r^ks (vrd« und< 

*unta, merds^mertä). Tegelikult aga esineb esimese silbi 

pika vokaali järel kirjakeele osastavas neil kordadel 

tugev -t, näit. seent, joont, keelt, meelt, äärt, noort» 

Selle Jt ( aent, kelt, nort) tekkimist võiks seletada teis

te tüüpide analoogiaga, nii nagu seda võis teha ka mada

lat , rasket taoliste sõnade puhul (vrd. p» 42)» Ilmselt 

on eeskujuks olnud ka sõnad, mille tüves oli juba ̂  ja 

kus osastavas selle tõttu esines gemineat, näit» sõnades 

vars, õrs, kõrs, pars, tõrs (osast* vart, ̂ rt, ^ 
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•^artta, jcortta, ̂ ortta), samuti laasj^ lääs, kaae (osast» 

IsSsi ̂  » länttä, kantta). Sasiasugune 

-t on oodatava -D asemal ainsuse osastavas ka rShuta sil

bi n, 1, r-i järel, näit» tütart, akent« südant, küünalt, 

kannelt U*^as£slta). Siingi võivad lisaks eeljiistele ees

kujuks olla ka kastet (<*kastakta) ja hammast *haa|W8ta) 

tüüpi sõnad. 

Olgu siiski lisatud, et ootuspärased I>-lõpulised 

osastava vormid esinevad eesti murdeis küllaltki rohkesti 

eriti kirde-eesti rannikumurde (kielD, 

ka^elD) ja lõuna-eesti murrete alalt (Hei t^D, ahunD, 

Puh küinälD, RÕu semenp^. Kirjakeeles on B-

line osastav säilinud ainult liitsõnas esinevas -küjDmaend-

sõnas (kolmkümmend jt.). 

Mõnevõrra raskem on seletada t esinemist ablatiivi's, 

kus s»e kirjakeeles samuti esineb kui partitiivis, näit. 

teelt ( *teltä), soolt, emalt ( *65^tä), noorelt. Ees

kujuks siin võisid olla ühelt poolt eespool märgitud osas

tavad, teiselt poolt ehk ka paralleelselt esinev koha-

kääne seestütlev* Murretes on selleski käändes tuntud ka 

reeglipärased ID-Iõpulised vormid, näit. sH vüölp, Eerelp, 

nuoreip. Puh eaiälD, malp, Krl a^galp, Trv tülD. 

Bt mainitud erandlikes vormides raske on kujutleda 

häälikuseaduslikku arenemist, seda ei kinnita mitte ainult 

murrete kahesugune esinemus, vaid ka see, et teistel kor

dadel peale osastava ja alaleütleva esinevad ootuspärased 

vormid, näiteks keerd (<*kfrto_), emand (^''emäntä), põrand 

33. Kaasrõhulise silbi liikvida järel praeguses kir

jakeeles vaheldust ei ole, kuid veel hiljuti esines sufik-

siline vaheldus elema-verbides, näit. käsiteldi (^"käsit-

teltlhen), kuid käsitellakse (^'^äsittel^^sen). Praegu 

on seesugune vahelaus tuntud rahvalaulukeeles ja võru 

murdes, näit. Se ni^sskglla', Har ̂ BgnDellä^ , Räp mgttis-

kglla' jt. 
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Rõhulise silbi spirandi s Ja h Järel 

56, Spirantide £ ja h järel tulevad arvesse üJaendid 

st, ht, sk ja Laadivaheldus esineb neist ainult kol

mes viimases. Ühendid a£ ja ̂  ei ole eesti keelele oma

sed, Neist ££ esineb ainult üksikuis astmevahelduseta 

laensõnades, näit, haspel, haapeldama, raspel, raapelda-

ma, vispel, vispeldama, hp aga ei esine üldse, 

st 

37« Häälikuühend £t esineb nii eesti kui teistes 

läänemeresoome keeltes küll rohkesti, kuid ei ole laadi

vahelduslik, Eesti keeles pearõhulisele silbile järgnev 

3t on hilises vältevahelduses, näit, must: mustad (mužt : 

muštap <"muste ; muetat), rist j risti, kest ; kesta, 

juust : juustu (iust : jüstu), kastes; kestet (kastes ; 

kastet <^kest§^*§ssa ; kast^kta), paistelt paiste (Eaietel : 

gaiste); istuma ; istun (<*istamahgn s isti^), astuda ; 

astume, kastma : kastan, pista : pistan (i ; 

pi'3 tän)» 

st-ühend esineb ka mitmeaugustes morfoloogilistes 

vormides, näit, ainsuse osastavss: meest (<'5estä), seeat-

ütlevas: maast (^^raaste), luust, peast, da-tegevasniaues5 

pesta 

Samuti kui rõhulise silbi järel on st-ühend säilinud 

ta järgailpides, näit, varsataaa, punastama , ai-mastus , 

«evastup; osest. punast, alust, eeestütl, metsast, pime

dast jne, 

st on säilinud ka eesti ssurretes, välje arvatud Koda

vere murrak, kus 3_t on muutunud samuti kui vadja keeles 

ss-ikõ; mus ; mj^ssa, isau ja a3sj> 'istuda ja astuda'. 

53 



ht ; htT 

58> Tsise lahtise silbi puhul on läänemeresoomd 
ht ka tänapäeva keeles püsinud» Teise kinnise silbi puhol 
on aga (T-spirant kadunud. Nii on siia algne ht : b<r and
nud praeguse vahelduse ht ; h, näit. leht s lehe (<*"lehti: 
lehden)» täht : tähed, luht : luha, viht : vihad, laht : 
lahe, pihta : piha, siht ; eihl; ahtra ; aher (<*aht|ran : 
ah^er), vahtra : vaher, ehted ; ehe; tahtma : tahan 
(< *tahtamah^n : tah^n), vahtida : vahin, mahtuma i gjahun 
jt., samuti ka sõnades vaht : vahu, kSht : kõhu, koht : 
kohad, lähe : lähte, ahtma : ahan, uhtma : uhan jt. 

Samasugune on esinemus ka astmevahelduseta sõnades, 
näit. ̂  esineb sõnades jahtub (< *Jahtupapi), lahti,tihti, 
Ohtu, h aga sõnades kaheksa (^'^kahtti^s^), üheksa ,ahaBten 

(^*ah^atan), ohakas jt. 
Kirjakeele ja põhja-eesti murrete ht-listele sõnade

le vastab lõuna—eesti murretes ühelt poolt näit. 
leht, t^t, tahtma, teiselt poolt aga kgttu i ^ttu 

'k6htu : kõhu*, vat *vaht', lätte : lätte, atta ; attat 

'ahta : ahad' jt. Bagu selgub, on need ht-liaed sõnad 

kaht algupära. Sõnad, milles nii põhja- kui lõuna-eesti 

murretes on ht, lähtuvad veelgi varasematest St-listest 

tüvedest (vrd. e t^t, mrd täBte), kuid sõnades, mille

des põhja-eesti murdeis on h^, lõuna-eesti murdeis aga 

tt, on varem olnud See varasem kt on PÕhje-Sestia 

arenenud M-ks, LÕuna-Eestia aga "^-ka. Et lõuna-eesti 

tt varasemast ̂ -st on kujunenud, aee selgub, kui vaadel

da sõnu, kus sõnatüve k-le on liitunud mingi t-line mor

feem, mistõttu on põhja-eeati murdeis tüve k muutunud t 

ees h-ka, näiteks tegema (<*tekamähen), nägema (^*51^6-

aahen), kuid tehti, nähti, lõuna-eesti murdeia aga tetti, 

nätti (<*tekt^en, samtiti uks, üht, ühe 

(i*üh^en), kaka, kaht, kahe, kuid Lõuna-Eeetis osaat. 

ütte, katte, omast, ütte, katte (<*i^ten, ̂ kten)." 
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slL-L^ 

59« Laa dl vahel duslllc on ka ̂  ühend, mle teise lahti* 
se siilil puhul on ka tänapäeva keeles säilinud, teise 
kinnise silbi puhul on aga f tänapäeval kadunud, eeega 

*Bk : s^ > ak ; e ^ näit» vaak : vase (<.*va8kl i yasj^gn), 
lesk ; lesed, käsk : käsu, ka ak : kase, põsk : põsed, 
Ifiisk : laisa, luisk : luisu, liisk : liisuda, raisk ;raiea^ 
uskujna : usun (^^üg^Offlahen : laskma : lasen 
(<*la8kgmahgn i kiskuioa ; kisun, tuiskab t tõlaateB 

t nuusata, v±b^ 
kama : visata. 

Siia kuuluvad ka ühelt poolt raske (^-^raskg^a), 
niiske, raske, laskuaa (<*laskgBumahgn), keskaine jt«, 
teiselt poolt ka usaldan (<*iff^ltan), nuusutada, keeik 
(x^kesj^^o), kaasik (<*^s|i^o) Jt. 

Algupäraselt ei ole olnud klasilll sõnades oakaaa, 
(vrd. osav, aia osaaaaan) ja kuusk (vrd* eL k^, oaast. 
kuse, sa kuusi). ^ ̂ 

Erandlikult on kujunenud sõna äsja ( äsja < , 
oilleB i'" ^ j (vrd# sm* äskettäin). 

hk ; hjT 

60. !^gevas astmes on ̂  aälUjaad, aõrgaa astmas on 
^ kadunud^ näit* nahk t naha (<*nshka t , tiihkt 
tuha, vihku t vihud, õhk t Õhus, tahk i tahad, anhk»»ahtt, 
lohk : lohus, mähicmed : mähe (<*5äMceimet ; 5Š^®5)i 
puhkan } puhata (<*puhiM^an t puhy^attak), pühkima t 
(<*pUhkimšhea t pühj^n), Ighkuda i lõhun, nühkida s i 
Astmevahelduseta sõnades esineb kaa näit* lahke 

(< laycifa), uhke, rohkesti (<*ro^^^ctljn)^ lõhki, tahka» 
või f •aspirandi kadu, näit* lahutama (< "^lahjpoittaaahga), 
rõhutama, lõhestama jt. 

Algupäraselt astmevaheldaaeta on oinad sõna vlbkaam 
(vrd* viha, » yihaamaan), mis astmevaheldosHke eStoada 
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doaJcaJuX on hiljem muutuziud astmoyahelduslikuks (HeStahld-l 

on veel weehama ̂ weehant weehaniit), aamuti sSna pihk (mur— 

deti £60, gihu, sm plvo) Ja puhk liitsõnas puhkpill (vrd. 

puhuna« murdeti guhkujna). 

Klusiil klusiili Järel 

tk 

61. Ssimese Ja teise silbi piiril esineb eesti algu-* 

pärases sõnavaras Ühend milles puudub laadivaheldus, 

tk-tihend esineb ainult hilises vältevaheldueea \;k; tk, 

näit* Jätk I jätku (jä^k : iä|ku <*iatko : iatkon), katk : 

katkut pStk t põtka •koib, kints*, putk : putke, kotkad ; 

kotkas (kotkap i kotkas), kütkes ; kütke, tutkad : tutkas 

•teat» soolind sõtkuma : sõtkun, itkema ; itken, kat-

kuma ; katkim, kitkuma ; kitkun, kätkema : kätken 'peit-

aa', vatkuma : vatkutakse (villu), lõtkuma : lõtkud 'lõn-

kuma' Jt* Siia kuuluvad ka hilisemad soeme laenud, nagu 

hetk : hetke, matk : matka, retk : retke. Astmevahelduse

ta on tk-lised sõnad sitke, nStke, katki, kätki, petkel, 

Srandiks sellest üldisest esinemusest on kirjakeeles 

aCnad pikk (<'^'gi tkä)kaklema *^atkglömahgn) Ja sikuta-

M (< ̂ si^kqitta^l^n), kus ̂  on assimileerunud kk-ka. 

Hähtuion hiline, sest veel möödunud saj^dil esines sõna

tüvi pikk algupärasemal pitk~kujul, näit* Masingul pitk, 

pitk«ndab, pitkune, C.H. Jakobsonil pitkema, M.Veskel 

pitkue Jne. Varasemas kirjakeeles oli aga ̂  esinemus jär

jekindlam, näit^ Qös* pitous, AT Helle pitkalinne Jne, 

Alles seoses r&hvuskeele kujunemisega möödunud sajandi 

teisel poolel tuleb sõna pikk üldisemalt tervitusele, näit. 

Ereutzw* piksilmaga, pikkemalt Jt. 

E':ii aga Jälgida eesti murdeid, siis on pilt teistsu

gune* Himelt on lõuna-eesti murdeis ̂  arenenud kahes 

suiuias: 
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V 1) > kk: sfikss» ±^ä» ^ÖE5S» 
kfakma • peitma', pe^el 'ohmrlnoi', rek ( San gar rel^i 

'retke*), 

"tk > tak: katakl, kltskma, gutsk, ̂ ts^e •kül-
vlrea*e Kui tk assimilataioon on araaaadav, aiie aelle 

muutiualne tsk~ks on raakealni mÕiatetaT* Seda on katautud 

mitmeti aeletada. Nii on praeguao põh^a-eeati ̂  löuna-

eeatiliate 'Taatete puhul arvatud, et nende kahesugune eal-

nemua viitab kaheauguaele algupärale, nimelt ühelt poolt 

varasemale tk-le ia teiaelt poolt varasemale afrikaadi-

lisele tak-le, kusjuures lõuna-eeati murdeis on tsk säi

linud, põhja-eesti murdeis aga muutunud -^-ks* L*Kettu-

nen peab aga tdenäoliaemaka teist võimaluat, nimelt peab 

ta tsk-lisl sõnu põhja-eesti murdeist hiljem laenatud 

sõnadeks, kusjuures võSras põhja-eeati ̂  aubatitueeriti 

lõima-eesti murdeis tsk-ga. Põhjenduseks toob ta selli8~ 

te sõnade ebaühtlase esinemuse (katskikattik jt»).^ 

Küsimust nende seletustega täiel määral lahendatuks ei 

aaa pidada. 

Tänapäeva kirjakeel tunneb peale ühendi ka veel 

kt- ja pt-tihendit. kui.d need esinevad ainult hiljuti keel

de tulnud sõnades, nagu akt, pakt, fakt, sekt, koptid, 

ega tule keele ajaloo seisukohalt lähemale vaatlusele. 

62. Kokku võttes eelmist, võib esiteks konstateeri

da, et teise silbi lahtisuse puhul klusiilid on üldiselt 

säilinud (hk, sk, M, ^), teise silbi kinnisuse pu

hul ega on Kahesugane esinemus: 1) tugev klusiil on ka 

nõrgas astmes säilinud, mistõttu laadivaheldus puudub st-

ja tk-ühendi puhul ja 2) klusiil on nõrgas astmes kadu

nud laadivahelduslike ühendite puhul ühendites h^ , , 

ja hö^ ning neil kordadel on toimunud muutused: h/'>h , 

> s ja h^ > h. Ühendid £t on aga võõrast 

päritolu ja hilised. 

1 L« Kettonen, EKÄH, lk, 32. 
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Klaslllld või nende nSrgad vasted 

silbi ISpus 

63« Eesti murrete ja sugulaskeelte silbilõpuliate 

klusiilide esinemust jälgides võib märgata, et siin puu

dub selline laadivaheldus, nagu see esineb silbialgulis

te klusiilide ja nende nõrkade vastete puhul. Võrreldagu 

selleks näiteks järgmiste sõnade esinemust: eP nael (om. 

naela), eL n^(^l (om* naQla, os. n^la), eR ̂ £ula, sm 

naula, vps , vdj nagj^, li na^ggSli eP ager (om. 

aPra, os. aWa), sm aura, vps adr, vdj adra jne. Selgub, 

et ühes keeles või murdes esineb kõigis vormides klusiil, 

teistes aga asendab klusiili vokaal, mis on tekkinud vas

tavast spirandist. Kuigi võiks silbialguliste klusiilide 

eeakujul arvata, et varasem vaheldus oli teise lahtise 

silbi puhul Mkla, atra, teise kinnise silbi puhul aga 

na^lan, aTran, mis praeguses eesti ireeles võiks ootusko-

haselt anda vahelduse naCrel : naela v. naula, aDer : aera 

V. siis praegustes läänemeresoome keeltes sellist 

vaheldust ei ole,'^ Selleparast arvatakse, et oletatav 

algne vaheldus juba väga varakult kadus ja toimus astme-

üldistus, kusjuures ühes keeles või murdes üldistus tu

gev aste ja klusiil esineb kõikides vormides, teises kee

les või murdes aga üldistusid apirandilised vormid ja 

neis praegu klusiil puudub. Nii näiteks ade^tüüpi sõna

de puhul on üldistunud klusiil (seega aDer : aDra : atra 

1 Erandiks selles suhtes võiks olla kj : j vaheldus 
lõuna-eeati murdeis, mis esineb näiteks^sõnades 

'lai', vada : vaja ; vakka »vai*, 
MK8~'*'maias•, t ra^a s raKS •reis'. 

y. Ojansuu on ka leivu keelesa^relt registreerinud 
lisanäiteid'- kažla : kala ja kakru ; kara. Võiks ju 
oletada, et mErgitud"vormid laEevad ̂ gasi ootuspäras-
tele varasematele vormidele ^lak ja ; la/^jan ; lak ja&a, 

: mak^ahgn ja^kakla^a ~~^jlan7 SuI3 et~nee3 
õn aInult~S£sI2u3 nähluaeS, siii~on~K9ldutud neid 
pidama hilisteka analoogiavormideks» 
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(<atra ; atran ; atranael-tüüpi sõnade puhul aga üldis

tus kõikjale ĵ -epirant: nael ; naela : naela ( nâ 'la : 

naj^lan ; najpla^a). Eesti kirjakeeles saab £ ja jt puhul läh 

tuda üldistunud klusiilist, k puhul aga üldistunud y-spi 

randist. 

Kui heliliste konsonantide ees ühel puhul on üldistu

nud klusiililised, teisel korral aga spirandilised vormid, 

siis helitute konsonantide ees on klusiilid alati säilinud 

ja ühendite ks, ts, js puhul laadivaheldust pole oletatud, 

1. IQueiil helilise konsonandi eee 

64» Heliliste konsonantide ees esinevatest klusiil-

ühenditest tulevad järgnevalt vaatluse alla ühelt poolt 

ühendid gj, gl ja gr, teiselt poolt tj, ;W ja to» 

Tänapäeva eesti keeles esineb kõikides neis ühendeis klu

siil, mis allub üldisele hilisele vältevaheldusele. 

p-ühendid; 

)̂ P.1 * Bj; kabi ; kabja ; kapja (< : kag^an : 

kagjefJ^a), vrd. sm kavlo, lubi ; lubja ; lupja, lupjama ; 

lubjata, kupjad : kubjas, kõpjs s kõbjas 'tael*, rttbl : 

rübja ; rüpja 'teat. sadul', kebja 'kerge; kene*» Nimeta

vas käändes on toimunud arenemine; ^ iü-i* 

sest lõpukao tõttu tekkis raskesti hääldatav vorm itigj# 

milles j muutus sõna lõpul i-ke. On võimalik, et siia rüh-

ma kuulus varem ka sõna abi (vrd. em« avio-). 

2) pl ž Bl: kabel : kable : kapla 'nöör' ( < kagla : 

kBglan : kapla^a), kubel : kubla ; kuplo (sm kupla), 

splad ; ablas, kõpla ; kõblas, kõplama s kõblata, lible, 

liblikas, oblikas, siblima. 

Nimetevaa käändes on kabel-taolistel sõnadel pärast 

lõpukedu tulnud häaldamiae hSlbustaad seks vehele ivaa-vo-

kaal e ("kagla >kagi>köBel). 
•j) pr : Br:_ aober : sõbra : sõpra (soome häälikuline 

vaste; seura), nuprad : habras (sai haaras), naber ; nabr^ 



napra, tõpra : tõbraa (sm "teuras, ka eesti murdeis 

tõuraa), kober i Icobru : kopru 'segane vaht, kobrutls', 

kobrutama, klber : klbra : kipra, säbruline, tuprama ; 

tubrsta» Ea alla rühma kuuluvatel sõnadel on nominatiivis 

Svaa-vokaal* 

Häälikuühendid ^ Ja £V on eesti keeles hilised, 

tekkinud põhiliselt peale sisekadu (vrd* tapma, tapnud, 

tapva)« 

t-ühendid 

65* tj : DJ; padi : padja ; patja (< gat^e : patjan 

pa.t jgfa), vrd. sm patja), hudl : hudja ; hut ja, lodi ; 

lodja ; lotja (sm« lotja), rutjuna ; rudjun. Nimetavas 

siingi muutunud i-ks. 

2) tr : Dr: ader : adra : atra (< atra ; atran ; 

atra Ta, kuld sm aura põder : põdra ; põtra (sm 

häälikuline vaste: peura)^ pgder t pudru : putru (sm 

puuro), teder : tedre : tetre (sm teeri), patrama : pad-

rata, kudrutama» Nimetavas on siin Bvaa-vokaal. 

3) tv ; Dv; latv : ladva : latva (sm latva), ritv : 

ridvad, lõtv : lõdva : lõtva« 

4) tn-ühend esines varasemas keeles sõnas linn 

(< Utoa). Varasem kuju 11tn on säilinud veel Vestringil, 

Stahl märgib selle lind-kujul» Ka vadja ja vepsa keeles 

on veel alles. LÕuna-eestlline lin on kujunenud vas

tavalt 11 ̂a vormist. Siia rühma võiksid kuuluda ka sõ

nad voon (vrd. vdj vgdna) ja adra vannas (vrd. vdj adra 

vadnaD), mis eesti keeles võiksid lähtuda Jn-illstest 

vormidest. 

2. Kluaiil helitu konsonandi ees 

66. Pearõhulise silbi lõpus esinev klusiil on he

litu konsonandi eea säilinud, vaatlusele tulevad siin 

häälikuühendid ^ ja £t ̂  eespool juba kõne 
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all oli, siis saeb siin piirduda ainult eeapool mainitud 

kolme konsonantühendi käsitlusega, sest ühendid kh, th 

ja £h eesti keeles selles asendis varemalt ei ole esine

nud. 

1. ka 

67» ks-ühend, pn eesti keeles säilinud sõltumatult 

sellest, kas teine silp oli algselt lahtine või kinnine, 
\ fc* 

Tänapäeva keeles on ̂  hilises vältevahelduses; ks ; ks. 

Esimese ja teise silbi piiril esineb ks; 

a) nimi- js omaduasõnadesx oks ; oksa (oks ; oks8<. 

oksa : oksan), maks ; maksa, oks : ukse, lõks ; lõksu, 

saks : saksa, paks ; paksu, paakspuu, vaks» 

b) pöördsõnades' peksma : peJcsan ( <'peksamahen i 

geksan) , maksma i maksan, eksima ; eksitakse, jooksma ; 

jooksen, oksendama, tuksuma ; tuksu, naksuma; 

c) arvsõnades; üks, keks; 

d) saavas: heaks, teeks, maaks j 

e) tingivas kõneviisis: saaicein, jooks, tooksime, 

viiksid jm. 

68» Eesti keeles esineb ks-ühend rohkesti ka keugemal 

sõnas. Üldiselt on ̂  ka järgsilpides säilinud. Märkida 

võib järgmisi rühmi, kus ̂  järgsilpides esineb: 

a) arvsõnades kaheksa (K^kahõeksan), üheksa| 

b) saavas; nooreks ( <''nõrek3i ), pojaks , tütreks , 

paremaks, valuasmaks; adverbides: viimaks, sootuka,hiljaks; 

c) tingivas kõneviisis; tahaksin tah^-_iksin), 

oleicaime, ̂ rJutaJcsid, võtaksite} 

d) ka e-o levi kus ; viiakse ( C vi'^kaen), aetakse 

(^•^®iS^t8ks£n), otsitakse, parandatakse , jalutatakse { 

r) ka isikulise tegumoe olevikus; näikse » 

kuulukse, tunxiukae; 

f) kee-pcomenitea; juuksed (<*^^(^ukaet), omaksed, 

venjiaksed (^'venOakset), õeksed, nõoksed, kaliksed; 
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kae—noomenelst tekkinud adverbides: ummukeie, 

teoksil (olema), pahuksis (olema). 

69« Kuigi vastastikust sugulust märkivais sinades ja 

sõnas juuksed ka on säilinud, on.tänapäeva kirjakeeles 

kee-noomenites toimunud ks-i assimilatsioon ja lüheneoiine, 

mistõttu varasema kse asemel esineb ainult £, näit. jäne- " 

sed ( < ito638et <^Jänekset), varesed (sm varikset, niurdeii 

käised TVkä^^set), veised (^ ve^uk-

set), teo sed, linnased, lihased, kannused, nõgesed, harja-

aed, jalused, soomused, kütisele, aÕrniuBeid, kerjused, 

rinnused, ilvese jt. ]5t selles rühmas ks > 5 võrdlemisi 

hiline on, seda kinnitab ka meie kirjakeele ajalugu. Möö

dunud sajandil esines kirjanduses veel sageli vorme, nagu 

katuksel, matuksed, soomuksed, käikse, sõrmukse jt. Veel 

käesoleva sajandi algulgi esines kirjanduses tihti sõnu, 

nagu teoksed, lihaksed, linnaksed jt», kuigi juba 1909*a» 

keelekonverentsil võeti vastu otaus, et aellistes sõnades 

(peale sugulust märkivate sõnade) tuleb tarvitada s-ilisi , 

vorme. Muutust ks > s soodustas asjaolu, et täpselt samuti 

käänduvates ne-sõnades esines tüves -s; rebase ja varese, 

rebaseid ja vareseid. 

7C. LÕuna-eesti murdeis on ks assimileerunud ss-iks, 

näit, massa 'maksta', usse 'õue' (sõnast uks), essü 'eksi

da', £ešsä 'peksan', samuti m^s 'maaks', vanas 'vanaks', 

näis 'näikse' tettäs 'tehakse', varesse 'varesed* jne. Kui 

aga ks-ile järgneb -i, siis on ̂  muutunud ts-iks, näit. 

^Vswkaits, ü^-ü^s, läts»/ läits. Brändiks on sõna uks , 

mis esineb uš kujul. Sõnad, kus ks pole assimileerunud, on 

kas hilised laenud põhja—eesti murdeist (lõks, paks, püksidt 

saks), kirjakeelest (taks, eksam) või onomatopoeetilis— 

deskriptiivsed sõnad (plaks, plõksuma, praksti, loksuma). 
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2. ts 

71. ts-ühend on esimese ja teise silbi piiril üldi

selt säilinud, esinedes hilises vältevahelduses ts : ts, 

näit. a) vits : vitsad (<*vit3a : vitaat), mets i metsade, 

luts : lutsu, kits ; kitsed, ots : otsas; suits suitsu, 

piits : piitsa, hitsme : hitse; seitsme : seitse, kitsad : 

kitsas. 

b) katsuma : katsun «'katsoaahgn : katson), otai<-

ma ; otain, kutsuma ; kutsutakse; raatsima ; raatsin, 

maitsma ; maitsen. 

Samuti on säilinud ka kaugemal sõnas, näit* 

a) verbides: Õngitsema, valitsema, sepitsema, nokit

sema , urj^itsema, kaubitsema, elutsema; 

b) adverbides; jalutsi (< ̂ial^oltsin), käsitsi, 

alatsi, ületsi, küüsitsi; 

c) noomenites: vilets, jalats, ripats, näpits; 

Jaluts (murd, jalg-ots), peats. 

Vanemas kirjakeeles ja ka murretee esineb ̂  ka ne-

sõnade käänetes, näit, karjatsed, needsinatsed, näijat-

sed, samatseid; eL linatse, villatse, tahmatse, vifflätse, 

teBitse, unitse, lumitBe, 

k§llatae, ka ©Pifflätse, kattelitse •kahelised* jt. 

Tänapäeva kirjakeeles esineb ne-sõnades ̂  ainult 

sellistes sõnades, kus ne-line ainsuse nimetav puudub, 

nagu peatse (näit. peatse nägemiseni), päitsed, suitsed, 

samuti sellistes ne-sõnadest tekkinud adverbides, nagu 

peatselt 'varsti' ja äkitselt. 

^ ts esinemine ne-noomenites küllalt vana nähtus on, 

seda kinnitab ts—iliste vormide esinemine ka vanemas 

soome kirjakeeles, näit. Agricolal locaitsen, näeleitzee 

jt. 

Erandlik on eesti keeles sõna ise esinemine, milles 

soome eeskujul võiks oodata vormi its, nagu see esineb 

Turu käsikirjas, kus leiduvad vormid Itae ja it z . Samu— 
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ti on aeda vormi registreeritud ka kirde-eeati ranniku-

murdeat, kuld siitki haruldase vormina. Üldiselt esineb 

see eesti murdeis kujul ige A. ist esi» 

3. pa 

72. Üldiselt on £8 esimese Ja teise silbi piiril 

säilinud, esinedes hilises vältevahelduses ps ; ps, näit. 

ripsmed ; ripse • rigsen), rops : ropsuga« 

saps ; sapsud 'hobuse eesjala ülaosa*, naps ; napsu, 

kops ; kopsud, kapsad ; kapsas} viipsima : viipsin, nap-

aana ; napsata, ropsima ; ropsin. 

Praegu kuuluvad siia ka sõnad laps ja lüpsma, kuid 

on põhjust arvata, et neis sõnades esines algaelt kolme 

konsonandi ühend. 

Kolme konsonandi ühend 

73» Nagu juba eespool märgitud, on kolme konsonandi 

ühend suurel määral hilisema keelearenemise tulemus (vt, 

p. 15)* Enamik praeguse eesti keele kolme konsonandi 

ühendeid on tekkinud kas sisekao tõttu või esinevad lae

natud ja onomatopoeetilis-deskriptiivsetes sõnades. Roh

kesti esineb kolme konsonandi ühendeid, mis koosnevad 

helilisest konsonandist, sellele järgnevast klusiilist 

ja _8-ist, nagu mps, Its, rts, nts ja 2^2* Nendes esineb 

keskel asetsev klusiil samasuguses hilises vältevaheldu

ses nagu eelmistes näidetes £3, ts ja ̂  puhul. 

1) mps: komps ; kompsud (komps : koggsup), rämps : 

rämpsu, lõmpsima : lõmpsin, jampsima : jampsin, limpsab; 

limpsata| .iõmpsikas. 

2) Its; malts ; maltsad (^^asltsa : Eii^set). selts; 

selts^, kalts ; kaltsu, taltsaks : taltsas, võltsima ; 

võitsin, tgltaatama» 
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5) rte: ylrta ; virtea (CYlrtaa : vlrtBan)» korta t 

kortsu, kõrts t kõrtsi, mürte : aürtea, sorte : sortal, 

lörts t lortsu, tirts : tirtsu, lörtatge i lärtain. 

mõrtsukas, hurtsik, pirtsntaaa« 

4) ntai konte s kontsa, kints : kintaad, konts t 

kontsu, kanta j kantai, vuntside : Yonteid, tantaima t 

tantsin; kentsakas, pentsik, yintsutag»» 

5) _'^kBs konks t konksu ( koipžra t kogksii), lonka t 

lonksu, vOnka ; võnkau, jõnks : Jõnksa» tonkslma t tonk-

sin» 

Ealoistest tunduvalt harveninl esinevad ühendid 

l£S js jücga 

isi' P"lpg i sulpsu, kalpaaKJB i kalpsata, nilp-

san : niipeatat 

7)_lk8^ kolks : kolksu, kõike i kõlkau, mulkeujia : 

mulksuks, vilksab : vilkeata, vilksataga» 

Kuigi suur hulk siia kuuJ-uvatest sõnadest on ono— 

!natopoeetiliS"d,eskriptilvsed (lõmps, aarts, sirtsuma, 

jõnksutama, sulpsutama, vulksuma) või hilisemad laenud 

(jõmpsikas, yrts, kõrts, kants, tantsima, klantsida), 

kusjuures laenud algupäraselt alati ei olnudki kolme kon

sonandi ühendiga, näit, pintsel (vrd, sks Pinsel), selts 

(kas Selschop), ometi on kolme konsonandi ühendiga 8Õna~ 

de hulgas aSningaid, m.i3 on ühised seome keelega, näit» 

, aa virtsa 'kusi*, e« malta, am maltsao Et ka 

teiste onomatopoeetiliste sõnade hulgas leidub aõnu, mis 

on ühised eesti ja soome keelele,^ võib arvata, et ük

sikud kolme konsonandi ühendit sisaldavad sõnad võivad 

ulatuda juba küllaltki kaugesse minevlkJcu, eesti-soome 

ühisaega. Põhiliselt on ega kolme konsonandi ühendiga 

sõnad hilised, eesti keeles tekkinud. 

1 L* Hakulinen, Suomen kielen rakersne ja keMtys, 
HelsinJü T^l, lk. 302, 
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Tänapäeva eesti keeles leidub peale Bainitud konao-

nantühendite veel rida teisigi, mis esinevad samuti pea

miselt laensSnades, näiteks vältevaheldusliku s—iga; 

rsjj arst : arsti (arst i arsti), verst : versta> 

vorat t vorsti« vürst : vürsti, korsten» 

jJjS|: pulst t pulsti« hõlst J hõlsti, 

SiJi kunst t kunsti. 

ySdrsQnades vSivad esineda mitmesugused muudki kon

sonantide ühendid, näit. eksprompt, lintSlma, instinkt 

Jt», kuid nende vaatlus ei kuulu enam slia« 

Hiljem on kolme konsonandi ühendiga sõnadele liide

tud konsonantalguline liide ja nii on võinud tekkida ise

gi nelja konsonandi ühendid, näit# kolksti, lõmpsti, 

sulpsti; arstlik, kunstlik, kõrtsmik, konksjaa* 

74» On siiski mõningaid sõnu, kus tänapäeval küll ei 

ole kolme konsonandi ühendeid, kuid kus sõnade erineva 

esinemuse selgitamiseks on oletatud varasemaid kolme 

konsonandi ühendeid. 

Sellieteka sõnadeks on esiteks sõnad oder je ketra

ma , mis eesti kirjakeeles esinevad hilises vältevaheldu

ses otra J odra ja ketran : kedrata, end. Harjumaa murra

kutes aga oÄr : ohra ja kehran ; kehratta, sugulaskeel

test sm o^a ja ketoä^, kr j ozra ja kezrä, vdj gs£a, 

kuid tSedräB. Et seletada ^ ja ^ esinemist sama

dest sõnadest, on oletatud algset vaheldust etr ; iSr, 

millest siis võiksid pärineda kõik praegused häalikühen-

did neis sõnades. 

Teiseks niisuguseks sõnarühmaks on sõnad lapa ja 

küps, nilles põhja-eestl ps-ile lõuna-eesti murdeis vas

tab -ts; lats e. laits, kütee. Rende sõnavormide teket 

on seletatud nii, et varemalt oli neis Ühend pts, kus

juures varasem *laPtsi andis põhja—eesti murdeis laps, 

lõuna-eesti omades aga lats, samuti ̂kuptsg - andis nii 

i^gse kui kutse vormi. 
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Eelmistega paralleelselt on seletatud ka eP lüpse ^a 

eL nüssä vorme, kusjuures lahtevormiks oleks *lü£t8ä-
või *nü£tsä-.^ 

Need üksikud näited problemaatilisest varasema kol

me konsonandi ühendi esinemisest ei muuda aga üldpilti 

ja kolme ning enama konsonandi ühendi esinemist eesti kee

les tuleb pidada ikkagi suhteliselt hiliseks, eesti keele 

eraldioleku ajajärku kuuluvaks nähtuseks# 

Klusiilide nõrgad vasted silbi lõpul 

ühendid 

73« Kui silbilõpulise £ js ̂  puhul eesti kirjakee-

keeles esineb üldistunud klusiil (sõbra, adra), siis k 

puhul on üldistunud selle nõrk vaste ^''-spirant, mle tä
napäeval on vokaliseeranud. Arvesse tulevad siin ühendid 

ja 

76, _^^l-i puhul on jr-spirant vokaliseerunud, moo

dustades eelneva vokaaliga diftongi* Tekkinud diftong 

esineb astmevahelduse tingimuste koheeolt hilises välte

vahelduses, näit. nael : naelad (nael ; na ela D ̂  " na j^la : 

' nõela, sõel : sõela, kael ; kaela, pael ; 

paela, tael : taela, sõeluma j sõelun; eile 
Et a-le järgnenud ^ algul i~ks ja hiljem e—ke aiuu-

tus, seda kinnitab meie varasem kirjakeel, näit* H.Stab-

111 Kail, Pai-l, R» Brocmannil N&il» Psila, Kalla, Seega 

esineb siin arenemiskäik *h6jla >nai1>naei» 

1 P, Ariste, Miks on lõuna-eesti murdes lagse esemel 

lats? 'TA Toisietised, Ühiskonnateaduste seeria 

1955t IV, 2, lk.317. 
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SplrandlllBeBt kajast lähturad ka klrde-eestl razmiku-

BOTde vomid kaul, nui nlul, eeol, naulj samuti ka soome 

keel (kaula, naula, naala, aeula)« 

LQttna-eestl varretea ei aaa aga lähtuda fl-l8t,vaid 

kl-iatf naga seda nJütab nende sõnade esineoiust naGel » 

na ala t nakla (rrd* t < nf^Gla 2 

ngjjoa, gfiOel t »fl(?la ; s^la (<*sekla : agklan : sekla^a). 

Sawsuguseid klusiilist lähtuvaid rone yõib kohata ka 

Tadjas (nlgla, kagla), liivie {ngjmgl« kagg^) $ repsas 

(n»g ji , kag,/i) Ja karjalas (niekla ~ niegla, kakla kagla). 

Ometi ei ole kõikide siia kuuluvate sõnade esinemus lõu-

na-^estl murdeis päris ühtlane (^1* *2^* vrd» rps kagjt , 

•fiä?)-

4^ 

77> Varasema |^r-i puhul on kirjakeeles j''«Bpi-

rant samuti TOkallB«eranud« moodustades eelmise vokaaliga 

koos kas diftongi t91 pika vokaali» mis tänapäeval esine

vad hilises välteviahelduses, näit» kaer : kaera (kaer t 

kaera: kayxan)^ naerma t naeran (vrd, vpa negrito) t 

naerid t naeria «'Saajrrlhet ; faajrls), küür x küüjru 

(<^kttyro X yijfron), mžär : määra 'mäger*. 

LÕona-eesti mizrretes ei ole klusiili või splrandi 

esinemus täiesti ühtlane» Tavaliselt on siin kar t kira, 

narma, naris, kuid v9ra murdes leidub ka vorme, nagu 

na^ri^ 'xäaexld*, masgr*> BflkR : milGrä 'mutt* (vrd* sm 

myyrä), leivu keelafiaarel on aga ka k&fel, nakR ja nakrma. 

LBuna-^eestilist päritolu on ka kirjakeeles tarvitusel 

olev aäger» mis on vSlja tõrjunud varasesa aäära» 

78« 7arase»» putaul on f-epirsnt muutunud i-ks, 

mie moodustab eelHl»e vokaaliga väitevahelduses oleva 

dUrtongi, näit* lad. 2 laiad s la.t.a (lal : laijaP : lai ja 
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<^a^a : laj^jlat : laj*jaSa), rai : raia 2 vala» maiad : 

•alae ' 5£Xi£5^» rai maa : raiun (<*ra^on)» 

fiespopl (vt* p« 63) on viidatud nende sõnade lõuna-eeetl-

Usele esinemusele» mle ylhjab siingi varasema Iclusllllll-

se esinemuse domineerimisele (laGa <^^lcja) > 

-J3-

79» ^^jj-^ihendlt saab oletada juhtudel, kui tüve kiu-

Billi nõrgale vastele järgnes nad^keaksõna« ^^-splrant 

on vokallseerunud vormides teinud (<*tefnüt, vrdo klusiili 

tüves tege-), näinud (("näjrüt) Ja läinud K^äj;ntit)« 

LSuna-eestl murdeis saab neiski vormides lähtuda kluslili-

llsest vormist te, mis on assimileerunud nn««ik8, nält« 

tennü, Ti«nTi«, länntt. Kluslililisest vormist on lähtunud 

ka Ida-eestlllBed teŽnuD, nfihnuS, lähnuD, kusjuures nende 

eeskujuks olid vormid, kus varasem ̂  arenes ht~ks, näit* 

n^ti, tehtup« 

yn-ühendist saab lähtuda ka s5ne siunama (^^si/na»^) 

puhul, mille teket on seotud õnnistamisel tehtava risti

märgiga (vrd* lad* signare), kuigi eesti keeles selle tä

hendus on vastupidiseks muutunud (vrd* am siunata *9rtnls— 

tada'). 

80» Seega kõikidel eespool mainitud juhtudel silbl-

lõpuline põhja-eeati murdeis ja kirjakeeles vokaliaee-

rua, lõuna-eesti murdeis aga domineerivad k-at lähtuvad 

kluBiilllised vonuid* Ainult üksikjuhtudel on lõuns-eesti 

murdeile omane kluaiililine sõnakuju saanud omaseks ka 

kirjakeelele, näiteks sõna a&ger puhul» Mõnevõrra on kir

jakeeles tuttavad ka sõnad vlgel *h&ng, hark* ja vagel 

'ussike*. 

üksikjuhtomid, kas TBraseesaset jmMihendlat saaks 

lähtuda (voon, vannaa, eL lln) olid vaatlusel juba tn-

ühendl puhul"^ 
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Klusiilide esinemus rõhuta silbi 

järel 

81, Rõhuta silbi Järel eesti kirjakeeles ei esine 

astmevaheldust* Klusiilide vsheldumatust selles asendi? 

peetakse algupäraseks. Klusiili või selle nõrga vaste esi

nemus sõltub peamiselt häälikust, millele klusiil või 

selle V8ste jär^qieb. Nii on helitu konsonandi järel klu

siil tavaliselt säilinud või assimileerunud eelmise hää

likuga, helilise konsonandi järel on klusiil nõrgenenud 

ja muutunud meediaklusiiliks, vokaalide järel on aga esi

nenud vastav spirant, mis on võinud mitmeti areneda. 

1« glüsiilid rõhuta silbi helitu 

konsonandi järel 

82. Klusiilid selles asendis s-hääliku järel on säi-
linua, näit. jk; linask, om* linaski, karask, harjuskid, 

mõtiaklemaj st; halvasti, vanaeti, kalmlstu, puhastama, 

rebast, metsast, kollaste, lammaste» 

ht-ühend, mis esineb momentaanide liites -ahta-, 

on säilinud tänapäeva kirjakeeles vähestes sõnades, näit. 

helahtama ( ̂  helatama ), ka j ahtama (kakatama ), himahts-

ma (hlmatama), karjahtama (^ karjatama ), urahtama, 

iimahtama« Üldiselt on aga järgsilpides ̂  assimileerunud 

tt-ks, mis esineb nii momentaanides koi algupäraselt h-ga 

lõppevates sõnades, näit, haugatame (<*haukJ^ahtamahen), 

hupatHme, vilksatama, vääratama, seisatama, naeratpme, 

samuti hoonete (<*honghtgn), imet (<*iDiehtä), peret jt. 

Kaugemal sõnas on tk-ühend esinenud kontraheerunud 

verbide käskivas kõneviisis, kus tüve t-le liitus käskiva 

kõneviisi tunnua -k. Hiljem on siingi assimileeronad 

kk-ks, näit. arvake (vrd. sm arvatkaa^), paraku (sm par^t-

kocn), vaevdku (<*V"aivatkohen), tõmmake jt. 
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2, Klasillid rõhuta silbi helilise 

konaonandi järel. 

83• Helilise konsonandi järel on teenuisklusiil nõr

genenud üldise esinemuse kohaselt* See esineh nasealide 

ja liikvidate järel järgmistes ühendites; 

BŽ==i=i etpaad (<*emäjitä), isand, põrand (<*periDantp), 

parandan (\*garantan), tühjendama, kolmandik, tuhande, 

kuumendufl; 

kuningad (<*kttnii^kahgt), lepingud, toomingad, 

sööming; 

ütelda (<*'juttgltak), nuheldes, avaldan 

vSideldi, küünalde, saaanalde (vrd. p« 54), 

areldi, pikaldane. 

^^_lfi; Smmelgu (<,*om^lkohgn)^ mõtfelge, vihelgu, kau-

belge; 

£i===l* ^ansrbik; 

ElJLgDs kummardanr väherda, püherdama, peenarde, 

küünardet logard, lakard; 

rk_>_rS: lopergune, ümmargune jt. 

Hilisemate tuletiste hulgas leidub ka vd-ühendeid, 

näit, tugevdama, teravdama. 

84* Samasugust reeglipärast klusiili nõrgenemist 

ootaksime ka ̂  puhul. Murdeis see esinebki, näit. lõuna» 

eesti komparatüvivormides: enämB, om« enäjmBa, auremB, 

om, aoremBa jne. Põhja-eesti murrete enamikus ja kirja

keeles aga on kaasrõhulise silbi järel kujunenud omasta

vas ja teistes nõrga astme vormides tunnus m (tugevama < 

*t^evamBan, vrd. p. 49)» mis sealt siirdus kõikidesse tu

geva astmegi käänetesse ja siit juba komparatiivi üldise 

tunnusena ka rõhuta silbi järele, nii et oodatava y^^B, 

om. vanema asemele kujunesid ma-fcunnuseliaed vormid vanem, 
offi» vanema»' 

Seda kinnitab ka kirj?keple ajalugu. X71 ja X7II sa
jandil oli veel üldiseks komparatiivi tunnuseks ab: 
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jS2!^« P^JMibalt S^t» wehhenbt walf^eaib# Qös* Suhreibt 

«any^, kuld Honum^l Joba kOU pitkaab. maddalaab. 
alweaadt kai 11 aa« XVIII sajandil aga "fcaleb kSlkldes TOTsd.» 
dea tarrltoBala aa-tannaBeline komp ara tllv* 

Seoaea t nfirgenaodLaega naaaalide ja Ulkvldate Järel 

Baenatataga ka erlneralt arenmud -rorBie akant, koonalt, 

peanart, aaarelt. tagant (rt» p« 34). 

Kloalllide nSrksde vaateta aalneinia 

rShttta alibi Järel 

85» RShuta alibi Järel vokaalide vahel ei ole eaine-

nad Qkalkklaaiilly vaid on olnud aplrant, sla on kaa ka

dunud, Buutunud v-ks või vaatavatel tlngiauatel eelneb 

l>-kajul« Vaadelgem neid ükshaaval. 

Lablaalapirant y3 

Labiaalsplrant on rõhuta silbi järel arenenud iildiaelt 

aasade reeglite kohaselt kui rõhulise silbi järel. Bimelt 

on /3 muutunud reeglipäraselt v-ks* See nähtus esineb: 

1) oleviku kesksõnas: olev (<*ole^a), põlev, hooliv, 

istuv, lugevt loodav, attõdavad (^^aötäpät) /aeaned/; 

2) verbist pärinevad omaduasõnadt osav (vrd* keskaõna 

oskav), tuttav (vrd, tuntav), palav (^'^palaj&a, vrd. põlev); 

3) oleviku mitmuse 3« pööre: tulevad (<*ti^e^at), 

teevad (C^-^^e^iät), kannavad «*kan"te,3^t), laulavad, õpi

vad; 

4) kaudse kõneviisi oleviku vormid, mis pärit kesk

sõna osastavast: nägevat «*näke|?ata), andvat, minevat, 

kartvat, viidavat (ta/Sa te), toodavat. 

La bia ai vokaali kõrval a^^a kaob ^-spirant reegli

päraselt. See nähtus esineb kahesilbilise tüvega enese— 

kohastes verbides, kus varasemaks refleksiivide suTlksijCS 
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•õis olla VSrreldagu selleks sama liite eelnenust 

ühesilbiliste tüvede põhul» näiteks sõnades joo/bu/«ta ja 

8öö/biy%a, Seega arenemiskäik yOis olla näit* *laskg^an > 

laakgYim ? lagkaon > laskon, samuti '^sütttt^ttpi > eüttuvupi > 

Büttiiüpi > süttup > süttib. Osa refleksÜTe on vanad, näit. 

mordama, trunduma. kuuluma, suurem osa neist on aga eesti 

kirjakeelde tulnud käesoleva sajandi teisel ja kolmandal 

aastakümnel (näit, pettuma, anduma, avalduma jt,). |}n-, ̂ ü-

sufiksi kõrval arvatakse eneaekohaseid verbe olevat telüci-

nus ka du-, ^ü-sufikai varal, seda eriti sOnadest, kua 

oli tüves S , näit, efa~ad j aktiivides; selge (<, selkeSä), 

siit selgib (<*gg^g^4gi)» 

Labiaalspiranti võiks oodata ka oleviku ainsuse 3 »  
pöördes rõhuta silbi järel, kuid siin on rõhulise silbi 

järel esinev -b (^«pi, näit, ̂ säpi> aa:B)t üldistunud ka 

rõhuta silbi järele, kus ootaks vorme nagu ̂ tulj^^^i > tule/v/, 

*anta4i > ̂^/v/ jne, yormid nagu (ta) tule, anja vSi anp 

on tuntud küll murdeist (vrd, ka soome tulee, antaa), kir

jakeelse aga on tuleb ja annab. 

Mis puutub denominaalaetesse v—liitelistesse adjektii

videsse, näit, lihav, terav, tugev, vägev, siis nende puhul 

võib lähtuda v-at,^ 

Dentaalspirant (T* 

86, Hoopis keerukam on rõhuta ailbi vokaali järel S' 

eainemus. Nagu L, Zettunen usutavalt on näidanud, on ühte

del juhtudel i^-spirant vokaalide vahel kadunud, teiatel 

juhtudel aga muutunud iy«ks kindlate aeaduapärasuBte koha

selt.^ Alamal vaatleme algul neid juhtumeid, kus S" on muu

tunud ̂ ks. 

1 Trd. L, Kettunen. Lõunavepsa häälik—ajalugu. Tartu 
1922, lk,b7. 

2 L, Kettunen, BÜ^, lk, 77-Ö3. 
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£ on muutunud ]>-kB, kui sõna esimene silp oli lühi Va 

ja kolmas kinnine või sõnaseesmisena kaasrShuline, näit* 

pimeDes < ̂ pijeläasä, pimeDele <-^pime^ällen» 

Häälikmuutue S"esineb Järjrmistel juhtudel: 

1* e£a—adjektiivides ja nende tuletistesi sõgeda 

(<. Boke^iw), VTd« sm aokean, magedad, heledaks, kibedaid, 

siledam, ägedalt, haledasti, nobedalt, koledasti, jahedus, 

kadedus, tihedus; e^a-adjektiividega liitub ka substantiiv 

hõbe, om. hõbeda; 

2, Bitmuee omastavas; padade (<'^ata<rra), kanade, 

mägede, tugede, vagude, talude, idude, radade, vigade, 

kivide, karide, kodade, kerade, sigade; 

3» ja deiB-infinitiivis: vsleda , kudu

da, laduda, rebida, vedada, taguda, siduda, pidades, püsi

des, sadades, elades, sulades; 

4-« ükaiksõnadesJ kevadel «."Iteya^el^, vrd. sm. ke-

vaallä), vabadus (vrd. sm. vapaus), labidad (sm lapiot). 

87. S" on kadunud, kui esimene silp oli pikk või kui 

silp oli küll lühike, kuid kolmas oli lahtine ja viimane 

sõnas, näit» 1) kõrge (<^orkg) ja 2) pime (<*pimeda). 

7 ̂  esineb järgmistes sõnarühmades; 

1. a) e<ia"Adjektiivides, kus l.silp pikk; valge (vrd, 

sm valkea), selge, sitke, kange, raske, kaugel (<*kauke(fal-

la), rohkem (^'ro^g^mgi>, samuti nende tuletistes; sit-

kesti (< '^sitkefastih), pehmiiB (< "pehmeTüs), Õigus; 

b) e^-adjektiivides, kus esimene silp lühike, kuid 

kolmas lahtine ja sõna lõpul (niCietavas); sõge (<,* sok^^a), 

libe, kole, tore, kade, nobe, kibe, mage, lage. 

2. Mitmuse omastavas, kus 1. &ilp on pikk; jalge 

«^jalka^en), rinde (all), silme (ees). 7anesas kirjakee

les ja murdeis leidub sellist ̂ list mitmuse OKastavat 

rohkem, näit. härge (vanker), õlge (peal), linde (laul) jt. 

Tänapäeva kirjakeeles eelneb aga de-tunnuseline mitmuse 

omastav, näit. poegade, jalgade, eaarvede, laulude, kontide, 

kõrvade, mis on tekkinud eespool toodud esmavälteliste sõ
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nade (padade, kalade) eeekujul, on seega analoogiline, 

3» ja des-infinitiivis, kui esimene silp on pikk: 

püüda (\*£utä£^), kanda, leida, hoida, nSuda, murda,tappa, 

saata, kündes (<*fc^täAssa), läites, sõites, jättes, kar

tes, nuttes, täites, saates. 

Kuigi üldiselt §-, ä-tüvelistee verbides, eriti neis, 

kus tüvi lõpeb dentaalklusiiliga, on «T kadunud, on sel

lest reeglipärasest esinemusest rida erandeid. Nii on esi

teks lauima-tüüpi verbides, mille tüvi lõpeb helilise kon

sonandiga, infinitiivides ootusvastaselt tunnus —da, -des, 

näit» laulda, naerda, kuuldes, veendes» Eeskujuks siin või

sid olla nii valada- kui õmmelda-tüüpi verbid. Samuti on 

verbides, mille tüve lõpul on s, neis infinitiivides klu

siiliga vormid; seista, maksta, lüpsta, peksta. Viimastest 

on rahvakeeles tuntud ka vormid peksa (näit, sai peksa), 

maksa, lüpsa. 

ja u-tüvelistes verbides esinevad kirjakeelee da-, 

des-tunnusega vormid, näit, otsida, käskida, mängida, Õppi

da , rääkida, liikuda, astuda, katsuda, uskuda, lõhkuda« 

kiikudes, leppides, pihtides, kukkudes, raiudes, hõõrudes. 

Nende vormide eeskujuks võiksid samuti olla valada-tüüpi 

verbid, kuigi ka enesekohaste verbide (laskuda) eeskuju 

võiks vahest arvesse tulla, Murdeti on aga neist i-, u-

tüvelistest verbidest tuntud ka reeglipärased vormid, kus 

S on kadunud, näit, otsi, istu, likku» ^ 

4, Kadunud on i" ka üksiksõnades, nagu kätkis (kättisX 

''kätkufessa, vrd. sm kätkyessa), lõunale (< *louna<fgllen), 

neitsil (^ *^neüt8üjey.ä), Vanemss kirjakeeles on nende sõ

nade lõpul nimetavas —t veel säilinud, näit* Müll, Neutzit, 

Lounadt» 

5« Samuti on kadunud d ka nud-kesksonaat pärinevate 

sõnade käändevormides, näit, surnuks (surauks< *sumu^eksl), 

(maha) jäänul (^*3^ü<rella), olnut (olnut)» 

6, Ainsuse osastavas on reeglipäraselt üldiselt ka

dunud: pada (<*pata^a), küna, Jõge, mäge, kivi, häbi, talu. 
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•agu; lauda. randa. kaabe. aulge, kulli, kotti, laulu, 

•Õrkg, aaautl ka kaheallblllBe liitega aatneTaheldusllkea 

BÕnades nagu õnnelikku (s^onne^^oifa), leibkonda (<*leip^ 

kunta^)« 

7« MitiBuae oaaatayas on oaaataya ISpp aamuti ka

dunud» kalu (<'*kaloifa), aune laudu (<*lautol{a) 

härgi K*faÄr^^6'), poegi, okai, pikki, naisi, ka perekondi, 

yaenlaai. 

Qt Kontrabeerunud tõmbama-tüüpi yerbides avaldub 

kadu tugera aatme vormides, näit* tõmban (<^t§mpafän), 

valvan, htlppab «* Mlppäfägi), viskame «^*-viBkajammgk), 

kargama karta jama hen), lendama, muldavad» (T kadu esineb 

kä e^a-adj aktiividest tuletatud astmevahelduseta verbides, 

nagu julgema (^^^u^gfamahgn), aelglb (<*8elke/upi), sirgub. • 

9* Alati on «T kadunud käskiva kõneviisi mitmuse 

2, pöördes, näit* olge (<'*o^aijn), aaage, tulge jt. 

88* Kui teha kokkuvõtet eelmiste rühmade esinemusest, 

siis võib vastu seada ühelt poolt pika, teiselt poolt lü

hikese algussilbiga aOiad» Pika alguasilbiga sõnades on (T 

alati kadunud, lUhikeae algussilbiga aõnadea aga (T on 

kas kadunud või säilinud* 
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^ikk algüBBllp Lühike alguBBllp 

Kolmas silp Kolmas silp lab-
kizmizie tine, lOpal 

1, e^a-adjektiivid; 

kerge, rasked, pimeda, lagedal, pime, lage, hele 

(jalpiUB) (heledus) 

2« Mitmuse omastav; 

3alge,rinde,silme kalade,jõgede, 

kivide 

3» des-infini-

tiiv; 

kanda, võtta, valada, siluda, 

leides ajades 

4« Ainsuse osastav; 

lauda, sulge, kala,jõge,kivi 

laulu 

3* Mitmuse osastav.-

jalgu, poegi, — BÕnu,pesi,mune 

soomlasi 

6* Eontraheeznmud 
verbid; 

tõmban, hüppama, — 

selgib 

7* üksiksõnades; 

kätkis» neitsil, kevadel, vabadus 

surnuks labidas 

8. Käskiva kõneviisi 
mitmuse 2«pööre; 

jääge 
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89* Rõhuta silbile järgneva ̂  seisukohalt on huvi

tav jälgida eesti regivärsiliste rahvalaulude keelt» Hii 

ei ole sagedasti nendes vormides, kus kirjakeeles S" on 

kadunud, rahvalaulus kadu ja järgsilpide vokaalide kont-

rektsiooni toimunud» Nii on rahvalauludes varasema cT" jät

kajaks 1) e^-adjektiivides kas D (sirgeda <^irko<^, 

valgedad, uhkedatj sileda •sile', lageda, kibeda) või sil

bi vahe , (ai ge_^eida ̂  oikg£i ta , valge*eda, sitke*eda või 

aelgeaksi< selkeöaksi, tigeõt 'tigedat') või (pimeja 

•pime', korgeja 'kõrgevõi võru alal koguni h (mageha 

'mage*, sirgehita <^8lrke^tta)»^ 

2) mitmuse omastavas võib rannikumurde ranvalauludes 

esineda (siguje <*Bikoi^^, kanuje, talvije); 

3) ja des—infinitiivis võib S asemel esineda 

kas D (niitadessa, kündadessa), v (alevesaa 'halades') 

^ (nut^J^essa *nutta^s38) või kadu (tõate-^essa, võtte^-

easa); 

4) ainsuse osastava lõpuks on sagedasti -Ja (jõgeda 

5 )  mitmuse osastavas võib mitmuse tüvele liituda 
-da (ialgu^ < * Räsida, punasida) või ̂  (raduja 

<*!retoi«Sa, härgija)t 

6) kontraheerunud verbides võib kontraktsioon puudu

da ja 6" kadu märkida silbi vahe (tõmba^an <.^tgmpa^n); 

7) ka üksiksõnades on jälgi varasemast S'-st, näit. 

kätkuve (C*kätkü^n), oluve «*olu^gn) 'õlle', näitsevi 

(^ sü^n). 

90. Samuti leidub ka murdeis huvitavaid andmeid va

rasemate vormide selgitamiseks. Jlii näiteks on lõuna

eesti murdeis spirandi kao tõttu tekkinud esmavältelistes 

tüvedes sisekonsonandi geminatsioon, näit» likke 

1 Esitatud näited on pärit J» Peegli raamatust "Besti 
regivärsilise rahvalaulu keelest*, Tartu 1961» 
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(^'^likeöa) 'lige, märg', kipp^; kalla (<*kaloi£gn) 'kala-

ke*, pessi 'pesade*; plttä ) 'pidada», luJ^e; 

hätta (<''^h^ä£ä) 'häda', vlkka; kalla (<v*kalol<fa), terrl 

'teri** See geisinatsloozi esineb ka esnaTältexistee koutra-

iieerunud verbides, näit* (ma) maifka (<*inaka^^, vrd* sm* 

makaan)^ lappa (^*lupa/an, em* lapaan), kožko 'kogiin'# 

ICLrjakeeles aga sõnad magan, luban, kogun, mis Sietl oleks 

võinud esineda ma^Den, luBajan kujul (vrd. pimeda, lage

dal) , on muutunud samasuguseks kui kontraheerumata verbid 

valada, lugeda» Võru murde äärealadel, eriti lutsi keele-

aaarel on varasem muutunud h-ks ja seal tehakse selget 

vahet kontraheerunud ja kontraheerumata verbide vahel,näit 

Lat maga^^, j) abahama. 

Juhtude kohta, kus (P on muutunud ̂ ks, on P.Ariste 

avaldanud arvamist, et eesti keele seisukohalt võika läh

tuda sel pühal 6" ja t vaheldusest, oletades, et kolmanda 

silbi lahtisuse puhul oli (T* , kuid kinnisuse puhul t, 

seega suhe plmeOä : plmetto» Seda on aga raske oletada, 

sest kirjakeelele omane suhe ei esine isegi kOigia eesti 

murdeis (näit* puudub see saartel), rääkimata lõuna-eesti 

murdeist. Pealegi esineb kirjakeeles D ka kolmanda lahtise 

silbiga vormides (näit. pimedat <*Ei5®^ätä). 

Palataalapirant 

91» Palataalspirant rõhuta silbi vokaali järel on 
Üldiselt kadunud. Vokaalidevaheline j* on kadunud järgmis
tel juhtudel. 

1. k-lSpaliste noomenite vokaaltüvelistes vormides, 

näit. omast, kaste (kaste<*kaBtgygn), paistel, lakke, 

helbed, mõtted, koldes, roostes, happe, aarded. Biamik 

siiakuuluvaid noomeneid on deverbaalid, naga paise, haue, 

paine, oode, kaabe, rape jt. Bahvalaulakeeles ei ole neis 

sõnades toimunud kontraktsiooni ja kadunud spiranti asen

dab silbivahe, näit. kolde*essg, paiste>ella (<*paietg|^ll 

jne. 

79 



2. Palataalsplrant on esinenud ka sellistes üksik

sõnades, nagu õhtul (<* §kta jolla) Ja va.ia (< *vajafa). 

Võrreldagu selleks vadja vorme ̂ tago ja va jaga. 

3. Algupäraselt võisid f-iliaed olla ka sõnad, mis 

tänapäeva kirjakeeles on kas-liiteliste sarja siirdunud, 

nagu kadakas, pihlakas, jalakas, palakas, kajakas ja peda

kas. Lõuna-eeati murdeis ja soome keeles on neis sõnades 

kas või V, näit, eL kattai, om. kaDa^^ E^^äi, om. 

£^Däjä, j_a_llai, om. j^laja, p^liai, om. palaja, sm. kata ja 

pihlaja. petaja. kuld jalava, kajava. Praegune kirjakeelne 

-kas on siin analoogiline, teicktnud tõenäoliselt k- või 

kas-sõnade (l^ik, k§asik, moonakas jt.) eeskujul. 

Selles asendis võiks ^ esinemist oodata ka käski

vas kõneviisis, kus selle tunnus esines rõhuta silbi järel 

(näit. valage, jätku). kuid rõhulisele silbile järgneva 

-ge. -ke. -RU. -ku eeskujul üldistus kõikjale ilmekas klu-

sllliline tunnus, s.o. tooge, kirjutagu, peske eeskujul 

tarvitatakse ka laulgu, võtke. kandku jne, 

5, Samuti kui eelmises rühmas on sõltumatult rõhuli

sele või rõhuta silbile järgnemisest kõikjal ühteviisi 

tarvitusele tulnud gi-. ki-llide. nSit, maadki (<-*mätkii^, 

lammaski (< "^lam/laskln), parandangi. lehmgi, lehtki jne. 

Geminaatklusiilid ja nenae vaheldus 

92. Nagu sissejuhatavas osas märgitud, on geminaat-

klusiillde vaheldus läänemeresoome keeltes vana nähtus. 

Arvatakse, et algupäraselt tugevas astmes (s.o. teise lah

tise silbi puhul) esines poolpikk geminaat ££, kk. 

nõrgas astmes (teise kinnise silbi puhul) aga lühike gemi

naat Seega esines algupäraselt vaheldus 

pp ; pp. tt ; Irb. kk ; kk. Et nähtus esineb paralleelselt 

kõikides klusiilides samasuguselt, siis võib neid vaadel

da koos. 
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Tänapäeva eesti keeles sõltub vaheldus sellest, kas 

algupärane geminaatkluslil Järgnes lühikesele vokaalile 

või järgnes see pikale vokaalile, diftongile või helilise

le konsonandile. 

93« Kui algupärane geminaatklusiil Järgnes esimese 

silhi lühikesele vokaalile, siis tugeva astme vormides on 

algupärane poolpikk geminaat muutunud pikaks geminaadiks, 

eeega pikenenud pp > pp, tt > tt, kk > kk, näit, seppa 

( 52PE2 ̂  » rattad (rattap < •rattahg.t), lukku 

( l^ku < luJ^o^), algupärane nõrga astme lühike geminaat 

on aga tänapäeva keeles säilinud, näit» sepad (seppap ̂  

^seppat), ratas (rattas <*rattae), luku (lu&tu <*lu^on)« Al

gupärase lühikese vokaali Järel esineb tänapäeva keeles 

suhe pp t pp» tt I tt, ̂  ; kk, mis läheb tagasi varasema

le suhtele pp ; pp, tt : tt, kk i kk» näit. sappi : sapi, 

leppa ; lepad. Õppima : Õpin, hüppan : hüpata; pattu t patu, 

kotti : kotis, nutta : nutan, ruttama i rutata; pakku : pa

kule, sukka : suka, rikkad i rikas, hakkan : hakata. Astme

vahelduseta sõnades oleneb geminaat algupärase teise silbi 

lahtisusest või kinnisusest, näit. kuppar (<*kuppari), 

vapper, ruttu (< ruttohgn), mitte, kukkur (sm, kukkaro), 

rikkus .ja lepitama (<*leppüttamähen), lepik, petis 

(<'pettüs), latikas, nokaline (<^nokkallingn), vikat, 

94, Kui aga algupärane geminaatklusiil Järgnes pikale 

vokaalile, diftongile või helilisele konsonandile, 3,0, 

geminaatklusiilile eelnes pikk silbiosa, siis on tugeva 

astme vormides säilinud poolpikk geminaat, näit. kaapima 

(kappima < ̂ ^kappimahgn), kaupa (k8uppa< * kauppafi), kirpu 

^(latta), lauta (lautta), pelti 

aaaki (sakki), paika (£aikka), palka (palkka)« 

Nõrga astme vormides on aga toimunud lühenemine, nimelt on 

teise silbi kinnisuse puhul algupärane lühike geminaat 

muutunud ükBikkluBiiliks, mis on edasi arenenud nõrgaks 

klusiiliks, näit, kaabin (IcaBin <.» J^aubad 

(kauBaD <*kau£pat), kirbu (kirBu<*kirppun), laadal 
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(lajel <*• lattalla), laudaa (lauDes <'yiaüttaasa)» peldl 

^ *"££^1^5)» saagid paigal i gflYaal< 

)» palga (<''Ealttan)» Hii eaineb pika ailbioea 

järel hoopis teistsugxme vaheldus kui lühikese järel, ni

melt on siin algupärase poolpika ja lühikese klusiili va

helduse asemel praeguses keeles poolpika geminaadi ja lü

hikese üksikklusiili vaheldus, s«o. pp ; B, tt t D, kk ; G, 

näit. koopad : koobas (<'*kõppahgt ; kõppas), taipan : tai

bata (<^taipparan i taippaj^tak), kimpu ; kimBu (< kimppu^a; 

klapgun), noota : noodad, võitu ; võidu, konti : kondi, 

looka J looga, rauka 1 raugad, kiiki : kilgi» Astmevaheldu

seta sõnades esineb samuti sõltuvalt teise silbi lahtisu

sest või kinnisusest kas poolpikk geoinaat või lühike üksik-

klusiil, näiteks ühelt poolt huupi . peitujaa, viltu, tarkus, 

lõikas, teiselt poolt kaubandus, laadaline, paiguti, kiigu

tama , nurgeline, vaigistama» 

Hagu siit selgub, on tänapäeva eesti keeles B, D, 6 

sõna sisehäälikutena kahesugust algupära, olles sõnades, 

kus nad esinevad tugeva astme vormides, pärit varasemast 

£• (leiba, lauda,särgi <^lelpä^, lautatTa , särki), 

teiselt poolt aga sõnades, kus nad esinevad nõrga astme 

vormides, on nad arenenud varasematest lühikestest geminaa-

tidest (vaiba, lauda, särgi <^vaippan, lau^tan, 

särkkin). 

Kokku võttes eelmist seame järgmise pildi geminaat-

klusiilide vaheldusest: 

1* Algupärane „ 
suhe: pp i pp 

2* Praegune 
suhe: 

a) lühikese 
vokaali , 
järel: pp t pp 

b) pika vok*, 
diftongi, 
helilise 
kons*järel: pp 1 B 

tt X tt kk t kk vakka^ 
va^an 

% 
tt s tt t kk vakka 1 vakka 

tt t S kk : G paikka t paiGa 
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9 5 *  Kui algupärane geminaatklusiil lõpukao tulemu

sena sattus sõna l^ppu, siis muutus ta lühikese vokaali 

Järel pikaks üksikklusiiliks, näit» lepp (lep <'*'leppä). 

(koy<-«kotxi), pakk (pak < » pika vokaali, dif

tongi või helilise konsonandi järel aga poolpikaks üksik-

klusiiliks, näit. sirp (sirp<'* sirppi), võit (jgit < 

Voltto), look (l6k <*lõi^a). Kui geminaatklusiil aga sise-

kao tõttu õattuB silbi lõppu, siis muutus ta alati pool

pikaks klusiiliks, näit. tapma (ta;gma<''tappamahen), tütred 

(tütreD<*"^ttäret)« võtmed, kuklas; kauplema (kauplema), 

kartma (kartma < karttamahgn), vaikne, auklik. 

96. Kaasrõhulise silbi järel on algupäraselt olnud 

samasugune vaheldus kui pearõhulise silbi järel, nagu see 

ilmekalt silma paistab astmevaheldusliku ik-liitega sõnade 

puhul. Siin on tugevas astmes nõrgas astmes £k, näit. 

kanarbikku (<**kanan)ikko<ra) ; kanarbikus (<"*kanarpi^OBsa), 

õnnelikku : õnnelikud, lagendikku : lagendikul, aganikku t 

aganikus, laevastikku ; laevastiku (vrd» tikku ; tiku) jne. 

Eelmistega liituvad ka illatiivsed stikku-liitelieed 

adverbid, näit. vastastikku lähestikku, 

ligistikku, kohastikku, ülestikku, läblstlkku, samuti lik-

liitelistest adjektiividest tuletatud us-liitelised abstrakt-

noomenid, mille lõpul esineb -likkus ; Õnnelikkus, rahu

likkus, kannatlikkus jt. Tiimase liite tairvituseletulek on 

eesti keeles hiline. Peamiselt on likkus-liitelised sõnad 

tulnud tarvitusele alles käesoleval sajandil. 

Niisama jäi*jekindel ei ole aga praeguses eesti kirja

keeles 1^ esinemus kaasrõhulise silbi järel. Tuleks ju 

siingi oodata samasugust geminaadi esinemust kui ̂  puhul. 

Ootuspäraselt esineb lühike geminaat neljanda kinnise 

silbi puhul 1) ilmaütlevas käändes, näit. lugemata 

(<*lukemattak), soovimata, küsimata, tundmata (<"^tantg-

mattak), teadmata, habemeta, tütreta t 2) tu-liitelietes 

karitiivadlektllvides . hoolimatu (<*^t9lim»ttoin), täna-

mat^, teenimatu, püsimatu, £amuti vankumatult, kohkuBia-
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tult; 3) mitmuse 2, pöördes; kirjutate (<^k:irjoittattgk), 

parandate, yihaatate, lõpetate. 

Järgneva lahtise silbi puhul ootaksime samuti kui 

li^us- sõnades ka tu-liitelistest omadussõnadest tuleta

tud abstraktnoomenites mattus-liitelisi vorme, missuguseid 

keeleuuendus omal ajal soovitas, näit. hoolimattus, para-

taaattua. Tegelikult aga ei läinud ettepanek läbi, sest 

ühelt poolt hakati mata- ja matu-vormide eeskujul ka 

matus-vormides tarvitama ainuj^t lühikest geminaati (hooli

matu, siit hoolimatus) ja teiselt poolt võis rõhuta silbi 

järel samasugustest -^-liitelistest adjektiividest tuleta

tud substantiivides erineda ka ainult lühike geminaat (ra

hutu, siit rahutus)« Sellepärast tarvitatakse tänapäeval 

ainult vorme surematus, häbematus, teadmatus, taltsutama

tus jt. 

97* Rõhuta silbi järel ei esine vaheldust, sellepärast 

esineb siin alati lühike geminaat, näit* 1) raamatu 

kirjutan, kanna tab, toetan; visata, 

hüpates, hakatit rahutuks, korratus; joomata; 

2) lapsuke natuke; liblikas, maasikad; 

kuusiku, rätikud, tüdrukul. 

Eesti kirjakeeles on ainult üks sõna, kus geminaat-

klusiil rõhuta silbi järel vaheldub. Selleks on sõna kurat, 

cm, kuradi, milles erinevalt teistest samatüübilistest 

sõnadest on kõikides käänetes peale ainsuse nimetava nõrk 

klusiil (vrd. raamat, om. raamatu, nekrut, om. nekruti jt.). 

Eesti murretes on seesugune vaheldus hoopis laiemalt tun

tud, näit» tT raMgo 'raamatu', palmiGo 'palmiku', ka 

ki^Da 'kirjutan' jt. Kuigi ka soome keel selles asendis 

vaheldust tunneb (näit. 3»pööre klrjoittaa, kuid 1.pööre 

kirjoitan), on põhjust pidada vaheldumatust algupärasemaks. 

Sõna lõppu sattunud rõhuta silbi järel olev lühike 

gaainaatkluBiil on muutunud poolpikaks klusiiliks, näit. 

lepik (Iggp^ C^leppikko), tammik, soovik, raamat 

(raaat) jne. 
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Gemlnaatklaaiill ££ kohta näited puuduvad, kui mitte 

arvestada hilistekkelisi liitsõna sarapuu (sara^pu), Õuna

puu, mis perekonnaniinedena esinevad ka Sarap, Qunap kujul, 

või piiblikeelset sõna ülap *alp*, 

98. Üksikjuhtudel on algupärane rõhuta silbile järg

nev lühike geminaatklusiil selle tõttu, et 1* ja 2«silbi 

piiril olev spirant kadus, sattunud esimese pika silbi jä
rele ja vastav sõna on siirdunud astmevaheldusilke 8õn«-

de tUMpl, kusluures sel korral ^^omlnant on võinud vnhel-

duse tõttu muutuda nõrRaks Ukslkklusllllks, näit. eitan 

(<*8^^1685), kuid aidanud (^^'apittanut võiks anda vormi 

aittanuD, kuid kontraheerunud verbide eeskujul on tekkinud 

nõrk aste), ootan kuid oodata (tõmmata eeska-

jul), näitan (<^^fõttan), kuid näidata, haukad «'^hajluk-

kahet),kuid haugas (vrd* laukad : laugas). 

99. Üksikjuhtudel on mõnede verbide vormides, kus 

järgmises silbis esineb dentaalklusill, geminaatkluslil 

?t kadunud. See nähtus esineb matM-tüüpi verbide umbisi

kulises tegumoes, näit. 

matma, matan - maetakse (<"*^£5^^25^8^8511), maeti 

(<wmattgttlhgn), 

katma, katan - kaetakse, kaetud (<*ka^tg5tu), 

kütma, kütan - köetakse, köetavat, köetud, 

jätma, jätan - jäetakse, jäetav, jäeti, jäetud, 

võtma, võtan - võeti, võetaks, võetud. 

See häälikumuutus ei esine siiski kõigis seda tüüpi verbi

des, näiteks nutma, nutan, kuid nutetakse, nuteti, samuti 

petma, petan - petetakse, utma, utan — utetakse. Vanemas 

kirjakeeles esinevad veel vormid,nagu matetud, katetakae, 

kutetakse jt., samuti on sellised reeglipärased vormid 

veel praegugi säilinud lõuna- ja ida-eesti murrakuls. Isegi 

veel "Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" (1925-37) annab pa

ralleelvormidena kutetakse, katetakae, matetakse, ka 

jätetakse ja võtetakse. 
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Tänapäeva kirjakeeles esineb kõikuvusi veel kahe sõna 

tarvitamisel. Nimelt on lubatud verbidest mõtlema ja ütlema 

tarvitada nii umbisikulises tegumoes kui,ka da-infinitiivis, 

nud-keaksgnas ja käskivas kõneviisis kahesuguseid vorme, 

kusjuures umbisikulises tegumoes eelistatakse lühemaid vor

me mõeldakse, öeldakse, mõeldi, öeldi, mõeldud, öeldud, 

d£-tegevu3nlmes, nud~ke8ksõnas ja käskivas kõneviisis aga 

lubatakse võrdselt mõlemaid, kas mõelda e. mõtelda, öelda 

e* ütelda, mõelnud e, mõtelnud, öelnud e. ütelnud jne. See

sugune paralleelsus, millel samuti ei puudu murdeline taust, 

on kirjakeeles küllalt vana, esinedes juba XVIII sajandil. 

Eelmiste nähtustega võib seostada ka teatava paralleel

suse verbide sütitam^ ja süütama esinemisel. Tänapäeva 

kirjakeeles on nende sõnade tähendus juba mõnevõrra dife

rentseerunud, näiteks süütab tuld, kuid peab sütitava kõne. 

Kogu aeda nähtust on L* Kettunen seletanud kiirkõnega, 

pidades geminaatklusiili kao tõttu tekkinud sõnakujusid 

kuluvormideka. Varemalt on ta aga juhtinud tähelepanu sel

lele, et siin võib olla tegemist ka dissimilatsiooniga, mis 

tingitud geminaatklusiili esinemisest kahes naabersilbis 

(matetakse). On selge, et kadu neis sõnades on irregulaame 

nähtus. 

100. Lõpuks olgu peatutud veel mõnel erandjuhul gemi-

naatklusiilide esinemises# 

Kui geminaatklusiil esineb pika vokaali või diftongi 

järel ja teine silp on kinnine, siis geminaatklusiil peaks 

muutuma nõrgaks üksikklusiiliks ('laada < *^lattan)« Kuid eesti 

kirjakeeles seda ei esine ühesilbiliste pika vokaali või 

diftongiga lõppevate verbide mitmuse teises pöördes, kus 

tarvitatakse vorme sööte, joote, võite, jääte, kuigi peaks 

olema söDe, jÕDe jne,^ nagu neid vorme esinebki lõuna-eesti 

murdeis. Vormide sööte, joote kujunemine on arusaadav,kui 

airvestada, et pikemates sõnades mitmuse teise pöörde lõpp 

on alati -tte, näit. loette (<*lu^5ttek), elatte (^'^e^^ttek) 

kirjuttatte jne. See üldine mitmuse teise pöörde lõpp on 
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üldistunud pikematest sõnadest ka ühesilbilist esse tüve

desse. 

Samasugune üldistus esineb ka pika vokaaliga ja dif

tongiga lõppevate ühesilbiliste noomenite abessiivis, näit. 

maata (satta), tööta, kuuta, jääta, koita jt«, kus ootaks 

vorme maPa (<*5ättak), töpa. Siingi on eeskujuks olnud pi

kemad sõnad, nagu veeta (<* ve<^ttäk), pesata, hobuseta» 

Ka mitmuse omastavas esineb samalaadseid analoogilisi 

vorme. Vaadelgem kõigepealt mitmuse omastava vorme kCra-

tüüpi sõnades, kus tüves on -_t, näit. kõrte, varte« Õrte, 

hirte, parte, samuti uus-tüüpi sõnades uute, Clte, põite, 

köite, täite jt« Heis sõnades helilise konsonandi, pika vo

kaali või diftongi järel peaks mitmuse omastavas olema sa

muti tunnus -De; ̂ korttgn> kgfDe, uDe (kuid ains# 

osast» kortta > k^rt, ^utta > at). Et ainsuse osastav ja mit

muse omastav paljudes sõnatüüpides ühteviisi on kujunenud 

(vrd. paiset - paisete, hammast - hammaste - oamasugune 

konsonantne tüvi), siis on ka siin ainsuse osastav ja teised 

mainitud sõnatüübid võinud mõjustada te-llste vormide kuju-' 

nemist. Sama nähtus esineb ka kaas-tüüpi sõnades: kaant -

kaante (känDe asemel). 

Seesugune -^-tunnuseline konsonanttüveline mitmuse 

osastava kujundamine pole aga piirdunud ainult eespool mai

nitud sõnatüüpidega, kus ̂  on tüves, vaid on levinud ka 

nendesse sõna tüüpidesse, kus ei olegi tüves nimelt 

keel-tüüpi sõnadesse, kus analoogilise ̂ -partitiivi kõrva

le (vrd, eesp. p. 54) on tekkinud ka analoogiline te-tunnu-

seline mitmuse omastav, seega keelt (pro kelD keltä) ja 

keelte. Sellise mitmuse omastava kujunemine on arusaadav, 

sest reeglipärane keliTen oleks saanud ju anda ilmetu ja 

ainsuse omastavaga kokkusattuva vormi keele. Ainsuse osas

tava ja teiste de-, te-tunnusellste sõnade eeskujul võisid 

tekkida vormid keelde (» kelDe) ja keelte (• kiltte), mle 

nSlemad leiduvad meie murretes (vrd. d^tuimusellsl vorme 

eriti rannikualal ja läänepoolseis põhja-eesti murdeis). 
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Briti aga soodustasid seHlstfi xsltmusõ vormide kujundini st 

mõnevõrra lähedased tüübid, nagu kõrte ja kaante. Selline 

ntitnuse omastav on seda enam mõistetav» et teatavasti sama

de tüüpide eeskuju on määrav olnud ka illatiivi vormide 

keelde, tuulde kujunemisel (vrd# osaat» kaant - euort, 

sisseütl» kaande - suurde ja m* osast, kaante - suurte 

esinemiat) • 

Lühemate konsonanttüveliste tüüpide eeskuju on keel-

tüüpi sõnadest levinud ka vokaaltüvelistesse nael-tüüpl 

sõnadesse. Nii on kaante, keelte eeskujul tulnud tarvitu

sele naelte, paelte, kaeite, nõelte, sõelte, koerte, kaerte, 

heinte, seinte, õunte varasemate naelade, kaerade, Õonade 

jne* asemel. See muutus on päris hiline, sest veel 1946.a* 

väljaantud E« Muugi "Väikeses Õigekeelsus-sÕnaraamatus" 

olid kõik need lühemad vormid antud paralleelkujudena nae

lade, kaelade jt. kõrval. Seesugune konsonanttüveline mit

mus on levinud sõnades, kus diftongile järgneb 1, r või n» 

Klusiilid sõna lõpus 

-t 

101» Klusiilidest on sõna lõpus esinenud ̂  ja k. 

Klusiil t on sõna lõpus samuti kui sõna sees nõrgenenud, 

muutunud B-ks. See nähtus esineb järgmistes rühmades: 

1) mitmuse nimetavas: tööd (<.*töt), metsad, linnud, 

varesed, lagendlkud; 

2) verbi mitmuse 3.pöördes; toovad (<*tÕBat), loevad. 

Istusid, tulid, oleksid, kirjutaksid; 

3) verbi ainsuse 2.pÖörde6'; saad, ajad, olid, vedasid, 

hakkaksid, kannataksid; 

4) nud—kesksõna3: viinud, teinud, kosunud, ostnud, 

tõmmanu^, Õmmelnad, raputanud» 
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5) ükslksSnadest nüttd (<*nllj-at)> Cla (<*olat), aurde-
tl ja Tarasemas kirjakeeles ka Clat (vrd* aa olat) kujul* 
Vagu n&ltavad kõlge yanema kirjakeele ja sugulaskeelte and

med, on varemalt ̂ ISpulised olnud ka sSnad neitsi (iftill. 
HetLtgit, Heutzit, getizyt» 3t« neitzit, sm neityyt)» Igana 

(Ifttll* Lounadt) ja katki (sm* kätkyt)» Heis on nähtaTaati 
murrete erinevast esinemuBest tingitult t sOna ISpust hil
jem kadunud, nagu aeda v3ib näba ka sSna Siu puhul, kus t 
kadu on päris hiline* 

Mis puutub tud-kesksSnasee, siia on tfinapäeva kirja

keeles siin samuti kui nud^kesksõnas sõna 19pus -d. Sesti 

murretest on -tup omane pQhja-eesti murretele, -tu, -Du 

aga kirde-eesti rannikumurdele (jiu>Du, opi^tu, varaste^tu) 

ja ISuna-eesti murretele ( M jyJ), ngijut, juttet, 

® jtfJu, oppi^tu, yaranpeBu, V » te^yi^ , ummglD), 3u-

gulaskeeltes on samuti kahesugust esinemust, näit. sm 

saatu, tehty, vdj satu, tehyi| anttuD ja 

andgt jne* Za eesti kõige vanemais kirjapanekuis vSib koha-
tu-, du-lisi vorme, nöit, WK podw (• |>oodu), mahamattet* 

Kõik see annab põhjust arvata, et tud-kesksõnas algselt 

ei olnudki sõna lõpus d - d, vaid see lõppes vokaaliga* 

Praegune d on aga siia tulnud nud-kesksõna analoogial* 

Lõuna-eesti murretes mitmuse nimetavas, verbi mitmu

se 3*pöörde8 ja nud-kesksõnas ning sõnades nagu õlu ja 

lõuna puudub -3)» võru murdes on aga neil juhtudel larüngaal-

klusiils kana? 'kanad', tulgya^ 'tulevad', tulin? * tulnud', 

piu?.w §lu^ 'Õlu'* L. Kettunen on arvanud, et siin on vara

sem jt kas kadunud või muutunud larüngc:alklu8iiliks* P*Äris<-

te, lähtudes sellest, et võru murde larüngaalklusiil on 

tavaliselt arenenud varasemast k-st, on avaldanud arvamust, 

neilgi juhtumeil ei ole võim murda laarüngaalklusiil are

nenud t-st, vaid k-st.^ 

1 A]^CT3, CocTOEacs SK B IJZH0-9CT0HCKHX j^HSUieKTax nepexo^i 

KOJeqHOrO t B ropraHHHfi BapaSHOfi ? - Filoloogilisi otto-

kandold. Tertu 1947, lk. 95 -
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102. Eeati kirjakeeles on varasem sõnalõpu -k täies

ti kadunud. Et aga teatavates vormides varem -k on olnud, 

seda näitavad sugulaskeeled ja ka võru murre* Nii on sõna

lõpu klusiil säilinud ida-vadja murrakuis, kus esinevad 

vormid, nagu paizflg 'paise», ̂ 53^ 'kaste*, leijättai 

'leivatil', mennad 'minna*, annatj 'anna', sämma^t 'saame' 

jt.^ Võru murdes aga on k muutunud larüngaalklusiiliks, 

näit. kaste? , gaijö? ,vö^^ , 25P®!» äSBä! • 

Sõnalõpu -k on esinenud jäLrgmistes rühmades; 

1) üksiksõnades, eriti ^-listes deverbaalides: 

paiste (<*pai8tek), paise, kaste, uure, mflte, lake, kaabe, 

kate, vanne, kolle, rooste, leede jt»} 

2) ilmaütlevas käändes (lõpp *-ttak); maata (<*mättak), 

naljata, leivata , habemeta, häbemata, tegemata, klr jutama»-

ta t 

3) rajavas käändes (lõpp *-nnik): seni (<-*eennik), kuni, 

maani, metsani » lepikuni , ka pärani, üleni; 

4) da-infinitlivla (tunnus - Jak, -tak); tuua 

«"^tõfek), peata (<>'*peBt^), tulle, anda (^"^ ̂ ta£akj^, hüpa

ta , harjutada; 

5) oleviku mitmuse l.pöördes (lõpp mmek): saane 

(<*a5mmgk), teeme (^ ̂Jej^emmek), tuleme, viskame, kõneleme; 

6) oleviku mitmuse 2,pöördes (lõpp^ttek); toote 
(<*tõttgk), elate, loodate, arvate (^*arvafattgk), mõtlete; 

7) käskiva kõneviisi ainsuse 2«pöördes (tunnus *-k): 

Böö (<*_8_ök.)» tule (^''tulgk), kanna, hüppa, (ära) tee 

K^te^k), nuta; 

1 Vrd. L. Kettunen, 7atjan kielen äännehistoria» 

Helsinki 1930, lk. 43-49. 
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8) eltara kdna «lovlkus (tunnue^-k): (aa) oi saa 

(sa) ei tule (<*et t^ek), (me) ei karda 

«*'eiBmek kar^tak); 

0) latllTl rudlaentaaraels vormides (lõpp^-k): ko.lu 

(<*k;f«k), eriti 15una-eestl alalt, näit. slja^,, sln^?, 

tfca£, klÄ^? (vastaTad pöhja-eeetl •ormld slwa, 

tjlnu en lllatllTsed); 

10) kaasaütlevas kttändes, mis kujunes omastavale 111» 

tunud poatpo8ltsl««nl kaas (<^an8^) abil, kusJuuT>es 

Tarasem -k esineb praeguseski võru murdes kaasaütleva 

lOptil larüngaalklusiili nttol 

11) gl-, kl-llltes (<*-klk, ka^^): midagi. aianugl. 

IKkskl (vrd. V kl^kl^, anujal?, neDäai?). 

Sõnalõpu -k kadu en tõenäoliselt põhja-eestl murdeis 

telmunvid samuti, nagu see sUnnlb tänapäeval võru murdes, 

s.o. algul -1 muutus lärUngaalkluslilika Ja seejärel la-

r<lngealkluslll kadus. Põhja-eestl murdeis on sõnalõpu -k 

kadu küllaltki vana nähtus, sest meie vanimas kirjakeeles 

on ainult üksikuid jälgi varasemnst -k-st. Hll leidub 

Keelil katekismuses vorm "ära saada" kujul ella sstaok 

ja Mülleril erra sataek. Ometi puudub -k käskivas kõnevii

sis Isegi Läti Henrlku kroonika lauseis "Laula, laula, pap

pi** ja "Maga magamas*. Teiselt poolt teame, et lõpuksdu 

kujunes XIII sajandil. Kui sel ajal sõnslõpu -k Juba täi

esti kadunud oleks olnud, siis oleks võinud sõna lõpul 

elev vokaal slsekao tõttu kaduda. St siin aga lõpukadu 

ei tolmunud, pidi XIII sajandil -k veel kasvõi larüngsal-

klusllll näol olema säilinud. 
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g Q K K Ü Y C T B  

103» I* Sõna algal p, t, k sälUnad. 
II. Sõna BeeB, 

!• ükBlkkloBill tQI selle nOrk vaete, 
a) Silbi algal rSboliae silbi järel. 

Klaaiil Spirant 

Tokaali järel p >Bt leib, laba (i > rt leiva} (i> tfi loa 
t > Dl pidaaa, sSda S>^t pean} tr>ii sOja 
k >Qi .vig8,aeg»liaag f>^t ••aj aja,poja,liairl 

laaaali 
järel 

p >Bt kosb 
t >Di lind 

k > at king 

±1. kama 
nS >nn< linnai nf > nt 

käfine 
/ kingad/; nord^^j^^ 
tL^ar 

LiikTida 
järel 

£2B: halb. karb l^,j^>lT,rvt halra, 
korra 

t >Di •uid, kuld irtr5'>ll*m mallai 
ir|r^>l|rt keelu 

k >81 •Olg, kärg lf.ri^>l,ri vaiai 
i^ärje 

Spirandi 
järel 

p «: raspel 

t «t aaat) tahtaa 

k «t vask, 

/spi raspeldaaa/ 
/tl Bastad/t h<r > ht 
tahan 
sj^^st vase) > hi 
naba 

Otisilli jär tk *1 katk; /tk : katku/ 
Järel tk>kks pikka 



t) silbi ICpal rOhallBe ullbi järol. 

KLuülil Splrant 

Halilisa pri sõpra { 
konBonandi p. (eiTber) 
Järel kupla 2 kubla 

(kubel) 
pjt kapja t kabja 

(kabi) 

tr: atra j aDra 
(ader) 

tjt patja t padja 
t. (padi) 

tT< latra t ladra 
(latv) 

tn:*litna > linn Sh.t liin, voon 

aardkklt nskla : fl} vok«-fl{ nael s neela 
naGla, 
nfil^l 

krt nakri^t )*r>vok«-frt kaer t kaera 
naaris 

tvt ; /j>voke•^jt laia t laiad 
iBja 

kni'Hekntik> rn>vok.-(-n2 teinud 
tennü 

Helita ka «t Bt&ke s aaksu; 
hääliku . 
järel 

t* «t aeta t xetaad 

S>e kope } kopau 

Kollile konsonandi tihendid 

Tarseed strisBrj otra t odr©, 
ketrsoa 

ptss lapa t lapsey 
küpse, läpsise 

Hilined aps* Its, rte^ nkst 

nte jt* 



c) Rõhute alibi järel 

p,t,k:*: linadk, 
vare"š^ama, 
hlmaEtama; 

ht > tt: hoonet 

p, t emand, 

kuningaB, ütelda, 

kanarbik,lopergune 

it. 

1.C>t: seisev,tulevad} 

laskuma 

2* a) S>Dt hSbeda,kalade, 

vedada 

b) <r>9('; hõbe,kõrge, 

jalge, anda; (seda) 

kala ,Kiune, jalgu, 

hakkan, saage. 

3, paised, Shtul 

B« (reiEinaatklusiilid 

Lühikese 
vokaali 
järel 

RShulise silbi järel 

pp:pp>pp!pp; leppa : lepa 

tt;tt>tt:tt: võtta : võtan 

kk;kk^^:^: vakka : vaks 

Pika vokaa
li , diftongi 
või helilise 
kona» järel 

pp:pp> pp:Bs kaupa : kauba 

tt:tt>tttl>: laeta : laada 

kkikk>kk:Grt palka t palga 

Rõhuta silbi järel 

pp, tt, kk: raputama,kuu

sikus 

III» Sõna lõpus 

t  >  D i  linnad lendavad, eeisad, kadunud 

k > JT; paise, isata, metsani, olla, teeme, tuleta» 

söö, ei taha, koju» 

Helitu kons, 
Järel 

Helilise 
kons.järel 

Vokaali 
järel 
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