MƒEOTSA TALU 00418
KOHALOOLINE UURIMUS. 01.05.2010
Uurimuse ¸lesanne oli leida andmeid M‰eotsa talu ajaloo kohta kokku lepitud tˆˆmahu
ulatuses.
Kasutasime uurimuses Saadj‰rve mıisa hingeloendeid, talu m¸¸gitoimikut, mis on
s‰ilinud erandina (st enamasti selliseid toimikuid pole), kinnistutoimikut ning ka ƒksi
koguduse kirikuraamatuid.
Talu ajalugu on vıimalik veel olulisel m‰‰ral t‰psemalt uurida, kasutades selleks veel
andmeid kinnistu- ja m¸¸gitoimikust, samuti leida andmeid varasema ajaloo kohta (18.
sajandist on vıimalik leida elanike t‰psemaid andmeid ning talude koormiste kohta
lisaandmeid), talu elanike elu-olu kohta leiaks tıen‰oliselt andmeid 19. sajandi teisest
poolest kohtutoimikutest ning ka 20. sajandi kohta on vıimalik kasutada veel mitmeid
allikaid, mida praeguses tˆˆs pole kasutatud, n‰iteks 1929. ja 1939. a
pıllumajandusloenduse talundilehti, hooneregistri toimikut jmt.
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EESTI K‹LADE JA TALUDE AJALOO UURIMISEST1
Eesti k¸ladest vıib r‰‰kida alates I aastatuhande teisest poolest. K¸lade vırk
kujunes v‰lja 13. sajandiks. Sellest ajast on p‰rit ka esimesed kirjalikud allikad ñ L‰ti
Henriku kroonika ja Taani hindamisraamat. K¸la t‰pset asutamisaega pole enamasti
vıimalik kindlaks teha, vaid arheoloogiliste leidude abil vıib mingil m‰‰ral asustuse algust
dateerida. K¸lad tekkisid enamasti ¸hest talust jagunemiste teel, kuid vıimalik on ka
variant, kus mitme talu maad pandi kokku ning siis jagati teisel moel ‰ra.
K¸lal oli kolm tunnust ñ ta oli hoonete kogum, tal oli ¸hine territoorium ehk
k¸lasaras ning tal oli olemas k¸lakogukond. ‹hine territoorium ehk k¸lasaras koosnes
pıllumaast, vısa- vıi metsapıllut¸kkidest, heinamaast, metsast. Mets ja karjamaa olid
¸hiskasutuses, kogu k¸la vıis teha metsas puid. Kıikidel kogukonna liikmetel oli sarase
territooriumil ıigus teha pıldu. Kui oli tugev talu, kus oli palju mehi, siis nad harisid
k¸last kaugemal maid ning tegid metsapıllud. Sellisel moel tekkis juurde ¸ksik- ehk
hajatalusid. Kui p‰rijaid oli palju, siis asus mıni noorematest vendadest sinna elama.
Hajatalu vıis asuda ka k¸lasarase territooriumil. Tihti oli hajatalu kirjutatud allikas k¸la
alla, seep‰rast on neid raske eristada. ‹kskord on sama hajatalu allikates ¸he k¸la,
teinekord teise k¸la all, kuigi ta kohta ei vahetanud.
K¸la ei saanud tollal kasvada, sest maad olid jagatud ja valitsev oli ¸leribasus. Kogu
k¸la pıld oli jagatud mitmesse suuremasse ossa ja iga osa omakorda t¸kkideks (ribadeks).
Eesm‰rk oli n‰htavasti vırdsustamine, kuna maad olid erineva kvaliteediga. Mınes kohas
oli n‰iteks ˆˆk¸lmad vıi kevadised ¸leujutused. Selline vıimalus, et mıne talu kogu vili
ikaldus, oli selles s¸steemis haruldasem. See oli ka k¸lale kergem, kuna muidu oleks
pidanud k¸la aitama sellel talul talve ¸le elada. Selline pıldude jaotus oli tavaline kuni
talumaade kruntimiseni 19. sajandi teisel poolel. ‹hel talul vıis olla umbes 20 ja
rohkemgi pıllut¸kki. Rahvatraditsioonis on ette heidetud, et sellisel puhul pidi tˆˆd
tegema korraga, muidu j‰‰di oma osast ilma, sest k‰rmemad korjasid saagi eest ‰ra.
K¸lakogukond korraldas kogu k¸la elu, majandusasju, kuid ka perede vahelisi k¸simusi.
Suhtles ka teiste kogukondadega heinamaade kasutamise k¸simuses jne.
Liivimaal (Lıuna-Eestis) algavad maarevisjonid ñ allikad, kus on kirjas talud ning
nende peremehed ja andmed talude suuruse ja koormiste kohta ñ 1582. aastast. Eestimaal
(Pıhja-Eestis) on s‰ilinud ka varasemaid, n‰iteks Harju- ja J‰rvamaal 1564. aastast, osade
L‰‰nemaa piirkondade kohta ka 16. sajandi I poolest. Mıningaid ¸ksikuid leidub veelgi
varasemast ajast, kuid need hılmavad v‰ikseid piirkondi. Revisjone korraldati ¸ldiselt iga
mınek¸mne aasta j‰rel, kuid omavahel taluperemeeste andmeid reeglina siduda ei saa (st
ei saa kindlaks teha, kas uus peremees oli eelmise poeg vıi oli sinna tallu mujalt sisse
tulnud). Massilisemalt koostati maarevisjone 1720. aastatest nii Eesti- kui ka Liivimaal.
Peale maarevisjonide on vıimalik kasutada ka kaarte, mida leidub paljude
piirkondade kohta juba 17. sajandi teisest poolest ning millel endil vıi nendega koos kirja
pandud kirjeldusraamatutel on enamasti kirjas ka talude loetelud. 18. sajandist on aga
kaarte v‰ga v‰he, sajandi lıpust on Saaremaalt maade reguleerimistˆˆde ajal koostatud
kaardid.
1782. aastast alates on revisjonimaterjal s‰ilinud hingeloendite n‰ol. Esimeste
hingeloendite puhul on veel t‰pselt kirjas, kuidas k¸la v‰lja n‰gi ñ vabadikud jne. Kuid
viimased kolm hingeloendit (1834-1858) talude osas toimunud muutusi tihti ei kajasta
ning uued inimesed on lihtsalt pandud vanade talude alla. N‰iteks kui mıisapiirkonda on
tulnud inimesi juurde, siis on nad kıik viimase talu alla kirjutatud. Kohati on
hingeloendid t‰iesti ¸mber struktureeritud, ¸htekokku on kirjutatud n‰iteks kıik ¸he
Kohati on kasutatud on ‹lle Tarkiaise loengu ìK¸la ajaloo uurimisestî (Eesti Ajalooarhiivis, 19.05.2005)
konspekteeritud teksti.
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perekonnanimega inimesed vıi on eristatud numbritega (talude nimesid tihti, eriti
Pıhja-Eestis, kirjas enam polegi) pered, mitte aga talud vmt. Sellisel juhul on tegu
arvestustaludega ning need ei kajasta reaalselt inimeste koos elamist ja talu majandamist.
Oma aruandes oleme sel puhul vajadusel kasutanud terminit pere.
Samuti tuleb arvesse vıtta, et p‰rast talupoegade isiklikku vabastamist (Eestimaal
1816, Liivimaal 1819) ei kajasta hingeloendid enam alati tegelikku elukohta. Peremees ja
sulased elasid k¸ll vastavas talus, kuid ìstaatusetaî inimesed vıisid elada mujal taludes vıi
hoopis tˆˆtada mınes linnas vıi vabrikus. Sel juhul on tegemist fiktiivse rahvastikuga
talus ning reaalset elanikkonda peab uurima kırvutamisel kirikuraamatutega. See vıib olla
olenevalt piirkonnast ¸sna ajamahukas vıi kohati ka vıimatu (kui kirikuraamatutest on
s‰ilinud vaid meetrikaraamatud ning kui sinna ei pandud elukohana kirja talunimesid, vaid
mıisa vıi k¸la nimi).
Kaardimaterjal on sellest ajast rikkalik, 19. sajandi esimesel poolel viidi l‰bi mitmel
pool maade mııtmine. Paljudes kohtades ei olnud enam v‰iksemaid ribasid, vaid pikad
nˆˆrimaad. Vısamaade arvelt laiendati pılde.
Talude kruntimııtmine on t‰htis just k¸lade uurimise seisukohalt. Tihti k¸la uurija
ei tea algul, et k¸la on olnud krunditud, vaid on ˆeldud, et see on pıline talu. Kaardi j‰rgi
aga n‰htub, et tegemist on alles kruntimisj‰rgse talukohaga. Kruntimine on seotud ka
v‰lja ostmisega, tavaliselt krunditi talu ‰ra enne v‰lja ostmist. Mınedes kohtades on
j‰‰nud k¸ll k¸la kruntimata (n‰iteks Laiusel Lıpe k¸la krunditi alles 1940. aastatel), kuid
seda juhtus harva, tihemini kroonumıisades. Kruntimine pıhjustas v‰ga suuri muudatusi.
Talud ¸he k¸la piires hajutati, majad viidi tihti koos elanikega teise kohta, kus nende
maad asusid. Tekkis ka uusi talusid. K¸la sarase saab tolle aja kaartidelt k‰tte, kuid
heinamaad vıisid veel olla mitmek¸mne kilomeetri kaugusel ning need kaartidel alati ei
kajastu. Seega talude asukohad tollal muutusid ning praegused talukohad on enamasti
kruntimisj‰rgsed. Talusid tihti ka jagati, ¸hest suuremast tekkis mitu v‰iksemat talu ning
seetıttu vıib olla ¸sna aeganıudev uurida, milline mitmest samanimelisest on kıige
vanem, n-ˆ algtalu.
Talude p‰riseks ostmine algas 1820. aastatel, kuid oli massilisem 19. sajandi teisel
poolel, mınes piirkonnas ka 20. sajandi algul. P‰riseks ostmiseni oli tegemist
renditaludega, mille eest maksti mıisale algul teorenti, selle kaotamisel 1868. aastast
raharenti. Osad talud maksid raharenti juba ka varem. P‰riseks oli ostetud enne
maareformi 51 640 talu keskmise pindalaga 34,1 ha. Kıige v‰hem oli p‰riseks ostetud
kohti Virumaal (29%), kıige rohkem Saaremaal (55%). Rendikohtadena olid enne
maareformi talupoegade k‰es 23 023 talu keskmise pindalaga 24,2 ha ehk kokku 31,1%
taludest.
1919. a maareformiga vıırandati Eestis 1065 mıisa vm maavalduse (pankade,
kirikute, seisuslike asutuste) maad. Maad jagati aegamˆˆda 56 239 uueks asundustaluks.
Pıhiosa maadest jagati 1919.-1923. a. 28,3% vıırandatud maast kasutati asundustalude
rajamiseks ning senistele taludele juurdelıigete jaoks. 23,7% j‰eti mıisamaade rentnikele
ning 48% anti metsapeavalitsusele. 26,3% asundustaludest l‰ks algselt peremehelt
teistesse k‰tesse. Lisaks vıimaldati alates 1927. aastast endiste mıisade 23 023 rendikohta
rentnikele soodsalt ‰ra osta.
Tekkis ulatuslik v‰ikeomanike kiht ning maareformi otseseks tıukejıuks olnud
terav maan‰lg sai suuremas osas rahuldatud. Maareform v‰hendas oluliselt maata rahva
osakaalu ning ka vıimalikke sotsiaalseid pingeid p‰rast I maailmasıda. Eesti talu
keskmine suurus oli 23 ha, rajatud asundustalude keskmiseks suuruseks kujunes 16,4
hektarit.
Soovitame lugeda:
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A. H. Tammsaare. Tıde ja ıigus. I kˆide. 19. sajandi II poole taluelu briljantne
kujutamine.
Eesti talu. Koguteos sınas ja pildis. Lund, 1959. 200 lk. Populaarne ¸levaade l‰bi
aegade ñ hoonetest, talutˆˆdest, kommetest. 60 lk teksti, 140 lk fotosid (peamiselt
iseseisvusajast).
Eesti talurahva ajalugu. Tallinn, 1992. 656 lk. Teaduslik k‰sitlus talurahva vaimsest
ja f¸¸silisest kultuurist, asustuse kujunemisest, suhetest mıisaga jne 13.-19. sajandini.
Eesti rahvakultuuri leksikon. Tallinn, 1995, 20002, 20073. 400 (4132, 4463) lk.
Ents¸klopeediline teatmeteos m‰rksınade kaupa.
Eesti rahvakultuur. Koostajad Elle Vunder, Ants Viires. Tallinn, 1998, 20082. 676
(6002) lk.
A. Ratt. Mında maaviljeluse arengust Eestis l‰bi aegade. Tallinn, 1985. 269 lk.
Kırgkooli ıpikuna mıeldud k‰sitlus pıllumajandusmaa kasutamisest, majanduslikust
ja tehnilisest arengust (tˆˆdest ja tˆˆvahenditest), maaviljeluskultuuridest.
‹lle Liitoja-Tarkiainen. Hajatalud ja k¸lad Pıhja-Liivimaal 17. sajandil. Tartu,
2000. 279 lk. Doktoritˆˆ asustuse kujunemisest, paiknemisest ja rahvastikust.

MƒEOTSA TALU AJALUGU
Vırreldes t‰nap‰evast katastrikaarti 1930. aastatel koostatud kaardiga, selgus, et kohal,
kus praegu asub M‰eotsa talu, asus varem M‰llo nr 23 talu. Arhiiviinfos¸steemi AIS
otsinguga leidsime, et olemas on Saadj‰rve mıisast eraldatud maakoha M‰eotsa nr A-32
kinnistutoimik. Tegemist oli asundustaluga, mille asukoht ei ole hetkel selge, kuid ta ei
olnud ta kohal, mis on praegune M‰eotsa. Talu nimemuutus vıis toimuda sellep‰rast, et
kunagise M‰llo ja praeguse M‰eotsa piirid t‰pselt ei kattu. V‰hemalt 1940. aastani oli
kasutusel vaid M‰llo talu nimi.2
M‰llo talu asus Tartu maakonnas ƒksi kihelkonnas Saadj‰rve mıisapiirkonnas. ƒksi
koguduse meetrikaraamatud (kronoloogiliselt peetud s¸ndide, surmade ja abielude
registrid) algavad 1725. aastast, personaalraamatud (perekonnaraamatud) aga 1830.
aastast. Neist varasemad on peetud talude kaupa, mis vıimaldavad saada ¸levaate ka talu
elanikest vastaval perioodil, kuid nende kasutamine vıib mahukuse tıttu olla
aeganıudev. Hilisemad personaalraamatud on peetud juba elanike t‰hestikulises
j‰rjekorras. Aastaist 1782-1858 on hılbus talude elanikkonna kohta saada ¸levaade
hingeloendite abil, mis on Saadj‰rve mıisa puhul s‰ilinud vaid osaliseltñ puuduvad
hingeloendid aastatest 1782, 1795, 1816 ja 1826. 18. sajandist on vıimalik peamiste
allikatena kasutada ka adramaarevisjone aastaist 1721-1758, mis mainivad talude
peremehi ja elanike arvu. M‰llo talu ajaloo uurimist hılbustas see, et s‰ilinud on
Saadj‰rve mıisa arhiivifond.
Paljudes piirkondades on vıimalik talude elanike andmeid saada ka 1866. a
moodustatud vallavalitsuste materjalidest (eelkıige vallaliikmete nimekirjadest, mida peeti
reeglina alates aastast 1874), kuid Saadj‰rve vallavalitsuse tsaariaegseid materjale pole eriti
s‰ilinud (s‰ilinud on vaid ¸ks kassaraamat). Esimesest iseseisvusajast pole Saadj‰rve
vallavalitsuse materjale ¸ldse s‰ilinud. See tingib ka M‰llo talu ajaloo uurimisel andmete
saamiseks napimad vıimalused. Vıimalik on k¸ll kasutada teisi materjale sellest
perioodist, mida s‰ilitatakse keskasutuste materjalide hulgas. N‰iteks Tartu maksuameti
fondis on olemas elanike nimekirjad 1920.-1930. aastaist ning tuludeklaratsioonid.
M‰llo talu asukoht on eri allikates kirja pandud erinevalt. Tegelikult oli tegu hajataluga,
mis ei kuulunud seega ¸hegi k¸la alla. Mınes allikas on M‰llo talu kirjas Kıduk¸la,
mınes Metsk¸la all, samuti on teda liigitatud metsatalude hulka.
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Kıduk¸last p‰rinevad vanimad teadaolevad andmed 1476. aastast. Vanimatest poola
revisjonidest 1582. aastast on teada viie peremehe ning ¸he vabadiku nimi, kuid nende
nimed ei seostu sada aastat hiljem samas elanud peremeeste nimedega. 1638. a revisjonis
on kirjas Wannerkylle k¸la, mida ‹lle Liitoja on samastanud Kıdu- ehk Metsk¸laga. Sel
ajal elasid k¸las vaid kolm meest: Ligo Jaschka Viljandimaalt, Teep Heinrich P‰rnumaalt ja
Brussell Hanss oli kohalik, kuid asunud hakanud seda maad harima vaid aastat varem. Ka
nende lisanimed ei seostu pool sajandit hiljem kirja pandutega, seetıttu vıib arvata, et
Metsk¸la elanikkonna juured ei ulatu seal k¸las 17. sajandi keskpaigast kaugemale. Enne
seda oli sıdade ning raskete elutingimuste tıttu elanikud mitu korda vahetunud.3
1688. a rootsi revisjonis on Metsk¸la all kirjas k¸ll ¸heksa talumeest, kuid mitte ¸hegi
ees- ega lisanimi polnud Mell. Aastatel 1731 ning 1738 on peremees Metzk¸ll Mell
kasutanud 1688. aasta Kodde Martíi talu maad. ‹sna tıen‰oliselt on M‰llo talu nimi
tekkinud just selle peremehe (Metsk¸la M‰ll~Mell, om. M‰llu~Mellu) j‰rgi. Vıib arvata,
et ta oli asunud k¸lla elama p‰rast Pıhjasıda. Aastail 1721 ja 1723 elas k¸las peremees
Laso Mell. Kuna tema andmed k¸mmekond aastat hiljem enam ei esine, on usutav, et
temast sai selleks ajaks Metsk¸la M‰ll.4
1721. a on revisjonis kirjas, et Laasu M‰ll ei olnud revideerimise ajal kohal, kuid elas
vastasutatud talus (neu gesetzt) ning tal oli kolm koormistevaba aastat. Kuna vabu aastaid
antigi tavaliselt kolm, siis vıib talu rajamise aastaks lugedagi 1720 vıi 1721
(revisjoniandmed on kirja pandud 30.01.1721). Ta talul oli kokku 1/8 adramaa suurune
maa, millest pool oli ¸les haritud, pool aga veel sˆˆtis. Tema talus elasid ¸ks t‰isealine
mees ja ¸ks naine ning kolm alla 15-aastast last. Talus oli ¸ks h‰rjarakend (st kaks h‰rga)
ning ¸ks lehm. Metsk¸las oli veel ¸ks teine vastasutatud talu, kuid teised olid juba varem
olemas olnud.5
M‰llu p‰ritolu pole vıimalik teada saada, k¸ll aga vıib arvata, et ta oli kohalik. Nimelt
sada aastat hiljem, kui talupoegadele pandi perekonnanimed, pandi nimed Mell, Mall,
M‰ll, M‰llo jt samat¸velised nimed kıige enam just Tartumaal (sh ka Lıuna-Tartumaal),
samuti Pıltsamaa ja Pilistvere khk-s ja ka mujal, kuid seal juba v‰hem levinuna. Seega on
eesnimi M‰ll kıige enam levinud olnud just Pıhja-Tartumaal ning Vınnu khk-s ning ka
Laasu M‰ll oli seega tıen‰oliselt sellest piirkonnast.6
1731. aasta maarevisjonis on Metsk¸la k¸las kirjas peremees Metzk¸ll Mell. Arvestades
tema naabertalude nimesid, mis on hilisemateski allikates samad (Kıdu, Puutsa, Saare jt),
vıib ¸sna kindlalt ˆelda, et tegu oligi hilisema M‰llo taluga. Talu kasutas 1/16 adramaad
ning 1/8 oli veel sˆˆtis. Selle j‰rgi oli talu umbes Metsk¸la keskmine, sˆˆtis maid oli 20
talust t‰pselt pooltel.7
Pıhja-Tartumaa talude teatmiku j‰rgi Metsk¸la M‰llu enam p‰rast 1738. aastat
revisjonides ei esine. Kıde Mardi talu maad kasutasid 1744. a Wirrika Thomas, 1750. ja
1758. a aga Lasu Jurri. Viimase puhul on oluline tema lisanime Laasu kokkulangemine
1720. aastatel kirja pandud Laasu M‰llu lisanimega. Seega oli tegu n‰htavasti sama taluga,
kuid M‰lli~M‰llo lisanime vahepeal ei kasutatud. Vıimalik, et kirikuraamatutes see
esineb, kuna sealsed lisa- ja talunimed ei kattunud alati maarevisjonides kirjas olevatega.
1758. aasta adramaarevisjonis ei ole kogu Saadj‰rve mıisas all kirjas ¸htegi M‰llo talu ega
ka ¸htegi peremeest, kelle nimi oleks M‰ll. K¸ll aga esineb ƒksi koguduse 1762. a
armulaualiste nimekirjas M‰llo Hinrik Saadj‰rve mıisast.8

Pıhja-Tartumaa talud. Lk 587; Die Revision Livlands 1638. S. 210-1.
Pıhja-Tartumaa talud. Lk 587-8.
5 RGADA.274.1.171-2:137, :140, L 635p-6, 638p-9.
6 Onomastika NET. 01.05.2010.
7 EAA.567.3.15:4, L 2p-3.
8 Pıhja-Tartumaa talud. Lk 588; RGADA.274.1.239/5:16-23, L 510p-6; EAA.1266.1.126:31, L 30p.
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Kuigi 1795. aasta hingeloendit ei ole Saadj‰rve mıisa kohta s‰ilinud, saab tollal talus
elanud meeste kohta mıningaid andmeid 1811. aasta hingeloendist. Talus oli ilmselt
peremees Mello Hindrich (*ca 1760), temal oli poeg J¸ri (*ca 1793). Lisaks olid talus sel
hetkel ka kolm sulast.9
1805. oli talu peremees j‰tkuvalt Mello Hindrich. Varaseim Saadj‰rve mıisa kohta
s‰ilinud hingeloend p‰rineb alles aastast 1811. Selle aasta hingeloenduse omap‰ra on see,
et kirja pandi vaid meeste andmed. Loendis on eraldi osana Ñhajatalud metsasì ning seal
esineb talu nr 27, mille eelmine peremees M‰llo Hindrik oli n¸¸dseks luumurru (Bruch)
tıttu kirjas santide ning tˆˆvıimetute seas. N‰htavasti elas ta siiski talus edasi, santide
hulka pandi ta kirja lihtsalt maksuvabastuseks. M‰llo talus elasid tema pojad J¸ri (*ca
1793), Jaan (*ca 1798) ja Hans (*ca 1805). Peremeheks oli Hindriku asemel saanud Mello
Ado (*ca 1781), kes oli 1795. a ka n‰htavasti talus elanud, kuid oli hingeloendist v‰lja
j‰‰nud (ist ¸bergangen). Ado oli talus kahe pojaga. Lisaks neile talus rohkem inimesi
hingekirjas ei olnud (kokku oli hingekirjas kuus meest) ñ varem talus hingekirjas olnud
kolmest sulasest ¸ks suri ca 1803 ning teised kaks kirjutati ¸mber teistesse taludesse.
Kindlasti aga elas talus veel naisterahvaid, kelle andmeid sel aastal kirja ei pandud.10
1811. aastaks oli M‰llo lisanimi Saadj‰rve mıisas levinud mujalgi. N‰iteks Praaklima
k¸las oli tollal peremees Seppa Mello Ado (*ca 1742, +ca 1810). N‰htavasti oli ta M‰llu
poeg kuid pole sugugi selge, kas tegu oli Metsk¸la M‰lluga. Hajatalude hulgas olevas
Kıdu J¸ri talus elas samal ajal sulane M‰llo Hans (*ca 1783), kes oli sinna tulnud
l‰hedalasuvast Muhulase talust. Temagi vıis olla M‰llu poeg.11
Kuigi 1816. aasta hingeloendit ei ole Saadj‰rve mıisa kohta s‰ilinud, saab selle kohta
mıningaid andmeid 1834. aasta hingeloendi pıhjal. 1816. a vıis peremees olla juba kas
eelmise peremehe Hindriku poeg J¸ri vıi ka 1811. a peremees Ado, kes sai hiljem
perekonnanimeks Otza. J¸ri oli tollal 22-aastane ning seetıttu pole kindel, kas ta oli
asunud ¸ksi talu pidama. Hiljemalt 1818 oli aga Mello Jurri juba peremees.12
J‰rgmine Saadj‰rve kohta s‰ilinud hingeloend p‰rineb aastast 1834. Sel hetkel oli
M‰llo 27 talus hingekirjas kokku 27 inimest. Talu peremees oli J¸ri Hindriku poeg Mello
(*ca 1794) ning ta oli talus hingekirjas ¸hes pereliikmetega ñ naine Anu (*ca 1796), pojad
Jaan (*ca 1815), Hans (*ca 1819) ja Ado (*ca 1828) ning t¸tred Liisu (*ca 1823), Leenu
(*ca 1825) ja Mari (*ca 1831). Lisaks olid talus veel hingekirjas tema isa teine naine ning
tema vennad. Nende isa Hindrik suri ca 1833. M‰llode perest oli talus seega 17 inimest.
Varem talu peremees olnud Ado Ado poeg Otsa kirjutati kahe hingeloendi vahepealsel
ajal ¸mber sama mp-a tallu nr 4. Sulane J¸ri, kes sai perekonnanimeks Pern, oli talust
lahkunud, juurde olid tulnud perekonnad vıi ¸ksikud inimesed perekonnanimedega
Pustus, Kork, Kesk¸ll, Mˆlder ja Mallatz.13
1839. aastal koostatud R¸ckeri kaardil on M‰llo talu asukohas vaid mets. Kuigi kaart ei
ole kıikide hajatalude osas absoluutselt t‰pne, on tegemist huvitava asjaoluga. See vıis
olla tingitud sellest, et piirkonna hajatalud on kaardile m‰rgitud vaid ¸he taluna. V‰listada
ei saa ka asukoha muutust, kuigi 19. sajandil toimunud maade kruntimine hajatalude
asukohta ¸ldiselt ei muutnud.14
Saadj‰rve mıisa 1850. aasta hingeloendis leidub Metsk¸la k¸la osas juba kaks M‰llo
talu ñ M‰llo 27a, mille uus nimi oli M‰llo Ado ning M‰llo 27b, mille uus nimi oli M‰llo
Hansu. Toome siit talude kohta andmed ‰ra kahes eraldi lıigus.
EAA.1865.2.163/8:14, :19, L 13p, 18p.
Pıhja-Tartumaa talud. Lk 589; EAA.1865.2.163/8:14, lk 13p.
11 EAA.1865.2.163/8:10, :15, L 10, 15.
12 Pıhja-Tartumaa talud. Lk 589; EAA.1865.2.164/7:23, L 23p-4.
13 EAA.1865.2.164/7:23-24, L 23p-5.
14 Specialkarte von Livland (1839). Olemas ka ajalooarhiivi halduspiiride kaardiserveri Kupits
(http://www.eha.ee/kaardidreg/eaagis/) aluskaardina.
9
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M‰llo Ado 27a talus oli hingekirjas kokku 17 inimest ning talu peremees oli eelmise
peremehe J¸ri M‰llo poeg Ado (*ca 1828), kes oli talus hingekirjas ¸hes naise ning
t¸trega. Tema isa J¸ri suri ca 1848, vend Jaan kirjutati ¸mber teise tallu ning vend Hans
kirjutati ¸hes perega ¸mber Sootaga mp-a. Lisaks olid talus veel hingekirjas Ado ıed Anu
(*ca 1838) ja Eva (*ca 1841), tema isaisa [teine] naine Liisu (*ca 1794) ja tema poeg Jaan
M‰llo (*ca 1829). Peale nende olid talus hingekirjas inimesed perekonnanimedega Gˆggar,
Otsa, Kalm, Kermas ja Koppel.15
M‰llo Hansu 27b talus oli aga 1850. aastal hingekirjas 22 inimest ning talu peremees oli
Hans Hindriku poeg M‰llo (*ca 1806), kes oli talus hingekirjas ¸hes perega ñ naine Krııt
Hansu t¸tar (*ca 1814), pojad M‰rt (*ca 1836), Hans (*ca 1839) ja Mihkel (*ca 1846) ning
t¸tred Mari (*ca 1832), Karoline (*ca 1842), Liisa (*ca 1843) ja Miina (*ca 1848). Lisaks
neile oli talus hingekirjas inimesi j‰rgmiste perekonnanimedega ñ Saar, Tehane, Allikırs,
Kork ja Sepa, kuid talu osas oli varem olnud hingekirjas veel mitmeid teisigi perekondi.
Talu peremees Hans M‰llo oli M‰llo talu 1834. aasta peremehe J¸ri vend.16
Kuna talude elanikud on varem olnud kirjas ¸hes M‰llo talus, vıib arvata, et tegelikult
vıis talul olla juba varem kaks majapidamist. Tegu on seega ¸he talu pungumisega, mis
oli ¸sna tavap‰rane.
Saadj‰rve mıisa 1858. aasta hingeloendis on andmed samuti kahe Metsk¸la k¸las
asunud M‰llo talu kohta ñ M‰llo Ado 42 ning M‰llo Hansu 43. Neist esimese peremees
oli n‰htavasti ka varem sellel kohal olnud Ado M‰llo. Talus olid hingekirjas veel
perekonnad vıi ¸ksikisikud Saar, Lechmus, Sammul, Priggel ja Mettis, teised varem kirjas
olnud olid lahkunud. Veidi kahtlust ‰ratab 1852. a K‰rgulast tulnud perekond Priggel,
kelle hulgast vıis olla tulnud talu peremees, kuid seda vıib selgitada kirikuraamatute
kasutamine, hingeloendist see ei selgu. Teise talu peremees oli tıen‰oliselt Hans M‰llo.
Peale tema olid talus hingekirjas perekonnad vıi ¸ksikisikud Wellaotz, Kornet, Sammul ja
Otlik.17
ƒksi koguduse aastate 1857-1869 personaalraamatus on koguduseliikmete andmed
toodud talude kaupa. Metsk¸lla M‰llo talus on peremehena kirjas Ado M‰llo (1828-1859)
kelle lesk Anu (*1829) abiellus 1860 Hans Korjusega (*1839), kellest sai n‰htavasti talu
uus peremees vıi pidas Anu ise talu edasi. Personaalraamatus on andmed ka paljude
sulasrahva esindajate kohta. Teises Metsk¸la M‰llo talus oli peremees Hans M‰llo
(*1804).18
Kuna hiljem oli Saadj‰rve mıisa Kıdu- ehk Metsk¸las vaid ¸ks M‰llo talu, siis
arvatavasti ¸ks M‰llo talu vahetas nime vıi ¸hendati talude maad taas. Selle
kontrollimiseks oleks ilmselt ainsaks allikaks maakaardid, kuid k‰esoleva uurimuse jaoks
neid ei olnud ajaliselt vıimalik kasutada.
Kuna hilisematest ostuandmetest selgub, et talu oli v‰ga suur ja tema ostuhind kırge,
vıiski tegemist olla mılemat hingeloendis kirjas olevat talu hılmava talundiga, mis vaid
hingeloendis oli mingil pıhjusel jaotatud kaheks osaks (n-ˆ poolemaataludeks). Seda
kinnitab rendileping (vt j‰rgmist lıiku), mille j‰rgi oli talul kaks peremeest.
23.04.1865 sılmiti Saadj‰rve mıisas vastava mıisavalitsuse ning peremeeste J¸ri
Korjuse ja Toomas Laasi vahel Rahharendi-Kontraht 30 taalri ning 39 krossi suuruse
v‰‰rtusega M‰llo talu kohta vahemikuks 23.04.1865-23.04.1868. Rentnik pidi iga aasta
eest maksma 181 rubla ja 94 kopikat hıbedat ñ pool summast j¸rip‰eval ning teine pool
mihklip‰eval. Leping ise koosneb peamiselt kıigi lepingute t¸¸ppunktidest (enamasti
seotud kohustustega) ning ajalise piirangu tıttu me neid kıiki aruandesse ei lisanud.
Rentnik pidi nt taluhooneid heas korras hoidma ning pıllud harima ja lisatud on, et M‰llo
EAA.1865.2.166/7:29-30, L 28-9.
EAA.1865.2.166/7:30-32, L 29-31.
17 EAA.1865.2.167/7:32-35, L 32p-6.
18 EAA.1266.1.69:336, :339, L 348p-9, L351p-2.
15
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talu rentnikud pidid niidu igal aastal vısast puhta hoidma. Tuleva aasta tˆˆdest pidi ‰ra
tehtama: rukkikırs pidi olema k¸ntud ning poole aasta ahjo k¸ttus pidi olema j¸rip‰evaks
taluıue peale v‰lja veetud.19
Lisaks vıisid rentnikud metsamaad igal aastal k¸nda nii palju kui nad k¸nda ja sittata
jıuavad. Kıigi ınnetuste (nt piksest tekkinud tulekahju ja loomade suremine) kahju tuli
oma kulu ja varaga kanda. Kui viimasel rendiaastal ei ole leping kummagi osapoole poolt
¸heksa kuud enne selle lıppemist kogukonnakohtu ees ¸les ˆeldud, pikenes leping
seaduse j‰rgi veel kolme aasta vırra. Huvitav on lepingus punkt, et kui k‰es on rentniku
viimane rendi aasta ning ta plaanis talu k‰est ‰ra anda, pidi ta tolle aasta esimesel
veebruaril uuele rentnikule pole ellomajja nink tallo honid ning koddasid ka polilde pruukmises
j‰tma. Kui rentnik enne rendiaja lıppu peas ‰rrakoolma, siis j‰id kıik nıudmised tema
p‰rijate peale ja kui p‰rijad tahtsid seej‰rel talu edasi pidada, pidi mıis selleks ka loa
andma.20
Lepingu lıpuosas on ‰ra toodud ka lisapunkt, mille j‰rgi pidi rentnik igal aastal
kogukonnakohtu ees kinnitama, kas ta soovib mıisale maksta renti Ñselges rahasì vıi
tahab teha selle eest mıisale p‰evi. Teop‰evade eest arvestas mıis raha j‰rgmiselt:
S iga j¸rip‰evast mihklip‰evani tehtava hobusep‰eva eest 50 kopikat;
S iga hobusep‰eva ning suvise jalap‰eva eest 30 kopikat;
S iga mihklip‰evast j¸rip‰evani tehtava talvep‰eva eest 25 (hobusega) vıi 15 (jala)
kopikat.21
Mılemad rentnikud tegid lepingu alla oma nimede j‰rele kolm risti. Leping kinnistati
Tartus 12.06.1865.22
1887. a plaanis talu p‰riseks osta Juhan Jıgar, kellega mıisah‰rra sılmis ka eellepingu.
Siiski tema talu ostmiseni ei jıudnud ning 24.02.1888 sılmiti Saadj‰rve mıisas
vakuraamatu j‰rgi 37 taalri ja 21/112 krossi v‰‰rtuse M‰llo 23 talu Ñkaubakontrahtì
kadunud mıisah‰rra von Koskulli p‰rijate ja Kaarel Juhani p Jıgari vahel ning ostja sai
7200 rubla suuruse ostuhinna eest taluaseme koos hoonete ja muu tarwitustega nii, nagu see
1882. aastal kaardi peale ¸les pandud oli. Talu ostuhind jagunes j‰rgmiselt:
S h¸poteek suuruses 2800 rubla hıbedat;
S 800 rubla oli m¸¸jale juba ‰ra makstud;
S j‰‰nud summa 3600 rubla hıbeda anti v‰lja 18 vılakirja (need tuli tasuda iga aasta
esimeseks aprilliks, esimene 01.04.1891).23
Lepinguga tıotas ostja 23.04.1888 taluhooned Riamaa (st Liivimaa) vastastikuses
ìtulekassasî ¸les vıtta. Lisaks vıttis ostja endale peale leppimise Ñvana peremehegaì ja
talle selle tasumise, mis tal lepingu vıi seaduse j‰rgi kohast lahkumise eest nıuda vıis olla
(ostja vastutas selle eest ¸ksinda). Ostja pidi maksma eelmisele rendiperemehele 335 rubla
ja 10 kopikat ning lisaks pidi tasuma ka uste hingede, k‰epidemete ja lukkude eest.24
Veel kohustus ostja vastavalt seadusele muretsema talu raudvara, mille peal vılga ei
seisnud ñ neli hobust, 13 tıbrast ja 27 vakka suviviljaseemet. Lepinguga kohustus ostja
tagama seda, et kıik vıivad k‰ia mˆˆda talu maadele j‰‰vaid teid ning karjatanumaid, mis
on kaardile m‰rgitud, ning et ta hoiab korras kıik talu piires olevad teed, sillad ja kraavid.
Lepingule kirjutas Kaarel oma k‰ega nime alla.25
Lisaks sisaldab leping ka mitmeid andmeid, mida me aruandesse ei lisanud ñ nt
t‰psemad andmed vıla tasumise kohta, mitmed lepingus kirjas oleva t¸¸ptekstid jne.26
EAA.1392.1.44.
EAA.1392.1.44.
21 EAA.1392.1.44.
22 EAA.1392.1.44.
23 EAA.1392.1.44.
24 EAA.1392.1.44.
25 EAA.1392.1.44.
26 EAA.1392.1.44.
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Kuni talu p‰riseks ostmiseni oli tegu renditaluga ning tema omanik oli Saadj‰rve mıis.
Saadj‰rve mıisa omanikud olid aastast 1628 kuni 18. sajandi lıpuni von Wrangellid.
Abielude kaudu (st naisliinis p‰rimise kaudu) jıudis mıis 1808. aastaks von Koskullide
omandusse, kellele mıis j‰i 19. sajandi lıpuni, minnes abielu kaudu von H‰ckelitele,
kellelt mıis 1919. a ka vıırandati. Seega tegelikult kuulus Saadj‰rve mıis aastail 16281919 pidevalt ¸hes liinis perekonnaliikmetele, kuigi abiellumiste tıttu perekonnanimed
olid erinevad.27
T‰iendava uurimusega on vıimalik aruandesse lisada veel andmeid talu m¸¸gi- ja
kinnistutoimikust (nt eellepingu, laenude, vılgade ning h¸poteekide andmeid,
m¸¸gitoimikus leiduvad veel vılgade tasumise kviitungid, talu arveraamat jmt). Toome
siinkohal ‰ra l¸hidalt mıned olulised punktid neist toimikutest:
S M¸¸gitoimikus leidub ka andmeid talu ostnud Juhani poja Kaarli asjaajamistest talu
rentnikega (sh kohtus).
S Talu kinnistutoimik sisaldab endas ka talu maade kaarti aastast 1882.
S 1920. aastal sılmiti Kaarel Juhani poeg Jıgari ning August Hendriku poeg Pallo vahel
ostu-m¸¸gi leping, millega viimane ostis 61,07 tiinu (66,7 hektari) suuruse M‰llo nr
23 talu 175 000 marga eest.
S Kinnistutoimikus olevad hiliseimad andmed p‰rinevad aastast 1935, mil talu omanik
oli j‰tkuvalt August Pallo.28
S‰ilinud on nt M‰llo talu maade kuivaks laskmise plaan (ERA.T-30.4-1.1423).29
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M‰llo (Mello, M‰llo) talu ñ Saadj‰rve mp-s
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ƒksi kihelkond ñ Tartu mk-s
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ARUANDE KOOSTAMISP’HIM’TTED 00202
 Number kıuguaruandes n‰itab isiku asukohta
kıukude tabelis. Number/t‰ht j‰reltulijate aruandes on
lihtsalt j‰rjekorranumber.
 Kıugutabelis toodud aastaarvud vıivad olla
ligikaudsed. T‰psemalt on see kirjas vastava isiku
andmetes pıhitekstis.
 Kliendi antud andmed, millele pole otsitud dokumentaalset tıestust, kuid mida on vaja aruande selguse
tıttu (nt isikute seostamise ja surma kohta) esitada, on
lisatud aruandesse {loogelistes sulgudes}.
 Aruandes on toodud vaid isikud, kelle andmete
esitamine on vajalikud ¸lesande t‰itmiseks. Kuna
reeglina saab vabalt kasutatavatest allikatest ¸he
perekonna/isiku andmeid koos kuni 1930. aastateni,
on hilisemad andmed juhuslikud. St aruandesse ei
kanta kliendi esitatud andmeid tema l‰hisugulaste
kohta.
 Allikates esinenud ebaharilikud vıi ebakorrektsed
nimekujud
(n‰iteks
Alferd)
ning
muud
kahtlust‰ratavad faktid (n‰iteks kahe lapse s¸ndimine
alla aastase vahega) on alla joonitud.
 Kursiivis esitatud kuup‰ev on vana kalendri j‰rgi.
Uue kalendri kuup‰ev on toodud vaid siis, kui ta on
kasutatud allikates esinenud. Vanast kalendrist uude
arvestamiseks tuleb 19. saj kuup‰evale lisada 12, 20. saj
kuup‰evale 13 p‰eva.
 Kıikidele aastaarvudele, mis esinevad allikates ilma
kuup‰evata (v.a juhtudel, mis on mainitud allpool) vıi
mis on arvutatud vanuse j‰rgi, on ette lisatud ëcaí. See
vıib erineda tegelikust mitu aastat (haruldased pole
eriti 18. sajandi puhul koguni 5-7 aastased erinevused).
T‰pne aeg on enamasti leitav lisaotsinguga. Kui
meetrikas pole kuup‰evi (kohati kuni 1833. a-ni), on
see eraldi m‰rgitud.
 Kursiivis esitatud tekst on otsene tsitaat allikast.
ìJutum‰rkidesî esitatud tekst on parafraseeritud vıi
tılgitud tsitaat.
 Aastaarve tuleb lugeda j‰rgmiselt:
-1805- Fakt on tıene v‰hemalt aasta 1805 kohta,
tıen‰oliselt kehtib see ka varasemate ning hilisemate
aastate kohta, kuid see pole kasutatud allikatest
selgunud.
1805- Fakt on tıene v‰hemalt aasta 1805 kohta,
tıen‰oliselt kehtib see ka hilisemate aastate kohta,
kuid see pole kasutatud allikatest selgunud.
-1805 Fakt on tıene v‰hemalt aasta 1805 kohta,
tıen‰oliselt kehtib see ka varasemate aastate kohta,
kuid see pole kasutatud allikatest selgunud.
-1795-, -1811- Fakt on tıene v‰hemalt aastate
1795 ja 1811 kohta, tıen‰oliselt kehtib see ka
vahepealsete ning vıimalik, et ka varasemate ja
hilisemate aastate kohta, kuid see pole kasutatud
allikatest selgunud.

-1895-1911-

Fakt on tıene
v‰hemalt aastate 1895 kuni 1911
kohta, tıen‰oliselt kehtib see ka
varasemate
ning
hilisemate
aastate kohta, kuid see pole kasutatud allikatest
selgunud.
1811/1816 S¸ndmus on toimunud ajal, mis j‰‰b
vahemikku 1811 kuni 1816.
<1754 S¸ndmus on toimunud enne aastat 1754
(st kuni aastani 1753, kuid mitte enam aastal 1754).
>1857 S¸ndmus on toimunud p‰rast aastat 1857
(st alates aastast 1858, kuid mitte veel aastal 1857).
 Eesnimi ñ Esitatud on normaliseeritud (t‰nap‰evane,
h‰‰ldusp‰rane) nimekuju. Kıik kasutatud allikates
esinenud nimekujud (sh normaliseeritud nimega kattuv)
on antud sulgudes. S¸nnikandes (kui seda on kasutatud)
esinenud nimekuju on t‰histatud m‰rgiga *,
abielukandes oo ja surmakandes +. Kui nimekujude
hulgas esineb selliselt t‰histatud nimi, siis on vastavalt
s¸nni-, abielu- vıi surmaandmed saadud primaarsest
allikast selle s¸ndmuse kohta (meetrikasissekanne vıi
akt). Teistel juhtudel on vastava s¸ndmuse aeg ja koht
saadud sekundaarsest allikast ning see ei pruugi olla
t‰pne.
 Perekonnanimi ñ Esitatud on perekonnanimi tema
viimasel
teadaoleval
vıi
levinuimal
kujul.
Perekonnanime kıik kasutatud allikates esinenud
variandid on n‰idatud aruande lıpus. Perekonnanime
pole esitatud, kui pole kindlaks tehtud isiku elamist
p‰rast 1826. aastat Liivimaa kubermangus vıi p‰rast
1835.
aastat
Eestimaa
kubermangus,
mil
perekonnanimede panek vastavas kubermangus
lıpetati. Kui pole eraldi m‰rgitud, sai isik aruandes
toodud perekonnanime 1826. (Liivimaa kubermangus)
vıi 1835. aastaks (Eestimaa kubermangus) ning enne
seda oli ta ilma perekonnanimeta (vt. lisanimega
eesnimi).
 Lisanimega eesnimi (esitatud /kaldkriipsude vahel/)
ñ Isiku t‰isnimi enne perekonnanime saamist kujul,
nagu ta allikates esineb. Enamasti koosneb talu nimest
ning eesnimest ning suhtest peremehe vıi
perekonnapeaga (poeg, t¸tar jne). Kıik sellised nimed
on normaliseeritud, talunime allikates leiduvad
variandid on kirjas tabeli lıpus, eesnime allikates
leiduvad variandid on kirjas isiku eesnime j‰rel.
 S¸nd ñ Kui meetrikas (peamiselt enne 1834. aastat)
pole m‰rgitud t‰pset ristimiskohta, on kohaks
m‰rgitud kogudus. Vaderite nimed on esitatud
vıimaluse korral normaliseeritud kujul, seep‰rast tuleb
nende kirjapilti suhtuda reservatsiooniga. Kursiivis
esitatud vaderite nimed on esitatud originaalallika j‰rgi.
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 Abielu ñ Tingimuslik (<) abieluaasta on esitatud
esimese dokumendi aasta j‰rgi, kus abielu on m‰rgitud.
Tegelik abiellumine vıis toimuda aastak¸mneid varem.
 Elulugu ñ Alates 1816. aastast Eestimaa
kubermangus ning 1819. aastast Liivimaa kubermangus
(harva ka varem) ei pruukinud isik elada seal talus, kus
ta ìhingekirjasî oli, seega t‰hendab tekstis esitatud fakt
ì-1850- hk: Matsi talusî, et isik oli seal registreeritud
(hingekirjas), kuid ei pruukinud seal elada. Seda vıib olla
vıimalik kontrollida ainult lisauurimusega, kuid see ei
pruugi lihtsasti v‰lja tulla, kui isik ei abiellunud vıi tal ei
s¸ndinud lapsi nendel aastatel vıi on need s¸ndmused
toimunud kodukogudusest v‰ljaspool. Ilma l¸hendita
ìhkî esitatud andmed on enamasti p‰rit tegelikku
elukohta kajastavatest allikatest. Valla liikmeks olemine
ei n‰ita tihti tegelikku elukohta, koguduse liikmeks
saamine tavaliselt n‰itab.
Naiste kohta pole m‰rgitud tema staatust talus ega
elukohta, kuna see on enamasti otseselt seotud tema
abikaasa andmetega ning selle saab tuletada viimase
eluloost. Kui naine on tıen‰oliselt olnud ise talupidaja,
on see eraldi m‰rgitud. M‰rgitud on naiste teada
olevad eluloolised andmed vallas- ning lesepılves ning
juhtudel, kui on kahtlus, et abikaasad elasid lahus (pms
20. sajandil).
Laste loetelu ei pruugi olla t‰ielik, see oleneb kasutatud
allikatest. Vaid siis, kui see on vastavalt m‰rgitud, on
teada kıik lapsed vıi kıik mingil perioodil elus olnud
lapsed vmt. Kui sellist m‰rkust pole, siis vıis isikul olla
veel lapsi peale aruandes kirjas oleva(te).
Usutunnistuse kohta on teave vaid siis, kui isik polnud
luteri usku. Kuna usku vahetati, on p¸¸tud dateerida,
mis ajal oli isik teist usku.
 Surm ñ Surm vıib olla m‰rgitud ajavahemikuna.
Abielunaiste puhul on m‰rgitud kasutatud allikatest
selgunud viimane kindel (vıi tıen‰oline) teada olev
elusoleku aasta. Surmaaja leidmine vıib olla olenevalt
piirkonnast ja usutunnistusest ajamahukas. Aastatest
1940-1992 surmaaja leidmine vıib olla raskendatud,
kui isik muutis elukohta. Surma pıhjus, mis vıib olla
mitmeti mıistetav, on esitatud ka originaalkeeles.
‹ldiselt kuni 20. sajandini (tihti 1926. a-ni)
matmiskohta surmasissekandesse ei m‰rgitud (v.a
ıigeusu kirikus).
Kasutatud l¸hendid ja m‰rgid
* ñ s¸ndis
(*) ñ ristiti
+ ñ suri
(+) ñ maeti
hk ñ hingekirjutuse s¸steemi j‰rgi
khk ñ kihelkond
mk ñ maakond
mp ñ mıisapiirkond
om ñ kasutatud allikas on nimi omastavas
k‰‰ndes
p ñ poeg
ptk ñ pihtkond

 M‰rkused ñ On m‰rgitud, kui edasiste andmete
leidmine isiku p‰ritolu kohta on tıen‰oliselt
raskendatud (enamasti naiste, kasulaste, sulaste,
mıisatˆˆliste jt selliste puhul). Pole m‰rgitud, kui
lisauuringuga on vıimalik selgitada isiku esivanemaid
veel kaugemale, kuna enamasti on see vıimalik.
 [Nurksulgudes] olev teave on tıen‰oline, kuid
kasutatud allikatest see otseselt ei selgu (nıuab
lisaotsimist).
 Viited
ñ
Viidatud
on
j‰rgmiselt:
Arhiiv.fond.nimistu.s‰ilik:Saaga pildi number, lehe vıi
lehek¸lje nr. Saaga pildi viite olemasolul on vıimalik
viidatud
lehek¸lge
Saaga
keskkonnas
(www.ra.ee/saaga) avada, kopeerides viitekoodi
(n‰iteks EAA.1241.1.23:32) vastavasse lahtrisse Saaga
avalehel. Vajalik on tasuta registreerimine. Kui on
vaid viide ilma kooloni j‰rel oleva numbrita, puudus
allikas aruande koostamise ajal Saagast. Kui
lehe(k¸lje)number puudub, on s‰ilik pagineerimata.
 Perekonnanimede variandid ñ Esitatud on
kasutatud allikates esinenud perekonnanime variandid
kıikide seda nime kandud isikute kohta.
 Kohanimed ñ Talu nimi on esitatud normaliseeritud
kujul, st kirjakeelestatud, tuletades tıen‰olise
t‰nap‰evase nimekuju, vıimalusel on kontrollitud
praegu esinevat nimekuju. Kıik talu nime allikates
esinenud kujud on toodud sulgudes. Nimekujud, mis
pole kindlalt seostatavad antud taluga, kuid tıen‰oliselt
on siiski tegu sama talu vıi selle j‰reltulijaga (n‰iteks
leidsime sarnase nime kaardilt vıi praeguste
katastri¸ksuste nimede hulgas), on esitatud \\ vahel.
Esitatud ei ole vaderite nimedes leiduvate talude
nimesid. Administratiivne jaotus on esitatud kohanime
esinemise aegsena ning ei taotle ajaloolise ¸levaate
andmist, vaid kohanime identifitseerimist.
 Kasutatud allikad - Esitatud on kasutatud allikad
asukohtade kaupa. Arhiiviallikate puhul on kirjas
arhiiviviide, pealkiri ning piirdaatumid. Kui allika
piirdaatumid on kursiivis, siis ei leitud sellest s‰ilikust
teavet uuritavate isikute kohta.
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