!"#$

PATUKUSTUTUSKIRJAST,
ARMULAUALEIVAST JA LAADAST
aablat, oblaat, laat
JÜRI VIIKBERG

E

esti vaimuliku kultuuri sõnavara ja selle päritolu on keeleuurijaid paelunud pikemat aega. Selgitatud on mitmesuunalisi laenusuhteid, tuvastatud on nii kristlikku oskussõnavara (kabel, kirik, klooster, köster, munk,
nunn, pagan, papp, paradiis, preester, rist, ristima, sant, viiruk jpm) kui ka
selle tulekuteid (nt Loorits 1962; Liin 1964; Ariste 1972; Kivimäe 1987; Raag
1987, 1988; Raag, Vanags 2010; Viitso 2006; Ross, Soosaar 2007; Võõbus 2009;
Tarvel 1998, 2013). Jumalakartlikku eluviisi järgima ning pattudest hoiduma pidid ristirahvaks saanud eestlasedki. Leevendamaks koguduseliikmete
hingepiinu ning andmaks neile võimalust meelt parandada, kuulub (katoliku)
kirikuelu juurde piht kui meeleparanduse sakrament, pattude ülestunnistamine vaimulikule ning siiras kahetsemine. Eesti keeles kajastavad seda vanad alamsaksa laensõnad piht (< kasks bichte ’Beichte’) ja pihtima (< bichten
’beichten’), nagu ka osalised tõlkelaenud pihiisa (< bicht-vader ’Beichtvater’),
pihikamber (< bicht-kammer ’Beichtkammer’), pihitool (< bicht-stôl ’Beichtstuhl’) jt. Need sõnad on meie keelde ilmunud kindlasti enne luterlikku usupuhastust, tõenäoliselt XIV–XV sajandil.
Nii mõnigi termin esineb eesti keeles tänapäevani võõrsõna kujul (nt
indulgents, hostia, monstrants, oblaat), mille tähendus ja lähtekeel on teada
(< lad indulgentia, hostia, monstrantia, oblatus) ning üldjuhul sellest teadmisest ka piisab. Alljärgnevas käsitletakse mõne katoliku kiriku ajal eesti keelde
ilmunud mõiste – patukustutuskirja ja armulaualeiva – sõnavasteid (indulgents, aablat, oblaat) ja nendega seotud tähendusnihkeid pärast luterlikku
usureformi.
Aablat. Wiedemanni sõnaraamatut lehitsedes torkab silma sõna aablat (Wiedemann 1869, veerg 65: ºablat, ºablati (d.) ’Oblate’), Tartu-murdeliseks (d. =
dörptsch) märgitud sõna, mille saksa vaste Oblate seostub meie kirjakeeles
võõrsõnaga oblaat ’armulaualeivake’ (VSL). Oblaat on tuttav kõigile armulaualistele. Tegu on püha altarisakramendiga, Kristuse ihu ja verega, mida
kristlastele jagatakse armulaual leiva ja veini kujul, Martin Lutheri sõnutsi
„Armulaud on meile seatud igapäevaseks karjamaaks ja toiduks, et meie usk
ei väsiks ega nõrkeks” (Meie Kirik 2010). Nüüdseks juba ammu arhaismide
!"#
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hulka kuuluva aablat-sõna esmaesinemuse leiame !"#!$% kujul Georg Mülleri
15. jutlusest (11. XI 1603), kus sõna tähenduseks pole aga mitte ’armulaualeib’,
vaid ’indulgents’, mis seostub pattude kustutamisega (Müller 2007: 368–369).
Tõenäoliselt ilmus laensõna eesti keelde juba enne Müllerit, XV–XVI sajandil.
Indulgents. Katoliku kirikus on pattude andeksandmise kõrval võimalik neid
ka kustutada, st kustutada patuteole järgnevat karistust kahetsuse ning kahetsustegude kaudu. Kirik arvas võimaliku olevat patustele, kes oma tegusid
kahetsesid ja meelemuutust tõotasid, püha- ja vagameeste heategude arvel
armu jagada. Selleks hakati XI sajandil paavsti nimel müütama patukaristuse kustutamise kirju ehk indulgentse. XIII sajandil, kui ristisõdadeks vajati
terveid uusi sõdalasvägesid, laiendas paavst patukustutuse kõigile ristisõdijatele ning indulgents sai lisatähenduseks ’ajalike pattude kustutamine heade
tegude täidesaatmisega’ (s.v. Ablaß: Kluge 2002: 4; EWD: 5). Heade tegudena
läksidki arvesse kas raha(annetus) või kirikule osutatud teened (nt osalemine palverännakul või ristisõjas) (ENE 3: 619). Patukustutuskirjade müügist
kujunes kirikule oluline tuluallikas ning XVI sajandiks oli indulgentsidest
saanud eeskätt rahateenimise vahend.1 Nende ostmisega pidi lunastatama nii
veel tegemata patte kui ka isegi juba surnud inimeste patte. Indulgentsidega
äritsemisest sai üks reformatsiooni ajendeid, kui Martin Luther selle 1517.
aastal otsesõnu hukka mõistis (Altof 1987: 57).
Indulgentside müüki reformiti seejärel Trento kirikukogul ning paavst
Paulus III allutas selle kardinalidest järelevalvajate hoole alla. 1567. aastal
kaotas paavst Pius V võimalused indulgentsidega rahalist kasumit teenida,
seevastu indulgentside jagamine usklikele on katoliku kirikule iseloomulik tänini (Indulgents 2014).
Saksa ja eesti vasted. XIII sajandil said ka eestlastest roomakatoliiklased.
Et siinne vaimulik ja ilmalik võim kasutasid ladina ja ka alamsaksa keelt,
tulid uued kristlikud terminid meile nendest keeltest. Ladina indulgentia
’leebus, lahkus, arm(ulikkus)’ sai vanaülemsaksa keeles vaste ablºa# juba IX
sajandil. XI sajandiks olid nii keskülemsaksa abelºaz kui ka keskalamsaksa
1
Luterlase vaatevinklist on tagantjärele selliseid õndsaks saamise püüdlusi narruseks
nimetanud Georg Müller oma 20. juulil 1604 peetud jutluses: „Ißeerranes se Paweste all,
omat ned Inimeße Lapset moºnesarnatze kombe ninck Teh otznuth, [---] Moºnikat omat
muhdsarnast keckÿ mængku mottelnuth ninck sisse sædnuth, kuÿ sæl omat, se Henge
Meß, nÿ monda Peºnikohrma sest v! hest Liºnast se töÿse Liº!"#$%$$&'#$&#()**"+,#-./"+&#!%!01#
Toiwutuße prast ioxnuth. [---] Moºnikadt omat nente Mukade hæ Töh suhre Raha kz heºnese
pohle ostnuth; Moºnikadt omat hend nente Mukade Kappide kz lascknuth maha mattada,
sesama on keick seprast sündinuth, eth næmat omat mottelnuth, eth næmat se lebbÿ tachtsit
Iumala iure tulla.” (’Eriti paavsti ajal on inimlapsed mitmesugust viisi ning teed otsinud,
[---] Mõned on muusugust narrust välja mõelnud ja sisse seadnud, nagu näiteks hingemissa,
jooksnud kuradi indulgentside ning tõotuse pärast mitu penikoormat ühest linnast teise. [---]
Mõned on munkade head teod suure rahaga endale ostnud. Mõned on end mungarüüdega
lasknud maha matta. Kõik see on sündinud sellepärast, et nad on mõelnud, et nad seeläbi
Jumala juurde tulevad.’) (Müller 2007: 394–395). Paar aastat hiljem, 22. augustil 1606
peetud jutluses on ta otsesõnu hukka mõistnud dominikaanlase Johann Tetzeli (1460–
1519), „...q Vnuorschamet geleret, eth lebbÿ se Raha Andmeße, kuÿ kz tæma hellisemeße
lebbÿ, piddi nente Inimeste Henget, sest Pörgku Tulle iergkmeßest erlöset werden.” (’kes
häbenematult õpetas, et inimeste hinged lunastatakse põrgutulest raha andmise ning raha
kõlina läbi.’) (Müller 2007: 684–685).
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ablâte, !#&$ käibel tähenduses ’ajalike pattude andeksand’ ja XIII sajandil
laienes uusülemsaksa Ablaß tähenduseks ’ajalike pattude kustutamine heade
tegude täidesaatmisega’ (Kluge 2002: 4; EWD: 5). Keskalamsaksa ablâte, !#&$
olid need sõnakujud, mida pruugiti ka Vana-Liivimaal.
Eestikeelses tekstis on indulgentsi mõiste registreeritud XVII sajandi alguses, nimelt alamsaksa keelest pärit laensõna !"#!$% (’indulgents’) kujul Georg
Mülleri jutluses (käsikirjas 1603; trükisõnas Reiman 1891 ja Müller 2007). See
pidi siinmail tuttavaks saanud olema küll märksa varem, sest indulgentsidega kauaaegse kauplemise käigus oli alamsaksa !#&$ ’indulgents’ mugandatud
eesti keeles laat-sõnaks. XV sajandiks oli indulgentside müütamine VanaLiivimaal kirikute juures kirikupühadel juba sedavõrd üldistunud, et 1437.
aastal pidas Riia peapiiskop Henning Scharpenberg vajalikuks keelustada
pidulikel päevadel pühades kohtades kauplemine sootuks (Kala 1992: 2253).
Keeld paraku ei mõjunud. Nagu palju hilisemast Balthasar Russowi kroonikast (1584) ilmneb, käidi suviti usinalt ikka kõikidel kirikulaatadel, kusjuures tähtsamateks laadapäevadeks olid 29. juuni (apostlite päev), 8. september
(Maarja sündimise päev) ja 1. november (kõigi pühakute päev) (Russow 1993:
86–87). Pärast reformatsiooni, kui indulgentside müük viimaks lõpetati, jäi
laat-sõna käibele kirikupühadega seotud kauplemispäevade tähistamiseks.
Kiriku juures peeti keskajal laatasid harilikult vastava kiriku kaitsepühaku mälestuspäeval või muu tähtsama kirikupüha aegu. Laadapidamisele oli
oluline kiriku kaitse, mis suurendas kauplemise turvalisust (Anepaio 1996: 8).
Nagu ilmneb Heinrich Gösekeni sõnaraamatust (1660), tähendas XVII sajandil kircko-pehw ’kirikupäev’ nii aastalaata (Jahr marckt) kui ka jumalateenistust (Kirch-Mes) (Göseken 2010: 414).
Seega andsid alamsaksa ablâte, !#&$ ’indulgents’ eesti keelde nii rahva
sekka levinud laensõna laat ’indulgentside müük kiriku juures kirikupühadel’
(Raun 1982: 67; Anepaio 1996: 8; Troska 1998: 236) kui ka kirikumeeste erialasõna !"#!$%'’indulgents’. Laat-sõna esialgne tähendus sai hiljem avarama
sisu: ’indulgentside müük kiriku juures kirikupühadel’ → ’kaubitsemispäev
kiriku juures’ → ’kaubitsemispäev kaubitsemiskohas’. Ka !"#!$%-sõna kuju
ning tähendus teisenesid, kui indulgentside müük meie aladel lõppes, ablat ~
aablat hakkas tähistama armulaualeivakest, oblaati: vrd ablat (Hupel 1780:
439), ºablat (Wiedemann 1869: 65, 1973: 59). Seejärel kaob aablat-sõna trükiallikaist.
Eesti murdeandmete järgi on laat-sõna levinud üle maa kui kindlas kohas
perioodiliselt peetav turg (EMS IV: 773). Laadale iseloomuliku hääleka melu
tõttu on hakatud ka (naiste) jutuvada või vaidlemislärmi nimetama laadaks
või laadapidamiseks.
Naaberkeeled. Eesti keelde jõudnud alamsaksa laensõnadele tuleb võrdluseks kõrvale võtta ka nende vasted läti ja liivi keeles, sest sageli näikse tegu
olnud sama laenuallika või vahendajakeelega. Alamsaksa !#&$% ’indulgents’
mugandati eesti keeles, nagu mainitud, kauplemisega seotud laat-sõnaks.
Asjaolu, et kunagine indulgentsidega kauplemine toimus kirikute juures, kajastub näiteks liivi keeles, kus l!t on säilitanud tähenduse ’jumalateenistus’
(Kettunen 1938: 205; LELS 2012: 174). Läti keeles on aplººats-sõna tähenduseks
nii ’armulaud’ kui ka ’laat’ (’Abendmahl; Jahrmarkt’) (Sehwers 1953: 1). Niisiis
on kunagisest indulgentside müügist kirikute juures säilitanud eesti keel selle
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majandusliku aspekti (laat ’turg, ost-müük’) ja liivi keel selle vaimuliku külje
(l!t ’jumalateenistus’), läti keeles on säilinud aga mõlemad (aplººats ’turg, aastalaat; armulaud’).2 Mälestus katoliku usu ajast peegeldub veel ka soome keeles, kus mitmuslik messut tähistab suurt turgu, laata (’markkinat, myyjäiset’),
ainsuslik messu on aga käibel missa tähenduses (SSA 2: 162).
Laadad ei tähendanud katoliku ajal kindlasti mitte üksnes kaubatehinguid, vaid sellega liitus ka pidusem pool. Isegi veel Wiedemanni sõnaraamatus registreeritud kiriko ºablati-päiw (’Kirchweih’) osutab kirikupühale (Wiedemann 1869: 65, 1973: 59) ning laada ühitamisele kirikupühaga. Sedasama
väljendab saksa Kirchweih, st kirikupühaga seotud laata ja rahvapidu ehk
kirmest (EWD: 656–657).
Oblaat ja hostia. Neidki eesti keelde jõudnud termineid on vahendanud ladina ja saksa keel. Ristiusu algusaegadel ohvrialtarile toodud ande tähistanud
ladina hostia (’ohvriloom; lepitusohver’) sai IX sajandil eeskätt armulaualeiva
tähenduse (VSL). Selle kõrval tuli kasutusele ladina oblate-sõna ’annid missaohvri puhul’ (< oblatus, verbi offerre ’pakkuma, ohvrianniks tooma’ partitsiibivormist), mis jõudis XIII sajandil keskülemsaksa keelde (oblºate) tähenduses ’hostiana ulatatud armulaualeib’) (Duden 7: 475). Kui alamsaksa asemel
sai meiegi maal valitsevaks ülemsaksa (kirja)keel, ilmus eesti keeles aablatsõna asemele oblaat (< sks Oblate) ning tähenduse ’patukustutuskiri’ asemele
’armulaualeib’.
Kõrvutades armulaualeiva nimetusi hostia ning oblaat, jääb esialgu mulje,
et tegu on sünonüümidega. Tähendus ’armulaualeib’ on eesti keeles nii hostial kui ka oblaadil (VSL) ning Hostie ja Oblate tähendusvasteks saksa keeles
on ’Abendmahlsbrot’ (GFW: 305, 524). Hostia tähendust on isegi võidud avada oblaadi kaudu, see on ’oblaadikujuline armulaualeib’ (Duden 7: 274). Tõsi
küll, oblaadile on märgitud tähendusi rohkem, lisaks ka ’ilmikvend või -õde’
(VSL; Sivers 1997: 60), ’õhuke küpsis’ ja ’tempelmark’ (GFW: 524), seevastu on
hostia-sõna kasutus kauasem, ulatudes ristiusu algusaegadesse. Tollaste kultustoimingutega seoses oli ladina hostia esialgseks tähenduseks ’ohvriloom,
lepitusohver’ ja kui hostia võeti kristlikusse terminoloogiasse üle, sai sellest
sümboolselt Kristuse ihu võrdkuju, kes ohvritallena inimeste patud jumala
ees lunastas (Duden 7: 274).
Pikem seletus täpsustab, et „hostia on hapendamata [taignast] ümmarguse
oblaadi kujuline pühitsetud armulaualeib, mida katoliiklastele ja luterlastele
"*2)3")"3# 45%# 16!7*2&&*%2%$&3# )3"+"+"1$&8# 9:);&!# <=# ><?@A# B%%# &+# 1%+$"2"$#
tähenduses – kui pühitsetud armulaualeib – on hostia ja oblaat sünonüümid.
Oblaadi tähendus on aga aja jooksul laienenud, hõlmates ka juba mainitud
küpsist, ilmikvenda või -õde jm, millega hostial pole mingit pistmist. Et oblaadil on kirikuringkondades kitsendavaks eritähenduseks ’veel mitte pühitsetud
2
Selle kõrvale võib tuua teisegi näite. Enn Tarvel on viidanud ladina keele mõjule
eesti patrama-sõna puhul (< paternosterit lugema) (Tarvel 2013: 139) ja ta tähelepanekut
paistab kinnitavat Georg Mülleri 2. jutluses (28. XII 1600) sisalduv Pöha Patre siddes
(’meieisapalves’) (Müller 2007: 100–101). Analoogilise jälje on säilitanud meie lõunanaabrite
keeled, kus nii liivi p!!õrtõ kui ka läti pººatarot tähenduseks on ’palvetada’ (LELS 2012: 251).
Eesti patrama-sõnal (’vatrama, lobisema’) on aga ilmne seos keskalamsaksa pateren-sõnaga
(’in monotone Weise viel sprechen’) (Lübben 1888: 271; Raun 1982: 117). Arvatavasti on
alamsaksa keel olnud (siingi) vahendajakeele rollis.
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hostia’, siis on arusaadav, kuidas võidakse saksa ilmalikus keeleruumis mõista tänapäeval Oblate all eeskätt just õhukest vahvlitaolist küpsist (Duden 7:
475). Hostia on alati pühitsetud armulaualeib, oblaat võib olla ka õhuke vahvlikujuline (pühitsemata) küpsis.
Eesti kirjakeeles on sõna registreeritud alates 1660. aastast, vrd oblatit
’Oblat/Eysenkuche’ (Göseken 2010: 534), oblat, ablat ’Oblate’ (Hupel 1780:
439), oblºat ’Oblate’ (Wiedemann 1869: 771), oblaat ’armulaualeib’ (ÕS 1980:
470). Rahvakeelde pole aga levinud ei aablat ega oblaat, armulaualeiva tähenduses on murdekeelest registreeritud armuleib Han Aud Ris Kod Hls ja
`armuleib VNg (EKI MK).
Torkab silma, et oblaat-sõna hakati juba varakult eesti keelde tõlkima.
Gösekeni sõnastikus (1660) leiduvad Raud kohck, Raud watz ’Oblate, Eysenkuche’, oppri watz ’Oppfer kuchen’ (Göseken 2010: 535, 591, 592), Hupelil esinevad oblat, ablat, Jummala armo leib r., d. ’Oblaten zum Abendmahl’ (Hupel
1780: 165) ja Wiedemannil (1893) altari-, armu-, jumala-armu-, kiriku-leib,
püha leib ’Oblate’ (Wiedemann 1973: 482). Tundub usutav, et reformeeritud usule üleminek ei toimunud kiiresti (arvestades mh ka rekatoliseerimist
Poola ajal) ning et iseloomulik oli mõlema usutunnistuse aastakümnetepikkune kooseksisteerimine, enne kui evangeelne usutunnistus lõplikult peale jäi
(Kivimäe 1987: 34). XVI–XVII sajandil võisid olla nii aablat kui ka oblaat eesti
keeles käibel mõlemad, lisaks oblaadi tõlkevasted, mida mainib Gösekeni sõnaraamat. Indulgentsid jäid käibelt ära ning aablat-sõna muutus tarbetuks, aga
Hupelil (1780) esinevad hostia tähenduses nii ablat kui ka oblat. Eesti oblaat
pärineb ülemsaksa Oblate-sõnast (’aus Mehl und Wasser gebackene Scheibe’:
küsks oblºat(e) < lad oblate (hostia) ’dargebrachtenes Abendsmahlbrot’ (Kluge
2002: 664).
Gösekeni registreeritud raudkook ja raudvats[k] (’Eysenkuche’) viitavad
oblaatide raudade vahel küpsetamisele (nagu vahvlite puhul), tegu on tõlkelaenuga saksa keelest, vrd saksa Eisenkuchen ’placentula inter ferra valida
cocta’ (Grimm III: 372). Ka vahvli-sõna on eesti keelde laenatud (ülem)saksa
keelest.

Murraku- ja keelelühendid
Audru, Hanila; Hls = Halliste; kasks = keskalamsaksa; küsks = keskülemsaksa;
Kodavere; lad = ladina; Risti; sks = saksa; VNg = Viru-Nigula.

Allikad
EKI MK = Eesti Keele Instituudi murdekartoteek.
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Letter of indulgence, communion wafer and fair: aablat, oblaat, laat
Keywords: Christian terminology, language contacts, cultural contacts, Low
German loanwords, the Middle Ages in Estonia
The article reviews domestication of the concepts of and terms for ’letter of
indulgence’ and ’communion wafer’ in the Estonian language. Etymological
research of the word oblaat leads to the early Low German loanword aablat (!"#!$%
in old written Estonian) which denoted indulgence. As letters of indulgence were
primarily sold near churches during religious holidays, the word laat, an abbreviated
form of !"#!$%'#K&0"2&#D*";)"33Y#*&3"+&;#0I%&/Y#+6#+*";&#"!;#"0Z)%*&;#+I&#2&"!%!D#
of a fair or f"te. In the 16th century, at the time of the Reformation, letters of
indulgence disappeared in Estonia, but fairs remained. In the dictionaries of both
Wilhelm Hupel (1780) and Johann Ferdinand Wiedemann (1869) the equivalent of
aablat is oblaat ’Oblate, Hostia’. Thus the meaning had changed and the term had
come to denote communion wafer like in German. Raud kohck and Raud watz[k]
(‘Oblate/Eysenkuchen’) in Heinrich Göseken’s dictionary are examples of loanword
adaptation in language use. It is interesting to note that these loan translations
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