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SAATEKS 

Käesoleva uurimuse ülesandeks on pakkuda lugejaile koond-
käsitlus eesti  keele l ihtlausete vormilistest  tüüpidest.  Tüüpide 
määramisel  on lähtutud lause keskuseks oleva verbi ja tema laien
dite rektsioonivahekorrast.  Käsikirja esialgne variant valmis 
1973. a.  ja autor kaitses seda 1974. a.  väitekirjana Tartu Riiklikus 
Ülikoolis.  

Autor on südamest tänulik Emakeele Seltsi le,  kes võimaldas tal  
töö seltsi  toimetiste sarjas publitseerida.  Käsikirja trükiks ette
valmistamisel  on laiendatud mõnevõrra näideverbide hulka ja teh
tud vajalikke parandusi  ning täiendusi.  Viited kir jandusele on 
jäetud muutmata.  Pärast  1973. a.  i lmunud töödele pole olnud 
enam võimalik viidata.  

Töö käsikir jaga on selle valmimise käigus tutvunud autori  kol
leegid TRU eesti  keele kateedrist  ja õpilased generatiivse gram
matika grupist.  Kõigi  nende sõbralikud nõuanded on olnud suureks 
abiks ja toeks.  Käsikirja lõplikul viimistlemisel  on arvestatud 
väitekirja oponentide professor Paul Alvre, professor Klara Mai-
tinskaja ja professor Marta Rudzlte kriit i l isi  märkusi.  Raamatu 
trükki toimetamisel  on palju aega kulutanud ja vaeva näinud dot
sent Ellen Uuspõld — kõige selle eest  talle suur tänu. 



SISSEJUHATAVAT 

Igas loomulikus keeles on l ihtlausete hulk väga suur, kui mitte 
piiramatu. On iseendastmõistetav, et  sell ise l ihtlausete hulga ehi-
tuski on väga mitmekesine, isegi  l i iga mitmekesine, et  seda esi
mesel  lähenemisel  tervikuna haarata ja mõttekalt  ning eksplitsi it-
selt  kir jeldada. 

Ja ometi  valitsevad selle tohutu hulga lausete ehituses kind
lad printsiibid, need laused luuakse kindlate mallide 1  alusel.  
Seda laseb arvata juba meie keeleoskuse olemus. On ju iga ema-
keelekõneleja võimeline moodustama ka sell iseid lauseid, mida 
ta varem ise pole moodustanud ega kuulnud, ja aru saama sell is
test  lausetest,  mida ta pole kordagi kasutanud ja kuuleb esma
kordselt.  See generatiivse grammatika teooria põhitõde (Chomsky 
1966, 4) iseloomustab kõige paremini keele loomevõimet.  Ent 
emakeelekõneleja on võimeline hindama talle esitatud lauseid ka 
nende vastuvõetavuse seisukohalt.  Samuti on ta suuteline üld
joontes seletama, milles seisneb mittevastuvõetava lause hälbimus. 
Kõik see sunnib meid arvama, et  keele ehitus on süsteemipärane 
ja lausete moodustamine toimub vähemalt teatud osas kindlate 
reeglite alusel.  

Selleks et  selgitada eesti  keele l ihtlausete ehituse süsteemi-
pärasust,  l ihtlausete aluseks olevaid abstraktseid malle,  peame 
ennekõike oma uurimise ainet,  eesti  keele l ihtlausete hulka, l iht
sustama ja abstraheerima. Me peame leidma olulist  informatsiooni 
andva vaatlusviisi  ja sellest  lähtudes esialgu välistama, tähele
panuta jätma kõik meie vaatekohalt  teisejärgulise neis lausetes.  
Sell ine objekti  l ihtsustamine ja samas ka üldistamine on keele
teaduses vajalik tavaliselt  si is,  kui on tegemist  l i iga keerulise 
nähtustekompleksiga (Apresjan 1966, 81—86)-

Käesolevas töös esitatav ja kasutatav l ihtlause ehituse vaat
lusviis  on verbikeskne: eesti  keele l ihtlausemalle püütakse selgi
tada verbist  lähtudes.  

Verbid koos neist  sõltuvate mitmesuguste laienditega etenda
vad eesti  keele l ihtlausetes keskset osa.  Just  nemad määravad 

1  Sõna mall on TRÜ eesti keele kateedri generatiivse grammatika grupi 
poolt kasutusele võetüd murdesõna (kirde-eesti rannikumurdest), mis on inglise 
termini pattern eesti vaste. Sõna on olemas ka soome keeles. 
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paljuski  eesti  keele l ihtlausete grammatilised põhistruktuurid, 
eesti  keele l ihtlausete mallid.  Verbide semantika mitmekülgsusest  
tuleneb suurelt  osalt  eesti  keele lausete ehituse mitmekülgsus.  
Igal  verbil  on küllaltki  ulatuslikud nõudmised laiendite laadi ja 
vormi suhtes.  Seetõttu tuleb l ihtlausete struktuuri  kir jeldamisel  
tahes-tahtmata ja ennekõike tegelda verbi ning temast t ingitud 
lauseelementide vahekordadega. 

Nende üldiste tõdede tunnetamine viiski  autori  aegamööda 
väl ja käesoleva töö teema, ulatuse ja problemaatikani.  Esialgseks,  
veel  ähmaseks eesmärgiks oli  eesti  keele l ihtlause struktuuri  selgi
tamine. Töö edenedes keskenduti  analüüsima eesti  keele verbifraa
side struktuuri.  Autori  tähelepanu tsentrumisse astusid nüüd eesti  
keele tavalisemate verbide rektsioonistruktuurid.  Töö hil isemas jär.  
gus selgus,  et  struktuuriskeeme on tarvis  laiendada hõlmama sub-
jektifraasi  mõningaid põhitüüpe, kuivõrd nendegi vormi tingib 
otseselt  verbi  tähendus.  Seega oli  taas jõutud väl ja l ihtlause piiri
deni,  nüüd aga juba uuelt  vaatekohalt  ja kindlate üldistuste ning 
kitsendustega. Seejuures on tsentraalseks jäänud rektsioonivahe-
kord, nüüd juba avaramalt  ja täpsemalt  mõistetuna. 

Esimesi  ajendeid käesoleva probleemikompleksiga tegelemiseks 
sai  autor 1960. aastate algul automaatse tõlkimise vastu huvi tund
nud matemaatikutelt  Ain Korjuselt  ja Ülo Kaasikult,  kuigi  ta 
vaatlusringi olid varemgi kuulunud just  verbidega seotud prob
leemid. Matemaatikud juhtisid tähelepanu lüngale eesti  keele 
süntaksi  kir jeldustes:  puudus vähegi põhjalikum ülevaade eesti  
keele sõnade, eriti  verbide seondumisvõimalustest.  See lünk osutus 
si iski  suuremaks, kui algul võis arvata.  Alles pikkamööda selgus 
meie seniste lauseõpetuste pinnapealsus ja ühekülgsus selle küsi
muse käsitlemisel.  

Autori  esimene lähem tutvus eesti  keele rektsioonistruktuuri-
dega toimus üliõpilase Marju Tuka diplomitöö (Tuka 1961) juhen
damisel.  Selle käigus formuleeriti  esimesed provisoorsed lahendu
sed mõnelegi  küsimusele,  kuid üldiselt  jäi  tookordne käsitlus haju
saks,  sest  rektsioonistruktuuritüüpidest ega lausemallidest  selles 
mõttes,  nagu need on esitatud käesolevas töös, polnud kummalgi 
si is  veel  aimu. Andis tunda korraliku metoodika puudumine. 

Hilisem süvenemine strukturaall ingvistika printsiipidesse ja 
meetoditesse,  erit i  lähem tutvus generatiivse grammatika mitme
suguste suundadega andis kindlama aluse oma analüüsimetoodika 
väl jatöötamiseks.  

Olgugi et  esimesed viited rektsioonistruktuuride selgitamise 
vajadusele tulid automaatse tõlkimise uuri jatelt,  pole käesolev töö 
si iski  otseselt  seotud selle laia uurimispiirkonnaga, kuigi  autor 
on arvamusel,  et  mingit  kasu peaks tööst saama ka see, kes 
kunagi,  kui see tõepoolest  vajalikuks osutub, asub koostama eesti  
keele jaoks tõlkimisalgoritme. 

Käesolev töö on sündinud põhiliselt  induktiivsel  teel,  temas 
esitatud üldised seisukohad on väl ja kujunenud küllaltki  ulatus
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l iku konkreetse materjali  analüüsimisel.  Seejuures peab tunnis
tama, et  ainese erit lemine ja klassif itseerimine osutus plaanitse
tust  tunduvalt  töömahukamaks ja probleemidki paistsid hil jem 
esialgseist  palju mitmepalgelisemad. 

Kogu see küllaltki  mahukas käsitlus oli  algul mõeldud kõigi  
iseseisvate eesmärkide kõrval  eeltööna eesti  keele generatiivse 
grammatika teatud osade koostamisele.  Generatiivse grammatika 
konkreetsete reeglite püstitamist  pole töö käesolevas järgus si iski  
taotletud. Liiga värske on veel  materjal  ja kristall iseerumata gene
ratiivse grammatika teooria ise.  Sellest  hoolimata on analüüsi  
käiku ja järelduste tegemist  juhtinud generatiivse grammatika 
mõned ideed ja analüüsipõhimõtted. 

Kuigi  esialgu oli  eesmärgiks tõepoolest  üksnes eeltöö tege
mine generatiivse grammatika teatud osa koostamiseks,  on töö 
arenedes ikka selgemaks saanud, et  kogu esitus sell isena pakub 
eesti  keele l ihtlausekäsitluse, mille alusel  on võimalik esitada eesti  
keele lauseehituse terviklik kir jeldus.  See kirjeldus toetuks ele-
mentaarlause ja verbikeskse lausemalli  mõistetele ning fikseeriks 
si it  lähtudes muud lausete moodustamise reeglid eesti  keeles.  

Tuginedes materjali  analüüsimisel  saadud andmetele,  on töö 
teises osas fikseeritud teatud metakeeles,  mida lähemalt on põh
jendatud töö esimeses osas,  eesti  keelele omased elementaarlaused 
ja verbikesksed lausemallid, mis on faktil iselt  ka eesti  keele l iht
lausete põhimallid.  

Nii  analüüsimisel  kui ka tulemuste esitamisel  on käesolevas 
töös asetatud pearõhk eesti  keele l ihtlausete pindstruktuuri  rele
vantsete joonte selgitamisele,  kuid täiesti  mööda minna pole saa
dud ka l ihtlausete süvastruktuuridest,  nn. tegevussituatsioonidest.  
Nendeni oin jõutud töö lõpposas.  Verbikesksete struktuuride seman
til ise aluse detailsem vaatlus jääb järgnevate tööde esitada. 

Olgu veel  rõhutatud, et  esitatav töö on kir jeldavat laadi ja 
püüab kas või osaliselt  vastata küsimusele,  missuguse ehitusega 
on vastuvõetavad lihtlaused eesti  keeles.  Muud asjaolud, nagu 
kirjakeele ranged normid ja eriti  lausemallide ajalooline kujune
mine, on tulnud käesolevas kõrvale jätta.  Kuid on i lmne, et  järg
nevas toodud mallidest  lähtudes peaks olema võimalik edasi  sam
muda ka nendes suundades.  

Materjalist ja selle allikaist. Traditsioonilisele keeleuurimisele 
on olnud üldiselt  omane rangelt  dokumenteeritud materjali  rikka
lik esitus.  Uurija poolt  esitatud keeleainestik,  näiteks uuri ja enda 
poolt  loodud laused, on neis töödes sageli  teadlikult  või alatead
likult  kui mitte päris  kõlbmatuks, si is  vähemalt teisejärguliseks 
tunnistatud. 

Tänapäeva strukturaall ingvistikas on emakeelt  uuriva l ing
visti  keeletundmine tunnistatud võrdväärseks keelejuhtide keele-
tundmisega ja trükitud all ikatest  kogutud materjal  võrdõigusli
kuks l ingvisti  keelepruugist  pärineva materjaliga.  See ei  käi  mui
dugi kir jakeele rangeid norme fikseerivate tööde kohta.  
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Käesoleva töö aineseks on l ihtlaused eesti  üldkeeles.  Eriala-
keelte sõnapruuk on enamasti  kõrvale jäänud. Samuti on analüü
sitava materjali  hulgast  väl ja jäetud i lmsed murdekeelendid. 

Töö eesmärgiks ei  ole seatud mitte f ikseerida lausemalle min
gis  kindlas l ihtlausete kogumis, korpuses,  vaid on püütud selgi
t a d a  e e s t i  ü l d k e e l e s  v õ i m a l i k e ,  g r a m m a t i l i s e l t  
õigete l ihtlausete põhimalle.  Sell ine potentsiaalse l ihtlause 
mõiste ise t ingib teistsuguse materjali  hankimise viisi .  

Nagu järgnevast esitusest  nähtub, ei  piisa sell ise käsitlusviisi  
korral  kir jandusest  juhuslikult  või ka süsteemipäraselt  kogutud 
materjalist.  Lihtlausemallide kõikide oluliste variantide tuvas
tamine on võimalik ainult  emakeelse informandi otsesel  kaasabil.  
Käesolevas analüüsis  on autor kasutanud sell ise informandina ise
ennast.  See tähendab, et  paljud mallid on lõplikult  f ikseeritud 
analüüsija enda keelepädevuse alusel.  Sell iste,  suhteliselt  lõp
liku struktuuriga mallide fikseerimisel  poleks teisit i  toimimine või
malik.  Otsida kir jandusest  või heli l indistatud materjalist  (eesti  
kõnekeele heli l indistused puuduvad meie l ingvistika-asutustes täie
likult)  kõiki  vajalikke l ihtlausevariante, mille koguarv ulatub kind
lasti  sadadesse tuhandetesse ja mille esinemissagedus on väga 
erinev, oleks teostamatu. Selleks otsimistööks ei  piisaks mitmegi 
uuri ja eluajast.  Pealegi  pole kõiki  võimalikke variante tõenäo
liselt  veel  kir ja pandudki.  

Uurija enese keelepädevusele tuginemine ei  välista võimalust 
kasutada kirjalikke materjale abivahendina, sest  ainuüksi  uuri ja 
keeletundmisest  alati  ei  piisa.  Õigupoolest  piisaks,  kuid uuri ja 
pole l ihtsalt  võimeline ammutama oma keelepädevusest  kõike 
seal  olemasolevat.  Veel enam, mallide fikseerimiseks peab olema 
lingvisti  käsutuses mitmekordselt  rohkem toormaterjali .  Ja kir jas 
jäädvustatud tekstidest  leiab uuri ja ainest,  millest  analüüsi  alus
tada. Tekstides kohtab sell ise ehitusega lauseid, sell iseid ütlemis-
võimalusi,  millele l ingvisti l  iseseisvalt  oleks raske tulla.  Seepärast  
tuleb ja tuli  ka käesoleva töö puhul analüüsi  alg- ja l isamaterjali  
hankida eesti  i lu- ja tarbekirjandusest,  ajalehtedest ja mujalt.  

Seejuures tuleb si iski  si lmas pidada, et  sell iste variandiroh-
kete lausemallide lõplik viimistlemine ja ' f ikseerimine saab toi
muda ikkagi l ingivisti  enda keelepädevuse alusel.  Pealegi  pole 
tõsist  põhjust  otsida kir jandusest  näiteid kõige tavalisematele 
lausekonstruktsioonidele.  Viitamine lausete Isa sööb, Ema magab 
puhul tunnustatud sõnameistritele paneks lugeja vaid irooniliselt  
muigama. Sell iseid lauseid tunneb ja nende õigsusse usub iga kir-
jakeelelähedase keelepruugiga kõneleja.  Ja lõpuks, kui me usalda
me isegi  üpris  keskpäraste kir janike keeletundmist,  kelle käsikir ju 
on tihti  korrektorid tublisti  parandanud, miks ei  peaks me siis  
vähemalt niisama palju usaldama eesti  keele uuri ja keeletund
mist.  (Sellest  Rätsep 1972b.) 

Kirjandusest  leitud näitematerjal  on allutatud analüüsi  käi
gus redutseerimisele,  ühtlustamisele ja varieerimisele.  Lauseid on 

7 



vajaduse kohaselt  laiendatud, lühendatud ja ümber korraldatud. 
Seetõttu on loobutud näitematerjali  kaudsetele all ikatele viitamast 
ja kõiki  esitatud näitelauseid tuleb pidada juba uuteks lauseteks,  
miile õigsuse ja mitteõigsuse eest  vastutab ainult  autor Siit  on 
tulenenud ka üks tööd läbiv kitsendus:  analüüsida on olnud või
malik ikkagi nende verbide lausemalle,  mida analüüsija ise tun
neb ja kasutada oskab. Täiesti  võõra, analüüsija keelepruuki mitte
kuuluva verbi puhul pole võimalik määrata täielikku lausemalli,  
sest  analüüsija ei  ole võimeline otsustama, kas moodustatud kat-
selaused on vastuvõetavad või mitte.  Nagu edaspidi peaks selgeks 
saama, on lausemalle võimalik kir jeldada ainult  si is,  kui kir jeldaja 
ise tunneb vastava verbi kõnealust  tähendust.  Kirjeldajale tund
matute või vähe tuttavate verbide süntaktil isi  iseloomustusi  anda 
pole võimalik.  Kirjandusest  hangitud paarist  näitelausest  tavali
selt  ei  piisa korraliku süntaktil ise iseloomustuse koostamiseks.  

Sell ine talitusviis  võib kõrvaltvaatajaile tunduda l i iga kitsana 
ja individuaalsena, sest  autoril  tuli  toetuda sageli  (aga mitte 
alati)  omaenese keeletundmisele ja tunnistada nii  mõnigi  kord töö 
materjali  kõige olulisemaks all ikaks ja t ihti  ka lõplikuks arbiitriks 
oma emakeeleoskus.  Mõistes,  et  sell ine teguviis  toob endaga kaasa 
hädaohu arvestada ainult  ühe idiolekti  jooni,  peame ikkagi väitma, 
et  sell ine toimimisviis  oli  otse hädavajalik väikese esinemissage
dusega konstruktsioonide vastuvõetavuse kontroll imisel.  On selge, 
et  nõnda hangitud materjal  pole ega saagi olla absoluutselt  täie
lik,  kuid see on si iski  tunduvalt  suurem kirjalikest  all ikatest  han
gitavast  materjalist  ja,  mis eriti  oluline, uuri jale reaalselt  kätte
saadav. Pealegi  julgeb autor arvata, et  tema keelepruuk on vähe
malt  süntaksi  osas üldisele keelepruugile võrdlemisi  lähedane. 
Muide, keelepruugi isikupärasust on aidanud mõnevõrra nivellee
rida ka kir jandusest  saadud ainestik ja kolleegide küsitlemine 
kahtlastel  puhkudel.  Eriarvamusi mõnedes detail ides kahtlemata 
tekib, kuid neid on võimalik hil jem, kui see osutub vajalikuks, 
selgitada spetsiaalsete statisti l iste uurimistega.  

Rõhutagem lõpuks veel  kord: selles töös ei  analüüsita üksnes 
sagedamini esinevaid l ihtlausevariante, vaid püütakse selgitada, 
missugused mallid ja nende variandid teatud tingimustel  on eesti  
keeles üldse võimalikud. 



I .  E E S T I  K E E L E  V E R B I K E S K S E T E  L A U S E M A L L I D E  
E H I T U S E S T  

Käesoleval  ajal  on keeleuurijate tähelepanu koondunud üha 
enam sõnadevaheliste sõltumuste probleemidele.  Sellega seoses on 
h a k a t u d  k a s u t a m a  t e r m i n e i d  n o o m e n i s ü n t a k s  j a  v e r b i  
süntaks.  Neid oskussõnu on eri  autorite poolt  käsitatud natuke 
erinevalt.  Käesolevas töös on mõistetud verbisüntaksi  all  
seda süntaksi  osa, mis hõlmab kõiki  verbist,  tema vormistikust 
ja tähendusest  t ingitud lauseehituslikke seiku, alates verbivormide 
funktsioonidest lauses kuni verbist  sõltuvate laiendite vorminor-
mideni.  Noomenisüntaksi  all  mõistetakse aga seda sün
taksi  osa, mis hõlmab vastavalt  kõiki  noomenist,  tema vormi
dest ja tähendusest  t ingitud lauseehitusjooni.  

Lause verbikesksus. Eesti  l ihtlause ehituse järgnevas analüüsis  
on üheks põhialuseks tees,  et  verbi  f iniitvorm on lause struktuuri
line keskus, põhielement, millest  on tingitud paljugi  olulist  l iht
lause ehituses.  See tõdemus pole olnud seni sugugi iseendastmõis
tetav seisukoht.  

Traditsioonilistes grammatikates on sageli  peetud aluse-öeldise 
vahekorda lauset loovaks vahekorraks ja aluse-öeldise ühendust 
lausetuumaks — laiendamata l ihtlauseks.  Sell ine on praegugi eesti  
kooligrammatikate üldseisukoht (mis tegelikult  kaudselt  pärineb 
igivanadest Aristotelese loogikakategooriatest).  H. Glinzi and
meil  (1947, 46 j j .)  tõi  selle käsitluse grammatikasse saksa keele
teadlane K- F Becker (1827, 158 j j .) .  

Pikka aega on süntaksiuuri jad vaielnud selle üle,  mis on 
aluse-öeldise vahekorras domineeriv:  kas alus domineerib öeldise 
üle või öeldis  aluse üle või pole nende vahel üldse dominatsiooni-
vahekorda. Aegade jooksul on esitatud mitmeid erinevaid seisu
kohti.  Osa uuri jaid on tuginenud lause ehituse binaarsuse teesile.  
Sageli  on aluse-öeldise struktuuri  seostatud otsustuse subjekti-
predikaadi struktuuriga loogikas.  

Mitmed uuri jad — H. Paul (1960, 146—147), I.  Meštšaninov 
(1945, 171) T. Lomtev (1958, 78—81) — on pidanud alust  ja 
öeldist  sõltumatuteks lauseli ikmeteks,  mille vahel pole subordinat-
sioonivahekorda, vaid on mingi muu, eri  autoritel  erinevalt  sele
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tatud vahekord. Nende lauseli ikmete vahel on leitud olevat vastas
tikune rinnastusvahekord (Schmidt 1966, 190—191, 242—243; 
Admoni 1960, 200).  Sell ine arvamus on toetunud lause ehituse 
loogilis-grammatilisele käsitusele.  Rinnastusvahekorda on poolda
nud ka generatiivse grammatika esindajad. Transformatsioonigram-
matikas on leidnud lauseehituse binaarsus fikseerimist  nominaal-
fraasi  ja verbaalfraasi  võrdväärses kõrvuseadmises.  Viimased pole 
aga funktsionaalsed mõisted nagu alus ja öeldis,  vaid kategoriaal
sed mõisted (Chomsky 1965, 68).  Sell ine lause ehituse binaar-
suse kontseptsioon on olemas juba vahetute moodustajate analüü
sis  ja õigupoolest  lähtubki generatiivne grammatika sealt  (Bloch, 
Trager 1942, 42, Hockett  1958, 154) 

Teine rühm uurijaid on leidnud, et  predikaat sõltub subjektist  
(Sahmatov 1941, 158, 247) või subjekt domineerib predikaadi üle,  
mis avalduvat intonatsioonis ja sõnajärjes (Peškovski 1956; 
184 j j .) .  On juhitud tähelepanu ka sellele,  et  aluse ja öeldise vahel 
o;n teatud vormiline korrelatsioon, sest  öeldis  kongrueerub alu
sega pöördes ja arvus.  Seega öeldis alistuvat alusele grammatili
selt  kongruentsi  kaudu (Smirmitski  1957, 137—138).  Seetõttu on 
paljudes tavalistes süntaksikäsitlustes peetud alust  määravaks, 
domineerivaks l i ikmeks.  Ent nagu väidab õigesti  G. Helbig (Hel-
big,  Schenkel 1969, 25).  pole kongruents mitte strukturaalne seos 
lauseelementide vahel,  vaid keelevälises tegelikkuses esineva refe-
rentsivahekorra morfoloogiline väl jendus.  

Mitmed uuri jad, nende hulgas ka käesoleva töö autor,  on 
seisukohal,  et  pal jude Euroopa keelte (nende seas ka eesti  keele) 
lause kõige olulisemaks elemendiks on, kui mitte alati,  s i is  vähe
malt  sageli  verbi  f iniitvorm, mis koondab enda ümber enamiku 
muudest lauseelementidest  ja määrab paljudel juhtudel ka nende 
vormi.  (Eesti  keeleteaduses nõnda Valgma 1966, 273 ja Rätsep 
1972a, 32.) 

Väide, et  verb on lause keskus, 'esineb juba 1920. aastate l ing
vistidel.  Nii  on O. Jespersen (1925/1926, 302 j j .)  olnud arvamusel,  
et  verb allutab endale subjekti.  Seda seisukohta on jaganud ka 
Th. Kalepky (1928, 74 j j .) .  Hil jem on seda käsitust  pooldanud 
L. Tesniere (1953, 5;  1959, 109), L. Štserba (Barhudarov 1956, 
67),  H. Glinz (1957, 38),  S.  Fitialov (1962, 106), J.  Erben (1964, 
231 j j .) .  R. Mrazek (1964, 60) jt .  

Kõige kaugemale selles suunas on läinud Ch. Bally,  kir jutades:  
«.  lausest  tuletatud süntagma iga grammatilise seose võib tagasi  
v i i a  v e r b i l e .  L a  m a i s o n  d e  m o n  p e r e  t ä h e n d a b  m a j a ,  m i s  k u u  
1 u b minu isale,  ja meenutab lauset:  Cette maison appartiet i l  ä 
mon pere 'See maja kuulub minu isale ';  kuuluvuse vahekord sisal
dub varjatult  sõnakeses de — qui appartient  ä mis kuulub';  de 
on verbaalne seostaja,  mida võib asendada koopulaga 
(apparteti ir  etre ä 'kuuluma') ja mis ühendab laiendi laiendata
vaga 

Seega indoeuroopa keeltes on igasugune grammatiline vahe
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kord verbaalne. Iga grammatika sisaldub tervikuna verbis;  ja 
vastupidi,  iga verb väl jendab iseenesest  või sisaldab endas midagi 
grammatikast,  sest  ta on koopulaks või sisaldab eneses koopula.» 
(Bally 1955, 119—120.) 

L. Tesniere (1959, 109) on käsitanud lauset hierarhilise ehi
tusena, mille keskuseks on kogu lauset regeeriv verb.  Verb sei
sab tal  sõltuvushargmiku tipus.  Näiteks lause Edgari  natuke hal
l id kulmud tõmbusid häiri tult  koomale sõltuvushargmik näeb väl ja 
sell ine.  

tõmbusid 

kulmud häiritult  koomale 

Edgari  hall id 
I 

natuke 

Lause perifeerias paiknevad elemendid alistuvad üksteisele kindla 
korra järgi,  aga lõpuks alluvad nad kas otseselt  või kaudselt,  
teiste elementide kaudu, lause verbaalsele tsentrumile — verbi 
f iniitvormile.  Niisugusel  seisukohal on enamik sõltuvusgramma-
tika esindajaist,  kes tuginevad kohati  relatsioo.niloogikale.  Relat-
siooniloogika tunnistab nimelt  kaheliikmeliste otsustuste kõrval  
ka enamaliikmelisi  otsustusi.  (Vrd. Klaus 1959, Sehmidt 1957.) 

Samal seisukohal on J.  Erben (1964, 231 j j .),  kes on leidnud, 
et  kuna lausungi määrav keskus on verb, si is  võib saksa keele 
lauset käsitada kui verbaallauset.  Samuti peab H. Glinz (1961, 
96 j j .)  verbi  lause tel jeks,  juhtli ikmeks.  

Niisi is,  kui traditsiooniline grammatika on alusele reservee
rinud lauses alati  eraldi  koha, si is  tänapäeva keeleteaduses saab 
üha valdavamaks tendents arvata alus samasuguseks öeldise laien
diks nagu objekt.  Nii  pole L. Tesniere' i  grammatikateoorias enam 
ruumi subjektile kui lause ühele pealiikmele.  Subjekt kaotab 
L. Tesniere' i  käsituses oma juhtiva positsiooni lauses ja temast 
saab ainult  üks laiendili ik (un complemeni comme les autres)} 

Kui me läheneme eesti  keele l ihtlausele grammatilise struk
tuuri  seisukohast,  si is  tuleb lause ehituse selgitamisel  lähtekohaks 
võtta verbi f iniitvorm, mis oma tähenduse baasil  organiseerib 
lause tuuma ja millest  sõltub enamiku elementide esinemise või
malikkus l ihtlauses ning sageli  nende morfoloogiline vorm. Võr
reldagu lauseid Mannekeenid abiel lusid fotograafidega. Manne
keen ja fotograaf abiel lusid.  Noored abiel lusid.  Neis näidetes i lm

1  Seda L. Tesniere'i seisukohta on kritiseerinud süntagma mõiste seisu
kohalt Jugoslaavia lingvist R. Mikus (1960, 127), süüdistades teda verbi 
fetišeerimises. Lauseehituse verbikesksuse vastu on välja astunud ka funktsio
naalse grammatika esindajad (Sehmidt 1966, 128). 
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neb teatud kolmelaadilisus:  verbiga on seotud kas nominatiiv ja 
komitatiiv või nominatiiv ja nominatiiv või nominatiiv mitmuses 
(või ka ainsuses,  aga mitmusliku sisuga) Sell ine lausestruktuuri  
kolmelaadilisus on tingitud verbist  abielluma, tema tähendusest,  
sisust.  Seetõttu võivad mõned sisu poolest  lähedased verbid (käes
oleval  juhul näiteks abielluma, kihluma) olla sarnase lauseehi
tusega. On ju samuti  võimalikud laused Mannekeenid kihlusid 
fotograafidega. Mannekeen ja fotograaf kihlusid.  Noored kihlusid.  

Lihtlausete ehituse verbikesksuse ja subjekti  laiendilisuse põh
jenduseks võib esitada eesti  keelest  muidki seiku. 

Nii  sõltub osasubjekti  kasutamise võimalus suuresti  sellest,  
missuguse tähendusega on verb.  Ainult  teatud verbid lubavad 
eesti  keeles kasutada lause sisust  sõltuvalt  nii  osa- kui täissub-
jekti.  

Verbist  sõltub mõningatel  juhtudel ka subjekti  puudumine lau
ses.  Näiteks võivad sell ised kolmandapöördelised verbid nagu 
hämarduma, sadama, tuiskama esineda i lma subjektita,  kuigi  tava
liste verbide puhul 3.  pöördes subjekt puududa ei  saa.  Samasugus
tele süntaktil istele t ingitustele ungari  keeles on tähelepanu juh
tinud I.  Molnär (1967, 39) 

Lause keskuse fikseerimine sõltub muidugi sellest,  mida me 
tahame kirjeldada. Käesolevas töös huvitab meid eesti  keele 
l ihtlausete vormiline ehitus ja selle ehituse oluliste joonte tingi
tus teatud lauseelementidest.  See asjaolu on põhjustanud ka jär
jekindla verbikeskse vaatlusviisi .  

Kui oleme omaks võtnud lihtlause verbikesksuse põhimõtte, si is  
peame siit  tulenevalt  tegema rea piiramisi  ka vaatlusaluse mater
jali  osas.  

Eesti  keele l ihtlause ehitus on küllaltki  keeruline:  si in on roh
kesti  grammatilisi  ja  semantil isi  kitsendusi,  si in on ka rohkesti  
varieerimisvõimalusi.  On ilmne, et  neis  variantides ja kitsendus-
tes orienteerumiseks on vaja lausetest  esialgu välistada osa ele
mente, osa tunnuseid, mis tunduvad olevat teisejärgulisemad, ja 
leida invariante, millele saaks rajada lihtlausete moodustamise 
detailsema kirjelduse.  

On selge, et  verbikesksuse põhimõttest  lähtudes saame võtta 
vaatluse alla ainult  need l ihtlaused, millel  on olemas verbi 
f iniitvorm, seega verbaalsed l ihtlaused. Verbita laused jäävad 
käesolevas töös vaatluse alt  väl ja.  Tõenäoliselt  on võimalik nen
dest enamiku moodustamist  selgitada verbikesksete l ihtlausete 
struktuurile toetuvate spetsiaalsete reeglitega.  

Käesolevas töös on lähtutud seisukohast,  et  mitmesuguste liht-
lauseli ikide moodustamise_ selgitamisel  tuleb alustada jutustavate 
verbaalsete l ihtlausete põhimallidest.  Küsilausete moodustamise 
reeglid saab anda nendest põhimallidest  lähtudes.  Seepärast  ei  
analüüsita käesolevas töös küsilauseid ega anta nende moodus
tamise reegleid.  

Verbikeskne lihtlause. Järgnevas esituses on tähelepanu kesku
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sesse seatud need l ihtlause komponendid, mille olemasolu või 
vormi tingib selles l ihtlauses keskset osa etendav finiitne verbi
vorm, l ihtlause põhiverb. Me eeldame, et  sellest  põhiverbist  sõltub 

•terve rida l ihtlause ehituse olulisi  tunnuseid.  
Siit  tuleneb ka verbikeskse l ihtlause mõiste.  Niisugust l ihtlau

set,  kus on olemas ainult  need elemendid (sõnad, sõnade rüh
mad), mille olemasolu või vorm on verbist  t ingitud, nimetame 
verbikeskseks l ihtlauseks.  Tavaliselt  esineb tekstis  
verbikesksete l ihtlausete kõrval  rohkesti  neid l ihtlauseid, kus peale 
verbist  t ingitud elementide kohtame ka muid, kogu lausest,  lause 
sisust  või mõnest verbist  t ingitud elemendist  omakorda tingitud 
e l e m e n t e .  S e l l i s e i d  l a u s e i d  n i m e t a m e  l a i e n d a t u d  v e r b i -
keskseteks l ihtlauseteks.  Nii verbikesksed l ihtlaused kui 
ka laiendatud verbikesksed l ihtlaused on ikkagi konkreetsed lau
sed, kus pole veel  mingit  elementide abstraheerimist  toimunud. 
Seega lause Vastutuli ja näis  mulle tuttav on verbikeskne liht
lause, aga lause See vastutuli ja näis  mulle natuke tuttav on laien
datud verbikeskne lihtlause.  

Laiendatud verbikesksete lihtlausete redutseerimine. Lihtlause 
ehituse põhiliste seikade tuvastamisel  huvitavad meid eeskätt  ver
bikesksed l ihtlaused. Laiendatud verbikesksed l ihtlaused jäävad 
meie vaatlusringist  väl ja,  sest  nende moodustamise reeglid põhi
nevad ilmselt  verbikesksete l ihtlausete moodustamise reeglitel.  

Konkreetsete l ihtlausete analüüsimisel  tuleb meil  pidevalt  tege
mist  teha laiendatud verbikesksete lausetega, millest  võime saada 
meile vajaminevad verbikesksed laused, kui me neist  lausetest  
välistame kõik need elemendid, mida antud lause finiitverb otseselt  
ei  t ingi.  Siin on meil  tegemist  analüüsivõttega^ mida üldiselt  on 
nimetatud redutseerimiseks ehk'taandamiseks (Oim 1965, 29—30), 
mõnedes saksa all ikates räägitakse ka mahakriipsutamismeetodist  
(sks.  Abstrichmethode) 

Mõni sõna sellest  lähemalt.  Mõnede süntaksiprobleemide uuri
misel  osutub vajalikuks asetada tähelepanu keskusesse just  teatud 
üksus, üksuste rühm ja see informatsioon, mida annab tema kohta 
ümbrus.  Sel  puhul püütakse välistada materjalist  kõik mitteasja-
kohane informatsioon, mis uuri jat  ainult  häirib.  Sell ist  lausetest  
( ja ka neile vastavatest  abstraktsetest  lausemallidest) kõigi  nende 
elementide välistamist,  mis ei  sõltu teatud tingimustest,  s .  o.  kõigi  
antud seisukohalt  l i igsete elementide ärajätmist  nimetatakse re 
d u t s e e r i m i s e k s  e h k  t a a n d a m i s e k s .  

Nõnda saadud fraasi  (redutseerida võib ka sell iselt,  et  lause 
e i  s ä i l i )  n i m e t a t a k s e  o r i e n t e e r i t u d  f r a a s i k s  ( A p r e s j a n  
1962, 145).  Orienteeritud fraas saadakse lausest  si is,  kui jäetakse 
alles ainult  need sõnad, mis on uuritava sõnaga (sõnade ühen
diga),  nn. tuumaga, vahetus süntaktil ises vahekorras,  kusjuures 
samalaadseist  süntaktil istest  vahekordadest säil itatakse ainult  üks 
ja vajaduse korral  muudetakse verbi arvu. Sell iselt  mõistetud 
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redutseerimine erineb mõnevõrra neist  kahest reduktsioonimoodu-
sest,  mille on esitanud D. S.  Worth (1962, 644—646).  

Konkreetses lauses võib olla palju orienteeritud fraase sõltuvalt  
sellest,  missugune element on valitud tuumaks.  Käesoleval  juhul 
on tuumsõnaks verbi f iniitvorm ja redutseerimine toimub laienda
tud verbaalsetes jutustavates lausetes.  Redutseerimisel  saadud 
orienteeritud fraasiks peab alati  olema verbikeskne lause.  Seega 
relevantseks süntaktil iseks vahekorraks,  mis säil itatakse, on ele
mendi olemasolu või vormi tingitus verbi tähendusest,  verbist  
kui lekseemist.  

Missugused elemendid redutseeritakse laiendatud verbikeskse-
•test l ihtlausetest,  et  saada verbikeskne l ihtlause? 

Kõigepealt  peame redutseerima laiendatud verbikesksetest  l iht
lausetest  kõik teise järgu laiendid, s .  o.  verbist  t ingitud sõnade 
laiendid (atribuudid ja adverbiaalid) koos nende laienditega, s.  o.  
kolmanda, neljanda jne.  järgu laienditega.  Näiteks lausest  Väikese 
maja poolt  tormas Ottole vastu turjal  püstikerkinud hall ide karva
dega koer,  mille sõltuvushargmikuks on 

tormas 
| 

1 1 1 

I maja poolt  vastu koer 
1  1 1  

II väikese Ottole karvadega 

i  i  
III kerkinud hallide 

1 
1 1 

IV pusti  turjal  

välistame teise järgu laiendid väikese,  Ottole ja  karvadega, kol
manda järgu laiendid kerkinud ja  hall ide ning neljanda järgu 
laiendid püsti  ja  turjal.  

Eraldi vaatlust  nõuavad need teise järgu laiendid, mille ole
masolu tingib verb.  Esineb nimelt  juhte, kus lauses saab teatud 
substantiiv (või substantiivide klass) esineda ainult  koos laien
ditega, kusjuures laiendite olemasolu ei  nõua mitte substantiiv ise,  
vaid verb.  Näiteks käima-ver-bi  puhul lausetes Elu käib kindlat  
rada, Te käisi te  oma teed, Teie mõtted käisid teisi  teid ei t ingi  
verb antud juhul mitte ainult  sõnade rada ja  teed {teid) esinemise, 
vaid nõuab ka, ei  neil  oleksid laiendid. Sell ine kitsendus annab 
antud juhul verbile käima abstraktsema sisu, tegemist  pole 
konkreetse käimisega (vrd. Mees käis  teed).  

Need verbist  t ingitud teise järgu laiendi juhud tuleb lahus 
hoida juhtudest,  kus laiendi olemasolu nõuab substantiivi  tähen
dus.  Üht rühma sell iseid substantiive (näiteks tuju,  iseloom kuju 
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jne.)  on lähemalt analüüsinud H. Õim (1971, 153—181).  Ta nime
tab neid sõnu parameetersõnadeks.  Võrreldagu näiteks lauseid 
Mul on hea tuju, Kivil  on ümmargune kuju mittevastuvõetavate 
lausetega *Mul on tuju, *Kivil  on kuju, kus i lmneb selgesti  nii
suguste substantiivide laiendite kohustuslikkus.  Sell iste substan
tiivide laiendid me välistame analüüsitavatest  lausetest,  hoolimata 
nende kohustuslikkusest.  

Meil  pole vaja arvestada H. Õimu (1966, 203—204) ettepanekut 
säil itada orienteeritud fraasides ka esimese järgu laiendite tervik
likud eksotsentril ised konstruktsioonid (näiteks lause Ta hakkas 
plaani tegema puhul,  kuigi  plaani on teise järgu laiend), sest  meie 
uurimuses on põhilised abstraktsed lausemallid.  

Selle protseduuri  järel  on meie lauseis  säil inud ainult  verbi
vorm ja esimese järgu laiendid. 

Teisena redutseerime lausetest  ka need esimese järgu laiendid, 
mis küll  sõltuvad verbist,  kuid mille olemasolu ega vormi konk
reetsed verbid ei  t ingi.  Sell ised elemendid on tavaliselt  univer
saalsed: nad võivad esineda lausetes koos enamiku verbidega 
( m o d a a l v e r b i d  v ä l j a  a r v a t u d )  M e  n i m e t a m e  n e i d  v a b a d e k s  
laienditeks.  Näiteks lauses Siimon ujus kooli  basseinis  sõl-
tuvushargmikuga 

ujus 

I Siimon basseinis 
I 

II  kooli  

on esimese järgu laienditest  vaba laiend basseinis.  Tegevuse aja 
ja koha määratlused võivad esineda kõigi  verbidega (välja arva
tud modaalverbid) ja seega nende olemasolu lauses ei  t ingi  verb 
ujuma kui lekseem, vaid lause sisu tervikuna. Mõned süntaksi-
uuri jad ei  seosta seda laadi määrusi  süntaktil iselt  üldse verbiga, 
vaid kogu lausega või selle mitme li ikmega. Nii  leiab A. Smirnitski  
(1957 221), et  määrusele lauses OH ecTpeTUA eao TÜM on tunnus-
omaseks spetsiif i l ise sõltuvuse puudumine ühest lauseli ikmest.  Sel
lisel  määrusel  on tendents olla seoses terve sõnade rühmaga lau
ses,  seega seostuda vahetult  mitme lauseli ikmega. 

Sell ised vabad laiendid on enamasti  fakultatiivsed. Vaba 
laiendi olemasolu lauses ei  t ingi  verbi  tähendus ega mingi muu 
lauseelemendi tähendus, vaid kogu lause sisu.  Seega me võiksime 
neid nimetada lauselaienditeks,  kui eesti  traditsioonilises gramma
tikas poleks sellele terminile antud palju kitsam sisu.  Vabade 
laiendite rühmad vajavad lähemat uurimist.  Pikemalt räägime 
neist  natuke hil jem, substitutsiooniklassidega ühenduses.  

Ülejäänud laiendid lauses on nüüd kõik verbi poolt  t ingitud. 
Sell iseid lauseelemente, mille olemasolu või vorm on otseselt  t ingi
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tud verbi tähendusest,  nimetame seotud laienditeks ja 
vastandame nad vabadele laienditele.  Nii  on eespool esitatud 
lauses seotud laiendiks ainult  sõna Siimon (alus kuulub seotud 
laiendite hulka) ja lk.  14 analüüsitud lauses on seotud laiendid 
maja poolt,  vastu, koer.  

Kolmandana redutseerime li ihtlauseist  ka need seotud laiendid, 
mis oma vormilt  või muudelt  olulistelt  grammatilistelt  tunnustelt  
kordavad mõnd muud seotud laiendit.  See tähendab, et  koordinat-
sioonivahekorras olevaist  lauseelementidest  säil itame ainult  ühe. 
Näiteks lausest  Meister teri tas nuge, kääre ja kirveid säil itame 
kolmest sõnast nuge, kääre, kirveid ainult  ühe. Seega on meie lõp
likuks verbikeskseks lauseks tegelikult  kolm lauset:  Meister teri tas 
nuge, Meister teri tas kääre ja  Meister teri tas kirveid, mis kõik on 
võrdväärsed ja esindavad, nagu hil jem näeme, sama lausemalli .  

Mitte alati  ei  saa si iski  korduvaid lauseli ikmeid redutseerida.  
On verbe, mis t ingivad just  korduvate lauseli ikmete esinemist.  
Sel  juhul tuleb neis lausetes kaks sell ist  lauseli iget kindlasti  säi
l itada. Näiteks lauses Saaremaa jaguneb Ida-Saaremaaks ja 
Lääne-Saaremaaks ei saa me ühtki seotud laiendit  redutseerida, 
sest  verb jagunema t ingib vähemalt kahe substantiivse transla
ti ivse laiendi olemasolu lauses.  Samuti lauses Esimees ja sekre
tär kohtusid tuleb mõlemad subjektid säil itada, sest  paarissubjekti  
olemasolu on tingitud otseselt  verbist  kohtuma. 

Niisuguse redutseerimise teel  saadud verbikesksed laused on 
vajalikud lausemallide kindlakstegemiseks.  See ei  tähenda aga 
sugugi,  et  me peaksime kõik näitelaused tüüpide ja mallide esita
misel  andma sell iselt  utreeritud kujul.  Järgnevas esituses on näite
lausetes nii  mõnigi  kord alles jäetud teise järgu laiend, kui i lma 
selleta lause osutuks sisult  mittevastuvõetavaks.  Ei ole ju mõtte
kam esitada näitelausena redutseeritud mittevastuvõetav lause 
Kivi on kujuga redutseerimata.  aga vastuvõetava lause Kivi on 
ümmarguse kujuga asemel.  Niisugusel  juhul tuleb lausemalli  
sobivuse kontroll imisel  jätta redutseeritav atribuut l ihtsalt  arves
tamata.  

Seotud laiendid võivad oma tingituse tugevuselt  olla kahe
sugused sõltuvalt  sellest,  kas verb kui lekseem määrab ainult  
seotud laiendi vormi või l isaks sellele veel  ka sell ise laiendi tingi
matu olemasolu lauses.  Esimesi  neist  laiendeist  nimetame f a  
kultati ivseteks seotud laienditeks,  teisi  aga 
obligatoorseteks seotud laienditeks.  Seega mää-
rab-tingib fakultatiivsete seotud laiendite vormi (või ka mõne muu 
olulise grammatilise tunnuse) verb, kuid see verb ei  nõua nende 
laiendite t ingimatut esinemist  lauses.  Küll  aga tingib verb nende 
laiendite esinemise võimalikkuse.  Fakultatiivse laiendi olemasolu 
lauses sõltub juba muudest teguritest,  näiteks kõne sisust,  kõne
leja kavatsusest.  Lauses Joosep umtsis  polkat on element polkat 
fakultatiivne seotud laiend, mille vormi tingib verb tantsima, 

16 



kuid mille t ingimatut olemasolu selles lauses verb ei  nõua. Lause 
Joosep tantsis  on samuti  vastuvõetav lause.  

Seevastu teine l i ik seotud laiendeid — obligatoorsed laiendid — 
on verbiga tugevamini seotud. Verb ei  nõua nende puhul juba 
mitte ainult  laiendi teatud grammatilist  vormi, vaid ka selle 
seotud laiendi t ingimatut olemasolu lauses.  Kui vastav element 
lausest  ära jätta,  jääb lause puudulikuks, on halvasti  moodusta
tud. Seda laadi seotud laiendite obligatoorsuse põhjuseks on 
ühelt  poolt  verbi  tähenduse üldisus ja ebamäärasus,  mida obli
gatoorne seotud laiend peab konkretiseerima ja täpsustama, teiselt  
poolt  ka verbi tähendusele aluseks olevate tegevussituatsioonide 
(neist  lähemalt töö viimases osas) iseärasused. Näiteks lauses 
Daam riputas mantli  konksu otsa on kõik kolm seotud laiendit  
daam, mantli  ja  konksu otsa obligatoorsed seotud laiendid, mille 
olemasolu ja vormi tingib verb riputama. Laused *Daam riputas,  
*Daam riputas mantli,  *Daam riputas konksu otsa, *Riputas,  
* Riputas mantli  ja  * Riputas mantli  konksu otsa on kõik puuduli
kud ja halvasti  moodustatud, s.  o.  ebagrammatilised konteksti
vabad laused (selle mõiste kohta vt.  lähemalt lk.  70—71). 

Seega verbikeskne l ihtlause võib koosneda kolmesugustest  ele
mentidest:  lause keskusest  — verbi f iniitvormist,  obligatoorsetest  
seotud laienditest  ja fakultatiivsetest  seotud laienditest.  

Verbikeskne lausemall. Jõudmaks lähemale eesti  keele l ihtlau
seid iseloomustavaile üldistele tunnusjoontele,  tuleb meil  s i irduda 
konkreetsete verbikesksete lausete vaatluselt  abstraktsete verbi
kesksete lausemallide vaatlusele.  Selleks peame esialgu asendama 
konkreetsed verbikesksed l ihtlaused abstraktsemate konkreetsele 
verbile orienteeritud konstruktsioonidega ehk distributsiooni-
valemitega. See tähendab, et  me üldistame konkreetsed ver
bikesksed l ihtlaused nõnda, et  säil itame konkreetsena ainult  verbi  
ja asendame kõik muud sõnad lauses üldisemate vormikategooria-
tega vastavalt  sellele,  mill ise üldise vormikategooria olemasolu 
antud konkreetne verb tingib.  Nii  näiteks saame lauseist  

( 1 )  A d v o k a a t  s u l g e s  a k n a .  
(2) Priidu pidas külalist  direktoriks.  
(3) Tee näis käskjalale pikk. 

järgmised konkreetsele verbile orienteeritud konstruktsioonid 
( l a )  N \ - \ - n o m .  s u l g e s  N 2 - \ - g e n .  

(s.  o.  esimene substantiiv nominatiivis,  sulges,  teine substantiiv 
geniti ivis);  

(2 a ) N\-\-nom. pidas N 2 J \-part.  N 3 -\-tr.  
(s.  o.  esimene substantiiv nominatiivis,  pidas,  teine substantiiv 
partit i ivis,  kolmas substantiiv translatiivis);  

(3 a ) N l -\-nom. näis  N 2 - r all.  A~\-nom. 
(s.  o.  esimene substantiiv nominatiivis,  näis,  teine substantiiv 
allati ivis,  adjektiiv nominatiivis).  

Iga sell ine verbikeskne konstruktsioon koosneb järelikult  konk
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reetsest  verbist  ja selle verbi  laiendeist,  mis on üldistatud vormi-
klassideks ja kir ja pandud sõnaliigi  ja morfoloogilise vormi ühiste 
tähistena. Niisi is  kodeerime me abstraktsed grammatilised kate
gooriad, mida konkreetsed sõnavormid esindavad, klasside ja 
üldistatud grammatiliste vormide sümbolitega- Kõikide inende ja 
muudegi vajalike sümbolite käsitlus tuleb edaspidi.  Selles parag
rahvis vaatleme ainult  sell ise üldistamisega seotud üldisi  küsi
musi.  

Kerkib küsimus, miks me üldistame verbikesksed l ihtlaused 
sõnaliikide ja morfoloogiliste vormide tasandil,  miks me ei  tee seda 
traditsioonilisele süntaksile nii  omaste lauseli ikmete tasandil.  

Sell ine teguviis  ei  tähenda sugugi,  et  me lausete ehituse kir jel
damisel  üldse lauseli ikmeid eitame, vaid ainult  seda, et  lauseli ik
med on vajalikud lausete ehituse kir jeldamisel  teatud tasandil.  
Lauseli ikmed pole sugugi lausete esmased ehituskivid, kuid nad 
on vajalikud üksused, sest  i lma nendeta ei  saa me näiteks esitada 
mitmeid sõnajärjereegleid ega kontekstireegleid.  Verbikesksete 
lausemallide esituses pole nende määramine aga vajalik,  sest  
konkreetne verb ei  t ingi  otseselt  lauseli ikmeid (need on l i iga kõr
gel  abstraktsiooniastmel),  vaid konkreetsemaid morfoloogilisi  
vorme, nende substitutsiooniklasse ning nende järjekorda. See
pärast  seisavad konstruktsioonides ( l a ) — (3 a ) subjekti  asemel vor-
miklass N-\-nom., objekti  asemel esialgu vormiklassid N-\-gen. ja  
N<-\-part.  ning muude lauseli ikmete asemel vormiklassid N-\-tr.,  
N-\-all .  ja  A-\-nom. Edaspidises käsitluses kasutame lauseli ikmete 
mõisteid üksnes l isaseletustes.  Seepärast  on arusaadav, et  me 
hoidume kasutamast lauseli ikme üldist  nimetust ja tarvitame selle 
asemel sõnu lauseelemeni,  element,  komponent.  

Nõnda saadud distributsioonivalemid on siiski  veel  l i iga hete
rogeensed, selleks et  neid saaks võtta verbikesksete l ihtlausete 
abstraktse kujutusena. Ühelt  poolt  on neis konstruktsioonides esi
tatud grammatiliste vormide klassid, teiselt  poolt  paikneb aga 
sell istes konstruktsioonides alati  konkreetne verbivorm. Pealegi  
võivad sisult  sarnased verbid esineda laiendite klasside poolest  
samasugustes orienteeritud konstruktsioonides.  Me võime vabalt  
paigutada orienteeritud konstruktsioonis (3 a ) verbivormi näis 
asemele verbivormi paist is  või tundus ja  konstruktsioon püsib endi
selt  oigena. 

Seepärast  peame astuma konstruktsioonide abstraheerimise käi
gus sammu edasi  ja asendama konkreetse verbivormi üldisema ver-
biklassiga, mida tähistame sümboliga V. Nii saame läbinisti  abst
r a k t s e  ^  v o r m e l i ,  m i d a  n i m e t a m e  v e r b i k e s k s e k s  l a u s e  
malliks.  Verbikeskne lausemall  on verbikesksele lausele alu
seks olev abstraktne oluliste sõnaklasside ja grammatiliste kate
gooriate konstruktsioon, mis peab peegeldama selle lause olulisi  
verbi  tähendusest  t ingitud süntaktil is-morfoloogilisi  omadusi.  

Sõnaklass «verb» sümboliga V on sell ises lausemallis  aga l i iga 
üldine, sest  ei  saa ju kõiki  verbe kasutada antud malliga lausetes.  
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Seepärast  peame verbiklassi  t ingimata l i igendama allklassideks 
vastavalt  sarnastele distributsioonivalemitele.  Selleks on vähemalt 
kaks viisi .  

Esiteks võime iga lausemalli  juures eraldi  märkida, missugused 
verbid kuuluvad antud juhul klassi  V Näiteks näidete (1—3) 
puhul saame verbikeskseid lausemalle märkida järgmiselt  

N^-\-nom. V N 2 -\-gen. 
V =z= sulgema 

N\ J
r nom. V N 2 -\-part.  N 3 -{-tr  

V -- pidama 

N l -\-nom. V N 2 -\-all .  A+tiom. 
V= näima, paistma, tunduma 

Teiseks viisiks on verbide allklassid numereerida (Vi,  V 2 ,  V 3  

jne.)  ja hil jem anda eraldi  verbide loend allklasside kaupa. Sel
les töös me peame kinni esimesest  viisist,  sest  teisel  juhul läheks 
verbide allklasside numeratsioon li iga suureks ja tuleks opereerida 
mitme numeratsiooniga, sest  jaotusi  on mitmeid. 

Eristamaks lause keskuseks olevat verbi  f iniitvormi infiniitvor
midest,  tähistame lihtlause tuumaks olevat f iniitvormi alati  süm
boliga V 1  ja  muid verbivorme (resp. tüvesid) esinemise järjekorras 
sümbolitega V 2 ,  V 3  jne.  Näiteks lause Leidur tundis südant võpata-
vat verbikeskseks malliks on 

N l -\-nom. V 1  N^-j-part.  V 2 -\-vat 
V 1  = tundma, 

Sellise üldistamisega välistame taas suure hulga antud vaate
kohast vähemolulisi  varieerumisi.  Nüüd pole meie malli  puhul 
enam oluline, missuguses konkreetses f iniitvormis verb on. Me 
fikseerime ainult,  et  sümbol V 1  märgib mingit  määratud verbi 
f iniitses personaalses vormis.  

Seega eraldame me omaette rühmaks need lausemoodustusreeg-
lid, mis asetavad verbi sõltuvalt  lause tähendusest  vastavasse 
finiitsesse vormi ja viivad läbi sellest  verbivormist  t ingitud täien
dused lause vormistuses.  Kõik need reeglid jäetakse käesolevas 
käsitluses kõrvale,  eeldades ainult  nende olemasolu. Me võtame 
lausemalli  aluseks verbide personaalsed vormid ja jätame arvesse 
võtmata impersonaalis  ja passiivis  olevate verbivormide iseära
sused. Me eeldame, et  impersonaalis  ja passiivis  oleva verbiga 
lausete jaoks on olemas omaette reeglid (vt.  Rajandi 1969), mis 
toetuvad personaalis  verbiga l ihtlausete mallidele.  

Meie verbikesksed lausemallid on orienteeritud verbide finiit
vormidele ja seega iseseisvaile l ihtlausetele.  Verbi infiniitvormid ja 
osa verbaalnoomeneid tingivad võrdlemisi  suurel  määral  neidsamu 

( l b )  

(2 b) 

(3b) 
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malli  iseärasusi,  mida tingib vastava verbi f iniitvorm. Kuid ver-
bikeskses mallis  toimub sel  puhul si iski  rida olulisi  muutusi,  nii  et  
tegemist  on juba sekundaarse verbikeskse malliga.  Need muu
tused on seaduspärased ja seepärast  vajame eri  reegliterühma 
finiitsete verbivormidega lausemallide ümberkujundamiseks infi
niitvormidega või verbaalnoomenitega sekundaarseteks fraasimal-
lideks.  Eesti  keeles kehtivate reeglite kohta Uuspõld 1966, 1969, 
1970, 1972 ja Käsik 1968, 1970, 1972. 

Sell iste üldistamiste ja piiramiste tulemusena saame abstrakt
sed lausemallid, mis karakteriseerivad personaalses verbivormis 
jutustavate l ihtlausete olulisi  omadusi ja lubavad anda reegleid 
vastuvõetavate l ihtlausete moodustamiseks eesti  keeles.  

1. VERBIKESKSETE LAUSEMALLIDE KOOSTISOSAD 

Verbikesksetest  lausetest  abstraheerimise teel  saadud lause
mallides esineb kolmesuguseid elemente.  Need on: verbi  f iniitvorm, 
morfoloogilised vormiklassid, substitutsiooniklassid.  

Kahte viimasesse rühma kuuluvad elemendid võivad olla nii  
obligatoorsed kui fakultatiivsed, sõltuvalt  f iniitse verbivormi tähen
dusest.  Verbi f iniitvorm on aga meie poolt  eraldatud lihtlausetes 
alati  obligatoorne, on ju tegemist  verbikesksete lausetega. 

Järgnevas käsitleme lähemalt neid kolme elementide l i iki  ja  
püüame lahendada mõningaid meie analüüsi  seisukohalt  olulisi  
probleeme, mis kerkivad esile nende elementidega seoses.  

Verbi finiitvormid. Võiks arvata, et  kõige l ihtsam on tuvastada 
lihtlause tuumaks olevat verbi,  sest  sellel  on üpris  kindlad ja 
formaalselt  selgesti  eristatavad tunnused. Tegelikus töös selgub, 
et  see pole sugugi alati  nõnda ja et  lause verbaalse keskuse täpne 
määramine toob esile terve probleemide ahela,  mida lahendamata 
pole võimalik anda ka eesti  keele l ihtlausete ehituse mõningatele 
relevantsetele seikadele mõistl ikku seletust.  

Need probleemid jagunevad kaheks rühmaks:  ühed keskenduvad 
verbi kui ühtse tähendusega lekseemi ja teised verbi kui mitmete 
sõnavormide ühtsuse ümber.  Esimesel  juhul on kõige probleemide-
rohkemaks toiminguks mitmesõnaliste verbaalsete lekseemide (väl
jendverbide ja muude potentsiaalsete sõnade) eristamine tavalis
test  sõnaühenditest.  Teisel  juhul on tähelepanu keskuseks analüü
til iste verbivormide tuvastamisega seoses esiletulevad abiverbide 
ja modaalverbide olemasolu ja piirit lemise küsimused. 

Väljendverbide olemusest. Väljendverb ehk väl jendtegusõna on 
J.  V Veski loodud oskussõna, mida akadeemik ise on kasutanud 
oma loenguis ja ka trükis.  Nii  näiteks kir jutas Veski (1955, 75):  
«Ühend- ja väl jendtegusõnad on meil  varemalt  üldreeglina koos
nenud tegusõnast ja selle ees asetsevast  kõrval- resp. käänd-
või määrsõnast,  väl ja arvatud sell iselt  moodustunud tegusõnade 
olevik ja l ihtminevik pealauses,  kus see järjestus on rahvasuus 
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ümberpöördult  tarvitusel;  niisi is:  vastu võtma, läbi  lugeda, ära 
võites,  ol id kokku tulnud, olevat heaks kii tnud, esi le  toomata jne.,  
aga ta loeb läbi,  nad tõid esi le  jne.» J.  V Veski on ise pidanud 
seda terminit  selgeks ja enesestmõistetavaks, nii  et  pole selle 
kohta pikemat selgitust  kuskil  trükisõnas esitanud. 

Järgides osalt  E. Muugi (1938, 8) pruuki,  on meie kooligram
matikad paigutanud mõned väljendverbid (näiteks osa võtma, 
tähele panema) ühendverbide alla (Valgma, Remmel 1968, 263, 
393), teisi  aga käsitanud lihtsalt  kui üht mõistet  märkivaid käänd
sõna ja verbi  ühendeid (Valgma, Remmel 1968, 393) Samuti 
on talitatud vahel ka ülikooliloengutes.  Terminist  väljendverb on 
eesti  keeleteadus seni peaaegu märkamatult  mööda läinud. Esi
mest korda on sellest  pikemalt  rääkinud käesolevate ridade autor 
(Rätsep 1969c, 62—63 ja 1973).  

Järgnevas esitame süntaksist  ja semantikast  lähtudes kritee
riume väljendverbide eristamiseks muudest sõnaühenditest,  seal
hulgas ka ühendverbidest.  

Eesti  keeles võime koostiselt  eristada l ihtverbe (andma, jooks
ma, visklema, suurendama jne.),  l i i tsõnalise iseloomuga l i itverbe 
(taaselustama, alahindama, eelsoojendama jne.)  ja  sõnaühendilisi  
verbe süntaksi  ja semantika seisukohalt,  õigemini verbi  ekviva-
lente, millel  parem nimetus seni puudub. Viimaste hulka kuuluvad 
nii  väl jendverbid (aru saama, si lma paistma) kui ka ühendverbid 
(sisse minema, alla kirjutama, ära jooksma). 

Väljendverbide selge eristamine ühendverbidest  toimub sõna
liikide eristamise tasemel.  Väljendverb on noomeni (käändsõna) 
ja verbi  ühend, ühendverb aga alati  adverbi ja verbi  ühend. Seega 
on olemas üldiselt  küllaltki  selge piir  ühendverbide ja väl jendver
bide vahel.  Pole ka õige väita,  et  väl jendverbi juurde kuuluvad 
noomenid on adverbid (eelnevais näidetes aru, tähele,  s i lma), 
sest  neil  puudub ühendverbide adverbidele (peale,  s isse,  al la jne.)  
omane üldistatud tähendus.  Ühendverbide eristamisest  tuleb üksik
asjaliselt  juttu järgmises paragrahvis.  Siinkohal tõmbame ainult  
selge piiri  ühendverbide ja väl jendverbide vahele.  

Hoopis keerukam on väljendverbide eristamine tavalistest  noo
meni ja verbi  ühenditest,  nagu lauale panema, raha saama, tuppa 
paistma. Tavalisi  noomeni ja verbi  ühendeid iseloomustab see, 
et  nende puhul kuulub verbi juurde tegelikult  mingis kindlas mor
foloogilises vormis noomeniklass,  s .  o.  verb tingib teatud kindla 
tähenduse korral  noomenite klassi  teatud kindlas vormis esindaja 
olemasolu. Noomeniklassi  suhtes kehtivad sageli  mingisugused 
süntaktil is-semantil ised piiramised, mis lubavad antud verbi 
puhul kasutada antud klassi  l i ikmetest  üksnes teatud tunnusega 
(või tunnuseta) l i ikmeid. Just  niisugused tunnused määravad selle,  
et  lause Poiss mängib pall i  on eesti  keeles vastuvõetav lause, aga 
Raamat mängib pall i  on tavalises tekstis  vastuvõetamatu, sest  
mängima-verb nõuab antud tähenduses subjekti,  mille oluliseks 
semantil is-süntaktil iseks tunnuseks on [-{-elusJ.  
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Selliselt  määratletud noomeni ja verbi  ühendid kuuluvad 
vabade sõnaühendite hulka. Tavalised noomeni ja verbi  ühendid 
on just  ses mõttes vabad, et  me võime valida noomenirühma piiri
des mis tahes selle rühma li ikme, s.  t .  noomen selles ühendis on 
tavaliselt  asendatav, substitueeritav teise noomeniga. Näjteks 
ühendis lauale panema võime lauale asemele substitueerida põran
dale,  tooli le,  aknale jne.,  i lma et verbi  panema tähendus muutuks.  

Väljendverbi eristab tavalisest  vabast sõnaühendist  just  see, et  
si in saab verbi nominaalseks laiendiks olla mitte rühm noomeneid, 
vaid üks kindel selle klassi  esindaja kindlas grammatilises vormis.  
Nimetame seda väl jendverbi nominaalset komponenti  p ü s  i s  o 
naks.  Püsisõnade grammatiline vorm on tihti  määratum kui 
vabade sõnaühendite noomenite vorm, morfoloogilised paralleel-
vormidki ei  saa si in esineda substituudina. Näiteks väl jendverbis 
jalga laskma ei ole jalga asendatav ühegi teise noomeniga, i lma 

et  väl jendverbi tähendus häviks.  Võrreldagu sellega vahu sõna
ühendeid l indu laskma, karja laskma, kus laskma-verbil  on hoopis 
teine sisu.  Samuti ei  saa väljendverbis si lma torkama esineda lühi
kese i l lati ivi  asemel pikem, sse-line i l lati iv:  Ma torkan si lmasse 
on juba vaba sõnaühend, millel  on hoopis teine tähendus.  

Seega on noomeni esinemus väl jendverbis maksimaalselt  
individualiseeritud. Nimetame niisuguseid individualiseeritud li ik
m e g a  s õ n a ü h e n d e i d  a i n u k o r d s e t e k s  s õ n a ü h e n d i t e k s .  
Väljendverbid kuuluvad põhimõtteliselt  sell iste ainukordsete 
sõnaühendite hulka, ent kõik ainukordsed noomeni ja verbi  ühen
did pole veel  väl jendverbid.  

Nagu loomulikus keeles on tavaline, nii  leidub ka vabade sõna
ühendite ja ainukordsete sõnaühendite vahel üleminekujärke, ühen
deid, kus on võimalik mingi väga piiratud asendamine. Näiteks:  
maad jagama ~ maid jagama, pintsl isse pisima ~ pintsl i  pistma 
j t .  Varieerimisvõimaluste arvestamine lubab i lmselt  f ikseerida 
mitmesuguseid si irdetüüpe. 

Tunduvalt  laiemalt  on võimalik substitueerida sell ise sõna
ühendi verbi,  nii  et  saame sünonüümse ühendi.  Näiteks:  plehku 
panema, plehku pistma. Ent neilgi  juhtudel on verbide hulk mää
ratud kindla loendiga, kus verbide arv ei  ületa tavaliselt  viit-kuut.  

Ainukordsed noomeni ja verbi  ühendid ei  ole kõik väl jend
verbid (ses mõttes,  nagu esitas J.  V Veski).  Nende hulgas esineb 
rühm noomeni ja verbi  ühendeid, mida me väljendverbide hulka 
ei  arva, sest  neil  puudub veel  üks oluline tunnus.  Siia kuuluvad 
seda laadi sõnaühendid, nagu õlgu kehitama, si lmi pi lgutama, 
saba l iputama, pead vangutama, käsi  r ingutama, kõrvu kikitama. 
Neilegi  sõnaühendeile on iseloomulik noomeni maksimaalne mää
ratus,  kusjuures noomeniks on enamasti  somaatil ine sõna. See
juures torkab si lma asjaolu, et  sageli  on ka verb üpris  piiratud 
esinemusega või ainukordne. Nime neile sõnaühendeile seni keegi 
andnud pole, ent täiesti  omaette rühma nad moodustavad. 
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Väljendverbide lõplikuks piirit lemiseks läheb meil  vaja veel  
üht süntaktil is-semantil ist  kriteeriumi. 

Nagu nägime, on igal  l iht- ja l i i tverbil  oma kindel verbikeskne 
lausemall.  Vabas sõnaühendis kuulub verbi seotud laiend ühe ele
mendina selle verbi lausemalli .  Nii  on lauses Ema kall istab last  
sõnavorm last  verbi kall istama seotud laiendiks ja esindab vormi-
klassi  N-\-part.  See tähendab, et  lause verbaalse keskuse moodus
tab üksnes verbivorm kall istab.  Samasugune on olukord ka ainu
kordse sõnaühendi õlgu kehitama puhul,  kus hoolimata lauseele
mentide determineeritusest  esindab sõnavorm õlgu lauses Mees 
kehitas õlgu ikkagi verbi  kehitas seotud laiendina vormiklassi  
N-\-part.  ja  lause verbaalseks keskuseks on ainult  kehitas.  

Neile süntaktil iselt  l i igendatud sõnaühenditele vastandame 
väljendverbid ( tähele panema, si lma paistma), kus üks osiseid 
(noomenid tähele,  s i lma) moodustab koos verbiga selle sün
taktil ise tsentrumi, mis määrab muude laiendite olemasolu ja 
nende vormi lauses.  See püsisõna ei  esinda enam antud lihtverbide 
(panema, paistma) lausemalli  üht elementi,  vaid kuulub selle 
verbi juurde süntaktil iselt  lahutamatu elemendina. Siit  t ingituna 
on väljendverbide ( tähele panema, si lma paistma) verbikeskne 
lausemall  erinev panema, paistma-verbide kui l ihtverbide lause
mallidest.  

Näiteks väl jendverbi jalga laskma põgenema' verbikesksesse 
lausemalli  võib kuuluda peale aluse veel  mitmeid kohta osutavaid 
elemente ja vahendit  osutav element.  Võrreldagu: Ma lasen jalga 
kustki,  kuhugi,  midagi  mööda, mil legagi.  Seevastu verb laskma 
lauseis  Ma lasksin talle kuuli  jalga, Ma lasksin talle kuuli  kätte 
moodustab üksinda lause verbaalse keskuse ja tema verbikesksesse 
lausemalli  kuulub peale aluse, kohaelementide ja vahendit  osutava 
elemendi ka objektile osutav element (kuuli),  mis saab esineda 
ainult  koos intralokaalse laiendiga (jalga, kätte) 

Selline väl jendverbide süntaktil ine terviklikkus, l i igestamatus 
on seotud otseselt  nende semantil iste iseärasustega.  

Vabas sõnaühendis moodustub ühendi kogutähendus tema 
komponentide üksiktähenduste summa alusel. Väljendverbidel 011 
ühendi kogutähendus, s.  o.  aktuaalne tähendus, erinev 
komponentide tähenduste summast,  tausttähendusest.  Näi
teks jalga laskma aktuaalne tähendus on põgenema kuna taust-
tähenduseks on ' jalga'  ja ' laskma' otsene ühend, mille sisu on üpris  
ähmane. Aktuaalse tähenduse ja tausttähenduse kooseksistents on 
ühendi idiomaatil isuse oluline tunnus.  Eespool käsitletud ainukord
setel  ühenditel  õlgu kehitama jne.  aga sell ist  semantil ist  iseära
sust  pole, vaid nad on tähenduslikult  samasugused kui tavalised 
vabad sõnaühendid, neil  on ainult  aktuaalne tähendus.  

Vastavalt  sellele on väl jendverbidel ka kaks süntaktil ist  l i i
gendust:  taustaks olev l i igendus, kivinenud, tuhmunud süntakti
liste seoste kompleks, millele vastab ähmunud tausttähendus, ja 
teiseks õieti  l i igenduse puudumine, kus oleleb ainult  üks süntakti
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l ine tervik, mis vastab aktuaalsele tähendusele ja mis on mingi 
kindla lausemalli  tsentrum. 

Väljendverbi määramiseks selle semantil is-süntaktil ise kritee
riumi alusel  saab kasutada l ihtsat võtet.  Me püüame asjaomast 
sõnaühendit  sisaldava jutustava lause kohta moodustada eriküsi-
muslause nii,  et  küsimus on suunatud kahtlusalusele noomenile.  
Kui eriküsimuse moodustamine selle noomeni suhtes pole võima
lik (loomulik) või lause tähendus oluliselt  muutuks, si is  on see 
noomen süntaktil ise ( ja semantil ise) terviku osa ja meil  on tege
mist  väl jendverbiga, sest  tavaliste verbaalsete sõnaühendite nomi-
naalkomponentide kohta on alati  võimalik esitada eriküsimusi.  
Näiteks lause Poiss väristab kodunt varvast  puhul ei  saa me moo
dustada tähendust säil itades vastuvõetavat eriküsimust Mida 
poiss  kodunt väristab? Seega moodustab varvast  väristama ver
biga terviku, mida me nimetame väljendverbiks.  Samuti ei  saa 
lausele Koosolek venis  pikale esitada eriküsimust Missugusele 
(mil lele) venis  koosolek? ega lausele Toimetaja küsimus tuleb 
täna kõne alla eriküsimust Mille alla (kuhu) tuleb täna toime
taja küsimus? Järelikult  pikale venima ja  kõne alla tulema on 
väljendverbid.  See võte peaks osutama, et  väl jendverbide määra
miseks on olemas alus eesti  keeles eneses.  

Missugune on fraseologismi ja väl jendverbi vahekord? Sellele 
küsimusele on raske üheselt  vastata,  sest  fraseologismi on mää
ratletud mitmeti  (Vakk 1970, 6—8) Kui pidada fraseologismideks 
kõiki  sõnaühendeid, mille elemendid on ainukordsed ja mis moo
dustavad ühtse süntaktil ise tsentrumi ja millel  on kaks tähendust,  
aktuaalne ja tausttähendus, s.  t .  mis on idiomaatil ised, si is  moo
dustavad väljendverbid osa fraseologismidest.  Kui lugeda fraseo
logismide tunnuseks ka tähenduse ekspressiivsust,  mis tekib kahe 
tähenduse metafoorse, pilt l iku vahekorra alusel  (varvast  väris
tama, kägu ajama), siis  osa väl jendverbe, kus see ekspressiivsuse 
tunnus puudub (näit.  tähele panema, osa võtma), jääb fraseolo
gismide hulgast  väl ja ja fraseologismid ning väljendverbid on 
lõikuvad hulgad. 

.Lõppeks, missugused vormilised iseärasused karakteriseerivad 
väljendverbe? Väljendverbide püsisõnaks on tavaliselt  nimisõna 
mingis käändes.  Kõige sagedasemad püsisõnade käänded on par
tit i iv (näit.  aru saama, aset  leidma, asja saama, hammast ihuma, 
hinge heitma, hinge tõmbama, hoolt  kandma, jagu saama, lugu 
pidama, nägu näitama, poppi tegema), i l lati iv (ausse tõstma, el lu 
viima, hukka mõistma, jõusse jääma, kirja panema, korda mine
ma, korda saatma, luhta minema, ninna kargama, närvi  minema, 
plehku pisima j t .),  al lati iv (hingusele minema, jutule saama, jäli le  
saama, kaubale saama, lavale tooma, l i is tule tõmbama, lõpule 
viima, mehele minema, näole andma, närvidele käima j t .)  ja  trans
latiiv (andeks andma, haneks võtma, imeks panema, naeruks pane
ma, nõuks võtma, osaks saama, sel tsiks olema, teoks saama, 
tuleroaks langema, õnneks minema j t .)  
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Vähem on väljendverbe muude käänetega, sealhulgas nomi-
natiivi-geniti ivi-partit i iviga, s.  o.  kolmekäändelise objektiga (elu 
võtma, kaardid avama, käed lööma j t .),  inessiiviga (aus pidama, 
joones olema, vaos hoidma j t .),  elati iviga ( jalust  rabama, kurjast  
olema, laest  võtma j t .),  adessiiviga (kaalul  olema, rahul olema, 
sõjajalal  olema j t .),  terminatiiviga (kõrini  olema j t .)  ja  komita
ti iviga ( jalaga segama, jumalaga jätma, käega lööma, ninaga pil
duma j t .).  

Adjektiivid seisavad väljendverbide koosseisus peamiselt  trans
lati ivis  (pahaks panema, heaks arvama, heaks tegema, kindlaks 
tegema, paljaks ri isuma, pehmeks kõnelema, sirgeks tegema, 
vedelaks lööma j t .).  Muid adjektiivide käändevorme kohtame 
väljendverbides ainult  üksikuid (hea seisma, l ibedale minema j t .).  

Püsisõnadeks on ka üksikuid pronoomenivorme, näiteks väl jend
verbides mikski panema, omaks võtma, paljuks pidama. 

Ilmselt  peaksime arvama väljendverbide hulka (küll  eri  rüh
mana) sell ised Verbaalsed sõnaühendid, kus verbi juurde kuulub 
mitu püsisõna. Nii  võib verbide juurde kuuluda noomeni ja kaas
sõna ühend (auru all  olema, hinge peal olema, läbi  sõrmede vaa
tama, naha peale andma, nina peale andma, pea peale pöörama, 
pinna peale käima, südame peale panema, vastu pükse saama, vee 
peal hoidma, üle jõu käima j t .)  ja  mitu noomenit (aega surnuks 
lööma, elu kaalule panema, keelt  hammaste taga hoidma, puhta 
kullana võtma, ei  sooja ega külma olema, sõna suust  võtma, tõele 
au andma, ühist  keelt  leidma j t .).  

Eraldi  tuleks mainida neid väl jendverbe, kus noomen seondub 
ühendverbiga, nagu arust  ära olema, jalgu maha saama, külge 
mööda maha jooksma, puust  et te  tegema, vedru välja viskama, 
tuult  al la tegema, tujust  ära olema j t .  

Viimane seondumine peaks eriti  selgesti  osutama sellele,  et  
ühendverb on väl jendverbist  erinev leksikaalne üksus, mille alusel  
võib samuti  moodustada väl jendverbe. Tõsi,  mitme püsisõnaga 
väl jendverbid tekitavad mõningat raskust ortograafiareeglite for
muleerimisel:  neid ju ei  kir jutata teatud vormides kokku. Kuid 
tuleb si lmas pidada, et  mitme püsisõnaga väljendverbidel on ole
mas kõik need süntaktil ised ja semantil ised kriteeriumid, mille alu
sel  me väljendverbe määrame. Käesoleva töö seisukohalt  tuleb 
ka sell ised sõnaühendid väl jendverbide hulka arvata.  

Võtame nüüd väljendverbi iseloomustuse kokku. Väljend 
verbiks nimetame mingis grammatilises vormis oleva noomeni 
(või ka noomenite) ja verbi  ühendit,  kus noomeniklassi  (või ka 
klasse) esindab üks kindel selle klassi  l i ige kindlas grammatilises 
vormis ja kogu ühend tervikuna moodustab l ihtlause keskuse, tin
gides kindla lausemalli;  seal juures on väl jendverbide aktuaalne 
tähendus erinev komponentide tähenduste summast ehk tausttähen-
dusest,  s .  t .  väl jendverbid on idiomaatil ised. 

Me peame ikkagi si lmas pidama, et  väl jendverb pole ainuüksi  
ortograafiareegli  tarvis  kasutuselevõetud termin. See tähistab 
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eesti  keeles eneses i lmnevaid küllaltki  selgepiiri l isi  üksusi.  Et me 
seda mõistet  eesti  keele lauseehituse kir jeldamisel  hädasti  vaja
me, see pidi  selguma juba eelnevast.  Täidab ju väl jendverb paral
leelselt  l iht- ja l i i tverbiga l ihtlause verbaalse tsentrumi ülesan
deid. Käesoleva töö teises osas esitatakse ainult  l iht- ja l i i tverbide 
lausemallid.  Väljendverbi mõiste selgitus on si iski  hädavajalik,  et  
selgesti  orienteeruda nende verbide lausemallide ehituses.  

Ühendverbide olemusest. Ühendverbide iseärasuste selgitamine 
ja nende süntaktil ise ning semantil ise olemuse tuvastamine on 
eesti  keele l ihtlause ehituse täpsemal kir jeldamisel  väga oluline, 
sest  selle verbide rühmaga seoses kerkib esile arvukalt  keerulisi  
grammatikaprobleeme. 

Mis on ühendverb ehk ühendtegusõna, seda on püütud eesti  
keele grammatikais ja muis keelevaatlustes jõudumööda selgi
tada, ent vähegi rangema määratluseni pole seni jõutud. Sele
tustes on viidatud mitmetele kriteeriumidele,  mille abil  võiks eris
tada ühendverbi muudest verbiühenditest.  All järgnevas olgu tähe
lepanu juhitud neljale sell isele kriteeriumile.  

Esiteks on käibel  ortograafil ine kriteerium. Sellele osutas juba 
E. Muuk (1938, 7),  väites,  et  verbiühendeid, mida kirjutame kokku 
ainult  osas verbivormides, nimetame ühendverbideks.  Ilmselt  on 
ka termin ühendverb E. Muugi loodud. Selle seletuse jälgedes 
käib üks värskemaid eesti  keele grammatikaid (Valgma, Remmel 
1968, 113—114):  «Ühendverbid koosnevad kahest kord kokku-, 
kord lahkukirjutatavast  sõnast.» Niisugune võrdlemisi  ähmane sel
gitus taandab termini ühendverb puhtortoigraafil iseks mõisteks.  
Kuna aga kokku- ja lahkukirjutamise reegel  eeldab, et  me oskame 
ühendverbe eristada teistest  sõnaühenditest,  mis sellele reegli le ei  
al lu,  si is  on i lmne, et  ortograafil ine kriteerium meid edasi  ei  
aita.  

Teiseks kasutatakse ühendverbide eristamisel  morfoloogilist  
kriteeriumi. Sel  puhul toetutakse tunnusele,  et  ühendverbid koos
nevad verbist  ja nn. prefiksaaladverbist  ehk abimäärsõnast (Mihk-
la 1964, 83—84; Vääri  1972, 23, 180).  See kriteerium nõuab aga 
eelnevalt  prefiksaaladverbi mõiste defineerimist,  selle selgitamist,  
missugused sõnad kuuluvad prefiksaaladverbide hulka. 

Kolmandaks on käibel  süntaktil ine kriteerium: ühendverbid 
esinevad lauses ühe lauseli ikmena, näiteks öeldisena (Mihkla 
1964, 83—84; Vääri  1972, 97).  Nagu me hil jem näeme, pole asi  
selles osas sugugi nii  l ihtne. Süntaktil ised seosed verbi ja nn. 
abimäärsõna vahel on si lmanähtavalt  mitmelaadilised. 

Neljandale, semantil isele kriteeriumile osutab Johannes Aavik, 
kes väidab, et  verbidega kir jutatakse kokku ainult  nn. verbi  tähen
dust modifitseerivaid (muutlevaid) või täiendavaid adverbe (Aavik 
1936, 345), ainult  neid adverbe, mis verbiga moodustavad mingi 
uue mõiste või mõistevarjundi,  mida me ühe sõnaga ei  saa väl
jendada (Aavik 1936, 329) Samale kriteeriumile on osutanud ka 
Muuk (1938, 8):  «.  neis  esineval verbil  on eril ine tähendusvar
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jund, mida samal verbil  üksikesinemisel  ei  ole (tähenduse modi
fitseerimise printsiip).  Seejuures tähendust modifitseeriv sõna kas 
annab verbile tavaliselt  hoopis erineva tähenduse või muudab 
verbi tegevuse lõplikuks või annab sellele teatava suuna .» Hil
jem on seda kriteeriumi ainult  korratud, lähemalt konkretiseeri-
mata.  

Seega on ühendverbideks nimetatud eesti  keeleteaduses sõna
ühendeid, mis koosnevad teatud lintverbidest  ja eri l ist  tüüpi sõna
dest,  mida viimase aja grammatikas on nimetatud prefiksaaladver-
bideks, abimäärsõnadeks või ka kõrvalsõnadeks (Kure 1950, 57).  
Võrreldes üheks komponendiks oleva l ihtverbi tähendusega, on 
ühendverbil  mõnevõrra teistsugune (modifitseeritud) tähendus.  
Süntaksi  seisukohalt  vaadatuna peetakse ühendverbe üheks lause
li ikmeks, millest  tervikuna võivad sõltuda mitmesugused laien
did. 

Nagu me juba eelmises paragrahvis osutasime, tuleb ühend
verbid lahus hoida väl jendverbidest,  sest  viimaste p ü s  i  s  õ n a 
on alati  mingi nominaalne element, kuna ühendverbide juurde 
kuulub mingi määrsõna. 

Juba pealiskaudselgi  vaatlusel  on selge, et  problemaatil iseks 
osutub siin abimäärsõnade rühma koosseis  ja nende eristamine 
teistest  sõnarühmadest.  Sel  põhjusel  on täiesti  arusaadav, miks 
pole abimäärsõnu üheski grammatikas rangelt  piirit letud, vaid 
on alati  piirdutud näidete esitamisega ja selgitamisega. Abimäär
sõnade lähemal iseloomustamisel  on esitatud järgmisi  tunnuseid:  
abimäärsõnad esinevad alati  koos verbidega, nende abil  tuletatakse 
l ihtverbidest  uusi  verbe, abimäärsõnad ei  vasta ise mingile küsi
musele,  abimäärsõnad ei  ole iseseisvad lauseli ikmed, abimäär
sõnad osutavad tegevuse suunale, tegevuse lõpetatusele,  nad ise
loomustavad lähemalt tegemist  või olemist.  Tegelikult  ei  saa neid 
tunnuseid võtta tõestatud omadustena, vaid nende paikapidavust 
tuleb alles kontroll ida.  

Peab mainima, et  eesti  keele grammatikais kohtame selle sõna
rühma sõnaliigil isuse suhtes vastandlikke seisukohti.  Ühed uuri
jad kinnitavad, et  need sõnad ei  moodusta eraldi  sõnaliiki,  vaid on 
üheks määrsõnade all-l i igiks.  Teised väidavad, et  nad moodusta
vad iseseisva sõnaliigi,  mis kuulub abisõnade hulka ja mida nime
tatakse kõrvalsõnadeks.  Esimesel  seisukohal on teatavasti  täna
päeva kooligrammatikad ja A. Veski (1970, 36),  teisel  aga oli  
K. Kure (1950, 215).  

Kumb seisukoht on õigem, seda ei  saa esitatud seletuste põh
jal  tuvastada. Kõrvalsõnade sõnaliigil ine staatus on jäänud ikkagi 
ähmaseks.  Termin abimäärsõna tundub ennatlikuna ja termin 
prefiksaalne adverb oma sõnasõnaliselt  tähenduselt  vasturääki
vana, paradoksaalsena. Kasutame seepärast  ühendverbi mitte
verbaalse komponendi nimetusena üldisemat terminit  adverb, jät
tes selle diferentseerimise natuke hil isemaks.  
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Püüame kõigepealt  selgitada mõningaid ühendverbidele iseloo
mulikke jooni,  mida varem pole esile toodud. 

Produktiivsuselt  jagunevad ühendverbid kahte rühma. Suurel  
hulgal  ühendverbidel puudub sell ine mitteverbaalse komponendi 
individualiseeritus,  nagu me nägime väljendverbi püsisona puhul.  
Need adverbid moodustavad sageli  seerialisi  sõnaühendeid tervete 
verbirühmadega, s.  t .  ühendverbide puhul seondub üks niisugune 
adverb sageli  paljude verbidega ja need verbid moodustavad se
mantil iselt  lähedasi  verbide rühmi, ja vastupidi:  teatud verbi-
rühma iga l i ige võib kombineeruda kõigi  selle rühma adverbidega. 
Nii  esinevad paljud suunda osutavad adverbid enamiku, kui mitte 
kõigi  l i ikumist märkivate verbidega. Näiteks:  

alla,  üles,  s isse,  ) f  tulema, minema, jooksma, } 
väl ja,  et te,  juurde jne.  j  (ujuma, sõitma, ruttama jne.  J 

Erandeid, kui neid esineb, tuleks anda üldreegli  l isana. Sell ine 
sarjas esinemine eristab ühendverbe väl jendverbidest,  kus noo
men seondub tavaliselt  ainult  ühe verbiga ja vaid harukordadel 
paari-kolme verbiga.  

Teine rühm ühendverbe on ainukordsed sõnaühendid, kus nii
s u g u n e  v a r i e e r i m i n e  p o l e  v õ i m a l i k .  N ä i t e k s :  T o o t s  k i r j u t a s  
naabri  pealt  maha. Lektor pidas loengu maha. Tema kõne 
ajas hirmu peale.  Toots käis  Kiirele peale,  et  see annaks 

tal le õuna. Vaenlane tungis  peale.  Me ei saa öelda: *Toots 
kir jutas naabri  pealt  al la.  

Väljendverbide puhul nentisime kahe tähenduse — aktuaalse 
tähenduse ja tausttähenduse olemasolu, millest  t ingitult  väl jend-
verb moodustab lauses ühe verbaalse keskuse, mis tervikuna tin
gib seotud laiendeid. See oluline kriteerium jagab samuti  ühend
verbid kahte ossa ja annab neile senistest  täpsema määratluse.  

Ühendverbid jagunevad selle semantil ise kriteeriumi seisu
kohalt  kaheks rühmaks.  Seeriatena esinevad ühendverbid, mida 
me võiksime nimetada ka korrapärasteks ühendverbideks (alla 
tulema, üles tulema, sisse tulema, välja tulema jne.),  on ainult  
ühe tähendusega, aktuaalse tähendusega. Ainukordsetel  ühend
verbidel  on kahekordne semantil ine l i igendus nagu väljendverbi
deni ja nad moodustavad süntaktil ise terviku, millest  sõltuvad 
seotud laiendid. Niisi is  erinevad ainukordsed ühendverbid väl jend
verbidest  ainult  selle poolest,  et  nende püsisõna on adverb, mitte 
aga noomen. 

Elementide kombineeritavuse vabadust si lmas pidades saame 
rea:  vaba sõnaühend, korrapärane ühendverb; ainukordne ühend
verb, väl jendverb. 

Teeme selle põhjal  senistest  seisukohtadest erineva järelduse.  
Ainukordsetel  ühendverbidel kuulub adverb verbaalsesse tsentru
misse, s.  t .  see pole verbi  seotud laiend, selle kohta ei  saa esitada 
eriküsimust.  See on verbi f iniitvormi osa nii  nagu väljendverbi 
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ncminaalkomponent.  Sõnaliigil iselt  tuleb meil  sell ine element tun
nistada ikkagi adverbiks,  nii  nagu. me tunnistame väljendverbi 
püsisõna noomeniks.  

Korrapäraste ühendverbide adver.bid ei  kuulu l ihtlause ver
baalsesse tsentrumisse, vaid on verbi seotud laiendid, mille kohta 
on võimalik esitada ka eriküsimus. Näiteks:  õun kukkus puu otsast  
ül la.  —Kuhu kukkus õun puu otsast? Tagaaetav sööstis  kõrvale.  — 
Kuhu sööstis  tagaaetav? Sõnaliigil iselt  tuleb sell ised sõnad tun
nistada ikkagi iseseisvateks adverbideks.  Seega ei  pea tavagram-
matikate poolt  antud abimäärsõnade iseloomustus paika.  

Nii  oleme jõudnud järeldusele,  et  seni nii  ühtsena näiv ühend
verbi mõiste sisaldab eneses vähemalt kaks mõnetigi  erinevat rüh
ma, mille lahushoidmine on eriti  tähtis  l ihtlause ehituse selgita
misel.  

Kuid sellega ei  lõpe ühendverbidega seotud probleemide ahel.  
On tarvis  lähemalt analüüsida neid adverbe, mida tavaliselt  ver
biga ühendverbideks seotakse.  Häda on selles,  et  hoolimata kõigist  
eespool esitatud kitsendustest  mahub ühendverbide mõiste alla 
tänapäeva eesti  keele grammatikas mitmeid erineva iseloomuga 
sõnarühmi. See on tingitud eeskätt  asjaolust,  et  verbi  juurde kuu
luvad adverbid ei  ole oma olemuselt  sugugi homogeensed, vaid 
on oma semantikalt  ja ka süntaktil istelt  tunnustelt  mitmesugused. 

ühendverbe semantil iselt  iseloomustades on tihti  viidatud 
tähendusnüanssidele,  mida adverb l isab verbi tähendusele.  Siit  
lähtudes ja ka mõningaid vormilisi  jooni arvesse võttes võiksime 
ühendverbide osistena kasutatud adverbid jagada järgmisteks rüh
madeks.  

I .  O r i e n t a t s i o o n i a d v e r b i d ,  m i s  o s u t a v a d  m i n g i  o b 
jekti  paiknemisele või l i ikumisele ruumis ( ja ka ajas) mingi teise 
objekti  suhtes.  Orientatsiooniadverbid jagunevad omakorda nelja 
allrühma. 

1 .  I n t r a l o k a a l s e d  o  r  i  e  n  t  a  t  s  i  o  o  n  i  a  d  v  e  r  b  i  d ,  m i s  
osutavad üldistatud kujul  mingi teise objekti  suhtes asendit,  kuhu 
li igutakse, asutakse.  Siia kuuluvad adverbid alla (Poiss  kukkus 
trepist  al la),  asemele (Müüja andis isale uue pli iatsi  asemele),  
edasi  (Poiss  sõit is  edasi  järgmisse l inna), eemale (Paat läks kal
dast  eemale),  esi le  (Udust  kerkis  esi le  kahar kuusk),  et te  (Haab 
jäi  traktori le et te),  juurde (Naine astus kindrali le  juurde),  järele 
(Rebane jõudis hanele järele),  kaasa (Poeg sõit is  isaga kaasa),  
kallale (Röövlid tungisid teekäijale kallale),  kaugele (Karu jook
sis  majast  kaugele),  kohale (Arst  jõudis kohale õigel  ajal),  kõr
vale (Hunt jooksis  põdrale kõrvale),  kätte (Karjus andis võtme 
valvurile kätte),  külge (Liimine paber hakkas igale poole külge),  
l igi  (Professor võtt is  konspekti  l igi),  lähedale (Lõvi tuli  elevandile 
lähedale),  maha (Raamat kukkus laua pealt  maha), otsa (Buss 
sõit is  jalgratturi le otsa),  paigale (Rahulikud inimesed jäid_pai
gale),  peale (Puu kukkus autole peale),  pärale (Raamat jõudis 
ei le  pärale),  s isse (Poisid jooksid majja sisse),  tagasi  (Peeter 
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sõitis  l inna tagasi), taha (Naaber jäi Peetrist  taha), vahele (Jaan 
pani kepi ratastele vahele), vastu (Laps jooksis emale vastu) y  

välja (Auto sõitis  väravast välja), üles (Haige tõusis voodist  
üles), ümber (Neiu sidus lindi puule ümber). 

Sama tüüpi orientatsiooniadverbid on ka komparatiivsed lähe
male, l igemale, kaugemale, kõrgemale, madalamale jne. ja poole-
järelosaga liitadverbid allapoole, ettepoole, pealepoole, sissepoole, 
tahapoole,  väljapoole ja  ülespoole.  Ilmselt  tuleb si ia rühma arvata 
ka adverb i lma (Poiss jäi st ipendiumist i lma, Lapsed jäid vane
matest i lma)-

2 .  L o k a a l s e d  o r i e n t a t s i o o n i a d v e r b i d ,  m i s  o s u 
tavad üldistatud kujul  mingi teise objekti  suhtes asendit,  kus 
ollakse, paiknetakse, midagi tehakse. Siia kuuluvad adverbid all  
(Auto ootas direktorit  all),  eemal (Laps hoidis käed tulest  eemal), 
ees (Auto seisis vankril  ees), juures (Tunnistajad seisid kogu 
aeg juures), kaasas (Toots kandis puu-uiske kaasas), järel 
(Varsti  olin ma tal järel), kallal (Röövlid olid teekäijal kallal), 
kaugel (Kaev asetses majast kaugel), kohal (Laev oli  kohal), 
kõrval (Kubjas seisis piitsaga kõrval-, Talu asetses teest  kõrval), 
käes (Sõbral on kiri  käes), küljes (Kuuel on plekk küljes), l igi  
(Professoril  olid konspektid l igi),  lähedal (Naaber seisis mul 
lähedal), maas (Raamat lamab maas), otsas (Peremees istus 
puudel otsas), paigal (Poiss püsis paigal), peal (Kaas seisab potil  
peal) päral (Auto oli  päral), sees (Auto oli  augus sees), tagasi 
(Ta on linnast tagasi), taga (Koer jooksis poisil  taga), vahel 
(Jaan seisis tülitsejatel  vahel), väljas (Lapsed on väljas), ülal 
(Peeter on ülal katusel), üleval (Peeter on üleval katusel), ümber 
(Külalised seisid professori l  ümber) Samasse tüüpi tuleb lugeda 
ka lokaalsed komparatiivsed orientatsiooniadverbid kaugemal, 
kõrgemal,  l igemal,  lähemal,  madalamal jne.  ja  pool- järelosaga 
liitadverbid allpool, eespool, pealpool, seespool, tagapool, väljas
pool, ülalpool.  

3 .  E k s t r a l o k a a l s e d  o r i e n t a t s i o o n i a d v e r b i d ,  
mis osutavad üldistatud kujul  mingi teise objekti  suhtes asendit,  
kust lahkutakse, ollakse eemal. Siia kuuluvad adverbid alt (Pere
mees tuli  alt  keldrist),  eemalt (Kütt si lmas teda juba eemalt), 
eest  (Hoidke eesti),  kaugelt  (Külaline tuli  kaugelt),  kohalt  (Auto 
li ikus kohalt),  kõrvalt  (Peremees tuli  kõrvalt),  käest (Direktor 
andis paberi käest), küljelt  (Tuul puhub küljelt),  küljest  (Võtke 
käed küljest!),  l igidalt  (Hääl kuuldus l igidalt),  lähedalt  (Müra 
kostis lähedalt),  maast (Poiss võttis  raamatu maast), otsast 
(Timukas raius röövlil  pea otsast) paigalt  (Auto ei l i ikunud pai
galt),  paigast (Maavärin nihutas müüri paigast), pealt  (Võtke 
kaas pealt!),  seest  (Lapsed tulid seest) tagant (Tuul puhus 
tagant), takka (Tuul puhus takka), vahelt  (Ma võtan paberi kustki 
vahelt),  vastast (Vastast paistis  jändrik puu), väljast  (Väljast  
kuuldus laste kisa), ülalt  (Vanamees tuli  ülalt),  ülevalt  (Vana
mees tuli  ülevalt) 
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Samasse tüüpi peame arvama ka ekstralokaalsed komparatiiv
sed orientatsiooniadverbid kaugemalt,  kõrgemalt,  l igemalt,  lähe
malt,  madalamalt jne. ja poo//-järelosaga liitadverbid altpoolt,  
eestpoolt,  pealtpoolt,  seestpoolt,  tagantpoolt,  vastastpoolt,  ülalt
poolt,  ülevaltpoolt.  

Senises keelealases kir janduses ei  ole tahetud millegipärast  
seada lokaalseid ja ekstralokaalseid adverbe võrdväärseina intra-
lokaalsete adverbide kõrvale ühendverbide moodustamisel,  lokaal
sete ja ekstralokaalsete adverbide ühendid l ihtverbidega on ühend
verbide hulgast  sageli  kõrvale jäetud. Sell ised ühendid kuuluvad 
kindlasti  korrapäraste ühendverbide hulka ja nende kõrvale on 
sugenenud ka ainukordseid ühendverbe. Meil  ei  ole mingit  mõist
likku põhjendust piirata ühendverbide hulka ainult  intralokaalset 
aspekti  märkiva adverbi ja verbi  ühenditega.  

4 .  T r a n s l o k a a l s e d  o r i e n t a t s i o o n i a d v e r b i d ,  
mis osutavad üldistatud kujul  tee asendit  mingi objekti  suhtes.  
Siia kuuluvad adverbid läbi (Rong sõitis  tunnelist  läbi), mööda 
(Rongkäik läks tribüünist  mööda), ringi (Koer hulkus õue mööda 
ringi), üle (Jänes jooksis teest  üle).  

II.  Perfektiivsusadverbid osutavad tegevuse lõpetatu
sele,  millegi  lõpule või ettenähtud piirini  viimisele.  Perfektiivsus
adverbid on perfektiivse aspekti  leksikaalseks väl jenduseks eesti  
keeles.  Tuleb si iski  rõhutada, et  tegevuse lõpetatus on ka orientat-
siooniadverbide tähenduse üks l isavarjundeid, kuigi  neis  prevalee
rivad mitmesugused lokaalsed tunnused. Perfektiivsusadverbideks 
loeme adverbe läbi, (Poiss luges raamatu läbi, Ma vaatasin töö 
läbi), maha (Vanamees müüs raamatu maha), minema (Auto sõi
tis  minema, Poiss jooksis minema), tulema (Eit tuli  sealt  l ihtsalt  
tulema), täis (Tüdruk kirjutas vihiku laule täis), valmis (Kirjanik 
kirjutas artikli  valmis), välja (Ta kannatas kõik norimised välja), 
ära (Auto sõitis  maja eest  ära). 

Kahtlematult  kõige levinum perfektiivsusadverb on ära, mis 
esineb kõige suurema arvu verbidega. Kõige omapärasem perfek
ti ivsusadverb on i lmselt  tulema, mis esineb ainult  koos l ihtverbiga 
tulema. Seevastu minema esineb perfektiivsusadverbina suure 
hulga l i ikumisverbide juures.  

III.  Seisundiadverbid moodustavad nn. abimäärsõnade 
hulgas hoopis isesuguse rühma, kusjuures abimäärsõnade hulka 
on meie grammatikais arvatud üksnes mõned seisundiadverbid 
(püsti,  kokku, laiali,  kinni,  lahti,  katki  j t .).  Seisundiadverbid moo
dustavad käesoleva töö seisukohtadest lähtudes eraldi  substitut
sioonidasse, mille üksikasjaline vaatlus tuleb hil jem. Mainigem 
siinkohal tõsiasja,  et  kõik seisundiadverbid on iseseisvad seotud 
laiendid ega kuulu lause verbaalsesse keskusse, väl ja arvatud 
muidugi juhtumid, kus nad on fraseologismi osaks.  

Peab ütlema, et  meie seniste grammatikate viga on just  selles,  
et  nad kuulutavad ühendverbide koosseisu kuuluvad adverbid abi
määrsõnadeks ehk prefiksaaladverbideks.  
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Tuleks veel  märkida, et  orientatsiooniadverbid võivad esineda 
koos perfektiivsusadverbidega. Pole teada, kas meie senised gram
matikad loeksid ka niisuguseid ühendeid ühendverbideks.  Võrrel
dagu lauseid Võtke üks kaart juurest ära. Mees võttis  kala otsast 
ära. Taat teadis lume tuleku ette ära. 

Ühes lauses võib kõrvuti  esineda mitu orientatsiooniadverbi,  
nagu näiteks lausetes Teenrid loopisid õlgkübarad üles tagasi.  
Majad ajavad tuld seest  välja.  Samuti moodustavad seisundiad
verbid paare orientatsiooniadverbidega: Trepikojast põiki üle läks 
plekktoru. Mees tõmbas joone pildist  risti  läbi.  

Enne kui si irdume lähemalt vaatlema viimast ja küllaltki  
keerulist  probleemi seoses eespool käsitletud adverbirühmadega, 
märkigem veel paari  si lmatorkavat tunnusjoont,  mis jäävad selles 
töös lähemalt vaatlemata.  Osa orientatsiooniadverbe on nagu 
teineteisele vastu seatud, nad moodustavad antonüümide paare 
(alla — üles,  s isse — välja,  edasi  — tagasi,  taga — ees jne.)  
Sell ine antonüümsus hõlmab siiski  ainult  kindla hulga orientat
siooniadverbe. 

Mitmesugustel  põhjustel,  kus ei  puudu ka saksa ja vene keele 
vastavate prefiksaalverbide otsesed mõjud, täidavad paljud orien
tatsiooniadverbid semantil iselt  mitut ülesannet,  kusjuures anto
nüümid võivad nad olla ainult  ühes tähenduses.  Selgituseks esi
tatakse järgnevas adverbi peale olulisemate tähenduste ja nende 
varjundite kohta näiteid.  

a) Asetage lihale peale keedetud kaalikad! Ema laotas lapsele 
teki peale, Jaan tõmbas kingadele tuhvlid peale, Hangedele 
on kooruke peale külmanud; 

b) Nuga ei hakka sellele puule peale; 
c) Mehed istusid autole peale, Laev võtab kauba peale; 
d) Mees käratas poisile peale-, 
e) Mees rüüpas lähkrist  hapupiima peale-, 

f)  Peremees ajas võõrale koera peale, Lapsele kippus uni 
peale-, 

g) Auto sõitis  eidekesele peale, Maa vajus talle peale-, 
h) Traktor keeras sügavkünniga savi peale-, 
i)  Trust maksis ajalehtedele peale. 
Nende semantil iste erinevuste hindamine ei  kuulu käesoleva 

töö ülesannete hulka. Meil  on oluline teha vahet kahesuguste 
ühendverbide vahel:  ainukordsed ühendverbid, mis me arvame ter
vikuna lihtlause verbaalseks keskuseks,  ja korrapärased ühend
verbid, mis me lahutame kaheks — verbaalseks keskuseks ja seo
tud laiendiks.  Viimane võib olla sõltuvalt  verbist  kas obligatoorne 
või fakultatiivne. Perfektiivsete adverbidega ühendverbid jätame 
koos ainukordsete ühendverbidega käesolevas töös analüüsimata.  

Järgnevas peatume ühel orientatsiooniadverbidega seotud ver
bide süntaktil isel  probleemil,  mis verbikesksete lausemallide tuvas
tamise seisukohalt  on küllaltki  oluline.  Probleemi detailsem, ent 
lõpliku lahenduseta käsitlus on i lmunud varem (Rätsep 1969c).  
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Vaadelgem lauseid (1),  (2).  (3)!  
( 1 )  P o i s s  j o o k s i s  s i l l a s t  ü l e .  
( 2 )  Poiss jooksis üle sil la. 
(3) *  Poiss jooksis si l last.  
Käesoleval  juhul on meil  tegemist  l ihtverbiga jooksma ja  

ühendverbiga üle jooksma tavalises l i ikumist märkivas tähenduses.  
Lauses (1) näeme elementi  si l last,  mis siis,  kui adverb üle puu
dub, selles lauses esineda ei  saa, sest  lause (3) on ebagrammati-
line.  

Laiendi sil last  vormi lauses (1) t ingib adverb üle. Sellele 
osutab seegi seik, et  samasugust elati ivset elementi  näeme pal
judel juhtudel ka si is,  kui üle seondub teiste l ihtverbidega. Näi
teks Poiss jooksis,  läks, kõndis, ronis, l ippas sil last  üle.  Poiss kan
dis, t iris,  viis  koera sil last  üle.  

Erilist  tähelepanu väärib lausete (1) ja (2) vahekord. Sisult  
on need laused enam-vähem samased, ent grammatiliselt  vormilt  
mitte.  Missugused on süntaktil ised seosed seda tüüpi lausetes? 
Olen varem (Rätsep 1969c, 65) väitnud, et  sõnavorm si l last  lau
ses (1) sõltub ühendverbist  üle jooksma ja  sõnavorm si l la lauses 
(2) on tihedas seoses kaassõnaga üle ja  seetõttu normaalset trans-
formatsioonivahekorda nende konstruktsioonide vahel pole.  Pean 
tegema selles seisukohas korrektiive.  

On ilmselt  õigem väita,  et  lauses (1) sõltub sõna sil last  ainult  
adverbist  üle.  Seega adverbil  üle võib olla laiend ja see laiend on 
substantiiv elati ivis.  

Asjaolu, et  samasisulistes lausetes on üle kord adverb, kord 
kaassõna, osutab orientatsiooniadverbide ja kaassõnade semanti
lisele ja süntaktil isele lähedusele,  kuid mitte samasusele.  Me ei  
saa pidada sõna üle lauses (1) kaassõnaks, sest  nimisõna ja 
adverbi seos on hoopis lõdvem kui kaassõna ja nimisõna seos.  
Sellele viitab kas või elati ivse laiendi hoopis suurem paiknemis-
vabadus lauses.  Niisugune iseloomulik joon ei  esine üksnes ad
verbi üle korral.  Elatiivset laiendit  nõuavad veel  mitmed teisedki 
orientatsiooniadverbid. Näiteks: Laps jäi vanematest i lma. — 
Laps jäi i lma vanemateta. Rong sõitis  tunnelist  läbi.  — Rong 
sõitis  läbi tunneli.  Koer jooksis trepist  alla. Kass jooksis trepist  
üles.  Poiss viskas mütsi  aknast välja. Poiss viskas mütsi  aknast 
sisse. Auto sõitis  koerast mööda. Fabien lendas äikesest  ümber. 

Niisiis  ühendverbides esinevad adverbid alla, i lma, läbi, mööda, 
sisse,  välja,  üle,  üles ja  ümber võivad tingida eraldi  elati ivset 
seotud laiendit.  Lihtlause finiitverbi laiendiks on ikkagi vastavad 
adverbid, elati ivsed sõnavormid loeme teise järgu laienditeks,  ad
verbide laienditeks.  Muide I.  Molnär (1966, 159; 1969, 240) leiab, 
et  ungari  lahutamatud verbiprefiksidki määravad teatud verbi-
laiendite vormi.  

Substantiiv elati ivis  pole ainus ühendverbides esinevate orien
tatsiooniadverbide laiendivorm. Teisel  adverbide rühmal on laien
diks nimisõna allatiivis.  Siia kuuluvad adverbid ette, juurde, järele, 
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kallale, kõrvale, külge, peale, vahele, vastu. Enamikul neist  on 
olemas paralleelne kaassõnaühend. 
Koer jooksis autole ette.  — /(oer jooksis auto ette.  
Valvur tuli  poistele juurde. — Valvur tuli  poiste juurde. 
Röövlid tulid teekäijale kallale. — Röövlid tulid teekäija kallale, 
Valvur astus vangile kõrvale. — Valvur astus vangi kõrvale. 
Liimine paber hakkas lauale külge. — Liimine paber hakkas laua 

külge. 
Puu kukkus autole peale. — Puu kukkus auto peale. 
Poiss pani paberi markidele vahele. — Poiss pani paberi markide 

vahele. 
Otsest  ekvivalentsust  pole vastavate kaassõnaühenditega adverbi
del järele ja vastu. Võrreldagu lauseid Laps jooksis emale vastu. 
Laps jooksis ema vastu. Poiss jooksis tüdrukule järele. Poiss jook
sis tüdruku järele. 

Meie käsitlus hõlmas ainult  neid juhte, kus pruugi kohaselt  
vastavaid noomeneid loetletud adverbide laienditeks ei  ole peetud. 
Siin esitatud lahenduse kasuks räägib see asjaolu, et  on olemas 
hulk adverbe, kus i lmsesti  on vastavat käändevormi ka varem 
peetud adverbi laiendiks. Sellised adverbid on eemale, kaugele, 
l igi,  lähedale. Näiteks: Poiss jõudis majale lähedale. Poiss jõudis 
majale l igi.  Poiss hiil is  majast kaugele. Poiss jooksis majast 
eemale. 

Komparatiivsete ja poofe-järelkomponendiga adverbide puhul 
i lmneb uus joon, mis on muudele adverbidele võõras.  Nimelt  kan
nab elatiivne laiend, mis on neile adverbidele omane, teatavas mõt
tes komparatiivset iseloomu. Võrreldagu näiteks: Poiss trügis 
naabrist  ettepoole. Naaber jäi poisist  tahapoole. Ämber ulatus tükk 
maad joonest allapoole. Vesi ulatus joonest ülespoole. Jaan jook
sis Jürist  kaugemale. 

Ilmselt  tuleb lugeda poo/e-komponendiga sõnad kaassõnadeks, 
kui nende juurde kuulub partit i ivne substantiiv.  Näiteks lauseis  
Poiss trügis ettepoole naabrit.  Naaber jäi tahapoole poissi.  Ämber 
ulatus tükk maad allapoole joont.  Vesi ulatus ülespoole joont.  

Komparatiivse adverbi puhul i lmneb, et  meil  võib olla tege
mist kahesuguse elemendiga, sest lauses Jaan jooksis majast 
kaugemale pole elati ivses substantiivis  mingit  komparatiivsust,  
seevastu lause Jaan jooksis  Jürist  kaugemale elatiivne element on 
kahe tähendusega ja ühes tähenduses selgesti  komparatiivne. Ad
verbid lähemale,  l igemale on allati ivset laiendit  t ingivad, nagu 
nende positiivsed vasted lähedale, l igidale. 

Seni on olnud juttu peamiselt  intralokaalsete orientatsiooni-
adverbide laienditest  ja nende käänetest.  Sell ised laiendid on ka 
lokatiivsetel orientatsiooniadverbidel.  Adverbid eemal, kaugel, kau
gemal, kõrgemal, kõrval, l igemal, lähemal, madalamal, allpool, 
eespool,  pealpool,  seespool,  tagapool,  väljaspool  ja  ülalpool  t ingi
vad elatiivseid laiendeid. Adverbid juures, järel,  kallal,  kõrval, 
küljes, l igi,  lähedal, otsas, peal, taga, vahel, vastas ja ümber 
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t ingivad äga adessiivseid laiendeid. Adverb sees t ingib inessiivset 
laiendit.  Näiteks: Maja seisis minust eemal. Maja seisis minust 
allpool.  Valvur seisis haigel kogu aeg juures. Varas oli  majas 
sees.  

Ekstralokaalsed orientatsiooniadverbi-d tavaliselt  omaette 
laiendeid ei  t ingi.  Peab aga si lmas pidama, et  ka mitte kõik 
intralokaalsed ja lokaalsed orientatsiooniadverbid ei  t ingi  teatud 
käändevormis laiendeid, näiteks puuduvad laiendid adverbidel  
edasi,  esile, maha, kohale, paigale, pärale, tagasi-, kohal, maas y  

paigal, päral, tagasi,  ülal,  üleval.  
Omaette seisavad sõnad kaasa ja  kaasas, mis esinevad koos 

komitatiivis  substantiiviga.  Kas need on adverbid või kaassõnad? 
Oleme neid arvanud adverbide hulka. 

Modaalverbidest.  Mõnedes eesti  keele süntaksikäsitlustes on 
eristatud iseseisvate verbide ja abiverbide kõrval  omaette rüh
mana modaalverbe. Nii  on K. Kure (1959, 43; 1963, 34) väitnud, 
et  modaalverb väl jendab suhtumist tegevusse, tegevuse võimalik
kust jne. (võime ehitada, saan lugeda, pead tegema, tuleb tõlkida) 
J.  Valgma, N. Remmel (1968, 114) on esitanud modaalverbidena 
võima, tohtima, tarvis olema, vaja olema, pidama. 

Neis käsitlustes on vaadatud modaalverbidele ainult  semantika 
seisukohalt,  kuigi  järeldusi  on kiputud tegema süntaksiski.  Järg
nevas püütakse vaadata modaalverbide probleemi eesti  keeles sün
taksi,  lauseehituse seisukohalt,  erit leda modaalverbide grammatika-
liseerumise astet  ja teha si it  mõned meile vajalikud järeldused. 

Semantika seisukohalt  on modaalverbid üks modaalsuse mõis
telise kategooria väl jendamise vahend keeles.  Modaalsuse sisuks 
on kõneleja suhtumine (arvamus, hinnang, seisukoht) teatatava 
sisusse, teatatava ja tegelikkuse vahekorrasse.  Modaals-us hõlmab 
sell iseid tähendusi,  nagu tegevuse võimalikkus, tõenäolisus,  tõele-
vastavus, soovitatavus, (häda)vajalikkus, paratamatus, kohustus
likkus.  

Modaalsust  väl jendatakse keeles mitmete leksikaalsete,  gram
matil iste ja foneetil iste vahenditega.  Siia kuuluvad näiteks kõne
viisid, modaalverbid, modaaladverbid, lause intonatsiooni teatud 
iseärasused. Modaalverbe ja modaaladverbe on kokku nimetatud 
modaalsõnadeks.  

Modaalsõnadel pole mitte üksnes iseloomulikud semantil ised 
tunnused, vaid neil  on oma grammatiline, eeskätt  süntaktil ine 
karakteristika.  

Nii  näiteks pole modaaladverbid ( tõesti,  t ingimata, muidugi, 
i lmselt,  võib-olla,  vist,  arvatavasti,  vahest,  vaevalt  j t .)  gram
matil iselt  otseselt  seotud lauset moodustavate lauseli ikmetega, 
vaid kuuluvad kogu lause juurde. 

Modaalverbid väl jendavad samuti  kõneleja suhtumist teate 
ja tegelikkuse vahekorrasse, väl jendavad tegevuse võimalikkuse, 
kohustuslikkuse mitmesuguseid järke kaheldavast võimalikkusest  
kuni sunniviisi l ise kohustuslikkuseni.  Kuid peale spetsiif i l ise se
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mantika iseloomustab täielikke modaalverbe ka süntaktil ise ise
seisvuse tunduv kahanemine, mis muudab nad lähedaseks abiver
bidele ja eristab iseseisvatest  verbidest.  Alles grammatiliste ise
ärasuste olemasolu õigustab meid eraldama eesti  keele gramma
tikas eril ist  modaalverbide kategooriat.  

Järgnevas katsutakse sell iseid grammatilisi  iseärasusi  esi le 
tuua ja grammatiliselt  relevantseid modaalverbe eesti  keelest  
leida.  

Kõik eesti  keele iseseisvad verbid nõuavad teatud tervikliku 
lausemalli  olemasolu. Iseseisev verb ei  määra mitte ainult  teatud 
verbifraasi  (öeldisrühma) l i ikmete olemasolu ja vormi, vaid tin
gib ka ühte aluse järgnevatest  grammatilistest  tunnustest:  

a) lubab singulari  3.  pöördes aluse ärajätmist  (Koidab, 
Hämardub, Tuiskab, Kahutab, Sajab, Udutab)-, 

b) nõuab nominatiivis  subjekti  (Jaan vihkab valetamist); 
c) nõuab kahekäändelist  (nominatiivis  või partit i ivis)  subjekti  

(Vesi voolas paati,  Paati  voolas vett)-, 
d) nõuab retsiprookverbidele iseloomulikku kolmevariandilist  

subjektiesinemust (Jaan kohtus Jüriga, Jaan ja Jüri kohtusid, Poi
sid kohtusid).  Sellest  lähemalt lk.  224—226. 

Lisaks neile tunnustele määrab iseseisev verb mõnikord ka 
subjekti  semantil isi  tunnuseid, eeskätt  tunnusepaari  [+ elus] esi
nemist.  

Kui sellelt  seisukohalt  vaadata semantil iselt  potentsiaalseid 
modaalverbe, si is  i lmneb, et  osa neist,  mida me nimetaksime 
täielikeks modaalverbideks, ei nõua ühegi sell ise sub
jekti  tunnuse olemasolu, nad ei  määra subjekti  laadi ega tingi  
seega täielikku lausemalli .  Nii  käituvad näiteks modaalverbid 
võima ja  pidama (pidin),  mis saavad esineda kõigil  eespool esi
tatud subjektivaliku juhtudel.  Aluse olemasolu ja laadi määrab 
hoopis infiniitvormis verb. Näiteks: a) Hämardub, Võib hämar-
duda, Peab hämarduma-, b) Uurija muutis t ingimusi, Uurija võib 
muuta tingimusi, Uurija peab muutma tingimusi-, c) Töös esineb 
vigu, Töös võib esineda vigu, Töös peab esinema vigu, Peetril  on 
raadio, Peetril  võib olla raadio, Peetril  peab olema raadio-, d) Pee
ter kohtus Jaaniga, Peeter võis kohtuda Jaaniga, Peeter peab koh
tuma Jaaniga, Peeter ja Jaan kohtusid, Peeter võis Jaaniga koh
tuda, Peeter ja Jaan pidid kohtuma. Seega võima ja pidama 
(pidin) on teatud mõttes universaalsed verbid.  Nad võivad esi
neda koos iga iseseisva verbiga.  

Tuleb aga si lmas pidada, et  sell ine universaalsus on omane 
uõtma-verbile ainult  tähenduses 'võimalik olema' Kui võima esineb 
tähenduses 'suutma',  s i is  ta selekteerib subjekti:  subjekt peab ole
mas olema ja tunnusega [+elus].  

Subjekti  ei  selekteeri  ka verbid näima, paistma, tunduma, kui 
nad esinevad koos infiniitse verbivormiga. Näiteks: a) Näib 
hämarduvat, Paistab hämarduvat, Tundub hämarduvat-, b) Uurija 
paistab muutvat t ingimusi, Uurija tundub muutvat tingimusi-, 
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c) Töös näib esinevat vigu, Töös paistab esinevat vigu, Töös tun
dub esinevat vigu, Peetril  näib olevat raadio, Peetril  paistab ole
vat raadio, Peetril  tundub olevat raadio-, d) Peeter näib kohtuvat 
Jaaniga, Peeter paistab kohtuvat Jaaniga, Peeter tundub kohtuvat 
Jaaniga, Peeter ja Jaan näivad kohtuvat, Peeter ja Jaan paista
vad kohtuvat,  Peeter ja Jaan tunduvad kohtuvat.  Seega ka verbi
del näima, paistma, tunduma, kui nad esinevad koos infiniitse 
verbivormiga, puudub subjektiselektsioon. 

Subjektiselektsiooni puudumisega on otseselt  seotud see fakt,  
et modaalverbidest ei saa moodustada tegijanime. Näiteks: Koos
olekust osavõtjad sõitsid Tallinna. * Koosolekust osa võtta võijad 
sõitsid Tallinna. * Koosolekust osa võtma pidajad sõitsid Tallinna. 
* Koosolekust osa võtvat näijad sõitsid Tallinna. * Koosolekust osa 
võtvat paist  jad sõitsid Tallinna. * Koosolekust osa võtvat tundu
jad sõitsid Tallinna. 

Igast  eesti  keele verbist  ei  saa moodustada /a-tegijanime. On 
osutatud, et  ja- l i i tega saab moodustada ainult  neid verbaalsubs-
tantiive, mis tuletusaluse verbiga on agentiivivahekorras (Käsik 
1971, 13) Kuna modaalverbid ei  t ingi  lause subjekti  ega selle 
mingeid omadusi,  s i is  on mõistetav, miks nendest verbidest  ei  
saa moodustada tegijanime. 

Seega modaalverbidel  võima, pidama, näima, paistma, tundu
ma puudub täielik lausemall.  Nad tingivad obligatoorselt  üksnes 
teise verbi teatavat infiniitset  vormi ja esinevad koos viimase poolt  
t ingitud lauseelementidega. Nii  nõuab võima-xerb c/a-infiniti ivi,  
pidama (pidin) ma-infinitiivi,  mis võib olla ka passiivis,  ja näima, 
tunduma ning paistma t ingivad modaalverbidena vat-vormi (pree
sensi  partitsi ibi  partit i ivi).  Kui viimased verbid esinevad ilma 
infiniitvormita (Ohtu näib i lus;  Näib, et  ta tuleb),  siis  pole nad 
modaalverbid eespool f ikseeritud mõttes.  

Modaalverbi ei  saa asetada üldiselt  infiniitvormi mõne teise 
infiniti ivi  nõudva verbi järele.  See tähendab, modaalverb ei  saa 
seista leksikaalselt  tähenduselt  olulise põhiverbi kohal.  Võrrel
dagu: Ma võin kirjutada. Ma võin hakata kirjutama. *Ma hakkan 
võima kirjutama. *Ma kavatsen võida kirjutada. Ta näib mõtlevat.  
*Ta kipub näima mõtlevat.  *Ta soovib näida mõtlevat.  

Pandagu tähele,  et  uõtma-verb saab sell ises kombinatsioonis 
si iski  esineda, kuid ta tähenduseks on sel  juhul suutma, lubatud 
olema Näiteks: Ta peab võima vabalt  l i ikuda. Ta ütles Jaani 
võivat  juba käia.  Jaan näib võivat  käia.  Selline kombinatsiooni-
võimalus on võima-verbil  olemas ainult verbidega pidama%  näima, 
paistma, tunduma ja  ütlema, mõtlema, arvama tüüpi verbidega. 

Omapärane on eesti  keeles modaalverbide vahekord abiverbiga 
olema. Neil on sarnaseid süntaktilisi  tunnuseid. Ka abiverb olema 
on aluse suhtes ükskõikne, sest aluse määrab põhiverb (Ma olen 
kirjutanud, Mul on olnud raamat; Töös on esinenud vigu, Pliiats 
on olnud sinine).  Olema-abiverb tingib samuti  verbi  infiniitvormi, 
kuid selleks pole mitte infiniti iv,  vaid nud- ja  /«d-partitsi ip.  
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Modaalverbid erinevad o/ema-abiverbist  eelkõige semantil iselt.  
Modaalverbidel  on säil inud mingi tähendus, mida võib käsitada 
leksikaalse tähendusena (kui neist  ei  taheta teha eri  kõneviise).  
Abiverbil  olema puudub leksikaalne tähendus, ta kannab ainult  
grammatilisi  tähendusi.  

Modaalverbide oluliseks erinevuseks on see asjaolu, et  nad 
saavad võtta oma põhiverbiks niisuguse o/ema-abiverbi ja partit
si ibi  ühendi,  kus modaalverbi poolt  nõutavas infiniitvormis on 
o/ema-abiverb. Näiteks lausetes Ma võiksin olla selle töö kirjuta
nud. Ta näis olevat selle kirja kirjutanud. Ta pidi olema selle 
töö kirjutanud. 

See senini tähele panemata jäänud asjaolu tekitab eesti  keele 
traditsioonilises vormistikus kiusliku olukorra.  Praegustes gram
matikates esineb abiverb olema ainult  perfektis  ja pluskvamper
fektis.  Eespool esitatud vormid ei  sohi aga sellesse süsteemi. Ei 
saa eitada, et  vahekord olema-verbi  ja partitsi ibi  vahel lausetes 
Jaan on sauna läinud ning Jaan võib ol la sauna läinud on sama. 

Seda keerulist  olukorda võib seletada mitmel viisi l .  Võib väita,  
et  o/ema-abiverb ei  esine mitte ainult  f iniitseis  l i i tajavormides, 
vaid moodustab ka erilisi  l i itseid infiniitvorme (olla kirjutanud, 
olema kirjutanud, olevat kirjutanud),  mis esinevad koos modaal
verbidega. Võib ka tunnistada partitsi ibid neis l i i tvormides predi
katiivideks ja lugeda olema-verb koopulaverbiks.  Kuid sel  puhul 
peaksime need partitsi ibid ka perfektis  ja pluskvamperfektis  predi
katiivideks kuulutama. Ilmselt  on see lahendus l i iga radikaalne 
ja kutsuks esile ägedaid vastuväiteid.  Võiks tuua ka meie verbi-
vormistikku eril ise vormide rühma, kus verbe muudetakse koos 
modaalverbidega (nagu may, can, must  paradigmad inglise kee
les) Siis  oleks sõnaühend ma võiksin ol la kirjutanud üks kindel 
l i i tverbivorm. Ilmselt  on võimalik seda probleemi lõplikult  lahen
dada alles eesti  keele verbivormistiku koguvaatluses.  

On olemas veel  teisigi  iseärasusi.  Nii  on modaalverbidest  võima 
ja  pidama võimalik moodustada perfekti  ja  pluskvamperfekti,  kuid 
modaalverbidest  näima, paistma, tunduma (s.  o.  s i is,  kui nad esi
nevad koos ua/-vormiga) on raske neid l i itaegu kasutada (vjd.  
*Jaan oli  näinud magaval, *Jaan on paistnud magavat, *Jaan on 
tundunud magaval).  

Arvestades eespool kir jeldatud modaalverbide süntaktil ise ise
seisvuse puudumist,  seda, et  terve lausemalli  t ingib modaalverb 
koos põhiverbiga, võime põhjendatult  väita,  et  modaalverbid 
võima, pidama, tunduma, näima, paistma moodustavad koos infi
niitvormis põhiverbiga l i itöeldise.  Käesolevas töös on modaalverbid 
lausemallide verbide esitusest  sel  põhjusel  kõrvale jäetud. 

Eelnevat arvestades tuleb veel  kord läbi  vaadata viimase aja 
süntaksite seisukoht (Vääri  1972, 97),  e t  li itöeldise moodustab 
koos infiniitvormiga ainult verb tuleb (näiteks Mul tuli  kirjutada). 

Vaegpöördeline verb tuleb (tal  puuduvad ka infiniti ivid) ei  
kuulu modaalverbide hulka just  grammatilistel  põhjustel.  Vastan
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dina eespool esitatud modaalverbidele nõuab tuleb terviklikku 
ja vägagi detailselt  piiritletud lausemalli,  milleks on (N-\-ad.) 
V x  V 2 ~\-da. Verb tuleb -keelab aluse olemasolu lauses ( ja esineb ise 
ainult  singulari  3.  pöördes),  ta t ingib fakultatiivset adessiivis  
substantiivi (N-\-ad.) ning obligatoorset sekundaarse verbi da-
infiniti ivi  (V 2 -\-da).  Lisaks neile süntaktil istele kitsendustele eel
dab see verb, et  N (s.  o.  substantiiv,  mis on samaaegselt  sekun
daarse verbi tegevussubjekti  väl jendus) oleks tunnusega [  —[—elusJ.  
Võrreldagu näiteks lauseid: Ma kirjutan. — Mul tuleb kirjutada. 
Aken klirises.  — * Aknal tuleb kliriseda. Tööga kaasnes õnnetus.— 
*Tööga tuleb õnnetusel kaasneda. 

Neil kaalutlustel  ei  kuulu verb tuleb modaalverbide hulka ega 
ole liitöeldise osaks. Sama kehtib ka ühendverbide tarvis olema 
ja  vaja olema, tarvis  minema ja  vaja minema kohta.  

Sõnaklassid. Vormiklassid baseeruvad teatud sõnaklasside eris
tamisel.  Seepärast  tuleb meil  kõigepealt  rääkida käesolevas töös 
eristatud sõnaklassidest.  

Traditsioonilises keeleteaduses jagatakse sõnad tavaliselt  võrd
lemisi  ebatäpselt  piirit letud sõnaliikideks.  Strukturaall ingvistikas 
seevastu on püütud sõnu rangemalt l i igitada ja on jõutud väl ja 
sõnaklassi  mõisteni (Fries 1952), mida hil jem on mitmeti  defi
neeritud. 

Sõnaklasside täpne defineerimine on osutunud eesti  keele gram
matikale seni üle jõu käivaks ülesandeks.  Formaalseid sõnaklasse 
eesti  keeles on katsunud rangemalt f ikseerida T. Tobias (1962), 
kuid üldjoontes ja automaatse tõlkimise vajadusi  si lmas pidades.  
Käesolevas esituses on loobutud täpselt  järgimast nii  traditsiooni
lise grammatika sõnaliikide jaotust  kui ka T Tobiase sõnaklasse 
ja on põhimõtteliselt  s i lmas peetud klassikalises strukturaall ing
vistikas esitatud ideid ja teostusi.  

Järgnevas on selgitust  leidnud ainult  need sõnaklassid ja nende 
allkiassid, mis selle töö seisukohalt  on olulised. Sõnaklasse tähis
tame suurtähtedega. 

S u b s t a n t i i v i d e  k l a s s  ( s ü m b o l  AR). Sellesse arvame 
lisaks traditsioonilisLele substantiividele veel  substantiive asenda
vad pronoomenid (personaalpronoomenid, osa indefiniitseid pro
noomeneid jm.) ja kardinaalid ehk põhiarvsõnad. 

Mõnedes lausemallides esineb põhiarvsõnade allklass (sümbol 
Xum) Sel puhul pole muud substantiivid kasutatavad. 

A d j e k t i i v i d e  k l a s s  ( s ü m b o l  A). Sellesse kuuluvad 
peale traditsiooniliste adjektiivide ka adjektiive asendavad pro
noomenid (demonstratiivpronoomenid, osa indefiniitseid pronoo
meneid jne.) ja osalt  ordinaalid ehk järgarvsõnad. 

V e r b i d e  k l a s s  ( s ü m b o l  V) Sellesse klassi  arvame peale 
tavaliste verbide ka väl jendverbid ja ainukordsed ühendverbid.  
Mõlemast rühmast oli  juttu juba eespool.  

Muid sõnaklasse pole käesoleva töö seisukohalt  olnud vaja 
eristada. See ei  tähenda sugugi,  et  vajaduse korral  ei  opereerita 

39 



muude sõnaklasside üksikute l i ikmetega, kuid klassi  kui tervjkut 
esile tõsta ei  ole olnud tarvis.  Nii  näiteks on toimitud kaassõna
dega ja mõnel juhul ka sidesõnadega. 

Vormiklassid. Vormiklass on ühe grammatilise vormi erinevate 
morfolooigil iste variantide üldistus.  Lausemallides me tähistame 
vormiklassina üht abstraktset grammatilist  vormi, millel  võib olla 
konkreetsete sõnade puhul erinevaid realisatsioone. 

Vormiklassid jagunevad kolme rühma: käändevormide klas
sid, kaassõnaliste ühendite klassid ja verbide infiniitvormide klas
sid.  

Käändevormide klassid on substantiivide või adjektiivide sõna
klassi  abstraktsed käändevormid. Meie poolt  f ikseeritavates lause
mallides esinevad järgmised käändevormide klassid.  Seal,  kus 
arvu pole eraldi  märgitud, võib olla substantiiv või adjektiiv nii  
s ingularis  kui ka pluuralis.  

1.  Substantiiv nominatiivis  (N-\-nom.). 
2. Substantiiv pluurali  nominatiivis  (Nr\-nom.-{-pl.).  
3. Substantiiv geniti ivis  (N-\-geti.).  See vormiklass esineb pea

miselt  tegevussubjekti  märkijana mõningates mitmeverbilistes 
lausemallides.  

4.  Substantiiv singulari  nominatiivis  või geniti ivis  või parti
ti ivis  või pluurali  nominatiivis  või pluurali  partit i ivis  (sümboliga 
N-\-ngp.) See vormiklass on muude vormiklasside hulgas üks 
väheseid erandeid, kus mitu käändevormi on ühendatud, ent mitte 
substitutsiooni alusel  nagu substitutsiooniklassides,  vaid osalt  nn. 
täiendava distributsiooni põhjal,  s .  t .  käändevormid on teineteise 
suhtes komplementaarsed. Siin ei  sõltu vormiklassi  käände valik 
verbi  kui lekseemi semantikast,  nagu see toimub seotud laiendite 
puhul,  vaid valik vormiklassi  sees on tingitud verbi grammatili
sest  vormist  (näiteks eitava kõne, käskiva kõneviisi  jne.  olemas
olu) ja selle vormi semantikast  (näiteks tunnuse /+ perfektiivne/ 
esinemisest  või ka substantiivi  enda semantikast  (näiteks tunnuse 
/+ totaalne/ esinemisest).  Seega verbi kui lekseemi tähendus tin
gib ainult  eespool nimetatud kompleksi  N-\-ngp. olemasolu, mitte 
aga konkreetse käände valiku. Traditsioonilises grammatikas vas
t a b  s e l l e l e  k o m p l e k s i l e  n i m e t u s  k o l m e k ä ä n d e l i n e  o b j e k t .  

5.  Substantiiv nominatiivis  või partit i ivis  (sümboliga N-\-np.).  
Esineb osa- ja täisaluse tähisena. 

6.  Substantiiv partit i ivis  (N\-\-part.) 
7 Substantiiv i l lati ivis  (N-\-ilL). 
8. Substantiiv inessiivis  (N-\-in.).  
9. Substantiiv elati ivis  (M-j-e/.).  

10.  Substantiiv allati ivis  (N-j-all.).  
11. Substantiiv adessiivis  (N-\-ad.).  
12. Substantiiv ablatiivis  (N-\-abl.) 
13. Substantiiv essiivis  (N-j-ess.) 
14. Substantiiv translatiivis  (N-\-tr.) 
15. Substantiiv terminatiivis  (N-^term.) 
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16. Substantiiv abessiivis  (N-^abess.) , 
17 Substantiiv komitatiivis  (N-\-kom.) 

Nagu sellest  loetelust  nähtub, võib verbikeskses lausemallis  
omaette vormiklassina esineda substantiivi  iga käändevorm. 

18. Adjektiiv nominatiivis  (A\-\-nom.) 
19. Adjektiiv nominatiivis  või geniti ivis  (A-^ng.).  
20. Adjektiiv partit i ivis  (A-\-part.) 
21. Adjektiiv essiivis  (/l-)-ess.)  
22.  Adjektiiv translatiivis  (A-^-tr.).  

Seega esineb adjektiivide käändevorme iseseisvate seotud laien
ditena tunduvalt  vähem. 

Vajalik on ka ühe numeraalide allklassi  käändevormi erista
mine verbikesksetes lausemallides.  

23.  Numeraal translatiivis  (Num^tr.).  Näiteks lauseis  Tee 
hargnes kolmeks. Mees murdis paberi pooleks. 

Kaassõnaliste ühendite klassides esinevad ainult  substantii
vide teatud käänded koos kaassõnadega. Funktsionaalselt  ei  erine 
need ühendid käändevormidest.  

Kaassõnaliste ühendite klasse moodustavad substantiivid geni
tiivis koos postpositsioonidega all,  alla, asemele, ees, eest,  eite, 
hoolde, hooleks, hulka, jaoks, juurde, juures, järel,  järele, järgi,  
kallal,  kallale, kohta, kõrval, kõrvale, käes, käest,  kätte, küljes, 
küljest,  näol, otsa, peale, pealt,  pihta, poole, poolele, poolest,  poolt,  
päralt,  pärast,  sees, sisse, suhtes, suunas, taga, tagant, taha, tar
vis,  vastu, üle,  ümber-, substantiivid geniti ivis  koos prepositsioo
nidega läbi,  üle ja  ümber-, substantiiv geniti ivis  ja substantiiv 
geniti ivis  (või substantiiv pluurali  geniti ivis)  koos postpositsiooni
dega vahel,  vahet\ substantiiv partit i ivis  koos prepositsiooniga 
vastu-, substantiiv partit i ivis  koos postpositsiooniga pidi;  subs
tantiiv elati ivis  koos postpositsiooniga peale;  substantiiv termina
tiivis  koos prepositsiooniga kuni;  substantiiv abessiivis  koos pre
positsiooniga >lma. 

Nagu eelnevast loetelust  nähtub, võivad verbid tingida vähe
malt  54 erineva kaassõna esinemist.  See on kahtlemata enamik 
eesti  keele kaassõnadest.  Vrd. P Palmeos 1973. 

Tuleb märkida, et  verbikesksete lausemallide koosseisust  võta
vad osa ka muud kaassõnad, kuid mitte enam eraldi  vormiklassi-
dena, vaid substitutsiooniklasside koosseisus.  Viimasel  juhul ei  
t ingi  verb teatavasti  enam konkreetset kaassõna, vaid ainult  tea
tud tunnustega substitutsiooniklassi,  mille l i ikmeiks on ka mitme
sugused kaassõnalised ühendid, nende hulgas suurem osa ees
pool esitatutest.  

Kolmanda rühma vormiklasse moodustavad verbi infiniitvor
mide klassid.  Neid klasse tähistame nõnda, et  l i idame verbiklassi  
sümbolile vastava infiniitse verbivormi fleksioonisufiksi.  Vormi-
klassidena esinevad verbikesksetes lausemallides järgmised ver
bide infiniitvormid. 
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1. Verb da-infiniti ivis  (V~\-da) 
2. Verb des-gerundiivis  (V~{-des).  Näiteks lauses Peeter 

veetis  aega lugedes.  Selle infiniitvormi esinemine verbi seotud 
laiendina on võrdlemisi  haruldane. 

3.  Verb ma-infiniti ivi  i l lati ivis  (V-f-ma) 
4. Verb ma-infiniti ivi  inessiivis  (V-\-mas). 
5. Verb ma-infiniti ivi  elati ivis  (V-\-mast).  
6. Verb ma-infiniti ivi  abessiivis  (V-\--mata). 
7 Verbi aktiivi  preesensi  partitsi ip nominatiivis  (V+ü). 

Näiteks lauses Kviitung on kehtiv laupäevani. 
8. Verbi passiivi  preesensi  partitsi ip nominatiivis  (V~\-tav) 

Näiteks lausetes Põhjus on täiesti  mõistetav Ettepanek on raken
datav ka kõrgemas koolis.  

9. Verbi aktiivi  preesensi  partitsi ip partit i ivis  (V-\-vat).  Näi
teks lauseis Haige tundis südant seisatavat.  Noormees nägi näki-
neide tantsivat.  Selle vormi distributsioonis on paljugi  sarnast in-
finiti ivivormidega, eriti  da- ja  ma-infiniti iviga.  Seepärast  olen 
varem (Rätsep 1970b, 129) pidanud seda vormi iinfiniti ivivormiks, 
ya/-infiniti iviks.  

10.  Verbi passiivi  preesensi  partitsi ip partit i ivis  (V-\~tavat).  
Näiteks lausetes Joosep kuulis  sel lest  räägitavat.  Seda vormi võiks 
pidada ka uaMnfiniti ivi  passiiviks,  nii  nagu ma-infiniti ivil  on 
passiivivorm. 

11. Verbi aktiivi  preesensi  partitsi ip essiivis  (V-j-vana). Näi
teks lauses Thales kujutles maad vees ujuvana. 

12. Verbi aktiivi  preesensi  partitsi ip translatiivis  (V 7 -)-vaks). 
Näiteks lauses Need meelelaadid kerkisid seal valitsevaks. 

13. Verbi passiivi  preesensi  partitsi ip translatiivis  (V-(-
tavaks). Näiteks lausetes Ekraanil  saab nähtavaks avar väljak. 
Pikkamisi i lmuvad silmale tajutavaks eluavaldused. 

14. Verbi aktiivi  preteeritumi partitsi ip nominatiivis  (V-\-nud). 
Näiteks lauses Arno arvas raha tagasi võitnud olevat.  

15. Verbi aktiivi  preteeritumi partitsi ip essiivis  (V-\-nuna). 
Näiteks lauses Raamat tundub aegununa. 

16. Verbi aktiivi  preteeritumi partitsi ip translatiivis  (V-\-
nuks) Näiteks lauses Laev jäi kadunuks. 

17 Verbi passiivi  preteeritumi partitsi ip translatiivis  (V-f 
tuks) Näiteks lauses Näitus jääb avatuks. 

Kuigi meie kooligrammatikates peetakse tud- ja  /-md-partitsi ipe 
käändumatuteks vormideks, ei  saa siiski  neid translatiivivorme 
salata,  nu- ja  /w-substantiivide translatiivideks lugeda ei  luba neid 
vorme nende tähendus.  

Ilmselt  tuleb vormiklasside hulka arvata ka ühendid konjunkt
sioonidega kui ja  nagu. Need on: sidesõna kui koos substantiiviga 
partitiivis (kui N-\-part.),  näiteks lauses Me vaatame kultuuri kui 
hiidpuu võra; sidesõna kui koos substantiiviga nominatiivis (kui 
N-j-nom.), näiteks lauses Inimesed näisid sõit jaile kui si luetid; 
sidesõna nagu koos substantiiviga nominatiivis (nagu N-^-nom.), 
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näiteks lauses Inimesed näisid nagu siluetid. Et sidesõnad käitu
vad sell istes lausetes nagu kaassõnad (prepositsioonid),  si is  oleks 
võimalik nad antud funktsioonis kaassõnade hulka arvata.  Aja
looline aspekt ei  tohiks käesoleval  juhul otsuse langetamist  mõju
tada. 

Nagu näeme, on verbikesksetes lausetes seotud laienditena esi
nevate vormiklasside hulk küllalt  suur ja järelikult  ei  saa ka eri
nevate lausemallide hulk eesti  keeles väike olla.  

Seotud laiendite substitutsiooniklassid. Kui me hakkaksime ainult  
vormiklasside alusel  verbikeskseid lausemalle eesti  keeles tuvas
tama, si is  selguks peatselt  ebaühtlusi,  mille tõttu mallide hulk 
kujuneks väga suureks.  Lähemal vaatlusel  i lmneb, et  sell istes 
verbikesksetes lausemallides pole kõigi  grammatiliste vormide klas
sid tingitud verbi tähendusest,  vaid osa neist  tuleneb lause sisust  
või muudest teguritest.  Saab selgeks,  et  teatud puhkudel nõuab 
verb hoopis kindla grammatilise tähenduse alusel  üldistatud, l iht
sast  grammatilisest  vormist  kõrgemal abstraktsiooniastmel paikne
vat vormide klassi.  

Olgu meil  näiteks konkreetne lause Jüri tuli  keldrist.  Esialgu 
tundub, et verbi tuli  seotud laiendiks on siin vormiklass Nr\-el.,  
kuid l igem vaatlus osutab, et  verb tulema ei t ingi  si in sugugi vor
miklassi  N-\-el.  Me võime selle vormiklassi  asemele asetada terve 
rea muid vormiklasse, i lma et lause põhiline grammatiline ehitus 
või verbi tähendus muutuks. Näiteks: Jüri tuli  pööningult.  Jüri 
tuli  kapi tagant.  Jüri tuli  metsa alt.  Jüri tuli  puude vahelt.  Jüri tuli  
altpoolt.  Jiiri  tuli  sealt.  

Vormiklassid N-\-el.,  N^-abl.,  N+gen. tagant, N+gen. all,  
N-{-gen.-{-pl.  vahelt  ja  adverbid altpoolt,  sealt  kujutavad endast 
teatud üldisema klassi  l i ikmeid, mis oma konkreetselt  vormilt  on 
verbi tulema suhtes irrelevantsed. Invariantne on siin teatud üldis
tatud grammatiline tähendus — koht, millest  eemaldutakse, lähtu
takse.  Muide kõigi  nende vormide puhul võime esitada kust-eri-
küsimuse ja kõiki  neid saame asendada sealt-tüüpi proadverbi-
dega. 

Mingi l i ikme valik substitutsiooniklassi  sees sõltub üldiselt  
lausele aluseks olevast  semantil isest  struktuurist.  Siiski  l i ikme 
A r -\-el.  valik on lauses Jüri  tuli  keldrist  t ingitud ka sellest,  et  
substantiiv kelder nõuab kohakäändelistes vormides enamasti  sise-
kohakäänet vastandina näiteks sõnale pööning, mis tingib välis-
kohakäänet.  

Niisi is  tuleb meil  oma verbikesksetes lausemallides ühendada 
teatud juhtudel rida grammatilisi  vorme üheks klassiks ning tähis
tada seda ka vastava klassisümboliga.  Kogu selle protseduuri  sisu 
pole mitte sugugi ainult  mingi sümboli  kasutuselevõtus,  vaid si in 
me ühendame grammatilised vormid teatud tingimustel  (teatud 
grammatilise tähenduse alusel)  vastastikku substitueeritavate 
vormide klassiks.  

Sell iste klasside l i ikmed saame määrata juba L. Bloomfieldi  
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aegadest teadlikult  kasutatud l ingvisti l ise uurimisvotte substi
tutsiooni abil  ( lähemalt sellest  Harris  1951, 45; Fries 1952, 74 j j . ;  
Helbig 1970, 98) 

Samades kontekstides samades positsioonides vastastikku asen
datavad elemendid — grammatilised vormid — moodustavad ühe 
substitutsiooniklassi,  mida iseloomustavad mingid üldisemad 
grammatilis-semantil ised tunnused. Seega substitutsiooniklassi  
korral  ei  määra verb grammatilise vormi — vormiklassi  valikut,  
selle määravad substitutsiooniklassi  piirides lause tähendus ja 
teatud substantiivile omased kitsendused kohakäänete valikus.  
Verb tingib ainult  teatud substitutsiooniklassi  kui relevantse gram
matil ise tunnuse esindaja olemasolu. 

Eesti  keele l ihtverbidele orienteeritud lausemallide analüüsi
misel  ja kir jeldamisel  on vaja läinud järgmisi  substitutsioonidasse 
(neist  varem ka Rätsep 1969b, 20—25; 1972a, 41—51) 

Direktsionaalid. Eesti  keele verbikesksete lausemallide kirjel
damisel  näikse vaja minevat kolm erinevat suunaklassi:  intralo-
kaalset direktsionaali,  ekstralokaalset direktsionaali  ja translo-
kaalset direktsionaali.  

E k s t r a l o k a a l n e  d i r e k t s i o n a a l  ( s ü m b o l i g a  De). 
Sellel  substitutsiooniklassil  on relevantseks grammatiliseks tähen
duseks kust-suund, s.  t .  substitutsiooniklassi  l i ikmed osutavad üldi
selt  kohta, kust mingist  tegevusest  osavõttev objekt lähtub, eemal
dub, lahkub. Selle klassi  relevantset semantil ist  tunnust nime
tame ekstralokaalsuseks.  Substitutsiooniklassi  l i ikmete tuvastami
seks võime kasutada järgmisi  kriteeriume. 

Kõik ekstralokaalsesse substitutsiooniklassi  kuuluvad vormid 
on asendatavad proadverbidega siit,  sealt.  Näiteks lausest Poiss 
võttis  korvist  õuna võime moodustada laused Poiss võttis  sealt  
õuna. Poiss võttis  sii t  õuna. 

Iga ekstralokaalset direktsionaali  s isaldava lause saab ümber 
kujundada küsilauseks nii,  et  kõnealuse elemendi aset täidab küsiv 
adverb kust,  s.  t .  me saame moodustada ekstralokaalset elementi  
esindavale sõnale suunatud kust-eriküsimuse. Näiteks lause Poiss 
võttis  korvist  õuna saame ümber kujundada lauseks Kust võttis  
poiss õuna? 

Substitutsiooniklassi  l i ikmeid on kõige kergem selgeks teha 
diagnostil ise konstruktsiooni abil .  Selleks võtame teatud verbile 
orienteeritud fraasi,  kus vastava substitutsiooniklassi  esindaja on 
obligatoorne seotud laiend. Käesoleval juhul näiteks N-\-nom. võt
t is  N-\-el.  N-\-gen. Jätame ära sellest  konkreetse,  substitutsiooni
klassi  kuuluva elemendi, nii  et saame tühja kohaga fraasi N-\-nom. 
võtt is  N-\-gen. Koik vormiklassid, mis on asetatavad niisugu
ses konstruktsioonis tühja positsiooni,  nii  et  verbi  tähendus ei  
muutu ja säil ib antud positsiooni ekstralokaalne tähendus, kuulu
vad sellesse substitutsiooniklassi.  

Niisugusel  asendamisel  selgub, et  ekstralokaalse direktsionaali  
l i ikmeteks saavad olla järgmised grammatilised vormid ja ühendid: 
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N-\-el.,  N-^abl.,  N-\-gen. alt,  altpoolt  N-\-part.,  \ J-{-gen. eest,  
eestpoolt  N-^-part.,  N-^-geti.-\-pl.  hulgast,  X-\-gen. juurest,  N-\-gen. 
keskelt,  N- rgen. kohalt,  N-\-gen. kõrvalt,  \T-\-gen. küljest,  N-[-gen. 
l igidalt,  N-\-gen. lähedalt,  N-\-gen. mant, N-\-gen. najalt,  N-\-gen. 
otsast,  N-\-gen. pealt,  pealtpoolt  N-j-part.,  Nigeri,  poolt,  N-\-gen. 
-j-pl.  seast,  N-\-gen. seest,  seestpoolt  N-\-part.,  N<-\-gen. tagant, 
tagantpoolt  N-\-part.,  N^-gen. takka, N^-gen.-^pl.  vahelt,  N~\-gen. 
ja N-\-gen. vahelt,  N-\-gen. vastast,  väljastpoolt  N-\-part.,  N-\-geti.  
äärest,  N-\-gen. ümbert.  Me ei loe seda nimekirja lõplikuks, vaid 
ainult  küllaltki  ulatuslikuks loendiks,  kuhu saab teha mõningaid 
täiendusi.  

Lisaks neile käändevormidele ja kaassõnaühenditele kuuluvad 
ekstralokaalsesse substitutsiooniklassi  järgmised adverbid: alt,  alt
poolt,  eemalt,  eest,  eestpoolt,  juurest,  kaugelt,  keskelt,  kodunt, 
kust,  kusagilt,  kuskilt,  kõikjalt,  kõrvalt,  l igidalt,  lähedalt,  mujalt,  
paremali,  sealt,  sealtpoolt,  seest,  sii t,  si i tpoolt,  sii t-sealt,  taamalt,  
tagant, tagantpoolt,  lealt,  teisalt,  vasakult,  väljast,  väljastpoolt,  
äärest,  ülalt,  ülaltpoolt,  ülevalt  j t .  Need adverbid on samuti  subs-
titueeritavad eespool esitatud diagnostil isse konstruktsiooni.  Näi
teks: Poiss võttis  õuna alt,  Poiss võttis  õuna altpoolt,  Poiss võt
t is  õuna eemalt  jne.  

Mõned selle substitutsiooniklassi  l i ikmed on teatud tingimustel  
omavahel ekvivalentsusvahekorras. Näiteks: N-\-el.  = N-\-gen. 
seest  (Poiss võttis  õuna korvist,  Poiss võttis  õuna korvi seest) 
ja N-\-abl.  == N-\-gen. pealt  (Poiss võttis  õuna laualt,  Poiss võt
tis  õuna laua pealt).  

Seega võime kõigi  eelnevate näitelausete verbikeskse lause
malli  kirja panna esialgu kujul N lnom. V N 2 J\-ngp. De. 

I n t r a l o k a a l n e  d i r e k t s i o n a a l  ( s ü m b o l i g a  Di). Sel
lel  substitutsioonik.lassi l  on relevantseks tähenduseks kuhu-suund, 
s.  t .  substitutsiooniklassi  l i ikmed osutavad kohta, kuhu mingist  
tegevusest  osavõttev objekt on suunatud, mille poole ta suundub. 
Selle klassi  relevantset semantil ist  tunnust nimetame intralokaal-
suseks.  

Võtted selle substitutsiooniklassi  l i ikmete tuvastamiseks on sar
nased eelmise klassi  puhul rakendatud võtetega. 

Kõik substitutsiooniklassi  Di kuuluvad vormid on substitueeri-
tavad proadverbidega siia, sinna. Näiteks lause Peeter pani õuna 
korvi asemele saame moodustada lause Peeter pani õuna sinna. 

Iga elementi  Di sisaldavat konstruktsiooni saame ümber kujun
dada nõnda, et  intralokaalset substitutsiooniklassi  esindab konk
reetne küsiadverb kuhu. Sellist  ümberkujundust näitavad laused 
Peeter pani õuna korvi.  Kuhu pani Peeter õuna? 

Orienteeritud fraasi  N~\-nom. pani N-\-gen. Di võime kasutada 
diagnostil ise konstruktsioonina N-\-nom. pani N-\-gen ,  kus 
lünka paigutatavad vormid kuuluvad substitutsiooniklassi  Di, kui 
konstruktsioon säil itab intralokaalse tähenduse. 

Nõnda saame tuvastada, et  intralokaalse substitutsiooniklassi  
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l i ikmeiks saavad olla järgmised grammatilised vormid ja ühendid: 
N-\-il l . ,  N-\-all .,  N-\-gen. al la,  N-\-gen. asemele,  al lapoole Af-f-
part.,  N-\-gen. ette, ettepoole N\-\-part.,  N-\-gen.-\-pl.  hulka, N-\-
gen. juurde, keset N-\-part.,  kesk N~\-part.,  N-\-gen. keskele, N-\-
gen. kohale, N-\-gen. kõrvale, N-\-gen. külge, N-\-gen. l igi,  N-\-gen. 
l igidale,  N-^-gen. lähedale,  N-\-gen. manu, N-\-gen. najale,  Af-f-
gen. otsa, N-\-gen. peale,  pealepoole N-\-part.,  N-\-gen. poole,  A/—j— 
gen.~\-pl.  sekka, N-\-gen. sisse, sissepoole N-\-part.,  N-\-gen. taha, 
tahapoole N-{-part.,  teispoole N-\~part.,  N-^-gen.-^pl.  vahele, N-f-
gen. ja N-j-gen. vahele, N-\~gen. vastu, vastu N-^part.,  N+part.  
vastu, väljapoole N-^-part.,  N-\-gen. äärde, üle N+gen., N-\-gen. 
üle,  N-\-gen. ümber,  ümber N-\-gen. j t .  See loend pole kahtlemata 
lõplik.  

Lisaks neile käändevormidele ja kaassõnalistele ühendeile kuu
luvad intralokaalsesse substitutsiooniklassi  järgmised adverbid:  
alla, allapoole, eemale, ette, ettepoole, juurde, kaugele, koju, kuhu, 
kusagile, kuskile, kõikjale, kõrvale, l igi,  l igidale, lähedale, mujale, 
paremale, siia, siiapoole, siia-sinna, sinna, sinnapoole, taamale, 
taha, tahapoole, teisale, tänna, vasakule, välja, väljapoole, üles, 
ülespoole jne.  

Mõned selle substitutsiooniklassi  l i ikmed on teatud tingimus
tel omavahel ekvivalentsusvahekorras. Näiteks N-\-ill .  — N-\-gen. 
s isse (Poiss  pani õuna korvi,  Poiss  pani õuna korvi  s isse) ja  
N-\-all.  = Ni-^-gen. peale (Poiss pani õuna korvile, Poiss pani 
õuna korvi peale) 

Seega võime kõigi  eelnevate näitelausete verbikeskse lause
malli  kir ja panna kujul  N l -\-nom. V^N 2 -\-ngp. Di.  See on verbi 
panema üks lausemalle.  

T r a n s l o k a a l n e  d i r e k t s i o n a a l  ( s ü m b o l i g a  Di). 
Selle substitutsiooniklassi  l i ikmed osutavad kohta, vahepealset ala,  
teed lähtepunkti  ja lõpp-punkti  vahel,  mida mingist  tegevusest  
osavõttev objekt läbib, mida mööda ta l i igub. Selle klassi  rele
vantset semantil ist  tunnust me nimetame translokaalsuseks.  

Selle substitutsiooniklassi  jaoks pole ühiseid proadverbe. 
Samuti puudub ka kõikidele l i ikmetele sobiv ühine küsiadverb. 

Seepärast  saame translokaalse substitutsiooniklassi  l i ikmeid 
tuvastada ennekõike diagnostil iste konstruktisoonide abil .  Me 
võime kasutada orienteeritud fraasi N-\-nom. kulgeb De Dt Di 
diagnostil ise konstruktsioonina N-\-nom. kulgeb De Di,  kus 
lünka paigutatavad vormid kuuluvad substitutsiooniklassi  Dt, kui 
konstruktsioon säil itab translokaalse tähenduse. 

Sell ise substitutsiooni tulemusena saame translokaalse direkt
sionaali  järgmised liikmed: N-\-gen. kaudu, läbi N-\~gen., mööda 
N-\-part.,  N-\-parl.  mööda, N-\-part.  pidi,  piki N-\-part.,  üle N-J-
gen., ümber N-\-gen. 

Seega võime kõigi  eelnevate näitelausete verbikeskse lausemalli  
variandi kirja panna kujul N-^nom. V 1  De Dl Di, mis on kulgema-
verbi üks lausemalli  variant.  
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Translokaalse substitutsiooniklassi  juures i lmneb nähtus,  mis 
eelnevate substitutsiooniklasside juures vähem silma torkas.  
Nimelt  on selle klassi  sees ainult  osa l i ikmete vahel tavaline subs-
titutsioonivahekord, osa l i ikmete vahel aga palju suuremate kitsen
dustega vahekord — ekvivalentsusvahekord. Kui me tähistame 
substitutsioonivahekorda märgiga ~ ja ekvivalentsusvahekorda 
märgiga —siis  näevad translokaalse direktsionaali  klassi  l i ik
mete vahekorrad väl ja järgmiselt:  

läbi N~\-gen. ~ N~\-gen. kaudu ~ N-^part.  mööda = mööda 
N+part.  = N-\-part.  pidi = piki N-\-part.  ~ üle N-\-gen. ~ 
ümber N~\-gen. — N-\-gen. ümber 

Selle skeemi kohaselt  l i igestuvad klassi  Dt elemendid viieks 
rühmaks.  Tegelikus keelepruugis ei  i lmne niivõrd see viisikjaotus,  
kuivõrd hoopis üldisem kaksikjaotus. Nimelt jaguneb klass Dt 
kaheks, paljude verbide puhul relevantseks ai  lkl  assiks:  

Dt u  kuhu kuuluvad vormiklassid N-{-part.  mööda, mööda N-\-
part.,  N-^part.  pidi,  piki N-\-part.  

Dt 2,  kuhu kuuluvad vormiklassid läbi N-\-gen., Nigeri,  kaudu, 
üle N'-\-gen., ümber N-\-gen., N-\-gen. ümber 

Nimelt nõuavad mõned verbid mitte translokaalset substitut
siooniklassi  tervikuna, vaid ainult  üht selle kahest allklassist.  

Näiteks verbi  tungima puhul saab Dt 2  esineda iseseisvalt,  i lma 
muude verbilaienditeta,  ent Dt x  esineb selle verbi puhul vaid koos 
substitutsiooniklassiga Di. Võrreldagu lauseid Rahvas tungis läbi 
võsa. Rahvas tungis üle väljaku. *Rahvas tungis mööda teed. 
*Rahvas tungis laia teed pidi.  Rahvas tungis mööda teed linna 
poole.  Rahvas tungis  laia teed pidi  koju.  Keskmised laused on 
puudulikud ja seetõttu pole nad vastuvõetavad kontekstivabad 
laused. 

Tuleb märkida, et  substitutsiooniklass Dt pole nii  selge ja ühe
selt  määratav kui eelnevad substitutsiooniklassid.  Seepärast  tuleb 
tema vormide esinemist  üksikasjalikult  vaagida. Mõnelgi  juhul 
tuleb lausemalli  viia ainult  üks grammatiline vorm vormiklassina, 
mitte aga translokaalne substitutsiooniklass või mõni selle all-
klassidest.  

Seisundimodaalid. Kolmanda substitutsiooniklasside rühma 
moodustavad teatud tüüpi adverbid, mis näikse muude adverbide 
hulgas omavat eril ist  kohta.  Nad osutavad tavaliselt  mingile 
seisundile.  Me peame eristama kõigepealt  kahte seisundimodaalide 
klassi:  lokaalseid seisundimodaale ja intralokaalseid seisundi-
modaale.  

L o k a a l n e  s e i s u n d i m o d a a l  ( s ü m b o l i g a  Modl). Selle 
substitutsiooniklassi  l i ikmed osutavad seisundile,  olukorrale,  mil
les on vastavas tegevuses toimija.  Selle klassi  relevantseteks se-
mantil isteks tunnusteks on modaalsus ja lokaalsus.  

Lokaalsel  seisundimodaalil  pole spetsiaalselt  talle omaseid 
proadverbe ega küsiadverbe. Sel  puhul kasutatakse proadverbali-
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seerimisel  tavalise modaali  proadverbe (nii,  nõnda) ja  küsilause 
moodustamisel küsiadverbi kuidas. 

See klass jaguneb omakorda veel  kolmeks allklassiks,  mida me 
tähistame vastavalt  Modl\,  Modl 2 ,  Modl 3 .  Allklasside l i ikmeid 
saame määrata orienteeritud fraasidest N-\-nom. on Modl\ (Mees 
oli  purjus), N-j-nom. lamas Modl 2  (Mees lamas seli l i),  N+nom.^-
pl.  asetsesid Modl s  (Majad asetsesid lähestikku) saadud diag
nostil iste konstruktsioonide abil .  

Allklassi  Modl\ nimetame modaalse kallakuga lokaalseks sei-
sundimodaaliks.  Temasse kuuluvad enamasti  inessiivses või ades-
siivses vormis seisundiadverbid.  Selle allklassi  l i ikmed tuleb anda 
loendina. 

Modl\ = alasti,  ammuli,  elevil,  hajali,  harkis, irevil,  irvi,  
joll is,  kalki, kikkis, kimpus, kinni, kissis,  kohevil,  koos, kortsus, 
kummis, kõverdi, kõõrdi, kängus, kössis,  lahti,  laiali,  laokil,  l i ik
vel,  lokkis, longus, lookas, lõhki, marraskil,  mossis,  norgus, nur
jas, pahu(r)pidi, pingul, pooleli,  praokil,  purjus, puruks, pärani, 
rikkis, sassis,  segamini, segi,  tulvil,  vait,  valvel,  vimmas, vintis,  
õieli,  ärkvel,  

Siin on esitatud ainult  väike hulk tavalisemaid sõnu. 
Allklassi  Modl 2  nimetame ruumilise orientatsiooniga lokaal

seks seisundimodaaliks. Temasse kuuluvad enamasti l i-,  t i-,  kil-
l i i telised adverbid.  Ka selle allklassi  l i ikmed tuleb anda loendina. 

Modl 2  = istukil,  istuli,  kukil,  kummargil,  kummuli,  kõhuli,  
käpili,  käpuli,  kükakil,  kükkis, külil i,  küliti,  neljakäpakil,  otseti,  
pikali,  põigiti,  põiki,  põlvili,  püsti,  rinnuli,  risti,  seli l i,  selit i,  sirgu, 
siruli,  upakil,  vil tu, 

Paistab, et  need sõnad koos järgnevate rühmadega moodusta
vad tavaliste adverbide seas omaette rühma, mida võiks adver
bidest  lahutada omaette sõnaliigiks koos muude seisundimodaa-
lide l i ikmetega, sest  need sõnad paiknevad tavaliste adjektiivide 
ja adverbide vahepeal.  Nimelt  võivad sellesse substitutsiooniklassi  
kuuluvad sõnad esineda ka substantiivide laienditena. Võrreldagu 
fraase: Mees on purjus — Purjus mees Töö on pooleli  — Poo
leli  löö 

Neile kahele lokaalsete seisundimodaalide allklassile tuleb 
l isada veel  kolmas, vähem esinev allklass Modl s .  Seda allklassi  
nimetame retsiprookset ruumilist  orientatsiooni väl jendavate 
lokaalsete seisundimodaalide allklassiks.  Ka need adverbid tuleb 
anaa loendina. 

Modls — koos, kõrvu, kõrvuti,  lahus, l igistikku, lähestikku, 
otsakuti,  ridamisi,  ristamisi,  risti,  risti-rästi,  ristis,  vaheliti,  vas
tamisi,  vastastikku, 

Modlz allklassi  l i ikmed eeldavad kas vormilt  või sisult  mitmus
likku subjekti  või objekti  või si is  terviklikku retsiprookset lause
malli.  Võrreldagu näiteks lauseid Majad seisid lähestikku. — 
*Maja seisis lähestikku. Rahvas seisis ridamisi.  — * Inimene sei
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sis ridamisi.  Jaan seisis Jüriga lähestikku. Jaan ja Jüri seisid 
lähestikku. 

I n t r a l o k a a l n e  s e i s u n d i  m o d a a l  ( s ü m b o l i g a  Modi). 
See on eelmisega paralleelne substitutsiooniklass,  mille l i ikmed 
osutavad mingit  seisundit,  olukorda, millesse vastavas tegevuses 
toimija või selle tegevuse objekt si irdub. Klassi  relevantseteks 
semantil isteks tunnusteks on modaalsus ja intralokaalsus.  Ka 
sellel  substitutsiooniklassil  pole ainult  talle omaseid proadverbe 
ja küsisõnu. Nende asemel kasutatakse tavalise modaali  proad
verbe nii,  nõnda ja küsiadverbi kuidas. 

See klass jaguneb omakorda kolmeks allklassiks,  mida tähis
tame vastavalt  Modi u  Modi 2 ,  Modi 3 .  Allklasside l i ikmeid saame 
määrata orienteeritud fraasidest N-j-nom. jäi Modi(Leht jäi 
kummi)-, N-\-nom. läks Modi\ (Rahvas läks elevile)-, N-\-nom. 
kukkus Modi 2  (Poiss kukkus pikali)-, Nr\-nom.-\-pl.  asuvad Modi 3  

(Külad asuvad kõrvuti)  saadud diagnostil iste konstruktsioonide 
abil .  

Allklassi  Modi x  nimetame modaalse kallakuga intralokaalseks 
seisundimodaaliks.  Sellesse klassi  kuulub peamiselt  i l lati ivseid ja 
allati ivseid seisundiadverbe. Allklassi  l i ikmed peame andma loen
dina. 

Modii — alasti,  ammuli,  elevile, hajali,  harki, irevile, irvi,  
jõll i,  jänni, katki, kikki, kimpu, kinni, kissi,  kohevile, kokku, kortsu, 
kõverdi, kängu, kössi,  lahti,  laiali,  laokile, l i ikvele, lokki, longu, 
looka, lõhki, marraskile, mossi,  norgu, nurja, pahu(r)pidi, pingule, 
pooleli,  praokile, purju, puruks, ripakile, sassi,  segamini, segi,  
turri,  vait,  valvele, vinti,  õieli,  ärkvele, 

Allklassi  Modi 2  nimetame ruumilise orientatsiooniga intralo
kaalseks seisundimodaaliks.  Sellesse allklassi  kuuluvad enamasti  
l i-,  t i-.  /ei/e-li itelised adverbid, mis samuti  tuleb anda loendina. 

Modi 2  = istukile, istuli,  kukile, kummargile, kummuli,  kõhuli,  
käpili,  käpuli,  kükakile, kükki, külil i,  küliti,  neljakäpakile, otseti,  
pikali,  põigiti,  põiki,  põlvili,  püsti,  rinnuli,  risti,  seli l i,  selit i,  sirgu, 
siruli,  upakile, vil tu, 

Allklassi  Modi 3  nimetame retsiprookseks ruumilist  orientat
siooni väl jendavate intralokaalsete seisundimodaalide allklassiks.  
Ka need adverbid tuleb anda loendina. 

Modiz = kõrvu, kõrvuti,  lahku, l igistikku, lähestikku, otsakuti,  
ridamisi,  ristamisi,  risti,  risti-rästi,  vaheliti,  vastamisi,  vastas
tikku, 

Modi 3  l i ikmed eeldavad nii  nagu Modl 3  l i ikmedki kas vormilt  
mitmuslikku või mitmusliku sisuga subjekti  resp. objekti  või si is  
terviklikku retsiprookset lausemalli.  Võrreldagu lauseid Me pai
gutasime majad lähestikku. — *Me paigutasime maja lähestikku. 

Osa Modi ja  Modi ailklasside l i ikmeist  on oma morfoloogiliselt  
vormilt  ja üldse väliskujult  samased. Seega on tegemist  oma
päraste polüseemiliste adverbidega. Sell ised adverbid on näiteks 

alasti,  ammuli,  irvi,  kaldu, katki, kinni, kõverdi, kõõrdi, lahti,  
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laiali,  lõhki, pahu(r)pidi, pooleli,  puruks, pärani, segamini, segi r  

vait,  õieli;  
istuli,  kummuli,  kõhuli,  käpili,  käpuli,  külil i,  küliti,  otseti r  

pikali,  põigiti,  põiki,  põlvili,  püsti,  rinnuli,  risti,  seli l i,  selit i,  sirguT  

siruli,  vil tu; 
kõrvu, kõrvuti.  l igistikku, lähestikku, otsakuti,  reastikku, rida

misi,  ristamisi,  risti,  vaheliti,  vastamisi,  vastastikku. 
Nagu loetelust  nähtub, on adverbili ited -li,  -ti  ja  -stikku järje

kindlalt  kaht kohafunktsiooni tähistamas. 
See on eesti  keele grammatilises ehituses ainulaadne sõnarühm, 

kus lokaalse ja intralokaalse grammatilise tähenduse vahel et  
tehta vormilist  vahet ja adverbi lokaalne või intralokaalne sisu 
selgub alles muude lauseelementide põhjal:  kas verbi valikust või 
kogu kontekstist.  Võrreldagu näiteks lauseid Teie suu oli  ammuli.  
— Teie suu läks ammuli.  Nöörid on segi.  — Nöörid läksid segi.  
Jaak lamas kõhuli.  — Jaak kukkus kõhuli.  Jüri seisis püsti.  — 
Jüri  tõusis  püsli .  Morfoloogia seisukohalt  tuleks need vormilt,  
häälikuliselt  kujult  kattuvad elemendid eraldada omaette allklas-
siks.  Kuid käesolevas töös on otstarbekam nad jätta muude, vor
milt  erinevate sõnadega ühte, muidu me keerustaksime asjatult  
oma lausemalle.  

Muud substitutsiooniklasside Modl ja  Modi l i ikmed, kuigi  nad 
on omavahel kindlates vormilistes vastavustes (kimpu — kimpus, 
kägarasse — kägaras,  l i ikvele — liikvel,  is tukile — istukil  jne.),  
on eri  sõnad. 

Eelmistest  substitutsiooniklassidest  erinevad klassid Modl ja  
Modi sellega, et  si ia kuuluvad üksnes adverbid ja et  nende 
substitutsiooniklasside kõik l i ikmed on üksiksõnad, mitte aga 
grammatilised vormiklassid.  Oluline on veel  rõhutada, et  seisundi-
modaalide iga l i ige ei  saa esineda iga vastavat klassi  nõudva 
verbiga.  Adverbide selektsiooni teeb ühelt  poolt  muidugi verb ise,  
kuid peaosa etendavad siin selle substantiivi  tähenduse teatud 
tunnused, mis antud seisundis oli jat  või sinna minejat konkreet
selt  representeerib.  

Eelnevas pole käsitletud seisundimodaalide ekstralokaalset 
allklassi.  Enamikku eespool esitatud sõnu ei  saa üldse vastavasse 
ekstralokaalsele tähendusele omasesse vormi seada, ja on kahel
dav. kas need sõnad, kus see on siiski võimalik (haagist,  jännist,  
koost,  r i idest,  r i ivist),  antud substitutsiooniklassidesse üldse kuu
luvad. Igatahes on käesolevas esituses Mode substitutsiooniklass 
esitamata jäetud. 

Seisundimodaale on eristatud eesti  keele uurimises esmakord
selt  1969. a.  (Rätsep 1969b, 22—23 ja ka Rätsep 1972a, 44—47) 
Neid pole eraldi  rühmana vaadeldud eesti  kir jakeele adverbide 
esituses (A. Veski 1970), kuigi  inessiivsete seisundimodaalide õige
keelsuse probleemid olid päevakorral  juba 1930. aastatel  (Kask 
1970, 402—403).  

Lisaks tuleks veel  tähelepanu juhtida sellele,  et  Modl ja  Modi 
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klasside li ikmeid pole alati  kerge eristada tavalistest  N-\-in. ja  
N-j-il l .  vormiklassidest  (vrd. kobaras — kobarasse).  Samuti on 
mõningaid nende klasside li ikmeid peetud ühendverbide prefiksaal-
adverbideks (.näit.  kinni,  lahti,  kokku, laiali  j t .).  

Varasemais substitutsiooniklasside esitustes (Rätsep 1969b ja 
1972) on eraldi  substitutsiooniklasside rühmana toodud nn. l ing-
vaalid, mis osutavad kõnelemist  märkivate verbide juures kõnele
misel  kasutatavale keelele.  Käesolevas töös oleme selle substitut
siooniklasside rühma spetsif itseerimisest  loobunud, sest  põhju
sed nende eraldi  klasside esiletoomiseks on üpris  kasinad. Neil  
ei  esine ühiseid relevantseid grammatilisi  tähendusi,  on vaid subs
tantiividest  t ingitud leksikaalsete tähenduste ühtsusi.  Seepärast  
anname lausemallides l ingvaalide asemel vormiklassi  sümboli  
N-^-part.  (Professor kõneles mustlaskeelt)  ja  substitutsiooniklas
side sümbolid Di (Professor tõlkis raamatu saksa keelde), De 
(Professor tõlkis raamatu vene keelest) 

Vabade laiendite substitutsiooniklassid. Nagu juba eespool mär
gitud, tuleb lausemallide tuvastamisel  arvesse võtta asjaolu, et  
l ihtlausetes võib esineda kahesuguseid laiendeid — verbist  t ingi
tud seotud laiendeid ja vabu laiendeid. Samuti selgitati,  et  lause
test  välistatakse need laiendid, mille olemasolu ega vormi ei  t ingi  
konkreetse verbi tähendus.  Nimetasime sell iseid laiendeid uni
versaalseteks ehk vabadeks laienditeks ja rõhutasime, et  need ele
mendid on tavaliselt  fakultatiivsed. Vabad laiendid võivad esi
neda kõigi  (või peaaegu kõigi)  verbide puhul,  i lma et lause gram
matil ine õigsus selle all  kannataks.  (Nii  ka Rajandi 1965, 171.) 
Neid laiendiklasse ei  t ingi  verbide semantika.  Ent neidki laiendeid 
on võimalik koondada substitutsiooniklassideks.  

Tavaliselt  võib vabade laiendite klass lauses esineda või sealt  
puududa, i lma et see mingil  moel häiriks lause grammatilist  õig
sust.  Sel  puhul on meil  tõepoolest  tegemist  vaba fakultatiivse 
laiendiga ja verbikeskse lausemalli  elemendiks me seda arvata ei  
saa.  

Ent üldreeglist  on kõrvalekaldeid, mis väärivad eril ist  tähele
panu. On nimelt  mõned verbide rühmad, mille puhul mõne (mitte 
kõigi)  vabade laiendite klassi  olemasolu on obligatoorne. Kui sel
line klass lausemallis  puudub, si is  jääb konstruktsioon puuduli
kuks, mittelõpetatuks ja seega ebagrammatiliseks.  Näiteks lauses 
Isa tuli  üksinda koju on üksinda vaba laiend ega kuulu verbi-
kesksesse lausemalli,  aga lauses Isa jäi  üksinda peab üksinda kuu
luma lausemalli,  sest  lause *Isa jäi  pole vastuvõetav.  Seega kui 
mõni vabade laiendite klass teatud puhul osutub obligatoorseks 
klassiks,  si is  kuulub ta kindlasti  vastavasse verbikesksesse lause
malli .  Sellele juhtis  lokaalse substitutsiooniklassi  puhul tähele
panu H. Križkovä (1967, 34).  

Esinemine verbikeskse lausemalli  elemendina ei  tühista sugugi 
vabade laiendite üht põhiomadust:  esinemise vabadust,  univer
saalsust,  s.  o.  esinemist  koos mis tahes verbiga.  Küll  aga tühistab 
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see asjaolu teise vabade laiendite põhiomaduse: laiendi täieliku 
sõltumatuse verbi semantikast.  Teatud verbide semantika l ihtsalt  
nõuab antud laiendiklassi  obligatoorset esinemist.  

On olemas si iski  rühm verbe, kus ei  kehti  ka vabade laien
dite esimene põhiomadus:  esinemise fakultatiivne universaalsus.  
Vabade laiendite klassid ei  saa esineda modaalverbide juures.  
See ei  peaks si iski  küsitavaks tegema vabade universaalsete laien
dite olemasolu, vaid peaks ainult  asetama modaalverbid eraldi  
tavalistest  verbidest.  Selleks on muidki kaalukaid põhjusi.  Vt.  ees
pool,  lk.  35—39. 

Vabad laiendid rühmituvad samuti  substitutsiooniklassideks..  
Nende formaalne eristamine üksteisest  oleks raske ülesanne, kui 
meid seejuures ei  abistaks see, et  vähemalt osa neist  klassidest  
esineb teatud verbide juures obligatoorsena. Just  nende verbide 
baasil  on meil  võimalik moodustada diagnostil isi  konstruktsioone, 
mis lubavad kindlaks teha teatud substitutsiooniklassi  l i ikmes-
tikku. 

Peale selle on kasulik küsilause moodustamise võte, sest  
vabade laiendite mõned klassid on asendatavad küsilauseis  kindlate 
sõnadega, mis viitavad ka vastava laiendi klassikuuluvusele.  

Vabade laiendite klasside ja seotud laiendite klasside eristami
sel  kohtame üht raskust.  Asi  on selles,  et  teatud substitutsiooni-
klass kui abstraktne üksus võib seonduda kõigi  verbidega kui 
vaba laiend, kuid tema li ikmete vormi võimaliku valiku antud 
juhul võib määrata ikkagi verbi  tähendus.  See nähtus puudutab 
eriti  kausaalide substitutsiooniklassi.  Vt.  lk.  57—58. 

Järgnevas vaatleme kõigepealt  neid vabade laiendite substi
tutsioonidasse, mis võivad esineda lauses obligatoorsete elemen
tidena ja on sel  juhul verbikesksete lausemallide elemendid. 

L o k a a l  ( s ü m b o l i g a  Loe). See on substitutsiooniklass,  mille 
l i ikmed osutavad kohta, kus tegevus toimub või tegevusest  osa
võtjad paiknevad. Selle klassi  puhul on relevantne just  staati l ine 
kohaosutamine. Tuleb si lmas pidada, et  lokaali  l i ikmed on vabad 
laiendid, kuid teatud verbide juures obligatoorsed seotud laiendid. 
Sama nähtus esineb ka vene, saksa ja inglise keeles.  

Võtted selle substitutsiooniklassi  l i ikmete tuvastamiseks on sar
nased direktsionaalide l i ikmete tuvastamise võtetega. 

Kõiki substitutsiooniklassi  Loe kuuluvaid vorme saame asen
dada proadverbidega siin, seal.  Näiteks lause Lamp asetseb laual 
asemele saame laused Lamp asetseb seal, Lamp asetseb siin. 

Iga elementi  Loe sisaldava konstruktsiooni kohta saame luua 
küsilause, nii  et  lokaalset substitutsiooniklassi  esindab konkreetne 
küsisõna kus.  Sellist  ümberkujundust näeme näiteks lausepaaris  
Lamp asetses laua all  — Kus lamp asetses? 

Lokaalse substitutsiooniklassi  l i ikmete kindlakstegemiseks 
võime kasutada orienteeritud fraasi  N-\-nom. asetseb Loe alusel  
loodud diagnostil ist  konstruktsiooni N-\-nom. asetseb Kõik 
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vormiklassid, mis on asetatavad sellesse lünkpositsiooni ja osu
tavad staatil ist  kohta, kuuluvad antud substitutsiooniklassi.  

Lokaalse substitutsiooniklassi  l i ikmeiks võivad olla (kuid ei 
pea alati  olema) järgmised vormid: 

N-\-ad., N-\-gen. all,  allpool N+part.,  X^-gen. asemel, N-\-
gen. ees, eespool N-\-part.,  N-^-gen.-^pl.  hulgas, N\-gen. juures, N~\-
gen. järel,  keset N*-\-part.,  kesk N-\-part.,  N-\-gen. keskel, N-\-gen. 
kohal, N J

rgen. kõrval, N-{-gen. küljes, N-\-gen. l igi,  N-\-gen. l igi
dal, N-\-geti.  lähedal, N-\-gen. man, N-\-gen. najal,  N-\-gen. otsas, 
N-\-gen. peal, pealpool N-\-part.,  N~\-gen. pool, N-\-gen.-\-pl.  seas, 
sealpool N-]-part., N-\-gen. sees, seespool N-\-part., siinpool jV-j-
part.,  N-\-gen. taga, tagapool N-\-part.,  teispool N-\-part.,  N-J-
gen.^-pl.  vahel, N-\-gen. ja N-^-gen. vahel, N-\-gen. vastas, N-j-
gen. vastu, vastu N-\-part.,  väljaspool N-{-part.,  N~\-gen. ääres, 
ülalpool N-\-part.,  N-\-gen. ümber ümber N-\-gen. j t .  

Lisaks eelnevaile käändevormidele ja kaassõnaühendeile kuulu
vad lokaalsesse substitutsiooniklassi  adverbid all,  allpool, eemal, 
ees, eespool, juures, kaugel, kodu, kus, kusagil,  kuski(l),  kõikjal,  
kõrval, l igi,  l igidal, lähedal, mujal, paremal, seal, sealpool, siin, 
siinpool, siin-seal, taamal, taga, tagapool, teal,  teisal,  vasakul, 
väljas,  väljaspool,  ülal,  ülalpool,  üleval  j t .  

Mõned selle substitutsiooniklassi  l i ikmed on teatud tingimustel  
omavahel ekvivalentsusvahekorras. Näiteks: N-\-ad. — N-\-gen. 
peal (Lamp asetses laual — Lamp asetses laua peal); N-\-in. = 
N-\-gen. sees (Lamp asetses kastis — Lamp asetses kasti  sees).  

Seega kõigi  eespool esitatud näitelausete ühiseks lausemalliks 
on N-\-nom. V Log. 

M o d a a l  ( s ü m b o l i g a  Mod) Selle klassi  l i ikmed osutavad 
tegevuse viisi,  vahekorra viisi,  mis on olemas tegevusest  osavõt
jate vahel.  Selle klassi  relevantset semantil ist  tunnust nimetame 
modaalsuseks.  

Klassi  l i ikmete selgitamiseks võime proovida substitutsiooni 
võimalikkust proadverbidega nii ja nõnda. Näiteks: Peeter suhtub 
vaenlasesse kui aumees. — Peeter suhtub vaenlastesse nõnda. Eit  
astus kebjalt .  — Eit  astus nõnda. Samuti peab võimalik olema 
lause ümberkujundamine küsilauseks sell iselt,  et  modaalsesse 
substitutsiooniklassi  kuuluvat l i iget saaks asendada küsiadverbiga 
huidas. Näiteks: Peeter suhtub' vaenlastesse lugupidamisega. Kui
das suhtub Peeter vaenlastesse? Hobune astus aeglaselt.  Kuidas 
astus hobune? 

Modaali  kui terviku l i ikmete tuvastamine diagnostil iste konst
ruktsioonide abil  ei  anna nii  positi ivseid tulemusi kui eelmiste 
klasside korral.  Ilmneb, et  modaali  obligatoorselt  nõudvad verbid 
selekteerivad modaali  l i ikmete hulgast  ainult  teatava hulga vorme 
ja adverbe, mida nad otseselt  t ingivad. Ülejäänutega moodustu
vad antud verbi puhul mittevastuvõetavad laused. Näiteks olgu 
meil  verb suhtuma, mille üheks obligatoorseks seotud laiendiks 
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on modaal.  Kasutades selle verbi  lausemalli  diagnostil iselt  ja 
substitueerides Mod elemendi positsiooni erinevaid viisi  osuta
vaid elemente, saame küll  Direktor suhtus sekretärisse lugupida
valt,  kui aumees, endist  viisi,  hästi,  lugupidamisega, aumehena 
jne. Kuid ei saa moodustada vastuvõetavalt * Direktor suhtus sek
retärisse vägisi,  meeleldi,  i lmaasjata, suuliselt,  paljajalu, vagusi 
jne.  

Kui modaal on aga lauses vabaks laiendiks,  si is  võib ta l i ik
mete hõlmatus olla hoopis laiem. Näiteks Tüdruk laulis hästi,  mee
leldi,  vägisi,  i lmaasjata jne.  Ent si ingi  näivad olevat modaali  l i ik
mete valikus mingid verbi tähendusest  t ingitud semantil ised kit
sendused. 

Substitutsiooniklass Alod ei vasta täpselt  traditsioonilise gram
matika viisimäärusele,  sest  ta ei  hõlma kõiki  viisimäärusi  ja haa
rab kaasa osa võrdlusmäärustestki.  

On siis  i lmne, et  selle substitutsiooniklassi  l i ikmed jagunevad 
väga keeruliselt  ja tõenäoliselt  verbi  semantikale vastavalt  suu
reks hulgaks allklassideks.  Küsimuse üksikasjaline selgitamine 
jääb aga käesoleva töö piiridest  väl ja ja moodustab omaette ula
tusliku analüüsiobjekti.  

Me peame nentima, et  modaali  klass on oma koosseisult  hetero
geenne; selle moodustab küllaltki  suur hulk erivormilisi  l i ikmeid, 
nii  morfoloogilisi  vorme, kaassõnaühendeid kui ka mitmesuguseid 
konkreetseid adverbe. Kogu selle mitmekesisuse üksikasjaline vor
miline erit lemine oleks l i iga mahukas ettevõte ja selleks pole antud 
töö seisukohalt  eri l ist  vajadustki.  Seepärast  piirdume modaali  tüü
pilisemate l i ikmete esitamisega. 

Modaali  l i ikmete hulka kuuluvad kõigepealt  adjektiividest  l i i
detega -It ja -sti  tuletatud viisiadverbid, näiteks lausetes Peeter 
käitub viisakalt.  Peeter tunneb end hästi.  Laul kõlab vaikselt.  

Peale selle võivad modaali  l i ikmetena esineda mitmed käände
vormid, nagu N.-^ess.,  N-\-kom.\ samuti  võivad modaaliklassi  l i ik
meiks olla mitmesugused kaassõnaühendid, nagu N-\-gen. kombel, 
N-^gen. moodi,  N+part.  mööda, i lma N^abess.  Lisaks sellele 
peame modaali  substitutsiooniklassi  arvama adjektiivi  ning subs
tantiivi ühendid, näiteks A-\-part.  N-{-part.  (Noormees käitus 
endist  viisi),  A-\-ad. N-\-ad. (Peeter suhtus töösse hoolimatul 
kombel) jne.  

Ka selles substitutsiooniklassis  võib mõnede li ikmete vahel 
olla • ekvivalentsusvahekord. Näiteks: N-^ess. — kui N-\-nom. = 
nagu N+nom. (Peeter käitub huligaanina — Peeter käitub kui 
huligaan — Peeter käitub nagu huligaan) 

T e m p o r a a l  ( s ü m b o l i g a  Temp) on substitutsiooniklass,  
mille l i ikmed osutavad mingi tegevuse, sündmuse toimumise või 
millegi  / kellegi  seisundis olemise aega. Nii  nagu lokaal ja modaal 
on see peamiselt  vabade laiendite substitutsiooniklass,  mida ainult  
mõned verbid obligatoorselt  nõuavad ja mis si is  nende puhul esi
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neb seotud laiendite klassina. Püüame siin vaadelda eeskätt  neid 
juhtumeid, kus temporaal on obligatoorseks klassiks.  

Selle substitutsiooniklassi  l i ikmete tuvastamiseks võime kasu
tada asendamise võimalust proadverbidega siis,  sellal ~ sel ajal,  
tollal ~ tol ajal.  Näiteks Peeter sündis 29. jaanuaril.  — Peeter 
sündis siis.  Mõrv toimus rongi saabumisel.  — Mõrv toimus sel  
ajal.  

Samuti saame substitutsiooniklassi  Temp l i ikmeid selgitada 
eriküsimuslauseid moodustades.  Temporaali  l i ikmeid saame asen
dada küsiadverbidega millal,  mis ajal.  Näiteks: Vargus sündis 
keskööl.  — Millal sündis vargus? 

Peale nende kriteeriumide võime kasutada veel  orienteeritud 
fraase N-\-tiom. juhtus Temp (õnnetus juhtus palgapäeval) alusel  
moodustatud diagnostil ist  konstruktsiooni N-\-nom. juhtus Kõik 
vormid ja nende ühendid, mis on asetatavad sellesse lünka ja 
osutavad staatil ist  aega, kuuluvad antud substitutsiooniklassi.  

Nende tunnuste ja kriteeriumidega peaks antud substitutsioo
niklass olema küllaltki  piisavalt  piirit letud. Kui me võrdleme 
substitutsiooniklassi  Temp traditsioonilise grammatika ajamääru
sega, si is  näeme, et  esimene neist  on i lmselt  kitsam. Ajalist  kes
tust,  ajahulka, korduvust märkivad ajamäärused jäävad sellest  
substitutsiooniklassist  väl ja ja moodustavad omaette substitut-
siooniklassid.  

Temporaalide substitutsiooniklassi  morfoloogiline iseloomustus 
on küllaltki  keeruline, sest  puuduvad ühtsed, ainult  sellele klassile 
iseloomulikud morfoloogilised elemendid. Temporaali  l i ikmeteks 
on mitmesugused nominaalsed konstruktsioonid, mille vormi tin
gib tihti  sellesse konstruktsiooni kuuluva substantiivi  semantika.  

Järgnevas esitame ainult  i l lustreeriva ülevaate klassi  Temp 
l i ikmetest,  kasutades seejuures olemasolevaid uurimusi ajamää
rusest  eesti  keeles (Rannut 1959 ja 1960).  

Temporaali  l i ikmetena võivad esineda substantiivide mitme
sugused käändevormid: N'-\-in. (Lugu juhtus lapsepõlves) N-\-ad. 
(õnnetus juhtus hommikul), N~\-ess.  (Lugu juhtus lapsena). 
Veelgi  rohkem on selles substitutsiooniklassis  mitmesuguseid 
kaassõnaühendeid, nagu N-\-gen. aegu, N-\-gen. eel,  N-\-gen. eest  
(õnnetus juhtus seitsme aasta eest),  enne N-\-part.,  N-\-gen. jook
sul, Nr\-gen. järel,  N-\~gen. keskel, N-\-gen. paiku, peale N-\-part. y  

pärast N-\-part.,  N-\-gen. ümber (Lugu juhtus mardipäeva ümber) 
jne.  

Lisaks sellele peame temporaali  substitutsiooniklassi  arvama 
mitmesuguseid sõnaühendeid, nagu adjektiivi  ja substantiivi  
ühendeid A-\-tiom. N-\~nom. (Õnnetus juhtus eelmine kord), A-\-
part.  N-\-part.  (õnnetus juhtus hommikust  ööd); adverbilisi  sõna
ühendeid, nagu aasta tagasi.  (Õnnetus juhtus aasta tagasi).  

Siia tuleb arvata ka mitmesugused kellaaega, kuupäeva, aastat  
märkivad sõnaühendid, nagu kell  Num-\-nom. (õnnetus juhtus 
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kell  kaheksa), kella Nutn-^gen. ajal (õnnetus juhtus kella kaheksa 
ajal)  jne.  

Peale selle on temporaali  substitutsiooniklassi  l i ikmeiks aja-
adverbid ammu, eile, enne, ennemuiste, ennevanasti,  homme, hil
juti,  juba, jalamaid, kord, kunagi, millal,  millalgi,  muiste, mullu, 
nüüd, otsekohe, pea, peagi, peatselt,  praegu, pärast,  sedamaid, 
seekord, sellal,  siis,  tollal,  tookord, toona, tunamullu, täna, tänavu, 
vanasti,  varst i,  äsja,  öösel,  öösi,  ükskord, üleeile,  ülehomme j t .  

M e s u r a a l t e m p o r a a l  ( s ü m b o l i g a  Tempmes) See on 
substitutsiooniklass,  mille l i ikmed osutavad tegevuses või seisun
dis olemise kestust,  ajamäära.  Kõiki selle substitutsiooniklassi  
l i ikmeid võime asendada lausetes proadverbiliste ühenditega nii 
kaua, nõnda kaua. Näiteks: Koosolek vältas viis  tundi.  — Koos
olek vältas nii  kaua. 

Samuti on mesuraaltemporaali  l i ikmeid võimalik asendada eri-
küsimuslausete moodustamisel küsiva sõnaühendiga kui kaua. 
Näiteks: Koosolek vältas viis  minutit.  — Kui kaua vältas koosolek? 

Lisaks eelnevaile kriteeriumidele võime selle klassi  l i ikmete 
tuvastamisel kasutada orienteeritud fraasi N-\-nom. vältas Temp
mes alusel moodustatud diagnostilist  konstruktsiooni N-{-nom. 
vältas Kõik grammatilised vormid ja sõnaühendid, mida saab 
asetada sellesse positsiooni,  nii  et  konstruktsiooni grammatilisus 
säil ib,  kuuluvad antud substitutsiooniklassi.  

Traditsioonilise grammatika seisukohalt  vaadatuna kuulub siia 
substitutsiooniklassi  osa ajamäärustest.  Mesuraaltemporaali  l i ik
mete vorm on küllaltki  piiratud. Käändevormidest esinevad siin 
N-j-gen. (Koosolek vältas hetke) ja N-^-lerm. (Koosolek vältas 
õhtuni).  Kaassõnaühenditest kuuluvad siia kuni N-\-term. (Koos
olek vältas kuni õhtuni), N\-\-nom. otsa (Koosolek vältas öö otsa). 
Enamik selle substitutsiooniklassi  l i ikmeid on mitmesugused subs-
tantiiviühendid, nagu Num-\-nom. N+part.  ja N-\-notn. N-\-parl.  
(Sõda vältas kolm kuud, Haavatu elas tükk aega), N~\-el.  N-\-
term. (Koosolek vältas hommikust  õhtuni) Peale selle kuuluvad 
siia veel ajaadverbid eilseni, homseni, kaua, seni, tänaseni, tänini 
j t .  Lõpuks võib mesuraaltemporaali  l i ikmeks arvata ka terve kõr
vallause. Näiteks Koosolek vältas, kuni kõik olid lahkunud. 

M e s  u r  a a 1 (sümboliga Mes) on substitutsiooniklass,  mille 
l i ikmed osutavad hulka, mõõtu, määra (välja arvatud ajamõõt).  
Kõiki selle substitutsiooniklassi  l i ikmeid võime asendada proad-
verbilise ühendiga nii palju. Näiteks: Kast kaalub sada kilo
grammi. — Kast kaalub nii  palju. Kraadiklaas näitab kuus kraadi. 
— Kraadiklaas näitab nii  palju. 

Selle substitutsiooniklassi  l i ikmeid on küsilausete moodusta
misel  võimalik asendada küsiva sõnaühendiga kui palju.  Näiteks:  
Kohver kaalub kümme kilo. — Kui palju kaalub kohver? Kasum 
moodustas tuhat rubla. — Kui palju moodustas kasum? 

Diagnostil iste konstruktsioonide kasutamisel  saaksime ilmselt  
terve rea mesuraali  al lklasse.  Seda peaksid selgesti  osutama juba 
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eespool toodud näitelaused. On ju i lmne, et  kümme kilo, tuhat 
rubla, kuus kraadi kuuluksid erinevatesse allklassidesse.  Kuid ver
bide omaduste selgitamise seisukohalt  sell ine jaotus ainult  keerus-
taks kir jeldust,  l isamata olulisi  tunnuseid.  Tihti  määrab allklassi  
valiku mingi noomen, mitte verb.  

Kõige l ihtsamaks mesuraali  l i ikmeks on Num-\-nom. (Mehi on 
viis)- Tavaliselt  on aga selle substitutsiooniklassi  l i ikmed mõõtu, 
määra tähistavad sõnaühendid: Num.~\-nom. N-\-part.  (Ruutmeetri  
taastamine maksis kaks rubla). Num~\-nom. N-\-nom. (Ruutmeetri  
taastamine maksis  üks rubla).  Peale selle võivad siia kuuluda 
määraadverbid enam, niivõrd, palju,  rohkem, vähe, vähem jne.  

Et vältida määraga seotud subjekti  seostamist  käesoleva subs-
titutsiooniklassiga, peame selle klassi  määratlusse sisse viima olu
lise kitsenduse.  Mesuraali  l i ikmeteks ei  loeta sõnaühendeid, kus 
substantiiviks pole mõõtühiku nimetus, vaid mingi tavaline subs
tantiiv. Seega lauses Kolm poissi  jooksis õues pole kolm poissi  
mesuraal,  sest  poissi  pole mõõtühiku nimetus.  

D i s t r i b u t s i o n a a l  ( s ü m b o l i g a  Distr) on substitutsioo
niklass,  mille l i ikmed tõstavad esile mingist  tegevusest  osavõtjate 
arvu. 

Selle substitutsiooniklassi  puhul võib diagnostil ise konstrukt
siooni aluseks võtta orienteeritud fraasi N-\-nom. jäime Distr 
(Me jäime kahekesi) 

Distributsionaali  l i ikmeteks on adverbid üksi, üksinda, ihuüksi,  
ihuüksinda ja kesi-\ i itega tuletatud adverbid kahekesi,  kolmekesi,  
vi iekesi,  kümnekesi,  hulgakesi,  mitmekesi,  paarikesi  j t .  Näiteks:  
Me jätsime tiad üksinda. Poisid debüteerisid viiekesi.  

F r e k v e n t a a l  ( s ü m b o l i g a  Frekv) on substitutsiooniklass,  
mille l i ikmed tõstavad esile tegevuse toimumise kordumise määra, 
hulka. 

Selle substitutsiooniklassi  l i ikmeid võime asendada küsilau
sete moodustamisel küsivate sõnaühenditega mitmendat korda, kui 
tihti.  Näiteks õnnetus juhtus teist  korda. — Mitmendat korda õnne
tus juhtus? Haiguse sümptoomid avaldusid sageli.  — Kui tihti  
haiguse sümptoomid avaldusid? 

Diagnostil ise konstruktsiooni aluseks sobib orienteeritud fraas 
jV—J-nom. i lmnes Frekv (Viga ilmnes teist  korda). 

Sellesse substitutsiooniklassi  kuuluvad adverbid aniharva, aru
harva, harva, jälle, korduvalt,  mõnikord, sageli,  taas, t ihti,  uuesti  
j t .  Peale nende kuuluvad siia mitmesugused kord-sõnaga ühen
did: esimest korda, kolmandat korda, kümnendat korda, üks kord, 
mitu korda, palju kordi  j t .  

K a u s  a a 1. Selle substitutsiooniklassi  l i ikmed osutavad tege
vuse põhjust,  ajendit.  

Kausaali  l i ikmeid eristab selgesti  omaette küsiadverbi miks ja  
küsivate sõnaühendite mille tõttu,  mil le tagajärjel  olemasolu. 

Selle vabade laiendite substitutsiooniklassi  puhul on olukord 
hoopis eri laadne. Substitutsiooniklassina kausaali  meil  eesti  ver-
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bikesksete l ihtlausete mallidesse lülitada ei  tule,  sest  pole sell ist  
verbi,  mis nõuaks kausaali  obligatoorselt.  Selle substitutsiooni
klassi  l i ikmed võivad esineda enamiku verbide juures nagu tava
lised vabad laiendid. 

Kuid selle substitutsiooniklassi  mõned li ikmed on oma morfo
loogiliselt  vormilt  lause kesksest  verbist  t ingitud, s.  t .  verb ei  
t ingi  antud juhtumil nende olemasolu, nad on fakultatiivsed, kuid 
verb tingib nende laiendite grammatilist  vormi.  Sel  juhul ei  esine 
kausaali  li ikmed mitte ainult tavalises üldises vormis: N-\-geti.  
tõttu (Haige suri kopsupõletiku tõttu), N-\-gen. tagajärjel  
(Haige suri  kopsupõletiku tagajärjel),  vaid neil  on antud verbi 
puhul sell ised grammatilised vormid, mis teiste puhul esineda ei  
saa.  

Näiteks surema-werbi  puhul võime põhjust  edasi  anda gram
matiliste vormidega: N-\-ill .  (Koer suri nälga.), N-\-gen. kätte 
(Koer suri nälja kätte), N-\-gen. läbi (Koer suri nälja läbi), 
N-j-gen. pärast (Koer suri nälja pärast) 

Käesolevas töös arvame me sell ised mitteüldised kausaalivor-
mid fakultatiivse grammatilise vormiklassina (mitte substitutsiooni-
klassina) verbikeskse lausemalli  koosseisu.  Seega tähistame lau
sete Koer suri  nälga, Mees suri  janu kätte lausemalle vastavalt  
N-\-nom. V (N-\-il l .),  N^nom. V (N-]-gen. kätte).  Universaalsed 
(või ? universaalsemad) kausaali  li ikmed (N-^gen. tõttu, N-{-gen. 
tagajärjel)  oleme verbikesksetest  lausemallidest  välistanud. 

Tuleb si lmas pidada siiski  veel  üht seika, mis olukorda mõne
võrra keerulisemaks muudab. Nimelt  sõltub mõnikord kausaali  
l i ikme valik ka substantiivist,  mis moodustab kausaali  keskuse.  
Võrreldagu lauseid Mees oigas valust.  Tütarlaps suri igatsusest 
noormehe järele. *Haige suri kopsupõletikust.  

Kõrvallaused seotud laiendite klassina (sümboliga K L )  Käes
oleva töö eesmärkidest  lähtudes jagame kõrvallaused kaheks rüh
maks:  

a) kõrvallaused, mis kuuluvad verbi seotud laiendite hulka, 
s .  o.  kõrvallaused, mille olemasolu ja t ihti  ka vormi tingib verb 
oma tähendusega; 

b) kõrvallaused, mis täiendavad, laiendavad mõnd muud lause 
elementi  ja on sellest  t ingitud; samuti  kõrvallaused, mis on tin
gitud lausest  tervikuna, millel  on pealausest  sõltumatu auto
noomne struktuur.  

On selge, et  verbikesksete lausemallide seisukohalt  huvitab 
meid ainult  esimene rühm kõrvallauseid.  Me loeme neid verbi
keskse lause seotud laiendite ekvivalentideks.  Sell ised kõrvallaused 
on tavaliselt  substitutsioonivahekorras mingi vormiklassiga.  

Juba praegu on selge^ et  pealause verb ei  t ingi  alati  kõrvallau
set üldse, vaid teatud kõrvallause tüüpi.  Võrreldagu näiteks ver
bide küsima ja  õpetama poolt  t ingitud kõrvallausete vormi järgne
vates lausetes: Jüri küsis,  kas teil  on aega. Jüri õpetas, et  kaks 
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korda kaks on neli.  *Jüri õpetas, kas kaks korda kaks on neli.  
"Jüri küsis,  et  kaks korda kaks on neli.  

Kõrvallausete tüüpide eritlemine verbidest lähtudes jääb käes
olevas töös probleemi ulatuse ja ruumi kitsikuse tõttu kõrvale. 

Otsese kõne tekst seotud laiendite klassina (sümboliga OA). 
Verbikesksetes lausemallides me peame eraldama omaette üksu
seks verbist  sõltuva otsese kõne, olgu see si is  kui tahes pikk lau
sung. On verbe, mis t ingivad obligatoorselt  või fakultatiivselt  
otsese kone olemasolu, selle eelnemist või järgnemist tekstis.  Nii  
näiteks lause Jüri  üt les  on poolik, puudulik, sest  ütlema-verb 
nõuab veel  ühe seotud laiendi olemasolu. Selleks seotud laiendiks 
võib olla substantiivi  teatud vormiklass,  võib olla kõrvallause, 
kuid võib olla ka otsene kõne kui eelmistega substitutsioonivahe-
korras olev üksus. Võrreldagu lauseid. Jüri ütles ainult  ühe 
sõna. Jüri ütles, et  ta õpib kõnekunsti.  Jüri ütles:  «Ma õpin kõne
kunsti .» Nagu näitest  i lmneb, võib olla reeglipärane vahekord 
ütletna-verbi  poolt  t ingitud kõrvallause ja otsese kõne vahel.  

Otsest  kõnet t ingivad tavaliselt  teatamisverbid.  Tuleb aga 
si lmas pidada, et  otsest  kõnet ei  t ingi  retsiprookset,  vastastikust 
teatamist  väl jendavad verbid (vestlema, juttu ajama j t .).  Kui sel  
puhul tekstis  esinebki otsene kõne, si is  sõltumatult  mainitud ver
bidest.  

Otsest  kõnet t ingivate verbide ringi on tunduvalt  laiendatud 
jutustavas tekstis  (eriti  i lukirjanduses),  kus paljud muudki verbid 
võivad olla otsese kõne saateverbideks.  Käesolevas töös pole püü
tud tõmmata mingit  selget piiri  kõnelemist  tähistavate saatever-
bide ja muude saateverbide vahele.  Arvesse on võetud esinemise 
tavalisust.  Seetõttu kuulub element OK ka näiteks verbide naerma 
(«Mind sa kätte ei  saa,» naeris poiss), naeratama («Tule aga 
tule,» naeratas õpetaja) lausemalli,  olgugi et  üksnes fakultatiivse 
elemendina. 

Tavaline lause seotud laiendina (sümboliga 5).  Selle seotud 
laiendi l i igi  al la ei  arva me kõrvallauseid ega otsest  kõnet,  millest  
oli  juttu juba eelnevatel  lehekülgedel.  On nimelt  verbe, mis ei  
saa esineda lause keskse verbina, i lma et sellele lausele järgneks 
veel  teine lause, olgu si is  iseseisvana või eelmisega rindlauseks 
ühinenult.  Jälgitagu lauseid Jaan võttis  kätte ja läks asja ise 
vaatama. Kohe võttis  Ebe jalad selga ja jooksis kesklinna kingi
tust otsima. Aitas nohust ja Laura istus kas või öö otsa üleval.  

Laused Jaan võttis  kätte, Kohe võttis  Ebe jalad selga ja  Aitas 
nohust  jäävad puudulikuks, kui neile ei  järgne rindlause teist  
poolt.  Selline tingitus tuleneb verbidest kätte võtma, jalad selga 
võtma, aitama ja  seda tuleb ka vastavale verbile omases lause-
mallis  tähistada. 

Eelnevas käsitlesime neid vabade laiendite rühmi ja substi
tutsioonidasse, mis võivad esineda teatud tingimustel  verbi  seotud 
laienditena. Muude vabade laiendite vaatlus jääb käesolevast  tööst 
väl ja,  kas või ainult  sel  põhjusel,  et  me ei  arva neid elemente 
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kunagi verbikeskse lausemalli  koosseisu.  Lihtlause üldise ehituse 
seisukohalt  väärivad nad kahtlemata tähelepanu ja nende põhja
likul läbitöötamisel  võib i lmneda olulisi  seiku ka verbikesksete 
lausemallide kohta.  

Käesoleva peatüki lõpetuseks tuleb kõnelda veel  ühest nähtu
sest,  mis pole küll  seotud substitutsiooniklassidega, kuid millest  
me ei  saa mööda minna, kui küsimus on elementide kuulumisest  
või mittekuulumisest  verbikesksesse lausemalli .  

Possessiivne allatiivivorm ja adessiivivorm. Omaette problee
miks kujunes käesoleva töö puhul lahutamatu omanduse omajat 
osutava lauseelemendi kuuluvus verbikesksesse lausemalli .  Teata
vasti  on eesti  keeles olemas rühm substantiive, mis tähistavad 
teatud objektiga sisemiselt  seotud mõisteid.  Ei kõnelda pojast,  
vaid ikka kellegi  pojast,  ei  kõnelda tavaliselt  näost,  vaid kellegi  
näost,  ei  öelda, et  keegi on tütar,  vaid et  keegi on kellegi  tütar.  
Sell iste substantiivide kasutamise puhul tuleb teada, kelle poeg, 
kelle nägu, kelle tütar,  s .  t .  peab olema teada teine mõiste,  mille 
kohta esimene käib.  Samal ajal  pole sugugi kohustuslik tähistada 
igasuguste objektide omanikke. Raamatust kõneldes ei  pea me 
sugugi teadma, kelle raamat see on. Vastavalt  sellele teemegi 
v a h e t  k a h e s u g u s e  o m a n d u s e  —  l a h u t a m a t u  o m a n d u s e  
( i n g l .  i n a l i e n a b l e  p o s s e s s i o t i )  j a  l a h u t a t a v a  o m a n d u s e  
(ingl.  alienable possession) vahel.  Lahutamatut omandust tähista
vad substantiivid kuuluvad nn. relati ivsete substantiivide hulka ja 
on kõige sagedamini (keha)osade nimetused või sugulusnimetused. 
Lähemalt lahutamatust omandusest  ja selle väl jendamisest  gene
ratiivses grammatikas Isacenko 1966, 7—27; Fillmore 1968, 
61—62. 

Lahutamatu omanduse omaja väl jendamiseks kasutatakse eesti  
keeles peamiselt  kolme käändevormi. Kõige tavalisem on substan
ti iv  genit i ivis  (Peetri  pea r ippus üle  voodiserva,  Kass  s i l i tas  
lapse kätt) .  

Peale possessiivse geniti ivi  kasutatakse lahutamatu omanduse 
omaja väl jendamiseks eesti  keeles sageli  substantiivi  al lati ivis  või 
adessiivis,  mida eristab tihti  muudest allati ivi- ja adessiivivormi-
dest see, et  neid on võimalik ekvivalentselt  asendada possessiivse 
genit i iviga.  Näiteks al lat i ivivorm: Juhan pis t is  valvuri le  raha 
pihku.  — Juhan pis t is  raha valvuri  pihku.  Peeter  pani  vennale 
mütsi  pähe. — Peeter pani mütsi  venna pähe. Nagu märkame, pole 
lausepaarid sisuliselt  täiesti  identsed, kuid küllaltki  lähedased sel
leks,  et  osutada allati ivivormi possessiivsust.  Näiteid adessiivi-
vormi kohta:  Peani  peksis  pois i l  se l ja  veriseks.  — Pearu peksis  
pois i  sel ja  veriseks.  Karvane käsi  tõmbas mehel  soni  peast .  — 
Karvane käsi  tõmbas soni  mehe peast .  

Nähtus ise pole sugugi ainult  eesti  keelele spetsiif i l ine, vaid 
sell ine vahekord daativi  ja geniti ivi  vahel on indoeuroopa keeltes 
üldiselt  tuntud. Saksa l ingvisti l ises kir janduses räägitakse sel  
puhul possessiivsest  daativist  või vabast daativist  (Helbig,  Schen-
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kel 1969, 38) Vene keele grammatikas on sell ised vormid paigu
tatud nõrga verbaalse rektsiooni juhtude hulka (Grammatika 
1970, 503) 

Lahutamatu omanduse keeleline väl jendus on väärt  monograa
fi l ist  uurimist.  Siin saame pakkuda ainult  üldjoonelise lahenduse. 
Paistab, et  verb ei  t ingi  vastava adessiivse või al lati ivse substan-
tiivivormi olemasolu ega ka mitte selle vormi (vähemalt otseselt  
mitte) Omajat osutava substantiivi  käände määrab omandust 
märkiva nimisõna grammatiline vorm. See tähendab, et  näiteks 
kehaosa märkiva sõna i l lati ivivorm tingib omajat märkiva sõna 
allati ivivormi, elati ivivorm vastavalt  adessiivivormi, nn. kolme-
käändeline objekt (N-\-rigp.)  t ingib samuti  adessiivivormi ja trans-
latiivivorm allati ivivormi.  See järeldus on muidugi üpris  esialgne 
ja vajab kinnitust  laiema konkreetse materjali  alusel.  

Käesolevas töös on sell ine possessiivne allati ivivorm ja posses-
siivne adessiivivorm verbikesksetest  l ihtlausemallidest  enamasti  
välistatud. Mõnede verbikesksete lausemallide esitamisel  osutub 
siiski  vajalikuks sell ise laiendi esitamine, eriti  s i is,  kui see laiend 
on disjunktsioonivahekorras lausemalli  mõne elemendiga.  

Käesolevas verbikesksete lausemallide esituses on kõrvale jäe
tud substitutsiooniklass instrumentaal,  mille relevantseks 
tunnuseks on vahendi,  instrumendi osutamine. Selle substitutsioo
niklassi  l i ikmete ja esinemisala f ikseerimine on küllalt  töörohke 
ettevõte.  Klassi  üksikute l i ikmete vorm sõltub teatud määral  ver
bist,  teatud määral  noomenist  endast.  Võrreldagu näiteks lauseid 
Peeter  sõi t is  autoga.  Peeter  sõi t is  autos.  Peeter  sõi t is  laeval.  Pee
ter  lõikas leiba noaga.  Peeter  lõikas le iba noa abi l .  Peeter  lõikas 
le iba otna käega.  

Raske on piiri  tõmmata modaali  ja instrumentaali  vahele.  Näi
teks pole hõlpus teada saada, millal  N-\-ad.,  N-\-gen. kaudu või 
N-j-gen. teel  märgivad instrumentaali,  millal  modaali.  Eelnevat 
arvesse võttes on käesolevas töös verbikesksesse lausemalli  arva
tud ainult  obligatoorsed vahendit  märkivad komitatiivivormid. 
Fakultatiivsed vahendit  märkivad komitatiivid on lausemallidest  
kõrvale jäetud. Neid tuleks arvesse võtta verbikesksete lausemal
lide all-l i ikide f ikseerimisel.  Lähemalt sellest  lk.  231—233. Ka 
vene keele grammatikas on sell ised vormid paigutatud nõrga rekt
siooni valdkonda (Grammatika 1970, 504) 

2. SEOTUD LAIENDITE VAHEKORD VERBIGA 

Eelmises peatükis rääkisime sageli  sellest,  et  verb tingib tea
tud lauseelementide olemasolu ja vormi, kuid üksikasjalisemalt  me 
seda vahekorda verbi ja tema laiendite vahel ei  analüüsinud. 
Järgnevas püüame selgitada seda vahekorda lähemalt ja katsume 
selgusele jõuda selles,  kuidas on see vahekord seotud mõnede 
traditsioonilistes keeleõpetustes laialt  kasutatud mõistetega.  
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Rektsiooni mõistest eesti keele alases kirjanduses. Mis on rekt
sioon, ses suhtes on eesti  keelemehed olnud võrdlemisi  üksmeel
sel  seisukohal.  Et meil  on käesoleva töö seisukohalt  ̂ küllaltki  olu
lise mõistega tegemist,  s i is  lubatagu esitada selle mõiste selgitusi  
ja definitsioone eri  autoritelt  tsitaatidena. 

A a v i k  (1936, 358): «Rektsiooniks nimetatakse seda, mill ist  
käänet või kaassõnalist  väl jendit  mingi sõna nõuab.»_ 

M u u k ,  T e d r e  (1940, 97):  «.  ka sõnast endast võib oleneda 
juurdekuuluva sõna muude Säärast  muutelist  olenevust teatud 
s õ n a s t  n i m e t a t a k s e  r e k t s i o o n i k s . »  

K a s k  j t .  (1952, 11): «Sõltumise (rektsiooni) puhul on 
k ü l l  l a i e n d i  v o r m  t i n g i t u d  p õ h i s õ n a s t ,  k u i d  
l a i e n d  j a  p õ h i s õ n a  e i  o l e  s a m a s  v o r m i s . »  

R e m m e l  j t .  (1961, 146):  «Grammatiline seos on kahesugune: 
ühildumine e. kongruents ja  sõltumine e. rektsioon Sõltumiseks 
nimetatakse laiendi käände olenevust põhisõna tähendusest.» 

M  i  h k l  a  (1964, 11): «Sõltumiseks e. rektsiooniks nimetatakse 
sell iste sõnade alistavat seost,  millest  alistav sõna nõuab sõltuva 
sõna asetamist  teatavasse käändevormi või selle tarvitamist  vas
tava kaassõna abil .» 

V a l g m a ,  R e m m e l  (1968, 144): «Sõltumine e .  r e k t s i o o n  
on sell ine seos,  mille puhul laiendi vorm sõltub põhisõna t  ä h e n 
d u s  e s  t.  Verbide juurde kuuluvad käändsõnad esinevad kindlas 
vormis,  Rektsioon võib esineda ka käändsõnade puhul.» 

V ä ä r i  (1972, 90—91): «Grammatiline seos on kahesugune: 
ü h i l d u m u s  e .  k o n g r u e n t s  j a  s õ l t u m u s  e .  r e k t s i o o n .  
Sõltumus e. rektsioon on laiendi käände olenevus põhisõnast.» 

Kui skitseerida nende rektsioonimõiste selgituste põhjal  mõnin
gaid olulisemaid seiku, si is  oleks pilt  järgmine: 

a) rektsioon e.  sõltumine e.  sõltumus on üks grammatilise 
seose l i ike; 

b) rektsioon on üks alistava seose l i ike; 
c) rektsiooniseoses on kaks komponenti:  põhisõna ja laiend 

ehk teiste nimetustega — alistav sõna ja sõltuv sõna; 
d) põhisõna nõuab ehk tingib laiendi vormi, käänet,  käände

vormi või kaassõna tarvitust;  laiendi vorm, kääne oleneb ehk 
sõltub põhisõnast;  

e) laiendi vorm sõltub põhisõna tähendusest.  
Neis olulistes tunnusjoontes on rida arvestatavaid seisukohti,  

ent need seletused on ebapiisavad oma li iga üldise laadi tõttu.  
Vähegi detailsemad küsimused on aga erinevail  autoreil  eri  viisi  
lahendatud. 

Rektsiooni mõistest käesolevas töös. Käesolevas töös oleme 
püüdnud ja püüame rektsiooni mõistet  täpsemini ja mõnevõrra ka 
teisit i  käsitada. 

Alustagem kõige üldisemast tunnusest.  Rektsiooniks me 
n i m e t a m e  t e a t u d  k i n d l a t  v a h e k o r d a  k e e l e ü k  
s ü s t e  v a h e l  l a u s e s .  
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Sel puhul on vaja teha märkus.  Sõnal rekts ioon paistab mõnes 
keeks olevat mitte vahekorra, vaid üksuse tähendus.  Nii  tõlgi
takse ungari  l ingvistikatermin vonzat teistesse keeltesse rektsioo
nina (sks.  Rektion, sm. rektio),  kuid ungari  keeleteaduslikus kir
janduses tähendab vonzat ka põhisõnaga rektsioonivahekorras ole
vat elementi  (Lörinczy 1962, 251; Molnär 1967 37).  Sell ist  kasu
tust  võib kohata ka eesti  keelemeeste ebatäpses suulises pruugis,  
aga mõnikord grammatikateski.  

Rektsiooni puhul on meil  tegemist  al istava vahekor 
raga ehk subordinatsiooniga, kus üks vahekorra li ik
metest  on laiendatav, laiendust nõudev või laiendust lubav ele
ment, mida nimetatakse põhisõnaks, ja teine vahekorra l i ige 

• o n  p õ h i s õ n a  l a i e n d a v  e l e m e n t ,  m i d a  n i m e t a t a k s e  l a i e n d i k s .  
Sel  juhul me ütleme, et  laiend laiendab põhisõna. Laienda
mine seisneb tegelikult  põhisõna tähenduse lähemas piirit lemises,  
semantil ises täiendamises mingi teise sõna l isamise teel.  Uht põhi
sõna võib laiendada mitu laiendit  (sõna või sõnaühendit).  

Subordinatsioonivahekordi on mitmesuguseid.  Igasuguse 
laiendi vahekord põhisõnaga pole veel  rektsioon. Rektsioon kuu
lub sell isesse alistava vahekorra, s.  o.  põhisõna ja laiendi vahe
korra l i iki,  kus üks vahekorra l i ikmetest  on laiendit  määrav, nõu
dev, t ingiv element, mida nimetatakse määravaks põhisõnaks, ja 
teine l i ige on olemasolult,  vormilt  määratud laiend. Sel  juhtumil 
põhisõna määrab laiendi.  

Teine alistava vahekorra l i ik on sell ine, kus vahekord li ikmete 
vahel pole määrava, t ingiva, nõudva iseloomuga, vaid laiend üks
nes laiendab põhisõna lause mõtte täiendamise kaalutlustel.  Sell ine 
alistav vahekord eksisteerib just  vaba laiendi ja põhisõna vahel.  
Rektsioon kui vahekord kuulub kahtlemata esimesse l i iki.  

Laiendi vormi võivad määrata põhisõna grammatilised või 
leksikaalsed ja semantil ised omadused. Vastavalt  sellele võime 
määrava iseloomuga alistava vahekorra jagada kaheks all-l i igiks.  

Kui laiendi vormi tingib määrava põhisõna grammatiline vorm, 
s i i s  o n  m e i l  t e g e m i s t  k o n g r u e n t s i  e h k  ü h i l d u m i s e g a  
ja põhisõna grammatilisest  vormist  t ingitud vormiga laiendit  me 
n i m e t a m e  k o n g r u e n d i k s  e h k  ü h i l d u v a k s  l i i k m e k s .  
Selle vahekorra puhul ütleme, et  laiend kongrueerub ehk 
ühildub põhisõnaga. Meie grammatikates on tavatsetud arvata 
kongruentsivahekorraks peamiselt  kaht süntaktil ist  nähtust.  Esiteks,  
teatud täiendili ikide käände ja arvu samasust põhisõnaks oleva 
substantiivi  käände ja arvuga. Öeldakse, et  adjektiivne täiend ühil
dub oma põhisõnaga käändes ja arvus, mõnel juhul ka ainult  
arvus (näiteks vanale raamatule,  vanade meestega) Teiseks,  per-
sonaalpronoomenist  aluse ühildumist öeldisega isikus (pöördes) 
Võrreldagu näiteks lauseid Kirjutan kir ja.  — Mina kir jutan kir ja.  

Kongruentsivahekorraks tuleb eelneva määratluse põhjal  
pidada ka vahekorda verbi vormi (kui põhisõna) ja kolmekäände-
1 ise objekti  konkreetse käände (kui ühilduva l i ikme) vahel teatud 
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vali  ku j  uh t  u d e puhul.  Nii  määrab näiteks f iniitverbi  eitav vorm kol-
mekäändelise objekti  käändeks partit i ivi  (Mina ei  kir jutanud kir ja)  
ja  verbi  imperatiivivorm määrab sell ise laiendi käändeks nomi
natiivi  (Kirjutage kiri !)  Needki vahekorra juhtumid tuleb arvata 
kongruentsi  ehk ühildumise l i iki.  Verbi ja kolmekäändelise objekti  
vahel valitseb muidugi rektsioonivahekord. 

Kui põhisõna leksikaalsed, semantil ised omadused tingivad 
laiendi grammatilise vormi või selle laiendi kuuluvuse teatud kindla 
grammatilise tunnusega klassi  (substitutsiooniklassi),  s i is  on meil  
tegemist  alistava vahekorra niisuguse l i igiga, mida me nimetame 
rektsiooniks ehk sõltumiseks.  Rektsiooni kui vahekorra 
põhisõna me nimetame regeerivaks sõnaks ning regeeriva 
s õ n a  t ä h e n d u s e  p o o l t  t i n g i t u d  v o r m i g a  l a i e n d i t  s e o t u d  l a i e n  
d i  k s.  Sel  korral  me võime öelda, et  põhisõna regeerib laien
dit.  

Seega meie käsituses on rektsioon selline alistav süntaktiline 
vahekord põhisõna ja laiendi vahel, kus põhisõna kui regeeriva 
sõna semantilised omadused või tähendus tervikuna tingivad laien
di grammatilise vormi või selle laiendi kuulumise teatud kindla 
grammatilise tunnusega klassi (substitutsiooniklassi). 

Sõltuvalt  sellest,  mis laadi laiendivormi tingib regeeriv põhi
sõna, võime rektsioonivahekorra eesti  keele lausetes l i igitada edasi  
viide all-l i iki.  Need all-l i igid on järgmised: 

1 .  K ä ä n d e r e k t s i o o n ,  k u i  r e g e e r i v a  p õ h i s õ n a  t ä h e n d u s  
t ingib laiendi  käändevormi,  näiteks verb austama lauses Me aus
tame vanemaid t ingib seotud laiendi partit i ivivormi.  

2 .  K a a s s õ n a r e k t s i o o n ,  k u i  r e g e e r i v a  p õ h i s õ n a  t ä h e n d u s  
t ingib laiendi kaassõna valiku, nagu näiteks verb vastutama lau
ses Ametnikud vastutavad kartoteegi  eest  t ingib seotud laiendis 
esineva postposits iooni  eest .  

3 .  I n f i n i i t v o r m i r e k t s i o o n ,  k u i  r e g e e r i v a  p õ h i s õ n a  
tähendus tingib laiendiks verbi infiniitvormi, nagu näiteks verb 
proovima lauses Peeter proovis  künda t ingib seotud laiendiks teise 
verbi  da-infiniti ivi.  

4 .  L a u s e  j a l a u s u n g i r e k t s i o o n ,  k u i  r e g e e r i v a  p õ h i 
sõna tähendus tingib laiendiks mingit  tüüpi lause või lausungi,  
nagu näiteks verb rääkima lauses Me rääkisime,  et  te  olete  oraator  
t ingib seotud laiendina kõrvallauset.  

_  5 .  S u b s t i t u t s i o o n i k l a s s i  r e k t s i o o n ,  k u i  r e g e e r i v a  
põhisõna tähendus tingib laiendi kuulumise mingisse kindla gram
matil ise  tunnusega substitutsiooniklassi,  nagu näiteks verb r ip
puma lauses Seintel  r ippusid maalid t ingib seotud laiendi  (seintel)  
kuulumise lokaali  substitutsiooniklassi.  

Uks põhisõna võib erinevate seotud laienditega erinevas rekt-
sioonivahekorras olla,  kuigi  teatud kombinatsioonilised kitsendu
sed on si ingi  olemas. 

Teiselt  poolt,  sõltuvalt  sellest,  missugusesse sõnaklassi  kuulub 
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regeeriv põhisõna,  võime eesti  keele lausetes  esinevad rektsiooni-
vahekorrad l i igitada nel ja  al l-l i iki .  Need al l-l i igid on järgmised:  

1 .  V e r b i r e k t s i o o n ,  k u i  r e g e e r i v a k s  p õ h i s õ n a k s  o n  v e r b i 
vorm, olgu see s i is  f ini i tne või  infiniitne.  Näiteks verbivormid peab 
kinni  ja  kinni  pidada lausetes  Rektor  peab kinni  tradits ioonidest  
ja  Rektor tahab traditsioonidest  kinni pidada t ingivad mõlemad 
elatiivset seotud laiendit.  Verbaalnoomenite rektsioonivahekorrast  
tuleb pikemalt  juttu lõpp-peatükis.  

2 .  S u b s t a n t i i v  i r e k t s i o o n ,  k u i  r e g e e r i v a k s  p õ h i s õ n a k s  
on substanti iv  Näiteks substanti iv  vastuolu lauses Tekkis  vastu
olu juhtkonna ja revidentide vahel  t ingib seotud laiendit  kaas
sõna,ga vahel.  

3 .  A d j e k t i i v  i r e k t s i o o n ,  k u i  r e g e e r i v  p õ h i s õ n a  o n  a d 
jekti iv.  Näiteks adjekti iv  teadlik lauses Organisats iooni  juhtima 
vali t i  ülesandest  teadlik l i ige t ingib elati ivset seotud laiendit.  

4 .  A d  v e r b i r e k t s i o o n ,  k u i  r e g e e r i v a k s  p õ h i s õ n a k s  o n  
adverb.  Näiteks adverb kaugele  lauses Käbi ei  kuku kännust  kau
gele t ingib elati ivset seotud laiendit  

.Need kaks rektsioonivahekordade all-l i igitust  lõikuvad sell iselt,  
et  kõige rohkem kombinatsioonivõimalusi  on verbirektsioonil,  mis 
võib olla samal ajal  ka käänderektsioon, kaassõnarektsioon, infi-
niitvormirektsioon, lause- ja lausungirektsioon ning substitutsioo-
niklassi-rektsioon. Kõige vähem kombinatsioonivõimalusi  on ad-
verbirektsioonil.  

Valentsi mõistest. Valentsi  mõiste on viimasel  aastakümnel 
üha enam silma paistma hakanud mitme maa, sealhulgas ka nõu
kogude keeleteaduslikus kir janduses.  Seda terminit  kasutatakse 
nii  teoreetil istes uurimustes kui ka keeleõpikutes.  Lähem tutvu
mine nende töödega osutab, et  valentsi  mõiste ise ega sellest  läh
tuvad teoreetil ised seisukohad pole põrmugi ühtsed. On mitmeid 
täiesti  erinevaid valentsikäsitusi.  

Valentsiteooria lähtus sisustruktuuri  selgitamisest  ja on kohati  
jõudnud puhta vormistruktuuri  vaatluseni.  Valentsiteooria eesmär 
giks on olnud lause keskse mehhanismi selgitamine, verbiklassi  all-
klassideks jaotamine ja konfiguratsioonide piirit lemine. Valentsi  
määramisel  on oluliseks kriteeriumiks peetud lauseelementide sisu-
lis-struktuuril ist  tsentraalsust,  elementide fakultatiivsust  ja obli-
gatoorsust ning verbi enda distributsiooni.  Pole si is  imestada eri
nevate vaatekohtade ja rakenduste üle.  

Termin valents  ise on üle võetud keemiast ja keeleteadusesse 
tõi  selle A. J.  B. N. Reichlimg, esimest korda kasutas seda l ing
vistikas aga hollandi keeleteadlane A. W de Groot (1948, 437).  
Nõukogude keeleteaduses kasutas terminit  valents  esmakordselt  
L. Sova (1970, 95) andmeil  S.  Katsnelson (1948, 132) Laiemale 
keeleteaduslikule üldsusele saab termin valents  tuntuks alles prant
suse strukturaall ingvisti,  sõltuvusgrammatika looja Lucien Tes-
niere' i  esimeses terviklikus strukturaalsüntaksi  käsitluses (Tes-
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niere 1953) ja tema postuumses peatöös «Strukturaalse süntaksi  
elemendid» (1959).  

L. Tesniere' ist  alates on termin valents  l ingvistikas üha enam 
ja enam levinud. [Peamiselt  ainult  tšehhi l ingvistid on kasuta
nud teist  nimetust — intentsioon (Mrazek 1964) ]  Mainigem siin
kohal nõukogude uuri jaid A. Holodovitšit,  B. Leikinat (1961) ja 
Saksa DV uurijaid J.  Erbenit,  G. Helbigit  ning Saksa FV uurijat  
H. Brinkmanni.  Lühikesed ülevaated valentsimõiste kasutamisest  
on N. Filitševalt  (1967) ja L. Lokštanovalt  (1971), ulatuslikult  on 
valentsiteooria arengut (peamiselt  küll  saksakeelses kir janduses) 
kir jeldanud, kritiseerinud ja selle köhta omapoolseid täiendusi  
esitanud Gerhard Helbig (Helbig 1965; Helbig,  Schenkel 1969; 
Helbig 1970).  

Nagu on osutanud Zs.  Telegdi (Kärolv 1963, 170), oli  valentsi  
mõistele üsna lähedal juba Karl  Bühler,  kes väitis,  et  teatud sõna
klasside sõnad avavad enda ümber ühe või mitu lünka, tühi-
kohta (Leerstel le),  mida tuleb täita teatud sõnadega teistest  sõna
klassidest  (Bühler 1934, 173) 

Tesniere' i  süntaksikäsitus tugineb sõltuvusvahekordade tuvas
tamisele sõnade vahel.  Iga seos e.  konnektsioon ühendab regeeriva 
ja alistuva üksuse.  Iga regeeriv üksus, mis domineerib alistuva 
üksuse üle,  moodustab koos nende alistuvate üksustega sõlme 
(Tesiere 1959, 14) 

Lause koosneb verbaalsetest,  substantiivsetest,  adjektiivsetest  
ja adverbilistest  sõlmedest.  Verbaalse lause keskseks sõlmeks on 
Euroopa keeltes peamiselt  verbaalne sõlm (Tesniere 1959, 15, 16).  
Tesniere' i  järgi  väl jendab verbaalne sõlm nagu väikest  näiden
dit.  Nii  nagu näidendki,  nõuab ka verbaalne sõlm tingimata min
git  tegevusprotsessi  ja selles protsessis  kõige sagedamini esine
vaid näitlejaid ning olukordi,  asjaolusid.  Strukturaalsüntaksis  
vastab sellele protsessile verb, näitlejaile aktandid ehk te 
gurid ja olukordadele,  asjaoludele s irkonstandid. Nii 
kujuneb Tesniere' i l  väl ja kolmikjaotus:  verb — aktandid — sir
konstandid, millele,  tõsi  küll,  l isandub hil jem muidki kompo
nente.  Sirkonstandid väl jendavad aja,  koha, viisi  jm. asjaolusid, 
t ingimusi,  milles leiab aset protsess.  Sirkonstantide ülesandeid 
täiendavad kas adverbid või adverbidega ekvivalentsed sõnad ja 
sõnade rühmad. Sirkonstandid alluvad alati  verbile.  (Tesniere 
1959, 102—103, 125.) 

Aktandid väl jendavad olendeid või esemeid, mis võtavad prot
sessist  osa kas aktiivsemalt  või passiivsemalt,  l ihtsalt  statisti
dena. Nii  näiteks lauses Arno annab oma raamatu Jürile on 
aktantideks peale Arno ka raamat ja  Jüri,  kuigi  nad ise otseselt  
ei  tegutse.  Aktandid alluvad vahetult  verbile ja on substantiivid 
või substantiivide ekvivalendid. Aktandid erinevad üksteisest  loo
mu ja funktsiooni poolest.  Ühel verbil  võib olla kõige rohkem 
kolm erinevat aktanti.  Niisama palju on Tesniere' i l  (1959, 106) ka 
aktantide li ike.  Hil jem kausatiivsust  käsitledes lubab ta erand
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l ikult  nelja-viit  aklanti.  Kõik verbid ei  nõua sama arvu aktante.  
On olemas aktantideta verbid, ühe aktandiga verbid, kahe aktan-
diga verbid ja kolme aktandiga verbid.  Isegi  üks ja sama verb ei  
nõua alati  sama arvu aktante.  

Neid kolme aktanti  nimetab Tesniere (1959, 108) l ihtsalt  
järjekorranumbri alusel.  Niisi is  on olemas esimene aktant,  teine 
aktant ja kolmas aktant.  Semantil isest  vaatekohast on lauses esi
meseks aktandiks see, kes teeb tegevust.  Eelnevas näitelauses on 
esimeseks aktandiks Arno. Teine aktant on semantil isest  vaate
kohast see, mis talub endal tegevust,  mis kannatab tegevuse all .  
Seega näitelauses on teiseks aktandiks raamatu. Kolmas aktant 
on see, kelle kahjuks või kasuks tegevus toimub. Selle aktandi 
semantil ine väärtus laieneb üldse kergesti  mingile isikule,  kelle 
suhtes protsessi  vaadeldakse.  Eelmises lauses on kolmandaks ak
tandiks Jüri le.  

Vastavalt  aktantide arvule varieerub ka verbi iseloom. Ses 
suhtes võrdleb Tesniere (1959, 238) verbi konksulise aatomiga, 
mis võib hoida enda küljes niipalju aktante, kui tal  on konksu-
kesi  nende hoidmiseks.  Konksukeste arv verbil,  s .  o.  aktantide arv,  
mida antud verb saab regeerida, moodustabki selle,  mida nime
t a t a k s e  v e r b i  v a l e n t s i k s .  

Pole sugugi nõutav, et  verbil  oleksid igas lauses kõik aktan
did olemas, s.  o.  et  verb oleks küllastatud. Verbil  võivad jääda 
teatud aktandid kasutamata ehk vabaks.  Valentsi  mõistest  lähtu
des nimetatakse aktantideta verbe nullvalentseteks ehk avalentse-
teks verbideks, ühe aktandiga verbe ühevalentseteks ehk monova-
lentseteks verbideks, kahe aktandiga verbe kahevalentseteks ehk 
divalentseteks verbideks ja kolme aktandiga verbe kolmevalentse-
teks ehk trivalentseteks verbideks.  

Tesnieie' i  valentsiteooria tugineb sellele,  mill ist  osa etendab 
lause üks või teine komponent sisuliselt  tegevusprotsessis.  Tes
niere^ kontseptsioonis pole primaarsed mitte verbi laiendite vor
milised eri jooned ega ka laiendite fakultatiivsus-obligatoorsus.  
Valentsiteooria rajaneb struktuuril iselt  ja sisuliselt  kõige olulise
mate lauseelementide eristamisel.  Ja selles ongi selle teooria 
tugev külg.  

On märgitud (Filitševa 1967), et  Tesniere' i  valentsimõistele on 
A. Holodovitši  valentsimõiste väga lähedane. See seisukoht ei  pea 
paika.  Tesniere' i  ja  Holodovitši  valentsikäsitused on põhilises eri
nevad. Holodovitši l  (1960) määratakse verbi kohtade arv.  mida 
nimetatakse valentsiks,  optimaalse ümbruse elementide arvu põh
jal.  Optimaalsesse ümbrusse arvatakse kõik kontekstiväliselt  obli
gatoorsed elemendid. Seega valentsi  aluseks pole lause struktuu-
ril is-sisulise tuumiku moodustavate aktantide arv (kusjuures 
aktandid võivad olla nii  obligatoorsed kui ka fakultatiivsed), vaid 
obligatoorselt  verbi  juurde kuuluvate elementide arv 

Valentsimõiste formaliseerimises ja Tesniere' i  semantil iselt  põh ;  

jendatud aktandistruktuuri  l ikvideerimises on läinud lõpuni 
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G. Helbig,  kes esitas 1965. aastal  oma valentsikäsituse (Helbig 
1965), kus eril ist  osa etendab generatiivsest  grammatikast  pärinev 
kustutustransformatsioon, mille abil  määratakse, kas mingi ele
ment on struktuuril iselt  obligatoorne või mitte.  

Et demonstreerida Helbiigi  käsit luse erinevust Tesniere' i  omast,  
toogem mõned näited. Lauses Linn asub jõe kaldal on verb Tes-
niere' i  järgi  ühevalentne, sest  asuma-verbil  on si in ainult  üks,  
esimene aktant,  kaldal on kohasirkonstant.  Helbigi  järgi  on verb 
asuma siin kahevalentne, sest  teiseks kaasamängijaks,  s.  o.  aktan
diks loetakse struktuuri l iselt  hädavajal ik kaldal.  Lauses Poiss  
paneb raamatu lauale on verb Tesniere' i  järgi  kahevalentne, kuid 
Helbigi  järgi  kolmevalentne, sest  kolmandaks kaasamängijaks on 
struktuuril iselt  hädavajalik lauale.  Lauses Arst  võib aidata on 
verb võib Helbigi  järgi  kahevalentne, kuid Tesniere' i  järgi  pole 
võima verbil  üksinda üldse mingit  valentsi,  sest  ta on abiverb ja 
sell isena lahutatud tuuma osa.  Valents on olemas ainult  tuumal 
tervikuna. 

Helbig arvab kaasamängijateks kõik lauseelemendid, mille 
olemasolu on struktuuril iselt  verbist  t ingitud, ja peab neid olu
listeks verbi valentsi  määramisel.  Verbi valentsi,  s .  o.  kaasamän
gijate arvu tundmisest  ei  piisa verbi  õigeks kasutamiseks.  Tuleb 
tunda ka nende kaasamängijate süntaktil ist  ja semantil ist  laadi,  
s .  o.  verbi  distributsiooni.  Selleks tuvastab Helbig verbi süntakti
l ised ümbrused rangelt  formaalseis  mõisteis.  Verbide semantil i
sed ümbrused fikseeritakse N. Chomsky poolt  kasutatud süntak
ti l istes tunnustes,  mida käsitatakse semantil iste tunnustena (Hel
big,  Schenkel 1969, 35—36). 

Helbigi  valentsiteooria puudusteks tuleks pidada aktandimõiste 
edasist  laiendamist ja sellega seoses valentsimõiste rajamist  hoo
pis teistele alustele kui Tesniere' i l .  

Kõige õigem oleks säil itada valentsile tema esialgne, juba 
Tesniere' i  poolt  antud sisu.  Oluliste sisuliste kriteeriumide kasuta
mine peaks andma sellele käsitlusele eril ise väärtuse.  Selt  vaate
kohalt  jääks valents omaseks üksnes verbile või verbiga ekvi
valentsetele ühenditele.  

Seda arvesse võttes pole järgnevas verbikesksete' lausemallide 
e s i t u s e s  m a l l i d e  l i i g i t a m i s e l  k a s u t a t u d  m õ i s t e i d  ü h e v a l e n t n e ,  
kahevalentne jne.,  sest  l i igitus on läbi  viidud vormiliselt,  
mitte sisuliselt.  Küll  on aga valentsi  mõistet  ja aktantide struk
tuuri  arvesse võetud töö lõpp-peatükis verbikesksete lausemallide 
sisuliste lähtekohtade esitamisel.  



I I .  E L E M E N T A A R L A U S E D  J A  V E R B I K E S K S E D  
L A U S E M A L L I D  E E S T I  K E E L E S  

Vastuvõetav lause ja grammatiline lause. Iga normaalne ini
mene võib eristada oma keele lauseid kõikidest  muudest objekti
dest  universumis.  Ka iga eesti  keelt  emakeelena kõneleja suudab 
vahet teha eesti  keeles olemasolevate sõnajärjendite ja eesti  keelde 
mittekuuluvate sõnajärjendite vahel.  Keeleoskajal  pole olemas 
mitte üksnes sõnajärjendite eristamise võime. Iga keele põlis-
kõneleja on võimeline looma lõpmatu hulga lausungeid, mis kuu
luvad tema keelde, ja on võimeline lõpmatust hulgast  oma keele 
lausetest  aru saama. See, kas ta lausungit  on varem kuulnud-
näinud, pole oluline.  

Nende kõneleja põhivõimetega on otseselt  seoses mõisted 
(keeleline) vastuvõetavus jagrammatilisus,  mida 
viimasel  poolteisel  aastakümnel on keeleteaduses laialdaselt  käsit
letud (Chomsky 1957, Hill  1961, Chomsky 1961, Putnam 1961, 
Revzin 1962, Katz 1964, Chomsky 1965, Rajandi 1965, Uspenski 
1965, Apresjan 1966, 1967, Revzin 1967 Viitso 1969, Lyons 1969, 
Mutt 1970, Kaplinski 1971).  Eesti  keele l ihtlausete kir jeldamisel  
osutuvad need mõisted olulisteks,  nii  et  me peame nende juures 
lähemalt peatuma. 

Kui keele kõneleja leiab, et  antud sõnade järjend pole tema 
keele lause, si is  on ta peaaegu alati  võimeline ütlema, kas eri
nevus on tingitud tähenduse kõrvalekalletest  või vormi hälvetest.  
Veelgi  enam, iga keeleoskaja on võimeline seletama, mis suhtes 
need laused on normaalsetest  lausetest  kõrvalekalduvad (Chomsky 
1965 50).  

Nendele üldistele põhimõtetele tuginedes ongi keeleteaduses 
k a s u t u s e l e  v õ e t u d  m õ i s t e d  v a s t u v õ e t a v  l a u s e ,  m i t t e  
v a s t u v õ e t a v  l a u s e  n i n g  g r a m m a t i l i n e  l a u s e  j a  
mittegrammatiline lause.  Grammatilise lause mõiste 
i lmus generatiivse grammatika teooriasse juba selle alguses 
(Chomsky 1957. 15—16). Vastuvõetavuse mõiste tuleb generatiivse 
grammatika teooriasse hoopis hil jem (Chomsky 1965, 11).  Kõigi  
nende mõistete sisu on viimasel  ajal  seostatud keelepädevuse ja 
keelekasutuse distinktsiooniga.  Keelepädevuse all  mõeldakse ide
aalse keelekõneleja sisemisi  (intuiti ivseid) teadmisi  oma keelest.  
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Keelekasutus on aga keele tegelik tarvitamine, keele realiseeru
mine suhtlemisel.  

Grammatilised on kõik abstraktsed konstruktsioonid, mis on 
meie keelepädevusele omased ja ebagrammatilised need konst
ruktsioonid, mis meie keelepädevusele omased ei  ole.  Grammatili-
sus ei  kuulu konkreetsete lausete juurde, vaid on süntaktil iste 
konstruktsioonide omadus.  Kui konstruktsiooni vormel on vasta
vuses antud keele reaalsete lausetega, si is  tuleb tunnistada ka kõik 
teised selle vormeli  põhjal  ehitatud laused grammatilisteks.  Gram-
matil isus on sõltumatu konstruktsiooni leksikaalsest  täitmisest  ja 
lause esinemise tõenäosusest  (Chomsky 1961) 

Grammatilisust  ei  tohi mõista normatiivselt,  ta on deskriptiivne, 
mitte aga preskriptiivne. Grammatilisus ei  ütle midagi selle 
kohta, kuidas lauseid tuleb moodustada, see tunnus ainult  jagab 
sõnade järjendid kahte klassi  (Bierwisch 1963, 6) Seetõttu on 
i lmselt  kahtlane seostada grammatilisust  otseselt  õigekeelsuse ehk 
ortoloogia küsimustega, naigu võib aru saada O. Muti kir jutisest  
(Mutt 1970, 521).  Grammatilisus on ikkagi seoses inimese sise
mise keeleoskusega, mitte aga mingi instantsi  poolt  seatud nor
midega. 

Keelelist  vastuvõetavust on generativistid seostanud keelekasu
tuse uurimisega. Meie lähtume siin vastuvõetavuse mõistest  nii,  
nagu seda on määratlenud J.  Lyons (1969, 137—138):  «Vastu
võetav lausung on sell ine lausung, mida keele põliskõneleja on 
loonud või luua võib mingis sobivas kontekstis  ja mida teised 
põliskõnelejad on aktsepteerinud või aktsepteeriksid kõnealusesse 
keelde kuuluvaks Termin «vastuvõetav» .  rõhutab ka fakti,  
et  l ingvist  peab arvestama mitte üksnes neid lausungeid, mis tege
likult  minevikus on esinenud, vaid ka väga palju muid lausungeid, 
mis niisama 'hästi  oleksid võinud esineda ja saaksid esineda tule
vikus.» Vastuvõetav lause on tegelikult  üldnimetus.  T.-R. Viitso 
(1969, 28—30) on näidanud, et  keeles esineb üksteistkümmend eri
nevat tüüpi vastuvõetavust.  Peamine eristamine toimub siiski  fono
loogiliselt  vastuvõetavate ja grammatiliselt  vastuvõetavate lau
sungite vahel.  Fonoloogia võtab arvesse lausungite vastuvõetavust 
ja mittevastuvõetavust sedavõrd, kuivõrd seda saab teha reeglite 
ja vormelite abil,  mis määratlevad kirjeldatava keele fonoloogi
liste üksuste lubatavaid kombinatsioone. Grammatika seletab 
vastuvõetavust sõnade lubatavate kombinatsioonide terminites 
(Lyons 1969, 143).  

Eesti  keele l ihtlausemallide tuvastamisel  peame si lmas pidama 
seda, et  laused on grammatiliselt  kahesuguselt  vastuvõetavad: iso
leerituna, väl jaspool konteksti  ja teatud kontekstides.  Kindlas kon
tekstis  võime teatud laused tunnistada täiesti  vastuvõetavaks, hoo
limata sellest,  et  väl jaspool seda konteksti,  i lma selle kontekstita 
on need laused puudulikud ja grammatiliselt  mittevastuvõetavad. 
Näiteks küsimuste vastustena võivad olla normaalsed sell ised lau
sed, mis i lma eelneva küsimuseta, üksinda, pole eesti  keeles vastu
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võetavad: Kas sa käitud sünnipäeval  korral ikult?  Käitun kül l .  Kas 
rahvas elatub kütt imisest?  Ei  elatu.  Laused Käitun küll ,  Ei  elatu 
on üksinda, i lma vastava küsimuseta mittevastuvõetavad kui lõpe
tamata, tervikut mittemoodustavad laused. 

Selt  aluselt  lähtudes teeme vahet kontekstivabade ja 
kontekstisidusate lausete vahel.  Kontekstivabad lau
sed on vastuvõetavad ka väl jaspool konteksti,  isoleeritult,  lausungi,  
vestluse ainsa lausena. Kontekstisidusad laused on vastuvõetavad 
üksnes teatud kontekstides,  seoses teatud teiste lausetega._Väljas-
pool spetsiif i l isi  kontekste on sell ised laused mittevastuvõetavad. 

On ilmne, et  kontekstisidusate lausete moodustamine toimub 
kontekstivabade lausete mallide alusel  eri l iste kontekstireeglite 
kohaselt.  Mõnel juhul sõltuvat see ka konkreetse keele ehituse 
üldistest  seaduspärasustest  (Admoni 1958, 114).  Seetõttu on ots
tarbekas eesti  keele l ihtlausete põhiliste mallide if ikseerimisel  läh
tuda esialgu ainult  kontekstivabadest lausetest.  Seega konteksti
vabade lausete ehituse seisukohalt  on laused Käitun küll ,  Ei  e laiu 
grammatiliselt  mittevastuvõetavad ja me ei  arvesta sell iseid lau
seid verbikesksete lausemallide fikseerimisel.  

Mõningaid võtteid kontekstivabade ja kontekstisidusate lausete 
eristamiseks antakse elementaarlauseid selgitavas paragrahvis 
lk.  72—76. 

Fakultatiivsed ja obligatoorsed laiendid. Me eristame lihtlauses 
kahesuguseid elemente:  neid, mis peavad seal  kindlasti  olema, 
ja neid, mis võivad seal  olla.  Esimesi  me nimetame obligatoor
seteks elementideks.  Kui obligatoorne element lauses puudub, si is  
on lause mittevastuvõetav, poolik,  lõpetamata.  

Lause obligatoorsete elementide hulka kuulub tavaliselt  verbi  
f iniitvorm. Peale selle võivad obligatoorseteks elementideks olla 
ka mitmed verbi seotud laiendid, mida antud verb tingib lause
malli  täielikkuse saavutamiseks.  Mõned uuri jad on väitnud (Ivant-
šikova 1965, 85; Lesnik 1965), et  obligatoorsete elementide ole
masolu põhjuseks on põhisõna leksikaalne mittetäisväärtuslikkus 
i lma vastava l isaelemendita.  Kui neid l isaelemente lauses ei  rea-
liseerita,  si is  osutub lause keskne sõna — verb — semantil iselt  
puudulikuks ja kogu lause lõpetamatuks.  

Elemente, mis võivad lauses olla või ka sealt  puududa, i lma 
et lause muutuks mittevastuvõetavaks, poolikuks, nimetame fakul
tatiivseteks elementideks.  Fakultatiivse elemendi puudumisel  säil i
tab lause oma terviklikkuse ja puudub keelest  t ingitud vajadus 
lauset täiendada. Fakultatiivse elemendi põhisõna on ka i lma selle 
elemendita süntaktil iselt  autonoomne. 

Fakultatiivsed lauseelemendid jagunevad kahte rühma: vabad 
laiendid, mille vormi ja olemasolu võimalikkust ei  määra põhi
sõna tähendus, ja fakultatiivsed seotud laiendid, mille vormi ja 
olemasolu võimalikkuse tingib põhisõna tähendus.  Fakultatiivsed 
seotud laiendid saavad esineda üksnes teatud verbide laiendi
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tena, olgugi et  fakultatiivselt.  Verb ei  nõua nende tingimatut ole
masolu, ta teeb selle ainult  võimalikuks.  

Obligatoorsete ja fakultatiivsete elementide kõrvale võiksime 
seada kolmanda rühma elemente — keelatud elemendid. Need 
on laiendid, mis kunagi või teatud tingimustel  ei  saa esineda 
teatud põhisõna laiendina. Keelatud elementide tuvastamine laseks 
lubavate reeglite kõrval  f ikseerida ka keelavad reeglid.  Me ei  
esita käesolevas töös keelatud elemente eraldi,  kuigi  mallide fik
seerimisel  ja kontroll imisel  tuleb nendega kogu aeg tegemist  
teha. 

Vastavalt  verbi  poolt  t ingitud seotud laiendite obligatoorsusele 
ja fakultatiivsusele jagame rektsioonivahekorra kahte all-l i iki:  
o b l i g a t o o r s e k s  v e r b i r e k t s i o o n i k s  j a  f a k u l t a  
t i i v s e k s  v e r b i r e k t s i o o n i k s .  

Laiendi fakultatiivsus või obligatoorsus kerkib esile alles tea
tud tüpiseerimistasandil,  si is,  kui me hakkame koondama lause
malli  variante täielikeks verbikeskseteks lausemallideks.  Üksikutes 
variantides puudub laienditel  fakultatiivsus,  sest  antud variandi 
olemasoluks on vajalikud kõik laiendid. Kui me mõne elemendi 
ära jätame, si is  pole meil  enam tegemist  antud variandiga, vaid 
mõne teise variandiga.  

Eesti  keeles pole alati  l ihtne vahet teha obligatoorsete ja fakul
tatiivsete seotud laieindite vahel.  On keerulisi  ja  vahepealseid juh
tumeid nagu loomulikus keeles ikka. Kuid see ei  tähenda, nagu 
poleks sellel  distinktsioonil  eesti  keeles tähtsust.  Seotud laiendi 
obligatoorsus või fakultatiivsus osutub küllaltki  oluliseks lause
mallide eristajaks.  Eksisteerivad vormilt  paralleelsed mallid, kus 
ainsaks erinevuseks on ainult  mõne seotud laiendi fakultatiivsus 
või obligatoorsus.  Seejuures on sell iselt  erinevad lausemallid oma
sed hoopis erineva tähendusega verbidele.  

Disjunktsioonivahekord. Peale obligatoorsuse ja fakultatiivsuse 
võib lausemalli  elementide vahel esineda disjunktsioonivahekord. 
Sel  puhul saavad esineda kas mõlemad elemendid korraga või 
ainult  üks nendest,  kuid mõlemad ei  tohi korraga puududa. Dis-
junktsioonivahekorda tähistab märk v elementide vahel,  kusjuures 
vahekorra ulatust  piiravad loogelised sulud. Näiteks on lausete 
Te mahute pesuruumi,  Te mahute pesema, Te mahute pesuruutni  
pesema ühiseks verbikeskseks lausemall iks  N-\-nom. V l {V 2 -\-max 
Di} Disjunktsioonivahekord võib esineda ka rohkem kui kahe 
elemendi vahel.  

Elementaarlause mõiste. Lähtudes seotud laiendite obligatoor-
suse-fakultatiivsuse kriteeriumist,  on meil  võimalik f ikseerida lau
semallide teatud tüüpi morfoloogilis-süntaktil ised invariandid. 

Kui me välistame lihtlausest  kõik elemendid, mis ei  kuulu 
obligatoorselt  keskse verbi (verbi f iniitvormi) juurde, ja asendame 
konkreetsed sõnavormid nende sõnaklassi  ja morfoloogilise vormi 
või substitutsiooniklassi  tähisega, si is  saame verbikeskse lause
malli,  mis moodustab lause struktuuri  miinimumi. Sell iseid mini
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maalse hulga laienditega (ainult  obligatoorsete seotud laiendi
t e g a )  a b s t r a k t s e i d  v e r b i k e s k s e i d  l a u s e m a l l e  n i m e t a m e  e l e m e n  
taarlauseteks.  Nii on lause See raamat kuulub mulle ele
mentaarlause N l -\-nom. V x  N 2 -\-all .  konkreetne avaldus ja lause 
Jaan hooli tses  lapse eest  elementaarlause N x -\-nom. V l N 2 J

r get i .  
eest  konkreetne avaldus.  

Rõhutagem veel kord: elementaarlaused on abstraktsed 
minimaalsed verbikesksed lausemallid, mitte aga konkreetsed lau
sed. Elementaarlaused on sell iste konkreetsete lausete moodusta
mise aluseks,  nende põhistruktuuriks.  

Elementaarlausete relevantsed omadused sõltuvad keskse verbi 
tähenduse iseärasustest.  Seega teatud elementaarlaused on omased 
teatud verbidele teatud tähenduses.  Just  sell istel  elementaarlause-
tel  baseeruvad paljud lausemoodustusreeglid eesti  keeles.  

Lause süntaktil ist  miinimumi on püütud viimasel  aastakümnel 
eri  keeltes ühel või teisel  moel tuvastada (Holodovitš  1960; Grebe 
1959; Reinicke 1961 jt .).  Oluline kõigi  sell iste uurimuste puhul on 
see, mida peetakse obligatoorseks elemendiks,  kuidas tõmmatakse 
piir  obligatoorsete ja fakultatiivsete elementide vahele.  Kõiige edu
kamalt on seda tehtud seotud laiendite ärajätmise katse abil  
(Glinz 1961, 93 j j .),  mida transformatsioonianalüüsis  on nime
tatud ka kustutustransformatsiooniks (Harris  1957, 324; Helbig 
1966; Helbig,  Schenkel 1969, 27) Sel  puhul vastav seotud laiend 
elimineeritakse ja kontroll itakse, kas järelejääv lauseosa on veel  
grammatiliselt  vastuvõetav või on muutunud mittevastuvõetavaks.  
Kui järelejäänud lause on grammatiliselt  vastuvõetav, si is  on 
elimineeritud element fakultatiivne element.  Kui järelejäänud lause 
pole grammatiliselt  vastuvõetav, si is  on elimineeritud element obli
gatoorne. Näiteid:  

Vargad tungis id muuseumi.  *Vargad tungis id.  
Mehed varastasid maalid muuseumist .  Mehed varastasid maalid.  

Mehed varastasid muuseu
mist .  

Mehed varastasid.  
Lapsed pi ldusid paberid põrandale.  *Lapsed pi ldusid paberid.  

*Lapsed pi ldusid põran
dale.  

*Lapsed pi ldusid.  
Naine põlvi tas  jalad valusaks.  *Naine põlvi tas  valusaks.  

*Naine põlvi tas  jalad.  
Naine põlvi tas.  

Viimane näide osutab, et  on vaja sooritada elimineerimiskatse 
kõigi  seotud laienditega.  Seotud laiendite elimineerimise katsetega 
peab koos käima ka selle kontroll imine, kas järelejäänud lauseosa 
on endiselt  kontekstivaba. 

Et hõlbustada obligatoorsete seotud laiendite äratundmist kon
tekstivabas lauses,  võib kasutada esialgu ühe võttena selle proovi
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mist,  kas sell ise lausega saaks alata lausung. Igal  konkreetsel  
juhul võib arutleda umbes järgmiselt:  kui ma tulen tuppa ja ütlen 
toasoli jaile kõnealuse lause ja see lause tundub olevat terviklik,  
grammatiliselt  vastuvõetav toasoli jate seisukohalt,  s i is  on kõne
alune lause kontekstivaba. Sellest  võttest  ei  piisanud siiski  lausete 
kontekstivabaduse tuvastamiseks kriit i l isematel  juhtudel,  sest  seo
sed järgneva kontekstiga ja momendil  olemasoleva situatsiooniga 
jäävad endiselt  püsima, kuigi  need alati  ei  sega.  

Hil jem on püütud tõmmata piiri  kontekstivaba lause ja konteks-
tisidusa lause vahele järgmise võtte abil .  Kui lause kohta on või
malik esitada tundmatule isikule &as-küsimus kujul:  «Kas te 
kunagi olete .?» või «Kas x kunagi on .?».  nii  et  see kõnet alus
tava küsimusena ei  vaja kuulaja-vastaja jaoks arusaamiseks täien
davat (verbikesksete elementide kohta käivat) informatsiooni,  mis 
normaalselt  peaks i lmnema kuulaja täiendavas vastuküsimuses,  
si is  võib lugeda lause kontekstivabaks ja järelikult  sell ine mini
maalne kontekstivaba lause esindab konkreetsel  kujul  elementaar-
lauset.  

Toome näiteks lause Mees suusatas  kontekstivabaduse kontroll i
miseks järgmise mõttelise eksperimendi.  Keegi tundmatu inimene 
tuleb minu juurde ja ma küsin temalt:  «Kas te olete kunagi suusa
tanud» Kui tuli jale on see lause täiesti  mõistetav, si is  ta saab 
vastata? «Jah, olen!» või «Ei ole!» või «Ma ei  tea.» Kui kontroll i
tav lause on puudulik, si is  on vastaja sunnitud esitama vastu
küsimuse segase koha täiendamiseks.  Käesoleva näite puhul 
pole vaja l isaküsimust,  sest  esitatud küsimusele saab vastata 
ka tundmatu inimene.  Seega me tunnistame lause Mees suusatas  
kontekstivabaks.  

On ilmnenud, et  elemendi obligatoorsuse tugevust seoses kon-
tekstivabadusega on kolme järku. 

Esimese järgu puhul on rektsioonivahekord niivõrd tugev, et  
verb nõuab vastavat seotud laiendit  ka enamikus kontekstides,  
s .  t .  verb saab esineda i lma selle seotud laiendita kon-
tekstisidusalt  äärmiselt  piiratult,  vahest ainult  vastus-
lausena küsimusele.  Sell ine rektsioonivahekord seotud laiendiga 
esineb just  mitmesugustel  abstraktseid vahekordi märkivatel  ver
bidel.  Niisugust mittevastuvõetavust me tähistame järgnevates 
lausetes kolme tärniga.  Näiteks lause ***See maja kuulus on 
üpris  puudulik.  Täielik lause peaks olema ühe elemendi võrra suu
rem, näiteks See maja kuulus kingsepale,  sest  küsimusele «Kas 
see maja on kunagi kuulunud kingsepale?» saab reeglikohaselt  vas
tata.  Seega kuuluma-verbi  ühes elementaarlauses peab olema 
seotud laiend N l -\-al l .  

Tugevuselt  samasuguseks hindame rektsioonivahekordi lausetes 
Jaan käitus  meeldival t .  (***Jaan käitus.)  Peeter  suhtus eksamisse 
tõsisel t .  (***Peeter  suhtus.  ***Peeter  suhtus eksamisse.  ***Peeter  
suhtus tõsisel t .)  Automatiseeri tud tootmine eeldab haridustaseme 
tõusu.  (***Automatiseeri tud tootmine eeldab.)  
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Teist  järku kontekstivaba obligatoorsuse puhul on obligatoorne 
rektsioonivahekord keskmise tugevusega. Verb saab esineda i lma 
vastava seotud laiendita kontekstisidusalt  küllaltki  sageli,  kuid 
i lma sell ise seotud laiendita lause tundub üksinda võetult  i lma 
eril ise kontroll imisetagi  puudulik ja sell ised mittevastuvõetavad 
laused tähistame järgnevais näidetes kahe tärniga.  

Lause **Professor  süvenes on ilmselt  puudulik lausungi algu
seks,  kuigi  vestluse sees võib ta isegi  esineda. Täielik lause peaks 
olema elemendi võrra pikem, näiteks Professor  süvenes raama
tusse ,  sest  küsimusele Kas te  olete  kunagi  süvenenud sel lesse  
raamatusse? saab reeglikohaselt  vastata.  Umbes sama tugevusega 
rektsioonivahekord obligatoorse seotud laiendiga on verbil  ka lau
setes  Riik hool i tses  lapse eest .  (**Riik hool i tses.)  Peeter  ai tas  
isa.  (*Peeter  ai tas.)  

Kolmandat järku kontekstivaba obligatoorsuse puhul on obli
gatoorne rektsioonivahekord kõige nõrgem. Verb saab esineda siin 
i lma teatud seotud laiendita kontekstisidusalt  nii  laialt,  et  üksinda 
võetult  tundub laiendita lause esialgu täiesti  vastuvõetavana, 
täielikuna. Just  niisuguse rektsioonivahekorra puhul on vaja kont
roll ida eraldi,  kas meil  on tegemist  kontekstivaba lausega, kui 
vastav seotud laiend puudub. Alles eespool kir jeldatud kontroll i-
misviis  aitab selgitada siin vastava seotud laiendi obligatoorsuse 
või fakultatiivsuse.  Seesugune rektsioonivahekord näikse olevat 
just  mõnedel l i ikumisverbidel  mitmesuguste direktsionaalidega. 
Näiteks lause *Külaline tul i .  Kontroll iv  küsimus Kas te  olete  
kunagi tulnud? on ilmselt  puudulik ja segane. Sellele järgneb 
vastuküsimus «Kuhu?» või ka «Kust?».  Seega täielik lause võiks 
olla näiteks Külaline tuli  saali  või Külaline tuli  teatrist .  Niisiis  
tulema-verbi  ühte elementaarlausesse peaks kuuluma ka ekstra-
lokaalne või intralokaalne direktsionaal.  

Sama tugevusega peaks olema obligatoorne rektsioonivahekord 
ka lausetes  Jüri  läks kinno.  (*Jüri  läks.)  Mees sammus laua 
juurde.  Mees sammus aeglaselt .  (*Mees sammus.) Tugeva ja 
nõrga rektsiooni eristamine (Peškovski 1956, Jordanskaja 1961) 
mille statisti l isi  kriteeriume on püüdnud tuvastada Apresjan 
(1964), ei  saanud tulla käesolevas kontseptsioonis arvesse, sest  
nende piir  ei  kattu fakultatiivse ja obligatoorse laiendi pii
riga ega seotud ja vaba laiendi piiriga.  Nõrga ja tugeva rektsiooni 
praktil iseks piirit lemiseks pole veel  esitatud rahuldavat metoodi
kat.  Eespool esitatud lause kontekstivabaduse määramise võte 
selgitab mõnikord ka vähem silmapuutuvaid tähendusdiferentse ja 
neist  tulenevaid elementaarlausete erinevusi.  

Kui me kuulma- ja  nägema-verbidega lausetes elimineerime 
tavaliselt  nende verbidega koos esineva partit i ivse seotud laiendi 
(näiteks lauseid Jüri  kuulis  hääli,  Peeter nägi  laeva), siis  saame 
laused, mis esialgu tunduvad olevat kontekstivabalt  mittevastuvõe
tavad (Jüri  kuulis,  Peeter nägi).  Kontrollimisel  selgub aga, et  
küsimused Kas te  kunagi  olete  kuulnud? Kas te  kunagi  olete  näi
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nud? on täiesti  asjakohased, kui nende puhul mõeldakse kuulmis-
võime või nägemisvõime omamist üldse.  Kuid kontroll itavates lau
setes ei  olnud verbidel  kuulma ja  nägema sell ist  tähendust.  Järeli
kult  on verbidel  kuulma ja  nägema vähemalt kaks erinevat ele-
mentaarlauset,  N^nom. V N^part.  ja  N+nom. V sõltuvalt  
nende verbide tähendustest.  

Teiselaadset tähenduse jagunemist näeme seis tna-verbi  puhul.  
Kontrollküsimus Kas te olete kunagi seisnud? saab tähendada 
ainult  seismist  kui staati l ist  tegevust.  Seega on elementaarlauseks 
N'-\-nom. V (Jüri  seisab).  Kui verbi sisuks on dünaamiline seis
mine (Valvur seisis  ukse ette) siis  on intralokaalne direktsionaal 
obligatoorne seotud laiend, sest  sell isele tähendusele vastab küsi
mus Kas te  olete  kunagi  seisnud ukse et te? 

Elementaarlausete eristamisel  tuleb si lmas pidada veel  kahte 
seika.  Esiteks,  elementaarlausetes sisalduvaist  re/levantseist  tunnu-
seist  ei  piisa alati  verbi  iga erineva tähenduse markeerimiseks.  
Kõigi  tähenduserinevuste markeerimiseks on vaja elementaarlause-
tele l isada veel  fakultatiivsed seotud laiendid ja ühendada sama
tähenduslikud lausemallid tüüpideks.  

Teiseks oluliseks seigaks on, et  ühel verbil  võib olla ka ühe ja 
sama tähenduse korral  mitu elementaarlauset.  Need elementaarlau-
sed on nagu ühe kõrgema üksuse variandid, mis omavahel on tea
tud vahekordades.  

Verbikesksete lausemallide iseloomustus on esitatud juba ees
pool lk.  17—20. 

Elementaarlausete liigitamine. Elementaarlausete l i igitamisel  
tuleb kõigepealt  eristada kolme elementaarlausete rühma. 

Esiteks,  tavalised elementaarlaused, kuhu teiste 
elementaarlausete sisestamine sekundaarse verbivormi kaudu pole 
võimalik.  Tavalised elementaarlaused jagunevad edasi  kohtade 
arvu järgi  nullkohalisteks,  ühekohalisteks,  kahekohalisteks,  kolme
kohalisteks ja neljakohalisteks elementaarlauseteks,  kusjuures loe
takse kohti,  mida täidavad finiitverbi obligatoorsed laiendid. 

Teiseks,  sekundaarse (te) verbivormi (de) ga 
elementaarlaused, kus ühe elemendi (sekundaarse verbi-
vormi) kaudu on võimalik sisestada elementaarlausesse kui maat-
rikslausesse teine elementaarlause mõnevõrra muudetud kujul  
(sekundaarse verbaalkonstruktsioonina) Sekundaarseteks verbi
vormideks eesti  elementaarlausetes on verbi infiniitvormid. 

Kolmandaks, sekundaarse lause või lausungiga 
elementaarlaused, kus üks elementaarlause tingib seotud 
laiendina mitmesuguseid lauseid või lausest  veelgi  suuremaid 
tekstiosi.  

Lausemallid on neis rühmades esitatud kindlas järjekorras 
laiendite vormi järgi.  Laiendivormide järjekord on järgmine: kään
devormid tavalises järjestuses;  kaassõnad alfabeetil ises järjekor
ras;  substitutsiooniklassid vastavalt  Loe, De,  Di,  Dt,  Dt\,  Dt 2 ,  
Mod, Modl,  Modi,  Temp, Tempmes, Mes, Distr,  Frekv, verbi infi
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niitvormid, algul infiniti ivivormid, si is  partitsi ibivormid; lausesüm-
bolid.  

Verbikesksed lausemallid on numereeritud. Põhiinumeratsiooni 
(1, 2, 3 jne.)  kannavad elementaarlaused. Iga elementaarlause alla 
kuuluvad verbikesksed lausemallid saavad lisaks oma järjekorra
numbri (seega 1.1, 1.2, 1.3 jne.)  Kui elementaarlause on ka ver-
bikeskne lausemall,  s i is  saab ta põhinumbrile l isaks järjekorra
numbri 0 (näit.  1.0, 2.0, 3.0 jne.)  Kahesuguse objektiga paralleelne 
verbikeskne lausemall  saab lisanumbri 1 (näiteks 1.2.1) Viited 
ekvivalentsetele lausemallidele antakse verbiloendi järel,  kusjuures 
ekvivalentsust  märgib = ekvivalentse malli  numbri ees.  

jne.  näidete lõpul tähendab, et  esitatud pole kõiki  autorile 
teada verbe; punkt tähendab, et  autorile pole teada rohkem sell i
seid verbe. 

Näitelausetesse on vajaduse korral  toodud malli  mittekuuluvaid 
laiendeid (näit.  atribuute).  Need tuleb kontroll imisel  ära jätta.  

A.  TAVALISED ELEMENTAARLAUSED 

Tavaliste elementaarlausete ihulka arvatakse niisugused mini
maalsed verbikesksed lausemallid, kus keskne verbivorm (finiit-
vorm) on lauses ainsaks verbivormiks, s.  t .  puuduvad sekundaar
sed infiniitvormid, ja elementideks pole kõrvallauseid ega lausun
geid.  

Nullkohalised elementaarlaused 

1. V Müristab.  

1.1. (N-j-nom.) V 
V = hämarduma (Hämardub, Ruum hämardus),  i iveldama (Iivel
dab, Süda i iveldab), müristama (Müristab, Pikne müristab),  tuu
lama (Tuulab, Ilm tuulab),  tõmbama (Tõmbab, Tuul tõmbab) jne.  

1.2. (N+nom.) V 
N-fnom. V(N-fngp. (A-ftr.)) 

V = kahutama (Kahutab,  Öökülm kahutas tee),  külmetama (Kül
metab,  Öö külmetab,  Öö külmetab maa),  sulatama (Sulatab,  Päike 
sulatab maa pehmeks).  

1.3. V (N-fpart.) 
(Di) V N-fpart. 

V = sadama (Sadas,  Sadas vihma, Mantl i le  sadas vihma),  t iba'  
ma (Tibab, Tibas vihma), t ibutama (Tibutab külma vihma), tuis
kama (Tuiskab,  Tuiskab lund),  udutama (Udutab,  Udutas vihma) 
jne.  

Nagu näeme, kuuluvad sellesse esimesse tüüpi peaaegu erandi
tult  nn. meteoroloogilised verbid.  Ainult  i iveldama on siin eran
diks.  
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Ühekohalised elementaarlaused 

2.0. N-{-nom. V 
V = aeguma (Õpikud aeguvad), 'hukkuma (Laev hukkus).  i lmu
ma (Romaan i lmus),  kestma (Konverents  kestab),  klõbisema (Kir
jutusmasinad klõbisevad), kohisema (Mets kohises), kumisema 
(Kõrvad kumisevad), lõbutsema (Kuningas lõbutseb) peatuma 
(Pendel  peatus),  pikutama (Peeter  pikutas),  põrama (Trummid 
põravad),  pööritama (Süda pööri tab),  raksuma (Liikmed raksu-
vad).  seisma (Ehitustöö seisab),  surisema (Pea suriseb),  terav
nema (Võit lus teravnes),  täituma (Peetri  unistus täitus),  täiustu-
ma (Seadis  täiustub),  vaikima (Müra vaikis),  vananema (õpi
kud vananevad),  vasardama (Süda vasardas),  veiklema (õl i lai-
gud veiklevad), vinguma (Autokummid vingusid),  virvendama 
(Silmad virvendavad), vurlestuma (Peeter vurlestus),  võbelema 
(Peetr i  sõõrmed võbelesid),  võsuma (Oras võsub),  õitsema (Mand-
l ipuu õi tses)  äparduma (Streik äpardus)  jne.  = 14.0 kumisema, 
pööritama, raksuma, surisema, virvendama puhul. 

See on kõige rohkem verbe hõlmav elementaarlause ja si in 
on ka rohkesti  al ltüüpe. Need alltüübid on jagatud kolme rühma: 
fakultatiivse laiendita alltüüp (2.0),  fakultatiivse objektiga all
tüübid (2.1) ja ainult  muude fakultatiivsete laienditega alltüübid 
(2.2) .  
2.1.1. W-fnom. V (N2-|-ngp.) 
V — demoraliseerima (Jäl i tamised demoraliseerivad armee),  kur-
distama (Müra kurdistab),  lüpsma (Perenaine lüpsis  lehma), võit
ma (Inglased võitsid),  väsitama (Detail id väsitasid kuulaja) jne. 
2.1.2. NVfnom. V (N2-j-in.) (N3-|—all.) (N4-)-ngp.) 
V ,= kaotama (Jüri  kaotas  males  Peetr i le  part i i) .  

2.1.3. ISP-j-nom. V (N24-ngp.) (N3-)-in.) (N4-f-kom.) 
V = võitma (Peeter  või t is  Jaani  kaugushüppes meetr iga).  

2.1.4. Ni+nom. V (N2-f-all.) (N3+eU (N4+ngp.) 
V = luuletama (Peeter  luuletas  lastele  merest  laulu),  kirjutama 
(Peeter  kir jutab rahvusl ikust  l i ikumisest  monograafia)  

2.1.5. Ni+nom. V (N2+all.) ((N3+el.) N4-fngp.) 
V = heegeldama (Tütarlaps heegeldas õele  lõngast  kampsuni),  
ketrama (Ema ketras  perenaisele  lõnga),  kuduma (Vanaema kudus 
lõngast  kindad),  õmblema (Rätsep õmbles  Jaanile  sel les t  r i idest  
ülikonna) jne. 

2.1.6. N'+nom. V (De)(Dt2)(N2+all.)(Di)(N3-fel.)(N4+ngp.) 
V = laulma (Perenaine laul is  poodiumil t  külal is te le  laulukese,  
Naine laulis  mikrofoni,  Naine laulis  armastusest),  koorutama 
(Naine kõõrutas  poodiumil t  külal is te le  laulukese),  leelutama (Ei
deke leelutas kuulajaile pika rahvalaulu) jne.  
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2.1.7. NH nom. V((De)(Dt2)(N2+al.)(Di) {N3+el. v 
N4+ngp.}) 

V = lobisema (Vanamees lobises  turis t idele  oma või tudest),  
pomisema (Peeter  pomises  pojale  ühe lause),  rääkima (Kapten 
rääkis  torusse paar sõna),  sosistama (Eit  sosis tas  ukse vahelt  
Jüri le uudise) jne. 

2.1.8. N»+nom. V ((N2+all.)(Di) (N3+el.) N4+ngp.) 
V = ehitama (Brigaad ehitas  kolhoosi le  järve äärde paneel idest  
elamu), nikerdama (Meister nikerdas lauale puust  kujukese),  voo
lima (Peeter voolis  aeda savist  kuju) jne. 
2.1.9. ISP-fnom. V(De) (N^+el.) (N3+ngp.) (Di) 
V = laskma (Kütt  laskis  püssis t  paugu õhku),  tulistama (Sõdur 
tul is tas  nurgast  valangu kuju pihta).  

2.1.10. Ni+nom. V((De) {N^+el. v Di} (N2+ngp.)) 
V = põmmutama (Sõdur põmmutas võsa äärest  kahuris t  šrapnel l i  
vaenlaste  keskele).  

2.1.11. W-j-nom. V (N2-|-el.) (N3-|-ngp.) (Di) 
V = nutma (Ema nutt is  suurest  rõõmust  mõne pisara taskuräti
kusse)  

2.1.12. NH-nom. V (Di (N2-feI.) N3+ngp.) 
V = õmblema (Kingsepp õmbles  sä.ärikui le  nahatükkidest  
mustr i) .  

2.1.13. N'-]-nom. V (N2—f-all.) (N3-}-ngp.) 
V = kaotama (Austr ia kaotas Preis i le  sõja),  ohverdama (Prees
ter ohverdas jumalale tal le) = 2.2.5 kaotama puhul.  

2.1.14. Ni+nom. V ((N2+all.) N3+ngp.) 
V = arvutama (Matemaatik arvutas  tehasele  parameetrid),  kal
kuleerima (Peeter kalkuleeris  toi tudele hinnad), komponeerima 
(Heli looja komponeeris  sõbrale  serenaadi),  sünnitama (Naine sün
nitas Mihkli le  tütre),  t ikkima (Tütar t ikkis  emale l iniku) jne.  

2.1.15. Ni+nom. V ((N2+all.)(De)(N3+abl.) N4+ngp.) 
V = kavaldama (Andres  kavaldas meile  labida),  kerjama (Munk 
kerjas  endale kokkadelt  toidu),  näppama (Peeter  näppas sõbral t  
kella) santima (Naine santis  perele kokalt  toidu),  varastama 
(Peeter  varastas  endale aiast  labida) jne.  •= 2.1.17 kavaldama, 
kerjama, santima puhul, 2.1.19 näppama, varastama puhul. 

2.1.16. W+nom. V (N2-f-all.) (Di)(N3-}-ngp.) (N4-}-kom.) 
V — maksma (Külal ine maksis  ametnikule kassasse arve paber
rahaga),  tasuma (Külal ine tasus et tekandjale  arve)  

2.1.17. NP-j-nom. V((N2-fall.) (De) (N3+gen. käest) N4+ngp.) 
V = kavaldama (Andres  kavaldas meile  aiast  aedniku käest  labi
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dad),  kerjama (Munk kerjas  endale köögis t  kokkade käest  toidu),  
santima (Naine santis  perele  vaesteköögis t  koka käest  toidu).  — 
2.1.15. 
2.1.-18. NP-j-nom. V (N2+all.) (N3-(-gen. peale) (N4+ngp.) 
V = luiskama (Peeter  luiskas mehele  terve loo),  valetama (Tun
nistaja valetas  kohtule  Jaani  peale  terve loo).  

2.1.19. N^-norn. v ((N2+all.) (De) (N3-f-gen. tagant) N4+ 
ngp.) 

V = näppama (Poeg näppas isa tagant  raha),  varastama (Pee
ter varasias endale aiast  aedniku tagant labida).  = 2.1.15. 

2.1.20. W-f-nom. V (De) (N2—[—all.) (N3-|-ngp.) 
V = improviseerima (Näit le ja improviseeris  poodiumil t  külal is te le  
s tseeni),  mängima (Orel  mängis  rõdult  kuulajai le  prelüüdi)  

2.1.21. W-j-nom. V ((De) N2-f-ngp. N3-|-all.) 
V = ahnitsema (Peeter  ahnitses  lepingud igal t  pool t  endale).  — 
2.1.38. 

2.1.22. NP-f-nom. V (De) (Dt2) (Di) ((N24-alI.) N3+ngp.) 
V = hõikama (Vil lem hõikas akna juurest  paar sõna esimehe 
jutu vahele)  karjuma (Poiss  karjus  üle  paadiserva kapteni  kõrva 
tervi tussõnad) ,  möirgama (Peeter  möirgas seersandile  sel le  sõna) 
jne.  

2.1.23. NP-f-nom. V (De) (Dt2) (N2+all.) (Di) (N3-fngp.) 
V = dikteerima (Direktor  dikteeris  laua tagant  s tenografis t i le  
tekst i),  teadustama (Tütarlaps teadustas  kuulajai le  mikrofoni  
pala).  

2.1.24. N'~) nom. V (N2-}-all.) (N3-|-ngp.) ((De) Di) 
V = tõlkima (Peeter  tõlkis  ajakir jale  novel l i  prantsuse keelest  
eest i  keelde).  

2.1.25. N'-)-nom. V ((N2-f-all.) N 3-|-ngp. Di) 
NV-f-nom. V ((N24-a!l.) N3-]-part. (Di)) 

V = süstima (õde süst is  haigele  penits i l l i ini  l ihasesse,  õde süs
t is  penits i l l i ini) .  

2.1.26. ISP-f-nom. V (N2-f-ab!.) (N3+ngp.) 
V = õppima (Peeter  õppis  meistr i l t  ameti)  — 2.1.37 

2.1.27. N ]+nom. V (N2+ngp. (N3-ftr.)) 
V = kodeerima (Masin kodeeris  teate  impulssideks).  

2.1.28. Mononi. V (N2-|-ngp. A-j-tr.) 
V — imema (Laps imeb pudel i  tühjaks),  jooksma (Poiss  jooksis  
naha tuliseks) kisendama (Laps kisendab enese hingetuks) naer
ma (Mihkel  naeris  enese kõveraks),  puhuma (Tuul  puhub veepin
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na vi irul iseks),  rääkima (Peeter  rääkis  poja uimaseks),  vihastama 
(Peeter  vihastas  enese haigeks)  jne.  

2.1.28.1. N1-fnom. V (N2-f-ngp. A-J-tr.) 
ISP-j-nom. V (N2-|-part. (A+tr.)) 

V = mäluma (Lehm mälus heina peeneks,  Lehm mälus heina),  
treenima (Mihkel  treenib l ihased tugevaks,  Mihkel  treenib l iha
seid)  

2.1.29. N ]-|-nom. V (N2-f-ngp. (De) (A—tr.)) 
V = harjama (Teener harjas  l ivree puhtaks),  kaarutama (Masin 
kaarutab heina kohevaks),  kraamima (Tütar kraamis  laua puh
taks),  nii tma (Mehed ni i ts id põl lud pal jaks),  värvima (Maaler  
värvis  seina al tpool t  s iniseks),  äestama (Peeter  äestas  põl lu kohe
vaks)  jne.  

2.1.29.1. N'4-nom. V (N2-|-ngp. (De) A-f-tr.) 
INP-fnom. V (N2+part. (De) (A+tr.)) 

V = päevitama (Naine päevi tas  sääred eestpool t  pruuniks,  Naine 
päevitas sääri),  toksima (Rähn toksis  puutüve auklikuks) jne. 
2.1.30. NP-fnom. V (N2-f-ngp. A-j-tr.) (Di) 

N'4-nom. V (N2-}-part. (A-j—tr.)) (Di) 
V — nuuskama (Peeter  nuuskas nina taskurätikusse).  

2.1.31. NP-f-nom. V (N2-f-kom.) (N a-f-ngp.) 
N'4-nom. ja N2-)-nom. V (N a,-|-ngp.) 
N+nom.-f-pl. V (N3-fngp.) 

V = keerutama (Noorpaar keerutas  vi imase vals i),  tantsima (Pee
ter  tants is  Miinaga vi imase vals i ,  Peeter  ja Miina tantsis id vi i
mase vals i ,  Noored tantsis id vi imase vals i),  viigistama (Peeter  
vi ig is tas  Jaaniga part i i)  

2.1.32. NP+nom. V (N2-f-ngp. (N3-^kom.)) 
V — tankima (Peeter  tankis  paagi  bensi iniga) 

2.1.33. W-j-nom. V((N2-fkom.) NVfngp.) 
V = jooksma (Peeter  jooksis  3.51.1-ga rekordi),  võitma (Peeter  
või t is  7.16-ga kaugushüppe).  

2.1.34. N'-}-nom. V(N2-fngp. (Di) (N3-fkom.)) 
V == t ikkima (Tüdruk t ikkis  mustr i  l inikule  kol lase lõngaga) 

2.1.35. NP-f-nom. V (N2-}-ngp. (De) (Di v N a-j-gen. järele}) 
V = vilistama (Peeter  vi l is tas  mehed metsast  koju toidu järele).  

2.1.36. NP-j-nom. V (N2-)-ngp. (De) {Dt2  v Di v N-j-gen. järele}) 
V =±= sõudma (Peeter  sõudis  reis i jad laevalt  randa) 

2.1.37. NH-nom. V (N2-(-gen. käest) (N3-|-ngp.) 
V = õppima (Peeter  õppis  meistr i  käest  ameti) .  = 2.1.26.  

2.1.38. N'-|-notn. V ((De) N2-fngp. N3-fgen. kätte) 
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V = ahnitsema (Kaupmees ahti i tses  kõikjal t  lepingud oma et te
võtte kätte) — 2.1.21. 

2.1.39. NP-|-nom. V (N2-|-ngp. De) 
N'4-nom. V (N2-|-part. (De)) 

V = õppima (Peeter  õppis  ajaloo uuest  õpikust) .  

2.1.40. W-fnom. V (De) (N2 |-{-ngp.) 
V = jooma (Peeter  jõi  pudel is t  pi ima),  sööma (Laps sõi  kausis t  
pudru) 

2.1.41. N^-nom. V ((De) N2-f-ngp.) 
V — nokkima (Kana nokkis  kausis t  terad),  opereerima (Kirurg 
opereeris  pimesoole),  veerima (Daam veeris  plakati l t  nime).  

2.1.42. ISP+nom. V (De) (Di) (ISI^+ngp.) 
V = ammuma (Lehm ammus inimeste  poole),  hirnatama (Hobune 
hirnatas),  häälitsema (Soo-rool innud hääli tsevad igast  kaarest),  
kaagutama (Kana kaagutab õrrel t  mulle  kõrva),  tri l lerdama (Lõo
ke tri l lerdas laulu),  vaakuma (Vares vaakus aiateibast)  jne. 
2.1.43. ISP-j-nom. y (|\i2-f-ngp. (De)) (Di) 
V = aevastama (Laps aevastas  herne ninast  taskurätikusse).  
köhima (Haige köhis  röga rät ikusse).  

2.1.44. N'-(-nom. V ((NVfngp.) (De) Di) 
V = sihtima (Peeter  s iht is  püssi  eemalt  vaenlasele  r indu).  

2.1.45. N'4-nom. V (NV^ngp. {De v Dt2  v Di}) 
lSP+nom. V (N2+part. (De) (Dt2) (Di)) 

V = kühveldama (Sõdur kühveldas mulla august  üle  serva rinna
t isele)  .  

2.1.46. N'4-nom. V (N2-}-ngp. (De)) (Dt2) (Di) 
V = sülgama (Jaan sülgas vere suust  valamusse),  sülitama (Pee
ter  sül i tas  hamba suust  üle  barjääri  põrandale)  

2.1.47. ISP-j-nom. V (De) (Dt2) (N2+ngp.) 
V = filmima (Operaator  f i lmis  katusel t  läbi  võre rongi  saabu
mise),  pildistama (Fotograaf  pi ldis tas  künkalt  maast iku) 

2.1.48. N'-(-nom. V (N2-j-ngp.) ((De) (Di)) 
V = harjama (Peeter  harjas  juuksed peadligi),  kammima (Peeter  
kammis juuksed eest  vasakule)  

2.1.49. ISP-j-nom. V (N2-f-ngp. (De) Di) 
lSPH-nom. V (N2+part. (De) (Di)) 

V = külvama (Taat  külvas vi l ja  kast is t  põl lule).  

2.1.50. ISP-]-nom. V (N2-f-ngp.) (Di) 
V = joonistama (Peeter  joonistas  märgi  uksele),  kirjutama (Õpe
taja kir jutas  lause tahvl i le),  protokoll ima (Sekretär  protokol l is  
jutuajamise kaustikusse) jne.  
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2.1.51. NP-f-nom. y (Di N2+ngp.) 
V = jootma (Peeter  joot is  toru ots tesse  elektroodid) ,  keevitama 
(Tööline keevi tas  mast i  külge raua),  õmblema (Rätsep õmbles  
pükstele  poordid).  

2.1.52. NP+nom. V ((Di) N2+ngp.) 
V = hööveldama (Puusepp hööveldas raami val ts i),  kündma 
(Peeter  kündis  kraavi  äärde esimese vao),  puurima (Puusepp puu
ris  lauda augu), saagima (Peeter saagis  raamisse valtsi)  jne.  

2.1.53. NP+nom. V ((N2+ngp.) Di) 
V = lüpsma (Naine lüpsis  pi ima pange),  oksendama (Haige 
oksendas söödu valamusse).  

2.1.54. N !-|-nom. V (N2-j-ngp. Modii) 
V = puhuma (Tuul puhub purjed pingule)  

2.1.55. W-fnom. V1  (N2-fngp. V2-f-ma) 
V 1  = puhuma (Tuul puhus tule  põlema),  väntama (Mihkel  vän
tas  auto käima) 

2.1.56. W-J-nom. yi (N2-j-ngp.) (V2-)-ma) 
V 1  = uinutama (Laul uinutas lapse magama).  

2.1.57. W-J-norn. V1  (N2-f-ngp. (V2-j-ma)) 
V 1  = harjama (Peeter  harjas  kingad läikima),  joonistama (Poiss  
joonistas  koera paistma kuudi  avausest),  kammima (Peeter  kam
mis  juuksed läikima) poleerima (Peeter  poleeris  kast i  läikima) 
jne.  

2.1.58. NP-j-nom. V1  (N2-j-ngp. (De) {Di v V2-{-ma}) 
V 1  = vilistama (Peeter  vi l is tas  mehed metsast  koju sööma).  
viipama (Ema vi ipas lapsed sööma).  

2.1.59. N4-nom. V1  (N2-f-ngp. (De) {Dt2  v Di v V2+ma}) 
V 1  = sõudma (Peeter  sõudis  inimesed laevalt  maale puhkama).  

2.1.60. NP-f-nom. yi (N2_j_ngp v2-f-vat) 
IVP-j-nom. V' (N2-}-ngP- V2-f-nud olevat) 

V 1  = kartma (Juhan kart is  rangluud murduvat).  

2.1.61. ISP+nom. V (N2+part.) 
V = ahistama (Kurbus ahistab leinajaid),  helistama (Peeter  hel is
tas kella),  imestama (Õpetaja imestas tüdruku argust),  janunema 
(.Jumalad janunesid verd),  kartma (Peeter  ei  karda kogemuste  
kasutamist),  kuulatama (Naine kuulatas öö hääli),  l impsama 
(Poiss  l impsab huuli),  pelgama (Poiss  pelgas kohtumist  perenai
sega),  rõhuma (Väsimus rõhub õlgu),  soonima (Rihmad soonivad 
selga),  t i lkuma (Kraan t i lgub vet t),  tüütama (Kooli tunnid tüüta
vad Jaani),  valvama (Sõdurid valvavad sissekäiku), vihtlema 
(Taat  viht les  selga) jne.  = 2.2.1 soonima puhul;  2.2.61 janunema 
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puhul;  2.2.91 imestama puhul;  2.2.92 l impsama puhul;  2.2.117, 
2.2.127 kartma puhul;  6.11 t i lkuma puhul.  
2.1.62. W-j-nom. V (N2-j-part.) (N3-f-in.) 
V = eksamineerima (Professor  eksamineeris  Jaani  matemaati
kas)  
2.1.63. ISP-l-nom. V (N2+el.) (N3-f-part.) 
V — mõtlema (Jüri  mõtles  sõjast  imelikke mõtteid),  puhkama 
(Eideke puhkas suurest  käimisest  jalgu) 

2.1.64. Ni+nom. V (De) (Dt2) (N2+el.) (N3+part.) 
(N4-[-kom.) 

V = tulistama (Sõdurid tul is tasid eemalt  suurtükkidest  laevu).  

2.1.65. N'4-nom. V (N2-fpart.) (N3—|—all.) 
V — ergutama (Sirge tee ergutas  mehi  ki iremale sõidule),  hüüd
ma (Sarv hüüdis  mehi  või t lusele),  innustama (Autasu innustas  
Peetr i t  uutele  tegudele),  kannustama (Auahnus kannustas  kardi
nali  või t lusele),  t i ivustama (Puhkus t i ivustas  meeskonda edu 
püüetele),  virgutama (Vaade virgutas  mehi  ki iremale sõidule).  
= 2.1.93. 
2.1.66. NP-j-nom. V (N2—j—all.) (N3-|-part.) 
V = näitlema (Peeter  näit les  tüdrukutele  ul jaspead).  simuleeri
ma (Peeter simuleeris  arst idele paralüütikut) jne. 
2.1.67. NH-nom. V ((De)(N2+all.)(Di) N3+part.) 
V = lugema (Mees luges  kokkutulnutele  poodiumil t  Tammsaaret).  

2.1.68. NP-fnom. V (N2+part.) ((De) Di) (N3+all.) 
V = kutsuma (Mäed kutsuvad matkajaid orgudest  metsalagendi-
kele  puhkusele)  meelitama (Rannavesi  meel i tab lapsi  kümblusele).  
= 2.1.94. 

2.1.69. NH-nom. V (De) (Dt2) (N2+all.) (Di) (N3+part.) 
V = naeratama (Daam naeratas  poodiumil t  läbi  loori  kuulajai le  
al la saali  oma põlgl ikku naeratust),  naeratlema (Ametnik naerat-
les  laua tagant  külal is te le),  rääkima (Arno rääkis  sõbrale  õigust)  
jne.  
2.1.70. Ni+nom. V ((De) (Dl2) (N2+all.) (Di) N3+part.) 
V = hõiklema (Voorimehed hõiklesid koormate otsast  läbi  udu 
teineteisele  tervi tusi)  

2.1.71. ISP-f-nom. V (N2-f-all.) (De) (Dt2) (N3+part.) 
V — heilutama (Tütarlaps hei lutas  lahkujai le  uksel t  kätt),  lehvi
tama (Tüdruk lehvitas lahkujaile trepil t  üle võre rätt i),  nikutama 
(Tundmatu nikutas daamile  pead),  nokutama (Taat  nokutas nen
dele habet),  noogutama (Naine noogutas Siimonile pead) vilgu
tama (Lendur vi lgutas meile eemalt  pardalulesid) jne.  — 2.1.78 
nikutama, nokutama, noogutama puhul;  2.2.20 ja  2.2.44 heilutama, 
lehvitama, vi lgutama puhul.  
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2.1.72. Ni-Lnom. y ((De) (Dt2) N2+part. (N3-|-tr.)) 
V = pilkama (Peeter  pi lkas läbi  võre sõpra hobuse unenäoks),  
sõimama (Peeter  sõimas laua tagant  sõpra kaabakaks).  

2.1.73. N>- nom. V (N2-fpart. (De) (Dt2) (N3-|-kom.)) 
(N4-|-gen. eest) 

V — tänama (Peeter  tänas mehi  rõdult  paari  sõnaga abi  eest) .  

2.1.74. W-j-nom. y (N2-f-part. (De) (Dt2)) (N3+kom.) 
\ r  = sõimama (Mees sõimas peremeest  akna tagant  ränkade sõna

dega),  tervitama (Mihkel  tervi tas  külal is i  üle  aia peanoogutusega) 

2.1.75. W -j-nom. V (N 2-j-gen. ees) (N3-j-part.) 
V = vabandama (Jüri  vabandas külal ise  ees  oma teravat  tooni).  
= 2.2.54. 

2.1.76. W-J-nom. V (N2-j-gen. eest) (N3-f-part.) 
V = paluma (Ema palus poja eest  jumalat).  

2.1.77. N^-nom. V (N 2-j-part. ((De) Di) (N3-|-gen. järele)) 
V = ootama (Ema ootas  poega tööl t  koju asjade järele).  

2.1.78. N^-j-nom. V (De) (N2-}-gen. poole) (N3-j-part.) 
V =• nikutama (Tundmatu nikutas lävel t  daami poole  pead),  noku
tama (Taat  nokutas nende poole  habet),  noogutama (Kõneleja 
noogutas poodiumilt saali poole pead) = 2.1.71. 

2.1.79. 1^-fnom. V ((De) (Dt2) N2-j-part. (N2+gen. pärast)) 
V = noomima (Ema noomis  voodist  last  kergemeelsuse pärast) .  

2.1.80. N^nom. y (N2+part.) (N3-|-gen. vastu) 
V = süstima (õde süst is  Mihkli t  tüüfuse vastu)  

2.1.81. N'-{-nom. V (N2-fpart.) (vastu N3-|-part.) 
V — trampima (Mehed trampisid jalgu vastu põrandat)  — 2.2.47 
2.2.48. 

2.1.82. N^j-nom. V (N2-f-part.) (De) 
V = atakeerima (Vastane atakeeris  divi is i  paremalt),  dirigeeri
ma (Peeter  dir igeeris  orkestr i t  lavalt),  ründama (Vaenlane rün
das kindlust  kahelt  pool i)  

2.1.83. IS^-J-norn. V (N2-fpart. (De)) 
V = hammustama (Koer hammustas teekäi jat  säärest),  purema 
(Koer pures Peetri t  käest),  salvama (Uss salvas last  säärest)  jne.  
= 2.1.91. 

2.1.84. NH-j-nom. V ((De) N2-}-part.) 
\ = haukuma (Koer haukus aia vahelt  möödujat),  tuupima (Poiss  
tuupis  raamatust  luuletust)  — 2.2.80 haukuma puhul.  



2.1.85. ISP-f-nom. V ((De) N3+part.) (Di) 
V = köhima (Haige köhis  kopsust  verd taskurätikusse),  sülitama 
(Narr süli tas suust  tuld rahva sekka).  Vrd. 2.1.43. 

2.1.86. N^nom. V ((De) N2+part. (Di)) 
V = kiirgama (Koobalt-60 ki irgab ruumi gammakiir i),  läkastama 
(Masin läkastas  torust  sui tsu õhku).  

2.1.87. ISP-f-nom. V (De) (Dt2) (N2+part.) 
V = piiluma (Peeter  pi i lus  nurgast  s isseastujaid),  põrnitsema 
(Doktor  põrnitses  laua tagant  külal is t),  vahtima (Mihkel  vahtis  
läbi  võre hundikulsikat) jne.  = 2.2.78. 

2.1.88. ISP -j-nom. V ((De) (Dt2) N2+part.) 
V = lugema (Peeter  luges  plangult  kuulutust) .  

2.1.89. NP -j-nom. V (N2+part.) (Di) 
V = koogutama (Kutsar koogutas keha et tepoole)  — 2.2.51. 

2.1.90. W-f-nom. V (Di) (N+part.) 
V = trummeldama (Mehe sõrmed trummeldasid vastu akent  
marssi) .  

2.1.91. N'-|-nom. V (N2+part. (Di)) 
V = hammustama (Koer hammustas teekäi jat  säärde),  nõelama 
(Mesi lane nõelas  poiss i  nina otsa),  purema (Koer pures  tee
käijat  säärde),  salvama (Uss salvas last  säärde) jne.  = 2.1.83. 

2.1.92. NP-j-nom. V ((Di) N^-f-part.) 
V — jorutama (Vanamees jorutas  laulu),  kihistama (Riita kihis
tas  enda et te  naeru),  kudrutama (Tüdruk kudrutas naeru).  = 
2.2.117 

2.1.93. Ni+nom. V1  (N2+part.) (V2-fma) 
V 1  = ergutama (Sell ine elu ergutas  inimesi  tegutsema),  innus
tama (Raamat innustas  poiss i  matkama),  kannustama (Auahnus 
kannustas  kardinali  Rooma sõi tma),  t i ivustama (Eesmärk t i ivus
tas  meeskonda edu taot lema),  virgutama (Hüüatus virgutas  rei
si jaid mäkke tõusma) jne.  = 2.1.65. 

2.1.94. N'4-nom. V1  (N2-f-part.) ((De) Di) (V2+ma) 
V 1  = kutsuma (Mäed kutsuvad matkajaid orgudest  metsalagendi-
kele  puhkama) meelitama (Rannavesi  meel i tab lapsi  kümblema) 
= 2.1.68. 

2.1.95. ISPH-nom. yi (N2+ p art. ((De Di) (V2+ma)) 
V 1  = ootama (Ema ootas  poega vabrikust  koju sööma).  

2.1.96. N^nom. V1  (N2-f-part. V2-f-vat) 
V 1  — kartma (Leil i  kart is  venda punastaval),  ootama (Mehed 
ootavad seal t  midagi  veel  järele  tulevat),  pelgama (Leil i  pelgas 
õde punastavat)  
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2.2.1. NP -j-nom. V (N2+ill.) 
V = armuma (Peeter  armus tütarlapsesse),  haigestuma (Kalur 
haigestus  soetõppe),  koolma (Peeter  kooles  nälga),  kõngema (Me 
kõngeme janusse),  kärvama (Hobune kärvas nälga),  lõpma (Lam
mas lõppes vesi tõppe),  mõjuma (Luuletused mõjusid kuulajasse)  r  

nakkama (Üldine meeleolu nakkas külal isse),  ri ietuma (Peeter  
r i ietus hait i  ül ikonda), soonima (Püssirihm soonib õlasse),  sure
ma (Hobune suri  katku) jne.  = 2.1.61 soonima puhul;  2.2.73 kool
ma, kõngema, kärvama, lõpma, surema puhul.  
2.2.2. Ni+nom. V ((N2+abl.) N3+ill.) 
V = kerkima (Päevapalk kerkis  kolmelt  rublal t  kümnetesse rubla
desse),  tõusma (Dollari  hind tõusis  sajal t  margalt  mil jardi tesse  
markadesse)  

2.2.3. NH-nom. V (Di) (N2+ill.) 
V = joonduma (Mehed joondusid väl jaku äärde r ivvi),  grupee-
ruma (Külalised grupeeruvad lauakeste  äärde rühmadesse),  
reastuma (Jalavägi  reastus  väl jakule nel inurka),  rivistuma (Pionee
rid rivistusid väljakule kahte vi irgu) jne.  = 2.2.28 ja 2.2.34. 

2.2.4. NH-nom. V (N2+in.) 
V = eksima (Jüri  eksis  sõbras),  kaaluma (Selle  mehe sõna kaalus 
neis  asjus),  kahtlema (Kaebealune kahtles otsuse õigsuses),  lahus
tuma (Lavsaan lahustub seebikivi lahuses).  pettuma (Peeter  pet
tus sõbras) realiseeruma (See printsi ip realiseerub rakus),  vaev
lema (Jaan vaevles kahtlustes) jne.  = 2.2.72 vaevlema puhul;  
2.2.84 eksima puhul.  

2.2.5. Ni+nom. V (N2+all.) (N3+in.) 
V = kaotama (Austr ia kaotas Preis i le  sõjas).  = 2.1.13. 

2.2.6. NJ-j-nom. V (N2-fall. (N3+in.)) 
V — alistuma («Kalev» al is tus  «Dünamole» jalgpal l is) .  

2.2.7. N'-]-nom. V (N2-j-kom.) (N3-|-in.) 
N'4-nom. ja N2-{-nom. V (N3-j-in.) 
N-f nom.-|-pl. V (N3-(-in.) 

V = võistlema (Peeter  võis t les  Jüriga males,  Peeter  ja Jüri  võis t
lesid males,  Noored võis t les id males)  

2.2.8. W-j-nom. V (N2—|—ei.) 
V — haisema (Tuba haises  s ibulast),  hõõguma (Naise s i lmad hõõ
gusid nördimusest),  kajama (Kaasik kajab lauludest),  kaugenema 
(Linn kaugenes meist),  kihama (Tänav kihas kooli lastest),  leh
kama (Vattkuub lehkab higis t),  lõhnama (Saun lõhnas sui tsust),  
mõtisklema (Peeter  mõtiskles  reis imisest),  mõtlema (Ann mõtles  
meheleminekust),  paranema (Haige paranes südamehaigusest),  
punama (Väl jad punasid maasikatest),  rahetama (Kinkude har
jad rohetavad vi l jaoraseis t) .  toibuma (Peeter  toibus ehmatusest),  
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tüdima (Jaan tüdib lugemisest) .  tüdinema (Peeter  tüdineb ri idle
misest),  ummistuma (Tänav ummistus vankritest),  unistama 
(Inimkond unistas  igavesest  noorusest),  vabanema (Riik vabanes 
koloniaalsõltuvusest) .  vaikima (Peeter vaikib sel lest  loost),  valen-
dama (Sood valendavad vi l lpeast),  virguma (Jaan virgus tukas
tusest),  väsima (Jaan ot i  väsinud randade rahvarõhkusest,  Oraa
tor  väsis  kõnelemisest),  ärkama (Heimar ärkas sügavast  unest)  
jne.  = 2.2.16,  2.2.79,  2.2.91 mõtlema puhul;  2.2.61 haisema, leh
kama, lõhnama puhul;  2.2.91 mõtisklema puhul;  2.2.127 tüdima, 
tüdinema, väsima teise näite puhul.  
2.2.9. ISP-fnom. V (De) (Dt2) (N2+all.) (Di) (N3+el.) 
V = jutlustama (Pastor  jut lustas  kants l is t  rahvale karjastes l),  
kõnelema (Rektor  kõneles  rõdult  ül iõpi lastele),  raporteerima (Kor
rapidaja raporteeris  ohvi tseri le).  rääkima (Prorektor  rääkis  küla
l isele  ül ikool i  ajaloost)  

2.2.10. ISP+nom. V ((De) (Dt2) (N2+all.) (Di) ISI3+el.) 
V = ihalisema (Peeter  hal ises  vennale kõrva s isse  oma õnnetu
sest).  sonima (Nooruk sonis  voodist  meile oma seiklustest),  tar
gutama (Peeter  targutas  üle  plangu sõbrale  moraalis t)  

2.2.11. NP-f-nom. V (N2+el.) (N3+tr.) 
V = eristuma (Puud eris tusid majast  tumedaks müüriks)  

2.2.12. NP-fnom. V ((N2.-fel.) N3+tr.) 
V = manduma («Sakala» ol i  mandunud kuulsast  häälekandjast  
provints i lehekeseks).  

2.2.13. NP -j-nom. V ((N2—)—ei.) (kuni) N3-)-term.) 
V — varieeruma (Mitokondrid varieeruvad el l ipsoidis t  kuni  ni i t
ja vormini)  

2.2.14. ISP -j-nom. V (N2+el. (N3-fkom.)) 
V = eralduma (Rakk eraldus teisest  rakust  vaheseinaga) 

2.2.15. ISP -j-nom. V (N2+el.) (Di) 
V = eralduma (Jaan eraldus kaaslastest  oma tuppa),  lahkuma 
(Saatjad ei  lahkunud turis t idest  kuhugi).  

2.2.16. ISP+nom. V (N2+all.) 
V = alistuma (Linnus al is tus  vaenlasele) ,  komistama (Peeter  
komistas  kändudele).  kontsentreeruma (Teadlane kontsentreerub 
peamisele),  kuuletuma (President kuuletus rahva tahtele),  mõt
lema (Peeter  mõtles  tulevikule),  poseerima (Sugulased poseeri
sid Peetri le),  pugema (Peeter poeb ülemustele) jne.  
— 2.2.8, 2.2.79, 2.2.91 mõtlema puhul;  2.2.53 pugema puhul;  2.2.77 
2.2.88 ja 2.2.89 komistama puhul.  

2.2.17. NVfnom. V ((lSI2+abl.) N3-fail.) 
V == aeglustuma (Kiirus  aeglustus  kolmelt  meetr i l t  kahele  meet-
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r i ie  sekundis),  kasvama (Võimsus kasvab 0,5 mil l ivat i l t  1 mil l i-
vati le),  ki irenema (Tempo ki irenes kahelt  meetr i l t  kolmele meet
ri le  sekundis),  langema (Temperatuur langes  vi ie l t  kraadil t  nul
l i le),  pikenema (Läbisõit  pikeneb 600 kilomeetri le),  suurenema 
(.Loengute arv suureneb tuhandelt  kahele tuhandele),  tõusma 
( 'Tuntud taimeli ikide arv ol i  tõusnud 6000-le),  vähenema (Lüps 
vähenes 20 l i i tr i l t  15 l i i tr i le)  jne.  =• 2.2.71. 

2.2.18. ISP-fnom. V (N2+kom.) ((N3+abl.) N4+all.) 
V = levima (Nakkus levib esemetega inimesel t  inimesele)  

2.2.19. JSP-pnom. V (N2-j-all.) (N3-|-kom.) 
V = lõppema (Lugu lõppes Peetr i le  peksasaamisega) 

2.2.20. NP-j-nom. V (De) (N^-fall.) (N3-|-kom.) 
V =: esinema (Peeter  esines  rõdult  kuulajai le  kõnega),  heilutama 
(Tütarlaps hei lutas  uksel t  lahkujai le  rät iga),  lehvitama (Peeter  
lehvi tas  trepi l t  lahkujai le  rät iga),  viipama (Kuningas vi ipas uksel t  
külal is te le  käega),  vilgutama (Mees vi lgutas  tornis t  tul i jai le  tule  
ga) jne.  = 2.1.71 ja 2.2.44 heilutama, lehvitama, vi lgutama puhul.  

2.2.21. ISP+nom. V ((De) (Dt2) (N2+all.) N3+gen. üle) 
V = halama (Peeter  halas  sõbrale  raske saatuse üle),  hädaldama 
(Eideke hädaldas rõdult  äparduse üle),  kaeblema (Perenaine kaeb-
les  Peetr i le  valude üle),  kurtma (Peeter  kurt is  Markusele  üksi l
duse üle),  nurisema (Peeter nurises direktori le Jüri  üle),  vinguma 
(Peeter vingus voodist  iga asja üle) jne.  
2.2.22. W-j-nom. V (N2—|—all.) (De) 
V = pilkuma (Tähed pi lkusid tal le  taevast),  plinkima (Tuletorn 
pl ingib meile  muuliotsal t) .  vilkuma (Tuluke vi lkus Peetr i le  aknalt)  

2.2.23. ISP+nom. V (De) (N2+all.) 
V = aplodeerima (Üliõpi lased aplodeeris id rõdult  vi iuldajale),  
haugatama (Koer haugatas õuest  teekäijale),  kummardama 
(Peeter  kummardas uksel t  daamidele) ,  kummarduma (Peeter  kum
mardus lävel t  külal is te le),  saluteerima (Patal jon saluteeris  l ipule),  
ura(h)tama (Koer urahtas õuest  möödujale)  jne.  = 2.2.80 hauga
tama, ura(h)tama puhul.  

2.2.24. N'+nom. V (De) (Dt) (N2+all.) 
V — liginema (Hiigel laine l ig ines  mööda merepinda kaldale),  
lähenema (Tankid lähenesid tee  pool t  kõrgendikule)  

2.2.25. N'-f-nom. V (De) (Dt2) (N2-fall.) (Di) 
V = grimassitama (Tütarlaps gr imassi tas  let i  tagant  teis te le),  
irvitama (Miina irvitas laua tagant Mihkli le  näkku), muigama 
(Peeter  muigas läbi  võre sõbrale),  naerma (Peeter  naeris  mehele  
näkku) 

2.2.26. N^nom. V (N2-|-ad.) 
V —: korduma (See väide kordub mitmel  autori l)  
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2.2.27. NP-f-nom. V (N2+ess.) 
V .= eksisteerima {Aine eksisteeris  plasmana),  funkts ioneerima 
{Park funktsioneerib l inna kopsudena), lugema {See paber loeb 
rahana), töötama {Vend töötas elektrikuna). = 2.2.55 ja 2.2.59 
lugema puhul;  2.2.76 eksis teerima puhul.  

2.2.28. NP-f-nom. V (N2-|-ess.) (Di) 
V = grupeeruma {Külalised grupeerusid rühmadena lauakeste 
äärde),  joonduma {Mehed joondusid ridadena üksteise taha), 
reastuma {Jalavägi  reastus nelinurkadena väljakule),  rivistuma 
{Pioneerid rivistusid kahe viiruna tee äärde). = 2.2.3 ja 2.2.34. 

2.2.29. NP+nom. V (N2-ftr.) 
V = arenema {Intri ig  arenes konfl iktiks),  diferentseeruma {Lää
nemeresoomlased diferentseerusid hõimudeks),  kasvama {Poiss  
kasvas meheks),  keskenduma {Peeter keskendus hüppeks),  konkre-
tiseeruma {Mõte konkretiseerus kujundiks),  kuivama (Turbatükk 
kuivas käsnaks),  kõdunema {Lehed kodunesid kompostiks),  kül-
muma (Vesi  külmub jääks),  moonduma (Nägu moondus lõustaks),  
nõrgenema (Klusii l  on nõrgenenud leenisklusii l iks) organiseeru
ma (Proletai  iaat  organiseerus vali tsevaks klassiks),  põlema (Puud 
põlesid tuhaks),  sirguma (Poiss  s irgus meheks).  sulama (Jää 
sulas veeks),  t ihenema (Varjud t ihenesid hämarikuks),  vaibuma 
(Häältesumin vaibus pikaks ohkamiseks),  valmima (Pöörõisikud 
valmivad vil jadeks),  õppima (Jaan õppis  agronoomiks) jne.  = 
2.2.70, 32.0 arenema puhul;  32.0 kasvama, sirguma puhul;  2.2.118 
keskenduma puhul.  

2.2.30. ISP+nom. V (N2-ftr. ja N3+tr.) 
V = eristuma (Tallus on eristunud peatel jeks,  külgharudeks ja 
kinnitusorganiteks) .  hargnema (Pede hargneb Pedja jõeks ja Põlt
samaa jõeks),  lagunema (Pärlid lagunevad süsihappegaasiks ja 
lubjaks),  l i igestuma (Taime maapealne osa l i igestus lehtedeks ja 
varreks) jne.  

2.2.31 ja 2.2.32. ISP-|-nom. V (vastu N^-f-part. = N 2-j-gen. vas
tu) (N3-f-tr.) 

V = murduma (Nõel murdus vastu taldrikut tükkideks),  puru
nema (Pudel purunes vastu kivi  ki ldudeks).  

2.2.33. NP-fnom. V (De) (Di) (N2+tr.) 
V = kukkuma (Vaas kukkus laualt  põrandale kildudeks),  kogu
nema (Poisid kogunesid igalt  poolt  aianurka ühiseks salgaks) 

2.2.34. ISP+nom. V (Di) (N2+tr.) 
V = grupeeruma (Külalised grupeeruvad lauakeste äärde rühma
deks),  hajuma (Piisk hajub klaasile tumedaks laiguks),  hanguma 
(Rasv hangus plaadile kivikõvaks kamakaks),  joonduma (Mehed 
joondusid üksteise taha ridadeks),  kaarduma (Oksad kaardusid 
vastu katust  võlviks),  pudenema (Tukid pudenesid kaminavõrele 
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süteks).  reastuma (Jalavägi  reastus väljakule nelinurkadeks).  
rivistuma (Pioneerid rivistusid tänavale ridadeks),  tarduma (Sõdur 
tardub paigale raidkujuks).  — 2.2.3 ja 2.2.28 grupeeruma, joondu
ma, reastuma, rivistuma puhul.  
2.2.35. N-]-nom. V (A-j-tr.) 
V = kerkima (Päevapalk kerkis  kahekordseks),  moonduma (Lii
gutused moondusid groteskseteks),  paisuma (Hääled paisusid 
tugevamaks),  sirguma (Poiss  s irgus suuremaks),  sumbuma (Hää
led sumbusid vaevukuuldavaiks).  tarduma (Mees tardub l i iku
matuks),  tõusma (Kiirus tõusis  suureks) jne.  

2.2.36 ja 2.2.37. N'4-nom. V (vastu N2-f-part. = N24~gen. 
vastu) (A-j-tr.) 

V — murduma (Nõel murdus vastu kivi  tömbiks).  

2.2.38. N+nom. V (De) (A+tr.) 
V = kahvatama (Põgenik kahvatab näost  valgeks),  kasvama 
(Puu kasvas keskelt  kõveraks),  kuivama (Lehed kuivasid servast  
hapraks),  kuluma (Riie kulus põlvede kohalt  õhukeseks),  paindu
ma (Plaadid painduvad ühest  servast  kõveraks),  pleekima (Juuk
sed pleekisid paatjaks),  päevituma (Nägu päevitus pruuniks),  
selgima (Järv selgib keskelt  peegelvaikseks) jne.  

2.2.39. N'4-nom. V (N2-|-kom.) 
V = algama (Ülestõus algas lossi  vallutamisega),  askeldama 
(Perenaine askeldas lauanõudega), eksima (Korraldajad eksisid 
ajaga),  hangeldama (Eit  hangeldas puskariga),  hullama (Lapsed 
hullavad koeraga), kaubitsema (Vanamees kaubitses koluga),  kii
rustama (Peeter kiirustas väljumisega),  kobistama (Tüdruk kobis
tas ämbriga),  koonerdama (Peeter ei  koonerdanud rahaga), lahe
nema (Küsimus lahenes seadme ehitamisega),  l i ialdama (Direk
tor l i ialdas kii tusega),  l ipitsema (Prantslased l ipitsesid i taallas
tega),  lõppema (Läbirääkimised lõppesid nurjumisega).  mängima 
(Laps mängib nukuga), rehkendama (Poiss  rehkendab suurte ar
vudega), relvastuma (Talumehed relvastusid hangudega), ris-
k(eer)ima (Jaan riskeeris  eluga),  spekuleerima (Peeter spekulee
ris  r i is iga) sõdima (Eestlased sõdisid sakslastega),  žongleerima 
(Peeter žongleeris  taldrikutega),  täienema (Laboratoorium täie
nes instrumentidega).  ummistuma (Toru ummistus poriga),  viivi
tama (Jaan viivi tas ümbriku avamisega),  võitlema (Organism 
võit leb mikroobidega), äritsema (Mees äritses koertega) jne.  = 
2.2.87 sõdima, võit lema puhul;  2.2.53 ja 2.2.94 l ipi tsema puhul;  
2.2.127 viivitama puhul.  

2.2.40. W-j-norn. V (N2-fkom.) 
NJ-j-nom. ja N2+nom. V 
N-j-nom.-j-pl. V 

V = abielluma (Neiu abiel lus fotograafiga, Neiu ja fotograaf 
abiel lusid),  kaklema (Kerjus kakles poistega),  kurameerima (Pee

91 



ter  kurameeris  naabritüdrukuga), poksima (Mihkel poksib sõb
raga),  vehklema (Jaan vehkles  Jüriga) jne.  
2.2.41. NP-f-nom. V (N2-f-gen. ees) (N3+kom.) 
V = esinema (Peeter esines üliõpilaste ees kõnega) 

2.2.42. ISP+nom. V (N2-fkom.)(N3 -j-gen. eest) 
V — võitlema (Indohiinlased võit lesid prantslastega kodumaa 
vabaduse eest)  

2.2.43. ISP-j-nom. V (N2-fkom.) (N3-{-gen. kallal) 
V = eksperimenteerima (Arst  eksperimenteeris  preparaadiga enda 
kallal).  

2.2.44. ISP-j-nom. V (De) (N2 -f-gen. poole) (N3 -j-kom.) 
V — heilutama (Tütarlaps heilutas ukselt  lahkujate poole rätiga),  
lehvitama (Tüiarlaps lehvitas trepil t  tul i jate poole rätiga),  vilgu
tama (Mees vi lgutas tornist  tuli jate poole tulega) = 2.1.71, 2.2.20. 

2.2.45. ISP-j-nom. V (N2 -j-kom.) (N3 -j-gen. pärast) 
NP-|-nom. ja N2 -j-nom. V (N3-f-gen. pärast) 
N-j-nom.+pl. V (ISI3-(-gen. pärast) 

V = kauplema (Ostja kauples müüjaga iga asja pärast),  t ingima 
(Peeter t ingis  kaupmehega hinna pärast)  — 2.2.49 t ingima puhul.  

2.2.46. N !-j-nom. V (N2-j-kom.) (N3+gen. vastu) 
V = eksima (Laps eksib sel le  teoga viisakusreegli  vastu),  patus
tama (Peeter patustas hügieeni vastu).  

2.2.47 ja 2.2.48. 
ISP-j-nom. V (N2-f-kom.) (N3 -j-gen. vastu = vastu 

N3-f-part.) 
V — trampima (Mehed trampisid jalgadega vastu põrandat),  
tõuklema (Inimesed tõuklesid küünarnukkidega) = 2.1.81 tram
pima puhul.  
2.2.49. ISP-j-nom. V (NVj-kom.) (N3-(-gen. üle) 

ISP-j-nom. ja N2-f-nom. (N3 -j-gen. üle) 
N-f-nom.- j-pl. V (N3 -j-gen. üle) 

V = tingima (Ostja t ingis  müüjaga hinna üle) = 2.2.45. 

2.2.50. N'+nom. V (De) (N2+kom.) 
V = algama (Aed algab maja külje alt  muruplatsiga).  

2.2.51. ISP-j-nom. V (N2 -j-kom.) (Di) 
V = koogutama (Peeter koogutas kehaga ettepoole).  = 2.1.89. 

2.2.52. N>-fnom. V (N2+gen. all) 
V = kannatama (Rahvas kannatab isevali tsuse all),  nõrkema 
(Mees nõrkeb kandami all),  oigama (Peeter oigab raskuse all),  
piinlema (Rahvas piinleb ikke all),  vaevlema (Rahvas vaevleb 
töökoorma al l)  jne.  
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2.2.53. ISP-|-nom. V (N2-f-gen. ees) 
V = kapituleeruma (Peeter kapituleerus fakti  ees),  l ipitsema 
(Peeter l ipi tses direktori  ees),  lömitama (Ametnikud lömilasid 
juhataja ees),  pugema (Peeter poeb ülemuste ees),  taanduma 
(Klassikaline mehhaanika taandub relativist l iku mehhaanika ees),  
taganema (Vana taganeb uue ees).  = 2.2.16 pugema puhul;  2.2.39, 
2.2.94 l ipi tsema puhul.  
2.2.54. ISP -j-nom. v (N 2-j-gen. ees) (N 3-j-gen. pärast) 
V = vabandama (Jüri  vabandas peremehe ees hil inemise pärast)  
= 2.1.75. 

2.2.55. W -j-nom. V (N2+gen. eest) 
V — lugema (See paber loeb raha eest).  = 2.2.27, 2.2.59. 

2.2.56. NJ-f-nom. V (N2 -j-gen. eest) (N3-j-gen. poole) 
V = palvetama (Ema palvelas poja eest  jumala poole).  

2.2.57. ISP+nom. V (N 2-j-gen. eest) (De) (Dt) (Di) 
V = pagema (Elanikud pagesid katku eest  l innast  maale),  põge
nema (Inimesed põgenesid röövli te  eest  mööda puiesteed jõe 
äärde),  taanduma (Väed taandusid l innast  metsadesse),  taganema 
(Sõdurid taganesid vaenlase eest  salakäike mööda kindlusse).  

2.2.58. M'-|-nom. V (N2-(-gen. eest) (Di) 
V = varjuma (Jaan varjus kuulide eest  kivi  taha) 

2.2.59. NP -j-nom. V (N 2-j-gen. ette) 
V = lugema (See paber loeb raha ette).  = 2.2.27 2.2.55. 

2.2.60. ISP -j-nom. V (N 2-j-gen. juures) 
V = töötama (Peeter töötas sel le  probleemi juures).  — 2.2.68. 

2.2.61. ISP-f-nom. V (N2-f-gen. järele) 
V = haisema (Tuba haises sibula järele),  janunema (Jumalad 
janunevad vere järele),  lehkama (Vattkuub lehkab higi  järele),  
lõhnama (Mees lõhnas viina järele).  = 2.1.61 janunema puhul;  
2.2.8 muude verbide puhul.  

2.2.62. NP -j-nom. V (De) (Dt) (Di) (N2+gen. järele) 
V = naasma (Peeter naasis  Ameerikast  merd mööda kodumaale 
perekonna järele),  startima (Lennuk startis  mereväebaasist  varus
tuse järele) 

2.2.63. ISP -j-nom. V((De) (Dt) Di) (N2-f-gen. järele) 
V = ilmuma (Peeter i lmus l innast  jõge mööda si ia kraami 
järele).  

2.2.64. ISP- j-nom. V (Dt) ((De) Di) (N2-f-gen. järele) 
V = jalutama (Doktor jalutas mööda metsarada naabertallu piima 
järele),  jooksma (Jaan jooksis  läbi  metsa arst i  järele),  kihutama 
(Auto kihutas läbi  metsade Tall innast  Tartusse haige järele),  

93 



lendama (Peeter lendas Moskvast  Vladivostokki preparaadi järe
le),  purjetama (Kapten purjetas piki  rannikut põhja kauba järele),  
reisima (Geograaf reisis  mööda Vahemerd Gibraltarist  Kairosse 
varustuse järele),  sõudma (Peeter sõuab üle järve jõe suudmesse 
külaliste järele) jne.  
2.2.65. INP+nom. V (Dt2) ((Dtj) (De) Di) (N2+gen. järele) 
V = trügima (Nooruk trügis  teisest  toast  läbi  rahvahulga Miina 
poole kirja järele) 

2.2.66. NP-f-nom. V ((De) (Dt2) N2-j-gen. järele) 
V = karjuma (Kõrtsmik karjus ukselt  korravalvurite järele),  
kisendama (Peeter  kisendas läbi  akna abi  järele)  jne.  

2.2.67. N !-|-noin. V (Di) (N2-fgen. järele) 
V = kummarduma (Peeter kummardus laua alla noa järele),  
küürutama (Eit  küürutas allapoole marjade järele) jne.  

2.2.68. N1-|-nom. V (N2-)-gen. kallal) 
V = kohmitsema (Vanataat kohmitses vankri  kallal),  nuputama 
(Insener nuputas leiutise kallal),  nõiduma (Alkeemik nõidus roh
tude kallal),  töötama (Insenerid töötasid projekti  kallal),  vaev
lema (Peeter vaevles diplomitöö kallal)  jne.  = 2.2.60 töötama 
puhul.  

2.2.69. W-J-nom. V (N2-f-gen. kohta) 
V = kehtima (Seadus kehtib kinode kohta),  maksma (See seadus 
maksab puhkepäeva kohta).  = 2.2.84. 

2.2.70. N'4-nom. V ((kuni) N3+term.) 
V = arenema (Intri ig  areneb konfl iktini)  = 2.2.29 ja 32.0.  

2.2.71. NP-f-nom. V ((N2-(-abl.) (kuni) N3-(-term.) 
V = aeglustuma (Kiirus aeglustus kahe meetrini  sekundis),  
kasvama (Võimsus kasvab 0,5 mil l ivati l t  1 mil l ivatini) .  kiire-
inerna (Tempo kiirenes kolme meetrini  sekundis),  langema (Tem
peratuur langes null ini),  pikenema (Läbisõit  pikeneb 600 kilo
meetrini),  suurenema (Loengute arv suureneb kahesajani),  tõus
ma (Tuntud taimeli ikide arv oli  tõusnud 6000-ni),  vähenema (Lüps 
vähenes 1950 l i i tr i l t  1250 l i i tr ini)  jne.  — 2.2.17 

2.2.72. ISP -j-nom. V (N2-f-gen. käes) 
V = piinlema (Miina piinles valu käes),  vaevlema (Kroonprints  
vaevles igavuse käes) jne.  = 2.2.4, kui N 2  on tunnusega /— elus/.  
Vrd. Peeter vaevles t imukate käes,  kus ekvivalentsust  pole.  

2.2.73. ISP -f- nom. V (N2-(-gen. kätte) 
V = koolma (Peeter kooles nälja kätte),  kõngema (Me kõngeme 
janu kätte),  kärvama ( t lobune kärvas nälja kätte),  lõpma (Lammas 
lõppes vesitõve kätte),  surema (Mees suri  südamevalu kätte) = 
2 .2.1. 
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2.2.74. N'4-nom. V (N2-(-gen. küljest) 
V = murduma (öis murdus varre küljest)  

2.2.75. 1^-j-nom. V (läbi N2-}-gen.) 
V = difundeeruma (Kolloidlahused ei  difundeeru läbi  kelmete),  
murduma (Kiired murduvad läbi  klaasi)  jne.  

2.2.76. NP -j-nom. V (N 2-j-gen. näol) 
V = eksisteerima (Aine eksisteerib plasma näol) = 2.2.27 
2.2.77- W -j-nom. V (N2-j-gen. otsa) 
V = komistama (Taat komistas tooli  otsa) = 2.2.16, 2.2.88 ja 
2.2.89. 

2.2.78. N^nom. V (De) (Dt2) (N 2-j-gen. otsa) 
V =: põrnitsema (Doktor põrnitses üle pri l l ide külalise otsa),  
vahtima (Laps vahtis  läbi  klaasi  mehe otsa) jne.  = 2.1.87 

2.2.79. NJ-j-nom. V (N2-f-gen. peale) 
V = mõtlema (Ann mõtles mehelemineku peale) t igetsema (Vürst  
t igetses naabri  peale) vihastama (Peeter vihastas sõbra peale),  
vihastuma (Karl  vihastus vennanaise peale) 2.2.8, 2.2.16, 2.2.91 
mõtlema puhul;  2.2.91 vihastama, vihastuma puhul.  

2.2.80. NP+nom. V (De) (N2-|-gen. peale) 
V = haugatama (Koer haugatas õuest  teekäijate peale),  haukuma 
(Koer haukus võre tagant võõra peale),  klähvima (Kutsikas kläh
vis  tõl la peale) ura(h)tama (Koer urahtas kuudist  Jaani peale) 
jne.  — 2.1.84 haukuma puhul;  2.2.23 haugatama, klähvima, ura(h)-
tama puhul.  

2.2.81. ISP-|-nom. V (De) (N2-f-gen. poole) 
V = kummardama (Peeter kummardas lävelt  külaliste poole),  
kummarduma (Peeter kummardus daami poole) 

2.2.82. NP -f-nom. V (N 2-j-gen. poolt) 
V = hääletama (Kindral hääletas et tepaneku poolt).  

2.2.83. NP-j-nom. V (N2-j-gen. pärast) 
V — kartma (Elanikud kardavad oma tervise pärast)  kiivlema 
(Andres kiivles Liisi  pärast),  kripeldama (Poisi  süda kripeldab 
puudumiste pärast),  muretsema (Mehed muretsesid masina pä
rast),  närveerima (Jaan närveeris  Peetri  pärast)  jne.  

2.2.84. N^nom. V (N2-[-gen. suhtes) 
V = eksima (Jüri  eksis  sõbra suhtes),  kehtima (See seadus kehtib 
kinode suhtes),  maksma (See seadus maksab puhkepäevade suh
tes),  terituma (Peetri  pi lk teri tus ühiskondlike nähtuste suhtes) 
=• 2.2.4 eksima puhul;  2.2.69 kehtima, maksma puhul.  

2.2.85. NP -j-nom. V (N2+gen. ja N^-f-gen. vahel) 
NP+nom. V (N2+g e n-+P'- vahel) 
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V => laveerima (Paat laveeris  kalda ja kaljude vahel,  Poisid 
laveerisid mätaste vahel),  võnkuma (Hääl võngub fa ja soli  
vahel)  jne.  

2.2.86. NP+nom. V (N2-f-gen. vahet) 
INP-j-nom. V (N2;-|-gen. ja N3~|-gen. vahet) 

V = jooksma (Peeter jooksis  kooli  ja kodu vahet,  Peeter jooksis  
kodu vahet),  reisima (Araablased reisivad Prantsusmaa ja Aaf
rika vahet)  jne.  

2.2.87. ISP+nom. V (N2-f-gen. vastu) 
V = .hääletama (Peeter hääletas et tepaneku vastu),  mässama 
(Talupojad mässasid tsaari  vastu),  sõdima (Eestlased sõdisid 
sakslaste vastu),  tegutsema (Luuraja tegutses vaenlaste vastu),  
võitlema (Organism võit leb mikroobide vastu) jne.  = 2.2.39 
sõdima, võit lema puhul.  

2.2.88 ja 2.2.89. NP-J-nom. V (N2+gen. vastu = vastu 
N2+part.) 

V = komistama (Poiss komistas pingi  vastu, Poiss  komistas 
vastu pinki),  krigisema (Muld krigiseb vastu terast),  kõlksuma 
(Mõõk kõlksub vastu jalust),  laksuma (Lained laksuvad vastu ki
ve),  loksuma (Lained loksuvad vastu laevatreppi),  pekslema 
(Traadid pekslevad üksteise vastu) jne.  = 2.2.16, 2.2.77 komis
tama puhul.  
2.2.90. NP-l-nom. V (De) ((NV|-kom.)N3-{-gen. vastu = vastu 

N3-|-part.) 
V — kukkuma (Pikadoor kukkus hobuselt  peaga vastu barjääri).  

2.2.91. NP-f nom. V (N2+gen. üle) 
V = hämmastuma (Peeter hämmastus teate üle),  imestama (Poiss  
imestas sõbra kärsituse üle),  juubeldama (Rahvas juubeldas võidu 
üle),  kurvastama (Peeter kurvastas kaotuse üle) mõtisklema (Pi
loot  mõtiskleb oma lennu üle),  mõtlema (Anu mõtles mehele
mineku üle),  rõõmustama (Peeter  rõõmustas  kir ja üle),  vihastama 
(Karl  vihastas sel le  sõnavõtu üle),  vihastuma (Jaan vihastus oma 
hämmelduse üle) jne.  = 2.1.61 imestama puhul;  2.2.8 mõtisklema 
puhul;  2.2.8, 2.2.16, 2.2.79 mõtlema puhul;  2.2.79 vihastama, 
vihastuma puhul.  

2.2.92. ISP-l-nom. V (üle N2-]-gen.) 
V = limpsama (Keel  l impsas üle huulte) ==• 2.1.61. 

2.2.93. N ]-| nom, V (üle N2+gen.) (Di) 
V = kummarduma (Peeter kummardus üle käsipuu paadi kohale),  
painduma (Heli laine paindub üle rohelise vööndi objektide juurde) 

2.2.94. rsP-|-nom. V (N2-f-gen. ümber) 
V = keerutama (Lektor keerutas ühe küsimuse ümber),  l ipi tsema 
(Prantslased l ipitsevad i taallaste ümber),  pöörlema (Ratas pöör
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leb tel je  ümber).  — 2.2.39, 2.2.53 l ipi tsema puhul;  2.2.96 pöörlema 
puhul.  

2.2.95. ISP-f-nom. V (N2-f-gen. ümber (Dti)) 
V = keerlema (Tera keerleb puu ümber kindlat  joont mööda), 
ringlema (Rändur ringles peamošee ümber kitsaid tänavaid 
mööda), sebima (Inimesed sebisid auto ümber),  t i ir lema (Maa ti ir
leb Päikese ümber) väätiema (Humal väätles okste ümber) jne.  = 
2.2.97 

2.2.96. NP- j-nom. V (ümber N2-f-gen.) 
V = pöörlema (Ratas pöörleb ümber tel je)  jne.  =  2.2.94.  

2.2.97. NP-j-nom. V (ümber N 2-j-gen. (Dt))) 
V'= keerlema {Tera keerleb ümber puu kindlat  joont mööda),ring
lema. (Rändur ringles ümber peamošee kitsaid tänavaid mööda), 
sebima (Inimesed sebisid ümber auto),  t i ir lema (Maakera t i ir leb 
ümber Päikese),  väätiema (Humal väätles ümber puu) jne.  = 
2.2.95. 

2.2.98. N-J-nom. V (De) 
V = kaduma (Visin kaob kõrvust),  katkema (Köis katkes kesk
kohast),  lõhkema (Toru lõhkes ühest  otsast),  puuduma (Jaan 
puudus koolist),  tärkama (Rohulibled tärkavad mullast)  jne.  

2.2.99. N -j-nom. V (De) (Di) 
V = aurustuma (Vesi  aurustub lehe pinnalt  õhku), emigreerima 
(Vanaisa emigreeris  Prantsusmaalt  Ameerikasse) ,  haihtuma 
(Suits  haihtub õuest  mändide vahele),  pikeerima (Lennukid 
pikeeris id l innale),  tõusma (Kuu tõuseb metsa tagant)  jne.  

2.2.100. N-fnom. V ((De) Di) 

V = hüppama (Kassipoeg hüppas põrandalt  õhku), jooksma 
(Koer jooksis  Peetri le  kõhtu),  kolima (Peeter kolis  maalt  l inna), 
ladestuma (Arseen ladestub juustesse)  jne.  

2.2.101. N-fnom. V (De Di) 
V = kõikuma (Laev kõikus ühelt  küljel t  teisele),  suruma (Mesi
lased surusid õiel t  õiele),  vaaruma (Peeter vaarus ühelt  jalalt  tei
sele) jne.  
2.2.102. N-|-nom. V (De) (Dt) (Di) 

V == eemalduma (Tundmatu eemaldus akna juurest  vaipa mööda 
toa sisemusse),  jätkuma (Põõsaste rida jätkus värava juurest  
trepi  juurde),  l ibisema (Peetri  jalad l ibisesid pingil t  laua alla),  
puhuma (Tuul puhus metsa poolt  rõdule),  voolama (Vesi  voolab 
all ikast  mööda nõlvakut järve) jne.  
2.2.103. N-fnom. V (Dt) ((De) Di) 

y = kukerpallitama (Lapsed kukerpall i tasid üle põranda), lend
lema (Mesilased lendlesid metsa poole) levima (Tuli  levis  labora-
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tooriumist  tõmbetoru mööda pööningule),  l i ikuma (Tankid l i ikusid 
baasist  teed mööda sadamasse),  looklema (Tee lookleb jõe äärest  
läbi  metsa keskusesse),  matkama (Peeter matkas mööda maanteed 
Vaibla poole),  vingerdama (Uss vingerdas üle tee),  vonklema 
(Maod vonklevad põõsastesse),  voogama (Lained voogavad kõr
gele) jne.  
2.2.104. N-fnom. V (De) ((Dt) Di) 
V = hajuma (Gaas hajub ruumist  toru mööda metsa alla),  kää-
nama (Tee käänas põõsa juurest  mööda nõlvakut  orgu),  kään
duma (Tee käändus merekaldalt  s teppi).  

2.2.105. N-fnom. V (Dtj) (De Di) 
V = hulkuma (Peeter hulkus mööda l inna ühe maja juurest  
te ise  juurde),  luusima (Poisid luusis id mööda tänavaid),  hüppama 
(.Lapsed hüppavad õue mööda), ja lutama (Peeter jalutas mööda 
pargi teid),  uit lema (Peetri  pi lk ui t les  mööda tuba),  veerlema 
(Jalgpal l  veerles  ühest  väl jaku äärest  te ise)  jne.  

2.2.106. N+nom. V((De) (Dt^ {Dt2  v Di}) 
V = keerlema (Tolm keerleb tee pealt  üles) jne.  

2.2.107. N-fnom. V (De) (Dt2) (Di) 
V = kerkima (Linnuparv kerkis  maast  õhku), kõrvetama (Päike 
kõrvetab pilvede vahelt  lagipähe),  paistma (Päike paist is  läbi  akna 
tuppa), piiluma (Poiss pii lus eemalt  üle õla pidusaali),  põrnitsema 
(Mees põrnitses voodist  lakke) jne.  

2.2.108. N-j-nom. V (Dt2) (De) (Di) (Modi2) 
V = kukkuma (Peeter kukkus kapi otsast  põrandale pikali)  jne.  

2.2.109. N-j-nom. V (De) (Dt2) (Di) (Modii) 
V = kasvama (Varred kasvasid ühest  juurest  kahele poole 
kaardu).  

2.2.110. N-fnom. V (De) (Modi2) 
V = tõusma (Peeter tõusis  laua tagant püsti).  

2.2.111. N-fnom. V (Di) 
V = haigutama (Taat haigutab pihku), hilinema (Mees hil ines 
laevale),  juurduma (Taim juurdub mulda), jõudma (Ohtu jõuab 
metsa),  koputama (Peeter koputas uksele),  loojuma (Päike loojus 
metsa taha), lokaliseeruma (Valu lokaliseerus õlga),  minestama 
(Neiu minestas tugitooli),  pöörduma (Arno pöördus küsi ja poole),  
uppuma (Laev upub karide juurde),  öökima (Mattias öökis  kraani
kaussi)  jne.  

2.2.112. N-fnom. V (Di1  Di2) 
V = hüplema (Tõrvikud hüplesid üles-alla),  kiikuma (Kuuskede 
ladvad kiiguvad edasi-tagasi),  kõikuma (Püss kõigub ette-taha), 
nihelema (Mees niheles si ia-sinna), vaaruma (Tooder vaarub sin-
na-tänna),  õõtsuma (Lind õõtsub üles-al la)  jne.  
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2.2.113. N-fnom. V (Di) (Modi2) 
V = kalduma (Laev kaldus kalda poole küli l i),  pöörduma (Jüri  
pöördus kummuli).  

2.2.114. N-j-nom. V (Dt2) 
V = vinguma (Tuul vingus üle välja.  Pii tsad vingusid läbi  õhu).  

2.2.115. N-f-nom. V (Modi2) 
V = istuma (Jaan istus poollebakil),  lamama (Vanamees lamas 
seli l i)  jne.  

2.2.116. N-J-nom. V (Modi) 
V = nõksatama (Nende põlved nõksatavad sirgu),  võpatama 
(Magaja võpatas ärkvele).  

2.2.117. N-j-nom. V1  (V2-fda) 
V 1  = ebalema (Peeter ebales s isse astuda), häbenema (Peeter 
häbeneb seda tunnistada), jorutama (Riita jorutas laulda),  kart
ma (Peeter kardab kasutada teiste kogemusi),  kihistama (Ema 
kihistas naerda), kudrutama (Tüdruk kudrutas naerda), kõhklema 
(Mehed kõhklesid edasi  minna), lõhkuma (Mu pea lõhub valu
tada), norskama (Taadid norskasid magada), rabama (Mehed 
rabavad tööd teha), t ihkuma (Naine t ihub nutta),  unistama (Pee
ter unistas tal le midagi  kinkida), veerima (Peeter veerib lugeda) 
jne.  = 2.1.92 jorutama, kihistama, kudrutama puhul;  2.1.61, 
2.2.127 kartma puhul eituse korral;  2.2.127 häbenema, kõhklema 
puhul.  

2.2.118. N -f-nom. V1  (V2+ma) 
V 1  = keskenduma (Peeter keskendus hüppama), kuluma (Riie 
kulus läikima).  peatuma (Sa peatud laule kuulatama), plahva
tama (Lennuk plahvatas põlema), ruttama (Peeter ruttas majast  
väljuma), seisatama (Turist id seisatasid mälestussammast vaa
tama), süttima (Traktor sütt is  põlema), toibuma (Peeter toibus 
tajuma, et  ta on tänaval) jne.  = 2.2.29 keskenduma puhul.  

2.2.119. N»+nom. V1  (N2-f-el.) (V2+ma) 
V 1  = ehmatama (Laps ehmatas sel lest  mürinast  seisma), ehmu
ma (Laps ehmus mürinast  seisma), rõkatama (Lapsed rõkatasid 
rõõmust  naerma) jne.  

2.2.120. N-f-nom. V'(De) (V2-f-ma) 
V' = tõusma (Peeter tõusis  voodist  ust  avama). 

2.2.121. N-f-nom. V1  ((De) Di) (V2-f-ma) 
V, = kogunema (Inimesed kogunesid suvilatest  hotel l i  kohvi joo
ma).  

2.2.122. N-fnom V1  (De) (Dt) (Di) (V2-f-ma) 
V 1  = start ima (Lennukid stardivad baasist  varurada mööda 
vaenlase tagalat  pommitama). 
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2.2.123. N-j-nom. V1((De) (Dt) Di) (V^ma) 
V 1  = ilmuma (Linlased i lmusid l innast  jõge mööda sohu marju 
korjama). 

2.2.124. N-f-nom. V !(Dt) ((De) Di) (V^+ma) 
V 1  — aerutama (Peeter aerutas üle väina saarele puhkama), 
jalutama (Doktor jalutas mööda metsarada naabertallu haiget  
vaatama).  jooksma (Peeter jooksis  toast  koridori  ust  avama), 
lendama (Lind lendas põllule toi tu tooma), marssima (Töölised 
marssisid tehastest  barrikaadidele võit lema), purjetama (Mehed 
purjetasid üle väina saarele),  ratsutama (Mees ratsutas mööda 
teerada aleviku suunas),  reisima (Jaan reisis  läbi  Ameerika),  roo
mama (Angerjas roomas korvist  põrandale),  sõitma (Jaan sõi
t is  läbi  l inna lasteaeda) jne.  

2.2.125. N-f-nom V1  (Dt2) ((Dtj) (De) Di) (V2+ma) 
V 1  = trügima (Eided trügivad läbi  rahvahulga sängi  kõrvale koo
gutama) jne.  

2.2.126. N+nom. V1  (Di) (VVf-ma) 
V 1  = istuma (Peeter is tus laua taha sööma), kummarduma (Pee
ter kummardus lapsele tekki peale panema), kükitama (Laps küki
tas trotuaarile raha üles korjama), küürutama (Mees küürutas 
nuga võtma), põlvitama (Naine põlvitas poja et te sidet  kohen
dama) jne.  

2.2.127. N-f-nom. V1  (Varnast) 
V 1  = häbenema (Peeter ei  häbene seda kooliõpetajale ütlemast),  
kõhklema (Mehed kõhklesid edasi  minemast),  kartma (Peeter ei  
karda kasutamast  kogemusi),  tõrkuma (Teenijad tõrguvad söö
mast  vesist  suppi),  tüdima (Jaan tüdib lugemast),  tüdinema (Pee
ter tüdineb ri idlemast),  viivitama (Jaan viivi tas ümbrikku ava
mast),  väsima (Oraator väsis  kõnelemast).  — 2.2.117 häbenema, 
kõhklema puhul;  2.1.61, 2.2.117 kartma puhul;  2.2.39 viivitama 
puhul;  2.2.8 tüdima, tüdinema, väsima puhul.  

2.2.128. N+nom. V1  (De) (V^+mast) 
V 1  = tõusma (Peeter tõusis  voodist  magamast) 

2.2.129. N+nom. V (KL) 
V 1  = imestama (Andres imestas,  et  ärkas loas),  kahtlema 
(Peeter kahtles,  kas vesi  on kvali teetne),  kuulatama (Peeter kuu
latas,  kas ei  kosta autopõrinat),  mõtlema (Peeter mõtles,  kuidas 
koju saaks),  ootama (Arno ootas,  mil lal  sõber i lmub), rõõmustama 
(Peeter rõõmustas,  et  ta koolist  pääses) jne.  
2.2.130. ISn+nom. V ((N^+all.) KL) 
V = arvutama (Peeter arvutas meile,  kui  palju materjali  kulub),  
kalkuleerima (Juhataja kalkuleeris  Peetri le,  missugune tuleb 
hind) 
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2.2.131. NP-j-nom. V (N^+all.) (KL) 
V = luiskama (Peeter luiskas isale,  et  ta ei  tea midagi) vale
tama (Peeter valetas vennale,  et  tal  on sel l ine raamat).  

2.2.132. lNP-j-nom. V (De) (Dt2) (N2+all.) (Di) (KL) 

V = dikteerima (Direktor dikteeris  laua tagant stenografist i le,  
mida tuleb järgmisel  päeval teha), jutlustama (Pastor jutlustas 
kantsl is t,  et  ei  tohi  tappa), raporteerima (Sõdur raporteeris  ohvit
seri le,  et  kõik on korras) jne.  

2.2.133. NP -j-nom. V ((De) (Dt2) (N2+all.) (Di) KL) 

V = hüüdma (Peremees hüüdis sel l i le,  et  pangu pood kinni),  
karjuma (Tädi karjus teisest  toast,  et  ta pole pea peale kukku
nud), kelkima (Peeter kelkis  sõbrale,  et  ta suudab magamata 
olla),  kisendama (Keegi kisendas, et  ta on peapiiskop) röökima 
(Peremees röökis,  ei  mees peetaks kinni) jne.  

2.2.134. N '- j-nom. V (ISP+kom.) (KL) 

V = nõustuma (Peeter nõustus eelkõnelejaga, et  asja on vaja 
uurida).  

2.2.135. NP -j-nom. V ((De) (Dt2) N2+kom.) (KL) 

V = riidlema (Peremees ri idleb poisiga, et  see hil ines) jne.  

2.2.136. NP-j-nom. V (N2;+gen. ees) (KL) 

V = vabandama (Peeter vabandas külalise ees,  et  kõik pole veel  
kohal).  

2.2.137. NP -j-nom. V (N^-j-gen. poole) (KL) 
V — palvetama (Ema palvetas jumala poole,  et  see hoiaks tema 
poega).  

2.2.138. N-j-nom. V (De) (KL) 
V = filmima (Peeter f i lmis autolt,  kuidas külalised saabusid),  
õppima (Peeter õppis  raamatust,  kuidas raadiot  parandada).  

2.2.139. N -j-nom. V ((De) KL) 
V = lugema (Naine luges ajalehest,  et  vajatakse marjakorja-
jaid) ;  veerima (Vanake veeris  ajalehest,  et  vajatakse marjakor-
jajaid).  

2.2.140. N+nom. V ((De) (Dt2) (Di) KL) 
V = ahastama (Tüdruk ahastas läbi  võre,  et  kuhu peab ta end 
peitma), teravmeelitsema (Peeter teravmeeli tses sel ja tagant 
mulle kõrva sisse,  et  troopikas esineb ka säärane tõbi),  ägama 
(Tädi ägas,  ei  seda olevat ta teadnud) jne.  

2.2.141. N+nom. V (De) (Dt2) (KL) 
V = piiluma (Peeter pii lus koridorinurgast,  kes iuleb),  uudistama 
(Peeter uudistas laua tagant,  kes tuppa tuleb),  vahtima (Mees 
vahtis  läbi  võre,  kuidas auto mööda sõit is)  jne.  
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2.2.142. N-j-nom. V (Di) (KL) 
V = kir jutama (Peeter kirjutas tahvli le,  et  mingu nad koju),  
protokoll ima (Peeter protokoll is,  et  kaebealune ei  tunne meest).  

2.2.143. N+nom. V (OK) 
OK V N+nom. 

V = kaalutlema (Antti  kaalutles:  «Kas teha nii  või  teisi t i?»),  
mõtisklema (Peeter mõtiskleb:  «Kui nüüd Anna juhtuks tulema!»),  
mõtlema (Peeter mõtles:  «Mis minuga lahti  on?») jne.  

2.2.144. Ni+nom. V ((De) (Dt2) N2+part.) (OK) 
OK V W+nom. (De) (Dt2) (N2-fpart.) 

V = karjuma (Kõrtsmik karjus ukselt  tüdrukut:  «Miina, Miina, 
ae!»),  käsutama (Kapten käsutab komandosil lalt  madruseid:  «Reh-
vige puri !»),  naerma (Mihkel  naerab Mardi  jut tu),  näägutama 
(Peeter näägutas eemalt  sõpra),  parastama (Ema parastas tütart:  
«Siin sa mul oled!») sajatama («Kogu see lugu on sinu riugas,» 
sajatas Peeter läbi  trel l ide sõpra),  tänitama (Eit tänitas:  «Katsu 
et  sa koju saad!»)  jne.  = 2.2.151 näägutama puhul.  

2.2.145. N'+nom. V (De) (Dt2) (N2+all.) (Di) (OK) 
OK V NVfnom. (De) (Dt2) (N2+aIl.) (Di) 

V = deklameerima (Tütarlaps deklameeris  poodiumilt  külalistele:  
«Nüüd õitsvad kodus valged rist ikheinad.»),  dikteerima (Peeter 
dikteeris:  «Olen t ingimustega nõus.»),  raporteerima (Korrapidaja 
raporteeris  ohvitseri le:  «Kõik on korras.»),  teadustama (Peeter 
teadustas:  «Algab kontsert.») jne.  

2.2.146. Ni-fnom. V ((De) (Dt2) (N2+alI.) (Di) OK) 
OK V W+nom. (De) (Dt2) (N2+all.) (Di) 

V = halisema (Peeter halises voodist :  «Aga mina mille eest?»),  
hõikama (Peeter hõikas nurgast  esimehe jutu vahele:  «Mis te  
keerutate!»),  hõiskama (Loki hõiskab: «Isa, kuldnokad on väl
jas!»),  hädaldama (Eideke hädaldas:  «Et see nõnda pidi  mine
ma!»),  kil juma (Naine kil jus tal le kõrva sisse:  «Ära mine!»),  
kiruma (Ernst  kirus:  «Raudu tuleks need panna!»),  nurisema (Pee
ter nuriseb:  «Toored haavad .»),  rääkima («Ma olen kaotanud 
pilet i,» rääkis Jaan ülemusele),  röögatama (Keegi  röögatas pime
dusest:  «Appi!»),  sosistama (Toots sosistas Arnole:  «Näita, kudas 
on!»),  torisema (Keegi  torises:  «Andke talle tappa!»),  uratama 
(Antti  uratas endale nina alla:  «Eks sel  Jussi l  seda karja ole.») 
jne.  

2.2.147. W-fnom. V (N2-|-kom.) (OK) 
OK V N ]-[-nom. (N 2-f-kom.) 

V = nõustuma (Doktor nõustub Peetriga:  «Vihma enam ei  tule.»).  

2.2.148. N'-j-noin. V (N2-f-kom.) (N3-f-gen. ees) (OK) 
OK V N'4-nom. (N2+kom.) (N3-f-gen. ees) 

V = hooplema (Taavet hoopleb oma kingadega: «Need on sul  
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vanad, aga mul on uued.»),  kii t lema (Antti  kii t les  rahva ees:  
«Küll  mul on hea hobune!») praalima (Mees praalis  oma raha
kotiga:  «Ostan te übrikud ära!»),  suurustama (Peeter suurustas:  
«Ma ujun üle  järve.»)  jne.  

2.2.149. ISPi-f-nom. V (N2+kom.) ((De) (Dt2) OK) 
OK V N ]-{-nom. (N2+kom.) (De) (Dt2) 

V = kärkima (Kapten kärgib laua juurest:  «Ants kurat!»),  loo
pima (Taavet lõõpis  naisega: «Mul ei  ole nii  häid uudiseid.»),  
naljatama (Andres naljatas Pearuga: «Üleaiamees tahaks vist  
rammu katsuda.») jne.  

2.2.150. NM-nom. V (N2+gen. ees) (OK) 
OK V N^-j-nom. (N2-^gen. ees) 

V = vabandama (Karin vabandas külaliste ees:  «Mul pole klaveri
saatjat.») .  

2.2.151. NVf-nom. V ((De) (Dl2) N2+gen. kallal) (OK) 
OK V N'4-nom. (De) (Dt2) (N2+gen. kallal) 

V = norima (Isa noris  voodist  poja kallal.  Kindral  noris  läbi  
akna meeste kallal),  näägutama (Peeter näägutas poisi  kallal:  
«Kii l i  sa oled käpard.».  Ema näägutas rõdult  tütre kallal),  terav-
meelitsema (Peeter teravmeeli tses teose kallal:  «See on debii l iku 
kirjutatud.»).  = 2.2.144. 

2.2.152. Ni+nom. V (De) (N2+gen. peale) (OK) 
OK V W-j-nom. (De) (N2-f- gen. peale) 

V = karjuma (Jüri  karjus naise peale:  «Kuulsin juba!»),  mui
gama (Mees muigas voodist  sel le  jutu peale),  röökima (Mees röö
kis  Peetri  peale laua tagant:  «Käi välja!»),  urisema (Poiss uri
seb sõbra peale:  «Ole vait !») jne.  = 2.2.154 muigama puhul.  

2.2.153. W-j-nom. V ((De) (Dt2) (N24-gen. vastu v OK) 
OK V N^-fnom. (De) (Dt2) (N2-j-gen. vastu) 

V = protest  (eer)  ima (Peeter protesteeris  l isaportsjoni  vastu:  
«Aga ema!»,  Elanikud protesteeris id lendude vastu),  vaidlema 
(Jüri  vaidles voodist  Jaani et tepaneku vastu:  «Oleme kohal,  vaata 
ainult  kaarti .»).  

2.2.154. NP+nom. V ((De) (Dt2) N2+gen. üle) (OK) 
OK V N^+nom. (De) (Dt2) (N2-)-gen. üle) 

V = ahastama (Peeter ahastas voodist  äparduse üle:  «Kuhu pean 
ma oma si lmad peitma!»),  f i losofeerima (Peeter f i losofeeris  elu 
mõtte üle),  ironiseerima (Peeter ironiseeris  künka otsast  venna 
üle:  «Sa ei  jõua ju mätta otsagi  ronida.»),  irvitama (Peeter irvitas 
teise õnnetuse üle),  i tsitama (Laura i ts i tas oma mõtete üle),  juu
beldama (Peeter juubeldas võidu üle:  «Küll  ma olen õnnelik!»),  
muhelema (Isa muheles sel le  otsuse üle:  «Tehke pealegi.»),  mui
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gama (Peeter muigas sel le  jutu üle),  naljatama (Peeter na ja s  
oma  õnne tuse  ü le ) ,  rõõmustama ( I sa  rõõmus tas  a s ja  u le  « J a  
vaata kui kena.»),  teravmeelitsema (Peeter teravmeehtses:  «1'roo-
pikas esineb ka säärane hull  tõbi.»),  virisema (Poiss  virises toidu 
üle:  «Liiga rasvane.») jne.  = 2.2.152 muigama puhul.  

2.2.155. NM-j-nom. V ((De) OK) 
OK V NP -j-nom. (De) 

V = lugema (Peeter luges ajalehest:  «Müüa lehm.»),  veerima 
(Peeter veerib plakati l t :  «Tantsuõhtu».) 

2.2.156. NP-f-nom. V (De) (Dt2) (Di) (OK) 
OK V N1  fnom. (De) (Dt2) (Di) 

V = lõugama (Lapsed lõugasid aiast:  «Mustlane, mustlane!»),  
naerma («Ei tea mis hea eest,» naeris  Peeter üle laua mehele 
vastu),  nutma («Ma ei  saa,» nutt is  laps),  õhkima («Oh jumal,  
jumal küll,» ohkis Juuli  voodist)  puhkima (Juhan puhkis:  «Pane 
ka valmis.»),  ura (h) tarna («Küsige midagi  muud,» uratas Ants 
voodist),  vanduma (Peeter vandus enda ette:  «Kurat!»),  ägama 
(Tädi ägas:  «Seda ma ei  teadnud.») jne.  
2.2.157. N -j-nom. V (Di) (OK) 

OK V N-J-nom.(Di) 
V = kirjutama (Peeter kir jutas tahvli le:  «Minge koju!»),  proto
kollima (Sekretär protokoll is  raamatusse:  «Otsus võeti  ühehäälselt  
vastu.»).  
3. V N -j-nom. Koitis  uus päev.  

3.1. (De) (W-f-all.) V N2~j-nom. 
V = koitma (Idast  koit is  uus päev, Meestele koit is  vabadus).  

Kui esinevad mõlemad laiendid, on üks neist  verbi  järel.  
Vrd. Idast  koit is  rändureile uus päev.  Rändureile koit is  idast  uus 
päev.  

3.2. (Ni+ad.) V N2-f-nom. 
V = algama (Meil algas töö),  hakkama (Meil  hakkas tõsine 
töö),  käima (Neil  käis  kibe kesakünd).  

3.3. (De) V N-j-nom. 
V = liginema (Kaugelt  l igines lõpetamise päev),  lähenema 
(Kaugelt  lähenesid valimised) jne.  
3.4. (Di) V N -j-nom. 
V = saabuma (Saabus öö, Tartusse saabus kevad).  
4. V A -j-nom. 
V = olema (Oli  valge,  Oli  külm, Oli  palav, Oli  surmvaikne).  
5. N -j-np. V 
V — tulema (Vesi  tuli,  Lumi pole veel  tulnud, Vett  ei  tule) 
6.0. V N-j-np. 
V = defileerima (Defi leeris  tankidiviis),  leiduma (Leidub julgeid 
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inimesi)  möllama (Möllas torm), olema (Oli  vi imane kevadpäev, 
Oli  vi imaseid kevadpäevi) jne.  

6.1. (Ni-fel.) V N2+np. 
V = hargnema (Tervitusest  hargneb vest lus).  siginema (Mõte
test  s iginesid arusaamad), sugenema (Laiskusest  sugenes süve-
nematust),  sündima (Fragmentidest  sündis uus teos),  tekkima 
(Katketest  tekkis  uus leos),  tõusma (Sädemest  tõuseb leek) 

6.2. (NP-fel.) V (N2-j—all.) N3+np. 
V = selguma (Andmetest  selgus lugejale huvide vastuolu kahe 
grupi  vahel).  

6.3. (N2+el.) V (Di) N2-f-np. 
V = sugenema (Valguslaigust  sugenes ekraanile kujutis),  tek
kima (Gaasidest  tekkis  ruumi uduvinet)  

6.4. ( N ' 4 -all.) V N2 -j-np. 
V = juhtuma (Jürile juhtus äpardus),  järgnema (Avastusele 
järgnesid uued otsingud), leiduma (Pudeli le  leidub ruumi),  tule
ma (Meile tulid paremad ajad, Tuli ka paremaid aegu). = 6.8 
juhtuma puhul.  

6.5. (NP+all.) V (De) (Di) N2-fnp. 
V = sugenema (Ajakirjale sugenes kõikjalt  keskusesse kaastöö
lisi),  tekkima (Ajalehele tekkis  provintsi  kaastöölisi).  

6.6. (lSP-fad.) V N2-|-np. 
V = ilmuma (Kirjanikul i lmus teine romaan), juhtuma (Jüril  
juhtus äpardus),  olema (Juhatajal  ol i  võimalus kontroll ida),  puu
duma (Peetri l  puudusid andmed), sugenema (Rahval sugenes 
arvamine, et  metsa ei  tasu minna), tekkima (Meil  tekkis  arusaa
mine, et  ei  tasu üritada),  valmima (Kirjanikul valmis essee) jne.  
= 6.4 juhtuma puhul;  6.9 i lmuma puhul.  

6.7. (N1—j-abl.) V N2-fnp. 
V = ilmuma (Kirjanikult  i lmus teine romaan), säil ima (Aris
toteleselt pole säilinud komöödia teoreetilist käsitlust). = 6.8 
i lmuma puhul.  

6.8. (NP+kom.) V ISP-fnp. 
V = juhtuma (Jüriga juhtus kummalisi  lugusid),  sündima 
(Jüriga sündis kummalisi  lugusid) toimuma (Jüriga toimus kum
malisi  lugusid).  

6.9. (ISP-j-gen. ette) V N2-|-np. 
Y r  = kerkima (Teadlaste et te kerkis  uusi  küsimusi)  

6.10. (De) V N -i-np. 
V = kõmama (Ahtritekil i  kõmab saluut),  laksatama (Jõekäärust  
laksatas sulpsalus),  raksatama (Ligidusest  raksatasid püssipau
gud), säil ima (16. sajandi keskelt  on säil inud jooniseid) jne.  
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Kolme esimese verbi puhul on konstruktsioon De V N-^np. ekvi
valentne konstruktsiooniga Loe V N-\-np. Vrd. Ahtritekil  kõmab 
saluut.  Jõekäärus laksatas sulpsatus.  

6.11. (De) V (Di) N+np. 
V = tilkuma (Räästast  t i lgub krae vahele vett),  tõusma (Soost  
tõusis  põõsaste kohale udu).  = 2.1.61 t i lkuma puhul teatud tin
gimustel.  
6.12. (De) V (Dt) (Di) N+np. 
V — ilmuma (Köögist  i lmusid lauale road, Hoidlast  i lmus toru 
mööda köökidesse gaas),  tulema (Kraanist  ei  tulnud vett).  

6.13. (De) V (Di) (Dt2) N+np. 
V = kajama (Rõdult  kajas läbi  tuisu kõneleja hääl),  kostma 
( 'Tänavalt  kostis  hüüatus),  kuulduma (Koridorist  kuuldub tuppa 
samme), kõlama (Kõlab püssipauk), kömisema (Toast  kõmiseb 
t ige hääl) 

6.14. (Di) V N+np. 
V = kerkima (Rannikule kerkisid l innad), sündima (Maapinda 
sündis lõhe),  tekkima (Varemetele tekkis  l inn).  
7.0. N+part. V 
V — olema (Vett  ei  ole) 

7.1. ja 7.2. N !+part. V (N2+all. = N2+gen. jaoks) 
V = jätkuma (Raha jätkus,  Klaasi  jätkub tööstusele,  Klaasi  jät
kub tööstuse jaoks),  piisama (Raha piisas,  Klaasi  piisab tööstu
sele,  Klaasi  piisab tööstuse jaoks) 

7.3. Ni+part. V (N2+ad.) (N3+tr.) 
V = jätkuma (Vett  jäikus,  Sütt  jätkub meil  kaminate kütmiseks),  
piisama (Raha piisas,  Raha piisas tal  l innasõiduks) Kui lauses 
on ainult  N l  ja  N 2 ,  siis  paikneib N 2  verbi ees.  Vrd. Sütt  meil  jätkub. 
Raha tal  pi isas.  

8.0. V N+part. 

V = heitma (Heidab välku), lööma (Lõi välku), olema (Oli  päi
kest),  valama (Valas vihma). 

8.1. (De) V (Di) N+part. 

V = piisutama (Piisutas peent vihma), piserdama (Taevast  piser-
dab vihma), poetama (Pilvist  poetas rahet),  rabistama (Aken
dele rabistas vihma), tulema (Pilvest  tuli  vihma) jne.  Kui esineb 
ainult  Di, siis  paikneb ta verbi ees.  
9. V N+el. Aitab vedelemisest.  
9.1. V (NVfall.) N2+el. 
V = aitama (Aitab poisi le  vedelemisest)  

10. V N+all. Läheb sulale.  
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10.1. (NJ-f-nom.) V N2-{—all. 
V = kiskuma (Kisub tuisule,  Ilm kisub vihmale),  minema (Läheb 
külmale,  Ilm läheb soojale) = 12.1 minema puhul.  
11.0. N+ad. V 
V = koitma (Poisi l  koidab), näkkama (Jaanil  näkkas).  

11.1. NM ad. V (N2+in.) t  

V = vedama (Peetri l  veab, Peetri l  vedas kaardimängus) -

11.2. NP+ad. V (N2+kom.) 
V = vedama (Näitlejal  ei  vedanud osadega).  

12. V N+tr. Läheb ehitamiseks.  
12.1. (W -j-nom.) V N 2-f-tr. I 

V = mieema (Läheb tormiks,  Ilm läheb sulaks) = 10.1.  

12.2. (Ni+ad.) V N2+tr. 
V = minema (Taaveti l  läks kõvaks tööks,  Läks kakluseks) 
13. VA --{-tr. Läheb pimedaks.  

13.1. (N -j-nom.) V A -j—tr. 
V = minema (Läheb valgeks,  Ilm läheb külmaks),  muutuma 
(Muutub jahedamaks, Ilm muutub jahedamaks) 

14.0. Loe V 
V = kumisema (Kõrvus kumiseb),  pööritama (Südame all  pöö
ri tab),  raksuma (Liikmetes raksub),  surisema (Peas suriseb),  
virvendama (Silmade ees virvendab) jne.  = 2.0. Vrd. Kõrvus 
kumiseb.  Kõrvad kumisevad. 

14.1. Loe V (N+nom.) 
V = helisema (Igal  pool  heliseb miski),  kummitama (Lossitornis  
kummitab),  kõmisema (Ümberringi  kõmiseb),  mulksuma (Torus 
mulksub), pistma (Rinnus pistab) jne.  

Kahekohalised elementaarlaused 

15.0. N '- j-nom. V N 2-j-nom. 
V = olema (Ühinemine on arengu tulemus, Tütar on ainus päri ja,  
«Arvukaile» on luuletus,  Linda oli  lauljanna, Poeedi eesmärk oli  
sonetipärja kirjutamine, Noormehe nimi oli  Ants),  tähendama 
(L. tähendab Leningrad).  = 45.0 olema esimese ja teise näite 
puhul;  46, 275.0, 283 olema viienda, 46 kuuenda näite puhul.  N-na 
võib esineda mis tahes märk või märkide kompleks.  
15.1. N '- j-nom. V (N2— j—all.) N3-}-nom. 
V = olema (Plasma on bioloogidele lahus).  = 45.2.  

15.2. ja 15.3. W-fnom. V (N 2-j-abl. = N 2-j-gen. poolest) N3+ 
nom, 

V = olema (Mu isa oli  ameti  poolest  aednik).  
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16.0. N-fnom. V A-pnom. 
V = juhtuma (Nööp oli  juhtunud vale),  olema (Vesi  on soe, 
Klimi tervis  ol i  nõrk, Mees oli  kaine),  püsima (Toolid püsisid 
tühjad), saama (Laul sai  i lus),  sattuma (Nööp oli  sattunud vale),  
seisma (Kamber seisis  tühi),  tulema (Maja tuleb kahekorruseline).  
= 44.0 püsima ja  seisma puhul.  
Vrd. 37 ja 52.0 olema teise näite puhul.  
16.1. W+nom. V (N2+all.) A+nom. 

V = kuulduma (Hääl kuuldus Peetri le  tuttav) näima (Võõras 
näis  peremehele jutukas),  olema (Katsumus oli  kangelasele raske, 
Suitsetamine ei  ole tervisl ik),  paistma (Peetri  tulek paist is  Jaa
nile imelik),  tulema (Maja tuli  Peetri le  kall is).  tunduma (Leid 
tundus Peetri le  imepärane) .= 44.1 kuulduma, näima, paistma, 
tunduma puhul;  276.1 olema teise näite puhul.  
17.0. N'-j-nom. V N2-f-ngp. 

V = ammendama (Vastus ammendab materjali),  avastama ( j4S/-
ronoom avastas asteroidi),  barrikadeerima (Töölised barrikadeeri-
sid bulvari),  jätma (Poiss  jätt is  veiderdamise),  kaotama (Jaan 
kaotas julguse),  katkestama (Arst  katkestas ravikuuri),  looma 
(Teadlane lõi  uue teooria),  lõpetama (Tõnisson lõpetas söömise),  
moodustama (Allee moodustab tausta),  mürgitama (Peeter mürgi
tas kohvi),  natsionaliseerima (Valitsus natsionaliseeris  pangad), 
otsustama (Peeter otsustas materjali  vajaduse),  paljastama (Uuri
ja paljastas kuriteo),  provotseerima (Ajaleht  provotseeris  välja
astumise),  remontima (Jaan remontis  oma korteri).  saavutama 
(Lennuk saavutas maksimaalse kiiruse),  saduldama (Tiit  sadul
das hobuse),  tapma (Peeter tappis  mehe),  tegema (Jõgi  teeb järsu 
käänaku), täitma (Kolhoos täit is  aastaplaani),  unustama (Jaan 
unustas mineviku), üietama (Pakkumine ületas nõudmise) jne.  
= 99.0 otsustama puhul.  

17.1. N '-f-nom. V N2-j-ngp. (Mis tahes märk) 

V = pealkirjastama (Kirjanik pealkirjastas raamatu «Terra 
incognita»).  saama (Chersonesos sai  nime Gall ipole).  

17.2. W-j-nom. V N2-|-ngp. (N3—f-ill.) 
V — ehtima (Sultan ehtis  teenijad kall iskividesse),  jaotama (Me
hed jaotavad saagi  kahte ossa),  kaaluma (Müüja kaalus jahu 
kott i),  kuivatama (Peeter kuivatas näo rätikusse),  köitma (Meis
ter köit is  raamatu vasikanahka), mäihkima (õde mähkis ta pea 
marlisse),  pakkima (Peeter pakkis pudeli  ajalehesse),  sorteerima 
(Müüja sorteeris  tšekid kahte hunnikusse) jne.  = 17.67 17.80 
kuivatama, mähkima puhul;  17.80 kaaluma, pakkima puhul!  
17.3. N1  j-nom. V (Di) (N2-filI.) N3+ngp. 
V = kaapima (Koer kaapis l i iva augu), kaevama (Jüri  kaevas 
metsa äärde maasse augu) jne.  = 17.81. 
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17.4. NP -j-nom. V N2H-ngp. (Di) (N3-Lill.) 
V = järjestama (Teenija järjestas soolatoosid lauale ri t ta),  pal-
mima (Tütarlaps palmis juuksed ühte patsi),  rivistama (Kapten 
rivistas sõdurid värava ette kahte vi irgu) jne.  = 17.22, 17.62 pal-
mima puhul.  

17.5. N'-|-nom. V N 2-j-ngp. (N 3-j-in.) 
V = alistama («Norma» alistas «Kalevi» korvpall is),  lahustama 
(Kokk lahustas kuubikud vees),  ületama (Peeter ületas vastased 
kiiruses) jne.  

17.6. NP-fnom. V (N2-j-in.) N3+ngp. 
V = kujundama (Kesklinn kujundab külalises esialgse mulje),  
personifitseerima (Kirjanik personif i tseeris  Hamilkari  kujus is iku 
püüde ajalugu juhtida),  tekitama (Uus peakate tekitas inimestes 
kadedustunde),  äratama (Pildid äratavad vaatajas soovi  oma si l
maga kõike näha).  

17.7. NP+nom. V (N2+all.) (N3+in.) N4+ngp. 
V = leidma (Peeter leidis  endale Jüris  vastase),  sooritama (Pee
ter sooritas professori le matemaatikas eksami),  tegema (Üliõpi
lane tegi  professori le eksami),  õiendama (Noormees õiendas eksa
mi) .  

17.8 ja 17.9 W -j-nom. V (N2-f-abl. = N2-|-gen. käest) 
(N 3-j-in.) N44~ngp. 

V = saama (Peeter sai  õpetajalt  matemaatikas kahe).  

17.10. NP-j-nom. V N2-f-ngp. (N 3-j-in.) (A -j-tr.) 
V = karastama (Tööline karastas varva õlis  teraskõvaks),  leo
tama (Kokk leotas saiavii lud piimas pehmeks).  — 17.79. 

17.11. NP -j-nom. V (N2 -fin.)  (N 3-j-kom.) N 4-j-ngp. 
V = pärima (Peeter päris  odaviskes 52.54-ga võidu), püstitama 
(Sportlane püsti tas rekordi),  saama (Mägi sai  tõkkejooksus 
11,5-ga nel janda koha), saavutama (Jaan saavutas kaugushüppes 
7.50-ga esikoha) 

17.12. N^j-nom. V (N 2-j-in.) (De) N 3-j-ngp. 
V == tundma (Lehm tundis tuli jas juba eemalt  perenaise).  

17.13. N^-nom. V N 2-j-ngp. (N3— j-el.) 
V = desinfitseerima (Sanitar desinfi tseeris  ruumi pisikuist),  
isoleerima (Teadlased isoleerisid putukad magnetvälja mõjust),  
norutama (Kokk norutas kalad veest),  päästma (Peeter pääsiis  
mehed hukkumisest),  vabastama (Väeosa vabastas l inna vaenlas
test),  tühjendama (Mehed tühjendavad süsta veest),  äratama 
(Müra äratas Jaani unest)  jne.  = 17.71, 17.102 päästma puhul.  

17.14. NP -j-nom. V (N2+el.) N3+ngp. 
V = komplekteerima (Staap komplekteeris  uustulnukatest  ohvitser
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konna), koostama (Treener koostas noortest  uue meeskonna), 
moodustama (Valitsus moodustas Virumaa idaosast  maa 
konna), sünteesima (Rakk sünteesis  monomeeridest  mRNn),,  toi-
ma (Mees toidab oma palgast  kogu perekonna), tuletama ( tead
lane tuletas kogemustest  seadused) jne.  
17.15. NP+nom. V (N2+alI.) {N3+el. v N4-f-ngp.} 
V rääkima (Rahvasuu räägib isandast  imelugusid, Ajakiri  
räägib kaevanduste võimalikust  mõjust  loodusele) jne.  

17.16. NJ-j-nom. V (N2+all.) (N3-f-el.) N4+ngp. 
V = keetma (Ema keetis  lastele l ihast  supi),  saama (Jaan sai  
Jürist  endale surmavaenlase),  tegema (Laborant tegi  kasvajast  
preparaadi),  valmistama (Isa valmistas pojale pudelikorkidest  
korkvöö),  vestma (Taat vest is  eidele halust  pudrunuia),  voltima 
(Olev volt is  poisi le  paberist  lennuki) jne.  
17.17. ISP+nom. V (De) (Dt2) (N2+all.) (Di) (N3+el.) 

N4+ngp. 
V = kohmama (Poiss kohmas voodist  jutu sekka asjast  ainult  
ühe lause) lausuma (Mees lausus tulekahjust  oma arvamuse),  
nohistama (Taat nohistas eidele kõrva sisse paar sõna), ütlema 
(Juhataja ütles  Jürile läbi  trel l ide ainult  ühe sõna) jne.  = 17.42. 

17.18. NP-j-nom. V (N2-falI.) (Di) (N3+el.) N4+ngp. 

V = ehitama (Brigaad ehitas trusti le  maantee serva paneelidest  
elamu), kasvatama (Aednik kasvatas endale aeda seemnest  vi l ja
puu), kombineerima (Kunstnik kombineeris  põrandale plaadikes
test  mustri),  meisterdama (Peeter meisterdas pojale laua juurde 
väikese pingi),  pätsima (Lapsed pätsivad lauale l i ivast  saia),  
tegema (Ema tegi  lastele kannu sisse morssi),  valmistama (Pere
naine valmistas  mahlast  joogi)  jne.  
17.19 ja 17.20. IVP+nom. V (N2+abl. = N2+gen. käest) (De) 

{N^+el. v N4~fngp.} 

V = kuulma (Mees oli  teadlastel t  inst i tuudist  kuulnud uuest  
teooriast  ainult  ühe lause, Mees oli  teadlaste käest  kuulnud 
uudise).  

17.21. W-j-nom. V N2_|_ngp (iSJ3_j_ el.) (A-f-tr.) 

V = j uurima (Mehed juurisid lagendiku kändudest  puhtaks),  
laasima (Puuraiuja laasis  kuusetüve okstest  puhtaks) rookima 
(Kokk rookis kalad sisikonnast)  

17.22. N !-)-nom. V (Di) (N2—J—ei.) N3-f-ngp. 

V = formeerima (Staap formeeris  l inna vabatahtl ikest  partisani-
salga),  kuduma (Ämblik koob okste vahele võrgu),  looma (Leit
nant lõi  sõduritest  parlisanisalga),  moodustama (Töölised moodus
tasid igasse l inna relvastatud üksused),  organiseerima (Bolševi-
kud organiseerisid Tall inna töölistest  Punakaardi),  palmima 
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(Neiu palmis juustest  patsi)  = 17.4, 17.62 palmima puhul.  Sel
les mallis  on Di ekvivalentne Loc-iga.  Vrd. Staap formeeris  l innas 
vabatahtl ikest  partisanisalga.  

17.23. NP-j-nom. V (N2—(—all.) N3-f-ngp. 
V = andma (Katsetamine andis teadlastele hea tulemuse),  bro
neerima (Sekretär broneeris  direktori le pi let i),  dikteerima {Need 
faktid dikteerisid vastasele taktika),  garanteerima {Nõukogude 
Liit  garanteeris  Austriale neutrali teedi),  hüvitama {Peeter hüvitas 
sõbrale ajakulu),  kavandama (Kongress kavandas organisatsioo
nile ülesanded), keelama (Võimud keelasid laevadele vi l ja maha
laadimisekehtestama (Valitsus kehtestas sel lele lennukitüübiie 
müügikeelu),  püstitama (Kongress püsti tas rahvale konkreetsed 
ülesanded), reetma {Kindral reetis  tagaotsi jai le kuninga), taga
ma {Uued hinnad tagasid kolhoosidele rentaabli  tootmise),  
tegema ̂ {Peeter tegi  sõbrale väikese nalja),  tekitama {Kantsero
geenne aine tekitab hiirele kasvaja),  tõkestama (Puu tõkestas 
autole tee) jne.  — 17.50 lekitama puhul;  17.50, 306.0, 307.0, 309, 
325, 326 keelama puhul;  17.66 tegema puhul;  17.82 kehtestama 
puhul.  

17.24. NP+nom. V N2-fngp. (N3-j-all.) 
V = hindama {Ametnik hindas raamatu väärtuse kümnele rub
lale),  jaotama {Peeter jaotas toidu kolmele päevale),  kinnitama 
{Komitee kinnitas ärasõiduaja 11. novembrile),  kulutama {Pere
kond kulutas preemia ostudele),  mobiliseerima {Partei  mobil isee
rib rahvahulgad võit lusele),  pantima {Mõisnik pantis  maa kloost
ri le).  planeerima {Peeter planeeris  ekskursiooni sügisele),  rais
kama {Peeter raiskas raha maiustustele),  reetma {Kardinal reetis  
kuninga tagaotsi jai le) jne.  = 17.59 ja 17.78 kulutama, planee
rima, raiskama puhul;  17.78 jaotama puhul;  17.98 mobiliseerima 
puhul;  160.0 kinnitama puhul;  255 hindama puhul.  

17.25. NP-j-nom. V {N2+all. v N3-j-ngp.} 
V = andestama {Peeter andestas sõbrale ta süüteo) 

17.26. NP+nom. V (N2+abl.) (N3+all.) N4-j-ngp. 

V = haarama {Tuumad haaravad gaasiaatomeilt  endale elekt
rone),  rekvireerima {Väesalk rekvireeris  eraomanikult  endale 
auto),  saavutama (Kolhoos saavutas ministeeriumilt  endale õigu
se) jne.  
17.27. NP+nom. V N2+ngp. ((Nl3+abl.) N4+all.) 
V = koondama {Esimees koondas oma mõtted kõrvalistel t  asja
delt  olulisele küsimusele).  

17.28 ja 17.29 NP+nom. V (N2+abl. = N2+gen. käest) 
N3-j-ngp. (N4-j-all. — N4-fgen. kätte) 

V = haarama {Kindralid haarasid vali tsuselt  võimu enda kätte),  
võtma {Noormees võtab tütarlapse käest  t iku endale) 
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17.30 ja 17.31. rsP+nom. V (N2-f-abl. = N2-fgen. käest) 
(N34-all.) (N4+tr.) N l5-f-ngp. 

V = saama (Võit ja sai  žürii l t  endale preemiaks raamatu).  

17.32 ja 17.33. N^nom. V (N2-f-all.) (De) (N3-j-abl. = 
N3-f-gen. käest) Nh+ngp. 

V = hankima (Peeter hankis endale pealinnast  sõbralt  uue albu
mi),  laenama (Poiss  laenas lugemislauast  raamatu),  nõudma 
(Mees nõudis endale kõrvallauast  menüü), ostma (Peeter ost is  
tütrele Tall innast  raamatu),  paluma (Köögitüdruk palus perenai
selt  lõpparve),  saama (Ühing sai  endale vali tsuselt  raske üles
ande) jne.  
17.34 ja 17.35. W-fnom. V (N2-fall.) (Di) (De) (N3+abl. = 

N3 -j-gen. käest) Nyj-ngp. 

V = tell ima (Peeter tel l is  isale maale postkontorist  ametnikult  
ajakirja),  tooma (Teener tõi  kaptenile l innast  teate).  

17.36 ja 17.37. lSPJ-nom. V (N2+a!l.) (N3-)-abl. = N3-f-gen. 
käest) (Di) N4-J-ngp. 

V = hankima (Kunstnik hankis endale tuttavalt  mereranda 
suvila),  ostma (Andres ost is  mõisnikult  talukoha) üürima (Kir
janik üüris  l innaserva väikese toa) jne.  
17.38. N^-f-nom. V (N2-j-all.) N3-f-ngp. (N4-f-tr.) 
V = hautama (Perenaine hautas meile kalafi lee pudruks) jne.  
17.39. ISP-f-nom. V (N2-j—all.) N3-f-ngp. (A-f-tr.) 
V = kütma (Sulane kütt is  külalistele sauna kuumaks).  

17.40. N'-f-nom. V (N2-]-all.) N 3i-j-ngp. (De) (A-f-tr.) 
V = hautama (Perenaine hautas kalafi lee pehmeks),  küpsetama 
(Perenaine küpsetas saia pealt  helepruuniks),  praadima (Kokk 
praeb külal isele  kala mõlemalt  pool t  pruuniks)  jne.  

17.41. NP-f-nom. V (N2-f-kom.) (N 3-f-all.) N4-f-ngp. 
V = kaotama (Austria kaotas sel le  sõjaga Preisi le  Sileesia).  

17.42. NP-f-nom. V (De) (Dt2) (N2+all.) (Di) (N3-f-gen. koh
ta) N4-}-ngp. 

V = kohmama (Poiss  kohmas voodist  jutu sekka asja kohta ainult  
ühe lause),  lausuma (Külaline lausus kõnetoolist  et tepaneku kohta 
ainult  ühe lause),  nohistama (Taat nohistas eidele töö kohta paar 
sõna),  ütlema (Juhataja üt les  Jüri le  ainult  ühe sõna) jne = 
17.17 

17.43. ISP+noin. V (De) (Dt2) (N2—(—ai 1.) (N3-}-gen. peale) 
N4-|-ngp. 

V = kostma (Süüdlane ei  kostnud meile sel le  küsimuse peale 
sõnagi),  vastama (Jaan vastas mulle sel le  küsimuse peale ainult  
ühe sona) — 17 48.  
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17.44 NP-j-nom. V (N2-fall.) (De) N3+ngp. 
V leidma (Sõber leidis  meile külast  teejuhi),  murdma (Peeter 
murdis tüdrukule peenralt  õie),  otsima (Peeter otsis  pojale 
sahtl ist  pl i iatsi),  püüdma (Kalur püüdis järvest  suure kala) varu
ma (Kolhoos varus endale luhast  heina) jne.  

17.45. NP-j-nom. V (N2—J-all.) (Di) (De) N3-J-ngp. 

V —- kutsuma (Peeter kutsus Jürile l innast  arst i),  tooma (Teener 
tõi  külalisele tuppa restoranist  hommikusöögi)  jne.  

17.46. NP-j-nom. V (De) (Di) (N2-|-all.) N3-j-ngp. 

V = teatama (Isa teatas Tall innast  Tartusse pojale oma aad
ressi),  telegrafeerima (Saadik telegrafeeris  Londonist  ministri le  
ärasõidu kuupäeva) jne.  

17.47. NP+nom. V (De) (Dt2) (N2-fall.) (Di) N3+ngp. 

V = avaldama (Tüdruk avaldas voodist  sõbratari le oma sala
duse),  defineerima (Professor defineeris  kõnetoolist  kuulajaile iga 
mõiste)  hääldama (Poiss  hääldas õpetajale  uue sõna) loetlema 
(Mees loet les  ametnikule kõrva s isse  oma ametid),  nimetama 
(Ettekandja nimetas külalistele oma nime), pidama (President 
pidas kollektsionääridele kõne),  põrutama (Peeter põrutas mikro
foni vänge vandesõna), ütlema (Peeter ütles  Jaanile kõrva sisse 
oma nime) jne.  

17.48. W-j-nom. V (De) (Dt2) (N2—}—all.) N3-j-ngp. 

V = kostma (Süüdlane ei  kostnud sel lele küsimusele sõnagi),  
tegema (Eedi tegi  ukselt  tütarlapsele kummarduse),  vastama 
(Jaan vastas sel lele küsimusele ainult  ühe sõna) — 17.43 kostma, 
vastama puhul.  

17.49. NP+riom. V (N2+all.) (Di) N3+ngp. 

V — istutama (Peeter is tutas endale mäe servale aia),  katma 
(Perenaine kall is  külalistele aeda laua), kaevama (Mees kaevas 
metsaserva kraavi),  püstitama (Trust  püsti tas inst i tuudile Krim
mi raadioteleskoobi).  tagastama (Peeter tagastas sekretäri le pabe
rid),  uuristama (Jaan uuris tas  mäekülge koopa) jne.  

17.50. NP-j-nom. V (N2+ad.) N3+ngp. 

V == keelama (Võimud keelasid laevadel  vi l ja mahalaadimise),  
tekitama (Kantserogeenne aine tekitab hiirel  vähkkasvaja).  = 
17.23 tekitama puhul;  17.23, 306.0, 307.0, 309, 325, 326 keelama 
puhul.  

17.51. NP-j-nom. V (N2+abl.) N3+ngp. 
V =: peletama (Hirm peletas poisi l t  une),  ri isuma (Vaidlused ri i
susid osavõtjatel t  kogu vaba aja) röövima (Vankrirataste kriuk
sumine röövib mehelt  une) jne.  

8 Eest i  kee le  l ih t lausete  tüüb id  113 



17.52 ja 17.53. NP+nom. V (N2+abl. = N2+gen. käest) 
N3-fngp. 

V = anastama (Mõisnikud anastasid talupoegadelt  maa), konfis
keerima (Valitsus konfiskeeris  mõisnike käest  maa), ri isuma 
(Mõisnikud ri isusid talupoegadelt  maa), saama (Miila sai  vabri
kandilt  lapse),  vallutama (Naabrid vallutasid mehhiklastel t  kõrbe) 
jne.  .= 17.66 saama puhul.  
17.54 ja 17.55. ISP-fnom. V (N2+abI. = N2-fgen. käest) 

(N3-fgen. eest) NVj-ngp. 
V = saama (Aspirant sai  nõukogult  uurimuse eest  kandidaadi
kraadi).  võtma (Büroo võtt is  kliendil t  teenuse eest  korraliku tasu).  

17.56 ja 17.57. IsP+nom. V (De) (N2-fabl. = N2+gen. käest) 
N3-rngp. 

V = omandama (Poiss  omandas koolist  õpetajalt  oma teadmised),  
saama (Peeter sai  Tall innast  sõbra käest  kir ja).  
17.58. IVP-f-nom. V N2-L-ngp. (De) (N3+abl.) 
V = tabama (Valvurid tabasid põgeniku poest  varguselt).  

17.59. IVP+nom. V N2+ngp. (N3+tr.) 
V = jahvatama (Veski jahvatas massi  jahuks),  jaotama (Mehed 
jaotavad kaasavara kaheks osaks),  kulutama (Perekond kulutas 
preemia ostudeks),  maskeerima (Tüdruk maskeeris  end poisiks).  
planeerima (Peeter planeeris  ekskursiooni sügiseks),  põletama 
(Nad põletavad põlevkivi  tuhaks),  raiskama (Peeter raiskas raha 
maiustusteks),  realiseerima (Kaupmees realiseeris  kauba rahaks),  
reorganiseerima (Valitsus reorganiseeris  laboratooriumi insti tuu
diks),  sulatama (Peeter sulatas jää veeks),  üldistada (Teadlane 
üldistas vaatlusandmed teooriaks) jne.  — 17.24, 17.78 kulutama, 
planeerima, raiskama puhul;  151.0 jahvatama, üldistama puhul.  
17.60. N^nom. V N2-|-ngp. (N3+tr. ja N4;-|-tr.) 
V — lagundama (Aine lagundab metall i  elavhõbedaks ja soolaks),  
lõhestama (Ühiskonna areng lõhestas rahva kodanlasteks ja aad
liks) jne.  

17.61. lVP-|-nom. V (De) N2-)-ngp. (N3-j-tr.) 
V = abstraheerima (Teadlane abstraheeris  objektist  omaduse ise
seisvaks mõisteks) 

17.62. W-j-nom. V N2-|-ngp. (Di) (N3-(-tr.) 
V .= kivistama (Nõid kivistas õed jõe kaldale sammasteks),  pal-
mima (Neiu palmis juuksed kuklasse patsiks) jne.  =< 17.4, 17.22 
palmima puhul.  

17.63. IVP-f-nom. V N2-f-ngp. (A-)—tr.) 
V — hakkima (Peeter hakkis seened peeneks),  ri isuma (Rahva
hulk ri isus vi l jalao tühjaks),  rüüstama (Rahvas rüüstas poe) 
jne.  
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17.64. NP-f-nom. V N2-f-ngp. (At-f-tr. ja A2-f-tr.) 
V = liigitama (Autor l i igi tab emotsioonid posit i ivseteks ja nega
ti ivseteks),  rühmitama (Krii t ik rühmitas tegelased headeks ja 
halbadeks) jne.  

17.65. NP-fnom. V N2-fngp. (De) (A-ftr.) 
V = kriimustama (Tüdruk kriimustas käe pöidla juurest  veri
seks),  loputama (Peeter loputas käed puhtaks),  minkima (Tüdruk 
minkis paled punaseks),  pesema (Peeter pesi  näo puhtaks),  pussi-
tama (Röövel  pussi tas teekäija surnuks),  tolmutama (Mees 
tolmutas plaadi hall iks),  varjutama (Pilved varjutavad ini
mesed hall iks),  värvima (Orvi värvis  oma juuksed tumedamaks) 
jne.  

17.66. W-fnom. V (N2-fkom.) N3-fngp. 
V — saama (Miila sai  vabrikandiga lapse),  tegema (Peeter tegi  
sõbraga väikese nalja),  õiendama (Jaan õiendas Jüriga äriasjad) 
jne.  = 17.52, 17.53 saama puhul;  17.23 tegema puhul.  

17.67. N'-}-nom. V N2-fngp. (N 3-f-kom.) 
V = dateerima (Autor dateeris  artikli  ei lse kuupäevaga), i l lumi-
neerima (Perenaine i l lumineeris  aia laternatega),  kuivatama 
(Peeter kuivatas näo rätikuga), maksustama (Valitsus maksustas 
pangad kõrge maksuga), mähkima (Õde mähkis ta pea marliga),  
naitma (Isa nait is  poja sõbra tütrega),  relvastama (Valitsus rel-
vastas töölised vintpüssidega),  vürtsitama (Kokk vürtsi tas kalad 
pipraga) jne.  — 17.2, 17.80 kuivatama, mähkima puhul.  

17.68. NP-fnom. V N2-fngp. (Na-fkom.) (N4-fgen. vastu) 
V = vaktsineerima (Arst  vaktsineeris  koera elusvaktsi iniga maru
taudi vastu).  

17.69. N'4-nom. V N2-fnp.-fpl. (N2~fkom.) (Di) (Mod^) 
V = niduma (Jaan t i idus vi tsad nii tega lati  juurde kokku), sidu
ma (Peeter s idus mehe käed sel jale) 

17.70. NP-f-nom. V N2+ngp. (N3+gen. alla) 
V = matma (Rändluiled matsid l inna enda alla).  

17.71. NP -j-nom. V N 2-j-ngp. (N3-fgen. eest) 
V = katma (Päikesevari  katt is  mehe ülakeha vaatajate pi lkude 
eest),  ohverdama (Sõdur ohverdas oma elu isamaa eest),  päästma 
(Taavet  päästis  oma kraami hävimise eest),  sulgema (Lil l  sulges 
õiekorvi  vihma eest)  = 17.13,  17.102 päästma puhul.  

17.72. NP-fnom. V N2-f-ngp. (N3-f-gen. eest) (Di) 
V = peitma (Tüdruk peit is  saiapätsi  vihma eest  kaenla alla).  

17.73. NP-fnom. V N2+ngp. (N3-fgen. ette) 
V = rakendama (Mees rakendas hobuse vankri  et te).  
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17.74. IST -f-nom. V (N2+gen. jaoks) N3-j-ngp. 
V = kaotama (Tegelikkus kaotas tema jaoks tähtsuse),  minetama 
(Harjutused minetasid tema jaoks oma mõtte) jne.  
17.75. N4-nom. V N2+ngp. (De) (Di) (N3+gen. järele) 
V = kutsuma (Direktor kutsus sekretäri  eesruumist  kabinett i  
dokumendi järele),  sirutama (Haige sirutas käe voodist  sahtl isse 
pri l l ide järele).  

17.76. W+nom. V N2-fngp. (N3+gen. kätte) 
V = saama (Direktor sai  sõnajärje enda kätte),  võtma (Direktor 
võtab jutujärje enda kätte).  

17.77. NT-j-norn. V N2-fngp. (läbi N3+gen.) (Di) 
V = kurnama (Perenaine kurnas leeme läbi  sõela kaussi).  

17.78. N^nom. V N2-J-ngp. (N3+gen. peale) 
V == jaotama (Peeter jaotab toidu kolme päeva peale),  kulutama 
(Poiss  kulutas raha pilet i te  peale),  planeerima (Peeter planeeris  
ekskursiooni sügise peale),  raiskama (Laps raiskas raha maius
tuste peale) = 17.24, 17.59 kulutama, planeerima, raiskama 
puhul;  17.24 jaotama puhul.  
17.79. N'4-nom. V N2-[-ngp. (N3+gen. sees) (A-f-tr.) 
V = karastama (Tööline karastas varva õli  sees teraskõvaks).  
leotama (Kokk leotas saiavii lud vee sees pehmeks) = 17.10. 
17.80. W-j-nom. V N2-|-ngp. (N 3-j-gen. sisse) 
V = kaaluma (Müüja kaalus jahu koti  s isse),  kuivatama (Peeter 
kuivatas näo rätiku sisse)- mähkima (Õde mähkis mehe pea 
marli  s isse),  pakkima (Peeter pakkis heeringad ajalehe sisse) = 
17.2, 17.67 kuivatama, mähkima puhul;  17.2 kaaluma, pakkima 
puhul.  

17.81. W-J-norn. V (Di) (N2-f-gen. sisse) N3-j-ngp. 
V = kaapima (Koer kaapis aia äärde l i iva sisse augu), kaevama 
(Jüri  kaevas metsa äärde maa sisse augu) jne.  = 17.3.  
17.82. lSP-j nom. V (N2-J-gen. suhtes) N3-]-ngp. 
V = kehtestama (Valitsus kehtestas sel le  lennukitüübi suhtes 
stardikeelu) = 17.23. 

17.83 ja 17.84. N'-|-nom. V N2-{-ngp. (N3-|-gen.-f-pl. vahel) 
N'4-nom. V N2-f-ngp. (N4-fgen. ja N5-}-gen. 

vahel) 
^ — jagama (Vürst  jagas oma aja intri igide ja hasartmängude 
vahel),  jaotama (Õpetaja jaotas ülesanded poiste vahel) killus
tama (Ümberpaigutused kil lustasid kollekti ivi  asutuste vahel) 

17.85. NP-fnom. V N?-{-ngp. (N3-fgen. vastu) 
V — haarama (Linnakodanikud haarasid relvad sissetungijate 
vastu),  kindlustama (Peremees kindlustas maja tulekahju vastu).  

116 



17.86 ja 17.87. NP-j-nom. V N2-j-ngp. (N3-f-gen. vastu — 
vastu NVf-part.) 

V = kustutama (Mees kustutas sigareti  vastu aknalauda).  purus
tama (Mees purustas kibu vastu ust),  vigastama (Kajakas vigas
tas t i iva traadi vastu) 

17.88. NP -j-nom. V {NI2-(-ngp. v Loe} 
V = parkima (Me parkisime auto väljakul) 

17.89. NP -j-nom. V N 2-f-ngp. (De) 
V = blokeerima (Vaenlane blokeeris  kindluse mere poolt),  im
portima (Soome impordib nafta Nõukogude Liidust),  vabastama 
(Poli tseiülem vabastas mehe vanglast),  vallandama (Direktor 
vallandas noormehe toimetusest)  jne.  

17.90. N^-nom. V (De) N2+ngp. 
V = eemaldama (Peeter eemaldas ahju kõrvalt  parkett-tahvlid),  
kõrvaldama (Kassi ir  kõrvaldas pangast  ohvi tseride palga),  lak
kuma (Sii l  lakkus taldrikult  pi ima), leidma (Peeter leidis  täna
valt  rahakoti),  valima (Nõukogu valis  enda hulgast  esimehe) 
jne.  
17.91. NP+nom. V N2-j-ngp. (De) (Di) 
V = evakueerima (Valitsus evakueeris  ts ivi i l is ikud ranna lähe
dusest  s isemaale),  haarama (Sulane haaras koti  ukse tagant õla 
peale),  koristama (Peeter koristas oma asjad laualt  sahtl isse),  
pagendama (Reformatsioon pagendas mungad Tall innast  Saksa
maale)  ,  võtma (Külaline võt t is  kala l iual t  taldrikule)  jne.  
17.92. NP+nom. V N2+ngp. ((De) Di) 
V == hälvitama (Insener hälvitas kujutise vasakult  paremale),  
istutama (Laps istutas l i l le  kastist  peenrale),  sugema (Mees 
suges  juuksed eest  tahapoole)  jne.  
17.93. NP-f-nom. V N2+ngp. (De) (Dt2) (Di) 
V = pillama (Peeter pi l las tangid käest  põrandale),  tõstma 
(Peeter tõst is  kohvri  võrgust  pingile).  

17.94. NP -j-nom. V (De) (Dt2) (Di) N2+ngp. 
V = lennutama (Kõrtsmik lennutas let i  tagant saali  ühe kura
di),  poetama (Peeter poetas omalt  poolt  kõnelusse sõna
kese) 

17.95. N'-fnom. V N2-f-ngp. (Di) 
V = aheldama (Zeus aheldas Prometheuse kalju külge),  f iksee
rima (Aparaat f ikseerib vererõhu paberile),  jäädvustama (Rän
durid jäädvustavad oma vaatlused päevikutesse),  langetama 
(Naine langetas pea mehe rinnale),  paigaldama (Puusepp pai
galdas kaared lae alla),  soolama (Peeter soolas kalad tünni),  
talletama (Kirjanik talletab märkmed koolivihikutesse),  uputa
ma (Vaenlane uputas laevad jõesuudmesse) jne.  
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17.96. ISn-j-nom. V (Di) NVfngp. 
V = asutama (Keeleteadlased asutasid Tartu ülikooli  juurde 
Emakeele Seltsi),  avama (Ministeerium avas Haapsalus uue 
kooli),  läitma (Preester läit is  altari le  tule),  süütama (Peeter 
süütas  koldesse tule)  jne.  
17.97. ISP+nom. V1  (V2+da) N2+ngp. 
V 1  — laskma (Mängutoos laskis  tul la toreda valsi).  

17.98. W-fnom. V1  N2-j-ngp. (V2+tna) 
V 1  = mobiliseerima (Partei  mobil iseeris  oma li ikmed ehitusest  
osa võima), sugema (Peeter soeb juuksed läikima), suigutama 
(Laul suigutas lapse magama), .süütama (Peeter süütab lambi 
põlema). = 17.24 mobiliseerima puhul.  
17.99. ISM-j-norn. V1  N2-|-ngp. (De) (N3—[—iil.) (V2-j-ma) 
V 1  = mobiliseerima (Riik mobil iseerib noormehed tööpinkide ta
gant armeesse kodumaad kaitsma).  

17.100. N'+nom. V1  NVfngp. (De) (Di) (V2-fma) 
V 1  = kutsuma (Peeter kutsus sekretäri  eesruumist  kabinett i  aru 
andma), küünitama (Haige küünitas käe voodist  sahtl isse raa
matut võtma), sirutama (Mees sirutas laua tagant käe sahtl isse 
pri l le  võtma) 

17.101. N'4-nom. yi (Di) N2-j-ngp. (V2-|-ma) 
V 1  = püstitama (Kreeklased püsti tasid Delphisse mälestussamba 
võitu märgilsema). 

17.102. Nffnom. V1  N2-fngp. (V2-f-mast) \ 
V 1  — päästma (Peeter päästis  mehed hukkumast) = 17.13,17.71. 

18. N'-fnom. V N2-f-np.-fpl. 
V — ristitama (Naine rist i tas käed) 

19. W-f-nom. ja N2-|-nom. V N3-f-np.-f-pI. Saima ja Orvi  
vahetasid kleidid.  Vt. 166.2.  

20. N'-fnom. V N2-fgen. See männitukk on meie:  
20.1. W-fnom. V Na-f-gen. (oma) 
V = olema (See männitukk on meie oma) 

21.0. W-fnom. V N2-|-part. 
V = armastama (Rahvad armastavad rahu), arvestama (Uurija 
arvestab kli imat),  austama (Inimesed austasid juhatajat).  diskri
mineerima (Valged diskrimineerivad indiaanlasi),  harrastama 
(Peeter harrastab sporti),  igatsema (Geograaf igatseb avastusi),  
ironiseerima (Komöödia ironiseerib väikekodanlust),  isuma (Põh
jatihane isub rasva),  janunema (Näitleja janunes kuulsust),  jät
kama (Jaan jätkas õppimist),  kaapama (Poiss  kaapas jalga),  
kaelustama (Ema kaelustab lapsi),  kahetsema (Peeter kahetses 
oma tegu),  kandma (Jaan kandis eesrindlase märki) kannatama 
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(Peeter ei  kannata sugulasi),  kiiksutama (Poiss  kiiksutas ust) r  

kinnitama (Faktid kinnitavad professori  arvamust),  kõigutama 
(Mirjam kõigutas jalgu),  lagistama (Plika lagistas naeru),  loot
ma (Poiss  lootis  edu), mõistma (Arno mõist is  rehkendust,  Peeter 
mõist is  näit leja rahutust),  nõudma (Probleem nõuab lahendust,  
Romaani kirjutamine nõuab andekust),  ootama (Sõdurid ootasid 
pealetungi),  pahandama (Külaline pahandas perenaist),  parodee-
rima (Teos parodeerib detekti ivromaane),  puutuma (Kasakate-
salgad ei  puutunud kedagi),  patsutama (Peeter patsutas taskut),  
põlgama (Rahvas põlgas kaupmeest),  püüdma (Kass püüab kera),  
sall ima (Siinne inimene sall ib turiste),  sorima (Tüdruk sorib kir
ju),  suruma (Mihkel surus nuppu), teadma (Peeter teadis arst i  
nime), tundma (Ma tunnen teid),  tähistama (Puude read tähista
vad raja kulgu),  umbusaldama (Inimesed umbusaldasid fotoapa
raati),  uskuma (Jaan uskus muinasjuttu) uuristama (Laps uuris-
tas nina), vajama (Talent vajab teadmisi),  vajutama (Poiss  va
jutas nuppu), valdama (Peeter valdab saksa keelt),  valvama 
(Arhitekt  valvab plaani realiseerimist),  vihkama (Peeter vihkas 
Mihkli t)  vältima (Meister vält is  inseneri),  väärima (Raamat 
vääris  auhinda), ärritama (Mees ärri tas koera),  ülistama (Peeter 
ülistab loodust)  jne.  = 26.0 sorima puhul;  33.0 lootma puhul;  
33.0.  82.0 patsutama, suruma, vajutama puhul;  52.0 arvestama, 
kiiksutama puhul;  67.0, 99.0 valvama puhul;  67.0 igatsema, isuma, 
janunema puhul;  99.0 ironiseerima puhul;  275.0 lagistama, mõist
ma esimese näite puhul;  280 nõudma teise näite puhul.  

21.1. N'4-nom. V (N2-fin.) N3-fpart. 
V = hindama (Peeter hindas sõbras töökust),  järgima (Jüri  
järgis  sel les  asjas Jaani nõuandeid),  kehastama (Skulptor kehas
tas oma kujudes üldinimlikke mõisteid),  usaldama (Krist jan 
usaldas rahaasjades inimesi),  äratama (Jüri  äratas teistes  kaas
tunnet)  jne.  = 21.50 hindama, äratama puhul.  
21.2. N'-[-nom. V N2-j-part. (N3-f-in.) 
V = abistama (Sõber abistas Jaani matemaatikas,  Vald abistas 
naist  elatise hankimises),  aitama (Peeter aitas sõpra vene keeles,  
Peeter aitas sõpra kodustes töödes),  jäl jendama (Poiss  jäl jendas 
isa),  kahtlustama (Politsei  kahtlustas leidurit  kuriteos),  toetama 
(Naine toetas meest  tema ettevõttes),  usaldama (Naine usaldas 
Lead sel les  küsimuses) jne.  = 21.26, 21.51 abistama teise näite,  
aitama teise näite puhul.  
21.3. N'-}-nom. V (De) (Dt2) N2-f-part. (N3+in.) 
V = konsulteerima (Professor konsulteeris  assistenti  sel les  küsi
muses),  süüdistama (Preestrid süüdistasid f i losoofi  jumalateotu
ses)  jne.  
21.4. N'4-nom. V (N2+el.) N3-fpart. 
V = aimama (Mees aimas tuli ja näoilmest  paha), kogema (Pee
ter koges eelnenust  suurt  masendustunnet),  taipama (Mees taipas 
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näoilmest  vastase kavalust),  tegema (Moor tegi  tühjast  asjast  
kära)  jne.  

21.5. NP-J-nom. V N2-)-part. (N3-j-el.) 
V = alustama (Uurija alustas aretustööd sobivatest  isenditest),  
raputama (Jüri  raputas Jaani õlgadest),  tundma (Jaak tundis 
Türgimaad haaremilugudest) = 21.35 alustama puhul. 
21.6 ja 21.7. NP -j-nom. V (N2-fall. = N2+gen. jaoks) 

(N3  ei.) N4  :  part. 
V = haistma (Pank haistab endale et tevõttest  kasu),  saama 
(Tehas sai  et tevõttest  kasumit).  

21.8. NH-nom. V (De) (N2+el.) N3+part. 
V = kõmmutama (Sõdur kõmmutas künka tagant kahurist  tanke),  
põmmutama (Sõdur põmmutas kahurist  tanke),  tabama (Sõdu
rid tabasid mäenõlvalt  miinipildujast  vastase staapi).  

21.9. NP -j-nom. V (De) (Dt2) N2-f-part. (N3+el.) 
V = informeerima (Peeter informeeris  Tall innast  juhtkonda 
uutest  otsustest)  

21.10. N'-j-nom. V (N24-alI.) N 3-j-part. 
V = asendama (Kuulmine asendab neile olendeile nägemis
meelt),  näitama (Professor näitas külalistele laboratooriumi),  
rakendama (Teadlane rakendas sel lele seosele uut meetodit),  rek
laamima (Tehas reklaamib oma looteid),  sünnitama (Katse läbi
viimine ei  sünnitanud Peetri le  raskusi),  tekitama (Külaline teki
tas pererahvale tüli,  Üle jõe ujumine ei  tekitanud Peetri le  ras
kust),  tutvustama (Stend tutvustab külalistele tehase saavutusi),  
tähendama (Paar sammu tähendab haigele tõsist  raskust;  Tööst  
i lmajäämine tähendas meile eluasemest  i lmajäämist),  õpetama 
(Isa õpetab pojale matemaatikat) jne.  = 21.25 asendama puhul;  
21.25, 21.61 rakendama puhul;  213.0, 221.0 tutvustama puhul;  
279.1 sünnitama, tekitama teise näite puhul;  285.1 tähendama 
teise näite puhul.  

21.11. NP -j-nom. V N2-fpart. (N3— j—all.) 
V == eelistama (Vanaisa eelistas hoonukest  Karli  tervele Arnole),  
esitlema (Krahv esi t les  noormeest  kuningale),  i lmutama (Valge 
daam ilmutas end öövahile) 

21.12. NP -j-nom. V (N2+all.) (N 3-j-abi.) N4+part. 
V = meenutama (Kreem meenutas Peetri le  lõhnalt  maasika-
seepi). — 21.18. 

21.13. NH-nom. V (N24-abl.) (N 3-j-all.) N4+part. 
V = lootma (Peeter lootis  ametnikult  endale teateid),  nõudma 
(Demonstratsioon nõudis valitsuselt  töölistele tööd), soovima 
(Tüdruk soovis  Peetri l t  endale last),  vajama (Peeter vajab direk
torilt  avaldusele allkirja) jne. = 21.17 
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21.14. Ni-fnom. V (De) (Dt2) (N2+abl.) (N3+alI.) N4+part. 
V = anuma (Naine anus pojalt  endale toetust), manguma (Poiss 
mangus kontorist  ametnikelt  endale vastutulelikkust) jne. 
21.15. ISP-J-nom. V (N2+all.) (N3-}-tr.) N4-j-part. 
V = serveerima (Perenaine serveeris  külalistele eelroaks või
leibu) .  

21.16. ISP-J-nom. V (N2—|—all.) (NVj-kom.) N4-{-part. 
V = teenima (Mees teenis  perele puulõikusega ülalpidamist).  

21.17. ISP.-l-nom. V (N2-[-gen. käest) (N3-f-all.) N4-f-part. 
V = lootma (Peeter lootis  ametniku käest  endale teateid), nõud
ma (Demonstratsioon nõudis valitsuse käest töölistele tööd), soo
vima (Tüdruk soovis  Peetri  käest  endale last),  vajama (Peeter 
vajab direktori käest avaldusele allkirja) jne. = 21.13. 

21.18. lVT-f-norn. V (N2—|—all.) (N^-fgen. poolest) N4-|-part. 
V = meenutama (Tähed meenutasid tal le vormi poolest  gooti  
kirja) = 21.12. 

21.19. NP+nom. V (De) (Dt2) (N2+all.) N3
;-f-part. (N4+kom.) 

V — argumenteerima (Kõneleja argumenteerib kõnetoolist  oma 
väidet  vi idetega uurimistulemustele),  motiveerima (Peeter moti
veeris  kuulajaile oma otsust  sooviga erapooletuks jääda), õigus
tama (Peeter õigustab oma tegu vajadustega).  

21.20. lSP+nom. V (De) (N2+all.) (Di) N3+part. 
V = igatsema (Linda igatseb endale autot),  soovima (Haige 
soovib kodunt endale öökapile vaasi),  tahtma (Arno tahtis  endale 
uut sulepead).  

21.21. ISP-fnom. V (De) (Dt2) (N2-fall.) (Di) N3+part. 
V = ajama (Jüri  ajas autokastist  naistele lori),  jagama (Proua 
jagas pakkijatele käske),  kaebama (Taat kaebas voodist  arst i le  
valusid),  kiitma (Jüri  kii t is  vanemaile lapse nime), kurtma (Tütar 
kurtis  läbi  s i lmavee emale oma õnnetust),  puhuma (Valvur puhub 
tornist  iga ilmakaare suunas pasunat) jne. 

21.22. N'-(-nom. V (De) (Dt2) (N2-|-all.) N3-)-part. 

V = hööritama (Naine hööritas ukse pealt  meestele puusi),  näi
tama (Teener näitas trepil t  meestele teed),  raputama (Tütarlaps 
raputas poisi le  pead), valgustama (Peremees valgustas trepil t  
koridori),  välgutama (Neeger välgutas küsit lejale hammaste-
rida) jne. Vrd. 21.72 höörilama puhul. 
21.23. IVP+nom. V (De) (Dt2) N2+part. (N3+all.) 
V = ergutama (Peeter ergutas pukist  hobust  jooksule),  manitse
ma (Taavet manitses naisi  meeleparandusele),  sundima (Mees 
sundis hobust  kiiremale käigule),  õhutama (Jaan õhutas Peetri t  
lööle).  = 21.83. 
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21.24. N!+nom. V (N2-fall.) (Di) N^+part. 
V = vajama (Jüri  vajab endale töökotta abil is t).  

21.25. N^nom. V (N2+ad.) NVfpart. 
V = asendama (Kuulmine asendab neil  olenditel  nägemismeelt),  
harjutama (Peeter harjutas viiuli l  heliredeli t),  katsetama (Oku
pandid katsetasid vangidel  tsüklongaasi),  kontrollima (Arst  kont
roll is  koertel  preparaati).  lubama (Haav ei  luba mul pingutust),  
proovima (Timukas proovis vangidel oma osavust) rakendama 
(Nad rakendasid loomadel kunstl ikku valikut),  segama (See sele
tus ei  seganud ajakirjandusel  kära tõstmist),  takistama (Vihm 
takistas inimestel  tee jätkamist) jne. 21.10 asendama puhul; 21.52 
katsetama, kontroll ima, proovima puhul 21.10, 21.61 rakendama 
puhul;  275.1, 275.5 lubama puhul;  325, 326 segama, takistama 
puhul. 
21.26. NP+nom. V N2+part. (N3+ad.) 
V = abistama (Vald abistas naist  elatise hankimisel),  aitama 
(Peeter aitas sõpra töö kirjutamisel),  märkama (Kunstnik oli  seda 
i lmet märganud suurnikel),  segama (Laps segab taati  vanade 
aegade meenutamisel),  täheldama (Kunstnik täheldas seda joont 
talumeestel) jne. = 21.2, 21.51 abistama, aitama puhul; 21.51 
märkama, segama, täheldama puhul. 
21.27. NP+nom. V (N2-|-abI.) N3-j-part. 
V = (eeldama (Taktitunne eeldab meil t  teise inimese mõistmist),  
kohtama (Jaani plaan kohtas kaaslastelt  vastuseisu), küsima 
(õpetaja küsis  Peetri l t  matemaatikat),  leidma (Ettepanek leidis  
juhatuselt  tunnustust).  nõudma (Söötmine nõudis tali tajalt  täp
sust),  ootama (Veera ootas mehelt  tegusid) taotlema (Majarah
vas taotleb elamutevalitsuselt  remonti) jne. = 21.55 küsima puhul; 
21.58 kohtama, leidma, ootama puhul. 

21.28. INP-pnom. V (N2-j-abl.) (N3-|-gen. eest) N4-f-part. 
V = nõudma (Peeter nõudis mehelt  töö eest  toi lu) jne. = 21.42. 
21.29. NP-|-nom. V (De) (N2-fabl.) N3-f-part. 
V = ihkama (Peeter ihkas Tall innast  sõbralt  kir ja),  ootama 
(Siimon ootas advokaadilt  vastust).  = 21.56. 

21.30. ISP+nom. V (De) (Dt2) (N2+abl.) N3-fpart. 
V = küsima (Peeter küsis  läbi  luugiava külalisel t  tema soovi),  
pärima (Kelner päris külaliselt  tema soovi).  = 21.57 

21.31. ISP-pnom. V N2-}-part. (N3-f-ess.) 
V = alustama (Peeter alustas tööd lukksepana).  

21.32. ISP-j-nom. V N2-{-part. (N3-|-tr.) 
V = kiitma (Jaan kiidab Mihkli t  tubliks meheks),  pruukima (Me
hed pruukisid vi ina elumõnu tõstmiseks) siunama (Peeter s iunas 
ennast  harakaks),  vajama (Peeter vajab binokli t  looduse vaatle
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miseks),  ülistama (Maoorid ülistavad nende lapsi  maailma raja
jateks) jne.  

21.33. N^-norn. V N 2-j-part. (A+tr.) 
V = kiitma (Meister kiidab kingseppa kõige paremaks),  siunama 
(Peeter siunab sõpra rumalaks).  

21.34. NP-J-nom. V (De) (Di) N2+part. (N3+tr.) 
V = otsima (Krahv otsis  kõikjalt  kaardiväkke julgeid mehi muske
tärideks) .  

21.35. NP-j-nom. V N2-f part. (N3-|-kom.) 
V = alustama (Uurija alustas aretustööd sobivate isenditega, 
Mees alustas juttu köhatusega),  kostitama (Peremees kosti tas 
külalist  konjakiga),  petma (Naine petab meest  armukesega).  
toitma (Linnud toidavad poegi  sääskedega), tähistama (Kauba
sadam tähistas aastapäeva töövõitudega), uurima (Bioloog uuris  
muda mikroskoobiga),  võõrustama (Peremees võõrustas sõpru 
koduõllega) jne. = 21.5 alustama esimese näite puhul. 
21.36. NP-|-nom. y (N2-|-kom.) N 3-j-part. 

NP-f-nom. ja N2-fnom. V N^-fpart. 
N-j-nom .-j-pl. V N3+part. 

V = mängima (Mart mängis  Jüriga tennist,  Mart  ja Jüri  män
gisid tennist,  Poisid mängisid tennist)  

21.37. NP-jnom. V N2-]-part. (N 3-j-gen. eest) (N 4-j-kom.) 
V = autasustama (Presiidium autasustas sõdurit  vapruse eest  
medaliga) karistama (Kohus karistas kirjanikku jumala teota
mise eest  rahatrahviga),  premeerima (Direktor premeeris  töölist  
heade töötulemuste eest  rahasummaga).  trahvima (Inspektor trah
vis  autojuhti  kiire sõidu eest  30 frangiga) 

21.38. NP-j-nom. V N2-}-part. (N 3-j-kom.) (N4-f-gen. vastu) 
V = kaitsma (Peeter kaitses daami oma seletustega süüdistuste 
vastu).  

21.39. NP-j-nom. V N2+part. (De) (N 3-j-kom.) 
V = hõõruma (Peeter hõõrus põlve eestpoolt  opodeldokiga),  
jootma (Ema jootis  last  kruusist  teega),  kiiritama (Füüsik kiiri
tab koobalt i t  neutronitega),  pommitama (Lennukid pommitasid 
linna fugasspommidega) jne. 

21.40. NP-j-nom. V (De) (Dt2) N2+part. (N3-fkom.) 
V = aasima (Peeter aasis  voodist  sõpra sel le  looga),  manama 
(Uksehoidja manas külalist  ebatsensuursete sõnadega), narritama 
(Peeter narritas sõpra sel le  nimega), õnnitlema (Peeter õnnit
les sõpra pika oodiga) jne. 

21.41. NP-j-nom. V N2+part. (N 3-j-gen. eest) 
V = kaitsma (Teadlane kaitses inimkonda sõja eest),  nuhtlema 
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(Ema nuhtleb last  valetamise eest),  peitma (Naine peit is  sõdurit  
otsi jate eest),  varjama (Kogu pere varjas teadet  isa eest).  

21.42. NP-fnom. V (N2-fgen. käest) (N3-fgen. eest) N4-{-part. 
V = nõudma (Peeter nõudis mehe käest  töö eest  toi tu) jne.  = 
21.28. 

21.43. NP-fnom. V N2-fpart. (De) (N3f-gen. eest) 
V = varjama (Hõbepajud varjasid maja jõe poolt  võõra pilgu 
eest)  

21.44. ja 21.45. N]-|-nom. V {N2+part. (De) v N3-fgen. 
eest — N3-f gen. vastu} 

V = kaitsma (Pronksvõred kaitsevad uksi  alt  skorpionide eest,  
Tamm kaitseb lahte tormilainete vastu) 

21.46 ja 21.47. NP-fnom. V N2+part. (De) (N3-fgen. eest = 
N3-f gen. vastu) 

V = kaitsma (Tööline kaitseb oma keha kuumuse eest,  Tööline 
kaitseb oma keha kuumuse vastu) 

21.48. [SP-fnorn. V (De) (Dt2) {N2-fpart. v N3-fgen. eest} 
V = hoiatama (Ema hoiatas rõdult  lapsi  autode eest,  Poli tseinik 
hoiatas turiste väravate ees peatumise eest),  tänama (Peeter tänab 
toimetajat abi eest).  = 21.87 hoiatama teise näite puhul. 

21.49. N'-fnom. V (De) (Dt2) N2-fpart. (N3-fgen. eest) 
V = kiitma (Meister kii t is  laua tagant töölist  osavuse eest).  

21.50. NP-fnom. V (N2-fgen. juures) N3-f part. 
V = hindama (Peeter hindas sõbra juures töökust)  äratama 
(Jüri äratas teiste juures kaastunnet).  = 21.1. 

21.51. NP-fnom. V N2-fpart. (N3-fgen. juures) 
V = abistama (Pensionär abistab naist  koduste tööde juures),  
aitama (Pensionär aitas naist  koduste tööde juures), märkama 
(Kunstnik oli  seda ilmet märganud suurnike juures), segama 
(Laps segab taati  vanade aegade meenutamise juures), tähel
dama (Peeter täheldas huvi  suurenemist  koori juhtide juures) 
jne.  = 21.2, 21.26 abistama, aitama puhul;  21.26 märkama, sega
ma, täheldama puhul. 

21.52. NP-fnom. V (N2-fgen. kallal) N3-fpart. 
V = katsetama (Okupandid katsetasid vangide kallal  tsüklon-
gaasi),  kontroll ima (Arst  kontroll is  koerte kallal  preparaati),  
proovima (Timukas proovis  vangi  kallal  oma osavust)  = 21.25.  

21.53. NP+nom. V (N2+gen. kohta) N3-fpart. 
V = kasutama (Jaan kasutas sel le  mõiste kohta uut sõna), 
märkima (Autor märkis tegelaste kohta paar fakti),  tarvitama 
(Karjane tarvitas loomade kohta sõimunimesid) jne. 
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21.54. Ni-fnom. V (De) (Dt2) N2+part. (N3—gen. kohta) 
V — küsitlema (õpetaja küsit les  Jaani tema tegevuse kohta) = 
21.62, 21.66. 

21.55. NP-j-nom. V (N2-j-gen. käest) N3—part. 
V = küsima (õpetaja küsis  Peetri  käest  matemaatikat) = 21.27 

21.56. NP-j-nom, V (De) (N2-{-gen. käest) N3-f-part. 
V = ihkama (Peeter ihkas Tall innast  sõbra käest  kir ja) ootama 
(Siimon ootas advokaadi käest vastust) = 21.29. 

21.57. N'-(-nom. V (De) (Dt2) (N 2-f-gen. käest) N3-j-part. 
V = küsima (Peeter küsis  läbi  luugiava külalise käest  tema 
soovi), pärima (Kelner päris külalise käest tema soovi).  = 21.30. 

21.58. N]-{-nom. V (N2-f-gen. poolt) N3-|-part. 
V = kohtama (Jaani plaan kohtas kaaslaste poolt  vastuseisu),  
leidma (Soov leidis  üldist  vastuseisu, Ettepanek leidis  juhatuse 
poolt  tunnustust).  ootama (Jüri  ei  oodanud sõbra poolt  sel l is t  käi
tumist).  = 21.27 

21.59. NP-j-nom. V (De) (Dt2) N2-}-part. (N3-{-gen. pärast) 
V = arvustama (Naine arvustas meest  vigade pärast),  halvus
tama {Jaagup halvustas tüdrukut vaba käitumise pärast), kriti
seerima (President krit iseeris  ministri t  loiduse pärast).  

21.60. N'4-nom. v N2-{-part. (N3-f-gen. suhtes) 
V = desorienteerima (Kirjanik desorienteeris  rahvast  usu suh
tes) 

21.61. ISP-^nom. V (N2-f-gen. suhtes) N3^-part. 
V = rakendama (Teadlane rakendas karja suhtes kunstl ikku 
valikut) = 21.10, 21.25. 

21.62. NP-^nom. V (De) (Dt2) N2-|-part. (N3-fgen. suhtes) 
V = küsitlema (Peeter küsit les  meest  tema tegevuse suhtes).  = 
21.54, 21.66. 
21.63. ISP-j-nom. V (N2-{-gen. vastu) N3- :  part. 
V = hauduma (Peeter haudus ülemuse vastu mingit  plaani),  
kasutama (Sakslased kasutasid Vene vägede vastu kloori), tar
vitama (Peeter tarvitas malaaria vastu akrihhiini)  

21.64. I^+nom. V N2+part. (De) (N34-gen. vastu) 
V = kaitsma (Väeosa kaitses kindlust  paremalt  poolt  tragunite 
vastu) 
21.65. N-, nom. V (N24-gen. üle) N3^-part. 
V = mõlgutama (Peeter mõlgutas uue leiu üle mõtteid),  vangu
tama (Peeter vangutas sõbra käitumise üle pead) 
21.66. NP+nom. V (De) (Dt2) N2+part. (N3-f-gen. üle) 
V — küsitlema (Jaan küsit les  Peetri t  Jüri  üle).  = 21.54, 21.62. 
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21.67. W+nom. V (De) N2-{-part. 
V = juhtima (Kapten juhtis  tornist  kahurituld),  kuulama (Peeter 
kuulas raadiost  muusikat).  maitsma (Peeter maitses klaasist  
veini),  peksma (Sookailud peksavad kahelt  poolt  naise paljaid 
sääri),  puutuma (Haamer puutus paremalt  katet),  tonksama (Kala 
tonksab tagant mehe sääri)  jne.  = 96.2 ja  97.2 peksma, puutuma, 
tonksama puhul.  

21.68. W+nom. V N2+part. (De) 
V = aitama (Noormees aitas daami küünarnukist),  haavama 
(Kütt  haavas metssiga jalast),  ihoidma (Peeter hoidis  õl lekannu 
sangast), jätkama (Detektiiv jätkas otsinguid maja juurest), kõbi-
ma (Peeter kõbis  paati  põhja alt),  näpistama (Jüri  näpistas tüd
rukut põsest),  puudutama (Valvur puudutas lamajat õlast),  toe
tama (Noormees toetas daami kaenla alt),  sügama (Vanam.ees 
sügas koera kõrva tagant) jne.  = 21.76 haavama puhul;  249 
hoidma puhul. 

21.69. NP+nom. V (De) (Di) N2+part. 
V = eraldama (Taimed eraldavad lehtedest  õhku hapnikku), 
eritama (Vetikad eri tavad vette mürgist  ainet)  

21.70. NP+nom. V N2+part. (De Di) 
V = loopima (Tuul loobib pi lve ühest  kohast  teise),  pil lutama 
(Lained pil lutasid laeva madalikult  madalikule) 

21.71. NP+nom. V N2+part. ((De) Di) 
V = keerama (Peeter keeras lüli t i t  vasakult  paremale),  käänama 
(Meister käänas kraani paremale),  l i igutama (Peeter l i igutab kätt  
soovitud suunas),  pöörama (Mees pööras võti t  vasakule).  

21.72. NP+nom. V (De) (Dt2) (Di) N2+part. 
V = ajama (Ahi ajab läbi  ukse tuppa vingu),  heitma (Laternad 
heitsid väljast  tuppa valgust),  hööritama (Naine hööritab ukse 
pealt  meeste poole puusi),  pritsima (Mees pri tsis  suust  sülge),  
vibutama (Noormees vibutas trepilt  auto poole rusikat) jne. Vrd. 
21.22 hööritama puhul. 

21.73. NP+nom. V N2+part. (De) (Dt2) (Di) 
V ,= müksama (Valvur müksas meest  sel ja tagant ribidesse),  
tabama (Noormees tabas vastast  käsivarde),  taguma (Peeter 
tagus meest  selga),  togima (Poiss  logis  isa ribide vahele),  tonk
sama (Peeter tonksas sõpra vastu õlga) jne.  = 243.1 müksama, 
taguma, togima, tonksama puhul.  

21.74. NP+nom. V N2+part. (Dt) ((De) Di) 
V = ajama (Koer ajab jälgi  aia juurest  metsaservani).  jälgima 
(.Peeter jälgis  võõrast  raudteejaamani),  jäl itama (Kalad jäli tavad 
saaki kaldani),  veeretama (Jõgi  veeretas oma vooge mööda lagen
dikku mereni) 
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21.75. Ni+nom. V (De) (Dt2) N2-fpart. 

V = haistma (Peeter haistab ukselt  praelõhna), imetlema (Turis
t id imetlesid autost  mägesid),  jälgima (Valvur jälgis  rõdult  lae
vade l i ikumist),  kõnetama (Võõras kõnetas trepil t  uksehoidjat),  
märkama (Valvur märkas tornist  laeva), seirama (Inimesed seira
sid rõdult  rongkäiku), seletama (Silm seletas si i t  läbi  akna mäge
sid),  sihtima (Poiss sihib jalgrattalt  teeveeri),  uurima (Peeter 
uurib tornist  taevast).  vaatama (Peeter vaatas üle pri l l ide küla
l ist),  vaatlema (Valvur vaatles tornist  lahingut),  vahtima (Taat 
vahtis  läbi  võre lõukoera) jne.  — 33.12, 81.1, 82.3 vaatama, vah
tima puhul. 

21.76. NP-f-nom. V N 2-j-part. (Di) 
V = avardama (Peremees avardas aeda metsa suunas), haavama 
(Kütt  haavas metssiga jalga),  kergitama (Tütarlaps kergitas 
kulmu kõrgemale) .  peksma (Kallaletungija peksis  meest  kõhtu),  
suudlema (Isa suudles poega põsele),  õiendama (Kiivitaja õiendab 
pead ettepoole) jne. = 21.68 haavama puhul. 

21.77. INP-Lnom. V (Di) N2+part. 
V = kiirgama (Kõneleja kiirgas saali  kindlustunnet) laotama 
(Roosid laotavad tuppa külma aroomi),  levitama (Agentuur levi
tas- kõikjale uudist),  õhkuma (Kolle õhkub tuppa sooja) = 32.2 
kiirgama, õhkuma puhul.  

21.78. N1  -nom. V N2+part. (Di Di) 
V = longutama (Peeter lõngutas l inki  üles-alla) pil lutama 
(Tuul pi l lutas lehti  s i ia ja s inna), väärutama (Paabulind vääru-
tas pead si ia-sinna) 

21.79. NP+nom. V1  (N2+all.) N3-f-part. (V2+da) 
V 1  = andma (See mõte andis Peetri le  jõudu tööd rühmata),  pak
kuma (Peeter pakkus mehele kardinaid müüa).  

21.80 ja 21.81. NP-j-nom. V1  (N2-[-abl. = N2-f-gen. käest) 
N3+part. (V2+da) 

V 1  i= küsima (Konduktor küsis  reisi jalt  pi let i t  näha).  

21.82. NP+nom. V1  N2+part. (V2+ma) 
V 1  — nihutama (Ema nihutas last  edasi  astuma), stimuleerima 
(Valitsus st imuleeris  leidureid looma). 
21.83. NP+nom. V1  (De) (Dt2) Nl2+part. (V2+ma) 
V 1  = ergutama (Peeter ergutas hobust  jooksma), julgustama 
(Peeter julgustas lava tagant tütarlast  laulma), keelitama (Major 
keeli tas senaatorit  sõna võtma), manitsema (Peeter manitses 
sõpru naerupahvakul maha suruma).  mõju(s)tama (Ema mõjutas 
poega, Ema mõjutas poega minema), sundima (Mees sundis 
hobust  kiiremini käima), õhutama (Jaan õhutas Peetri t  edasi  
rääkima) jne.  = 21.23 ergutama, manitsema, sundima, õhutama 
puhul. 
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21.84. N1  f-nom. V1  N2+part. (V2-j-mas) 
yi = kohtama (Peeter kohtas tuttavat s isse astumas hotel l i),  
kujutama (Skulptor kujutab Vanemuist kannelt  mängimas), tund
ma (Kapten tundis tuult  puhumas) jne. = 21.88 tundma puhul. 

21.85. NP-f-nom. V1  (De) (Dt2) N2-fpart. (V2+mas) 
V* •= märkama (Peeter märkas läbi  akna ahju küdemas).  
nägema (Poiss nägi läbi lehtede kärnkonna pingil  istumas), sil
mama (Nooruk silmas aadlikku kaaslastega vestlemas) jne. = 
21.89. 
21.86. lNP+nom. V1  N^+part. (V2-fmast) 
V 1  = eksitama (See asjaolu ei  eksita Peetri t  kõigi l  kätt  pigista
mast),  pidurdama (Laiskus pidurdas inimesi  tal le kir jutamast),  
segama (Peeter segas arst i  töötamast).  

21.87. NP-j-nom. V1  (De) (Dt2) N2+part. (V2+mast) 
V 1  = hoiatama (Politseinik hoiatas autost  turiste väravate ees 
peatumast).  = 21.48. 

21.88. W-j-nom. V1  N2-f-part. (V2-f-vat) 
V 1  = tundma (Kapten tundis tuult  puhuvat) = 21.84. 

21.89. N'-f-nom. V (De) (Dt2) N2+part. (V2+vat) 
V 1  = märkama (Peeter märkas aknast  kaaslasi  ukse poole l i iku
vat), nägema (Peeter nägi eemalt tütarlast tantsivat), silmama 
(Nooruk silmas aadlikku kaaslastega vestlevat) = 21.85. 

21.90. N'1-nom. V (De) (Dt2) (N2+aII.) (Di) N34~part. (KL) 
V = kiitma (Kõik kiidavad meile Peetri t,  et  ta on hea remondi
mees) .  s iunama (Peeter siunas voodist  vanameest,  et  vaata mis
sugune ta on).  

21.91. lSP+nom. V (De) (Dl2) N2+part. (KL) 
V = anuma (Eit  anus jumalat,  et  see andestaks tal le),  keelita
ma (Peeter keelitas omanikku, et  see laeva ära kindlustaks), noo
mima (Kolleegid noomisid Jaani,  et  miks ta ei  hakka mälestusi  
kir jutama), süüdistama (Taavet süüdistas bürood, et  see ehitu
sele tähelepanu ei  pööra),  usutlema (Mehed usutlesid Peetri t,  
mis inimene ta on),  veenma (Advokaat veenis  Peetri t,  et  teda ei  
saa karistada),  ähvardama (Mees ähvardas Peetri t,  et  ärgu ta 
oma nina kuhugi toppigu) jne. 
22.0. NP-j-part. V N2+nom. 
V — asustama (Saart  asustasid neegrid),  ehtima (Naist  ehtisid 
kall iskivid),  huvitama (Peetri t  huvitas pedagoogika, Peetri t  huvi
tas sel le  nägemine, mis edasi  saab), iseloomustama (Ajastut  ise
loomustab tootmise kiire kasv),  katma (Nõlvakut katsid vi inapuu 
väädid),  kaunistama (Kuube kaunistavad narmad), läbima (Nende 
suhteid läbib arusaamise vaim), ootama (Sekretäri  ootas eba
meeldiv kõnelus),  tabama (Kirjanikku tabas ebaõnn), toitma (Apa
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raati  toidab t i l luke patarei),  valdama (Peetri t  valdas rõõm), 
valitsema (Asumaad vali tses kuberner),  varjutama (Kogu romaani 
varjutab see ebakõla),  ähvardama (Peetri t  ähvardab karistus),  
üllatama (Peetrit  üllatas aias elusa põdra nägemine) jne. = 100 
valitsema puhul; = 278 huvitama teise lause ja üllatama puhul. 
22.1. NP+part. V (De) N2+nom. 
V = kirjama (Nõlva kirjab valge rist ikhein),  piirama (Kõrgen-
dikuala piiravad idast  rabad), raamima (Lumevalle raamis sula-
vesi),  ääristama (Kaldavett  ääristavad niidud) ümbritsema (Mäe-
nukki ümbritseb soo) jne. 

23. N+part. V A+part. 
V = leiduma (Inimesi  leidub mitmesuguseid),  olema (Inimesi  on 
igasuguseid).  

24.0. NP+nom. V N2+iiI. 
V = astuma (Töölised astusid võit lusse isevali tsuse vastu) jagu
nema (Elanikud jagunesid kahte leeri),  jääma (Laps jäi  leetri
tesse),  kasvama (õu kasvas umbrohtu),  kiinduma (Jüri  kiindus 
lapsesse),  kuuluma (Kaelakee kuulub kuuendasse sajandisse),  
langema (Jüri  langes nukrameelsusesse),  laskuma (Mees laskus 
vaidlustesse naabriga), lõikama (Side lõikab nahasse), lülituma 
(Uustulnukad lüli tusid majandusellu),  mähkuma (Mäetipp mäh-
kus pilvedesse),  mässuma (Terrassid on mässunud väänkasvur 
desse),  nakatuma (Laps nakatus mumpsi),  puutuma (See asi  ei  
puutu teisse),  sukelduma (Noormees sukeldus pealinna kunsti
el lu),  sulama (Saan sulas uttu),  sööbima (Mustusekiht  sööbis  
materjalisse), süüvima (Peeter süüvis asja sisusse), uppuma 
(Linn upub rohelusse), uskuma (Peeter uskus sõbra aususse) jne. 
— 45.0 jagunema puhul;  88 mähkuma, mässuma, sööbima, uppu
ma, uskuma puhul. 

24.1. NP+nom. V {(De) Di v N2+ill.} 
V = asetuma (Peeter asetus seina äärest  ukse ette valvesse),  
asuma (Noormees asus ukse juurde kaitseasendisse),  langema 
(Naine langes tugitooli  minestusse).  

24.2. INP+nom. V1  N2+ill. (V2+ma) 
V 1  = astuma (Noormees astus kaubanduskooli  õppima) 

25. NP+ill. V N2+np. 
V = hakkama (Taaveti  kõrva hakkab tuttav hääl,  Taaveti  kõrva 
hakkab tuttavaid hääli),  l isanduma (Kollektsiooni l isandus uus 
autograaf),  põimuma (Töödesse põimub nukrust),  segunema (Tead
lase käsitlusse seguneb kuivust) jne. 
26.0. N'+nom. V N2+in. 
V = avalduma (Erandlikkus avaldub taime välimuses),  kajas
tuma (Uus seisukoht kajastub seadusandluses),  käima (Peeter 
käis  kasukas),  olema (Erinevus on materjalis,  Käsikiri  on ladina 
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keeles,  Peeter ol i  kindrali  käsutuses),  orienteeruma (Peeter orien
teerus üksikasjades) f  seisma (Tema süü seisis  vasturääkimises,  

seisis  grupijuhi käsutuses),  sisalduma (Programm sisaldus 
nel jandas punktis),  sorima (Tüdruk soris  kir jades),  veenduma (Ini
mene on veendunud oma jõus) jne. = 21.0 sorima puihul; 52.0 
käima puhul; 305 olema kolmanda 'näite ja seisma teise näite 
puhul. 
26.1. N'4-nom. V {Loe v N2-j-in.} 
V = olema (Miinid olid tee ääres virnas).  

27. W-f-in. V N2-|-nom. 
V = kehastuma (Maris  on kehastunud Jüri  naisideaal),  kõnelema 
(Pastoris  kõneleb kadedus),  prevaleerima (Kooliõpetuses preva
leerib intel lektuaalsus),  valitsema (Töö organiseerimises vali tse
sid juhuslikud tegurid),  virguma (Õpilases virgub vajadus öelda 
tõtt) jne. 

28. N'4-in. V N2-f-np. 
V = esinema (Süsteemi tali t luses esinevad häired, Süsteemi tali t
luses esineb häireid),  helisema (Kõneleja hääletämbris  heliseb nuk
rus).  kõlama (Vanakese hääles kõlas kibedust),  peituma (Poisis  
peitub riukaid),  pesitsema (Peetris  pesitses kahtlusi)  jne. 

29. N^-j-in. V N2-f-part. 
V = olema (Poisi  käitumises on arglikkust)  sisalduma (õhus 
sisaldub auru),  tunduma (Naise esinemises tundub närvil i
sust)  .  

30.0. N^+hom. V N2+el. 
V = elatuma (Elanikkond elatub kütt imisest),  hoiduma (Jüri  hoi
dub alkoholist,  Peeter hoidus tulistamisest),  hoolima (Mees ei  
hoolinud raskustest),  huvituma (Jaan huvitus margikorjamisesl),  
juhinduma (Revident juhindub eeskirjadest),  keelduma (Jüri  keel
dus abist,  Direktor keeldus ettepaneku vastuvõtmisest),  loobuma 
(Jaan loobus pärandusest,  Mehed loobusid otsimisest),  lähtuma 
(Teadlane lähtus katseandmetest),  olenema (Kuuldavus oleneb 
east),  pääsema (Peeter pääses uppumisohust,  Peeter pääses pikali-
lendamisesl),  sõltuma (Sagedus sõltub kiirusest),  teadma (Direk
tor teab sel lest  sündmusest),  tulema (Haigus tuli  külmetusest),  
tulvama (Tänav tulvab inimestest),  ' täituma (Süvend täitub 
veest),  vabanema (Jaan vabanes tüli tajast),  võõrduma (Linda 
võõrdus kirikust,  Poiss võõrdus tööst) jne. = 52.0 täituma puhul; 
289 hoiduma, keelduma, loobuma, pääsema, võõrduma teiste näite
lausete puhul; hoolima nõuab seda malli  eitavas lauses, vrd. 
238. 

30.1. N'4-nom. V (N2-{-part) N3+el. 
V = alarmeerima (Siksakid alarmeerivad uuri jat  sümptoomide 
i lmumisest),  tõmbama (Jaan tõmbas hobust  ohjadest).  
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30.2. NP-j-nom. V (N2+all.) N3+el. 
V = pasundama (Ajalehed pasundavad lugejaile sensatsioonist),  
teatama (Ajakirjandus teatab kõigi le tehtud otsustest)  

30.3. NP-fnom. V (De) (Di) (N2-faII.) N3+eI. 
V = raporteerima (Peeter raporteeris  Tall innast  direktori le 
kohustuse täitmisest),  teatama (Peeter teatas Tall innast  koju 
oma ärasõidust),  telegra.feerima (Saadik telegrafeeris  Londonist  
ministri le  oma lahkumisest).  

30.4 ja 30.5. NP-f-nom. V (N2-(-abI. = N2-f-gen. poolest) N3-)-eI. 
V = eralduma (Diivan eraldub värvitoonil t  muust  mööblist)  

30.6 ja 30.7. NP-f-nom. V (N2-f-abl. = N2-f-gen. poolest) 
N3+el. 

NP-f-nom. ja N3-(-nom. V {{N2-|-abl. = N2-f-gen. 
poolest} v N-fel.} 

N-j-nom.-f-pl. V {{N2-f-abl. = N^-j-gen. poolest} 
v N-j-el.} 

V = erinema (Suvila ei  erine välimuselt  naaber suvilast,  Meie 
suvila ja naabersuvila ei  erine välimuse poolest,  Suvilad ei  erine 
teineteisest).  

30.8. NP-f-nom. V {N2-f-el. v N3+tr.} 
V •= eralduma (Aerodünaamika eraldus hüdrodünaamikast  ise
seisvaks teadusharuks).  

31. N'-j—ei. V N2-|-nom. Ettevõttest  võidavad vaenlased. 

31.1. NP-f-el. V (N2-j-part.) N3-f-nom. 
V = võitma (Ettevõttest  võidavad kasu vaenlased).  
32.0. NP-f-el. V N2+np. 
V = arenema (Intri igist  areneb konfl ikt,  Ahvist  on arenenud ini
mene),  järelduma (Põhilausetest  järeldub mitmeid seisukohti),  
kajastuma (Igast  ta l i igutusest  kajastub kurbust),  kasvama (Poi
sist  kasvab mees),  kujunema (Noorukist  kujunes töömees),  kõla
ma (Sosinast  kõlab rõõmu), puhkema (Nupust  puhkeb õis),  paist
ma (Tujutsemisest  paistab tundehellust),  saama (Jürist  sai  Pauli  
surmavaenlane, Pojast  ei  saanud vara päri jat),  sirguma (Poisist  
s irgub mees),  tulema (Jaanist  tuleb hea sõdur),  võrsuma (Tai
mest  võrsus puu) jne.  = 2.2.29 kasvama, sirguma puhul;  2.2.29,  
2.2.70 arenema esimese näite puhul;  45.0 arenema teise näite,  
kujunema, puhkema, saama, võrsuma puhul.  

32.1. NP-f-el. V (N2-fall.) N3+np. 
V = jääma (Rassimisest  jäi  Peetri le  hea mulje),  koitma (Ette
võttest  koit is  Peetri le  kasu),  olema (Rohust  ol i  haigele abi),  
saama (Teadmiste omandamisest saab talle vajadus), siginema 
(Naljast  s igines Peetri le  pahandust),  tulema (Tööst  oleks tulnud 
perele kasu) jne. = 45.2 saama puhul. 
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32.2. NP-fel. V (Di) N2+np. 
V = eralduma (Kleveiidist  eraldus ruumi heeliumi) hoovama 
(Siidsall is t  hoovas tuppa kannikesearoomi) hõõguma (Lapsest  
hõõgus voodisse soojust),  kiirgama (Kõnelejast  kiirgas saali  
kindlustunnet),  kogunema (Kopikatest  koguneb sahtl inurka rubla
sid), kuhjuma (Luiteliivast on kuhjunud randa künkaid), õhkuma 
(Koldest õhkus tuppa sooja) jne. = 21.78 kiirgama, õhkuma puhul. 

33.0. N'4-nom. V N2-|-alI. 

V == alluma (Töökoda allub ülikooli le),  asuma (Zürii  asus tööde 
läbivaatamisele), eelnema (Kohtumine eelneb kõnelusele), halas
tama (Paula halastas Markusele),  juhtuma (Peeter juhtus kuri
teole,  Peeter juhtus ihnuskoile),  jääma (Auto jäi  invali idile),  
kuuluma (Järv kuulub l innale),  käima (Ost käis  isa rahakoti le),  
langema (Valik langes Jaanile),  lootma (Poiss lootis  edule),  
olema (Neljas rada on märkidele),  osutama (Naise ri ietus osu
tas kõrgele päritolule),  patsutama (Peeter patsutas taskule),  
pühenduma (Kunstnik pühendus loomisele),  saama (Summa sai 
r i igi le),  sattuma (Peeter sattus peitevarale,  Auto sattus miinile),  
suruma (Peeter surus päästikule),  toetuma (Peeter toetub autori
teedile),  tulema (Taavet  tuli  mõistusele,  Taavet  tuli  originaalsele 
mõttele),  vajutama (Poiss  vajutab nupule),  valmistuma (Peeter 
valmistub uue aasta vastuvõtmisele),  viima (Haigus viib idioot
susele).  viitama (Kõneleja viitas tehase kogemusele) jne. = 21.0 
lootma puhul; 21.0, 82.0 patsutama, suruma, vajutama puhul; 
35.0. 82.0 tulema teise näite puhul; 45.0, 286.0 valmistuma puhul; 
50.0 viima puhul; 63 jääma, olema puhul; 65 tulema esimese näite 
puhul;  81 .1, 82.0 juhtuma, sattuma teise näite puhul;  82.0 halas
tama, käima, langema ning juhtuma ja sattuma esimese näite 
puhul; 286.0 asuma puhul. 

33.1. N'4-nom. V (N2+ngp.) N3+all. 

V = asutama (Peeter asutas enese sõidule,  Peeter asutas sõidule),  
häälestama (Vaikus häälestas Peetri  mõtl ikkusele,  Ootus hääles
tas poisi  kõige erksamale vastuvõtule),  peibutama (Need momen
did peibutavad järeldustele) seadma (Tõnisson seadis enese 
minekule). — 286.1 asutama, seadma, häälestama teise näite 
puhul. 

33.2. N'4-nom. V (N2+el.) (De) {N3+all. v Di} (N4+ngp.) 

V = kirjutama (Poeg kirjutas sel lest  sündmusest  Moskvast  isale 
Tall inna kirja) 

33.3. ISP-l-nom. V (N2-fin.) N3-|-all. 

V = jõudma (Komisjon jõudis sel les  küsimuses õigele otsusele).  
lootma (Poiss  lootis  sel les  asjas isale) tuginema (Uurija tugines 
paljus oma kogemustele),  tulema (Peeter tuli  sel les  asjas õigele 
järeldusele).  •= 82.1 lootma puhul. 
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33.4. NP+nom. V (N2+abl.) N3+all. 
V = kanduma (Jutt  kandus poli i t ikalt  pesapall i le),  lülituma (Pee
ter lüli tus ühelt  töölt  teisele),  lükkuma (Töö valmimine lükkus 
kevadelt  sügisele),  minema (Varandus läks hooldajalt  lapsele),  
siirduma (Võim siirdus presidendilt  komiteele) jne. = 33.9, 76.1 
ja 76.2 minema, siirduma puhul. 

33.5 ja 33.6. NP-f-nom. V (De) (N2+abl. = N2+gen. käesl) 
{Di v N3+all.} 

V = jõudma (Paber jõuab keskusest  direktori  käest  osakonda 
meistri le),  minema (Kaebus läheb direktori l t  Tall innasse minist
ri le),  sattuma (Ettepanek sattus Jaanil t  Peetri le),  siirduma (Kaust  
siirdus esimehelt  sekretärile) jne. = 76.3 ja 76.4. 

33.7. NP-f-nom. V {N2+all. v N3+tr.} 
V = kõlbama (Sissejuhatus kõlbab raamatule järelsõnaks),  sobi
ma (Peet  sobib lammastele loiduks).  

33.8. NP-f-nom. V N2+all. (N3+kom.) 
V = reageerima (Koer reageerib valgusele haukumisega).  

33.9. NP-f-nom. V (N2+gen. käest) N3-f-all. 
V = minema (Varandus läks hooldaja käest  lapsele),  siirduma 
(Võim siirdus presidendi käest komiteele).  ,= 33.4, 76.1 ja 76.2. 

33.10. NP+nom. V (De) (Dt) N2-f-all. 
V == sööstma (Meeskond sööstis  kaevikuist  rünnakule) jne.  

33.11. NP+nom. V (De) {Di v N2+all.} 
V = helistama (Peeter helistas Tall innast  Leningradi professo
rile), kõlistama (Jaan kõlistas Tallinnast Tartusse sõbrale) jne. 

33.12. NP+nom. V (De) (Dt2) N^+all. 
V = näitama (Peeter näitas trepil t  tundmatule),  vaatama (Pee
ter vaatas üle pri l l ide külalisele),  vahtima (Taat vahtis  läbi  
võre koerale) jne-. = 21.75, 81.1, 82.3 vaatama, vahtima puhul; 
82.3 näitama puhul. 

33.13. NP+nom. V N2+all. (Dt) (Di) 
V = järgnema (Politseinik järgnes vargale mööda maanteed pea
linna) .  

34. NP+all. V N2+nom. 
V = juhtuma (Peetri le  juhtus vi lets  tuba), lugema (Ihnurile 
loeb ainult  raha), meeldima (Jaanile meeldib vaikus,  Helmutile 
meeldis  poodides käimine),  naeratama (Peetri le  naeratas õnn), 
sattuma (Peetri le  sattus vi lets  tuba), sobima (Naistele sobib 
suusatamine) .  trehvama (Jaanile trehvas uus masin) = 281, 
282 meeldima teise näite ja sobima puhul. 

35.0. NP+all. V N2+np. 
V = avanema (Rändajale avanes sünge pil t ,  Poistele ei  avane
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nud võimalust  reisida), eelnema (Heale päevale eelnes halbu 
päevi), järgnema (Kobarpilvedele järgnes halle pilvi),  jääma 
(Tassidele jääb ruumi, Lapsele jäävad tema mängud), kasvama 
(Meistri le  kasvab järglasi),  leiduma (Kastidele leidub ruumi),  
l i i tuma (Kirjale l i i tub õnnesoove),  meenuma (Peetri le  meenub 
huvitavaid fakte),  olema (Kastidele on ruumi),  saabuma (Peole ei  
saabu lõppu), seltsima (Kivihädale seltsib uusi hädasid), sündima 
(Peetri le  sündis ainult  poegi),  tekkima (Ajakirjale tekkis  kaas
töölisi),  tulema (Taaveti le  tuli  uus mõte) viirastuma (Peetri le  
vi irastus koletisi)  jne.  = 33.0, 82.0 tulema puhul;  38.0 tekkima 
ja avanema teise näite puhul; 54.0 l i i tuma, seltsima puhul; 59 
avanema esimese näite puhul;  64 jääma esimese näite puhul;  lei
duma, olema puhul. 

35.1. NP-J-all. V (N2+kom.) N3-}-nom. 
V = algama (Noorukile algas l innasiirdumisega uus elu).  
35.2. NH-all. V (De) N2-fnp. 
V = kerkima (Caesarile ol i  kerkinud senaatorite hulgast  järg
lane),  seltsima (Põõsalinnu kevadlaulule sel ts is  kusagil t  must-
rästa hüüe),  tõusma (Caesarile ol i  tõusnud senaatorite hulgast  
järglane).  = 54.2 seltsima puhul. 
35.3 ja 35.4. {Ni+all. v Di} V (De) (IS^+abl. = N2+gen. 

käest) N3+np. 
V = saabuma (Jaanile saabus Tartust  isalt  kiri),  tulema (Asu
tusse tuli  Tallinnast ministri  käest kiri).  = 42.1 ja 42.2. 

36. N'4-nom. V N^-j-ad. 
V = baseeruma (Laulud baseeruvad rahvaloomingul),  esinema 
(Aneemia esineb imikpõrsastel).  mängima (Kõneleja mängib kuu
lajate tunnetel)  olema (Torutehas on ehitamisel),  parasiteerima 
(Naar parasiteerib karplaste lõpustel),  peatuma (Kõneleja peatus 
uuel  teoorial),  põhinema (Teooria põhineb faktidel),  rajanema 
(Sügavtrükk rajaneb vastupidisel  põhimõttel)  jne. 
37. N !-|-ad. V N2;-|-nom. 
V = hakkama (Juhanil  hakkas hirm), olema (Klimil  on nõrk ter
vis),  puuduma (Loomadel puudub nägemismeel),  püsima (Adõ-
geelastel  püsisid külakogukonnad) .  Siin pole N 2  ka eituse korral 
partitiivis.  = 52.0 olema puhul (vrd. ka 16.0) 
38.0. N!+ad. V N2+np. 
V = arenema (Põrsastel  ei  arene aneemiat), avanema (Poistel  
ei  avanenud võimalust  reisida),  i lmnema (Solist idel  i lmnes hääl
dusvigu), kujunema (Helduril  ei  kujunenud oma arvamust), lasu
ma (Direktori l  ei  lasu sel les  asjas vastutust),  olema (Jaanil  on 
raamatuid, Lapsel  polnud isu),  sugenema (Kombinaadil  ei  suge
nenud häid suhteid naabritega),  tekkima (Jaanil  tekkis  soov 
laulda, Ajakirjal  tekkis  kaastöölisi),  tärkama (Eugenil  tärkas 
ideid) jne. = 35.0 avanema, tekkima teise näite puhul. 
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38.1. ja 38.2. NP+ad. V (N^—}—all. .= N2+gen. jaoks) N3-(-np. 
V = olema (Dekreedil  ol i  talurahvale suur tähtsus).  = 52.2. 
38.3. NP+ad. V' N2+np. (V2+da) 
V 1  = olema (Isal  polnud rahu paigale jääda, Arnol ei  olnud aega 
muule mõelda) 

39. N+ad. V A+nom. 
V = hakkama (Heinol hakkas igav),  olema (Arnol ol i  pi inlik).  

40. NP+ad. V N2+part. 
V 1  = jaguma (Sipelgal  jagub südidust),  jätkuma (Kardinali l  ol i  
jätkunud jultumust  rünnata magistraali),  leiduma (Noortel  lei
dub julgust  edasi  minna), olema (Kunstnikul ol i  annet).  

41. NP+nom. V N2+abl. 
V = olema (Põhiettekanne oli  direktori l t ,  Kiri  on isalt)  põlv
nema (Kiri  põlvneb araablastel t),  pärinema (Andmed pärinevad 
kirjanikelt),  tulema (Küsimus tuli  õpetajalt).  = 74 olema teise 
näite puhul; 86.0 olema esimese näite ja tulema puhul 
42. NP+abl. V N2+np. Poistel t  saabus vastus.  

42.1 ja 42.2. {De v NP+abl. — NP+gen. käest) V (Di) 
(N2+all.) N3+np. 

V = saabuma (Poistel t  saabus meile vastus),  tulema (Sõbralt  
tuli  mulle kiri) = 35.3 ja 35.4. 

43.0. W+nom. V N2+ess. 
V = avalduma (Vajadused avalduvad instinktidena), esinema 
(Kongress esines võimuorganina), kujutuma (Kõverad kujutuvad 
sirgetena), kummuma (Põlismets kummub katusena), kõrguma 
(Naftatorn kõrgub hiiglasena),  praktiseerima (Peeter praktiseerib 
arstina), talitlema (Organellid talit levad elunditena), tegutsema 
(Peeter tegutses ajakirjanikuna), toimima (Karl  toimib vahetali
tajana) jne. — 71 esinema, kujutuma, talit lema, toimima puhul. 

43.1. NJ+nom. V (N2+all.) N3+ess. 
V = näima (Inimesed näisid meile hiiglastena).  paistma (Ma
jad paistsid meile hurtsikutena), tunduma (Väide tundus kõigi le 
i lmse valena) jne. 

44.0. N+nom. V A+ess. 
V = avalduma (Ebanormaalne geen avaldus normaalsena), 
kummuma (Taevas kummub kõrgena), püsima (Ratsanik püsis  
majesteetl ikuna),  seisma (Kamber seisis  tühjana).  — 16.0 püsi
ma, seisma puhul. 

44.1. I^+nom. V (N2+all.) A+ess. 
V = kuulduma (Hääl kuuldus meile tuttavana), näima (Võõras 
näis  peremehele jutukana), paistma (Seinad paistsid mustadena) 
tunduma (Leid tundus meile imepärasena) = 16.1. 
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45.0. NP-j-nom. V N2+tr. 
V = arenema (Konn on arenenud kotkaks), hakkama (Rein 
hakkas lauljaks),  jagunema (Elanikud jagunesid kaheks leeriks),  
jääma (Jüri  jäi  poissmeheks),  kujunema (Nooruk kujunes töö
meheks),  olema (Ühinemine on arengu tulemuseks,  Tütar on 
ainsaks päri jaks),  osutuma (Tütarlaps osutus heaks pianist iks),  
puhkema (Nupp puhkeb kauniks õieks),  saama (Jüri  sai  Pauli  
surmavaenlaseks), siirduma (Lehtmets si irdub männikuks), val
mistuma (Ateljee valmistus hooajaks,  Inimesed valmistusid uue 
aasta vastuvõtuks), võrsuma (Taim võrsub puuks) jne. = 15.0 
olema puhul; 24.0 jagunema puhul; 32.0 arenema, kujunema, puh
kema, saama, võrsuma puhul; 33.0, 286.0 valmistuma teise näite 
puhul; 95.0 valmistuma esimese näite puhul. 
45.1. W-f-nom. V (N2-f-el.) N3-|-tr. 
V — arenema (Inimene on arenenud sinantroobist  kultuurinime
seks),  kerkima (Jüri  kerkis  osakonnajuhatajast  ministri  abiks),  
kujunema (Eesti  on kujunenud põllumajandusmaast  tööstus-
maaks),  muutuma (Džässmuusika muutub ajavii test  otsingute 
objektiks),  tõusma (Peeter tõusis  kaptenist  kindraliks).  

45.2. N^nom. V (N2-f-all.) N3-)-tr. 
V = jääma (Asi jäi  osavõtjatele mõistatuseks),  kujunema (Need 
ajad kujunesid Peetri le  õrnadeks mälestusteks),  käima (Suured 
l innud käisid t ihaseile kontvõõraiks),  muutuma (Viirus muutub 
geneetikule katseobjektiks,  Sõbra narrimine muutub Arnole har
jumuseks),  olema (Konverents  on kõigi le õpetl ikuks eelprooviks),  

saama (Teadmiste omandamine saab talle vajaduseks), = 15.1 
olema puhul; 32.1 saama puhul; 312 muutuma teise näite puhul. 
45.3. N]+nom. V {(De) Di v N2+tr.} 
V = lendama (Vaas lendas kapi otsast  põrandale kildudeks),  
minema (Tüdruk läks maalt  l inna teenijaks),  sattuma (Peeter 
sattus Võrumaale õpetajaks),  siirduma (Jaan si irdus büroost  
trusti  töödejuhatajaks),  tulema (Jüri  tuli  kauplusse müüjaks).  

45.4. * NP-f-nom. V {Di v N2—)—tr.} 
V = kõlbama (Peeter kõlbas tehasesse meistriks),  sohima (See 
mees sobib kolhoosi  traktorist iks),  sündima (Peeter ei  sünni kooli  
kasvatajaks).  

46. NP-f-tr. V N2+nom. 
V = jääma (Peetri  ülesandeks jääb külaliste kutsumine),  olema 
(Sõja põhjuseks oli  kuninga tapmine, Poeedi eesmärgiks oli  sone-
tipärja kirjutamine, Poisi  nimeks oli  Henrik) = 15.0 olema pu
hul; 275.0, 283 olema teise lause puhul; 283 jääma puhul. 
47.0. N+nom. V A-[—tr. 
V = jääma (Liikumine jäi  aeglaseks,  Kõrvalt  uba jäi  vaikseks),  
kujunema (Elu kujunes huvitavaks),  lööma (Vastane lõi  araks),  
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minema (Töö läks raskeks), muutuma (Vagun muutub jaheda
maks, Krõõda meel  muutub rahulikumaks),  osutuma (Raamat 
osutus heaks, Arengutendentside jälgimine osutus eluliseks), saa
ma (Inimesed said targaks,  Olukorra selgi tamine sai  vajalikuks),  
sündima (Hing sünnib uueks), tulema (Asi tuli  avalikuks), vär-
vuma (Leek värvus kollaseks) jne. .= 137 jääma teise näite ja 
muutuma esimese näite puhul; 284 saama teise näite puhul ja 
osutuma teise näite puhul. 

47.1. I^-f-nom. V (N2-j-ngp.) As-f-tr. 
V = lööma (Mõõga helk lõi  pimedaks, Mõõga helk lõi  vaataja 
pimedaks), tegema (Muusika tegi tüdruku kurvaks) jne. 

47.2. ISP+nom. V (N2-j-in.) (NVj-kom.) A-j-tr. 
V = jääma (Luigeta jäi  teivashüppes 4.40-ga teiseks),  platsee-
ruma («Spartak» platseerus kolmandaks),  tulema (Peeter tuli  
kaugushüppes kolmandaks).  

47.3. ISP-f-nom. V (N2--1—all.) A-j-tr. 
V = jääma (Helide maailm oleks jäänud talle l igipääsmatuks).  

47.4. N-fnom. V (De) A-f-tr. 
V = jääma (Sai jäi  seest  pehmeks),  kiskuma (Sein kiskus ühest  
otsast kõveraks), minema (Malle läks näost lapiliseks) .  muutu
ma (Nahk muutub servadest  hall iks),  paisuma (Soon paisus 
sõrme juurest  suureks),  saama (Püksisääred said alt  märjaks),  
tõmbuma (Peegel  tõmbus keskelt  uduseks),  vedama (Sein veab 
ühest otsast kõveraks) jne. 

47.5. N-f-nom. V1  A-j-tr. (V2+da) 
V 1  — minema (Töö läks Peetri le  raskeks teha) N-\-all .  kuulub 
adjektiivi raskeks juurde ja on sellest tingitud. 

48. N;-|-nom. V Num-|-tr. 
V = jagunema (Impeerium jagunes kolmeks),  minema (Arva
mused läksid pooleks,  Tee läks kolmeks).  

49. N'-j-tr. V N2+part. Kohalejõudmiseks kulus aega. 
49.1. NM-j-tr. V (N2-j-ad.) N3-j-part. 
V = kuluma (Kohalejõudmiseks kulus tal  aega),  piisama (Ehi
tamiseks ei  pi isa lal  materjali).  

50.0. INP+nom. V N2+term. 
V = jõudma (Protsess jõuab bioloogil is te piirideni.  Järg jõuab 
Peetrini),  küündima (Peetri  tegevus küündis ebaloomulikkuseni),  
ulatuma (Isetegevus ulatus iga nooreni),  viima (Korralagedus 
viis transpordi paralüseerimiseni).  = 33.0 viima puhul; 76.0 
jõudma teise näite puhul. 
50.1. ISP-f-nom. V (kuni) N2+term. 
V =  jõudma (Inimeste arv jõuab kuue mil jardini),  küündima 
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(Arv küünib kuni mil jardini),  ulatuma (Kahjud ulatusid kuni 
mil jardi  rublani) 

50.2. NP+nom. V (De) (kuni) N2+term. 
V = laiuma (Liivikud laiuvad metsa äärest  kuni väinani),  rippu
ma (Kardin ripub laest  maani),  ulatama (Juhtmed ulatusid akna
ni) jne. 

51. W+nom. V N2+abess. Peeter jäi  raamatuta.  

51.1. NP+nom. V (ilma) N2-]-abess. 
V = jääma (Kiri  jäi  i lma vastuseta),  olema (Peeter ol i  kuueta, 
Maja oli  i lma elaniketa).  

52.0. N'+nom. V N2+kom. 
V = arvestama (Juhatus ei  arvestanud koosoleku otsusega),  
asenduma (Rõõm asendus kahtlusega),  harjuma (Peeter harjus 
müraga), kiiksutama (Poiss  kiiksutas uksega),  kohanema (Orga
nism kohanes kliimaga), käima (Kiir käis nööpsaabastega), lep
pima (Vastaspool  leppis  kompromissiga),  manipuleerima (Ärime
hed manipuleerivad kapitalidega),  olema (Kiim oli  nõrga tervi
sega),  ootama (Mari ootab meheleminekuga), piirduma (Kõne
leja piirdus ühe näitega),  rahulduma (Saunamees rahuldus süli ta
misega),  seletuma (Ebakõla seletub iseloomude iseärasustega),  
soostuma (Jaan soostus mineviku unustamisega) sõbrutsema 
(Peeter sõbrutses hulgustega),  tegelema (Peeter tegeles f i losoo
fiaga), tutvuma (Professor tutvus laboratooriumiga), täituma 
(Tuba täitus violetse valgusega),  võitlema (Tüdruk võit les  pisara
tega), võrduma (Parsek võrdub 3,26 valgusaastaga) jne. = 21.0 
arvestama, kiiksutama puhul; 26 käima puhul; 30.0 täituma puhul; 
37 olema puhul. Vrd. soostuma puhul 286.0 ja olema puhul 
16.0. 

52.1. N'+nom. V (N2-|-in.) N3+kom. 
V = joonduma (Rahvas joondus oma töös armeega), nõustuma 
(Doktor nõustus sel les  küsimuses kolleegi  arvamusega), soli-
dariseeruma (Klubi solidariseerus vali tsusega) 

52.2. NP+nom. V (N2+all.) N3+kom. 
V = olema (Dekreet  ol i  talurahvale elulise tähtsusega) = 38.1 
ja 38.2. 

52.3 ja 52.4. NP+nom. V (De) (Dt2) (N2+all.) (N3+ail. = 
N3+gen. peale) N4+kom. 

V = vastama (Jaan vastas teisest  toast  Peetri  küsimuse peale 
ühe lausega) jne. Kui esineb jV 3+a//., siis  N 2 J

rall.  tavaliselt  
ei esine. 

52.5 ja 52.6. N !+nom. V (N2+abl. = N2+gen. poolest) 
N3+kom. 

V = sarnanema (Kivi  sarnanes vormilt  suure mardikaga), võist
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lema (Hein võist leb sel le  näitaja poolest  sõõdakapsaga), võrduma 
(Plahvatus võrdub tugevuselt  termotuumaplahvatusega).  
52.7. NP-f-nom. V (De) (Dt2) N2-{-kom. (N3-{-gen. pärast) 
V — kurjustama (Professor kurjustas laua tagant assistendiga 
hooletuse pärast),  kõnelema (Peeter kõneles direktoriga tähtsa 
asja pärast),  pragama (Kindral pragas läbi  akna seersandiga 
auto pärast),  ri idlema (Ema riidles minuga hil inemise pärast),  
rääkima (Peeter rääkis direktoriga),  taplema (Tuletõrjuja tap
les mehega lohakuse pärast)  jne.  = 52.8 kurjustama, kõnelema, 
rääkima puhul. 

52.8. NP+nom. V (De) (Dt2) N2-j-kom. (N3+gen. üle) 

V .= kurjustama (Professor kurjustas laua tagant laborandiga 
hooletuse pärast),  kõnelema (Peeter kõneles direktoriga tähtsa 
üle),  rääkima (Peeter rääkis läbi  akna direktoriga tähtsa asja 
üle).  = 52.7 

52.9. N'+nom. V {Loe v NIV|-kom.} 

V = rassima (Mihkel rassis  õues vankriga),  õiendama (Peeter 
õiendas pliidi ääres panniga). ,= 68.2 rassima puhul. 

52.10. N !+nom. V {Temp v N2+kom. v Loe} 

V = debüteerima (Kirjanik debüteeris  1956. aastal  oodidega 
noorteajakirjas).  

52.11. N'4-nom. V (De) N2-f-kom. 

V = kattuma (Vaas kattus väljastpoolt  vasekihiga),  pahtuma 
(Kaldakivid pahtusid vetikatega).  

52.12. N^nom. V (De) (Dt2) N2+kom. (KL) 

V = riidlema (Peremees ri idleb poisiga, et  see hil ines),  tõre
lema (Jaan tõreles pojaga, et  see magama ei heida) jne. 

52.13. W+nom. V {Mod v N2+kom.} 

V = väljenduma (Matemaatik väljendub konkreetselt  valemi
tega).  

53.0. N !+nom. V N2+kom. 
NP-f-nom. ja N2-j-nom. V 
N+nom.-fpl. V , 

V = amelema (Poiss  ameles plikaga, Poiss  ja pl ika amelesid,  
Noored amelesid),  kohtuma (Peeter kohtus sõbraga, Peeter ja 
Jaan kohtusid, Noored kohtusid),  ristlema (Rebase jäl jerida 
rist les  ränduri  teega),  ristuma (Kalevi  tänav ristub Riia täna
vaga, Kalevi ja Riia tänav ristuvad, Tänavad ristuvad), sarna
nema (Jaan sarnaneb Jüriga),  sobima (Peeter sobis  Jüriga, 
Peeter ja Jüri  sobisid,  Poisid sobisid).  tutvuma (Noormees tut
vus tütarlapsega) jne. 
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53.1. N^+nom. V N2-}-kom. (N34-in.) 
W-j-nom. ja N2-f-nom. V (N3-j-in.) 
N-|-nom.-|-pl. V (N3-)-in.) 

V = diskuteerima (Peeter diskuteeris  Jaaniga sel les  küsimuses,  
Peeter ja Jaan diskuteerisid sel les  küsimuses,  Noored diskutee
risid sel les  küsimuses),  jagelema (Peeter jageleb Jaaniga),  
polemiseerima (Kirjanik polemiseeris  kri i t ikuga mõnes punktis),  
võist lema (Kuningas võist leb kardinaliga julmuses),  ühtima 
(Arvamused ühtisid sel les  küsimuses) jne.  — 53.6 diskuteerima, 
polemiseerima puhul.  — 

53.2. N^+nom. V N2-f-kom. (N 3-j-el.) 
N'-J-nom. ja N2-{-nom. V (N3—)—ei.) 
N+nom.+pl. V (N3—)—ei.) 

V = jutlema (Peeter jutles  Jaaniga muusikast,  Peeter ja Jaan 
jutlesid muusikast,  Poisid jutlesid muusikast),  kõnelema (Kooli
õpetaja kõneles õpilastega moraalist),  lobisema (Peeter lobises 
sõbraga uutest  raamatutest),  rääkima (Direktor rääkis kesku
sega),  vestlema (Nooruk vest les  daamidega kirjandusest)  =53.6.  

53.3. N !-)-nom. V N 2-j-kom. (N3—(—tr.) 
N'4-nom. ja N2-f-nom. V (N3-|—tr.) 
N-j-nom.-f-pl. V (N3-}-tr.) 

V = liituma (Juhtkond l i i tus tehasega üheks tervikuks, Juht
kond ja tehas li i tusid üheks tervikuks, Asutused li i tusid), põi
muma (Pärimused põimuvad kirjeldustega),  segunema (Lasud 
segunesid põrgulärmiks),  seonduma (Hoone seondub raamatu
koguhoonega), ühinema (Nired ühinevad jõeks) jne.  

53.4. N^nom. V N2-f-kom. (N3+gen. pärast) 
NP-f-nom. ja  N2-j-nom. V (N3+gen. pärast) 
N-j-nom.-j-pl. V (N3-f-gen. pärast) 

V = kisklema (Muri kiskles Paukaga kondi pärast,  Muri  ja 
Pauka kisklesid kondi pärast,  Koerad kisklesid kondi pärast),  
konkureerima (Kaupmehed konkureerivad esikoha pärast),  naak-
lema (Narrid naaklesid).  nä<gelema (Lapsed nägelesid),  nääklema 
(Koerad nääklesid iga pala pärast),  purelema (Muri pureles 
Pollaga kondi pärast),  ri idlema (Taat ri idles eidega iga asja 
pärast,  Noored ri idlesid iga asja pärast),  tül i tsema (Mehed 
tüli tsesid järjekorra pärast),  ärplema (Poeg ärples isaga).  

53.5. NPi-f-nom. V N2-)-kom. (N3-|-gen. vastu) 
NP-j-nom. ja N2-f-nom. V (N3-f-gen. vastu) 
N-|-nom.-j-pl. V (N3-|-gen. vastu) 

V = ühinema (Kuningas ühines aadlikega kardinali  vastu) 

53.6. W-f-norn. V N2+kom. (N3 |-f-gen. üle) 
W-j-nom. ja N2-j-nom. V (N3r|-gen. üle) 
N'-f-nom.-f-pl. V (N3-f-gen. üle) 

V = diskuteerima (Peeter diskuteeris  Jaaniga sel le  küsimuse 
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üle,  Peeter ja Jaan diskuteerisid sel le  küsimuse üle,  Mehed 
diskuteerisid sel le  küsimuse üle),  jutlema (Peeter jutles  isaga 
muusika üle),  kõnelema (Kooliõpetaja kõneles õpilastega moraali  
üle),  lobisema (Peeter lobises sõbraga uute raamatute üle),  
polemiseerima (Kirjanik polemiseeris  kri i t ikuga mõne punkti  üle),  
vaidlema (Jaan vaidles Jüriga luule üle),  vestlema (Naised 
vest lesid moodide üle) jne.  = 53.1 diskuteerima, polemiseerima 
puhul; 53.2 jutlema, kõnelema, lobisema, vestlema puhul. 
54.0. NP+kom. V N2+np. 
V •=: kaasnema (Suure voolutugevusega kaasneb tugev magnet-
imli),  kaasuma (Ahenemisega ei  kaasu piiramist),  l i i tuma (Kir
jaga l i i tub õnnesoove),  seltsima (Kivihädaga seltsis  veehäda) 
jne. = 35.0 l i i tuma, sel tsima puhul. 
54.1. N'4-kom. V (N2+ad.) N3-(-np. 
V = olema (Kohvri  pakkimisega ei  ole Jaanil  kiiret,  Koristaja
tega on häda).  

54.2. W-j-kom. V (De) N2-}-np. 
V = seltsima (Põõsalinnu kevadlauluga seltsis  kuskil t  musträs-
ta hüüdeid) = 35.2. 

55. W-j-nom. V N2-f-gen. all 
V = kannatama (Margus kannatas unepuuduse all),  olema (Pee
ter on Jüri mõju all),  seisma (Maja seisab valve all),  ägama 
(Pidulaud ägab toiduliudade all).  

56. W-j-norn. V N2-|-gen. alla 
V >= jääma (Saar jäi  Prantsusmaa kontroll i  al la),  kuuluma 
(Tehas kuulub ehitusministeeriumi alla),  käima (Küla käib 
Tartu rajooni al la),  langema (Poiss  langes kaasõpilaste pi lke 
alla),  mattuma (Inimesed mattusid rusude alla),  minema (Uudis
maa läks teravil ja alla) sattuma (Maa sattus Rooma võimu alla).  

57. N !-|-gen. asemele V W-f-nom. 
V = astuma (Hõimulii tude asemele astusid kihelkonnad), tulema 
(Gümnaasiumi asemele tuli  keskkool).  

58. N'-f-nom. V N2-fgen. ees 
V = kahvatama (Raudkivi  kahvatab ta karmuse ees),  kummar
dama (Teadlased kummardavad autoriteetide ees),  olema (Pee
ter ol i  uue probleemi ees),  seisma (Uurija seisis  uue probleemi 
ees).  

59. N'4-gen. ees V N2-|-nom. 
V = avanema (Rändaja ees avanes sünge pil t),  olema (Meie 
ees ol i  uus ülesanne),  seisma (Peetri  ees seisavad uued kohus
tused) = 35.0 avanema puhul. 
60.0. N'-f-nom. V N2-fgen. eest 
V = hoolitsema (Aednik hooli tses taimede eest),  kostma (Ema 
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kostab lapse eest),  käima (Mündid käivad raha eest),  muretsema 
(Tädi muretses tubase tali tuse eest),  seisma (Ema seisab lapse 
eest),  vastutama (Juhataja vastutab töö õigeaegse valmimise 
eest)  jne. 
60.1. W+nom. V (N2-f-all.) N34~gen. eest 
V = olema (Minna oli  lapsele ema eest)  

60.2. N^+nom. V (N2-fall.) (Di) N3-j-gen. eest (NVfkom.) 
V = maksma (Mees maksis  ametnikule kassasse sõidu eest  paber
rahaga), tasuma (Külaline tasus ettekandjale toidu eest).  

60.3. NP-f-nom. V (N2-fall.) (Di) N3+gen. eest (Mes) 
V = maksma (Mees maksis  kassasse õunte eest  neli  rubla),  tasu
ma (Peeter tasus aednikule õunte eest  neli  rubla).  

60.4. N'4-nom. V {N2-)-gen. eest v Dt v (De) Di} 
V — putkama (Mees putkas poolakate eest  metsarada mööda 
kodunt mägedesse) jne. 
60.5. W-j-nom. V {N2«f-gen. eest v Di} 
V =• pääsema (Sõdur pääses kuulide eest  künka varju).  

61. N'4-nom. V N2-f-gen. hoolde Laps jäi  vanemate hoolde.  
61.1. NP+nom. V {Di v N2-|-gen. hoolde} 
V =. jääma (Laps jäi  koju vanaema hoolde).  

62. W-j-nom. V N2-|-gen. hooleks 
V = jääma (Ehitamine jäi  trusti  hooleks).  

63. W-f-nom. V N2-J-gen. jaoks 
V = jääma (Auto jääb invali idi  jaoks),  olema (Neljas rada on 
märkide jaoks) = 33.0 

64. NP-f-gen. jaoks V N2-j-np. 
V = jääma (Tasside jaoks jääb ruumi),  leiduma (Kasti  jaoks 
leidub ruumi), olema (Kastide jaoks on ruumi). = 35.0. 
65. NJ-j-nom. V N2-|-gen. juurde 
V = asuma (Kõneleja asub järgmise küsimuse juurde),  jääma 
(Peeter jäi  oma arvamuse juurde),  kuuluma (Pluus kuulub kos
tüümi juurde), minema (Kõneleja läheb asja juurde) tulema 
(Taavet  tuli  mõistuse juurde, Kõneleja tuli  teema juurde).  = 
33.0 tulema esimese näite puhul. 

66. N'4-nom. V N2-J-gen. juures 
V = avalduma (Haigus avaldub järglaste juures),  i lmnema 
(Sümptoom ilmneb laste juures), käima (Töö käib uue näidendi 
juures).  

67.0. NP-f-nom. V N2-[-gen. järele 
V = igatsema (Geograaf igatses avastuste järele),  isuma (Põhja
tihane isub rasva järele),  janunema (Näitleja janunes kuulsuse 
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järele),  lõhnama (Lugu lõhnas kuriteo järele),  vaatama (Vanaisa 
vaatas laste järele),  valvama (Arhitekt  valvas plaani realiseeri
mise järele) jne. = 21.0 igatsema, isuma, janunema puhul; = 
21.0, 99.0 valvama puhul. 

67.1 ja 67.2. Ni-j-nom. V (De) (Dl2) (N2-f-abl. = N2+gen. 
käest) N3-f-gen. järele 

V = küsima (Peeter küsis  sõbralt  ema tervise järele,  Peeter 
küsis  sõbra käest  ema tervise järele),  pärima (Mees päris  lastel t  
Peetri  elukoha järele) = 99.1, 99.2 pärima puhul. 

67.3. NP-f-nom. V {Loe v Dt v (De) Di v N2-|-gen. järele} 
V = hiilima (Peeter hii l is  l innaääri  mööda koosolekult  koju 
püssi  järele),  kahlama (Lapsed kahlasid rada mööda kivist  saareni 
ri iete järele),  komberdama (Vanamees komberdas kõige taga aeda 
kuue järele),  minema (Peeter läks läbi  metsa koju hobuse järele),  
lõgistama (Auto logistas mööda tänavat orgu vil ja järele) jne. 
Vrd. 286.6. 

67.4. N !-|-nom. V (De) N2-}-gen. järele 
V = haarama (Miili ts  haaras püstoli  järele),  kahmama (Poiss 
kahmas oksalt  l ibl ika järele),  kobama (Peeter kobas voodist  klaasi  
järele).  

67.5. NP+nom. V {Dt2  v (De) Di v N2-f-gen. järele} 
V — hüppama (Mees hüppas si l lalt  üle käsipuu vette kummirõnga 
järele),  kargama (Peeter kargas läbi  akna aeda kuue järele),  
viskuma (Peeter viskus kera järele) 

67.6. NP-f-nom. V {{(De) (Dti) {Dt2  v Di}} v N2+gen. järele} 
V = kiirustama (Rahvas kiirustas üle si l la turu poole toidu 
järele),  kippuma (Peeter kippus õuest  tuppa uue pudeli  järele).  
plagama (Peeter plagas maanteed mööda linna abi järele), pistma 
(Poiss  pist is  metsa poole kaika järele),  ronima (Taat ronis  konto
risse raha järele) jne. Vrd. 286.11. 

68.0. W-j-nom. V N2-]-gen. kallal 
V = higistama (Jaan higistas matemaatika kallal),  juurdlema 
(Margus juurdleb küsimuse kallal),  muukima (Varas muukis 
luku kallal), pusima (Sepp püsis hobureha kallal), urgitsema 
(Jaan urgitses toosi kallal) jne. = 99.0 juurdlema puhul. 

68.1. N'4-nom. V N2+gen. kallal (N3-fgen. pärast) 
V = nokkima (Tüdruk nokkis poisi  kallal  hi l inemise pärast),  
närima (Peeter närib naise kallal),  norima (Tüdruk noris  poisi  
kallal),  võtma (Ema võtt is  poja kallal).  

68.2. NP-fnom. V {Loe v N2-fgen. kallal} 
V = kohmitsema (Mees kohmitseb õues vankri  kallal),  kopitsema 
(Taat kopilseb aias peenarde kallal),  nokitsema (Taat nokitses 

143 



rannas võrgu kallal),  pusima (Peeter püsis  esikus koti  kallal),  
rassima (Mihkel rassis õues vankri kallal) = 52.9 rassima puhul. 

69.0. W-j-nom. V N2-f-gen. kallale 
V = asuma (Külalised asusid toidu kallale),  kippuma (Joodik 
kippus naiste kallale),  minema (Arst  läks haige hamba kallale),  
t ikkuma (Ants t ikkus venna kallale) 

69.1. W-f-nom. V (De) N2-}-gen. kallale 
V = hüppama (Röövlid hüppasid põõsastest  teekäija kallale),  
kargama (Koer kargas pimedast  Peetri  kallale),  sööstma (Kaja
kad sööstsid ülalt  karplooma kallale),  tormama (Lapsed torma
sid igalt  poolt  professori  kallale),  tungima (Talupojad tungisid 
kuhja tagant kupja kallale) jne. 
70. N'4-nom. V N2-f-gen. kohta 
V = käima (Lause käib kunsti  kohta),  maksma (Seadus maksab 
ka puhkepäeva kohta).  

71. NP-f-nom. V kui N2-f-nom. 
V = esinema (Kongress esines kui r i igivõimuorgan) kujutuma 
(Kõverad kujutuvad kui s irged),  olema (Oja oli  kui  Emajõgi),  
talitlema (Organell id tali t levad kui elundid),  toimima (Karl  toi
mib kui vahetali taja) .= 80 olema puhul; 43.0 muude verbide 
puhul. 
72. N l-f-nom. V N2-f-gen. kõrval 
V — kahvatama (Näidend kahvatab romaani kõrval) kahvatuma 
(Antsu uhkus kahvatub Jüri  ülbuse kõrval) 

73. NP-f-nom. V N2-f-gen. käes 
V = olema (Võim on Peetri  käes,  Linn on ülestõusnute käes) 

74. NP-|-nom. V N2-|-gen. käest 
V = olema (Kiri  on isa käest).  = 41. 
75. NP-f-gen. käest V N2-f-np. Poiste käest  saabus vastus.  
Vt. 42.1 ja 42.2. 

76.0. NP-f-nom. V N2-f-gen. kätte 
V = jõudma (Järg jõuab Peetri  kätte),  sattuma (Peeter sattus 
poli tsei  kätte),  tulema (Järjekord tuli  Jaani kätte) — 50.0 jõudma 
puihul. 

76.1 ja 76.2. NP-f-nom. V (N2+abl. = N2-f-gen. käest) 
N3-f-gen. kätte 

V = minema (Võim läks vali tsuse käest  nõukogu kätte),  siir
duma (Varandus siirdus hooldaja käest lapse kätte).  = 33.4, 
33.9. 
76.3 ja 76.4. NP-f-nom. V (De) (N2-)-abl. = N2-f-gen. käest) 

{Di v N^-f-gen. kätte} 
V = jõudma (Paber jõuab keskusest  direktori  käest  osakonda 
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meistri  kätte),  minema (Kaebus läheb büroost  juhataja käest  
ministeeriumi inspektori  kätte) t  sattuma (Ettepanek sattus Jaani 
käest  Peetri  kätte),  siirduma (Kaust  si irdus sekretäri l t  esimehe 
kätte).  = 33.5 ja 33.6. 

76.5. l^T+nom. V {Di v N2+gen. kätte} 
V = jääma (Võti  jäi  koju naise kätte).  

77. N^nom. V N2-f-gen. küljes 
V = rippuma (Peeter ripub oma plaani küljes) 

78.0. NJ-|-nom. V läbi N2-f-gen. 
V = käima (Pääsemisplaan käis läbi  Peetri  pea),  sähvatama 
(Uued mõtted sähvatasid läbi  Peetri  pea),  vilksatama (Kahtlus 
vilksatas läbi mehe aju). = 105.0 sähvatama, vilksatama puhul. 
Vrd. ka ühendverbilisi  vasteid Pääsemisplaan käis Peetri  peast  
läbi,  Kahtlus vi lksatas mehe ajust  läbi.  

78.1. N'4-noin. V (De) (Dtj) {läbi N2-f-gen. v Di} 
V = igritsema (Hommikuvalgus igri tses läbi  lehtede metsa alla),  
imbuma (Vesi imbus katuselt  läbi pragude lae vahele), imenduma 
(Vedelik imendus läbi  membraani plasmasse),  saama (Auto ei  
saa sel lest  kohast  läbi  oja),  tungima (Nool tungis  abaluu alt  läbi  
kopsu südamesse) 

79. läbi N'4-gen. V N2-(-part. Läbi ri ide immitseb suitsu.  

79.1. läbi NP-fgen. (Dt^ V ((De) Di) N2+part. 
V = igritsema (Läbi lehtede igri tseb metsa alla valgust),  imbu
ma (Läbi pragude imbus paati  vett),  imenduma (Läbi membraani 
imendub plasmasse vedelikku),  immitsema (Läbi ri ide immitseb 
verd) 

80. N l-f-nom. V nagu N2-j-nom. 
V = olema (Oja oli  nagu Emajõgi,  Linn oli  nagu sõjaväe
laager). = 71. 

81.0. N l-|-nom. V N2-f-gen. otsa 
V = juhtuma (Peeter juhtus ihnuskoi otsa) sattuma (Teener 
sattus kröösuse otsa) = 33.0, 82.0. 

81.1. INP-j-nom. V (De) (Dt2) N2-f-gen. otsa 
V = vaatama (Naine vaalas mehe otsa),  vahtima (Taat vahtis  
läbi akna naise otsa) jne. = 21.75, 33.12, 82.3. 

82.0. ISP-J-nom. V N2+gen. peale 
V = halastama (Paula halastas Markuse peale),  juhtuma (Miili ts  
juhtus kuriteo peale,  Teener juhtus kröösuse peale),  käima (Peetri  
mõte käis viina peale, Ost käis isa rahakoti  peale), langema 
(Ülesanne langes Jaani peale) patsutama (Peeter patsutas tasku 
peale),  sattuma (Peeter sattus peitevara peale,  Auto sattus miini  
peale),  suruma (Mihkel surus nupu peale),  tulema (Taavet tuli  
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õige mõtte peale),  vajutama (Poiss  vajutas nupu peale) jne. — 
21.0, 33.0 patsutama, suruma, vajutama puhul;  33.0 halastama r  

käima, langema ning juhtuma ja sattuma esimese näite puhul; 
33.0. 35.0 tulema puhul; 33.0, 81.0 juhtuma, sattuma teise näite 
puhul. 

82.1. NP-f-nom. V (N2-{-in.) N3-f-gen. peale 
V = lootma (Peeter lootis  sel les  asjas isa peale) jne. = 33.3. 
82.2. IVP+nom. V N2-|-gen. peale (Di) (N3-f-all.) 
V = kaebama (Jüri  kaebas Peetri  peale ministeeriumi inspekto
ri le) .  

82.3. N]-)-nom. V (De) (Dt2) N2-j-gen. peale 
V = näitama (Peeter näitas trepil t  tundmatu peale),  vaatama 
(Peeter vaatas üle pri l l ide külaliste peale),  vahtima (Taat vahtis  
läbi võre koera peale). = 33.12 näitama puhul; 21.75, 33.12, 81.1 
vaatama, vahtima puhul. 
83. NVj-nom. V N2-f-gen. pihta 
V = käima (Nali  käis  Peetri  pihta) 
84.0. N'-)-nom. V N2-j-gen. poole 
V .= edenema (Kirjanik edenes küpsuse poole),  hoidma (Poisid 
hoidsid ema poole),  kalduma (Professor kaldus teise et tepaneku 
poole,  Sümpaatia kaldus oma võistkonna poole),  olema (Mehe 
selg oli  meie poole),  pürgima (Noored pürivad ideaalide poole),  
püüdlema (Peeter püüdles ideaalide poole),  püüdma (Peeter püü
dis  paremuse poole),  tõmbuma (Membraan tõmbus südamiku 
poole) jne. = 85 hoidma, kalduma puhul; 89 muude verbide 
puhul. 
84.1. ISP-j-nom. V (De) (NVj-kom.) N3-|-gen. poole 
V = pöörduma (Komitee pöördus Tall innast  üleskutsega progres
si ivsete jõudude poole) 

85. W-f-nom. V N2-|-gen. poolele 

V = hoidma (Poisid hoidsid ema poolele),  kalduma (Sümpaatia 
kaldus oma võistkonna poolele).  84.0. 

86.0. N l-)-nom. V N2-f-gen. poolt 
V •= kõnelema (Miski ei  kõnele projekti  poolt),  olema (Nõukogu 
oli  kandidaadi poolt,  Põhiettekanne oli  direktori poolt),  rääkima 
(Kõik andmed räägivad ettepaneku poolt),  seisma (Inglased sei
sid restauratsiooni poolt).  tulema (Küsimus tuli  kooliõpetaja 
poolt).  — 41 olema teise näite puhul ja tulema puhul. 
87. N^-fnom. V N2-f-gen. päralt 

V = jääma (Maja jäi  noorte päralt),  olema (Maja on laste 
päralt)  

88. N'4-nom. V N2-j-gen. sisse 
V = mähkuma (Mäetipp mähkus udu sisse),  mässuma (Terras
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sid on mässunud väänkasvude sisse),  sööbima (Mustusekiht  söö-
bis materjali  sisse), uppuma (Linn upub roheluse sisse), uskuma 
(Peeter uskus sõbra aususe sisse) jne. = 24.0. 

89. NP-f-nom. V N 2-f-gen. suunas 
V = edenema (Kirjaniku looming edenes küpsuse suunas),  
olema (Mehe selg oli  meie suunas),  pürgima (Noored pürivad 
ideaalide suunas),  püüdlema (Peeter püüdles ideaalide suunas),  
tõmbuma (Membraan tõmbus südamiku suunas) jne. = 84.0. 
90. NP-j-nom. V N 2-j-gen. taga 
V = istuma (Peeter is tus konspektide taga),  kükitama (Peeter 
kükitas arveraamatu laga),  küürutama (Peeter küürutas õpiku 
taga) jne. 

91. NP+gen. taga V N 2-f-np. 
V = olema (Ettevõtte taga oli  suurärimehi),  peituma (Naeratuse 
taga peitub südamevalu),  seisma (Meeste sel ja taga seisab 
trust).  

92. NP-f-nom. v N2-j-gen. taha Peeter peitub naeratuste taha. 

92.1. NP-f-nom. V (N 2-f-gen. eest) N3-{-gen. taha 
V = peituma (Peeter peitub küsimuste eest  naeratuste taha), 
pugema (Direktor puges nõudmiste eest  ettekäänete taha), varju
ma (Peeter varjub lõbususe taha).  

93.0. NP-f-nom. V N 2-f-gen.-]-pl. vahel 
NP-j-nom. V N2-j-gen. ja N 3-f-gen. vahel 

V = jagunema (Peetri  päev jagunes kirjutamise ja jalutamise 
vahel),  kõikuma (Peeter kõikus elu ja surma vahel),  valima 
(Põgenik valis  eri  võimaluste vahel),  pendeldama (Vastlapäev 
pendeldab veebruari  ja märtsi  vahel) 

93.1. NP-|-nom. V {Dtj v N 2-f-gen .-f-pl. vahel) 
NP-j-nom. v {Dti v N 2-f-gen. ja N3-f-gen. vahel) 

V = kurseerima (Peeter kurseeris  mööda magistraali,  Aurikud 
kurseerivad Londoni ja India vahel,  Autod kurseerisid mööda 
peamagistraali  suvituskoha ja pealinna vahel),  pendeldama (Lae
vad pendeldavad sadama ja saare vahel) 

94. W-f-nom. V N 2-j-gen. vahet Perenaine käib aida vahet.  
ISP-fnom. V N 2 -|-gen. ja N 3 -f-gen. vahet Perenaine käib 

toa ja lauda vahet.  

94.1. NP-f-nom. V {Dt! v N2-j-gen. vahet) 
NP-f-nom. V {Dt! v N2+gen. ja N3+gen. vahet) 

V = hiilima (Mees hii l is  rada mööda sauna ja küüni vahel),  
käima (Perenaine käis  loa ja aida vahet),  reisima (Araablased 
reisisid Prantsusmaa ja Aafrika ranniku vahet),  vantsima (Mees 
vantsis  vallamaja vahet),  voorima (Ministrid voorisid maanteed 
mööda lossi  ja l inna vahet) jne. 
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95.0. N^+nom. V N2-f-gen. vastu 
V = agiteerima (Jüri  agiteeris  preestri te  vastu) olema 
let id on peavalu vastu),  patustama (Töötajad Patustavad ugiee-
ni põhinõuete vastu),  rääkima (See seik räägib uhtsusnou e 
vastu),  tunnistama (See asjaolu tunnistab kaebealuse vas u) 
valmistuma (Ateljee valmistub hooaja vastu),  võitlema (Ajaleht  
võit les  seaduse kehtestamise vastu) jne.  == 45.0 valmistuma 
puihul. 
95.1. W-j-nom. V (N2-}-in.) N3-f-gen. vastu 
V = astuma (Assistent  astus sel les  küsimuses professori  vastu),  

95.2 ja 95.3. ISP+nom. V (N2+abl. = N2+gen. poolest) 
N3-j-gen. vastu 

V = saama (Peeter ei  saanud pikkuselt  Jaani vastu).  
96. ja 97. N]--|-nom. V N2-f-gen. vastu = vastu N2-j-part. Soo
kailud peksavad säärte vastu.  Sookailud peksavad vastu sääri.  

96.1 ja 97.1. lVP-fnom. V (N2+part.) (N3-j-gen. vastu = vastu 
N3-j-part.} 

V = plaksutama (Peeter plaksutas käsi  vastu reisi,  Peeter plak
sutas vastu reisi)  

96.2 ja 97.2. JVn-fnom. V (De) {N2-(-gen. vastu = vastu 
N2-{-part.} 

V = peksma (Sookailud peksavad kahelt  poolt  vastu naise pal
jaid sääri),  puutuma (Haamer puutus katte vastu),  põrkama (Pee
ter põrkas laua vastu, Peeter põrkas vastu lauda), raksama 
(Nool raksas sel ja tagant raudrüü vastu, Nool raksas vastu raud
rüüd).  tonksama (Kala tonksab sääre vastu) jne.  = 21.67 peksma, 
puutuma, tonksama puhul. 

98. NP-j-nom. V {N2-f-gen. vastu = vastu N2-|-part.} 
ISP-j-nom. ja N2-[-nom. V 
N-(-nom.-f-pl. V 

V = hõõrduma (Traat hõõrdus katte vastu, Traat hõõrdus vastu 
katet,  Traat ja kate hõõrduvad, Lehed hõõrduvad).  

99.0. N'4-nom. v N 2-j-gen. j j] e  

V =. ironiseerima (Komöödia ironiseerib väikekodanluse üle),  
irvitama (Kirjanik irvitab rahajõmmi üle)-,  juurdlema (Mees ei  
juurelnud asja üle),  otsustama (Peeter otsustas materjali  vaja
duse üle,  Lugeja otsustab kirjaniku teose üle),  valvama (Arhitekt  
valvab projekti  realiseerimise üle) jne. = 17.0 otsustama esi-
mese naite puhul;  21.0, 67.0 valvama puhul;  21.0 ironiseerima 
puihul; 68.0 juurdlema puhul. 

99.1 ja 99.2. N'-fnom. V (De)(Dt2) (N2+abl. = N24-gen. 
käest) N3+gen. üle 

V == pärima (Peeter päris  sõbra käest  ema tervise üle Peeter 
paris sõbralt ema tervise üle). = 67.1, 67.2. 

148 



100. NP-f-gen. üle V N2-[-nom. 
V = valitsema (Asumaa üle vali tses kuberner) — 22.0. 
101.0. NP-j-nom. V üle N2-}-gen. 
V = käima (Toimetaja si lmad käisid üle ridade, Pealkiri  käib 
üle kolme veeru, Põrgulik läige käib üle Tootsi  näo), laapama 
(Taat laapas üle otsmiku),  lendama (Imelik vari  lendas üle 
Tootsi  näo),  si luma (Peeter s i lus üle juuste),  ulatuma (Tempe
ratuur ulatus üle kümne kraadi) jne. 

101.1. NP-f-nom. V (De) {üle N2-f-gen. v Di} 
V = läigatama (Vesi  läigatas üle ääre) lööma (Laine lööb üle 
serva paati) jne. 

102.0. üle NP-j-gen. V N2-f-np. 
V — käima (Üle laevalae käis  laineid) 

102.1. üle N'-f-gen. V (Di) N2-f-np. 
V = läigatama (Üle ääre läigatas paati  vett)  lööma (Üle paadi
serva lööb laineid).  pritsima (Üle paadiserva pritsis  vett) jne. 

103. N^-f-nom. V N2-f-gen. ümber 
V = hoidma (Kleit  hoiab keha ümber),  hoiduma (Kleit  hoidub 
keha ümber),  keerlema (Arutlused keerlesid ühe probleemi 
ümber), käima (Jutt  käib rahaküsimuse ümber), mehkeldama 
(Margus mehkeldas tali taja ümber) põimuma (Viinapuu põimub 
tamme ümber) jne. = 104 hoidma, hoiduma, põimuma p.uhul. 

104. NP-f-nom. V ümber N2-f-gen. 
V = hoidma (Kleit  hoiab ümber keha), hoiduma (Kleit  hoidub 
ümber keha), põimuma (Viinapuu põimub ümber tamme). = 103. 

105.0. N-f-nom. V Loe 
V = asetsema (Maja asetseb järve kaldal),  asuma (Postkontor 
asub keset l inna), ekslema (Naeratus eksles Peetri  huulil),  elama 
(Professor elab äärelinnas),  elunema (Üliõpilane elunes ülemisel  
korrusel),  istuma (Jaan istub kodus),  kobama (Peeter kobas tasku-
sopis),  lasuma (Udu lasus vee kohal),  paiknema (Palee paikneb 
jõe kaldal), rippuma (Lamp rippus sissekäigu kohal), ristlema 
(Laevad rist lesid Vahemerel),  seisma (Riided seisid kohvris),  
sähvatama (Uued mõtted sähvatasid Peetri  peas),  sorima (Naine 
soris kapis), tolknema (Pabeross tolknes suunurgas), vedelema 
(Raamat vedeles laual),  vilksatama (Kahtlus vi lksatas mehe 
ajus),  ööbima (Peeter ööbis  telgis)  jne.  = 78.0 sähvatama, vi lk
satama puhul; 112.0 ekslema puhul. 
105.1. NP-j-nom. V (N2—|—ai 1.) Loe j 
V = nähtuma (Kuu nähtub meile 3 kraadi kõrgemal) 

105.2. N'-f-nom. V Loe (N2-j-ess.) 
V = sündima (Arst  sündis Tartus veduri juhi pojana), teenima 
(Miina teenis  vanamehe juures majapidajana) 
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105.3. lSP-f-nom. V {Loe v Dt v (De) Di} 
V = ekslema (Ta si lmad ekslesid toas mööda seinu maali l t  maa
li le),  kulgema (Maantee kulgeb nõlvakute vahel  läbi  maa kesk
osa pealinnast  järveni) jne. 
105.4. ISP-f-nom. V {Loe v Dt2  v (De) Di} 
V = kõrguma (Raekoda kõrgub meie sel ja taga läbi  pi lvede tae
vasse) .  

105.5. W-j-nom. V {Mod v Loe v Dt v (De) Di} 
V = laotuma (Süsihappegaas laotub kiirest i  mööda põhja süven
dini),  voolama (Ganges voolab ülevalt  ja võimsalt  mere poole).  

105.6. N-^nom. V {Mod v Loe v Dt v Mes} 
V = astuma (Naine astus tasakesi  vaipa mööda mõned sammud), 
käima (Peeter käis  teiste ees mööda rada paarsada meetri t)  jne. 
105.7. N+nom. V {Frekv v Temp v Loe v Mod} 
V = avalduma (Sümptoomid avaldusid sageli  öösel),  i lmnema 
(Viga i lmnes teist  korda juhtimispuldis),  pesitsema (Melekas 
pesitseb puuõõntes kolooniatena).  

105.8. N-j-nom. V {ModI2  v Loe} 
V = lebama (Peeter lebas sel i l i  di ivanil).  olema (Majad on 
längus tänava ääres) 

105.9. N-j-nom. v {Temp v Loe} 
V = hargnema (Tegevus hargneb sajandi vahetusel  pealinnas),  
juhtuma (õnnetus juhtus 9.  detsembril),  moodustuma (Riik moo
dustus X sajandil),  sündima (Laps sündis 1.  jaanuaril  Tall innas),  
toimuma (Koosolek toimub teisipäeval) jne. 
105.10. N-)-nom. V {Tempmes v Loe} 
V = jooksma (Film jookseb teist  nädalat  «Saluudis»),  elama 
(Mehe elutöö elab kaua nendes f i lmides).  
106. N-j-np. V Loe 
V = olema (Jaan oti  kodus, Jaani ei  ole kodus).  

107. Loe V N+nom. 
V = puuduma (Looduskirjeldustes puudub värskus),  valitsema 
(Koridoris  vali tseb hämarus),  võimutsema (Venemaal võimutse
sid mõisnikud), välgatama (Peetri  s i lmis välgatas hirm) jne. 
108.0. Loe V N+np. 

V = elama (Kõrbes elab üksiklasi).  esinema (Mägedes esineb 
lumetorme), kuhjuma (Lõunas kuhjub pilvemägesid), leiduma 
(Kunstis  leidub mängu elemente),  levima (Vihmametsade lähe
duses levib hõredaid metsi),  olema (Laagris  ol i  uusi  tuli jaid),  
pesitsema (õõnsustes pesitses mesilasi),  puhkema (Linnas puhkes 
võit lus,  Linnas puhkes võit lusi),  vedelema (Põrandal vedeleb 
paberitükke) jne. 
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108.1. {Temp v Loe} V N-{-np. 
V = ilmnema (Tänavu i lmnes kõigis  koolides vajadus õpiku 
järele),  olema (Varsti  on Tall innas laulupidu), tekkima (Rongi 
saabumisel  tekib jaamas saginat),  toimuma (6.  augusti l  toimus 
teatris  külalisõhtu) 

108.2. Loe V1  (V2+da) N+np. 
V 1  = punetama (Ranna pool  punetas paista kõrge kallas) jne. 
109. Loe V N+part. 
V = olema (Ohus on kõrbelõhna), tunduma (õhus tundub kõrbe
lõhna) 

110.0. N+nom. V De 
V = haarama (Mees haaras puutüvest),  lahkuma (Naeratus ei  
lahku naise näolt),  lähtuma (Võnkumine lähtub heliall ika juu
rest)I,  olema (Peeter on Lõuna-Eestist) .  pärinema (Poiss pärineb 
Samose saarelt),  toimuma (Kaupade laadimine toimub teisel t  
poolt),  tulema (Hääl tuli  keldrist),  vabanema (Laps vabanes ema 
käte vahelt),  vallanduma (Ohe vallandus tema rinnust) jne. 

110.1. N+nom. V {De v (Dt) Di} 
V = aurama (Vesi  auras potist  läbi  r i ide õhku), hälbima (Peeter 
oli  hälbinud teelt  metsa),  peegelduma (Lained peegeldusid pla
needi pinnalt  kosmosesse) 

110.2. N+nom. V De (D^) (Di) 
V = väljuma (Peeter väljus lossist  salakäiku mööda metsa),  

110.3. N-f-nom. V1  {De v Dt v Di (V2-f-rna)} 
V 1  = laskuma (Mees laskus mäest  nõlva mööda kurist ikku sõpra 
aitama), naasma (Väljarändaja naasis  Ameerikast  kodumaale) 

110.4. N-f-nom. V {De v Dt2  v Di} 
V = kerkima (Kaljurand kerkis  merest  läbi  udu taeva poole),  
langema (Valgus langeb ülalt  läbi klaaskatuse tuppa), purskama 
(Veinijuga purskas vaadist  seinale),  tõusma (Tolmupilv tõusis  
maast üle heki teise korruseni) jne. 

110.5. N'+nom. V {De v Modi2} 
V = hüppama (Noormees hüppas tooli l t  püsti),  kargama (Peeter 
kargas voodist).  
111.0. De V N+np. 
V = paistma (Naha alt  paistsid roided),  punama (Nurgast  puna
sid li l leõied) puuduma (Mundri eest  puudus kaks nööpi), rip-
.nema (Lehma suust  r ipnes õlgi),  võrsuma (Elvast  on võrsunud 
jalgrattasportlasi) jne. 

111.1. De V (Di) N+np. 
V = jooksma (Haavast  jookseb põrandale verd),  nirisema (Kraa
nist  nirises kaussi  leiget  vett),  sadama (Katuselt  sadas kübarale 
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vett),  sirisema (Silmist  s iriseb vett),  tilkuma (Räästast  t i lgub 
krae vahele vett)  jne. 
112.0. N+nom. V Di 
V = ekslema (Naeratus eksles Peetri  huuli le),  jääma (Keel jäi  
hammaste vahele),  kleepuma (Nahkkindad kleepusid pihkude kül
ge),  kuuluma (Perekond kuulub keskklassi),  mahtuma (Korv 
mahtus diivani alla) mattuma (Panga serv mattub l i iva alla),  
suubuma (Oja suubub järve),  ulatuma (Vesi  ulatus lõua alla) 
jne. = 105.0. ekslema puhul. 
112.1. N !+nom. V (N2+ngp.) (De) {Dt2  v Di} 
V = juhatama (Tahvel  juhatab teekäija maanteelt  läbi  metsa 
mälestuskivi  juurde).  

112.2. W+nom. V (N2+ngp.) {Di v Modi2} 
V = keerama (Peeter keeras end seli l i),  viskama (Vanamees vis
kas end voodisse pikali).  

112.3. W+nom. V (N2+in.) (NVfkom.) Di 
V = jääma (Luigeta jäi  teivashüppes 4.40-ga teisele kohale),  
platseeruma («Spartak» platseerus 500 punktiga kolmandale 
kohale),  pürgima (Austraallased pürivad seatina tootmises esi
kohale) tulema (Luigeta tuli  teivashüppes 4.40-ga teisele kohale).  

112.4. N !+nom. V (N2+gen. eest) Di 
V == hoidma (Peeter hoidis  tuli jate eest  puude varju),  hoiduma 
(Jaan hoidus auto eest  majaseinte l igi),  peituma (Noormees 
peitus hoobi eest  sõbra sel ja taha), tõmbuma (Mihkel tõmbus 
tuli jate eest  müürilõhesse) 

112.5. N+nom. V (De) Di 
V = astuma (Vanamees astus lävelt  naabri  jalale),  minema (Uks 
läks magamistoast  rõdule),  seisma (Valvur seisis  akna juurest  
ukse ette),  tormama (Jaan tormas nurga tagant õpetaja otsa) 
jne. 

112.6. N+nom. V {Dt v (De) Di} 
V = jooksma (Ratas jooksis  üle nurmenurga maanteelt  kodu-
rajale),  kihutama (Lained kihutavad merd mööda), minema 
(Plekktoru läheb üle trepikoja naaberkorterisse),  sööstma (Teade 
sööstab üle maa piirist  pi ir ini),  veerema (Piisk veeres klaasi  ser
vast  raamini) jne. 
112.7. N+nom. V (De) (Dt) Di 
V = jõudma (Teated lahingust  jõudsid Prantsusmaalt  üle väina 
Inglismaale),  keerama (Auto keeras pargi  juurest  rada mööda 
Vilde tänavasse).  pöörama (Takso pöörab mälestussamba juurest  
üle väljaku peamagistraali le),  sattuma (Mürk sattus õhust  hinga
misteid mööda organismi) .  s isenema (Me siseneme majja õue 
poolt),  tõusma (Tee tõusis mäkke) jne. 
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112.8. N+nom. V (De) {Dt2  v Di} 
V — igritsema (Hommikuvalgus igri tses läbi  lehtede metsa alla),  
käima (Laine käib üle laevanina),  lööma (Laine lööb üle serva 
paati) viskuma (Vood viskusid üle parda) jne. 

112.9. N+nom. V (De) (Dtj) {Dt2  v Di} 
V = liikuma (Madalrõhkkond l i igub Rootsist  Soome), nihkuma 
(Tool nihkus põrandat mööda seina poole),  ruttama (Jõgi  ruttab 
läbi  luhtade mere poole),  ulatuma (Ahelik ulatus väljakust  par
gini),  vaatama (Sõdur vaatas kaevikust  mäe poole),  viima (Tee 
viib läbi l inna staadionile) jne. 

112.10. W+nom. V (De) (Dt^ {Dt2  v Di} (N2+gen. järele) 
V 1  = pugema (Mees puges läbi  avause koopasse asjade järele),  
põikama (Peeter põikas baari  raha järele),  pääsema (Noormees 
pääses aiast  õue kuue järele),  ronima (Põgenik ronis  läbi  pad
riku uuele teerajale).  rüsima (Peeter rüsis  vaheruumi kohvri  
järele) jne. 

112.11. N+nom. V (Mod v Di} 
V = asetuma (õied on asetunud t ihedalt  okstele),  jaotuma (Osa
kesed jaotuvad ebaühtlaselt  eseme pinnale).  
112.12. N+nom. V (De) {Di v Modij} 
V = vajuma (Käed vajusid laiali t  Ta pea vajus norakile) jne. 

112.13. N+nom. V (De) {Di v Modi2} 
V = langema (Mees langes redeli l t  põrandale pikali),  laskuma 
(Peeter laskus tugitooli  sel jakile) prantsatama (Peeter prantsa
tas seli l i),  viskuma (Naine viskus istuli) jne. 

112.14. N+nom. V1  Di (V+ma) 
V 1  = jääma (Mehed jäid ühte tuppa elama), saama (Mehed said 
ühte majja elama) 

112.15. N+nom. V1  (V2+ma) (De) Di 
V 1  = asuma (Kirjanik asub elama Tall innast  Tartusse,  Mehed 
asusid elama ühte tuppa) 

112.16. N+nom. V1  (De) (Dt^ {Dt2  v Di} (V+ma) 
V 1  == pugema (Karu puges läbi  avause koopasse magama), 
põikama (Peeter põikas baari  einestama), pääsema (Noormees 
pääses saali  kõnet  kuulama), ronima (Põgenik ronis  läbi  padriku 
lagendikule puhkama), rüsima (Peeter rüsis  vaheruumi kohvrit  
tooma), tungima (Mehed tungisid luugi  juurde tasu saama) jne. 

113.0. Di V N+np. 
V = eksima (Tahedamaile kohtadele on eksinud pihlakaid),  kuh
juma (Randa kuhjus künkaid),  peituma (Mägede vahele on pei
tunud järvekesed),  sugenema (Ta lapsehäälde sugenes teravaid 
toone), tekkima (Lapse lõua alla tekkis vistrikke) .  uuristuma 
(Seina uuristus auke) jne. 
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113.1. Di V (De) N+np. 
De V Di N+np. 

V = hoovama (Tuppa hoovas kustki  suitsu),  immitsema (Pad
runikestadest  immitses tuppa püssirohu haisu),  kanduma (Võlvi
alusest  kandus õuele sooja hõngu), langema (Laevale langes pil
vest  tuhka), rabisema (Kuuele rabiseb puudelt  pi isku),  rappuma 
(Teele rappub koormast  õlekõrsi),  tulvama (Väravate juurest  tul
vas parki rahvast),  vuhisema (Seinapraost  vuhiseb tuppa külma 
tuult)  jne. 
113.2. Di V1  (De) N+np. (V+ma) 
V 1  = kogunema (Laua juurde kogunes igalt  poolt  uudishimulikke 
mängu jälgima), siginema (Osakonda sigines kustki  uusi  inimesi)  
jne. 
114. N+part. V Di 
V = jätkuma (Meistri t  jätkus igale poole),  kiskuma (Peetri t  kis
kus mängupõrgusse),  piisama (Linde piisab igale poole),  tõm
bama (Poissi  tõmbas l inna).  

115. N+nom. V Dt Mees astus mööda katuseharja.  
Vt. tüübid 105.3, 105.5, 110.2, 112.6. 

116. N+nom. V Dt! 
V = aelema (Puhkajad aelesid mööda plaaže),  ekslema (Peeter 
eksles mööda tänavaid), käima (Peeter käis mööda metsi),  lohi
sema (Kleit  lohises mööda lund), uitama (Poiss  uitas mööda sam
mas käike) jne. 

117. N+nom. V Dt2  Valgus langes läbi  klaaskatuse.  
Vt. tüübid 105.4, 110.4, 112.1, 112.8, 112.10, 112.16. 

118.0. N+nom. V Mod 
V = arenema (Tegevus arenes plaanipäraselt),  elama (Jaan elab 
lahedasti)  hargnema (Tegevus hargneb tormilisel t),  istuma (Süs
tad istuvad sügavasti).  minema (Laulud läksid hästi),  mööduma 
(Kaitsmine möödus edukalt)  jne. 
118.1. N+nom. V (N2+all.) Mod 
V = kostma (Isa sõnad kostsid pojale kummaliselt),  kõlama 
(Hääl kõlab poisi le  kummaliselt),  mõjuma (Vaatepil t  mõjus mees
tele meeltülendavalt),  toimima (Vanaadiumi ühendid toimivad 
organismidele mürkidena), tulema (Rünnak tuli  eest lastele oota
matult)  .  

118.2 ja 118.3. N+nom. V (N+kom. = N+gen. suhtes) 
Mod 

V = käituma (Peeter käitus ülemustega lugupidavalt,  Peeter 
käitus ülemuste suhtes lugupidavalt),  talitama (Peeter tali tas 
raamatutega oma heaksarvamise järgi),  toimima (Peeter toimis 
sõbraga inetult).  
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119.0. N-fnom. V Modlj 
V = olema (Mees on purjus,  Traat on pingul), seisma (Uks sei
sis  poikvel)  

119.1. N+nom. V (N+kom.) Modli 
V = olema (Peeter on kirjutamisega kimpus, Toots on juustega 
hädas).  

119.2. N+nom. V (Di) Mod^ 
V = olema (Tootsi  nina on paremale poole vi l tu).  
120. N+nom. V Modl2  Peeter lebas sel i l i .  
Vt. 105.8. 

121. N+nom. V Modl3  

V = asetuma (Õied asetuvad vaheldumisi),  olema (õied on 
vaheldumisi,  Jõud on lahus).  

122.0. N+nom. V Modij 
V = hoidma (Tüdruku si lmad hoidsid kissi),  hoiduma (Lehed 
hoiduvad kummi), jääma (Poisi  suu jäi  ammuli,  Peeter jäi  purju) y  

kiskuma (Eide nägu kiskus vingu),  langema (Lapse pea langes 
longu), lööma (Rahvas lõi  l i ikvele),  minema (Koera kõrvad lähe
vad kikki, Mees läks marru), tulema (Jaan tuli  ärkvele), tõmbuma 
(Peeter tõmbus mossi) jne. 
122.1. N+nom. V (N+kom.) Mod^ 
V = jääma (Peeter jäi  kir jutamisega kimpu).  

122.2. N+nom. V (Di) Modi, 
V = tõmbuma (Toorik tõmbus vormile pingule).  
123. N+nom. V Modi2  

Vt. tüübid 110.5, 112.2, 112.13. 
123.1. N+nom. V ((De) Di) Modi2  

V = käima (Poiss  käis  aia äärde käpil i).  

124. N+nom. V Modi3  

V = tormama (Lained tormavad vastamisi)  jne. 
125. N+nom. V Temp 
V = hakkama (Kool hakkas esimesel  septembril),  kujunema 
(Intriig kujunes varem), olema (Konverents on homme), puhkema 
(Revolutsioon puhkes pärast  sõda), tulema (Tort  tuleb õhtul)  
jne. 

126. Temp V N+nom. 
V = maksma (Tänapäeval maksab teadmiste hulk).  

127. N+nom. V Tempmes 
V = jooksma (Film jooksis  kaua), kestma (Bankett  kestis  hom
mikuni).  tüürima (Kõne tuuris  pool  tundi),  vältama (Vaheaeg väl
tas veerand tundi) 
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128. N+part. V Frekv 
V = olema (Äpardusi  on sageli,  Kauneid öid on haruharva).  

129.0. N+nom. V Mes 
V = kaaluma (Kivi  kaalub kümme tonni),  katma (Kujutis  katt is  
kolm ruutmeetri t),  näitama (Kraadiklaas näitab viis  kraadi),  
olema (Laeva laius on kümme meetri t),  tulema (Maa ümbermõõt 
tuli 250 000 staadioni), ületama (Töötasu ületab 35 rubla) jne. 
— 138.0 olema, tulema puhul. 

129.1. N+nom. V (N+all.) Mes 
V = maksma (Ruutmeetri  taastamine maksis  trusti le  kaks rubla).  
säästma (Tehas säästis  r i igi le  sada tuhat rubla),  ütlema (Kuiv 
sõna ütleb lastele vähe) 

129.2. N+nom. V (N+abl.) Mes 
V = nõudma (Kingsepaks saamine nõudis Eduardil t  neli  aas
tat)  .  

129.3 ja 129.4. N+nom. V (N+abl. == N+gen. käest) 
(N+tr.) Mes 

V = saama (Peeter sai  palgaks kümme rubla).  

129.5 ja 129.6. N+nom. V (N+abl. = N+gen. pealt) Mes 
V = teenima (Kelner teenis  iga pudeli  pealt  vi is  senti).  

129.7 ja 129.8. N+nom. V (N+abl. = N+gen. käest) 
(N+gen. eest) Mes 

V = saama (Kelner sai  pudeli  eest  vi is  senti,  Orkester sai  žürii l t  
pala eest  üheksa punkti).  
130.0. N -j-part. V Mes 
V = olema (Osavõtjaid oli  rohkesti),  tulema (Lüpsilehmi tuli  
kuuskümmend) 
130.1. N+part. V (N+all.) Mes 
V = kuluma (Elektrienergiat  kulus ühele tunnile 10 000 kWh.),  
minema (Elektrienergiat  läheb ühele tunnile 10 000 kWh.) 
130.2. N+part. V (N+ad.) (Di) Mes 
V — kogunema (Mune kogunes korvi  suur hulk),  korjuma (Mune 
korjus mul suur hulk) 
131. N+nom. V Distr Peeter jäi  üksi.  
Vt. tüübid 286.14, 288.2, 288.3. 
132. N+all. V N+el. 
V = aitama (Meestele aitas rahast),  jätkuma (Loomadele jätkus 
toidust),  piisama (Jaanile piisab rahast).  
133. N+el. V N+tr. Rahast  piisas kojusõiduks.  
133.1. N+el. V (N+all.) N+tr. 
V = aitama (Rahast  aitas tal le maja ehitamiseks),  jätkuma 
(Veest  jätkus joogiks),  piisama (Rahast  pi isas meile majaostuks).  
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134. N+el. V Mes 
V = puuduma (Üheksast  puudub kümme minutit)  saama (Kooli  
lõpetamisest  saab kolm aastat),  täituma (Autori  sünnist  täitub 
sada aastat)  

135.0. N+all. V Mes 
V = jääma (Peetri le  jäi  50 rubla).  

135.1. N+all. V (N+ad.) Mes 
V = kuluma (Kojusõidule kulub Peetri l  kümme minutit), minema 
(Kojusõidule läheb viis minutit) = 138.1, 141.1. 

136. N+ad. V Mod 
V = minema (Peetri l  läks hästi)  

137. Loe V A+tr. 
V = jääma (Kõrvaltoas jäi  vaikseks), muutuma (Vagunis muu
tub jahedamaks) = 47.0. 

138.0. N+tr. V Mes 
V == olema (Laeva laiuseks on kümme meetri t)  tulema (Paadi 
pikkuseks tuleb kümme meetrit) = 129.0. 

138.1. N+tr. V (N+ad.) Mes 
V = kuluma (Kojusõiduks kulub Peetri l  kümme minutit),  minema 
(Võtte tegemiseks läheb Peetril  kaks sekundit).  = 135.1, 141.1. 

139. N+term. V Mes Loengu lõpuni jäi  kaks minutit .  
139.1. N+term. V (N+ad.) Mes 
V = jääma (Loengu lõpuni jäi  Peetri l  kaks minutit).  

140. N+gen. kohta V (N+ad.) Mes 
V = tulema (Inimese kohta tuli  kaks muna) = 141.0. 

141. N+gen. peale V (N+ad.) Mes 
V = kuluma (Kojusõidu peale kulub Peetri l  kümme minutit),  
minema (Võtte tegemise peale läheb Peetril  kaks sekundit), tulema 
(Inimese peale tuli  meil  kaks muna) = 135.1, 138.1 kuluma, 
minema puhul; 140 iuletna puhul. 
142. Di V Mes Tartusse on viis  ki lomeetri t .  
142.1. Di V (De) Mes 
V = jääma (Heistresse jääb si i t  vi is  ki lomeetri t),  olema (Linna 
on si i t  10 kilomeetri t),  saama (Tartusse saab si i l  kümme kilo
meetri l),  tulema (Tartusse tuleb viis  ki lomeetri t).  

Kolniekohalised elementaarlaused 

143. N+nom. V N+ng. A+ng. 
N + nom. V N+ngp. A+ess. 

V = hoidma (Sõdurid hoidsid kasarmud puhtad, Naine hoidis  

157 



toidukava vaheldusrikkana), pidama (Peeter pidas ri ided puhtad, 
Kojamees pidas tänava niiske) 

144. N+nom. V N+tr. N+nom. 
V = andma (Rahvas andis kuju(le) nimeks Russalka), panema 
(Peeter pani lapse nimeks Jaan), saama (See märk sai  nimeks 
aleph).  

145. N+kom. V N+nom. A-f-nom. 
N+kom. V N+nom. Mod 

V = olema (Juhtimisega on lugu parem, Juhtimisega on lugu 
paremini,  Dokumentidega on asi  hull,  Dokumentidega on asi  hul
lusti).  Mod hõlmab antud mallis üksnes sti- ja mmi-liitelisi  ad
verbe. 

146.0. N+nom. V N+ngp. N+ill. 
V = ajama (Peeter ajas rahva ärevusse),  andma (Peremees andis 
toa külalise kasutusse),  jaotama (Membraan jaotab sisekõrva 
kahte ossa),  jätma (Peremees jätt is  toa külalise kasutusse),  
kastma (Aednik kastis  lapi  õl isse),  köitma (Naine köit is  asjad 
suurrätikusse), lõikama (Toomas lõikas pildi vasesse), mähkima 
(Peeter mähkis fotoaparaadi paberisse),  mässima (Tädi mässib 
vanaisa tekisse),  nakatama (Televisioon nakatas inimesed teatri-
haigusse),  pühendama (Peeter pühendas sõbra avastusesse) 
jne.  = 152.3,  152.8,  338.0 andma ja  jätma puhul;  165.0.  nakatama 
puhul; 185.0 kastma, köitma, mähkima, mässima puhul. 
146.0.1. N+nom. V N+ngp. N+ill. 

N+nom. V N+part. (N+ill.) 
V = pressima (Masin pressis  heina pall idesse,  Masin pressis  
heina), suruma (Masin surus heina pall idesse) 

146.1. N+nom. V N+ngp. (De) N+ill. 
V .= imema (Nioobium imeb gaasi  ruumist  endasse),  lööma (Koer 
lõi  hambad nurga tagant varga(le) säärde).  — 185.1 imema 
puhul. 

146.1.1. N+nom. V N+ngp. (De) N+ill. 
N+nom. v (De) N+ngp. (N+ill.) 

V — imama (Süsi  imab vedelikust  mürgi  endasse,  Terakesed ima
sid niiskust) = 185.1.1. 

146.2. N+nom. V N+ngp. (Di) N+ill. 
V = punuma (Neiu punus juuksed pea ümber pärga) põimima 
(Tütarlaps põimis juuksed kõrva juurde patsidesse) jne. = 151.3, 
159.12. 

146.3. N+nom. V N+ngp. {Di v N+ill.} 
V = jätma (Perenaine jätt is  loomad lauta nälga),  kuhjama (Pee
ter kuhjas mulla aianurka peenrasse),  seadma (Peeter seadis enese 
laua taha valvesse) jne. = 159.11 kuhjama puhul. 
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147. lSP+nom. V N?+ill. N3+ngp. 
V = jätma (Kunstnik jätt is  kuulajaisse sügava mulje) kätkema 
(Autor kätkes nendesse sõnadesse sünge mõtte) panema (Parun 
pani et tevõttesse kogu raha), tooma (Arhitekt  toob fassaadidesse 
l i ikuvuse) jne. = 186 panema puhul. 

148. N^nom. V N2-|-ngp. N3—j—in. 
V = arvama (Me arvame maksud kümnetes tuhandetes),  kinnis
tama (Ülemnõukogu kinnistas otsuse vastavas seaduses), teos
tama (Kunstnik teostas joonise puugravüüris),  väljendama (Tead
lane väljendas võimsuse vatt ides).  

149. N^+nom. V N2-f-in. N3+ngp. 
V = arendama (Õpetaja arendas lapses uue võime), süütama 
(Naine süütas Peetris  iha),  tabama (Peeter tabas lalinas tuttava 
sõna), äratama (Peeter äratas lapses igatsuse) jne. 
150.0. W-j-nom. V N2-fngp. N3-fel. 
V = eraldama (Väin eraldab Hispaania Tangerist),  lahutama 
(Peeter lahutas ühe otsa skeemist),  säästma (Peeter säästis  kol
leegid matmiskuludest),  vabastama (Peeter vabastas mehe õppus
test),  võõrutama (Peeter võõrutas poja töötegemisest) jne. = 
324.0 vabastama, võõrutama puhul. 

150.1. N'4-nom. V N2-f-ngp. {N3+el. v A+tr.} 
N^nom. V N2-j-part. (N3-J-el.) (A+tr.) 

V = arstima (Eit arst is  haige kopsupõletikust  terveks),  ravima 
(Arst  ravis  Peetri t,  Arst  ravis  Peetri  terveks) ravitsema (Peeter 
ravitses lehma) 

151.0. W-j-norn. V N2-f-el. N3-f-ngp. 
V = harima (Kolhoos haris  rabast  põllu),  hauduma (Kana hau
dus munast  kanapoja),  jahvatama (Veski jahvatab massist  jahu), 
kasvatama (Ema kasvatas lapsest  ateist i),  käänama (Pagar kää
nas taignatükist  kringli),  käärima (Organism käärib suhkrust  
alkoholi),  köitma (Tütarlaps köitis  siidvööst lehvi), painutama 
(Peeter painutas l i is tust  kaare),  rull ima (Mardikas rull is  lehest  
toru),  saama (Peeter sai  arvudest  tabeli)  siduma (Peeter s idus 
paelast lehvi), vormima (Peeter vormis savist  kuuli),  üldistama 
(Peeter üldistas vaatlus andmete st  teooria) jne.  = 17.59 jahva
tama, üldistama puhul;  159.0.1.  kasvatama, käänama, painutama, 
rullima, vormima puhul; 159.0 käärima, köitma, siduma puhul. 

151.1. W-j-nom. V {N2—{—ei. v N3-J—all.} N4-[-ngp. 
V = ehitama (Töölised ehitasid aidast  kolhoosile klubi),  lõikama 
(Peeter lõikas puukoorest  vennale laeva), saama (Jaan sai  endale 
Jürist  surmavaenlase) jne. 
151.2. lSP+nom. V N2+el. (N3+all.) N4+ngp. 
V = tegema (õpetaja tegi  oma seisukohtadest  õpilastele dog
ma). = 159.2. 
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151.3. NH-nom. y N2+el. (Di) N3+ngp. 
V = moodustama (Kaupmees moodustas purkidest  r i iuli le  püra
miidi), punuma (Neiu punus juustest  pea ümber pärja), põimima 
(Tütarlaps põimis juustest  patsikese) jne.  = 146.2, 159.12 punu
ma, põimima puihul. 

152.0. W-j-nom. V N2-f-ngp. N3-f-alI. 
V = arvestama (Teadlased arvestavad ajaloo pikkuse 3000 aasta
le,  Insener arvestas laeva sajale reisi jale),  asetama (Selts  asetas 
pearõhu materjali  kogumisele),  jagama (Peeter jagas arvu 
kahele),  keskendama (Peeter keskendas tähelepanu sel lele sünd
musele), kraapima (Peeter kraapis kogu varanduse endale), loo
vutama (Peeter loovutas oma koha daamile),  ohverdama (Peeter 
ohverdas öö analüüsimisele),  panema (Nõid pani needuse küla
rahvale), parandama (Peeter pärandas varanduse pojale), sun
dima (Mart sundis hobuse jooksule),  tõukama (See põhjus tõukas 
inimese lahenduse otsimisele),  usaldama (Peeter usaldas lahen
damise aparaadile),  võtma (Peeter võtt is  vaeva endale,  Peeter 
võttis  probleemi vaatlusele) jme. = 165.0 jagama puhul; 167 
võtma teise näite puhul;  173 usaldama puhul;  175.0, 183.0 arves
tama teise näite puhul;  181.0 kraapima puhul;  183.0 asetama, 
ohverdama, panema, võtma esimese näite puhul;  221.0 arvestama 
esimese näite puhul; 320.0 sundima, tõukama puhul. 

152.0.1. N'-(-nom. V N2-f-ngp. N3+all. 
ISP-j-nom. v N2-|-part. (N3—)—all.) 

V = a(h)vatlema (Sõber ahvatles Peetri  vargusele,  Peeter ahvat
les sõpra),  hoidma (Peeter hoidis  leiva vennale,  Peeter hoidis  
leiba),  lükkima (Neiu lükkis kudrused paelale),  suunama (õpe
taja suunas õpilase iseseisvale mõtlemisele }  õpetaja suunas õpi
last)  t immima (Insener t immis aparaadi õigele sagedusele),  
ässitama (Mees ässi tas inimesed mässule,  Mees ässi tas inimesi)  
jne.  = 175.0.1, 189.0.1 hoidma-werbi  puhul;  183.0.1 lükkima, t im
mima puhul; 320.0.1. ieiste verbide puhul. 

152.1. N'4-nom. V N2+ngp. (N3-|-in.) N4-f-all. 
V = asetama (Peeter asetas oma lootused sel les  asjas Jaanile),  
panema (Juhatus pani vastutuse sekretärile).  = 183.1. 

152.2. N'-|-nom. V N2-f-ngp. (N3-|-abl.) N44-all. 
V — kiskuma (Modell  kisub kunstniku tähelepanu põhiteemalt  
pisiasjadele),  viima (Arst  vi is  vaidluse sel t  teemalt  uuele tee
male) 

152.2.1. N'+nom. V N2+ngp. (N3+abl.) N4+all. 
NP-j-nom. v N2-(-part. ((N3-fabl.) N4-f-all.) 

V = alandama (Valitsus alandas hinna 40 rublalt  25 rublale),  
kahandama (Tsehh kahandas kao viiel t  protsendil t  nel jale prot
sendile),  suurendama (Peeter suurendas voolutugevuse kolmele 
amprile) tõstma (Kaupmees tõst is  raamatu hinna kahelt  margalt  
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kolmele margale), vähendama (Peeter vähendas sõidukiirust) jne. 
= 163.1. 

152.3. NP+nom. V N2+ngp. N3-f-all. (N4-ftr.) 
V = andma (Peremees andis ühe toa külalisele kasutamiseks),  
jätma (Isa jätt is  mõõga pojale päranduseks,  Peremees jätt is  toa 
külalisele kasutamiseks) .  = 146.0, 152.8, 338.0 andma puhul ja 
jätma teise näite puhul. 

152.4. N'-j-nom. V N2-|-ngp. (De) N3- !  all. 
V — lähendama (Arst  lähendas kontakti  paremalt  oimusagarale) 
jne. 

152.5. NM-nom. V' (De) N2+ngp. N3-f-a!l. (V2+da) 
V 1  = andma (Poiss  andis korvist  r i idetüki koerale nuusutada), 
jagama (Onu jagas korvist  õunad lastele süüa).  = 338.2 andma 
puhul. Vt. ka 181.3. 

152.6. ISP-l-nom. V N2-}-ngp. (De) {Dt2  v Di v N3—{-all.} 
V — heitma (Peeter heit is  ratsmed hobuse sel jast  teejuhile),  len
nutama (Poiss lennutas kirja läbi akna tänavale sõbrale), l ingu-
tama (Matadoor l ingutas kübara amfiteatri  ülemisele äärele süü
distajale),  pilduma (Hannes pil lub raasukesed taldrikult  laua 
alla koerale), viskama (Laps viskas palli  emale) jne. = 181.4. 

152.7. ISP+nom. V1  N2+ngp. {Di v N3+all.} (V2-j-da) 
V 1  = andma (Peeter andis paberi  büroosse ametnikule alla kir
jutada), viima (Peeter vi is  käsikirja Tall innasse juhendajale 
lugeda) jne. = 181.5. 

152.8. ISP+nom. V1  N2+ngp. N3+alI. (V2+da) 
V 1  = andma (Peremees andis ühe toa külalisele kasutada), jät
ma (Peremees jättis  ühe toa külalisele kasutada) = 146.0, 152.3, 
338.0. 

153.0. NJ-j-nom. V N^-J-all. N3-)-ngp. 
V = andma (Sambad andsid majale pompõõsse välimuse, Naine 
andis pull i le  võmmu), avama (Kirjanik avas lugejaile uue maa
ilma), dikteerima (Võit ja dikteeris  kaotajale rahutingimused), 
leidma (Peeter leidis  lapsele tegevuse),  lubama (Anu lubas Peet
ri le  oma maali),  määrama (Saaius määras perekondadele üksteise 
hävitamise), sisendama (Peeter sisendas sõbrale uue idee), teki
tama (Uurija tekitas hiirele kasvaja),  tooma (Ettevaatamatus 
lõi  Peetri le  kerglase mehe reputatsiooni),  võimaldama (Isa või
maldas lastele kooliskäimise) jne. = 154 tekitama puhul; 168 
avama puhul; 307.0 määrama puhul; 309 võimaldama puhul. 

153.1. N^nom. V N2  fal!. N3-|-ngp. 
N'-j-nom. V N2-|-ngp. ja N3-fngp. 
NP-l-nom. V N-|-np.-f-pl* 

V = liitma (Peeter l i idab kuuele seitsme, Peeter l i idab kuue ja 
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seitsme, Peeter l i idab arvud), vastandama (Rahvalaul vastandab 
mõisa külale).  .== 165.2 vastandama puhul. 
153.2. ISP+nom. V (De) (Dt2) N2+all. (Di) {N3+el. v N4+ngp.} 
V — jutustama (Jüri  jutustas voodist  Peetri le  kõrva sisse neist  
sündmustest  pika loo) vestma (Peeter vest is  meestele isa elust  
kena jutu) 

153.3. W+nom. V {De v N2+abl. v N3+all.} N4+ngp. 
V = küsima (Peeter küsis  perenaiselt  lapsele uue taldriku),  
inõudma (Mees nõudis kelneri l t  endale menüü), nõutama (Kir
janik nõutas büroost  ametnikult  endale loa),  paluma (Mees palus 
kontorist  juhatajalt  endale loa),  tell ima (Peeter tel l is  naaber
külast sepalt  endale kirve) jne. = 153.5, 156.3, 175.1. 

153.4. N^+nom. V N2+all. (N3+gen. eest) N4+ngp. 
V = andma (Nõukogu andis dissertandile töö eest  kandidaadi
kraadi),  mõistma (Kohus mõist is  mehele tapmise eest  surmanuht
luse),  omistama (Komitee omistas kirjanikule laureaadinimetuse),  
panema (Õpetaja pani poisile etteütluse eest  kahe), soolama 
(Kapten soolas mehele kasarmuaresti).  

153.5. W+nom. V {De v N2+gen. käest v N3+all.} N4+ngp. 
V = küsima (Peeter küsis  perenaise käest  endale uue taldriku),  
nõudma (Mees nõudis kelneri käest endale menüü), nõutama 
(Kirjanik nõutas büroost ametniku käest endale loa), paluma 
(Mees palus kontorist  juhataja käest  endale loa),  tell ima (Peeter 
tell is  naaberkülast sepa käest endale kirve) jne. = 153.3, 156.3, 
175.1. 
153.6. W-j-norn. V {N2-(-all. v Loe} N3+ngp. 
V = leidma (Põgenik leidis  endale metsas redupaiga).  

153.7. I^+nom. V {N2+all. v De} N3+ngp. 
V = angažeerima (Noormees angažeerib endale sealtsamast  tant
supartneri),  kombineerima (Peeter kombineeris  endale laost  osad), 
tooma (Peeter tõi  lastele l innast  raamatu),  valima (Kirjanik valis  
endale ri iuli l t  raamatu),  värbama (Kapten värbas laevale sada
mast uue meeskonna) jne. 

153.8. ISP+nom. V N2+all. (De) N3+ngp. 
V = andma (Trust  andis Orvile ühiselamust  voodikoha), eral
dama (Ministeerium eraldas asutusele auto),  kuulutama (Peeter 
kuulutas rahvale rõdult  uudise),  küünitama (Konsul küünitas 
külalisele voodist  käe),  laenutama (Peeter laenutas sõbrale oma 
kogust  raamatu),  otsima (Peeter otsis  sõbrale l innast  töökoha), 
vaatama (Peeter vaatas sõbrale l innast töökoha) jne. = 153.12 
andma, otsima, vaatama puhul; 175.2 eraldama puhul. 

153.9. N'+nom. V (De) {Di v N2+all.} N3+ngp. 
V = lähetama (Peeter lähetas Moskvast  Tall innasse vanematele 

162 



telegrammi), läkitama (Sekretär läkitas Tall innast  Tartusse pro
kuratuurile kir ja),  saatma (Peeter saatis  maalt  haiglasse emale 
raamatu) jne. 

153.9.1. ISP+nom. V (De) {N2+äll. v Di} N3+ngp. 
NP+nom. V((De) {N2—j— all. v Di}) N3+part. 

V = lugema (Peremees luges rahakotist  sulasele laua peale raha, 
Peremees luges raha).  

153.10. NP+nom. V N2+all. (De) N3+ngp. (Di) 
V = andma (Huligaan andis mehele nurga tagant hoobi kuk
lasse).  virutama (Peeter virutas mehele hoobi tagumikku) 

153.11. ISP+nom. y (De) (Dl2) N2+all. (Di) N3+ngp. 
V = refereerirtia (Peeter refereeris  sel ja tagant ülemusele kõrva 
sisse koosoleku käigu), tegema (Peeter tegi Eedile märkuse) jne. 

153.12. N'+nom. V N2+all. (Di) N3+ngp. 
V = andma (Trust  andis Orvile ühiselamusse voodikoha), mää
rama (Senaator määras ajakirjanikule hotel l i  vest ibüüli  kohtu
mise), otsima (Peeter otsis sõbrale l inna töökoha), sokutama 
(Esimees sokutas jalgpalluri le sel ts i  töökoha), vaatama (Sõber 
vaatas Peetri le  l inna töökoha).  = 153.8 andma, otsima, vaatama 
puhul. 

153.13. ISP+nom. V1  N2+aII. N3+ngp. (V2+da) 
V 1  = andma (Peeter andis mehele töö teha).  

153.14. W+nom. V1  N2+all. N3+ngp. (V2-f-ma) 
V 1  = lubama (Peeter lubas Jaanile oma hobuse põllutöid lõpe
tama). 

154. W+nom. V N2+ad. N3-(-ngp. 
V = avastama (Arst  avastas Peetri l  kasvaja) y  diagnoosima 
(Arst  diagnoosis  Peetri l  tuberkuloosi),  leidma (Arst  leidis  Peet
ril  kasvaja), tekitama (Uurija tekitas hiirel  kasvaja), vahetama 
(Ema vahetas lapsel riided) = 153.0 tekitama puhul. 

155.0. N'+nom. V N2+ngp. N3+abl. 
V = saama (Kabel sai  nime külalt),  tabama (Peeter tabas enese 
küsimuselt,  mis edasi  tuleb).  

155.1. N^-nom. V N2+ngp. (Di) N3+abl. 
V = laenama (Peeter laenas sel le  sõna oma teosesse klassikult).  

156.0. NH-nom. V N2+abl. N3+ngp. 
V = meelitama (Peeter meeli tab lapselt  naeratuse),  pärima 
(Peeter päris  isalt  kõverad jalad) röövima (Tuul röövis  puult  
lehed), vallutama (Araablased vallutavad kõrbelt  põllumaad), 
võtma (Peeter võtt is  sõbralt  tõotuse),  võõrandama (Kuberner võõ
randas Peetril t  varanduse) jne. = 180.0 võtma puhul. 
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156.1. N!+nom. V {De v N2+abl.} (N3+all.) N4+ngp. 
V = klanima (Poiss klanis  isalt  endale raha), lunima (Kerjus 
lunis  möödujatelt  endale raha), manguma (Poiss mangus isalt  
musta ülikonna), nuruma (Poiss nurus isalt  raha) pinnima 
(Politseinik pinnis vangilt  andmed) jne. = 180.1. 
156.2. NP-f-nom. V NVJ-abl. (N3+gen. eest) N4-|-ngp. 
V = koorima (Poodnik kooris  töölistel t  toidu eest  vi imase raha).  
= 180.2. 

156.3. W-j-nom. V {De v N2-f-abl. v N3-|-gen. jaoks} N4-|-ngp. 
V — küsima (Peeter küsis  köögist  perenaiselt  lapse jaoks tald
riku) nõudma (Mees nõudis kelnerilt  enda jaoks menüü), nõu
tama (Kirjanik nõutas büroost ametnikult  enda jaoks loa), paluma 
(Mees palus kontorist  juhatajalt  loa),  tell ima (Peeter tel l is  külast  
sepalt  poja jaoks vikati) jne. — 153.3, 153.5, 175.1. 
156.4. W-j-nom. V {De v N2-j-abl.} N3-j-ngp. 
V = saama (Peeter sai  büroost  juhatajalt  nõusoleku garaaži  
ehitamiseks) jne. = 180.3. 

156.4.1. NP-f-nom. V {De v N 2-f-abl.} N3+ngp. 
NP-j-nom. V (De) (N2+abl.) N3+part. 

V — saama (Traktorist  sai  kontorist  raamatupidajalt  palga, Trak
torist  sai palka). = 180.3.1. 

156.5. N^nom. V {De v N 2-j-abl. v Di} N3-|-ngp. 
V = saama (Teekäija sai  kallaletungijalt  hoobi näkku, Peeter 
sai mehelt  müksu) Meie märkimisviis ei võimalda olla päris 
täpne: Di paikneb normaalselt A/ 3  järel.  — 180.4. 

157.0. N^nom. V N2-{-ngp. N3-f-ess. 
V = kavatsema (Kirjanik kavatses romaani pamfletina).  kujun
dama (Aednik kujundas kääbuspuu püramiidina), näitama (Raa
matupidaja näitas kulutused palgana), sanktsioneerima (Linna
vali tsus sanktsioneeris  kerjamise leivateenimisena) 

157.1. ISP-l-nom. V N2-j-ngp. (N2-f-all.) N3-]-ess. 
V — serveerima (Press serveeris  pihtimuse lugejaile jumalaotsi
misena) .  

158. ISP-j-nom. V N 2-f-ngp. A-J-ess. 
V = leidma (Peeter leidis  tänava niiskena) 

159.0. W-f-nom. V N2-f-ngp. N3+tr. 
V = arvama (Juhataja arvas tagasihoidlikkuse vooruseks),  kohan
dama (Professor kohandas põleti  analüüsiks),  kuulutama (Nõu
kogu kuulutas printsi  vali tsejaks),  käärima (Organism käärib 
suhkru alkoholiks),  köitma (Tütarlaps köit is  s i idvöö lehviks).  
lugema (Peremees luges tagasihoidlikkuse vooruseks). lööma 
(Poiss  lõi  kepi  tükkideks),  muutma (Keemik muutis  vedeliku gaa
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siks),  siduma (Peeter sidus paela lehviks),  tembeldama (Peeter 
tembeldas sõbra vargaks) j ine.  — 151.0 käärima, köitma, siduma 
puhul; 174 arvama, lugema puhul. 
159.0.1. N !+nom. V N2+ngp. N3-}-tr. 

ISP+nom. V N2+part. (N3-f-tr.) 
V = alandama (Tüdruk alandas hääle sosinaks, Tüdruk alandas 
häält),  kasvatama (Ema kasvatas lapsed korralikeks inimesteks,  
Ema kasvatas lapsi),  käänama (Pagar käänas taignatüki kring
liks),  lõikama (Peeter lõikab saia vii ludeks,  Peeter lõikab saia),  
painutama (Puusepp painutas l i is tud kaarteks,  Puusepp painutas 
l i is te),  rull ima (Mardikas rull is  lehe toruks,  Mardikas rull is  
lehte), vormima (Peeter vormis savikamaka kuuliks) jne. = 151.0 
kasvatama, käänama, painutama, rullima, vormima puhul. 
159.1. W+nom. V N2+ngp. (N3-}-el.) N4-j-tr. 
V = ülendama (President ülendas väimehe kolonelist  kindraliks).  

159.2. W+nom. V N2+ngp. (N3+all.) N4+tr. 
V = tegema (õpetaja tegi  need seisukohad õpilastele dogmaks),  
tooma (õpetaja tõi  Jüri  teistele eeskujuks) jne.  = 151.2 tegema 
puhul. 

"159.3. ISP+nom. V (De) N2+ngp. (N3+all.) (Di) N4+tr. 
V = kauplema (Peeter kauples l innast  poisi  endale tal lu sula
seks),  palkama (Mihkel  palkas külast  taadi endale teejuhiks).  

159.4. N]+nom. V N2+ngp. (Di) (N3+all.) N4+tr. 
V = andma (Peeter andis poja teise külla Jürile karjapoisiks).  

159.5. W+nom. V N2+ngp. (N3+abl.) N4+tr. 
V = saama (Peeter sai  maja sugulaselt  päranduseks).  

159.6. N'+nom. V N2+ngp. {läbi N3+ngp. v N4+tr.} 
V = hõõruma (IKokk hõõrus juurvil ja läbi  sõela püreeks) 

159.7 ja 159.8. NP+nom. V N2+ngp. (vastu N3+part. = 
N3+gen. vastu) NV}-tr. 

V = lööma (Poiss  lõi  kepi  vastu müürinurka tükkideks) 

159.9. N'+nom. V N2+ngp. {De v N3+tr.} 
V = eraldama (See käitumisjoon eraldas tegelase teiste hulgast  
iseseisvaks tüübiks).  

159.10. W+nom. V N2+ngp. (De) N3+tr. 
W+nom. v N2+part. (De) (N3+tr.) 

V = kiskuma (Põõsad kisuvad ülikonna räbalaiks),  karistama 
(Tuul käristas pi lved ribadeks),  rebima (Tuulehoog rebis  pi lve-
rünka pilvetupsudeks).  

159.11. NP+nom. V N2+ngp. {Di v N3+tr.} 
V = kuhjama (Peeter kuhjas mulla aianurka peenraks) panema 
(Isa pani poja kingsepa juurde õpipoisiks),  soovitama (Peeter soo
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vitas sõbra kombinaati  aednikuks), võtma (Direktor võtt is  Jüri  
vabrikusse õpilaseks) jne. = 146.3 kuhjama puhul. 

159.11.1. N l+nom. V N2+ngp. {Di v N3+tr.} 
W -j-nom. V N2+part. (Di) (N3+tr.) 

V = edutama (Direktor edutas Peetri  büroosse juhatajaks,  Direk
tor edutas Peetri t).  

159.12. N^+nom. V N2+ngp. (Di) N3+tr. 
V = lausuma (Pealik lausus vastase metsa äärde kivitombuks),  
moondama (Zeus moondas Jo valgeks lehmaks),  punuma (Neiu 
punus juuksed pea ümber pärjaks),  põimima (Tütarlaps põimis 
juuksed patsikesteks),  volitama (Valitsus voli tas kindrali  naaber
ri iki  diplomaatil iseks esindajaks) jne.  = 146.2, 151.3 punuma, põi
mima puhul. 
159.13. ISP+nom. V N2+ngp. (De) {Di v N3+tr.} 
V = kutsuma (Peeter kutsus Tall innast  sõbra kohtusse tunnista
jaks), paluma (Peeter palus direktori peole aukülaliseks). saatma 
(Staap saatis mehe Riiga aviomotoristiks) jne. 

159.13.1. ISP+nom. V N2+ngp. {(De) Di v N3+tr.} 
W+nom. V N2+part. ((De) Di) (N3+tr.) 

V == koondama (Väejuhatus koondas väed igalt  poolt  maa lääne-
ossa kolmeks armeeks).  

160.0. ISP+nom. V N2+tr. N3+ngp. 
V = kinnitama (Komitee kinnitas tähtajaks 11 novembri) jne. 
•= 17.24. 

160.1. ISP+nom. V (N2+all.) N3+tr. N4+ngp. 
V = deklareerima (Peaminister deklareerib vali tsusele oma poli i
t ika juhtmõteteks rahuarmastuse ja vabaduse) .  määrama (Senaa
tor määras ajakirjanikule kohtumiskohaks hotel l i),  seadma (Pee
ter seadis mehele t ingimuseks võõraste isikute lahkumise), soe
tama (Peeter soetas endale südamesõbraks baaridaami), võtma 
(Teadlane võttis  endale uurimisobjektiks isuri keele) jne. 

160.2 ja 160.3. ISP+nom. V (De) (N2+abl. = N2+gen. 
käest) N3+tr. N^+ngp. 

V = saama (Peremees sai  teisest  toast  vennalt  vastuseks õla
kehituse) .  

161.0. ISP+nom. V N2+ngp. A+tr. 
V = harjutama (Elu oli  naise õelaks harjutanud), kuulutama 
(.Komitee kuulutas asumaa sõltumatuks) s  laskma (Peeter laskis  
käe lõdvaks), lükkama (Peeter lükkas kella õigeks), sundima 
(.Peeter sundis enese rahulikuks),  tegema (Jutt  surmast  tegi  mehe 
rahutuks).  tunnistama (Komisjon tunnistas töö jätkamise tarvi
l ikuks,  Komisjon tunnistas Peetri  terveks) jne.  = 311 tunnistama 
esimese näite puhul. 
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161.0.1. W+nom. V N2+ngp. A+tr. 
W+nom. V N2+part. (A-}-tr.) 

V = ehmatama (Koer ehmatas lapse haigeks,  Koer ehmatas last),  
lööma (Hulkur lõi  koera vigaseks, Hulkur lõi  koera), muutma 
(Detail id muudavad kirjelduse usutavamaks),  närima (Peeter 
näris  õie peeneks),  raiuma (Mees raius l iha peeneks,  Mees raius 
l iha), raspeldama (Noad raspeldavad savitüki peeneks), siru
tama (Peeter sirutas selja sirgeks, Peeter sirutas selga), tree
nima (Mihkel  treenib l ihased tugevaks),  viimistlema (Assistent  
vi imist les  metoodika täiuslikumaks, Assistent  vi imist les  metoo
dikat) jne. 

161.1. W+nom. V N2+ngp. (De) {N3+kom. v A+tr.} 
V = määrima (Poiss  määris  käise küünarnuki kohalt  nõega mus
taks),  piserdama (Peeter piserdas paberi  pruuni värviga kir
juks),  pätserdama (Puukoristajad pätserdasid avause poriga väik
semaks) jne. 

161.2. ISP+nom. V N2+ngp. {läbi N3+ngp. v A+tr.} 
V = hõõruma (Kokk hõõrus juurvil ja läbi  sõela peeneks) 

161.3 ja 161.4. W+nom. V N2+ngp. (vastu N3+part. = 
N3+gen. vastu) A+tr. 

V = lööma (Poiss  lõi  kepi  vastu müürinurka kõveraks).  

161.3.1 ja 161.4.1. ISP+nom. V N2+ngp. (vastu N3+part. = 
N3+gen. vastu) A-j-tr 

ISP+ nom. V N?+part. (vastu N3+part. = N3+gen. vastu) 
(A-f-tr.) 

V = hõõruma (Peeter hõõrus sel ja vastu ahjunurka punaseks,  
Peeter hõõrus selga),  kohutama (Peeter kõhutas noa vastu turu-
lett i  teravaks) nühkima (Peeter nühkis turja vastu istmekorju 
punaseks),  trampima (Peremees trampis vi ldid vastu põrandai 
puhtaks).  

161.5. ISP+nom. V N2-fngp. (De) A+tr. 
V = kallama (Poiss  kallas püksid eest  märjaks),  lükkama (Sahk 
lükkas tee keskelt  tasaseks),  pistma (Mõrvar pist is  parisniku sel ja 
tagant surnuks), rebima (Karistusalune rebis selja paljaks) jne. 

161.5.1. W+nom. V N2-f-ngp. (De) A+tr. 
N !-j-nom. V N2+part. (De) (A-f-tr.) 

V = kaapima (Peeter kaapis naha keskelt  puhtaks,  Peeter kaapis 
nahka), käiama (Mees käias vikati  otsast teravaks), küürima 
(Naine küüris  laua ühest  otsast  puhtaks),  pühkima (Peeter püh
kis  laua eestpoolt  puhtaks),  uuristama (Toonesepad uuristavad 
seina auklikuks),  vormima (Peeter vormis savitüki otstest  laper
guseks) jne. 
161.6. ISP+nom. V N2+ngp. {Di v A+tr.} 
V = litsuma (Peeter l i tsus leivakuulikese lauaprakku laiaks),  
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suruma (Mees surus korvi  vastu keha laiaks),  vajutama (Mees 
vajutas sigareti  tuhatoosi  nurka laiaks).  

161.6.1. NP+nom. V N2+ngp. {Di v A+tr.} 
ISP+nom. V N2+part. (Di) (A+tr.) 

V — koolutama (Naine koolutas ripsmed ülespoole kõveraks,  
Naine koolutas ripsmeid),  muljuma (Peeter muljus sidruni lauale 
laiaks),  painutama (Peeter painutas raua ettepoole kõveraks),  
siluma (Peeter si lus juuksed vastu pealage siledaks), väänama 
(.Perenaine väänab lapi ämbrisse kuivaks) jne. 

161.7. NP+nom. V N2+ngp. (Di) A+tr. 
V = kallama (Peeter kallas tassi  kaussi  tühjaks),  laadima 
(Markus laadis vankri  õue tühjaks),  läigatama (Karin läigatas 
klaasi  kraanikaussi  tühjaks),  valama (Perenaine valas tassid tüh
jaks) .  

162. W+nom. V N2+ngp. Num+tr. 
V — jagama (Peeter jagas paberi  kolmeks),  jaotama (Peeter jao
tas paberi  pooleks) 

163. W+nom. V N2+ngp. N3+term. Kaupmees tõst is  hinna 
kolme margani.  

163.1. W+nom. V N2+ngp. (N3+abl.) (kuni) N4+term. 
W+nom. V N2+part. ((N3+abl.) (kuni) N4+term.) 

V — alandama (Ravim alandas palaviku kuni 38 kraadini),  
kahandama (Tsehh kahandas kao viiel t  protsendil t  nel ja protsen
dini),  suurendama (Peeter suurendas voolutugevuse kolme amp
rini), tõstma, vähendama (Peeter vähendas helitugevust) jne. = 
152.2.1. 

164. NJ+nom. V N2+ngp. N3+abess. Naine jätt is  mehe lõu
nata.  

164.1. NP+nom. V N2+ngp. (ilma) N3+abess. 
V = jätma (Naine jätt is  mehe i lma lõunata).  

165.0. NP+nom. V N2+ngp. N3+kom. 
V = jagama (Peeter jagas arvu kahega), kohandama (Inimene 
kohandab oma rõivastuse ümbrusega),  l i i tma (Mõisnik l i i t is  põllu 
oma valdustega), nakatama (Peeter nakatas roti  pisikutega), tem-
pima _(Peeter tempis piiri tuse veega),  täitma (Isa täit is  oma vaba 
aja võtmete kogumisega),  veetma (Noormees veetis  päeva õmble
misega) jne. = 152.0 jdgama puhul; 318 veetma puhul. 

165.1. W+nom. V N2+ngp. (De) N3+kom. 
V = ilustama (Peeter i lustas kuue narmastega),  immutama 
(Tehas immutas lauad ühelt  poolt  õl iga),  katma (Meister katt is  
nõu glasuuriga),  lööma (Meistrid lõid seinad seestpoolt  same
tiga), piirama (Sõdurid piirasid punkrid muldvaltidega), pritsima 
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(Auto pritsis  plangu altpoolt  poriga), ümbritsema (Kuningas ümb
ritseb lossi  igast küljest  ihukaitsega) jne. 

165.2. lNP-f-nom. V N2+ngp. N3-|-kom. 
W+nom. V N2+ngp. ja N3-f-ngp. 
W+nom. V N+np.+pI. 

V = kombineerima (Teadlane kombineeris  röntgenograafia spekt-
rograafiaga, Teadlane kombineeris  röntgenograafia ja spektro-
graafia,  Teadlane kombineeris  meetodid),  kooskõlastama (Insener 
kooskõlastas proportsiooni vastupidavusega, Insener kooskõlastas 
proportsiooni ja vastupidavuse, Insener kooskõlastas proportsioo
nid),  lepitama (Jaan lepitas Peetri  Jüriga),  segama (Perenaine 
segas marjad suhkruga), tasakaalustama (Peeter tasakaalustas 
samba kaalu õhurõhuga), vastandama (Rahvalaul vastandab mõi
sa külaga), võrdsustama (Peeter võrdsustas teaduse kunstiga) 
jne. = 153.1 vastandama puhul. 

165.3. NP+nom. V N2+ngp. N3+kom. (N4+tr.) 
W+nom. V N2+ngp. ja N3+ngp. (N4+tr.) 
W+nom. y N+np.+pl. (N4+tr.) 

V == liitma (Valitsus l i i t is  kihelkonnad maakonnaks),  põimima 
(Kirjanik põimis sündmuste kirjelduse oma mõtetega kunsti teo
seks),  siduma (Teadlane seob praktika ja teooria üheks tervi
kuks), ühendama (Meister ühendab plokid elementideks), ühtlus
tama (Valitsus ühtlustas ajad vööndiajaks) 

165.4. N !+nom. V N2+ngp. N3+kom. 
NP -j-nom. ja N3+nom. V N2+ngp. 
N+nom.+pl. V N^+ngp. 

V = koordineerima (Büroo koordineeris  oma tegevuse ministee
riumiga, Büroo ja ministeerium koordineerisid oma tegevuse, Asu
tused koordineerisid oma tegevuse) kooskõlastama (Jüri  koos
kõlastas projekti  tehasega, Büroo ja tehas kooskõlastasid töö, 
Tehased kooskõlastasid töö) 

166.0. NP+nom. V N2+kom. N3+ngp. \ 
V = haarama (Komitee haaras võist lusega kõik l i ikmed), hal
vama (Arst  halvab mürgiga organismi tali t luse),  l i i tma (Ioon li i
dab endaga elektroni),  läbistama (Sõdur läbistas mürsuga tanki 
soomuse) varjama (Kuningas varjas oma hii lgusega teised 
tähed) jne. 

166.1. NP+nom. V N2+kom. N3+ngp. 
N+nom. ja N2+nom. V N3+ngp. 
N+nom.+pl. V N2+ngp. 

V = klappima (Peeter klappis  Jüriga pudeli,  Peeter ja Jüri  klap
pisid pudeli,  Mehed klappisid pudeli),  moodustama (Sirge A moo
dustab sirgega B täisnurga),  sõlmima (Vabrik sõlmis^ kauplusega 
lepingu), vahetama (Peeter vahetas Jaaniga mõne sõna).  
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166.2. NP-j-nom. V N2-}-kom. N3+ngp. 
NVj-nom. ja N 2-j-notn. V N3-|-np.-j-pI. 
N-j-nom.-l-pl. V N3-f-np.-}-pl. 

V = ristama (Jaan ristas Jüriga mõõga, Jaan ja Jüri  r istasid 
mõõgad, Mehed ristasid mõõgad), vahetama (Saima vahetas 
Orviga kleidi,  Saima ja Orvi  vahetasid kleidid, Naised vahetasid 
kleidid).  
167. NH-nom. V N2+ngp. N3+gen. alla 
V — painutama (õpetaja painutas õpilase oma tahte alla),  pane
ma (Kirik pani raamatu keelu alla),  saama (Armee sai  juhtimise 
oma kontroll i  al la),  võtma (Peeter võtt is  probleemi vaatluse alla) 
jne. = 152.0 võtma puhul. 
168. N'-(-nom. V N2 |-|-gen. ees N3-}-ngp. 
V = avama (Kirjanik avas lugeja ees uue maailma).  = 153.0. 
169.0. ISP+nom. y N2_^ngp. N3-f-gen. eest 
V = andma (Kangelane annab oma elu isamaa eest),  ohverdama 
(Peeter ohverdas oma tervise isamaa eest).  
169.1. W-f-nom. V N2-f-ngp. N3-|-gen. eest 

ISP-J-nom. V N2-)-part. (N3+gen. eest) 
V — keerama (Eit keeras puupööra, Eit  keeras puupööra ukse 
eest),  käänama (Eit käänas puupööra ukse eest),  tõukama (Pee
ter tõukas ri ivi  ukse eest).  

170. N^nom. V N2-j-ngp. N3+gen. ette 
V = seadma (Peeter seadis mehe faktide et te),  tooma (Peeter tõi  
professori  nime avalikkuse et te).  

171. W-j-nom. y N2-f-gen. ette N34~ngp. 
V = asetama (Romaan asetas kirjaniku ette suured nõudmised),  
seadma (Areng seab tootjate et te uue probleemi).  

172. lSP-j-nom. V N2-(-ngp. N3-|-gen. hoolde Peeter andis lapse 
õe hoolde.  

172.1 ja 172.2. INP-fnom. V N2-|-ngp. {Di v {N3+gen.hoolde = 
Na:-f-gen. hoole alla}} 

V = andma (Peeter andis lapse maale õe hoolde, Peeter andis 
lapse õe hoole alla),  jätma (Peeter jätt is  lapse koju vanaisa 
hoolde), usaldama (Ema usaldas lapse sugulase hoolde), võtma 
(Peeter võtt is  poisi  enda hoolde).  

173. W+nom. y N2^_ngp. N3-f-gen. hooleks 
V = jätma (Peeter jätt is  tasumise Jüri  hooleks),  usaldama (Pee
ter usaldas toidutegemise tütre hooleks) võtma (Peeter võit is  
seletamise enda hooleks). — 152.0 usaldama puhul. 
174. W-j-nom. y N2_j_ngp N3_^gen  hulka 
V = arvama (Peeter arvas püsivuse vooruste hulka), lugema 
(Peremees luges tagasihoidlikkuse vooruste hulka). — 159.0. 
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175.0. NP+nom. V N2+ngp. N3+gen. jaoks 
V = arvestama (Projekteeri ja arvestas laeva saja reisi ja jaoks),  
kohandama (Kool kohandas klassiruumi füüsika õpetamise jaoks),  
jätma (Peremees jättis  ühe toa külalise jaoks) jne. = 152.0, 183.0 
arvestama puhul; jätma puhul vrd. 146.0, 152.3, 152.8. 
175.0.1. NP+nom. y N2+ngp. N3+gen. jaoks 

NP+nom. V N2+part. (N2-|-gen. jaoks) 
V = hoidma (Peeter hoidis  leiva lapse jaoks,  Peeter hoidis  leiba) 
= 152.0.1, 189.0.1. 

175.1. NP+nom. V {De v N2-j-gen. käest v N3-j-gen. jaoks} 
N4+ngp. 

V = küsima (Peeter küsis  köögist  perenaise käest  lapse jaoks 
uue taldriku),  nõudma (Mees nõudis kelneri  käest  enda jaoks 
menüü), nõutama (Kirjanik nõutas büroost  ametniku käest  enda 
jaoks loa), paluma (Mees palus kontorist  juhataja käest loa), tel
lima (Peeter tell is  külast sepa käest poja jaoks vikati) jne. = 
153.3, 153.5, 156.3. 

175.2. W+nom. y N2+gen. jaoks (De) N3+ngp. 
V = eraldama (Ministeerium eraldas büroo jaoks fondist  uue 
auto) jne. = 153.8. 

176. W+nom. V N2+ngp. N3+gen. järele Peremees ajas 
sulase vee järele.  

176.1. NP+nom. V N2+ngp. {(De) Di v N3+gen. järele} 
V = ajama, kutsuma (Peeter kutsus sõbra kodunt enda juurde 
raamatu järele),  käsutama (Direktor käsutas meistri  tsehhist  oma 
kabinetti  plaani järele) jne. Vrd. 320.4. 

176.1.1. W+nom. V N2-|-ngp. {(De) Di v N3-|-gen. järele} 
NP+nom. V N2+part. ((De) Di) (N3+gen. järele) 

V = meelitama (Mees meeli tas poisi  õuest  tuppa raamatu järele,  
Mees meelitas poissi) jne. Vrd. 320.4.1. 

176.2. ISP+nom. V N2+ngp. {{(De) (Dt^ {Dt2  v Di}} v N3+ 
gen. järele} 

V = saatma (Ülemus saatis  sekretäri  Jaani järele),  toimetama 
(Peeter toimetas naise kodunt metsateed mööda läbi  rahutu ala 
l inna lubade järele),  tooma (Peeter tõi  mehe kantseleisse doku
mentide järele), viima (Peeter viis  mehe linna laste järele) jne. 
Vrd. 320.5. 
176.2.1. NP+nom. V N2+ngp. {{(De) (Dt^ {Dt2  v Di}} v 

N3+gen. järele} 
ISP+nom. V N2+part. ((De) (Dt^ {Dt2  v Di}) 

(N3+gen. järele) 
V = eskortima (Peeter eskortis  vangi  vanglast  üle õue kantse
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leisse paberite järele),  konvoeerima (Miili ts  konvoeeris  kurjategi
jaid),  talutama (Peeter talutas haige kabinetist  mööda koridori  
kööki toidu järele) jne. Vrd. 320.5.1. 
177. ISP+nom. V N2+ngp. N3+gen. kallale Peeter ässi tas 

koera varga kallale.  

177.0.1. W+nom. V N2+ngp. N3+gen. kallale 
Nl+nom. V N2+part. (N3+gen. kallale) 

V = hassetama (Peremees hassetas koera võõra kallale }  Pere
mees hassetas koera),  ässitama (Peremees ässi tas koera varga 
kallale) jne. 
178. NP+nom. V N2+ngp. N3+gen. kõrvale 
V = asetama (Kriit ik asetas romaani näidendi kõrvale),  paigu
tama (Kriit ik paigutas Sauli  Oidipuse Klooreni Indreku kõrvale),  
seadma (Peeter seab Sauli  Oidipuse Klooreni Indreku kõrvale).  

179. ISP+nom. V N2+ngp. N3+gen. käest 
V = päästma (Sõber päästis  Peetri  külalise käest).  

180.0. N'+nom. V N2+gen. käest N3+ngp. 
V = võtma (Peeter võtt is  mehe käest  tõotuse) = 156.0. 

180.1. NP+nom. V {De v N2+gen. käest} (N3+all.) N4+ngp. 
V = klanima (Poiss klanis  kodunt isa käest  endale jalgratta),  
lunima (Kerjus lunis möödujate käest endale raha), manguma 
(Poiss  mangus isa käest  musta ülikonna),  nuruma (Poiss nurus 
isa käest  raha), pinnima (Politseinik pinnis vangi  käest  andmed) 
jne. = 156.1. 

180.2. NP+nom. V N2+gen. käest (N3+gen. eest) N4+ngp. 
V = koorima (Poodnik kooris  tööliste käest  leiva eest  vi imase 
raha). = 156.2. 

180.3. NP+nom. V {De v N2+gen. käest} N3+ngp. 
V = saama (Peeter sai  Tall innast  advokaadi käest  vastuse).  = 
156.4. 

180.3.1. NP+nom. V {De v N2+gen. käest} N3+ngp. 
ISP+nom. V (De) (N2+gen. käest) N3+part. 

V = saama (Traktorist  sai  kontorist  raamatupidaja käest  palga, 
Traktorist  sai palka) = 156.4.1. 

180.4. NP+nom. V {De v N2+gen. käest v Di} N3+ngp. 
V = saama (Peeter sai  nurga tagant mehe käest  hoobi näkku).  
Meie märkimisviis ei võimalda olla päris täpne: Di paikneb nor
maalselt N 3  järel.  = 156.5. 

181.0. NP+nom. V N2+ngp. N3+gen. kätte 
V = andma (Peremees andis ühe toa külalise kätte),  jätma (Pee
ter jätt is  paberi  enda kätte),  kraapima (Peeter kraapis kogu 
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varanduse enda kätte) = 152.0 kraapima puhul; vrd. 152.3. jätma 
puhul. 

181.1 ja 181.2. W-j-nom. y N2+ngp. (N3+abl. = N3+gen. 
käest) N4-f-gen. kätte 

V = koondama (Valitseja koondas võimu vürstidelt  enda kätte),  
saama (Peeter sai  toa naabri  käest  enda kätte),  võtma (Linna
valitsus võttis  juhtimise direktori käest enda kätte) jne. 

181.3. ISP-j-nom. V N2+ngp. (De) (Dt2) N2+gen. kätte 
V = andma (Peeter andis ri idetüki korvist  koera kätte) jne. 
Vt. 152.5 ja 338.2. 

181.4. Nu-}-nom. V N2-f-ngp. (De) {Dt2  v Di v N3+gen. kätte} 
V = heitma (Peeter heit is  ratsmed hobuse sel jast  trepile sulase 
kätte),  lennutama (Poiss lennutas kirja läbi  akna tänavale sõbra 
kätte),  l ingutama (Matadoor l ingutas kübara amfiteatri  ülemisele 
äärele süüdistaja kätte),  pilduma (Hannes pil lub raasukesed tald
rikult  laua alla koera kätte),  viskama (Laps viskas pall i  ema 
kätte) jne. = 152.6. 

181.5. N'4-nom. V1  N2-)-ngp. {Di v N3+gen. kätte} (V2-j-da) 
V 1  = andma (Külaline andis arve büroosse ametniku kätte alla 
kirjutada), viima (Noormees viis  käsikirja Tall innasse juhendaja 
käite lugeda) = 152.7. 

182. N + nom. V N2-j-ngp. läbi N3-f-gen. 
V = ajama (Peeter ajas l iha läbi  hakkmasina), kärutama (Pere
naine kärutas õunad läbi masina) jne. 
183.0. N !+nom. V N2+ngp. N3+gen. peale 
V = arvestama (Insener arvestas laeva saja reisi ja peale),  ase
tama (Selts  asetas pearõhu uurimistöö peale),  ohverdama (Pee
ter ohverdas öö analüüsimise peale),  panema (Nõid pani needuse 
rahva peale), võtma (Peeter võttis  vaeva enda peale) jne. = 
152.0 asetama, ohverdama, panema, võtma puhul; 152.0, 175.0 
arvestama puhul. 

183.0.1. N !+nom. V N2-f-ngp. N3+gen. peale 
N !+nom. V N2-j-part. (N3+gen. peale) 

V = lükkima (Neiu lükkis kudrused paela peale,  Neiu lükkis kud-
ruseid) t immima (Insener t immis aparaadi õige sageduse peale,  
Insener t immis aparaati) = 152.0.1. 
183.1. NJ+nom. V N2+ngp. (N3+in.) N4+gen. peale 
V = asetama (Peeter asetas sel les  asjas lootuse Jaani peale),  
panema (Büroo pani sel les  küsimuses vastutuse sekretäri  peale).  
= 152.1. 
184. NH-nom. V N2+ngp. N3+gen. poole(le) 
V = saama (Jüri  sai  sel tskonna enda poole(le)).  võitma (Peeter 
võit is  sel tskonna Jüri  poole ( le)).  
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185.0. W+nom. V N2+ngp. N3+gen. sisse 
V = kastma (Aednik kastis  lapi  õl i  s isse),  köitma (Naine köit is  
asjad rätiku sisse), mähkima (Ema mähkis lapse teki sisse), mäs
sima (Tädi mässib vanaisa teki sisse) jne. = 146.0. 
185.1. ISP+nom. V N2+ngp. (De) N3+gen. sisse 
V = imema (Nioobium imeb gaasi  õhust  enda sisse) = 146.1. 

185.1.1. ISP+nom. V N2+ngp. (De) N3+gen. sisse 
ISP+nom. V N2+part. (De) (N3+gen. sisse) 

V = imama (Süsi  imab mürgi  vedelikust  enda sisse,  Süsi  imab 
mürki).  = 146.1.1. 

186. W+nom. V N2+gen. sisse N3+ngp. 
V = panema (Peeter pani et tevõtte s isse oma säästud) — 147 

187. W+nom. V N2+ngp. N3+gen. suhtes 
V = kohaldama (Kohus kohaldab aegumise süüdlaste suhtes),  
orienteerima (Arhitekt orienteeris kiriku ilmakaarte suhtes), võt
ma (Peeter võtt is  seisukoha probleemi suhtes).  

188. NP+nom. V N2+ngp. N3+gen. taha Kirjanik peit is  enese 
varjunime taha. 

188.0.1. NP+nom. V N2+ngp. (N3+gen. eest) N4+gen. taha 
NVj-nom. V N+part. (N3+gen. eest) (N4+gen. taha) 

V = peitma (Peeter peit is  enese otsi jate eest  võõra nime taha), 
varjama (Peeter varjab oma mõtted fraaside taha).  

189.0. W+nom. V N2+ngp. N3+gen. tarvis 
V = jätma (Peeter jätt is  toa poja tarvis).  Vrd. 152.0. 

189.0.1. NP+nom. V N2+ngp. N3+gen. tarvis 
Nf+nom. V N2+part. (N3+gen. tarvis) 

V = hoidma (Peeter hoidis  raha auto tarvis,  Peeter hoidis  raha).  
= 152.0.1, 175.0.1. 

190. W+nom. V N2+ngp. N3+gen.+pl. vahel 
ISP+nom. V N2+ngp. N4+gen. ja N5+gen. vahel 

V = jagama (Peeter jagas oma aja harrastuste vahel,  Peeter 
jagas oma aja pall imängu ja õppimise vahel) 

191.0. N'+nom. V N2+ngp. N3+gen. vastu 
V = meelestama {Naised meelestasid poisi  vanaisa vastu),  sih
tima {Kirjanik sihtis  art ikli  puuduste vastu),  vahetama {Mees 
vahetas kõnetooli  teatri lava vastu, Joodik vahetas kella viina
pudeli  vastu) jne. 

191.0.1. ISP+nom. V N2+ngp. N3+gen. vastu 
NP+nom. V N2+part. (N3+gen. vastu) 

V = ässitama {Peeter ässi tas mehe peremehe vastu, Peeter ässi
tas meest).  
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192. NP-fnom. y N2+ngp. üle N3+gen. 

V = laskma (Peeter laskis  pi lgu üle rahva), l ibistama (Markus 
l ibistas pi lgu üle kummutite,  Peeter l ibistas sõrmed üle raua).  
= 258 l ibistama teise näite puhul. 

193. NP-j-nom. V N2-f-ngp. N3-|-gen. ümber 
NP -j-nom. V N2-f-ngp. ümber N3-f-gen. 

V = keerama (Peeter keeras rätiku ümber kaela, Peeter keeras 
rätiku kaela ümber),  käänama (Peeter käänas traadi ümber toru),  
mähkima (Peeter mähkis nööri  ümber käe),  mässima (Nöör mäs
sis  enese tüdruku jalgade ümber),  põimima (Laps põimis käed 
ema kaela ümber).  

194.0. N'-(-nom. V N2-}-ngp. Loe 
V = hoidma (Kivid hoiavad võrguserva põhjas),  leidma (Peeter 
leidis  enese sadamas) pidama (Kivid peavad nööri  põhjas) 
jne. Vrd. 324.1 leidma puhul. 

194.1. N^-j-nom. v N2+ngp. {Mod v Loe} 
V = veetma (Peeter veetis  puhkuse Pärnus, Peeter veetis  päeva 
haigena voodis).  

195. NJ-f-nom. v Loe NVj-ngp. 
V = kustutama (Peeter kustutas kavalehel  vi imase punkti),  leid
ma (Peeter leidis  lehekülje serval  märkuse),  peitma (Kast pei
dab eneses mälestuse),  sütitama (Kauni nägemine süti tab inim
hinges igatsuse) jne. = 197.0 kustutama, leidma puhul. 

196.0. W-f-nom. V N2-f-ngp. De 
V = kiskuma (Peeter kiskus naela laua seest),  rebima (Tuul 
rebis  soni  poisi  peast),  sikutama (Rudolf  s ikutas saapa jalast),  
tõmbama (Daam tõmbas kinda käest),  viskama (Peeter viskas 
mantli  seljast),  võtma (Jaan võttis  kübara peast) jne. 

196.1. N'4-nom. v {NVf-kom. v N3+ngp.} De 
V = äigama (Tüdruk äigas käega piisa nina alt).  
196.2. N^nom. V N2-(-ngp. {De v Di} 
V = panema (Peeter pani krihvli  käest  lauale),  peletama (Kar
jane peletas hundi karjamaalt  metsa),  raputama (Daam raputas 
leivaraasukesed kleidil t  põrandale),  tõstma (Mees tõst is  kohvri  
võrgust pingile) jne. 
196.2.1. N l4-nom. V N2-(-ngp. {De v Di} 

NP-fnom. V N2+part. (De) (Di) 
V = heitma (Lennuk heit is  pommid kõrgusest  metsatukale,  Len
nuk heit is  pomme), kergitama (õhusurve kergitas lapse maast  
õhku), kerima (Peeter kerib õngeliini veest paati),  noppima 
(Lapsed noppisid marjad põõsalt  korvi) jne. 
197.0. N^nom. V De N2-|-ngp. 
V = eemaldama (Kirurg eemaldas naise näolt  sünnimärgi),  kus
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tutama (Peeter kustutas kavalehelt  vi imase punkti),  leidma (Pee
ter leidis  lehekülje servalt  märkuse),  urgitsema (Peeter urgitses 
taskust koni) jne. = 195 kustutama, leidma puihul. 

197.0.1. r^-f-nom. V De N^+ngp. 
IS^-j-norn. V (De) N2+part. 

V = katkuma (Peeter katkus tüve küljest  oksad, Peeter katkus 
oksi),  närima (Jänesed närivad tüvedelt  koore),  otsima (Lugeja 
otsib sõnaraamatust  sõna tähenduse),  pühkima (Mees pühkis otsa
esisel t  higi),  vaatama (Lugeja vaatab sõnaraamatust  sõna tähen
duse) jne. 

197.1. Ni+nom. V (N2+all.) De N3-|-ngp. 
V — hammustama (Hai hammustab endale looma küljest  tüki),  
rebima (Jaan rebis  sõbrale paberist  tükikese),  täksima (Peeter 
täksis  endale kivi  küljest  ki l lu) jne. 

198.0. N^nom. V N2-)-ngp. Di 
V = ajama (Jutt  ajas naisele pisarad si lma), asetama (Nikolai  
asetas käe ta õlale),  hoidma (Onud hoidsid endid teiste sel ja 
taha), kinnitama (Mees kinnitas tahvli  majaseinale),  l i imima 
(Näitleja l i imis juuksed pea külge),  neetima (Sepp neetis  orja 
galeeri  külge),  panema (Naine pani rätiku pähe),  pistma (Peeter 
pist is  sõrme suhu), põrutama (Mees põrutas naela seina),  tõm
bama (Perenaine tõmbas sukad jalga) jne. 

198.0.1. W-J-nom. y N2-|-ngp. Di 
NH-nom. V N2-(-part. (Di) 

V = keerama (Peeter keeras lambi pessa, Peeter keeras lampi).  
kehitama (Peeter kehitab müügikasti  õlale),  kruvima (Peeter kru
vis  poldi  raua külge) maalima (Tütarlaps maalis  lause paberile) 
jne. 

198.1. NP+nom. V (N2-fel.) N3+ngp. Di 

V = kihutama (Kolonel  kihutas endale revolvrist  kuuli  pähe),  
käristama (Mees käristas paugu õhku), saama (Joosep sai  kuuli
pildujast  valangu kõhtu) 

198.2. W+nom. V N2+ngp. (De) Di 

V = aitama (Noormees aitas tütarlapsele mantli  sel jatoelt  õlga
dele) kandma (Märkija kannab joonise paberilt  detaili le), õngit
sema (Mees õngitses pudeli  jõest  kaldale) jne. 

198.2.1. NP+nom. V N?+ngp. (De) Di 
lSP-j-nom. V N2-|-part. ((De) Di) 

V = laiendama (Kirurg laiendas avause kolmanda roideni),  las-
tima (Kraanad lastisid kastid kail t  laevadele) mõõtma (Perenaine 
mõõtis  piima ämbrist  kannu), pöörama (Mees pööras näo ruumi 
poole) jne. 
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198.3. NP-j-nom. y N2,_j_ngp v Di} 
V paiskama (Peeter paiskas kivi  seina äärest  teele),  pistma 
(Noormees pist is  pea läbi  akna tuppa), t i lgutama (Vanamees 
t i lgutas rohu pudelist  klaasikesse),  torkama (Peeter torkas kirja 
läbi  pi lu tuppa), upitama (Mees upitas kohvri  läbi  akna tuppa) 
jne. 

198.4. ISP-J-nom. y W+ngp. (De) (Dt,) {Dt2  v Di} 
V = hiivama (Mehed hiivasid masina platvormilt  üle külgserva 
autosse),  juhtima (Peeter juhtis  elektroodi ühest  otsast  toru 
mööda kolbi),  kandma (Tuul kannab lehe pargist  üle plangu 
aeda), laskma (Peeter laskis vee soost kraavi mööda jõkke), l ibis
tama (Mees l ibistas jala diivani ääreni),  puhuma (Tuul puhub 
seemned põllult  läbi  võrgu aeda), viima (Füüsik viib traadid läbi  
klaasi torusse) jne. 

198.4.1. N]-f-nom. V NVf-ngp. (De) (Dt]) {Dt2  v Di} 
W-j-nom. y N2-j-part. ((De) (Dt]) {Dt2  v Di}) 

V = kandma (Mees kandis vee kaevust  üle õue kööki),  kärutama 
(Tööline kärutas detailid töökojast mööda laudteed lattu), lük
kama (Peeter lükkas vaadi tänavalt  laudu mööda üle rinnatise 
õue), nihutama (Mari nihutas voodi toa keskele), pukseerima 
(Laev pukseeris parve saare juurest üle järve kaldale), saatma 
(Poiss  saatis  tüdruku peolt  koju, Halastajaõde saadab haava
tuid),  tassima (Sildkraana tassis  detail i  tsehhist  läbi  õhu tank-
laevale),  vedama (Hobune vedas vankri  vana teed pidi  õue),  
veeretama (Mehed veeretavad kivi mööda silda teele) jne. 

198.5. ISP+nom. V N2-j-ngp. (De) (Dti) {Dt2  v Di} (N3-{-tr.) 
V = toimetama (Peeter toimetas vangi  vanglast  tänavaid mööda 
läbi  l inna kohtusse tunnistajaks),  tooma (Ametnikud tõid Peetri  
kodunt kohtusaali  tunnistajaks),  viima (Peeter vi is  poja koolisi  
koju karjapoisiks) Vrd. 176.2 ja 320.5. 

198.5.1. IVP-j-nom. V N2+ngp. (De) (Dt]) {Dt2  v Di} (N3+tr.) 
N]-j-nom. y N?-|-part. ((De) (Dt]) {Dt2  v Di} 

(N3+tr.)) 
V = eskortima (Peeter eskortis  vangi  vanglast  tänavaid mööda 
läbi l inna kohtusse tunnistajaks, Peeter eskortis vangi), konvoee-
rima (Sõdur konvoeeris kurjategija kööki kartulikoorijaks), talu
tama (Teener talutas mehe läbi vestibüüli  saali) Vrd. 176.2.1 ja 
320.5.1. 

198.6.1. ISP+nom. V1  N2>+ngp. (De) (Dt,) {Dt2  v Di 
(V2+ma)} 

NP-l-nom. V1  N2-f-part. ((De) (Dt!) {Dt2  v Di 
(V2+ma)}) 

V 1  = tüürima (Kapten tüürib laeva merelt  jõge mööda sada
masse varusid täiendama) jne. 
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198.7. ISP+nom. V N2-fngp. {(De) Di v ModiJ 
V = paiskama (Peeter paiskas kaardid lauale laiali),  tustima 
{Ruun tustis  heinad ukse ette laiali),  tõmbama (Laps tõmbas 
jalad tooli  al la krõnksu) jne. 
198.8. W-j-nom. V N2-f-ngp. {Di v ModiJ 
V = pressima {Mees pressis  koti  vastu rinda lossi)  ,  vajutama 
(Peeter vajutas sigareti  tuhatoosi  lossi)  jne. 
198.8.1. N^iioni. V N2__pngp. {Di v Modij} 

N^-j-nom. V N 2-j-part. (Di) (Modij) 
V = kallutama (Peeter kallutas süsta paremale vi l tu }  Peeter 
kallutas süsta),  keerama (Peeter keeras toru vasakule kaldu), 
muljuma (Peeter muljus sidruni kaussi kägarasse), painutama 
(Mees painutas selja ettepoole kühmu) jne. 
198.9. NP-j-nom. V N2-|-ngp. {(De) Di v Modi2} 
V = kiskuma (Abil ised kiskusid looma põrandale pikali),  paiska
ma (Peeter paiskas mehe asemele sel i l i),  puhuma (Torm puhub 
mehe tekile pikali),  suruma (Tornid surusid puuhiiglase külla-
kile),  virutama (Mees virutas vastase pikali)  jne. 
198.10. N !-}-nom. V N2-f-np.-f-pl. {Di v Modi3} 
V = asetama (Peeter asetas käed kõhule vaheli t i),  panema (Pee
ter pani surnu käed rinnale rist i),  sättima (Peeter sätt is  surnu 
käed risti)  jne. 
198.11. INP-fnom. V1  N2-f-ngp. Di (V2 |+ma) 
V 1  = majutama (Valitsus majutas delegatsiooni hotel l i  elama), 
matma (Vanamees mattis  karika aianurka paremaid päevi  oota
ma).  tõmbama (Toots tõmbas maakera tala külge kuivama) 
199. NJ-f-nom. V Di N2-f-ngp. 
V = graveerima (Peeter graveeris  sõrmusele oma nime), kritsel
dama (Keegi  ol i  kri tseldanud raamatu kaanele Jaani nime), 
maalima (Jaan maalis  tahvli le  nõutud lause),  .sisestama (Bio
loog sisestas rakku mikronõela),  sundima (Peeter sundis oma 
näole malbe i lme), uuristama (Peeter uuristas mäekülge koopa), 
õõnestama (Vesi õõnestas kivisse lohu) jne. 
200. lSP-}-nom. V N2+ngp. Dt2  Sanitar aitas haige üle 
tänava. Vt. lausemallid 198.3, 198.4, 198.4.1, 198.5, 198.5.1. 
201.0. N'-(-nom. V N2-{-ngp. Mod 
V = asetama (Peeter asetas küsimuse õigest i),  häälestama 
(Need mõtted häälestasid poisi  f i losoofi l isel t),  lahendama (Kir
janik lahendas näidendi groteskses laadis),  mõtestama (Kunstnik 
mõtestas oma teose omapäraselt),  väljastama (Tehas väljastab 
vitamiinid tablettidena) jne. 
201.1. ISP-j-nom. V N2-j-ngp. (N3+gen. suhtes) Mod 
V = meelestama (Sekretär meelestas direktori  kir janiku suhtes 
jahedalt)  
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202. NP-fnom. V N2-f-ngp. Mod^ 
V = hoidma (Kõneleja hoidis  meeled elevil,  Pael  hoidis  juuk
sed koos,  Sõit  hoidis  matkaja pinevil).  
203.0. NP-|-nom. V N2-)-ngp. Mod^ 
V — ajama (Peeter ajas si lmad pärani),  jätma (Peeter jätt is  töö 
pooleli),  kiskuma (Vesi  kiskus varbad krõnksu),  käänama (Laps 
käänas aseme segi),  l i tsuma (Jaan l i tsus lõualuud kokku), lööma 
(Peeter lõi  ukse kinni),  pigistama (Peeter pigistab si lmad vidu
kile),  rebima (Mihkel rebis  nööbid lahti),  sikutama (Peeter sikutas 
akna praokile), tõmbama (Jaak tõmbas kaela pingule) jne. 
203.0.1. NP-f-nom. v N2+ngp. Modii 

ISP-j-nom. v N2+part. (Modij) 
V — jootma (Peeter jootis  sõbra purju, Peeter jootis  sõpra),  kõk
sima (Peeter koksis  pähklid katki),  närima (Koer näris  kepi  
puruks), tuustima (Peeter tuustis taskud pahupidi) jne. 
203.1. NP-j-nom. V N2+ngp. (Di) Modij 
V = laskma (Sõdurid lasksid torni  põllule uppi),  lööma (Sõdu
rid lõid torni  põllule uppi) sirutama (Lind sirutas t i ivad pesale 
laiali) j ,ne. 
204.0. r^-j-norn. V N2-f-ngp. Modi2  

V = lööma (Tütarlaps lõi  pea püsti)  

204.1. W-f-nom. V N2-{-ngp. (Di) Modi2  

V = ajama (Mehed ajasid hooned metsaserva püsti).  
204.1.0. IVP-}-nom. V N2-j-ngp. (Di) Modi2  

W-f-nom. v N2-j-part. ((Di) Modi2) 
V == keerama (Poiss  keeras laua põrandale kummuli,  Poiss  kee
ras lauda), käänama (Mees käänas paadi kummuli), pöörama 
(Peeter pööras kilpkonna l i ivale sel i l i) .  
205. N^nom. V N2-j-ngp.-(-pl. Modi3  

V = pressima (Peeter pressis  hambad vastamisi),  suruma (Peeter 
surus hambad vastamisi).  
206. N^nom. V N2-f-ngp. Distr Noormees jätt is  lapse üksi.  
Vt. lausemall 309.8. 
207. NP-fnom. V NVI-ill. N3+part. 
V = külvama (Epideemia külvas rahvahulkadesse hirmu), sisen
dama (Peeter s isendas lastesse sõnakuulmist)  
208. N'-fnom. V N2+part. N3+in. 
V = kinnitama (Preester kinnitas vange nende usus) 
209. NP+nom. V N2+in. N3+part. 
V = aimama (Peeter aimas poisis  süüdlast),  armastama (Naine 
armastas mehes kirjanikku),  kasvatama (Ema kasvatas lapses 
korratunnet),  nägema (Peeter nägi  Jüris  süüdlast),  reetma (Miski  
ei  reetnud vanataadis kuulsat kirjanikku) jne. 
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210.0. N !-fnom. V N2-fpart. N3-fel. 
V = arvama (Peeter arvas oma sugupuud esimestest  ümberasu
jatest),  arvestama (Raamatupidaja arvestab tööaastat tööleasu
mise päevast),  elatama (Peeter elatas peret  juhutöödest) ,  hoidma 
(.Regulaator hoidis elektrikaari hävimisest),  kiskuma (Sulane kis
kus peremeest varrukast),  lugema (Vanarahvas loeb talve algust 
pööripäevast), saama (Araablased said hašišit  india kanepist),  
toitma (Põgenik toit is  end marjadest)  jne.  = 221.0 elatama puhul;  
224, 325 hoidma puhul.  

210.1. NP-fnom. V N2-fpart. N3-fel. 
W-fnom. V N2f-part. ja N3-fpart. 
NP-fnom. V N-fpart.-fpl. 

V — eristama (Bioloog eristab organisme kristallidest,  Psühho
loog eristab tingimatuid reflekse ja t ingitud reflekse, Psühholoo
gia eristab karakteritüüpe). 

211. NP-fnom. V N2-fel. N3-fpart. Peeter leidis raamatutest  
tuge. 

211.1. NP-fnom. V (N2+all.) NVfel. N4-fpart. 
V = leidma (Peeter leidis endale raamatutest  tuge), ootama 
(.Peeter ootas sõbra truudusest kasu), otsima (Teadlane otsis 
endale uutest  meetoditest  abi,  Peeter otsis  seinast  tuge),  saama 
(Jaan sai seinast tuge). = 215.1 otsima teise näite ja saama 
puhul.  

212. NP-fpart. V N2-fel. N3-fnom. 
NP-fpart. ja N2-fpart. V N3-fnom. 
N-fpart.-fpl. V N-fnom. 

V = lahutama (Kongressi  lahutab eelmisest  kongressist  töörohke 
ajavahemik, Keisrit  ja elanikke lahutab kuristik, Noori lahutab 
kuristik). 

213.0. NP-fnom. V N2fpart. N3+all. 
V = esitlema (Peeter esit les sõpra professorile), innustama (Pee
ter innustas poissi  matkamisele), kutsuma (Komitee kutsus rah
vast ülestõusule), l igindama (Rahvaluuleteadus ligindab meid 
tervikpildi mõistmisele), näitama (Peeter näitas jalga kirurgile), 
piitsutama (Tükitöö piitsutas töölist  püüdlikkusele), tutvustama 
(Peeter tutvustas Jaani professorile) jne. — 21.10, 221.0 tutvus
tama puhul; = 321.0 innustama, kutsuma puhul. 

213.1. NP-fnom. V N2+part. N3+aIl. 
NP-fnom. V N2-fpart. ja N3-fpart. 
NP+nom. V N-fpart.-fpl. 

V lähendama (Matkamine lähendab loodust inimesele, Matka
mine lähendab loodust ja inimest,  Matkamine lähendab inimesi).  

214.0. N'-fnom. V N2-fall. N3-fpart. 
V = lubama (Isa lubas lastele seda lõbu), meenutama (Heino 
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meenutas Jürile koosolekut), osutama (Direktor osutas noorukile 
vastutulelikkust),  pakkuma (Laulmine pakub Peetrile rahuldust), 
tegema (Linnast lahkumine teeb Peetrile rõõmu), valmistama 
(Peeter valmistab isale muret, Direktori tütre vahtimine valmis
tas autojuhtidele rõõmu), väljendama (Peeter väljendas daamile 
austust), õpetama (Peeter õpetas koerale l indude püüdmisi) jne. 
= 320.0.1. õpetama puhul, 308 pakkuma, tegema ja valmistama 
teise näite puhul. 

214.1. ISP-f-nom. y N2+all. (De) N3+part. 
V = koguma (Pearu kogus endale kõikjalt  vihamehi) näitama 
(Ema näitas lapsele aabitsast tähti).  

214.2. N !-f-nom. V* N2+all. (De) N3-fpart. (V2+da) 
V 1  = andma (Ema andis lapsele pudelist  köharohtu juua), pak
kuma (Vanamees pakkus meestele kannust õlut rüübata). 

214.3. W-j-nom. V (De) (Dt2) N2-(-all. N3-fpart. 
V = soovima (Peeter soovis eemalt talumehele jõudu, Insener 
soovis Peetrile läbi akna head ööd). 

215. N^nom. V N2-j-abl. N3^-part. Peeter otsis seinalt  tuge. 
215.1. N'-fnom. V (N^-fall.) N2+abl. N4+part. 
V = otsima (Enn otsis endale seinalt  tuge), saama (Peeter sai 
endale seinalt tuge). = 211.1. 

215.2. W+nom. V (N2-|-all.) {De v N3-)—abi.} N4-fpart. 
V = otsima (Peeter otsis endale ministeeriumist sõpradelt  tuge), 
saama (Hannes sai l innast abi).  

216.0. W+nom. V N24~part. N3-f-ess. 
V = elatama (Svejk elatas end koerakaupmehena),  kviteerima 
(.Kriit ik kviteerib seda joont saavutusena), käsitlema (Peeter 
käsitles mõningaid laimorganisme loomadena), seletama (Peeter 
seletas kaja peegeldumisnähtusena), tähistama (Inimkond tähistas 
seda aastat Kopemikuse aastana), vaatama (Uurija vaatas keelt  
süsteemina), vaatlema (Teadlased vaatlesid naftat veeldumispro-
duktina), võtma (Peeter võttis  noomimist naljana) jne. = 226 
kõigi verbide puhul peale elatama. 

216.1. NP+nom. V N2+part. (N 3-j-all.) N4+ess. 
V = näitama (Jaan näitas end seltskonnale aumehena) 

217. N'-fnom. V NVfpart. A-j-ess. 
V = nägema (Rahvad näevad Aafrikat vabana) 

218.0. N^nom. V N2+part. N3+tr. 
V = arvama (Peeter arvas sõpra loo autoriks), kutsuma (Peeter 
kutsus sõpra Aisiks).  lugema (Peeter luges tõlkijale tänuavalda
mist oma kohuseks), nimetama (Professor nimetas aparaate oma 
abilisteks), pidama (Peeter pidas valetamist patuks), tituleerima 
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(.Peeter t i tuleeris ülemust kapteniks) jne. = 310 lugema, pidama 
puhul. 
218.1. N'4-nom. V (N^-fin.) N3-fpart. N4-f-tr. 
V = leidma (Peeter leidis endas jõudu viinatõvest vabanemi
seks). = 306.1. 

218.2. NP-fnom. V (NVfall.) N3-fpart. N4+tr. 
V = andma (Feliks andis tuttavatele ainet heaks tujuks, Peeter 
ei  andnud vastasele aega enda vaatlemiseks) .  = 306.2 teise näite 
puhul. 
218.3. NP-fnom. V NVfpart. {Di v N3+tr.} 
V = pakkuma (Ema pakkus end kolhoosi lüpsjaks). 

219. NP-fnom. V N2-ftr. N3-fpart. 
V = kasutama (Me kasutame mahla saamiseks ekstraktori abi, 
Nad kasutavad autode parkimiseks raudbetoonist  katuseid). 

220. NP-fnom. V N2-fpart. A-ftr. 
V = arvama (Kontrolör arvas seletuste andmist vajalikuks), 
kurtma (Noorsugu kurtis elu igavaks), lugema (Vanemad lugesid 
peigmeest l i iga vaeseks), nimetama (Arno nimetas matemaatikal 
raskeks), pidama (Peeter pidas äraminemist sündsaks, Rahvas 
pidas öösorri  laisaks), põlgama (Peeter põlgas raha väheseks) 
jne. Vrd. 311 arvama, pidama esimese näite puhul (konstruktsioo
nidel on erinev tähendus) 

221.0. NP-fnom. v N2-fpart. N^-fk°m. 
V = arvestama (Teadlased arvestavad ajaloo pikkust 3000 aasta
ga), elatama (Svejk elatas ennast koerte müügiga), tutvustama 
(Peeter tutvustas Jaani meetodiga), võrdlema (Kirjanik võrdles 
kangelast don Quijotega) jne. = 21.10, 213.0 tutvustama puhul; 
152.0 arvestama puhul; 210.0 elatama puhul. 

221.1. N^-nom. V N2-fpart. NVfkom. 
N1-}-nom. V N2-f part. ja N3-fpart. 
ISP-fnom. v N-fpart.-fpl. 

V == siduma (See tunne sidus Peetrit  sõbraga, See tunne sidus 
Peetrit  ja sõpra, See tunne sidus noori), võrdlema (Peeter võrd
les originaali  koopiaga, Peeter võrdles originaali  ja koopiat, 
Peeter võrdles andmeid) 

221.2. NH-nom. V (De) (Dt2) N^-fpart. N3-fkom. 
V = heitma (Araablased heitsid suitsetajat kividega), nähvama 
(Mustlane nähvas hobust piitsaga), sihtima (Poiss sihtis nurga 
tagant meest kiviga), viskama (Peeter viskas eemalt koera kiviga), 
ärgitama (Peeter ärgitas hakki labakuga) jne. = 256.1 heitma, 
sihtima, viskama puhul. 
222.0. N !-fnom. V N2-fkom. N3-fpart. 
V = peksma (Lind peksis peaga klaasi), puskima (Volli  puskis 
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otsmikuga mulda), taguma (Peeter tagus käega lauda), toksama 
(Peeter toksas laubaga põrandat), trehvama (Peeter trehvas võt
mega lukuauku) jne. = 228 f  257 peksma, taguma, toksama puhul. 
222.1. NP-f-nom. y N2-f-kom. N3-f-part. 

NP-j-nom. ja N2-(-nom. y N3-f-part. 
N+nom.-fpl. V N3+part. 

V — _ jagama (Peeter jagas Jüriga puhkepaika, Peeter ja Jüri 
jagasid puhkepaika, Noored jagasid puhkepaika),  katsuma (Pearu 
katsus Andresega rammu), rääkima (Peeter rääkis daamiga ing
lise keelt),  vahetama (Jaan vahetas Jüriga mõtteid) jne. 

223. NP-l-nom. V N2-|-gen. all N3-j-part. 
V = mõistma (Peeter mõistab kodu all  põldu), mõtlema (Peeter 
mõtles omaste all  sugulasi) 

224. ISP-f-nom. V N2-(-part. N3-|-gen. eest 
V = hoidma (Regulaator hoidis elektrikaart hävimise eest).  = 
210.0, 325. 

225. W-j-nom. y N2-{-part. N3+gen. järgi 
V = hüüdma (Peremees hüüdis abilist  isanime järgi), kutsuma 
(Peeter kutsus sekretäri eesnime järgi). = 227 

226. W+nom. V N2+part. kui N3+part. 
V = kviteerima (Kriitik kviteerib seda joont kui saavutust).  
käsitlema (Peeter käsitles mõningaid taimorganisme kui loomi), 
seletama (Peeter seletas kaja kui peegeldumisnähtust),  tähis
tama (Inimkond tähistas seda aastat kui Kopernikuse aastat), 
vaatama (Uurija vaatas keelt  kui süsteemi), vaatlema (Teadlane 
vaatles keelt  kui süsteemi), võtma (Peeter võttis  noomimist kui 
nalja). = 216.0. 

227. NJ-f-nom. y N2-|-part. N3-fpart. pidi 
V = hüüdma (Peeter hüüdis meest nimepidi), kutsuma (Peeter 
kutsus meest eesnimepidi). = 225. 

228. W-j-nom. y N2+part. vastu N3-|-part. 
V = klõbistama (Jaan klõbistas tikutoosi vastu lauda), peksma 
(Lind peksis pead vastu klaasi), põrutama (Poiss põrutas jalga 
vastu maad), taguma (Peeter tagus kätt  vastu lauda), toksama 
(Paluja toksas laupa vastu põrandat) = 222.0, 257 peksma, 
taguma, toksama puhul; 257 klõbistama, põrutama puhul. 

229. ISM+nom. V N2+part. Loe 
V = hoidma (Peremees hoidis kübarat käes), kandma (Peeter 
kandis raha sisetaskus), kohtama (Me kohtame seda lugu vanades 
ürikutes), tundma (Peeter tundis võlve pea kohal), veeretama 
(Kindral veeretas sigarit  sõrmede vahel) jne. 
230. ISP-f-nom. V De N2-)-part. Juhan sai l innast abi.  Vt. 215.2. 
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230.1. W-f-nom. V(N2—all.) De N3-|-part. 
V = näitama (Õpilane näitas meile kaardilt  seda jõge). 

231.0. NH-nom. V N 2+part. Di 
V = katsuma (Keiser katsus krooni pähe), pakkuma (Peeter 
pakkus venda kantseleisse), passima (Peeter passis kuube selga). 
Vt. ka 218.3. 
231.1. NH-nom. V (De) (Dt2) N2+part. Di 
V = läigitama (Tüdruk läigitas ämbrist  vett  põrandale), piisu-
tama (Jooksupoiss piisutas kastekannust vett  põrandale), popsu-
tama (Toru popsutab nurgast valgeid torte õhku) j ine. 

232. N'-|-nom. V Di N2-{-part. Ahi laskis tuppa vingu. 
232.1. Ni+nom. V (De) (Dt2) Di N2+part. 
V = andma (Laternad annavad tänavalt  tuppa valgust), laskma 
(Ahi laseb läbi ukse tuppa vingu). 

233. N !-|-nom. V N2-|-part. Mod4  

V = kohtlema (Peeter kohtles külalist  viisakalt),  käsitama (Ro
maan käsitab loodust humoristl ikult),  mõistma (Peeter mõistab 
õnne isemoodi), tundma (Peeter tundis end sandisti) jne. 

234. W-f-nom. V N2-f-kom. N3-f-ill. 
W-j-nom. ja N2-[-nom. V N3-j-ill. 
N-fnom.-j-pl. V N3—}—ü 1-

V = astuma (Peeter astus Jaaniga kirjavahetusse, Peeter ja Jaan 
astusid kirjavahetusse, Noored astusid kirjavahetusse), minema 
(Peeter ja Jaan läksid tülli,  Noored läksid tülli),  sattuma (Peeter 
sattus Jaaniga riidu). 

235. N^fnom. V N2+ill. Mod 
V = suhtuma (Direktor suhtus külastajasse sõbralikult) 

236. NH-nom. V N2-pel.  N3—)—all. (N 4-f-part.) 
V = hingama (Peeter ei  hinganud külalisest  õpetajale sõnagi), 
kõssama (Peeter ei  kõssanud asjast kellelegi).  

237. N^+nom. V (De) {N2-f-el. v N3-|-kom.} N4-}-gen. pihta 
V = põrutama (Peeter põrutas suurtükist  puukuulidega vaenlase 
pihta). 
238. N]-f nom. V N 2-f ei.  Mes 
V = hoolima (Kontor hoolis tell i jaist  vähe) Vrd. 30.0. 
239.0. W-fnom. V N2-fall. N3+tr. 
V = olema (Peeter oli  lastele isaks, Kirjanduskriit ika oli  kir
janikele suureks abiks).  = 242 esimese näite puhul. 
239.1 ja 239.2. NH-nom. V (N2+abl. ;= N2+gen. poolt) 

N3-|—all. N4-ftr. 
V = olema (Vaas on Jürilt  isale kingituseks) 
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240. Nr—{—all. V N2-j-nom. A-j-tr. 
V = minema (Jürile läheb valvamine raskeks).  = 246, 313, 316. 
241.0. NP-j-nom. v N2+all. N3-fkom. 
V = vastama (Keiser vastas atendaadile surveabinõudega). 
241.1. NP-f-nom. V N2—f-all. {N3-j-gen. eest v N4+kom.} 
V = tasuma (Peeter tasus vaenlasele solvamise eest  nurjatu
sega) .  
241.2. NP-j-nom. V (De) N2+all. {N3+kom. v Di} 
V = kopsama (Vanaeit  kopsas voodist  poisile karguga pähe), 
lahmama (Ratsanik lahmas mehele nuudiga ribide vahele), lak-
sama (Jaan laksas ruunale ohjaharuga),  lööma (Röövel lõi  nurga 
tagant valvurile rusikaga otsa ette), põrutama (Peeter põrutas 
mehele kulmude vahele), virutama (Peeter virutas vastasele tei
baga) jne. — 
242. N^-j-nom. V N2+aIl. N3-)-gen. eest 
V = olema (Peeter oli  lapsele isa eest).  = 239. 

243. N^nom. V N2+all. Di Peeter müksas Jaanile ribide 
vahele. 

243.1. NP-j-nom. y (De) (Dt2) N2-j-all. Di 
V = müksama (Peeter müksas selja tagant Jaanile ribide vahele), 
taguma (Peeter tagus mehele selga), togima (Poiss togis isale 
ribide vahele), tonksama (Peeter tonksas sõbrale vastu õlga) jne. 
= 21.73 müksama, taguma, togima, tonksama puhul. 

244. N^nom. V N2-j-all. Mod 
V = liginema (Professor l igines probleemile ettevaatlikult).  
lähenema (Uurija lähenes küsimusele oskuslikult),  vaatama (Pee
ter vaatas probleemile kahtlevalt) 
245. NVj-nom. V N2—[—all. Mes 
V = arvestama (Me arvestame magamisele 5 tundi), assignee-
rima (Valitsus assigneeris elamuehitusele suure summa), kulu
tama (Peeter kulutas sõidule pool päeva) raiskama (Poiss rais
kas öömaja otsimisele terve päeva) jne. .= 255, 262. 

246. NP-j-ad. V N2-j-nom. A+tr. 
V = minema (Jüril  läheb valvamine raskeks). = 240, 313, 316. 

247. NJ+ad. V N2+np. Loe 
V = olema (Peetril  oli  müts peas). 

248. N-)-ad. V1  Loe A-j-nom. (V2-j-da) 
V 1  = olema (Teil oli  venna pool ebamugav elada) 

249. NP-j-nom. V N2-j-ad. De 
V = hoidma (Peeter hoidis õllekannul sangast) = 21.68. 
250. NP-j-ad. V N2-|-nom. Di 
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V = unu(ne)ma (Peetril  ununes raamat koju). 

251. N ' - f-ad. V N2-|-nom. Mod 
V = käima (Peetril  käis kirjutamine hookaupa) -

252. W-j-ad. V N2-j-nom. Modlj 
V = olema (Kirjanikul oli  näidend pooleli) 

253. NP-J-ad. V N2-|-nom. Modij 
V = minema (Poisil  läks arvutamine sassi).  

254. NJ-j-nom. V N2-)-kom. N3-f-tr. 
NP-j-nom. ja N 2-j-nom. V N^-j-tr. 
N+nom .-j-pl. V N3+tr. 

V == saama (Peeter sai Jaaniga sõbraks, Peeter ja Jaan said 
sõpradeks, Poisid said sõpradeks). 

255. NP-j-nom. V N2+tr. Mes 
V = arvestama (Jüri arvestas magamiseks 5 tundi), assigneerima 
(Valitsus assigneeris  elamuehituseks suure summa), hindama 
(Teadlane hindab õietolmu eaks 60 mil jonit  aastat),  kulutama 
(Peeter kulutas raamatute ostmiseks kümme rubla),  mõõtma 
(Kohtunik mõõtis jooksu ajaks 62,7 sekundit), raiskama (Poiss 
raiskas öömaja otsimiseks terve päeva), saama (Peeter sai kiiru
seks 331 meetri t  sekundis) jne.  = 17.24 hindama puhul;  245,  262 
arvestama, assigneerima, kulutama, raiskama puhul.  

256. NVj-nom. V N 2-j-gen. pihta N3-|-kom. Peeter viskas koera 
pihta kiviga. 

256.1. NP+nom. V (De) (Dt2) N2-)-gen. pihta N3+kom. 
V = heitma (Araablased heitsid eemalt suitsetaja pihta kivi
dega), sihtima (Peeter sihtis mehe pihta kiviga), viskama (Peeter 
viskas eemalt koera pihta kiviga). = 221.2. 

257. N^nom. V N2-|-kom. vastu N3-(-part. 
V = klõbistama (Jaan klõbistas t ikutoosiga vastu lauda), lööma 
(Kuldnokk lõi nokaga vastu akent), peksma (Lind peksis peaga 
vastu klaasi).  põrutama (Peeter põrutas rusikaga vastu lauda), 
raiuma (Peeter raius rusikaga vastu pulti),  taguma (Peeter tagus 
käega vastu lauda), toksama (Paluja toksas laubaga vastu põran
dat) jne. = 222.0, 228 peksma, taguma, toksama puhul; 228 
klõbistama, põrutama puhul. 

258. ISP-f-nom. V N2-j-kom. üle N3-f gen. 
V = laapima (Pommer laapis käeseljaga üle näo), l ibistama 
(Sulli  l ibistas pöidlaga üle ninaaluse), pühkima (Peeter pühkis 
käega üle juuste), tõmbama (Laps tõmbas keelega üle huulte) 
jne. = 192 l ibistama puhul. 

259. NP-j-nom. V N2-j-kom. De Tüdruk äigas käega nina alt.  
Vt. 196.1. 
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260. NP-j-nom. V N 2-j-kom. Di Peeter lajatas käega lauale. 
260.1. NP+nom. V (De) N 2-j-kom. Di 
V == lajatama (Peeter lajatas rusikaga lauale), torkima (Peeter 
torkis voodist  sõrmega õhku), viskama (Peeter viskas kiviga 
aknasse). 

260.2. NP+nom. V N2+kom. (De) Di 
V = jõudma (Brigaad jõudis krohvimisega esimeselt  korruselt  
teisele korrusele),  saama (Toots sai järjega Tõnissoni juurde). 
261. NP-|-nom. V N2-|-kom. Modl3  

NP -j-nom. ja N2+nom. V Modl3  

N-j-nom.+pl. V Modl3  

V = asetsema (Tasapind asetseb li ikumissuunaga risti,  Lehed 
asetsevad vaheldumisi), asuma (Objekt ei  asunud vaatlust ei  jega 
risti,  Teljed asuvad risti),  olema (Tasapind on liikumissuunaga 
risti.  Tasapind ja l i ikumissuund on risti.  Liiklusteed on lähes
tikku) .  

262. W-j-nom. V N 2-j-gen. peale Mes 
V = arvestama [Me arvestame magamise peale 5 tundi), assig
neerima (Valitsus assigneeris elamuehituse peale suure summa), 
kulutama (Peeter kulutab kojumineku peale pool tundi), raiskama 
(Poiss raiskas öömaja otsimise peale terve päeva). = 245, 255. 

263. N+nom. V Loe Tempmes 
V = veetma (Peeter veetis Krimmis kolm kuud), viitma (Peeter 
viit is  toas pool tundi).  

264. N-}-nom. V De Di 
V = jooksma (Silmad jooksid ühelt  esemelt  teisele), käima 
(Turistid käisid muuseumist muuseumi) jne. 
265. De V Di N+np. Kustki hoovas tuppa suitsu. 
Vt. 113.1. 
266. N-(-ad. V Loe Mes 
V = täituma (Peetril  täitus juhataja kohal viis  aastat).  

Neljakohalised elementaarlaused. 

267. W-fnom. V N2+ngp. N3+kom. N4-j-ill. 
IVP-j-nom. V N2+ngp. ja N3-fngp. N 4-j-ill. 
NP-j-nom. V N-j-np .-j-pl. N 4-j-ill. 

V = ajama (Jüri ajas isa tütrega tülli,  Jüri ajas isa ja tütre 
tülli,  Peeter ajas mehed riidu). 
268. NP-j-nom. V N2+ngp. N 3-j-all. N4+tr. 
V = jätma (Direktor jättis  asjad asetäit jale otsustamiseks). = 
338.0, '339. 
269. NP+nom. V N2+all. N3+tr. N4+ngp. 
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Y = seadma (Peeter seadis sekretärile kohustuseks printsiipide 
analüüsimise), tegema (Valitsus tegi ministrile ülesandeks küsi
muse lahendamise). = 340. 

270. ISP-j-nom. V N2-fngp. N3-fkom. A+tr. 
Y = heitma (Araablased heitsid suitsetaja kividega surnuks), 
loopima (Poisid loopisid koera kividega vigaseks), pilduma 
(Mehed pildusid teekäija kividega vigaseks), puurima (Peeter 
puuris vastase oma pilguga tummaks), viskama (Mees viskas 
koera kiviga vigaseks). 

271. N !-|-nom. V N2-f-ngp. De Modi[ 
Y = rebima (Rakett  rebib end stardiplatsil t  lahti,  Koer rebis end 
ketist  valla). 

B .  S E K U N D A A R S E  ( T E )  V E R B I V O R M I ( D E ) G A  E L E M E N T A A R L A U S E D  

Ühekohalised elementaarlaused 

272.0. V^H-da 
V 1  = jõudma (Seda jõuab veel teha), olema (On tunda petroo
leumi haisu, Väinas polnud märgata voolu), saama (Vaba aega 
saab kasulikult  pruukida), tohtima (Ohtu ei tohiks alahinnata). 
V 1  on antud juhul impersonaalne. Siiski on olemas ilmne tähen
duslik erinevus lausete Seda jõuab veel teha ja Seda jõutakse veel 
teha vahel.  Esimesel juhul võivad olla tegijateks kõneleja ja kuu
laja, teisel juhul aga mingid kolmandad isikud. 
272.1. (N-fad.) V1  V2-|-da 
Y 1  = andma (Lugu annab mäletada, Peetril  annab lugu mäle
tada), kuluma (Peetril  kuluks seda filmi vaadata), maksma (Peet
ril  ei  maksa enam häbeneda), olema (Peetril  ei  ole loota midagi 
head) pruukima (Peetril  ei  pruugi häbeneda), tulema (Taavetil  
tuleb kiri  ära viia), õnnestuma (Peetril  ei  õnnestu lindu ravida) 
jne. kuluma esineb selles mallis ainult jaatava kõne konditsio
naali  kolmandas pöördes. Kõigil  neil  verbidel on antud tähendu
ses olemas ainult personaali  indikatiivi,  konditsionaali  ja kaudse 
kõneviisi  kolmas pööre singularis.  Puuduvad imperatiiv, imperso
naal ja kõik infiniitvormid. 

273. V lV2-fma 
V 1  = hakkama (Hakkab libutama), juhtuma (Tahvlit  juhtub vaja 
olema), kiskuma (Kisub tuiskama), seadma (Seab sadama) 

274. V1  V2+tavat 
V 1  = kuulukse (Uksi kuulukse lukku pööratavat), näikse (Kauge
mal näikse talle vastatavat).  Neid verbivorme võib arvata ka 
modaalverbide hulka. 
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Kahekohalised elementaarlaused 

275.0. N-{-nom. V1  V2-j-da 

V 1  = ihaldama (Peeter ihaldas saada inseneriks),  kavatsema 
(Peeter kavatses näitust külastada), lagistama (Tädi lagistas 
naerda), lootma (Peeter lootis töö lõpetada), olema (Kõneleja 
kohus oli  põhimõtteid selgitada), oskama (Peeter ei  oska ujuda). 
otsustama (Ohvitserid otsustasid alla anda), proovima (Jüri proo
vis istuda), püüdma (Sõdurid püüdsid avaldada vastupanu), 
raatsima (Peeter ei  raatsi  raha kulutada), saama (Peeter ei  saa
nud tõusta), suutma (Haige suudab kõnelda), tahtma (Peeter tah
tis magada), taipama (Poiss taipas teed küsida), targema (Peeter 
ei  targenud juttu teha), teadma (Peeter teadis asjast  rääkida), 
tohtima (Saal ei  tohi olla suur), unustama (Peeter unustas sau
nas käia) viitsima (Peeter ei  viitsinud tööd teha) ähvardama 
(Huligaan ähvardas kõik purustada). üritama (Peeter üritas loo
dust kirjeldada) jne. = 21.0 lagistama puhul, 15.0, 46, 283 olema 
puhul; 289, 290.0 unustama puhul. 
275.1. N !-|-nom V1  (N9+part.) V^+da 
V 1  = käskima (Komandör käskis sõdurit  tuled kustutada), laskma 
(Muusika ei lasknud Peetrit  magada), lubama (Pererahvas ei  luba 
külalisi  tantsida, Haav ei luba mind pingutada), paluma (Direk
tor palus sekretäri asja selgitada). — 275.5, lubama teise näite 
puhul ka 21.25. 
275.2. Ni-fnom. Vi (N2+el.) V2-fda 
V 1  = saama (Kapten sai mürsukillust  haavata). Vrd. Kapten 
sai käest haavata, kus käest on haavata laiend. 
275.3. (NP+el.) V1  N2+nom. V2,+da 
V 1  = olema (Peremehest oli  ülbe tegu seda meelde tuletama 
minna). = 275.13. 

275.4. lSP+nom. V1  (N2+all.) V2,+da 
V 1  = andma (Peeter andis kümnikule mõista, et  on oodata küla
lisi),  kõlbama (Supp kõlbas sigadele süüa), olema (Kellaaeg on 
lastele teada), tõotama (Jüri tõotas õpetajale ennast parandada) 
jne. = 275.5 olema puhul. 

275.5. N'4-nom. V1  (N2+ad.) V2,-j-da 
V 1  = aitama (Ann aitas Villemil kapsaid nuiata), käskima 
(Komandör käskis sõduril  tuled kustutada), laskma (Muusika ei 
lasknud Peetril  magada, Kapten ei lasknud endale vaenlastel  kätte 
maksta), lubama (Pererahvas lubas külalistel  tantsida, Haav ei 
luba mehel pingutada), olema (Kellaaeg on lastel  teada), paluma 
(.Direktor palus sekretäril  asja selgitada), võimaldama (Preparaat 
võimaldab arsti l  kõrvaldada sünnimärke). — 275.1 käskima, 
laskma, paluma puhul; 275.4 olema puhul; 275.1 lubama puhul, 
teise näite puhul ka 21.25; 275.12 laskma teise näite puhul. 
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275.6. (Ni+ad.) V1  N2+np. V^+da 
V 1  = olema (Peetril  pole kahju ohverdada raha, Kellelgi  on 
ettevaatamatust seda arvamust valjusti  avaldada) 

275.7. ISP-f-nom. V1  (N2+abl.) V 2-l-da 
V 1  = saama (Madrus sai kaptenilt  sõimata, Poiss sai isalt  karis
tada). — 275.10. 
275.8. Ni-j-nom. V1  (De) (N2-j-abl.) V2-f-da 
V 1  = saama (Peeter sai büroost ametnikult  õnnetusest kuulda). 
= 275.11. 

275.9. N'-|-nom. V1  (A-j-tr.) V2-fda 
V 1  = arvama (Mehed arvasid õigeks võitlusest  osa võtta). 

275.10. N'^-nom. V1  (NVf-gen. käest) V2-f-da v 

V 1  = saama (Madrus sai kapteni käest sõimata, Poiss sai isa 
käest karistada). = 275.7 

275.11. Ni+nom. V'(De) (NVfgen. käest) V2-j-da 
V 1  = saama (Peeter sai l innast sõprade käest teada, et  Jaan 
ei tule).  — 275.8. 
275.12. W-j-nom. v1  (N2-j-gen. poolt) V2-(-da 
V 1  = laskma (Kapten ei lasknud endale vaenlaste poolt  kätte 
maksta) = 275.5. 

275.13. (N'-f-gen. poolt) V1  N2-(-nom. v2-j-da 
V 1  = olema (Kodanike poolt  oli  aupakkumatus seda meelde 
tuletada). = 275.5. 

276. V2-f-da V1  A-f-nom. Suitsetada on kahjulik. 
276.1. V2+da Vi (N+all.) A+nom. 
V 1  = olema (Suitsetada on naistele kahjulik). = 16.1. 
277. Vi A-fnom. v2-|-da Oli võimalik lahkuda. 
277.1. (N-j-ad.) V1  A-f-nom. V2-j-da 
V 1  = olema (Võõral oli  võimatu majja sisse tungida, Peetril  oli  
piinlik viguril  korrata, Arnol pole sünnis minna tüdrukut otsima, 
Oleks tore ära minna, Raske oli  ütelda, kummal õigus), tulema 
(Meil tuleb odavam neis majades elada). 

278. N+part. V1  V2-fda 
Vi = huvitama (õpetajat huvitas näha, mis edasi saab), ülla
tama (Peetrit  üllatas näha aias elusat põtra). = 22.0. 

279. V1  N-)-part. V2-j-da Ei tekitanud raskust hullumaja teat
riks pidada. 
279.1. (Ni+all.) Vi N2+part. V2+da 
V 1  = .sünnitama (Peetrile ei  sünnitanud raskusi katset läbi 
viia), tekitama (Peetrile ei  tekitanud raskust üle iõe ujuda). = 
21.10.  
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280. V2+da Vi N-f part. 
V 1  = nõudma (Kirjutada romaani nõuab andekust) — 21.0. 

281. N+all. V1  V2+da 
V 1  = meeldima (Helmutile meeldis poodides käia), sobima (Nais
tele sobib suusatada) = 34, 282. 

282. N+ad. V1  V2+da 
V 1  = ebaõnnestuma (Peetril  ebaõnnestus võõrast lahti  saada), 
leiduma (Peetril  leidus sõbrale öelda vaid tänusõnu), meeldima 
(Jaanil  meeldib naerda), olema (Liblel oli  midagi müüa), õnnes
tuma (Jüril  õnnestus tehnikum lõpetada), sobima (Naistel  sobib 
suusatada) = 34, 281 meeldima, sobima puhul. 

283. N-j-tr. V1  V2+da 
V 1  = jääma (Peetri  ülesandeks jääb külalised kutsuda), olema 
(Kõneleja kohuseks oli  põhimõtteid selgitada), saama (Peetri  ees
märgiks sai ülikool lõpetada). = 15.0, 46, 275.0 olema puhul; 46 
jääma puhul. 

284. Vi A+tr. V2+da 
V 1  = osutuma (Osutus eluliseks jälgida teaduse arenguten
dentse), saama (Sai vajalikuks olukorda selgitada). = 47.0. 

285. V2+da V1  V3+da Elada tähendab töötada. 
285.1. V2+da V1  (N+all.) V3+da 
V 1  = olema (Noor olla on kevadet rinna sees kanda), tähendama 
(Tööst i lma jääda tähendaks mulle ka eluasemest i lma jääda) = 
21.10 tähendama puhul. 
286.0. N-j-nom. V1  V2-fma 
V 1  = asuma (Zürii  asus töid läbi vaatama),  hakkama (Buss hak
kas li ikuma), jääma (Ants jäi mõtlema), kalduma (Peeter kaldus 
luulet eelistama). kippuma (Lapse silmalaud kippusid kinni vaju
ma). kohustuma (Partner kohustub reegleist  kinni pidama) kuk
kuma (Mari kukkus karjuma), lööma (Neiu silmad lõid särama). 
pääsema (Hunta pääses valitsema), sattuma (Peeter sattus juttu 
kuulma), soostuma (Jaan ei soostunud minevikku unustama), 
i ikkuma (Hingamine tikkus kinni jääma), valmistuma .(Peeter val
mistus uut aastat vastu võtma), õppima (Rahvas õppis seeni tund
ma) jne. = 33.0. asuma puhul; 33.0, 45.0 valmistuma puhul. Vrd. 
soostuma puhul 52.0, kus konstruktsioonil on teine sisu. 
286.1. N'-|-nom. V1  (N2+ngp.) V2-j-ma 
V 1  = ajama (Viin ajab Peetri  köhima t  Viin ajab köhima), asu
tama (Eit asutab poja juurde sõitma), häälestama (Ootus hää
lestas poisi  erksamalt kõike vastu võtma), seadma (Peeter seab 
enese linna sõitma) = 33.1 asutama, häälestama, seadma puhul. 

286.2. N!+nom. V1  (N2+part. v V2+ma} 
V 1  = inspireerima (Armastus inspireeris kirjanikku kirjutama), 
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veetlema (õhtupoolik veetles noori jalutama), õpetama (Kunst 
õpetab inimest hindama tegelikkuse nähtusi).  

286.3. NP-f-nom. V1  (N2-f-part.) V2-f-ma 
V 1  — meelitama (Diivanid meelitasid külalisi  istuma) jne. 

286.4. ISP+nom. V1  (N2+el.) (Di) V2-fma 
V 1  = jääma (Tuli  jäi poistest  tuppa põlema) 

286.5. NJ-j-nom. V1  (N2-|-kom.) V2-{-ma 
V 1  = minema (Aeg läks uitamisega kaduma) 

286.6. N+nom. V1  {Loe v Dt v (De) (V24-mast) Di v V3-|-ma} 
V 1  — hiilima (Peeter hiil is  l innaääri mööda koosolekult  koju 
magama), komberdama (Vanamees komberdas aeda puhkama), 
minema (Peeter läks mööda metsateed laulmast koju puhkama), 
paterdama (Mehed paterdasid tuiskliivas) .  rühkima (Mees rühkis 
vabrikust koju sööma), sammuma (Leitnant sammus meeste 
taga), sumama (Poisid sumasid läbi rohtude), ukerdama (Peeter 
ukerdas lumes), vuaima (Robot vudis koju käsku täitma) jne. 
Vrd. 67.3. 

286.7. N-f nom. V1  (De) V2+ma 
V 1  — saama (Poisid said koolist  tulema, Mehed said sakslaste 
käest minema), ulatuma (Päike ei  ulatunud valgustama mäkke 
ronivat hobust).  

286.8. N-j-nom. V1  {(De) Di v V2-|-ma} 
V 1  = asetuma (Peeter asetus seina äärest ukse ette lubasid kont
rollima), asuma (Noormees asus ukse juurde valvama), minema 
(Lõpetajad läksid koolist  sovhoosidesse traktoreid juhtima). 

286.9. N+nom. V1  {Dt v De v V2-|-mast v Di v V3-f-ma} 
V 1  ;= tulema (Jaan tuli  laulmast koju, Tudengid tulid klubisse 
kohtuma ministriga) 

286.10. N+nom. V1  (De) {Dt2  v Di v V2+ma} 
V 1  = hüppama (Mees hüppas sil lalt  üle käsipuu vette uppujat 
päästma), küündima (Peeter ei  küündinud redelil tki pesa kat
suma). ulatama (Silm ei ulata mäe otsast merd nägema). 

286.11. N+nom. V1  {{(De) (Dt,) {Dt2  v Di}} v V2-fma} 
V 1  = jõudma (Elias jõudis Kuopiost Helsingisse),  kihutama 
(Jaan kihutas voodist  otse kööki janu kustutama), kiirustama 
(Rahvas kiirustas üle sil la turu poole toitu ostma), kippuma 
(.Peeter kippus õuest tuppa uut pudelit  tooma), kobima (Peeter 
kobis peolt  koju magama), põrutama (Mehed põrutasid Tartust 
Leningradi), ruttama (Peeter ruttas büroost lasteaeda nõu pida
ma), vuhisema (Auto vuhises läbi künkliku maastiku linna poole) 
jne. Vrd. 67.6. 
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286.12. N-|-nom. V1  {Di v V2-f-ma} 
V 1  = heitma (Peeter heitis  voodisse magama), kõlbama (See 
mees kõlbab tehasesse tootmist  juhtima), mahtuma (Mees mahtus 
pesuruumi pesema), sündima (Peeter ei  sünni kooli  lapsi kasva
tama) jne. 

286.13. N -f-nom. V1  (Di) V2+ma 
V 1  = jääma (Peterson jäi Tootsi  ette seisma). 

286.14. N-f-nom. V1  {Distr v Di v V2-j-ma} 
V 1  = jääma (Peeter jäi üksinda koju lugema) 

287. N-|-part. V1  V2-j-ma Meistrit  jätkub askeldama. 

287.1. N-|-part. Vi {Di v V2+ma} 
V 1  = jätkuma (Meistrit  jätkub igale poole askeldama), kiskuma 
(Peetrit  kiskus l inna õnne proovima), tõmbama (Poissi  tõmbas 
joonistama) 

288.0. N-(-nom. Vi V2-f-mas 
V 1  = olema (Kontsert  oli  lõppemas). 

288.1. N-f-nom V1  {(De) Loe v V2-f-mas} 
V 1  = käima (Peeter käis järve ääres kala püüdmas, Politseini
kud käisid l innast külades läbiotsimisi  toimetamas) 
288.2. N-f-nom. V1  {Distr v Loe v Modl2  v V2-j-mas} 
V 1  = olema (Peeter oli  üksinda põrandal käpuli  pilt i  imetle
mas). 

288.3. N-f-nom. V1  {Distr v Loe v VVf-mas} 
V 1  = olema (Jaan oli  üksinda poes kingi ostmas), viibima (Pee
ter viibis Tartus sugulasi külastamas). 

289. N-f-nom. Vi V2-f-mast 
V 1  = hoiduma (Peeter hoidus tulistamast) keelduma (Direktor 
keeldus ettepanekut vastu võtmast), lakkama (Peeter lakkas 
mälumast), looibuma (Mehed loobusid otsimast), pääsema (Pee
ter pääses pikali  lendamast) unustama (Laps ei  unusta ema 
tänamast).  võõrduma (Peeter võõrdus puudusi märkamast), väl
tima (Jaan väldib seisukohti  absolutiseerimast) jne. = 30.0 hoi
duma, keelduma, loobuma, pääsema, võõrduma puhul; = 275.0, 
290.0 unustama puhul. 

290.0. N-f-nom. V1  V2-f-mata 
V 1  = jätma (Peeter jättis  sauna minemata), jääma (Peetri  ette
aste jäi tulemata), püsima (Maa püsib muutumata) seisma 
(Ruum seisis õhuiamata),  unustama (Peeter unustas saunas käi
mata). — 275.0, 289 unustama puhul. 

290.1. N' + nom. V1  (N2-fel.) V2+mata 
V 1  = jääma (Töö jäi Jürist  tegemata, Mees jäi kuulist  puutu
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mata) olema (Riidekapp on tulest  puutumata) = 290.3, 290.4 
jääma esimese näite puhul. 

290.2. NP-f-nom. V1  (N2—j—all.) V2-)-mata 
V 1  = olema (Nõukogu otsus on talle teadmata). = 290.3. 

290.3. W-j-nom. V* (N2-f-ad.) V2-f-mata 
V 1  = jääma (Teos jäi Peetril  lõpetamata),  olema (Linad on Peet
ril  müümata, Surmatund on meil  teadmata), unu(ne)ma (üür 
ununes Peetril  maksmata). = 290.1, 290.4 jääma puhul; 290.2 
olema teise näite puhul. 
290.4. N^-fnom. V1  (N2-f-gen. poolt) V2+mata 
V 1  = jääma (Töö jäi Jüri poolt  tegemata) — 290.1, 290.3. 

291. N+ad. V1  Varnata 
V 1  •= jääma (Peetril  jäi saunas käimata), olema (Peetril  oli  sau
nas käimata). 

292. N-|-nom. V1  V2-f-v 
V 1  — olema (Peeter oli  vanematest sõltuv) 

293. V1  V2-f-v V3-f-da On sobiv kasutada salalukku. 

293.1. (N—|—all.) V1  V2+v V^-f-da 
V 1  = olema (Lugejale on lohutav kuulda teiste hädadest) 

293.2. (N+ad.) V1  V2+v V3+da 
V 1  — olema (Teil on sobiv kasutada salalukku) 
294. N-f-nom. V1  V2-f-vat 

N-j-nom. V1  V2-j-nud olevat 
V 1  = arvama (Arno arvas tüdrukut nägevat, Arno arvas tüdru
kut näinud oleval), leidma (Peeter leidis poodi asja olevat), loot
ma (Ema ei lootnud pojal hästi  minevat), osutuma (Peeter osutus 
tähelepanu keskpunktis olevat) jne. 
295.0. N+nom. V1  V2-f-tav 
V 1  = olema (Raskused on kergesti  l ikvideeritavad). 
295.1. NP+nom. V1  (N2+alI.) V2+tav 
V 1  = olema (Põhjus on Peetrile täiesti  mõistetav) 
296. N-j-nom. V1  V2-j-tavat 
V 1  = arvama (Vanamees arvas ülekohut tehtavat).  kuulma (Pee
ter kuulis autost räägitavat), mõtlema (Mees mõtles temast kõnel
davat) ütlema (Poiss ütles l inna ehitatavat).  
297.0. N-f-nom. V1  V2-|-tavaks 
V 1  = kujunema (Ajaleht kujunes laialdaselt  loetavaks). 
297.1. N'-f-nom. V1  (N2-j—all.) V2-f-tavaks 
V 1  = ilmuma (Eluavaldused ilmuvad silmale tajutavaks), jääma 
(Probleem jääb lahendatavaks) saama (Mehe nägu sai kõigile 
nähtavaks). 
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298. N-f-nom. V1  V2-|-nuna Peeter tundus väsinuna. 

298.1. Ni+nom. V1  (N2+all.) V2-fnuna 
V"1 = näima (Peeter näis sõbrale vaatlemisse süvenenuna), paist
ma (Peeter paistis  looduse võlust läbiimbutiuna), tunduma (Pee-
ter tundus meile väsinuna). 

299.0. N-f-nom. V1  V2-fnuks 
V 1  = jääma (Laev jäi kadunuks), osutuma (Laev osutus kadu
nuks) .  

299.1. W-f-nom. V1  (N2-fel.) V2-f-nuks 
V 1  = saama (Peeter sai kolmest kalast söönuks) 

300. N-f nom. V1  V2-f-tud olevat 
V 1  = arvama (Vanaema arvas lapsele ülekohut tehtud olevat) 
jne. 
301. N-f nom. V1  V2-ftuna Peeter paistis  informeerituna. 

301.1. W+nom. V1  (N2-f-all.) V2+tuna 
V 1  = näima (Maja näis talle palkidest tehtuna), paistma (Peeter 
paistis  sõbrale informeerituna), tunduma (Maja tundus Peetrile 
hüljatuna). 

302.0. N+nom. V1  V2+tuks 
V 1  = osutuma (Teooria osutus hävitatuks), saama (Töö sai teh
tuks) .  

302.1. W+nom. V !  (N2+all.) V2+tuks 
V 1  = jääma (Traagika jäi meile varjatuks, Näitus jääb kõigile 
avatuks). 

Kolmekohalised elementaarlaused 

303. N-(-nom. V1  A-j-nom. V 2-J-da See ütlus oli  valus kuulda. 

303.1. N'-j-nom. V1  (N2-f-all.) A+nom. V2+da 
V 1  = olema (Iga niisugune ütlus oli  Arnole valus kuulda). 

304.0. N'-fnom. V1  N2-fngp. V2-fda 
V 1  = laskma (Nooruk laskis mõõga langeda). = 309. 

304.1. W-f-nom. V1  N2-fngp. {(De) Di v (N3-fgen.) V2-j-da} 
V 1  = andma (Ema andis lapsed kodunt internaatkooli  ri igi  kas
vatada) 

304.2 ja 304.3. NH-nom. V1  N2+ngp. {(De) Di v N3-fall. = 
N3-f gen. kätte v V2-f da} 

V 1  = läkitama (Insener läkitas masina büroost töökotta meistri  
kätte parandada), saatma (Insener saalis masina töökotta paran
dada), suunama (Insener suunas masina meistrile parandada), 
viima (Peeter viis  kingad parandada) jne. 
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305. W-j-nom. V1  N2-f-gen. V2~f-da 
V 1  = jääma (Põhjus jääb komisjoni teada), langema (Kulutu
sed langesid riigikassa kanda), olema (Peeter oli  kindrali  käsu
tada), seisma (Auto seisis grupijuhi käsutada). = 26.0 olema ja 
seisma puhul. 
306.0. rsP-j-nom. V1  N2-|-part. V2+da 
V 1  = keelama (Mees keelas sõpra külla tulla) käskima (Ema 
käskis Agnest tulla akna juurde).  laskma (Jaan laskis mehi 
puhata) jne. = 17.23, 17.50, 307.0, 309, 325, 326 keelama puhul; 
309 käskima, laskma puhul. 
306.1. NP-j-nom. V1  (N2+in.) N3-fpart. V2+da 
V 1  = leidma (Peeter leidis endas jõudu viinatõvest vabaneda). 
= 218.1. 
306.2. NP-j-nom. Vi (N2+all.) N^+part. V2+da 
V 1  = andma (See fakt annab põhjust rõõmustada, Peetri  kõne 
annab meile alust oletada uusi ümberkujundusi, Seltsimees ei 
andnud Peetrile aega ennast vaadelda). = 218.2. 
306.3 ja 306.4. Ni+nom. Vi (N2-j-abl. =. N2+gen. käest) 

N 3-j-part. V2-f-da 
V !  = nõudma (Rahvas nõudis kuningalt  peaministrit  näha). 
307.0. Ni-j-nom. V1  N2— j—all. V 2-j-da 
V !  = andma (Peeter andis pojale peksa), keelama (Peeter keelas 
pojale Jüriga suhelda), lubama (Peeter ei  luba endale kõnelda 
võõra inimesega), määrama (Saatus määras perekondadele üks
teist  hävitada), soovitama (Peeter soovitas Jaanile direktori si lma 
alla mitte i lmuda). — 153.0 määrama puhul; 309 lubama, soovi
tama puhul; 17.23, 17.50, 306.0, 309, 325, 326 keelama puhul. 
307.1. N!-j-nom. V1  N2+all. (De) {N3+part. v V 2~j-da} 
V 1  = andma (Ema annab lapsele kruusist  piima juua). 
308. NP-j-all. V1  N2-fpart. V2+da 
V 1  = pakkuma (Peetrile pakub rahuldust laulda), tegema (Peet
rile teeb suurt rõõmu lahkuda linnast), valmistama (Autojuhtidele 
valmistas rõõmu vahtida direktori tütart).  = 214.0. 
309. ISP-J-nom. v1 N2-}-ad. V2+da 
V 1  = keelama (Mees keelas sõbral külla tulla), käskima (Kooli
õpetaja käskis Arnol hoolas olla), laskma (Nooruk laskis mõõgal 
langeda, Valvur laskis vangil  põgeneda), lubama (Parlament 
lubas Prantsusmaal ühineda li iduga), soovitama (Peeter soovitas 
Jüril  meistri  poole pöörduda), võimaldama (Isa võimaldas lastel  
koolis käia) jne. = 17.23, 17.50, 306.0, 307.0, 325, 326 keelama 
puhul; 153.0 võimaldama puhul; 304.0 või 306.0 laskma puhul; 
306.0 käskima puhul; 307.0 lubama, soovitama puhul. 
310. Ni+nom. V1  N2+tr. V2+da 
V 1  = lugema (Peeter luges oma kohuseks tänu avaldada tõlki-
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jäte), pidama (Noormees pidas toreduseks sõita ülikooli  autoga), 
võtma (Ametnikud võtsid otsuseks lahkuda) = 218.0 lugema, 
pidama puhul. 

311. N-(-nom. V1  A-j-tr. V2+da 
V 1  = arvama (Kontrolör arvas vajalikuks seletusi anda), pida
ma (Peeter pidas sündsaks ära minna), tunnistama (Komisjon 
tunnistas tarvilikuks tööd jätkata) ,= 161.0 tunnistama puhul; 
Vrd. 220 arvama, pidama puhul (konstruktsioonidel on erinev 
tähendus). 

312. N'4-all. V1  N2+tr. V2+da 
V 1  = muutuma (Arnole muutub harjumuseks sõpra narrida). = 
45.2. 

313. N+all. Vi A+tr. V2+da 
V 1  = minema (Jürile läheb raskeks valvata). = 240, 246, 316. 

314. N !+ad. V1  N2+np. V2+da 
V 1  = olema (Parunil  oli  vallarahvas käsutada). 

315. N'+ad. Vi N2+tr. V2+da 
V 1  = olema (Peetril  oli  harjumuseks jalutada). Selle malliga 
on ekvivalentne mall N !+ad. V 1  N^+nom. V 2+da (Peetril  oli  
harjumus jalutada), kus aga V 2  on N 2  laiendiks. 

316. N+ad. V1  A+tr. V2+da 
V 1  = minema (Jüril  läks raskeks valvata) = 240, 246, 313. 
317. N+nom. V1  Mes V2+da 
V 1  = olema (Ratas on kümme jalga läbi mõõta). 

318. N^f-nom. V1  N2+ngp. V2+des 
V 1  = veetma (Peeter veetis vaba aja lugedes). — 165.0. Seda 
lausemalli  nõuab veel ühendverb mööda saatma (Peeter saatis 
vaba aja mööda lugedes). 

319. N+nom. V1  A+nom. V2+ma 
V 1  = olema (Peeter oli  nobe tooli  tooma). 

320.0. N'+nom. V1  N2+ngp. V2+ma 
V 1  = ajama (Peeter ajas teevee keema), laskma (Jaan laskis 
grammofoni käima), lööma (Distsipliinirikkumine lõi brigaadi 
kihama) o  panema (Niisugused andmed panevad lugeja pead 
vangutama), sundima (Arst sundis haige tõusma, Mart sundis 
hobuse jooksma), tõukama (See põhjus tõukas inimese lahendusi 
otsima), volitama (Minister volitas sekretäri külalistega rääkima) 
jne. = 152.0 sundima teise näite ja tõukama puhul. 

320.0.1. W+nom. V1  N2+ngp. V2+ma 
N'+nom. V N2+part. (V2+ma) 

V 1  = a(h)vatlema (Sõber ahvatles Peetri  varastama), ehma
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tama (Poiss ehmatas sisaliku põgenema, Poiss ehmatas sisalikku), 
kiigutama (Vanaema kiigutas lapse magama), meelitama (Võõras 
meelitas teenri peremeest reetma), suunama (õpetaja suunas õpi
lase iseseisvalt  mõtlema), õpetama (Jaan õpetas koera linde püüd
ma), ässitama (Peeter ässitas mehed mässama) jne. = 152.0.1 
a(h)vatlema, suunama, ässitama puhul; 214.0. õpetama puhul. 

320.1. NJ+nom. V1  N2+ngp. {N3+all. v (Dt) (De) Di v 
V2+ ma} 

V 1  = tõstma (Peeter tõstis  l iha külalisele taldrikule jahtuma), 
valama (Kokk valas kisselli  lastele potist  kaussi jahtuma). 

320.2. ISP+nom. V1  (N2+all.) (De) N3+ngp. (Di) V2+ma 
V 1  = kauplema (Peremees kauples endale l innast meistri  koju 
põrandat l ihvima), palkama (Jüri palkas l innast Peetri  laevale 
nõusid pesema), tellima (Peremees tell is  artell ist  mehe koju 
aknaid pesema), värbama (Peeter värbas külast mehed sada
masse laeva lossima). 

320.3. NP+nom. V1  N2+ngp. (De) V2+ma 
V 1  = lülitama (Tehnik lülitas lambid teisest  ruumist põlema), 
pistma (Mehed pistsid maja ühest otsast kärssama), vajutama 
(Mees vajutas tule põlema)-

320.4. ISP-j-nom. V1  N2+ngp. {(De) Di v V2-f-ma} 
V 1  = asetama (Pealik asetas mehed seina juurest saali  ukse 
juurde valvama), käsutama (Kapten käsutab poisid kajutist  tekile 
küürima), panema (Kapten pani sõduri laeva juurde valvama), 
tooma (Huvi bioloogia vastu tõi noormehe maalt l inna õppima) 
jne. käsutama puhul vrd. 176.1. 

320.4.1. ISP+nom. V1  N2+ngp. {(De) Di v V2+ma} 
ISP+nom. V1  N2-f-part. ((De) Di v V2+ma) 

V 1  = hõikama (Ema hõikas lapsed õuest tuppa sööma), hüüdma 
(Ema hüüdis lapsed õuest tuppa), meelitama (Peeter meelitab 
sõbra kodunt teatrisse näidendit  vaatama, Peeter meelitab sõpra) 
jne. Vrd. 176.1.1. Kui De tähistab N l  asukohta, siis  on ta N 2-\-part.  
puhul tavaline fakultatiivne element, s.  t.  konstruktsioon N l-\-noni.  
V N 2-\-part.  De on vastuvõetav. Vrd. Keegi hüüdis Antsukest naa-
berhoovist.  

320.5. ISP+nom. V1  N2+ngp. {{(De) (Dtj) {Dt2  v Di}} v 
V2+ma} 

V I  = ajama (Toots ajas kõik õue vargaid taga ajama), juhatama 
(Peeter juhatab külalised toast aeda jalutama), kandma (Paat 
kandis inimesed laevalt  maale l inna vaatama), saatma (Direk
tor saatis brigaadi kolhoosi si lo tegema), tooma (Ametnik tõi 
Peetri  kohtusse tunnistust andma), viima (Peremees viis  haavatu 
õuest kööki toibuma) jne. Vrd. 176.2. 
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320.5.1. NH- nom. V1  N2-fngp. {{(De) (Dt,) {Dt2  v Di}} 
v V2-}-ma} 

NP-fnom. V1  N2-fpart. ((De) (DtO {Dt2  v Di}) 
(V2-f ma) 

V 1  = ahvatlema (Mees ahvatles poisi  tänavalt  kauplusse raama
tut ostma), aitama (Sanitar aitas haige laua äärest voodisse puh
kama), sõidutama (Sõbrad sõidutavad Peetri  koski vaatama, 
Sõbrad sõidutavad Peetrit), talutama (Peeter talutas haige kabi
netist  mööda koridori kööki sööma), vedama (Jaan vedas tead
lased polügoonile katset jälgima) jne. Vrd. 176.2.1. 

320.6. NP+nom. V1  N2+ngp. {{(De) {Dt2  v Di}} v V2-fma} 
V 1  = heitma (Peeter heitis  saapad ahju otsa kuivama), loopima 
(Mehed loopisid l i iva august plaadile tahenema), ulatama (üle
mus ulatas käe üle laua klaasi võtma), viskama (Toots viskas 
saapad ahjule kuivama) jne. 

320.7. N^nom. V1  N2-fngp. {Di v V2-fma} 
V 1  = asutama (Peeter asutas lapsed ümber laua istuma), lao
tama (Külalised laotasid vammused õrrele kuivama), lubama 
(Isa lubas lapse karusselli le sõitma), määrama (Ohvitser määras 
sõduri kantseleisse põrandat pesema), panema (Isa pani poja 
kingsepa juurde õppima), seadma (Mees seadis laterna redeli  
külge rippuma) jne. 

320.8. W-fnom. V1  N2-f-ngp. {Di v Distr v V2-fma} 
V 1  = jätma (Noormees jättis  lapsed saali  kahekesi ootama). 

321.0. NP-fnom. V1  N2-fpart. V2-f-ma 
V 1  = innustama (Peeter innustas poissi  matkama), kohustama 
(Koosolek kohustas komisjoni üritusele kaasa aitama).  kutsu
ma (Komitee kutsus rahvast üles tõusma) provotseerima (Kalla
letungija provotseeris mõnd riiki agressiooni toetama), õigustama 
(Dokument õigustab direktorit  nii  toimima) jne. — 213.0 innus
tama, kutsuma puhul. 

321.1. NP-fnom. V1  (De) (Dt2) N2+part. V2-fma 
V 1  = hõikama (Vaimulik hõikab rõdult  usklikke paluma), manit
sema (Jaan manitseb kõnetoolist  kuulajaid meelt  parandama), 
vannutama (Mehed vannutasid saalist  haavatut tõtt  rääkima), 
veenma (Jaan veenis voodist  naist  koju jääma) jne. = 213.2 hõi
kama, manitsema puhul. 

321.2. ISP+nom. V1  N2-fpart. {Di v V2-fma} 
V 1  = pakkuma (Peeter pakkus poega kantseleisse kirjutama). 

322. NP+nom. V1  N2+ngp. V2+mas 
V = leidma (Peeter leidis sõbra istumas), tabama (Peeter tabas 
sõbra magamas). Vt. 324.1. 
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323. ISP-f-nom. V1  N2-|-part. V2-(-mas 
V 1  = kujutlema (Peeter kujutles sõpra pesu pesemas), kuulma 
(Peeter kuulis koera haukumas), meenutama (Jüri meenutas poissi  
tema kõrval põlvitamas), mäletama (Peeter mäletas sõpra lahe-
soppi vaatlemas) nägema (Peeter oli  näinud hobust sündimas ja 
kasvamas) jne. = 330 kuulma, nägema puhul. 

324.0. N'4-nom. yi N2-j-ngp. V2+niast 
V 1  = vabastama (Uus ülesanne vabastas Peetri  tegelemast 
alluvate asjadega), võõrutama (Isa võõrutas poja suitsetamast).  
•== 150.0. 

324.1. rsP-f-nom. V1  N2~f-ngp. {De v V2-|-mast} 
V 1  = leidma (Peeter leidis mehe aiast kaevamast), tabama (Pere
mees tabas mehe küünist  magamast).  Vt. 194 ja 322. 

325. W-f-notn. V1  N2-fpart. V2+mast 
V 1  •= hoidma (Regulaator hoidis elektrikaari hävimast), keelama 
(Mees keelas sõpra külla tulemast) pidurdama (See jutt  pidurdas 
inimesi Peetrile kirjutamast), segama (See seletus ei  seganud 
ajakirjandust kära tõsimast), takistama (Vihm takistas inimesi 
teed jätkamast), tõkestama (See asjaolu tõkestas Peetrit  moodus
tamast uut meeskonda) jne. — 210.0, 224 hoidma puhul; = 17.23, 
17.50, 306.0, 307.0, 309, 326 keelama puhul; = 21.25, 326 segama, 
takistama puhul. 

326. INP-f nom. Vi N2+ad. V2+mast 
V 1  = keelama (Mees keelas sõbral külla tulemast), segama (See 
seletus ei  seganud ajakirjandusel kära tõstmast), takistama (Vihm 
takistas inimestel  teed jätkamast).  ,= 17.23, 17.50, 306.0, 307.0, 
309, 325 keelama puhul; 21.25. 325 segama, takistama puhul. 

327. NJ+nom. V1  N2+ngp. V2+mata 
V 1  = jätma (Naine jättis  mehe söömata), leidma (Aednik leidis 
ukse lukustamata), unustama (Peeter unustas ukse sulgemata). 

328. N !-|-nom. V1  N2-|-part. V2-(-mata 
V 1  = pidama (Peeter pidas lapsi söömata). 

329. W-f-norn. V1  N2-|-ngp. v2-|-vat 
NP+nom. V1  N2-f-ngp. V2-j-nud olevat 

V 1  = arvama (Poiss arvas jutu olevat temast, Professor arvas 
masinad saavutanud olevat intellektiastme), kujutlema (Haige 
kujutles enese olevat teadlase), leidma (Peeter leidis sõbra kodus 
olevat) lootma (Peremees lootis nördimuse tõusvat üle piiri),  
mõtlema (Peeter mõtles raamatu kodus olevat), oletama (Peeter 
oletas sõbra targema olevat), teadma (Isa teadis poja arstiks 
õppivat), uskuma (Poiss uskus elujõu juustes olevat), ütlema 
(Peremees ütles tütre kodus olevat) jne. 

Ainsuse nominatiiv ei saa elemendi N 2-\-ngp. esindajaks olla. 
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Juhul kui sisestatav lause ön predikatiivne, ühildub predikatiiv 
iV 2-ga käändes ja arvus. Vrd. Peeter ütles i lma ilusa oleval 
Peeter ütles i lmad ilusad olevat.  Jaan arvas sõbra olevat loo 
autori.  Paistab, et sel korral partitiivne N 2  ei ole üldse võimalik. 
330. ISP-j-nom. V1  N2-|-part. V2+vat 
V 1  = kuulma (Peeter kuulis koera haukuvat), lugema (Nii oli  
Toots lugenud hüüdvat kojululi jaid), tundma (Mees tundis endasse 
rahu valguvat), nägema (Peeter oli  näinud hobust sündivat ja 
kasvavat) jne. = 323 kuulma, nägema puhul. 

331. W-j-nom. V1  N2-f-part. V2-j-vaks 
V 1  = pidama (Peeter pidas masinat töötavaks) 

332.0. ISP-j-nom. V1  N2-f-ngp. V2-{-tavaks 
V 1  = muutma (Meditsiini edusammud muutsid haiguse ravita
vaks), tegema (Seletamine teeb Jaani ebaviisakuse andestata
vaks) -

332.1. N^nom. V1  (N2-j-all.) (De) N3-fngp. V2+tavaks 
V 1  = tegema (Peeter teeb teistele idee mõistetavaks). 

333. W-j-nom. V1  N2-j-part. V2-|-nuna 
V 1  = tundma (Peeter tundis end väsinuna) 

334. N^+nom. V1  N2+ngp. V2-j-nuks 
V 1  = kuulutama (Esimees kuulutas nõupidamise lõppenuks), 
lugema (Komisjon loeb ürituse kordaläinuks), tunnistama (Maoo
rid tunnistasid jumalaidee kehastunuks inimeses) jne. 

335. N'-f-nom. V1  N2-f-part. V2+nuks 
V 1  = pidama (Peeter pidas draamat õnnestunuks) 

336. r^-j-nom. \n N2-f-part. V2+tuna 
V 1  = kandma (Peeter kandis juukseid lahku soetuna), tundma 
(Peeter tundis end hüljatuna). 

337.0. Ni+nom. V1  N2+ngp. V2+tuks 
V 1  == jätma (Peeter jättis  põlved lõdvestatuks), lugema (Peeter 
loeb enese kohustatuks kõnelema), tegema (See asjaolu teeb kirja
niku armastatuks) tunnistama (Vastane tunnistas enese võide
tuks) jne. 
337.1. rsP+nom. V1  (De) (Dt2) N2+ngp. V2+tuks 
V 1  = kuulutama (President kuulutas poodiumilt  konverentsi  ava
tuks). 

Neljakohalised elementaarlaused 

338.0. ISP+nom. V1  N2-fngp. N3-Lgen. V2+da 
yi _ andma (Peremees andis toa külalise kasutada), hoidma 
(.Peeter hoidis need faktid enda teada), jätma (Direktor jättis  kõik 
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asjad asetäit ja otsustada, Peremees jättis  toa külalise kasutada, 
Peeter jättis  asja enda teada), pidama (Peeter peab kogu loo 
enda teada), võtma (Firma võtab kulutused enda kanda). = 
146.0. 152.3, 152.8 andma, jätma teise näite puhul; 268, 339 jätma 
esimese näite puhul. 
338.1. W+nom. Vi N2+ngp. (N3+abl.) N^+gen. V2+da 
V 1  = võtma (Peremees võttis  koorma naiselt  enda kanda). 

338.2. Ni-j-nom. V1  (De) N2-|-ngp. N3-j-gen. V2-f-da 
V 1  = andma (Poiss andis korvist  riidetüki koera nuusutada). 
= 152.5. Vt. ka 181.3. 

339. N!-(-nom. V1  N 2 - j - n g p .  N3-fall. V2-f-da 
Vi == jätma (Direktor jättis  kõik asjad asetäit jale otsustada). 
= 268, 338.0. 

340. N'-fnom. V* N2-fall. N3+tr. V2+da 
V 1  = seadma (Autor seab endale eesmärgiks printsiipe analüü
sida), tegema (Valitsus tegi ministrile ülesandeks lahendada 
see küsimus). = 269. 

341. N !-(-nom. V1  N2+all. N3-|-ngp. VVj-da Peeter andis 
Jaanile pala kirjutada. 

341.1. NP-j-nom. y1  N2+all. (De) N3+ngp. VVf-da 
V 1  = andma (Kooliõpetaja andis Arnole raamatust pala kirju
tada). 

C .  S E K U N D A A R S E  L A U S E  V Õ I  L A U S U N G I G A  E L E M E N T A A R L A U S E D  

Ühekohalised elementaarlaused 

342.0. V KL 
V = osutuma (Osutus, et  kohta ei  ole).  

342.1. (NP-fel.) V (N2+all.) KL 
V = ilmnema (Eeltoodust i lmneb meile, et  olukord oli  keeruline), 
paistma (Tema pilgust paistis,  et  maadam ei pajata seda lugu 
iseendalegi), selguma (Andmetest selgub meile, et  lugu on eba
tavaline) 

342.2. ( N—J-all.) V KL 
V = näima (Mulle näib, et  võidu saavutab Jüri), paistma (Pais
tab, et  sa said pahaseks), tunduma (Mulle tundub, et  midagi puu
dub) 

342.3 ja 342.4. (N+all.) V (A+nom. = A-f-ess.) KL 
V = näima (Jürile näis kummaline, et  kedagi polnud kodus), 
paistma (Kojamehele paistab imelik, et  kedagi pole kodus), tun
duma (Peetrile tundus kummalisena, et  tema ise on süüdi)" 
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342.5. (De) (Dt2) V (Di) KL 
V = kuulduma (Teisest  toast kuuldub rõdule, kuidas kell  vaik
selt  seitse lööb). 

Kahekohalised elementaarlaused 

343.0. N+nom. V KL 
V = aimama (Poiss aimas, et  tuleb tüli),  kontrollima (Nõukogu 
kontrollib, kas mehhanisme ratsionaalselt  kasutatakse), lootma 
(Jaan loodab. et  homme ei saja), mõtlema (Peeter mõtles, et  tei
sed on koju läinud), ootama (Anna ootas, millal Jaagup ära 
läheb), tahtma (Peeter tahtis,  et  laps oleks õnnelik), teadma 
(Ma ei teadnud, mis on juhtunud), tegema (Peeter tegi,  mis ta 
tegema pidi), tundma (Mari tundis, et  tuba on külm), uskuma 
(Jaan ei usu, et  vead on juhuslikud) .  valvama (Arhitekt valvas, 
kuidas plaani realiseeritakse) jne. 

343.1. ISP-fnom. V (De) (Dt2) (N^-j-part.) KL 
V = käskima (Komandör käskis komandopunktist  sõdureid, et  
nad lõpetaksid tulistamise), paluma (Direktor palus sekretäri,  et  
asja selgitataks) jne. 

343.2. N'+nom. V (N2+el.) KL 
V = aimama (Ema aimas poja silmadest,  et  tulemas on õnnetus), 
kogema (Peeter koges eelnenust,  et  alati  polnud tal õigus), mõist
ma (Leitnant mõistis  mehe käepigistusest,  et  ta on asjast tead
lik) jne. 

343.3. N'4-nom. V (N2+all.) KL 
V = jutustama (Raamat jutustab meile, et  ennem elanud siin 
teistsugused mehed), näitama (Avastus näitas meile, et  uurida 
on veel palju), soovitama (Arstid soovitasid Peetrile, et  ta vahe
taks töökohta), teatama (Sekretär teatas ajalehes, et  koosolek 
jääb ära), ütlema (Mingi aim ütleb Peetrile, et  mees on pimedaks 
jäänud) jne. 
343.4 ja 343.5. NP+nom. V (De) (Dt2) (NVj-all.) (N3+all. = 

NVf-gen. peale) KL 
V = kostma (Peeter kostis nurgast meile selle küsimuse peale, 
et  ta ei  tea asjast midagi), vastama (Jaan vastas teisest  toast 
Peetri  küsimuse peale, et  ta ei  tule) Kui esineb N 3-{-all.,  siis 
N z-\-all.  tavaliselt  ei esine. 
343.6. I^+nom. V ((De) {Di v N2+all.}) KL 
V = teatama (Peeter teatas Tallinnast Tartusse pojale, et  la 
on haige), telegrafecrima (Jaan telegrafeeris Tallinnast emale, 
et  ta ei  tule veel koju) jne. 
343.7. ISP+nom. V (De) (Dt2) (N2+all.) (Di) (N3+gen. 

kohta) KL 
V = deklareerima (Peeter deklareeris direktorile, et  ta ei  loobu 
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oma plaanist),  lausuma (Professor lausus enda ette, et  asja tuleb 
veel uurida), ütlema (Peeter ütles Jaanile kõrva sisse, et  nüüd 
tuleb vabandada) jne. 

343.8. NP+nom. V (De) (Dt2) (N2 |+all.) (Di) KL 
V = kinnitama (Peeter kinnitas laua tagant külalisele, et  ta 
usub seda juttu), kordama (Peeter kordas juhatajale kõrva sisse, 
et  oleks aeg koosolek lõpetada), pihtima (Poiss pihtis eesriide 
tagant, et  tema purustas vaasi), seletama (Madis seletas pere
naisele kõrva sisse, et  karjusega on lood halvad) jne. 

343.9. NP+nom. V (De) (Dt2) (N2+all.) KL 
V = pakkuma (Peeter pakkus voodist  Jaanile, et  nad sõidaksid 
kuhugi), paljastama (Kõneleja paljastas lavalt  kuulajaile, kes on 
süüdlased) jne. 

343.10. NP+nom. V (N2-f-aIl.) (Di) KL 
V •= kavandama (Peeter kavandas meile, missuguse kujuga 
väljak peaks olema), skitseerima (Arhitekt skitseeris paberile, mil
lisena ta kujutab uut hoonet) jne. 

343.11. NP+nom. V (N^-fabl.) KL 
V = eeldama (Taktitunne eeldab meilt,  et  me teist  inimest mõis
tame), taotlema (Peeter taotleb direktorilt,  et  koha peale saade
taks komisjon) 

343.12 ja 343.13. NP+nom. V (NVf-abl. = N2+gen. käest) KL 
V = nõudma (Ajaleht nõudis direktorilt,  et  see laseks puudused 
kõrvaldada). 

343.14 ja 343.15. W+nom. V (De) (N^+abl. = N2+gen. 
käest) KL 

V = kuulma (Mees kuulis instituudist  teadlastelt,  et  on loodud 
uus teooria) 

343.16 ja 343.17. NP+nom. V (De) (Dt2) (N2+abl. = 
N2+gen. käest) KL 

V = küsima (Peeter küsis voodist  sõbra käest,  kuidas on ema 
tervis), nõudma (Peeter nõudis ukse tagant, et  teda sisse las
taks), pärima (Kelner päris külaliselt,  mida ta soovib), uurima 
(Peeter uuris postil jonilt,  kas naaber sai kirja). 

343.18. NP+nom. V (N2+gen. eest) KL 
V = varjama (Peeter varjas tuttavate eest,  et  ta on haige). 

343.19. NP+nom. V (De) KL 
V = aistima (Peeter aistis  rõdult,  kuidas kevad saabub aeda), 
jälgima (Professor jälgis eemalt,  kuidas kujuneb uus teooria), 
kuulama (Peeter kuulas ukse vahelt,  mis majahoidja seletas), 
tajuma (Peeter tajus juba ukselt,  et  toas valitseb pinevus) jne. 
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343.20. NP+nom. V (De) (Dt2) (Di) KL 
V = möönma (Peeter möönis voodist,  et  ta võis ka eksida), poe
tama (Peeter poetas voodist  jutu sekka, et  ta on asjast huvi
tatud) i,  uhkustama (Juht uhkustas, et  tema autol on hääled sees) 
jne. 

343.21. NP+nom. V (De) (Dt2) KL 
V = kaema (Peremees kaeb trepilt,  kuidas päike loojub), märka
ma (Peeter ei  märganud, et  öö lõhnas sirelitest),  nägema (Laps 
nägi läbi akna, et  isa kraapsas jalaga) jne. 
344.0. N+nom. V OK 

OK V N-j-nom. 
V = leidma («Ei maksa minna», leidis Jaan), olema («Vaata, et  
sa tood,» oli  vastus), väitma («Päikese evolutsioon määrab Maa 
evolutsiooni,» väidab autor) jne. 

344.1. N'+nom. V (De) (Dl2) (N2+all.) (Di) {N3+ngp. v 
OK} 

OK V NP+nom. (De) (Dt2) (N2+all.) (Di) (N3+ngp.) 
V — pihtima («Mina purustasin vaasi,» pihib poiss eesriide 
tagant oma patu), resümeerima («Hea inimene,» resümeeris 
Peeter jutuajamise), seletama («Soos on mustapead,» seletas 
Madis perenaisele kõrva sisse asja) jne. 

344.2. NP+nom. V {N2+ngp. v OK} 
OK V NP+nom. (N2+ngp.) 

V = lõpetama («Näed sa, rajakas,» lõpetas ülem oma pealeluge
mise) .  

344.3. W-j-norn. V {N2+part. v OK} 
OK V NP+nom. (N2+part.) 

V = arvustama (Autor arvustas artiklit;  «Hinnangud on üld-
sõnalised»), detailiseerima (Autor detailiseerib oma ettepanekut: 
«Tööga saab alustada esmaspäeval») jme. 

344.4. NP+nom. V (N2+all.) {N3+part. v OK} 
OK V NP+nom. (N2+all.) (N3+part.) 

V = kiitma («Ta on otsustusvõimeline,» kiidab ajaleht Peetrit),  
rõhutama («Ülesanne tuleb kohe lahendada,» rõhutas Peeter 
käsku), tsiteerima (Autor tsiteerib astronoomi: «Väide ei ole tea
duslik») jne. 

344.5. NP+nom. V (De) (Dt2) (N2+all.) (Di) {N3+part. 
v OK} 

OK V W+nom. (De) (Dt2) (N2+all.) (Di) (N3+part.) 
V = argumenteerima («Me ei saa raisata raha,» argutnenteeris 
Peeter kohapealt  oma eitavat suhtumist), kinnitama («Ma imet
len teid,» kinnitas vanaproua oma tugitoolist  Jaanile), kordama 
(Peeter kordas komisjonile oma ettepanekut: «Lõpetage asja uuri
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mine»), tunnistama («Just praegu ma mõtlesin temale,» tunnistas 
Taavet naisele) jne. 

344.6. NP+nom. V (De) (Dt2) {N2+part. v OK} 
OK V NJ+nom. (De) (Dt2) (N?+part.) 

V == eitama («Ei ole juhtunud kuulma,» eitas Peeter oma osa
võttu), lohutama («Küll teeme sil la suurest mudast läbi,» lohutas 
peremees voodist),  osatama («Või mees!» osatas isa poissi),  rahus
tama («Ei sest  ole lugu,» rahustas Veera külalist),  trööstima 
(«Ära tee sellest  väljagi,» trööstis Jaan sõpra), usutlema (Jaan 
usutles poissi:  «Kas sa teda tõesti  ei  näinud?») jne. 

344.7. NP+nom. V (De) (Dt2) (NR+part.) OK 
OK V NP+nom. (De) (Dt2) (NVf-part.) 

V = klanima («Laulge veel seda,» klanis Peeter voodist  küla
list),  käskima («Kustutage tuled!» käskis kindral sõdurit) jne. 

344.8. NP+nom. V (N^+all.) OK 
OK V NP+nom. (N2+all.) 

V = jutustama (Raamat jutustab lugejale: «Ennem elasid siin 
teistsugused mehed»), teatama (Kirjanik teatas lugejale: «Ma olen 
sündinud maikuus») jne. 

344.9 ja 344.10. NP+nom. V (De) (Dt2) (NVf-all.) (N3+aII. 
=• N3+gen. peale) OK 

OK V NP+nom. (De) (Dt2) (N2+alI.) 
(NI3+all. .== N3+gen. peale) 

V = kostma («Ma ei tea,» kostis Arno nurgast kurja küsimuse 
peale), vastama (Jaan vastas teisest  toast Peetri  küsimuse peale: 
«Või nii.»).  Kui esineb N 3+a//., siis  iVVf-a//. tavaliselt  ei esine. 

344.11. NP+nom. V (De) (Dt2) (N2+all.) (Di) (N3+gen. koh
ta) OK 

OK V NP+nom. (De) (Dt2) (N2+aII.) (Di) (N3+gen. 
kohta) 

V = kohmama («Pole sest  midagi,» kohmas Peeter voodist  mees
tele jutu sekka), ütlema («Vaikige,» ütles Peeter mehele kõrva 
sisse, Kooliõpetaja ütles niisuguse teguviisi  kohta: «Toots, sul 
on kõik segamini.») jne. 

344.12. NP+nom. V (De) (Di) (N2+aIl.) OK 
OK V NP+nom. (De) (Di) (N2+all.) 

V = teatama (Isa teatas Tallinnast Tartusse pojale: «Ma tulen 
homme»), telegrafeerima (Saadik telegrafeeris Londonist  minist
rile:  «Lahkun ametist») jne. 

344.13 ja 344.14. NP+nom. V (N2+abI. = N2+gen. käest) 
OK 

OK V NP+nom. (N2+abl. = N2+gen. käest) 
V = nõudma (Ajaleht nõudis direktorilt :  «Laske puudused kõrval
dada!») .  
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344.15 ja 344.16. N>+nom. V (De) (Dt2) (N2+abl. = 
N2+gen. käest) OK 

OK V Ni+nom. (De) (Dt2) (N2+abl. = 
N?+gen. käest) 

V = küsima (Peeter küsis teisest  toast naise käest:  «Kas sa tuled 
kaasa?»), nõudma (Peeter nõudis ukse tagant:  «Laske mind 
sisse»), pärima (Kelner päris külalise käest:  «Mida te soovite?»), 
uurima («Kas poeg on kodus?» uuris postil jon mehelt).  

344.17. NP+nom. V (De) (Dt2) {W+kom. v OK} 
OK V NP+nom. (De) (Dt2) (N2+kom.) 

V = pragama («Kas sa tahad mind teise i lma saata?» pragas 
Peeter äiaga), taplema («Kas te, põrgulised, ei  näe ilusti  olla,» 
taples perenaine lastega) jne. 

344.18. NP+nom. V (De) (Dt2) (Di) OK 
OK V NP+nom. (De) (Dt2) (Di) 

V = arvama (Jaan arvas voodist:  «Ma tunnen teda»), möönma 
(Peeter möönis laua tagant:  «Ma võisin ka eksida»),  poetama 
(«Ma olen asjast huvitatud,» poetas Peeter voodist  jutu sekka), 
venitama («Eeh,» venitas Katariina nurgast),  jne.  
345. V N+np. KL On kahju, et  ta lahkus. 
345.1. (NP+ad.) V N2+np. KL 
V = olema (Mul on häbi, et  see nii  läks). 

346. V A+nom. KL 
V = olema (On kindel, et  me oleme eksinud). 

347. N+part. V KL 
V = huvitama (Bürood huvitas, kuidas plaan täideti),  häirima 
(Orvit  häiris,  et  Markus vaikis), hämmeldama (Füüsikut häm-
meldab, et  tuleb kasutada mitmeid mudeleid). 

348. V N+part. KL Väärib mainimist,  et  Peeter tuli  esime
seks. 
348.1. (N !+gen. poolt) V N2+part. KL 
V = leidma (Juhtkonna poolt  leidis märkimist,  et  saade peaks 
olema läbimõeldum), väärima (Väärib selgitamist,  et  kõik tehti  
tasuta) 
349. N+el. V KL 
V = järelduma (Tööst järeldub, et  aritmeetika ei taandu loogi
kale), järgnema (Äsja öeldust järgneb, et  meil  oli  õigus), näh
tuma (Dokumendist  nähtub, et  asi  on õige), olenema (Meist ole
neb, et  ahi suitsu sisse ei  ajaks) jne. 
350. V N+el. KL Piisab sõnast,  et  tüli  algaks. 
350.1 ja 350.2. (W+all. = N^+ad.) V N2+eI. KL 

V = jätkuma (Jätkuks ainsast l i igutusest,  et  teda eemale tõu
gata), piisama (Piisab lausest,  et  jutt  algaks). 
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351. N+all. V KL 
V = meeldima (Helmutile meeldis, kui sai käia poodides), mee-
lestuma (Raulile meelestus, et  kuskil  on kodu), meenuma (Mulle 
meenus, kuidas me koju tulime) j ine. 
352. N+ad. V KL 
V = olema (Inimestel  oli,  mida hoida). 

353. V N+tr. KL Polnud saladuseks J  et Mihkel armastas 
kuulsust.  

353.1. (NP+all.) V N2+tr. KL 
V = olema (Kellelegi polnud saladuseks, et  Mihkel armastas 
kuulsust).  

354. V A+tr. KL Jäi kahtlaseks, kas ta tuleb. 

354.1. (N-j-all.) V A+tr. KL 
V = jääma (Peetrile jäi kahtlaseks, kas Jaan tuleb) 

355. Temp V KL 
V = ilmnema (Lähemal silmitsemisel i lmneb, et  ürik on võltsi
tud), nähtuma (Uurimisel nähtus, et  tulemus oli  väär) 

356. V Tempmes KL Kestis kaua, kuni Peeter tuli.  
356.1. (N+ad.) V Tempmes KL 
V = kestma (Kestis mõni minut, kuni vesi  soojenes), kuluma 
(Kulus kaua, enne kui nad minema said), saama (Mul saab kaks 
päeva, kui lahkusin kodust), võtma (Võttis  terve kuu, enne kui 
harjusin uue olukorraga) vältama (Vältas kaua, kuni ta tuli).  

357. V2-j-da V1  KL Ettepanek vastu võtta tähendas, et  tuleb 
alla anda. 

357.1. V2+da V1  (N+all.) KL 
V 1  = tähendama (Ettepanek vastu võtta tähendas vastasele, et  
tuleb alla anda) 

358.0. V1  V2+ma KL 
V 1  = hakkama (Ta visandeist  hakkab selguma, missugune õnge-
mees peab olema). 

358.1. (N+part.) V' V2+ma KL 
V 1  = panema (Arnot pani imestama, et  Toots ei  teadnud seda). 

359. V1  V2+mata KL Ei jäänud märkamata, et  Peeter oli  
üksi 

359.1, 359.2, 359.3 ja 359.4. (N+el. =. N+all. = N+ad. = 
N+gen. poolt) V1  V2+mata KL 

V 1  = jääma (Külalisele ei  jäänud tähele panemata, et  Peeter 
oli  üksi).  
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360. V1  V2+v KL 
V 1  = olema (On julgustav, et  mahajääjaid ei  ole).  

361. V1  V2+tav KL 
V 1  = olema (On lubatav, et  vormidega liialdatakse). 

362. V1  V2+tavaks KL Jäi küsitavaks, kas ta teab sellest.  
362.1. (N+all.) Vi V2+tavaks KL 
V 1  = jääma (Mulle jäi küsitavaks, kas Felix on blond või brü
nett) .  
363. V1  V2+nuna KL Tundub vananenuna, et  kantakse veel 
kaabusid. 

363.1. (N+all.) Vi V2+nuna KL 
V 1  = tunduma (Mõnelegi tundub vananenuna, et  kantakse veel 
kaabusid) 

364. OK V De 
De V OK 

V = kostma («Jaan ei tule,» kostis voodist), kuulduma («Aga eks 
neist  saa veel parajad riided?» kuuldus nurgast), kõlama («Tulge 
aga,» kõlas katuselt).  

365. V1  V2+da S Piisas vaid öelda ja töö oli  tehtud. 
365.1. (N+ad.) V1  V2+da S 
V 1  = piisama (Jaanil  piisas vaid öelda ja töö oli  tehtud), pruu
kima (Peetril  pruukis pingutada ja kõik oli  korras), tarvitsema 
(Tarvitseb ainult  minna üle tänava ja kõik panevad teda tähele).  
= 379 pruukima, tarvitsema puhul. 

366. V N+el. S 
V = aitama (Aitas tühisest  nohust ja Laura istus öö otsa üleval) 

367. N+nom. V S 
V = tulema (Rahvas tuleb ja hävitab nad). 

368. V Tempmes S 
V = kuluma (Kulus kaks aastat ja poeg tuli  koju), minema 
(Läks mitu päeva, aga arsti  ei  tulnud), mööduma (Möödus terve 
kuu ja maja oli  valmis).  

Kolmekohalised elementaarlaused 

369. Ni-^nom. V N2+all. KL Peeter sisendas Jürile, et  kõik 
läheb hästi.  

369.1. N'+nom. V (De) (Dt2) N2+all. KL 
V 1  = meenutama (Peeter meenutas voodist  sõbrale, mis ta peab 
tegema), sisendama (Peeter sisendas läbi trell ide Jürile, et  kõik 
läheb hästi) jne. 
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370. W+nom. V N2—tr. KL Peeter seab nõudmiseks, et kõik 
tuleksid. 

370.1. W+nom. V (N2+all.) N*+tr. KL 
V = pidama (Peeter peab endale häbiks, et nii tehti), seadma 
(Peeter seadis poistele nõudmiseks, et nad ei hilineks). 

370.2 ja 370.3. N !+nom. V (De) (NR+abl. =• N2+gen. käesl) 
N3+tr. KL 

V = saama (Peeter sai mehelt vastuseks, et järge ei tule). 

371. N+nom. V A+tr. KL 
V — pidama (Peeter peab ülearuseks, et sellest räägiti), võtma 
(Peeter võtab õigeks, et ta purustas akna). 
372. N+nom. V De KL 
V = lugema (Direktor luges mehe näost, et see teab lugu). 
373. N+nom. V Di KL 
V = kritseldama (Keegi oli kritseldanud tahvlile, et koosolek jääb 
ära), maalima (Poiss oli maalinud tahvlile, et koosolek jääb 
ära). 

374. N+nom. V1  V2+da KL 
V 1  = laskma (Arno laskis sündida, et Teelega plaani tehti). 
375. N'+nom. V N2+all. OK Peeter sisendas Jürile: «Kõik 

läheb hästi.  
OK V Ni+nom. N2+all. 

375.1. Ni+nom. V (De) (Dt2) N2+all. OK 
OK V N'+nom. (De) (Dt2) N2+all. 

V = meenutama (Peeter meenutas voodist sõbrale: «Sa pead 
tööle minema»), sisendama (Peeter sisendas läbi trellide Jürile: 
«Kõik läheb hästi») jne. 
376. N'+nom. V N2+tr. OK Peremees sai vastuseks: «Ei 

iialgi.» 
OK V N'+nom. N2+tr. 

376.1. N !+nom. V (N2+all.) N3+tr. OK 
OK V N ]+norn. (N2+all.) N3+tr. 

V = seadma (Peeter seab meestele nõudmiseks: «Kõik peavad 
kaasa tulema»). 
376.2 ja 376.3. W+nom. V (De) (N2+abl. = N2+gen. 

käest) N3+tr. OK 
OK V Ni+nom. (De) (N2+abl. = N2+gen. 

käest) N3+tr. 
V = saama (Peremees sai sulaselt vastuseks: «Ei iialgi») 
377. N+nom. V A+tr. OK 

OK V N+nom. A+tr. 
V = võtma (Peeter võttis õigeks: «Mina see ei olnud», «Mina 
see ei olnud,» võttis Peeter õigeks). 
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378. N-j-nom. V Di OK 
OK V N+nom. Di 

V = kritseldama (Keegi oli kritseldanud kaane servale: «Aga 
ära ole narr .»), maalima (Peeter maalis tahvlile: «Mine ära!»). 

379. N+nom. V1  V2+da S 
V I  = pruukima (Peeter pruukis ainult üle tänava minna ja kohe 
märgati teda), tarvitsema (Peeter tarvitseb juua ja ta on surnud). 
•== 365.1. 

Neljakohalised elementaarlaused 

380. W+nom. V1  N?+gen. V2+da KL 
V 1  = jätma (Tegijad jätavad teiste otsustada, kas see töö on 
õnnestunud) 
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I I I .  K O K K U V Õ T T E I D ,  J Ä R E L D U S I  J A  
E D A S I A R E N D U S I  

Nagu juba sissejuhatuses öeldud, on käesoleva töö eesmärk 
selgitada eesti  keele lausete, eeskätt l ihtlausete ehitust, selle reegli
pärasust.  Töös on püütud kas või osaliselt  vastata küsimusele, 
missuguse vormiga võivad olla eesti  keele lihtlaused. Võttes lähte
kohaks lauses keskset osa etendava verbivormi, on töö käigus 
eraldatud eesti  keele lausete lõpmatust mitmekesisusest olulise 
tähtsusega abstraktsed struktuurid — verbikesksed lausemallid — 
ja veelgi l ihtsamad minimaalsed lausevormid — elementaarlau-
sed. On püütud leida, missugused mallid ja mallivariandid on 
teatud tingimustel üldse võimalikud. 

Et piirata töö mahtu ja keskenduda kõige olulisemale selles 
lausemallide analüüsis, on tulnud piirduda vaid lihtverbidest ja 
li itverbidest tingitud lausemallide esitusega. Välja on jäänud väl
jendverbide ja teatud tüüpi ühendverbide lausemallide käsitlus. 
Sõltuvalt väljendverbide keerulisest olemusest oleks nende verbide 
lausekujundusvõimaluste selgitamine nõudnud rohkesti  l isaana-
lüüsi, kuigi esialgsete andmete põhjal otsustades oleks uusi lause-
malle esile tulnud üpris vähe. 

Eesti  keele verbidele omaste elementaarlausete ja verbikesk-
sete lausemallide kindlakstegemisel tuli  eelnevalt analüüsida 
umbes kuue tuhande eesti  keele verbi rektsioonistruktuure. Et polü
seemilistel verbidel on sõltuvalt erinevatest leksikaalsetest tähen
dustest mitu verbikeskset lausemalli,  siis  suurendas see tundu
valt analüüsitavate lausestruktuuride hulka, nii  et ükshaaval fik
seeritud lausemallide hulk ületab kaheteistkümne tuhande piiri.  
Kui veel arvesse võtta, et ühes lausemallis sõltuvalt fakultatiivsete 
elementide mitmesugustest vahekordadest võib olla mitmeid 
variante (mis kõik on ühendatud üheks invariandiks), siis  suure
neb kontrollimist nõudnud kombinatsioonide arv veelgi.  

Kõik järeldused on käesolevas töös tehtud kontekstivabade 
lausete alusel.  Kontekstisidusad laused on analüüsitava materjali  
hulgast kõrvale jäetud, sest nende moodustamise reeglid peaksid 
autori arvates lähtuma kontekstivabade lausete moodustamise 
reeglitest.  
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Töös eritletud abstraktsed lausekomponendid ja lausemallid. 
Lauseehituse igasuguse kirjelduse aluseks on teatud põhimõtetel 
esiletoodud üksused. Ka käesolevas töös on püütud kõigepealt 
selgitada, missuguseid üksusi on eesti  keele lihtlausete ehituses 
antud eesmärgi saavutamiseks tarvis eristada. 

Viimase kahe aastakümne jooksul avaldatud süntaksiuurimus-
tes on leidnud ikka veenvamat kinnitust seisukoht, et paljudes 
keeltes, sealhulgas ka eesti  keeles, etendab lihtlauses keskset osa 
finiitne verbivorm. Just verbi leksikaalne ja grammatiline tähendus 
määrab lihtlause ehituse põhijooned. Verbi leksikaalne tähendus 
tingib teatud lauseelementide olemasolu ja vormi. Peale verbist 
tingitud elementide võib lauses olla muidki elemente, mille ole
masolu määrab aga kas lause tähendus tervikuna või mõni verbi 
laiendiks olev noomen. Niisiis om lause kindlate reeglite alusel 
loodud tervik, millel  on oma kindel struktuur. Selle struktuuri 
keskseks liikmeks on verbi finiitvorm. 

Käesolevas töös on katsutud tõmmata selgemat piiri  l iht ja 
liitverbide ning väljendverbide vahel.  Töö esimeses osas 
toodud arutluse tulemused võib kokku võtta järgmises väljend
verbi määratluses: väljendverbiks nimetame mingis grammatili
ses vormis oleva noomeni (või ka noomenite) ja verbi ühendit, 
kus noomeniklassi  (või ka klasse) esindab selle klassi  üks kindel 
li ige kindlas grammatilises vormis ja kogu ühend tervikuna, moo
dustab lihtlause keskuse, tingides kindla verbikeskse lausemalli;  
sealjuures on väljendverbide aktuaalne tähendus erinev kompo
nentide tähenduste summast ehk tausttähendusest, s.  t.  väljend
verbid on idiomaatilised. 

Samuti tuli  anda täpsem ja mitmes suhtes uudne ühendverbide 
iseloomustus. Ühendverbidena käsitatakse teatud tüüpi adverbi ja 
verbi ühendeid. Neiks adverbideks on kas intralokaalsed, lokaal
sed, ekstralokaalsed ja translokaalsed orientatsiooniadverbid, per
fektiivsusadverbid või seisundiadverbid. Ühendverbid jagatakse 
korrapärasteks ja ainukordseteks. Korrapäraste ühendverbide ad
verbid ei kuulu lihtlause verbaalsesse keskusse, vaid om selle seo
tud laiendid. Ainukordsetel ühendverbidel kuulub adverb verbaalse 
keskuse koosseisu ja seda ei loeta iseseisvaks seotud laiendiks. 
Ainukordsete ühendverbide verbikeskseid lausemalle ei ole käes
olevas töös analüüsitud. 

Eelnevas analüüsis on vaatluse alla võetud need lauseelemen
did, mida teatud verb otseselt tingib. Selliseid verbi poolt otseselt 
nõutud morfoloogilisi  vorme või nende klasse nimetame verbi 
s e o t u d  l a i e n d i t e k s  j a  v a s t a n d a m e  n a d  v a b a d e l e  
laienditele, mida verb tavaliselt  (siis kui see laiend on fakul
tatiivne) otseselt ei tingi.  Verbi seotud laiendite hulka arvatakse 
ka lause grammatilist  subjekti esindav morfoloogiline vorm, sest 
selle olemasolu, vorm ning positsioon sõltub teatud ulatuses verbi-
valikust.  

Eesti  keele verbidele omaste lausemallide fikseerimine näitab, 
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et verbid tingivad seotud laienditena kas noomenite ja verbide 
kindlaid morfoloogilisi  vorme või kindla üldise grammatilise 
tähendusega morfoloogiliste vormide rühmi. Esimesi nimetatakse 
vormiklassideks. Nagu selgub, võivad vormiklassidena esineda 
eesti  keeles kõik substantiivide käändevormid, mõned adjektiivide 
käänded ja teatud hulk kaassõnaühendeid. Kaassõnaühendid on 
oma süntaktilistelt  funktsioonidelt eesti  keeles tihti  väga sarnased 
käändevormidega. Kuid see sarnasus on ikkagi süntaktiline, mitte 
morfoloogiline. Analüiitilisteks käändevormideks neid arvata oleks 
tülikas paradigmade seisukohalt (Maitinskaja 1965, 315—316). 

Verbi poolt tingitud üldise grammatilise tähendusega morfo
loogiliste vormide rühmi nimetatakse substitutsiooniklassideks. 
Substitutsiooniklassi  moodustavad samades kontekstides samades 
positsioonides vastastikku asendatavad elemendid — vormiklassid, 
mida seovad mingid ühised grammatilis-semantilised tunnused. 
Konkreetse morfoloogilise vormi valiku selle klassi  sees määrab 
aga lause konkreetne sisu, mitte enam verb. Nagu osutab eelmises 
osas esitatud lausemallide loend, läheb eesti  keele verbikesksete 
lausemallide kirjeldamiseks vaja kolmteist substitutsiooniklassi.  
Need on intralokaalne direktsionaal (Di), ekstralokaalne direkt-
sionaal (De), translokaalne direktsionaal (Dt), lokaalne seisundi-
modaal (Modl), intralokaalne seisuindimodaal (Modi) Lisaks sel
lele tingivad teatud verbid obligatoorselt vabade laiendite substi
tutsioonidasse, nii  et eelmistele lisanduvad lokaal (Loe), modaal 
(Mod). temporaal (Temp), mesuraaltemporaal (Tempmes), me-
suraal (Mes), distributsionaal (Distr), frekventaal (Frekv). 

Need substitutsiooniklassid on tuvastatud proadverbiliste asen
duste, küsilausete moodustamise ja diagnostiliste konstruktsioo
nide abil.  

Eriti  tuleb esile tõsta direktsionaalide ja seisundimodaalide 
substitutsioonidasse. Just nende eristamine võimaldab tunduvalt 
l ihtsustada lausemalle ja on vastavuses soome-ugri keelte ühe 
omapärase joone — kohakäänete ja kohakaassõnade kolmeaspekti-
lisusega (ITakulinen 1968, 425) Gh. Fillmore'i  käändegrammati-
kas oli  esialgu koha osutamise kolmeaspektilisus kahe silma 
vahele jäänud ja koha osutamiseks ette nähtud vaid lokatiiv (Fill-
more 1968, 25), hil jem on Fillmore oma käänete uude süsteemi 
mitmeaspektilisuse sisse toonud (Fillmore 1969). 

Seisundimodaalide klasside eristamine eesti  keele süntaksis on 
esmakordne. Kui direktsionaalile võib leida kaudsemaid viiteid 
Harmsil (1962, 171, 173), Rajandil (1965, 173) ja ka ungari keele 
süntaksis (Maitinskaja 1960, 185—189) on esile tõstetud vasta
vaid määruste rühmi, siis  seisundimodaalide eriline osa lauses 
selgus ailes käesoleva töö käigus. Arvestades nende süntaktilist  
omapära, tuleb arvata, et nad moodustavad ka sõnaliigiliselt  oma
ette allklassi  adverbide hulgas. 

Käesolevas töös on selgunud, et ka eesti  keeles võivad tava
liselt  fakultatiivsed vabad laiendid esineda teatud verbide puhul 
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obligatoorselt.  See nähtus ei hõlma üksnes lokaali  substitutsiooni
klassi,  mille puhul on teiste keelte kohta kirjanduses varemgi 
viiteid esinenud. Nagu näitab eesti  keele materjal,  võib obligatoor
selt esineda vähemalt seitse vabade laiendite klassi.  

Eelmises osas esitatud lausemallid hõlmavad eesti  keele liht
lausete suure enamiku, ent nad ulatuvad mõnikord üle lihtlause 
piiride. Neis lausemallides on vormiklassidena suur hulk infiniit
seid verbivorme, mis lausete moodustamise seisukohalt on teise 
lauisemalli  keskuseks. Sellest tuleb pikemalt juttu lk. 226—229. 

Eelnev ainalüüs näitab, et eesti  keeles on küllaltki palju verbe, 
mis tingivad otseselt kõrvallauset või otseses kõnes tekstilõiku. 
Suur osa nendest verbidest on teatamisverbid. Kuid mitte iga
sugune teatamisverb ei saa tingida otsest kõnet. Retsiprooksetel 
kõnelemisverbidel seda laiendivõimalust pole. Kõrvallause esine
mine verbi seotud laiendina võiks saada omaette uurimisteemaks. 
Juba praegu on ilmne, et erinevad verbid võivad tingida eri tüüpi 
kõrvallauseid. Jagunemus on aga küllaltki keeruline ja selle lähem 
vaatlus on jäänud käesolevast tööst välja.  

Verbi laiendid võivad oma esinemislaadilt  olla kahesugused. 
Uks osa verbilaiendeid on lauses kohustuslikud, ilma nendeta ei 
saa verb lauses esineda. Need on obligatoorsed laiendid. Teine 
osa laiendeid om küll  oma vormi poolest verbist tingitud, kuid 
nende esinemine lauses teatud verbide korral pole sugugi kohus
tuslik. Need laiendid võivad antud verbi puhul lauses esineda, ent 
võivad ka puududa. Lause ei muutu nende ärajätmisel ebagram-
matiliseks. Sellised laiendid on fakultatiivsed laiendid. 

Verbi ja tema seotud laiendite vahel valitseb rektsioonivahe-
kord. Rektsioon on selline süntaktiline alistusvahekord põhisõna 
ja laiendi vahel, kus põhisõna kui regeeriva sõna semantilised 
omadused või tähendus tervikuna tingivad laiendi grammatilise 
vormi või selle laiendi kuulumise teatud kindla grammatilise 
tunnusega klassi  (substitutsiooniklassi).  

Seotud laiendi vaatekohalt jagunevad rektsioonivahekorrad 
järgmisteks all-liikideks: käänderektsioon, kaassõnarektsioon, in-
finiitvormirektsioon, lause- ja lausungirektsioon ja substitutsiooni
klassi  rektsioon. Regeeriva põhisõna vaatekohalt l i igitades saame 
verbirektsiooni, substantiivirektsiooni, adjektiivirektsiooni ja ad-
verbirektsiooni. Käesolevas töös on tegeldud ainult verbirektsioo-
niga ja selgitatud tema avaldumisvõimalusi.  

Seotud laiendite lauiseliikmelisus on käesolevas töös määra
mata jäetud, sest valitud analüüsitasand on tunduvalt pindstruk-
tuurilisem. See ei välista muidugi võimalust siirduda selt  tasan
dilt  abstraktsemale lauseliikmete tasandile, lähtudes seejuures 
lauseliikmetest kui funktsionaalsetest üksustest.  On selge, et i lma 
lauseliikmeteta keele süntaksi kirjeldamisel läbi ei saa. Neid on 
kahtlemata vaja näiteks sõnajärjereeglite vormistamisel, aktuaal
ses lauseliigenduses jm. Selleski töös on interpreteerivates osades 
lauseliikmete mõistetega opereeritud. Kõikide seotud laiendite 
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juhtude lauseliikmelisuse tuvastamine nõuaks aga küllaltki suuri 
eeltöid ja uurimusi lauseanalüüsi alal.  Pealegi peaks olema selge, 
et käesoleva töö tarvis, s.  o. rektsioonivahekorras olevate lausekom-
ponentide analüüsimiseks ja eritlemiseks on lauseliikmete tasand 
liiga abstraktne. 

Kui jätame verbikesksest lausemallist  ära kõik fakultatiivsed 
laiendid ja säilitame ainult verbi ja sellest tingitud obligatoor
sed laiendid, siis  saame minimaalse liikmete hulgaga lausemalli,  
mida nimetame elementaarlauseks. Igale verbile on omane vähe
malt üks elementaarlause. 

Töö teises osas on esitatud eesti  keele liht- ja l i itverbide pea
mised võimalikud elementaarlaused. Neid tähistab mallide põhi-
numeratsioon. ühtekokku on seal ära toodud 380 elementaar
lauset.  Võib arvata, et eesti  üldkeeles esiletulevate elementaar 
lausete arv peaks olema neljasaja lähimail.  Et andmed teiste keelte 
elementaarlausete hulga kohta puuduvad, siis  ei ole võimalik 
hinnata seda hulka, öelda, kas neid on palju või vähe. Tuleb 
siiski arvesse võtta, et eesti  keele elementaarlausete hulka suu
rendab tunduvalt käänete ja postpositsioonikonstruktsioonide 
paralleelsus ja verbi infiniitvormide võrdlemisi suur mitmekesi
sus. Osalt võib elementaarlausete rohkuise põhjuseks pidada eel
miste faktidega seotud asjaolu, et eesti  keeles on vanad oma
pärased lausevormid põimunud indoeuroopalike lausevormidega. 

Kui vaatame eelnevas esitatud 380 elementaarlauset kohtade 
arvu seisukohalt, siis  ilmneb, et eesti  keele elementaarlauseis võib 
olla verbist obligatoorselt tingitud null  kuni neli  kohta. Vastavalt 
sellele ongi elementaarlaused jagatud viieks rühmaks: nullkoha-
lised elementaarlaused, ühekohalised elementaarlaused, kahekoha
lised elementaarlaused, kolmekohalised elementaarlaused ja nelja-
kohalised elementaarlaused. Nullkohalisi  elementaarlauseid saab 
olla ainult üks — selle moodustab kolmandapöördeline verb 
üksinda. Ühekohalisi  elementaarlauseid on 17 Nende hulgas pre
valeerib ainult nominatiivse substantiiviga lausemall (N-J-nom. 
V), muudes mallides tuleb obligatoorse seotud laiendina esile 
nominatiivne adjektiiv (4.0), nominatiivis või partitiivis substan
tiiv (5.0 ja 6.0), partitiivis substantiiv (7.0 ja 8.0), elatiivis subs
tantiiv (9), allatiivis substantiiv (10). adessiivis substantiiv 
(11.0). translatiivis substantiiv (12), translatiivis adjektiiv (13), 
lokaal (14.0), da-infinitiiv (272.0) ma-imfinitiiv (273), passiivi 
preesensi partitsiibi partitiiv (274) ja kõrvallause (342.0). Kahe
kohalisi  elementaarlauseid on kõige rohkem, kokku 182. Neid võib 
jagada kuude rühma vastavalt seotud laiendite iseloomule. 

1. Substantiiv nominatiivis (või partitiivis) — substantiiv 
(või adjektiiv) mingis käändes. Esindatud on kõik eesti  keele 
käänded. Pole ühtki käänet, milles sõnavorm saaks esineda ainult 
fakultatiivselt või substitutsiooniklassi  koosseisus. 

2. Substantiiv nominatiivis (või partitiivis) — substantiiv koos 
mingi kaassõnaga. Esindatud on ainult osa eesti  keele kaassõnu, 
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teine osa kaassõnadest ei esine kunagi iseseisvalt elementaarlause 
liikmena, vaid ainult substitutsiooniklasside koosseisus. 

3. Substantiiv nominatiivis (või partitiivis) — substitutsiooni-
klass.  

4. Substantiiv .nominatiivis (või partitiivis) — verbi infiniit-
vorm. 

5. Substantiiv nominatiivis (või partitiivis) — lausung või 
lause (kõrvallause) 

6. Mõlemat kohta täidavad mis tahes muud vormid või vormi-
klassid, välja arvatud substantiiv nominatiivis (või partitiivis).  

Kolroekohalisi  elementaarlauseid on 170. Enamiku neist moo
dustavad mallid, mille kahte kohta täidavad substantiiv nomina
tiivis ja substantiiv nominatiivis või genitiivis või partitiivis või 
ainult partitiivis,  kolmandat kohta mingi muu vorm, seega 
N-\-nom. V N-\-ngp. ja N\-\-nom. V N-\-part. 

Muid malle on vähe, nende seas kõige suurema rühma moodus
tavad mallid, kus üht kohta täidab verbi infiniitvorm. 

Neljakohalisi  elementaarlauseid on ainult 10 ja nad moodusta
vad juba piiripealsete juhtumite rühma. Nimelt on neis mallides 
üks element verbiga niivõrd seotud, et seda võiks arvata ka väl
jendverbi osaks. Väljendverbid moodustavad aga ühtse verbaalse 
keskuse ja seepärast väheneks ka elementaarlause kohtade arv 
ühe võrra. 

Verbide jaotumine üksikute elementaarlausete vahel on äär
miselt ebaühtlane. Enamiku verbide puhul on käibel üks kolmest 
kõige üldisemast elementaarlausest (N-\-nom. V, N ]-\-nom. V 
N 2-\~part.,  N l-\-nom. V N 2-\-ngp.) Järgnevas mõned ligikaudseid 
suhteid esitavad arvud, mis kajastavad muidugi autori kasutuses 
olnud materjali.  

N+nom. V — umbes 2500 verbi, N^+nom. V N 2-\-part. — 
1300 verbi, N^+nom. V N 2-{-ngp. — umbes 1100 verbi, N\-\-nom. V 
Di — umbes 350 verbi, AH-j-norn. V N 2-\-ngp. Di — umbes 280 
verbi, N+nom. V Loe — umbes 250 verbi, N\+nom. V KL — 
umbes 220 verbi, N+nom. V OK ja OK V N-\-nom. umbes 200 
verbi, N x-\-nom. V N 2-\-kom. — umbes 200 verbi, N\-\-nom. V 1  

V 2-\-ma — umbes 150 verbi, N-\-nom. V 1  V%-\-da — umbes 130 
verbi N l-\-nom. V N 2~\-el. — umbes 100 verbi, N x-\-nom. V 
AV+all.  — umbes 100 verbi, Loe V N-\-np. — umbes 100 verbi.  

Kõik muud tüübid hõlmavad vähema hulga verbe. On ilmne
nud, et kui verbide koguhulka vähetuntud verbide arvel suuren
dada, siis  suhe nende kõige sagedamate elementaarlausete vahel 
eriti  ei  muutu. 

Elementaarlausete eespool märgitud iseärasused, nagu ver
bide äärmiselt ebaühtlane jagunemus eri elementaarlausete vahel, 
fakultatiivselt seotud elementide olemasolu lausetes jne. viitavad 
sellele, et elementaarlaused ei hõlma veel kogu olulist  informat
siooni eesti  keele lausete kõige lihtsamate ja olulisemate struktuu-
riiseärasuste kohta. 
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Võttes oma vaatlusviisi  aluseks põhimõtte, et lause keskuseks 
on verbi finiitvorm, ja välistades lausest kõik need sõnad ja sõna
ühendid, mida ei tingi otseselt lause keskuseks olev verb kui leksi
kaalne üksus, saame lause, mis on tervenisti  verbile orienteeritud 
ja mida me võime nimetada verbikeskseks lauseks. Kui me tahame 
siirduda sellelt  konkreetselt lauselt abstraktsemale tasandile ja 
selgitada, missugune on sellele verbikesksele lausele aluseks olev 
struktuur, siis  üldistame lause nõnda, et asendame konkreetsed 
sõnavormid üldiste vormiklasside jm. abtraktsete elementide 
tähistega ja teeme vahet obligatoorsete ning fakultatiivsete ele
mentide vahel.  Nii toimides saame abstraktse lausekonstruktsiooni, 
mis on sageli  suurem ja avaram kui elementaarlause ja mida me 
nimetame verbikeskseks lausemalliks. 

Eespool esitatud analüüs näitab, et igal verbil  on oma lause-
mall,  mida ta tingib, mille keskseks liikmeks ta saab olla. Kui 
verb on mitme tähendusega, siis  võib tal iga erineva tähenduse 
korral olla erinev lausemall.  

Eelnevas osas on esitatud 1277 erinevat verbikeskset lause-
Tnalli.  Võrreldes elementaarlausete arvuga on see mitu korda suu
rem arv. Fakultatiivsed seotud laiendid ei jaotu elementaarlausete 
juurde võrdselt.  Teatud elementaarlausete juurde kuulub paiju 
erinevaid verbikeskseid lausemalle, mõnedele elementaarlausetele 
ei saa enam lisada ühtki fakultatiivset seotud laiendit, nii  et ele
mentaarlause on ka ainsaks verbikeskseks lausemalliks. Seega 
võimalikest obligatoorsete ja fakultatiivsete laiendite kombinat
sioonidest on eesti  keeles grammatilistena kasutusel ainult väike 
osa. Kohtade arv sellistes verbikesksetes lausemallides ulatub 
kuueni. Suurele hulgale verbikesksetele lausemallidele on aluseks 
kolm kõige verbirohkemat elementaarlauset:  N-\-nom. V — 256 
lausemalli; N l-\~nom. V N 2-\-ngp. — 104 lausemalli; N l-\-nom. V 
N 2 '- ]

rpart.  — 92 lausemalli.  
Mõned põhilised sõnajärjemallid elementaarlausetes. Kui vaa

tame lausele Seinu kaunistavad freskod aluseks oleva elementaar
lause elementide järjestust, siis  torkab silma, et esikohal pole, 
nagu tavaliselt,  mitte subjekti märkiv vormiklass, vaid hoopis 
objekti tähistav vormiklass.  See pole juhuslik seik, vaid siin aval
dub üks eesti  keele sõnajärjestuse olulisi  jooni, millele seni on 
vähe tähelepanu pööratud. 

Eesti  keel on teatavasti  suhteliselt  vaba sõnajärjega keel.  See 
sõnajärjestuse võrdlemisi suur vabadus pole siiski l ihtsalt sisuta 
vaba varieerumine, vaid sel on sageli  kindlad funktsioonid. Ka 
eesti  keele verbidele omastes elementaarlausetes ja verbikesksetes 
lausemallides on elementide järjekord küllaltki rangelt määratud 
ja näib etendavat tähtsat osa. 

Kõigepealt on oluline eristada teatud lausemalli  põhilist  sõna
järjestust, mida nimetatakse neutraalseks sõnajärjestuseks, emfaa-
tilistest,  tundetoonilistest sõnajärjestustest, mis on teatud ees
märkidel varieeritud sõnajärjestused ja mida saab hiljem kirjel
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dada neutraalse sõnajärje teisendustena. Lähemalt sõnajärjestuse 
põhitüüpidest J.  Greenberg 1963; L. Dezsö 1968; 1969; 1972, 45— 
86. 

Eesti  keele sõnajärje varieerimises on olulisteks teguriteks lau-
serohu asetus, väitealise ( topic) ja väite (comment) eristamine, 
ühe lauseelemendi vastandamine teisele jne. Võrreldagu lauseid 
Peeter kirjutas emale kirja, Emale kirjutas kirja Peeter Peeter 
kirjutas kirja emale, kus esimene lause esindab neutraalset sõna
järjestust ja teised mitmesuguseid emfaatilisi  sõnajärjestusi.  

Senises sõnajärje põhitüüpe eritlevas kirjanduses on opereeri
tud vormelitega SV'0. OKS jne., kus 5 tähistab subjekti,  V verbi 
ja O objekti.  Et eesti  keeles on objekti käsitatud tavaliselt  kolme 
käändega piiratud lauseliikmena, sõnajärjestuse mallid aga hõl
mavad igasugust obligatoorset seotud laiendit, mis pole subjekt, 
siis  asendame sellistes vormelites objekti sümboli O sümboliga C, 
mis tähistab obligatoorset seotud laiendit, mis ei ole subjekt. 

On levinud arvamus, nagu oleks eesti  keele lihtlausel ainult 
üks põhiline neutraalse sõnajärje tüüp: SVC (subjekt — verbi 
finiitvorm — laiendid) ja kõiki teisi  sõnajärgi võiks käsitada selle 
variantidena. Tegelikult nii  see pole. Nagu näitab eesti  keele ele
mentaarlausete esitus, võib eesti  keeles leida elementaarlausete 
tasemel neli  erinevat sõnajärje tüüpi, mis on paariti  teineteisele 
vastandatavad. Need on: 

a) SVfC), s.  o. subjekt — verbi (finiitne vorm — (laiend); 
b) (CjVS, s.  o. (laiend) — verbi finiitne vorm — subjekt; 
c) SVC lC 2, s.  o. subjekt — verbi finiitne vorm — 1. laiend — 

2. laiend; 
d) SVC 2C\ s.  o. subjekt — verbi finiitne vorm — 2. laiend — 

1. laiend. 

Esimeses ja teises valemis on laiendi sümbol (C) sulgudes näi
tamaks, et reegel kehtib ka nende verbide kohta, millel  pole sellist  
obligatoorset seotud laiendit.  Kolmandas ja neljandas valemis on 
esimene laiend tavaliselt  objekt, teine laiend mingi muu obliga
toorne element. Teist ja neljandat sõnajärjetüüpi nimetame 
pöördsõnaj ärjeks ehk i n v e r s  i i  v  s  o n a j  ä r  j  e k s.  Kõigi 
nelja sõnajärjetüübi puhul on tüübi valik tingitud verbi valikust, 
mitte mingitest muudest asjaoludest.  See seik tähendab aga, et 
verbi leksikaalne tähendus ei määra mitte ainult tema teatud laien
dite vormi ja klassi,  vaid tingib ka vastava elementaarlause liik
mete järjekorra. Järgnevas nende nelja sõnajärjetüübi kohta 
mõned selgitavad näited. 

Kõige tavalisem elementaarlause eesti  keeles on N+nom. V 
s. o. subjekt ja finiitne verbivorm, näiteks lausetes Lind_ lendab, 
Poiss ehmatas, Jaan laulab. Siin on tegemist esimese sonajärje-
tüübiga, kus laiend puudub. Kuid selle kõrval on kaks hoopis väik
sema verbide arvuga elementaarlauset V N+nom. (3) ja V N+np. 
(6). s.  o. finiitne verbivorm ja subjekt. Neist esimest (3) tingivad 
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näiteks verbid algama (Algas sagimine), käima (Käis ehitamine) 
Teist elementaarlauset (6) aga näiteks verbid juhtuma. (Juhtus 
imelik lugu, Juhtus imelikke lugusid), kostma (Kostis muusika, 
Kostis muusikat), leiduma (Leidus vabatahtlik, Leidus vabataht
likke), tekkima (Tekkis tüli,  Tekkis tülisid) jne. Olgu öeldud, et 
osaaluse esinemine on sageli  (siiski mitte alati) seotud just nn. 
pöördsõnajärjega, mida näeme viimati mainitud verbide puhul. 

Kahesugune neutraalne sõnajärg esineb ka siis,  kui elementaar-
lausesse kuulub peale subjekti veel mingi muu obligatoorne 
laiend. Nii on näiteks tavaliseks elementaarlauseks N l-\-nom. V 
N 2 Jrpart.  (21), s.  o. subjekt — verbi ifiniitvorm — substantiiv 
partitiivis (Peeter abistas põgenikke, Peeter jätkas mängu, Poiss 
ujutas laeva). Selle kõrval esineb eesti  keeles ka pöördsõnajärjega 
elementaarlause N l-\-part.  V N^-^nom. (22), mis on samuti ise
loomulik paljudele verbidele: valdama (Peetrit valdas rõõm), 
huvitama (Jaani huvitas matemaatika), asustama (Saart asusta
vad neegrid) 

Kahesugune neutraalne sõnajärg ei piirdu üksnes eelneva ele
mentaarlausete paariga. Obligatoorseks laiendiks võivad olla 
peale objekti ka muud lauseelemendid. Nii on näiteks reale verbi
dele omane elementaarlause N l-\-nom. V N 2-\-el.  (30), s.  o. subs
tantiiv nominatiivis — verb — substantiiv elatiivis.  Seda elemen
taarlauset kohtame verbidel elatuma (Elanikud elatusid käsitööst), 
hoiduma (Peeter hoidub ärritustest), sõltuma (Lahendus sõltub 
i lmast).  Selle kõrval on olemas väike rühm verbe elementaarlau-
sega N l-\-el.  V N 2 J{-nom. (31). Seiline pöördsõnajärjega elemen
taarlause on verbidel kasvama (Poisist kasvas mees), kujunema 
(.Noorukist  kujunes tööline), puhkema (Nupust puhkes õis).  Selle 
kõrval on olemas ka kahekäändelise subjektiga elementaarlause 
N l+el. V N 2+np. (32). mis on omane näiteks verbidele järel
duma (Põhilausetest järeldub seisukohti), õhkuma (Koldest õhkus 
soojust). 

Teistsugune on olukord siis.  kui verbil  on elementaarlauses 
lisaks subjektile veel kaks obligatoorset laiendit.  Sel puhul erine
vad neutraalsed sõnajärjed just laiendite järjekorra poolest.  Ühel 
juhul järgneb verbile objekt ja alles seejärel tuleb mingi 
muu laiend, teisel juhul on olukord vastupidine. Näiteks verbidele 
esitlema ja tutvustama on omane elementaarlause N l-\-nom. V 
N 2-\-part. N 3-\-all.  (213). (Jaan esitles sõpra direktorile, Peeter 
iutvustas Jaani professorile). Seevastu aga nõuavad verbid aval
dama ja väljendama ühes tähenduses elementaarlauset N x-\-nom. 
V N 2-\-all.  N 3-{-part. (214) (Peeter avaldas Jürile mõju, Rahvas 
väljendas juubilarile oma austust) 

Samuti on olemas elementaarlausete paar N l-\-nom. V N 2 Jrngp. 
Di (198) ja N l-\-nom. V Di N 2-\-ngp. (199). Esimene elementaar
lause on omane sellistele verbidele nagu juhatama (Peeter juhatas 
külalise aeda) ja riputama (Peremees riputas peegli seinale). 
Selle elementaarlausega verbe on eesti  keeles rohkesti.  Teine ele-
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mentaarlause on eesti  keeles näiteks verbidel raiuma (Mees raius 
jäässe augu) ja uurisiama (Poiss uuristas mäekülge koopa) 
Selle elementaarlausega verbe on eesti  keeles üle 50. 

Esitatud neutraalsed sõnajärjetüübid on eesti  keele lihtlause 
sõnajärjereeglite fikseerimisel i lmselt põhilise -tähtsusega. Esimest 
korda neist Rätsep 1972, 36—37 Just neist tuleks alustada, kui 
tahetakse kirjeldada sõnade järjekorra seaduspärasusi järjekindlalt 
ja süsteemipäraselt.  

Kahesuguse objektitähisega lausemallid. Teatavasti  jagunevad 
eesti  keele verbid objekti olemasolu seisukohalt intransitiivseteks 
ehk sihituteks ja transitiivseteks ehk sihilisteks verbideks. Eesti  
keele transitiivsed verbid jagatakse tavaliselt  kahte rühma. Uhe 
rühma verbide puhul võib objekt esineda kas nominatiivis,  geni
tiivis või partitiivis sõltuvalt mitmesugustest l isatingimustest.  
Neid nimetatakse kolmekäändelise objektiga verbideks. Teise 
rühma kuuluvad transitiivsed verbid, mille puhul objekt on alati  
partitiivis.  Need on partitiivse objektiga verbid. Kõik see on üld
tuntud. Lähtudes verbide poolt väljendatud tegevuse laadist,  rää
gitakse kolmekäändelise objektiga verbidest kui resultatiivsetest 
ehk terminatiivsetest verbidest ja partitiivse objektiga verbidest 
kui irresultatiivsetest ehk kursiivsetest verbidest (Hakulinen 1968, 
429; Ikola 1964; Denison 1957, 143; Kont 1963, 53; Siro 1964, 
75). 

Eelnevas esitatud eesti  keele verbikesksete lausemallide ana
lüüs näitab, et nendele kahele verbirühmale lisandub kolmas 
rühm verbe, mis teatud tingimustel eeldavad kolmekäändelist 
objekti,  teatud tingimustel aga ainult partitiivset objekti.  Jälgi
gem lauseid Mehed veeretasid vaadi õue. Veeretage vaat õue! 
Mehed ei veeretanud vaati  õue. On ilmne, et tegemist on kolme
käändelise objektiga. Kuid on veel laused Mehed veeretasid vaati. 
Veeretage vaati!  Mehed ei veeretanud vaati.  Nende lausete alusel 
võime väita, et tegemist on ainult partitiivse objekti võimalusega, 
sest laused * Mehed veeretasid vaadi, *Veeretage vaat!  on eba-
grammatilised. 

On ilmne, et veeretama-verbi puhul saab lauses teatud tingi
mustel kasutada kolmekäändelist objekti vastavalt selle reegli
tele, teatud teistel tingimustel aga ainult partitiivset objekti.  Ees
pool esitatud näitelaused osutavad selgesti  neile tingimustele, 
mille korral üks või teine objektivorm esineb. On selge, et seda 
tüüpi verbi puhul ei saa kolmekäändelist objekti kasutada ilma 
teatud tüüpi laienditeta. Samal ajal võib partitiivne objekt esi
neda ka ilma selliste laienditeta. Kui me niisuguste verbidega 
lausetes vastavad laiendid ära jätame, muutub genitiivse või 
nominatiivse objektiga lause ebagrammatiliseks, partitiivse objek
tiga lause säilitab aga oma grammatilisuse. 

Mitte igasugune laiend ei ole selleks elemendiks, mis võimaldab 
veeretama-tüüpi verbide puhul kasutada kolmekäändelist objekti.  
Neil laienditel on teatud kindel semantiline tunnus ja kindlad vor
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milised iseärasused. Veeretama-verbile on omane verbikeskne 
lausemall.  

198.4.1. N l+nom. V N*+ngp. (De) (Dt x) {Dt 2  v Di} 
W+nom. V W+part. ((De) (Dt x) {Dt 2  v Di}) 

Tuleb arvata, et veeretama-tüüpi verbid on oma leksikaalse 
tähenduse poolest irresultatiivsed ja sellistena nõuavad muidugi 
partitiivset objekti.  Nende tähenduses on olemas siiski ka mingi 
resultatiivne alge, sest kui lauses .seondatakse selliste verbidega 
nende lausemallile vastav resultatiivsust väljendav laiend, siis  
omandab kogu lause resultatiivse sisu ja verbiga seondub kolme-
käändeline objekt. 

Sellised resultatiivset tähendust l isavad laiendid ei ole vor
milt kõik üht tüüpi. Nad on eri verbidel erinevad. Nende vorm 
sõltub vastavale verbile omasest verbikesksest lausemallist.  

Nii võivad sellisteks laienditeks olla substantiiv il latiivis 
(mallid 146.0.1. ja 146.1.1) (Masin pressib heina pallidesse, Masin 
pressib heina), substantiiv elatiivis (mall 150.1) (Eit arstis haige 
kopsupõletikust,  Eit  arstis  haiget), substantiiv allatiivis (mallid 
152.0.1, 152.2.1, 153.9.1) (Peeter hoidis leiva vennale, Peeter hoi
dis leiba), substantiiv ablatiivis (mall 156.4.1) (Traktorist sai raa
matupidajalt  palga, Traktorist  sai palka), substantiiv translatiivis 
(mallid 159.0.1, 159.10, 159.11.1, 159.13.1) (Jaan lõikas liha tük
kideks, Jaan lõikas l iha), adjektiiv translatiivis (mallid 161.0.1, 
161.3.1, 161.4.1, 161.6.1) (Poiss kõhutas noa teravaks, Poiss kõhu
tas nuga), substantiiv terminatiivis (mall 163.1) (Kaupmees tõs
tis  hinna rublani, Kaupmees tõstis  hinda), substantiiv koos post
positsiooniga eest (mall 169.1) (Eit keeras pööra ukse eest, Eit 
keeras pööra), substantiiv koos postpositsiooniga jaoks (mall 
175.0.1) (Peeter hoidis leiva lapse jaoks, Peeter hoidis leiba), 
substantiiv postpositsiooniga järele (mallid 176.1.1, 176.2.1) (Pee
ter sõidutas mehed raha järele, Peeter sõidutas mehi), substan
tiiv koos postpositsiooniga kallale (mall 177.0.1) (Peremees ässi
tas koera võõra kallale, Peremees ässitas koera), substantiiv koos 
postpositsiooniga käest (mall 180.3.1) (Traktorist sai palga raa
matupidaja käest,  Traktorist  sai palka), substantiiv koos postposit
siooniga peale (mall 183.0.1) (Neiu lükkis kudrused paela peale, 
Neiu lükkis kudruseid), substantiiv koos postpositsiooniga sisse 
(mall 185.1.1) (Süsi imab vedeliku enda sisse, Süsi imab vede
likku). substantiiv koos postpositsiooniga taha (mall 188.0.1) 
(Peeter varjab oma isiku varjunime taha, Peeter varjab oma isi
kut), substantiiv koos postpositsiooniga tarvis (mall 189.0.1) 
(Peeter hoidis raha auto tarvis,  Peeter hoidis raha), substantiiv 
koos postpositsiooniga vastu (mall 191.0.1) (Peeter ässitas poisi 
isa vastu, Peeter ässitas poissi).  substitutsiooniklass De (mallid 
196.2.1, 197.0.1) (Peeter valas vee pudelist, Peeter valas vett), 
substitutsiooniklass Di (mallid 196.2.1, 198.0.1, 198.2.1, 198.4.1, 
198.5.1, 198.6.1) (Mehed veeretasid vaadi õue t  Mehed veeretasid 
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vaati),  substitutsiooniklass Dt 2  (mallid 198.4.1, 198.5.1) (Noor
mees juhib daami läbi rahvasumma, Noormees juhib daami), 
intralokaalne modaal Modi x  (mallid 198.8.1, 203.0.1) (Lind sirutas 
t i ivad laiali,  Lind sirutas ti ibu), perfektiivsusadverbid (vt.  lk. 32) 
(Peeter kallas vee ära, Peeter kallas vett).  Prefiksilaadsete 
adverbiaalide osast totaalobjekti kasutamisel räägib juba K. Kont 
(1963, 91—97). Käesolevast nähtusest laiemalt on autor esimest 

"korda kõnelnud üleliidulisel konverentsil  1967 a. (Rätsep 1969a,.), 
samuti 1972a, 55—56. Samale nähtusele on mõnevõrra teis
test lähtekohtadest osutanud Tauli (1968). 

Teiselt poolt, vahendit, viisi,  aega, tegevuskohta jne. tähista
vad laiendid ei muuda lausesisu resultatiivseks ja nende puhul 
saab objekt olla ikkagi ainult partitiivne. Näiteks lauseis Mees 
veeretas vaati kahe käega, Mees veeretas õhtul vaati, Mees vee
retas õues vaati. Laused *Mees veeretas vaadi kahe käega, *Mees 
veeretas õhtul vaadi, *Mees veeretas õues vaadi on ebagrammati-
lised. 

Selliste mõlemat objektitüüpi tingivate verbide hulk on eesti  
keeles küllaltki suur Autori teada on selliseid verbe üle 250. 

Eelneva põhjal võiksime fikseerida järgmise transitiivsete ver
bide liigituse. Transitiivsed verbid jagunevad kolme rühma. 

1. Kolmekäändelist objekti nõudvad verbid, nagu alistama, 
ehitama, istutama, kirjutama, minetama, omandama, rajama, trük
kima, vigastama, äratama j t .,  millega seoses võib objekt esineda 
nominatiivis,  genitiivis või partitiivis vastavalt üldistele objekti-
reeglitele. 

2. Partitiivset objekti nõudvad verbid, nagu alustama, harras
tama, jätkama, liputama, nautima, pooldama, sallima, õigustama, 
üritama j t .  

3.  Kolmekäändelist objekti või partitiivset objekti nõudvad 
verbid, nagu ahvatlema, arstima, ehmatama, hõõruma, ihuma, 
juhtima, kallama, loopima, mudima, nihutama, pumpama, rapu
tama, sikutama, tõmbama, vedama, õrritama, ässitama j t .  Nende 
verbide puhul sõltub objekti valik kõigepealt sellest,  kas verbi juu
res on resultatiivse sisuga laiendeid või ei ole. Resultatiivse sisuga 
laiendite puhul kasutatakse kolmekäändelist objekti,  vastavate 
laiendite puudumisel saab kasutada ainult partitiivset objekti.  

Mõneti teistsugune on objekti kasutamine väikesel rühmal 
verbidel, mis märgivad millegi katmist, kaunistamist, äärista-
mist jne. (mallid 22.0, 22.1 ja 165.1). Siingi on tegemist nähtu
sega, mis esineb eelmise verbirühma puhul: teatud tingimustel 
nõuab verb kolmekäändelist objekti,  teatud tingimustel ainult 
partitiivset objekti.  Erinevus on aga selles, et tingimused on teist
sugused. Vaadelgem lauseid Kunstnik kaunistas kabeli seina fres
kodega. Kaunistage kabeli sein freskodega! Kunstnik ei kaunista 
kabeli seinu freskodega. Ja teiselt poolt Kabeli seinu kaunistavad 
freskod. Kabeli  seinu ei kaunista freskod. Imperatiivne lause ei 
ole siin võimalik, sest subjekt on tunnusega /—elus/. 
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Nagu näited osutavad, on kaunistama-verbi objektikäände valik 
tingitud kõigepealt talle omastest eri  lausemallidest.  Kui lause 
subjektiks on elusolend (käesolevas näites kunstnik), selle kehaosa 
või tööriist  ja lauses on komitatiivne kaunistavat objekti (eset) 
märkiv laiend (antud juhul freskodega), siis tuleb kaunistama-
verbi puhul kasutada kolmekäändelist objekti.  Kui aga lause sub
jektiks on seesama kaunistavat objekti (eset) märkiv sõna (nüüd 
juba nominatiivis), siis  on kaunist  ama-verbi objekt alati  parti
tiivis ja paikneb esikohal (s.  t.  käibel on pöördsõnajärg) Verbi-
kesksed lausemallid on kaunistama puhul 

165.1. N x+nom. V N 2+ngp. (De) N 3+kom.-, 
22.1. N 2+part. V (De) N 3+nom. 
Selliseid verbe pole eriti  palju, ainult paarikümne ümber Siia 

kuuluvad asendama, ehtima, ilustama, katma, kirjama, kaunis
tama, markeerima, märkima, palistama, piirama, raamistama, sil
lutama, tähistama, vürtsitama, äärestama, ääristama, ümbritsema 
j t .  Verbide asendama ja vürtsitama puhul puudub mallist  fakul
tatiivne De. 

Retsiprookverbide lausemallidest. Esiletõstmist väärivad samuti 
vastastikust tegevust märkivate retsiprookverbide omapärased 
lausemallid: 2.1.31, 2.2.7, 2.2.40, 2.2.45, 2.2.49, 21.36, 30.6, 30.7-
53.0, 53.1, 53.2, 53.3 53.4. 53.5, 53.6, 98, 165.2, 165.3, 165.4, 166.1, 
166.2, 210.1, 212, 213.1, 221.1, 222.0, 234, 254, 261, 267 — kokku 30 
verbikeskset lausemalli.  Neile lausemallidele on iseloomulik, et 
neis avalduvad vastastikusest tegevusest osavõtva kahe tegevus
subjekti või tegevusobjekti sisulistest tingimustest sõltuvalt eri
nevad vormid. Mallid on esitatud kolmevariandilistena (kol
mes reas). Oma sisult pole need variandid täiesti  samased. 
Esimene variant tõstab esile üht (nominatiivis) tegevussubjekti 
või objektikäändes tegevusobjekti,  rõhutades selle tegevusest või 
seisundist osavõtja aktiivsust, aga mõnikord ka tegevuse vaatle
mist selle tegevussubjekti või tegevusobjekti seisukohast.  Teine 
tegevussubjekt või tegevusobjekt on siis mingis muus vormis: 
sageli  komitatiivis,  mõnikord ka elatiivis (30.6, 30.7, 210.1, 212), 
allatiivis (213.1) või postpositsiooniga vastu sõnaühendis (98). 
Teises mallivariandis on mõlemad tegevussubjektid väljendatud 
nominatiivis substantiiviga või tegevusobjektid objektikäändes 
substantiiviga. Siis ei tõsteta eraldi esile kumbagi subjekti (või 
objekti), fikseeritakse ainult mõlema võrdsus tegevuses või sei
sundis.  Kolmas variant väljendab mitmuslikku tegevussubjekti 
või tegevusobjekti ja samuti võrdselt vastastikust tegevust.  Vää
rib märkimist, et siin pole oluline grammatiline pluural, vaid 
semantiline pluural, olgu see siis väljendatud kas singulaarse 
või pluraalse noomeniga. (Vt. ka Apresjan 1967, 45, Molnär 1965.) 
Toogem näiteks kaks verbikeskset lausemalli.  

53.0 N l-\-nom. V N 2 Jrkom. 
N l+nom. ja N 2+nom. V 
N+110111.+pl. V 
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kohtuma-verbi korral esindaks esimest mallivarianti lause Peeter 
kohtas sõbraga, teist mallivarianti Peeter ja sõber kohtusid, 
kolmandat Noored kohtusid. 

165.2 N^-^nom. V N^-^ngp. N 3-\-kom. 
N l-\-nom. V N 2-\-ngp. ja N 3-\-ngp. 
N l-\-nom. V N-\-np.-\-pl. 

Siin on retsiprooksus tegevusobjektide vahel.  Võrdsustama-verbi 
puhul esindab esimest mallivarianti lause Peeter võrdsustas tea
duse kunstiga, teist mallivarianti Peeter võrdsustas teaduse ja 
kunsti, kolmandat Peeter võrdsustas tingimused. 

Retsiprookverbide juures võivad esineda fakultatiivselt teise 
ja kolmanda mallivariandi puhul tegevuse või seisundi vastas
tikkust rõhutavad, esiletõstvad retsiprookpronoomenid ja retsi-
prookadverbid: teineteisega, teineteisest, teineteisele, teineteise 
vastu\ üksteisega, üksteisest, üksteisele, üksteise vastu-, omavahel, 
isekeskis, vastastikku, vastamisi. Näiteks Mehed maadlesid teine
teisega. Lehed erinesid üksteisest. Matkamine lähendab inimesi 
üksteisele. Poisid vestlesid omavahel. Jaan ja Jüri lobisesid ise
keskis. 

Retsiprookverbide mallide esimesi variante — elementaarlau-
seid arvestades võib eristada retsiprookverbide järgmisi verbikesk-
sete lausemallide põhitüüpe: 

1. N-\-nom V (Jaan abiellus). N-\-kom. on [fakultatiivne. 
2. N l-\-nom. V N 2~\-el. (Suvila erineb naaber suvilast.) 
3. N l-\-nom. V N 2-\-kom. (Jaan kohtus Jüriga.) 
4. N l-\-nom. V {N 2-\-gen. vastu = vastu N 2-\-part.} (Traat hõõr-

dus köie vastu, Traat hõõrdus vastu köit.) 
5. N l~\-nom. V N 2-{-ngp. N 3-\-kom. (Jaan lepitas Peetri Jüriga.) 
6. N l '-\-nom. V N 2-\-kom. N 3-\-ngp. (Peeter klappis Jüriga 

pudeli.) 
7 N l-\-nom. V N 2~\ rpart. N 3-{-el. (Bioloog eristab organisme 

kristallidest.) 
8. N l-\-part. V N 2-\-el. N^-^-nom. (Keisrit lahutab elanikest kuris

tik.) 
9. N l-\-nom. V N 2-\-part. N 3-\-all.  (Matkamine lähendab loodust 

inimesele.) 
10. N l-\-nom. V N 2-\-part. N 3-\-kom. (Peeter võrdles originaali 

koopiatega.) 
11. N x-\-nom. V N 3-\-kom. N 2\-{-part. (Peeter jagas Jüriga puhke-

paika.) 

Kõigi nende mallivariantide kõrvale saab luua reeglipäraselt kahe 
sarnase elemendiga ja mitmusliku elemendiga mallivariante. Ret-
siprookverbe on eesti  keeles võrdlemisi suur hulK, kusjuures nen
dele lisanduvad veel retsiprooksed ühend- ja väljendverbid, mis 
käesolevast esitusest on kõrvale jäänud. Kõigi nende puhul sisal
dub retsiprooksuse semantiline tunnus juba verbi ftähenduses. 
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Retsiprookverbe tuleb lahus hoida verbidest, mis ise ei sisalda 
retsiprooksuse tunnust, vaid esinevad koos retsiprooksuse tunnust 
sisaldavate sõnadega, mis siis tingivad ka eelnevate lausemallidega 
sarnase lausemalli.  Vrd. näiteks malle 234, 254, 261, 267 Nii on 
mallis 234 selliseks sõnaks illatiivne noomen (Peeter läks Jaa
niga tülli,  Peeter ja Jaan läksid tülli,  Mehed läksid tülli),  mallis 
261 aga üks lokaalseid modaale (Modl z) (Tasapind asetseb liiku
missuunaga risti, Tasapind ja liikumissuund asetsevad risti, Tasa
pinnad asetsevad risti) 

Retsiprookverbide ja tegevuse retsiprooksuse üldise väljenda
mise suhted vajavad eriuurimusi, kus eriline osa kuulub pronomi-
nalisatsioonireeglite selgitamisele (vt.  Viks 1972). 

Sekundaarsete verbivormidega lausemallidest. Verbid võib 
jagada kaheks rühmaks vastavalt sellele, kas nad tingivad laien
dina teist (sekundaarset) tegevust väljendavaid vorme või mitte. 
Sekundaarset tegevust või tegevusi tingivad verbid saaksime 
jagada omakorda kahte rühma vastavalt sellele, kas sekundaarset 
tegevust antakse edasi mingi infiniitse verbivormiga, s.  o. sõna-
ühendiliselt,  või lause ja lausungiga. Vastavalt ineile jaotustele on 
käesoleva töö teises osas jagatud elementaarlaused kolmeks rüh
maks: tavalised elementaarlaused, mis teist tegevust väljendavaid 
infiniitseid verbivorme ja lauseid ei sisalda, sekundaarse(te) ver
bivormi (de) ga elementaarlaused, mis sisaldavad vähemalt ühe 
infiniitse verbivormi, ja sekundaarse lause või lausungiga elemen
taarlaused, mis sisaldavad mmgi lause või tekstiosa sümboli.  
Järgnevas mõned üldistused sekundaarsete verbivormidega lause
mallide koihta. 

Infiniitsete verbivormide kasutamisest läänemeresoome keel
tes on küllaltki ulatuslikke ajaloolisi  ja traditsiooniliselt  kirjel
davaid ülevaateid (Saukkonen 1965, 1966; Päll  1954; Dubrovina 
1972) Eespool on analüüsitud neid juhtumeid, kus verbi mingi 
infiniitvorm on verbikeskse lausemalli  või elementaarlause rele
vantseks komponendiks ja tema esinemine lauses oin tingitud 
lause keskuseks oleva verbi valikust.  Kõik muud infiniitverbivor-
mide kasutamisjuhud — ja neid on küllaltki palju — on kõrvale 
jäänud. 

Eelnevas esituses on lausemalli  l i ikmeks olevat infiniitvormi 
mõistetud mitte kui üht elementi, mis on kõrvutatav elementaar-
lausete tavaliste elementidega, vaid kui põhilausemalli  sisestatud 
teise verbikeskse lausemalli  (elementaarlause) keskust.  Lähtume 
generatiivse grammatika üldist tunnustust leidnud seisukohast, 
et sekundaarse verbivormiga lausemallide moodustamine toimub 
moodustajalause sisestamise teel maatrikslausesse (Lees 1960, 
55) Transformatsioonigrammatikas teeb seda eriline sisest-us-
transformatsioon (Fillmore 1963, 212—213; Ruvet 1967, 210— 
213) Sekundaarse lausemalli  sisestamisel maatrikslausesse toimub 
rida ümberkujundusi sekundaarses lausemallis,  nii  et viimasest 
isaab sekundaarne verbaalkonstruktsioon. Verbikesksete lausemal-
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Iide puhul alluvad kõige olulisematele muutustele sekundaarne 
verb, mis saab mingi kindla infiniitvormi kuju, ja sekundaarse 
lause subjekt, mis uues lausemallis omandab hoopis teistsuguse 
vormi ja lakkab täitmast grammatilise subjekti osa ja mida selli
sena semantika seisukohalt võiks nimetada tegevussubjektiks. Vii
mase süntaktilisest rollist  sellistes sekundaarse verbivormiga lau
setes järgnevas üksikasjalisemalt.  

Sekundaarsete verbivormidega mallide vaatlusel on küllaltki 
oluline tegevussubjekti väljendamise viis.  Tegevussubjekt tähistab 
tegevuse tegijat või seisundis oli jat ja võib lauses avalduda gram
matilise subjektina või ka mõne muu lauseliikmena. 

Sekundaarse verbivormiga verbikesksete lausemallide puhul 
ilmneb sekundaarse verbi tegevussubjekt järgmistel viisidel.  

1. Tegevussubjekt langeb kokku põhiverbi tingitud subjektiga. 
Kui vaadata sisestusprotsessi  aspektist,  siis  moodustajalause sub
jekt langeb, kokku maatrikslause subjektiga ja ta elideeritakse. 
Näiteks 

Peeter tahab \ 
Peeter laulab J Peeter tahab laulda. 

2 .  Tegevussubjekti väljendatakse genitiivis substantiiviga. 
Näiteks: Direktor andis toa külalise kasutada. Direktor jättis 
küsimuse laborandi lahendada. Nimetus jäi Jaani leiutada. 

3. Tegevussubjekti väljendatakse nominatiivis või genitiivis 
või partitiivis substantiiviga (N~\-ngp.). Näiteks: Viin ajab Peetri 
köhima. Nooruk laskis mõõga langeda. Tuul ei löö vett vahutama. 

4. Tegevussubjekti väljendatakse partitiivis substantiiviga 
(N-j-part.). Näiteks: Halb ilm laskis Jaani aega võita. Peremees 
lubas lapsi tantsida. Direktor käskis sekretäri külalise eest hoolit
seda. Peeter sundis poissi laulma. 

5. Tegevussubjekti väljendatakse elatiivis substantiiviga. Näi
teks: Peeter ei lase end külalise lustakusest eksiteele viia. Riide
kapp jäi tulest puutumata. Meistrist jäi kiri tähele panemata. 

6. Tegevussubjekti väljendatakse allatiivis substantiiviga. Näi
teks: Söök kõlbab sigadele süüa. Nimetus jäi Jaanile leiutada. 
Meistrile ei jäänud kiri tähele panemata. 

7 Tegevussubjekti väljendatakse adessiivis substantiiviga. 
Näiteks: Halb ilm laskis Jaanil aega võita. Peremees ei lubanud 
lastel tantsida. Direktor käskis sekretäril külalise eest hoolitseda. 
Jaanil tuleb alla vanduda. Arst soovitas haigel jalutada. Peetril  
jäi kirjand kirjutamata. 

8. Tegevussubjekti väljendatakse ablatiivis substantiiviga. 
Näiteks: Mees sai sekretärilt  sarjata. 

9. Tegevussubjekti väljendatakse kaassõnaühendiga: substan
tiiv genitiivis kaassõnaga käest (N-^gen. käest) Näiteks: Mees 
sai sekretäri käest sarjata. 

10. Tegevussubjekti väljendatakse kaassõnaühendiga: substan
tiiv genitiivis kaassõnaga poolt (N-\-gen. poolt). 
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Näiteks: Kapten ei lasknud endale vaenlaste poolt kätte maksta. 
Esimene probleem on, kumma verbi laiendiks sellised sõna

vormid on. Lähtudes teesist,  et seotud laiendi vormi tingib verbi 
leksikaalne tähendus, peame jõudma järeldusele, et kõigil  nendel 
juhtudel on laiendi vorm tingitud lause keskuseks oleva finiitses 
vormis verbi poolt.  Sekundaarne verb vormi valikut ei mõjusta. 
Primaarne verb tingib antud juhul tervet kompleksi:  sekundaarse 
verbi vormi koos kindlas .grammatilises vormis substantiiviga, mis 
väljendab tegevussubjekti.  

Missugune on vahekord sekundaarse verbivormi ja sellise noo
meni vahel? Mingit vormilist  tingitust nende vahel pole. Seos on 
semantiline: nimisõna väljendab verbi tegevussubjekti,  mis antud 
juhul ei lange kokku grammatilise subjektiga. Selle kaudu tingib 
sekundaarne verbivorm vastava substantiivi olemasolu, jättes 
viimase vormi primaarse verbi määrata. 

Teistsugune on olukord muudel käesolevaid lausemalle mitte
puutuvatel tegevussubjekti ja grammatilise subjekti erinevuse 
juhtudel. Nii on impersonaalsetes lausetes (näiteks Koosoleku 
poolt  võeti  vastu otsus) tegevussubjekti väljendav sõna või sõna
ühend otseselt seotud lause keskse verbiga. Mingisugust sekun
daarset verbivormi siin polegi. Lauselühendiga lausetes (õe saa
budes olime kõik rõõmsad) on tegevussubjekti väljendav geni-
tiivne sõnavorm vormiliselt  tingitud sekundaarse verbi vormist, 
primaarse verbiga pole sel vormil otseseid seoseid. 

Selliseid tegevussubjekti väljendusi lauses on lauseliikmete 
tasandil arvatud tegijamäärusteks ehk agentadverbiaalideks, kuigi 
senistes käsitlustes pole täielikku ühtsust.  

E. Vääri (1972, 112—113) väidab: «Tegijamäärus väljendab 
t e g i j  a t, o 1 i j  a t või o m a j a t ning vastab küsimustele kelle? 
m i l l e ?  k e l l e  p o o l t ?  m i l l e  p o o l t ?  m i l l e s t ?  j n e .  K o o s o l e k u  p o o l t  
võeti vastu otsus. Noortest koostatud brigaadi organiseeris 
komsomolikomitee.» (Viimane E. Vääri poolt esitatud näide on 
väär, sest noortest  on koostama-verbi itavaline elatiivne seotud 
laiend.) J.  Valgma, N. Remmel (1968, 174) nendivad aga: «Tegija
määrus väljendab tegijat või omajat, mis ei ole vormilt 
alus. Ta vastab küsimusele: kelle? mille? Näit.  õe saabudes olime 
kõik rõõmsad. Ema küpsetatud sai maitses hästi.  Tuule murtud 
puu lebas risti  üle tee.» 

Selline tegijamääruse käsitlus (tõsi küll  laiemal kujul) päri
neb juba L. Kettunenilt  (1924, 64—65), kes nimetab seda mää
ruse liiki «agentadverbiaaliks», lisades: «.  ka ainult «agent» 
nimega tuttav». L. Kettunen väidab, et see kõrvalliikme all-liik 
«avaldab töö tegijat», ja ta eritab nelja agentadverbiaali  kuju: 
elatiivagent, genitiivagent, adessiivagent, «poolt»- ja «läbi»-agent. 
Niipalju kui lubavad järeldada eelnenud napi sisuga tsitaadid, 
on L. Kettuneni seisukohta tänapäeva grammatikais ainult kitsen
datud ja mõnevõrra modifitseeritud. 

On siiski esitatud ka teistsuguseid seisukohti.  Kui jätame kõr
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vale K. A. Hermanni (1896, 30) vähe põhjendatud väite, nagu 
oleks omastavaline tegevussubjekti väljendav vorm ka infiniit
vormide juures täiend, siis  väärib erilist  tähelepanu K. Kure sei
sukoht. Väitnud esialgu (Kure, Valgma 1952, 58). et sellised vor
mid on lauses kaudsihitiseks, esitab K. Kure hil jem teist laadi sei
sukoha: «. tuleks tõsiselt  kaaluda, kas ei oleks kõige õigem 
nimi- ja asesõna omastavat ja teisi  käändeid, mis väljendavad 
tegevuse teostajat tud- da-. des- ja mafo-lauselühendites, ning 
l i h t l a u s e s  o m a j a t  v ä l j e n d a v a t  a l a l ü t l e v a t  p i d a d a  e r i n e v a i k s  
lause kõrvalliikmeiks ja nimetada neid teostamise ja 
omamise agendiks või teostajaks ja omajaks, kuni leitakse 
kohasem termin, sest tegelikult on siin kaks erineva (funktsiooniga 
lause kõrvalliiget, mis mitte kuidagi ei saa olla määruseks» (Kure 
1963, 42). 

Niisiis tegi K. Kure ettepaneku arvata tegijamääruseks ja sihi-
tismääruseks loetud tegevussubjekti märkivad vormid eraldi kõr-
valliikmeks. Soome keele grammatikais ongi praegu omaette 
kõrvalliige agent (agentti),  tõsi küll,  ainult genitiivi  vormis tege
vuse tegija esindajana verbi nominaalvormide juures (Ikola 1968, 
290; Siro 1964, 97—98). 

Tõepoolest, niisuguse iseloomustusega vorme on raske määru
seks arvata. Nad esindavad sedavõrd spetsiifil ist  üksust, et neid 
tuleks seada kõrvu sihitise ja määrusega. Niisugusele lahendusele 
näib kaudselt osurtavat E. Uuspõld, kes ei näe sekundaarse ver
bivormi ja tegijamääruse vahel alistavat seost, vaid pigem potent
siaalse predikaatsuse seost (Uuspõld 1966, 23—24). 

Eelnevat arvesse võttes näib veelgi kindlamana, et oleks väär 
selliste lauseelementide rühma, mis väljendavad verbi infiniit
vormide juures ja impersonaalseis lauseis tegevussubjekti,  pidada 
mingiks määruse all-liigiks. On õigem neid elemente pidada ise
seisvaks lause kõrvalliikmeks, mida kas või esialgu parema nime
tuse puudumisel võiks nimetada a g em t a a 1 i  k s,  hoolimata sel
lest,  et seda nimetust on varem kasutatud käändenimetusena. 

Omaette rühma sekundaarset verbivormi tingivate verbide hul
gas moodustavad modaalverbid. Modaalverbid väljendavad kõne
leja suhtumist teate ja tegelikkuse vahekorrasse, tegevuse või
malikkust ja kohustuslikkust.  Täielikeks modaalverbideks on käes
olevas töös arvatud siiski üksnes selliseid verbe, millele on peale 
selle iseloomulik süntaktilise iseseisvuse tunduv kahanemine. 
See avaldub järgmistes tunnustes: modaalverbid ei_ määra täie
likku lausemalli,  neil  puudub subjektiselektsiooni võime, neist ei  
saa moodustada tegijanime, nad tingivad ainult sekundaarse verbi 
infiniitvormi, kusjuures nad ise ei saa lauses esineda infiniitvor-
mis sekundaarse verbina. 

Arvesse võttes kõiki neid iseärasusi,  on täielikeks modaalver
bideks eesti keeles tunnistatud verbid võima, pidama (pidin), 
näima, paistma, tunduma, kui nad esinevad koos infiniitvormi
dega. 
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Ekvivalentsusvahekorrast verbikesksete lausemallide vahel. 
Eelmises osas on verbikesksete lausemallide esitamisel viidatud 
vastava malli  ekvivalentsusvahekorraie mingi teise verbikeskse 
lausemalliga. 

Ekvivalentsusvahekorda võime pidada substitutsioonivahekorra 
erijuhtumiks. Sel puhul saame asendada ühe verbikeskse lause
malli  teisega nii,  et konkreetses lauses säilib mitte ainult verbi 
tähendus, vaid kogu lause sisu. Substitueeritavaid elemente ei 
ühenda üksnes mingi kindel üldine grammatiline tähendus, vaid 
nad on tähenduselt samased, aga vormilt erinevad. 

Ekvivalentsusvahekord kahe verbikeskse lausemalli  vahel võib 
avalduda kahel viisil.  Esimesel juhul on ühe lausemalli  mingi ele
ment sisuliselt  ekvivalentne teise lausemalli  vormiliselt  erineva 
elemendiga, kuna muud elemendid mõlemas lausemallis on sama
sed nii  sisult kui vormilt.  Näiteks lausemallid 245, 255 ja 262 on 
kulutama- ja raiskama-verbide puhul ekvivalentsed, seega 
{A^r^nom. V N 2-\-all.  Ales} = {N l-\-nom. V N 2-\-tr Mes} =. 
{N l-]~ n 0 ,n. V N 2-\-gen. peale Mes} (Peeter kulutas sõidule pool 
päeva, Peeter kulutas sõiduks pool päeva, Peeter kulutas sõidu 
peale pool päeva). 

Nendes mallides on tegelikult asendusvahekorras ainult üks 
element, s.  o. N 2-\~all.  = N 2 Jrtr- = N 2 J

rgen. peale. Kõik muud 
elemendid jäävad samasteks. 

Teisel juhul on ekvivalentses asendusvahekorras mallid tervi
kuna. ühe verbikeskse lausemalli  asendamisel teisega ei asen
data ainult mingit ühte lauseelementi, vaid kujundatakse ümber 
terve lausemall. Näiteks lausemallid 32.0 ja 45.0 on arenema-
ja kujunema-verbide puhul ekvivalentsed, seega {N l~\-el. V N 2 Jr 
nom.} = {N l-\-nom. V NW~tr.} (Konnast on arenenud kotkas. 
Konn on arenenud kotkaks) 

Viimast tüüpi ekvivalentsusvahekorda esineb eesti  keeles verbi
kesksete lausemallide vahel suhteliselt  vähe. 

Ekvivalentsusvahekordade alusel on võimalik lausemalle ühen
dada komplekssemateks üksusteks. Selle põhjal jaguneksid prae
gused verbirühmad veelgi väiksemateks allrühmadeks. Et käes
oleva töö otseseks eesmärgiks ei ole verbide rühmitamine sün
taktiliste tunnuste alusel semantiliselt  ühtseteks gruppideks, 
semantika kirjeldamine süntaksi kaudu (Apresjan 1967), vaid 
eesti  keele lausetele aluseks olevate elementaarlausete ja verbi
kesksete lausemallide selgitamine, siis  on mallide ühendamisest 
loobutud ja on piirdutud ainult vastastikuse viitamisega mallide 
juures. Ainult mõinel üksikjuhul, kus ekvivalentsusvahekorras ole
vad mallid järgnevad ioctelus teineteisele ja hõlmavad kõiki loet
letud verbe, on kaks verbikeskset lausemalli  ühendatud puht 
ruumi kokkuhoiu mõttes. 

Ekvivalentsusvahekord kujutab endast ranget transformat-
sioonivahekorda (Harris 1957). Et viimasel ajal on transformat
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siooni mõiste saanud teise sisu, siis  on käesolevas töös kasuta
tud ühemõttelist  ekvivalentsusvahekorra nimetust.  

Verbikesksetes lausemallides on fikseeritud elementidevaheli-
sed disjunktsioonivahekorrad. Disjunktsioonivahekor-
ras olevad elemendid võivad esineda mõlemad korraga või üks
haaval, kuid mõlemad korraga puududa ei saa. Disjunktsioonivahe-
kord ühendab ühte verbikesksesse lausemalli  mitu elementaarlau-
set ja muudab verbikesksete lausemallide ehituse tunduvalt kee
rulisemaks. 

Verbikesksete lausemallide edasise detailiseerimise võimalu
sed. Kahtlemata on võimalik verbikeskseid lausemalle edasi detai-
liseerida, moodustades teatud tunnuste alusel mitmesuguseid all-
tüüpe. Nii võib arvestada teatud semantiliste tunnuste esinemist 
lausemallide eri elementidel (nõnda Helbig, Schenkel 1973). Eesti  
keeles on eriti  oluliseks tunnusepaariks J + elus/, millest sõltub 
lauseehituses paljugi.  Nii näiteks on eesti  keeles võimalik verbist 
moodustada impersonaali  ja imperatiivi ainult siis,  kui tema tege
vussubjektil  on tunnus /+ elus/. Kui tegevussubjektil  on tunnus 
/— elus/, siis  on verbil  olemas üksnes 3. pööre, 1. ja 2. pööre 
puuduvad. 

Seda tunnusepaari arvesse võttes on võimalik juba sellise 
lihtsa verbikeskse lausemalli  nagu N-^nom. V verbid jagada kolme 
rühma vastavalt sellele, kas nad tingivad substantiivi (N) tunnu
sega /-{-elus/. J—elus/ või /+elus/. Selle kohaselt saaksime lause
malli kolm all-liiki: N/-\-elus/ -\-nom. ]/• N J—elus/ -\-nom. V\ 
N j-Velus! -\-nom. V 

Teiseks verbikesksete lausemallide detailiseerimise võimaluseks 
on substantiivide klassist (N) erilise teonimede klassi  (Vn) eral
damine. Näiteks saaksime lausemalli N l-\-notn. V N 2 i-\-kom. (Pee
ter tegeles mootoritega) kõrvale malli N ]~\-nom. V 1  V 2n-\-kom. 
(Peeter tegeles loomade ravimisega). Sellega seoses kerkiks üles 
küsimus, kas arvata teonimedega lausemallid sekundaarse verbi
vormiga lausemallide hulka. 

On selge, et teonime esinemisvõimaluse tingib ikkagi lause 
keskuseks olev verb, sest iga verbi igasuguse laiendina teonimi 
esineda ei saa. Kuid asja muudab keeruliseks see, et piir ei  kulge 
tavalise substantiivi ja teonime vahel tihti  sugugi selgesti.  Osa 
substantiive, mis morfoloogiliselt  pole teonimed, käituvad sün
taktiliselt  nagu teonimed. Võrreldagu kas või toimuma-verbiga 
seotud substantiive lausetes Toimus laulmine, Toimus ülestõus, 
Toimus pidu, Toimus koosolek, Toimus rongkäik, Toimusid pul
mad-, mittevastuvõetavad on aga *Toimus laud, *Toimus jõgi, 
*Toimus headus, *Toimus printsiip. 

Sellest keerulisest olukorrast vabaneda pole kerge. Ühelt poolt 
nõuavad sellised seigad teonimedest ja isegi verbaainoomenitest 
laiemat noomenite allklassi,  teiselt  poolt aga teatud verbaalnoome-
nite ekvivalentsusvahekorrad infiniitvormidega mõnedes verbikesk
setes lausemallides nõuavad vastupidist.  
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Teonimede või verbaalsubstantiivide eraldamine substantiivide 
klassist lausemalle fikseerides on ikkagi verbikeskse lausemalli  
all-liikide tuvastamise küsimus ja tuleb ilmselt lahendada ka 
konkreetset lausemalli  ja konkreetseid verbe arvestades. 

Kolmandaks detailiseerimise võimaluseks on mõnede vabade 
laiendite ja seotud laiendite piirimail olevate substitutsiooniklas-
side laiem arvessevõtmine. Siia kuuluks kausaali  vormide laiem 
arvestamine, eriti  aga instrumentaali  ja sellega seotud instrumen-
talisatsioonivahekorra fikseerimine eri verbide puhul. 

Instrumentalisatsioonivahekorra puhul (lähemalt Fillmore 
1968) esineb lausemalli  ühes variandis element, mis representee
rib vahendit ja on vormilt tavaliselt  komitatiivne substantiiv 
(N^kom.) .  Malli  teises variandis (või teistes variantides) on see 
vahendit märkiv element võtnud nominatiivi kuju (N-\-nom .)  ja 
asunud lause subjekti kohale. Näiteks lausete Ema lõikas leiva 
tükkideks, Ema lõikas leiba, Nuga lõikas leiba verbikeskseks lause-
malliks on 

N l J[-nom. V N 2-{-ngp. N 3-\-tr. 
N l-\-nom. V N 2-\-part. (N 3 J\-tr ). 

Selle malli  verbide edasisel rühmitamisel võib arvestada ka fakul
tatiivse elemendi N-\-kom. (Ema lõikas noaga leiba) olemasolul.  
Sel korral saaksime lõikama-verbi puhul detailsema malli  

N l-\~nom. V N 2 J\-ngp. (N 3-\-kom.) N 4-\-tr 
N 1-\-nom. V N^-\-part. (N 3-\-kom.) (N 4-\-tr.) 

N 3-j-nom. V N 2-\-ngp. NA J
rtr. 

N 3-\-nom. V N 2-\-part. (NA J
rtr.) 

Kui sellesama lõikama-verbi instrumentaali  esinemist veelgi üksik
asjalisemalt arvestada, siis  tuleks 'fikseerida mallis hoopis kahe
astmeline instrumentalisatsioon, s.  o. vahendiks võib olla kas 
mingi ese või seda hoidev, sellega itoimiv kehaosa või teatud juh
tudel ka mõlemad. Seega tuleks arvesse võtta lauseid Ta lõikas 
leiba parema käega. Ta parem käsi lõikas leiba. Ta parem käsi 
lõikas noaga leiba. Niisiis saame eristada kahte komitatiivset 
substantiivi N 3-\-kom. (noaga) ja NA-\-kom. (käega), mis ei esine 
samas lauses koos. Lause *Ema lõikas parema käega noaga leiba 
pole vastuvõetav. Kui kõike seda arvesse võtta, peaks lausemalli  
esitama juba kuuevariandilisena. 

Eelnenust peaks ilmnema, miks ei ole otstarbekas verbikesk
sete lausemallide fikseerimisel vähemalt esialgu arvestada fakul
tatiivse instrumentaali  olemasolu. Selle 'fikseerimine esmastes 
mallides jätaks põhiliselt  olulise informatsiooni teisese informat
siooni varju ja looks suure hulga verbikeskseid lausemalle, kus 
erinevus on ainult mitmesugustes instrumentaali  edasiandmise 
nüanssides. Seepärast on õigem katsuda edasise detailiseerimise 
käigus fikseerida instrumentalisatsioon teatud kindlate reeglitega, 
mille rakendatavust ühe või teise lausemalli  ühe või teise verbi-
rühma juures võib lisakriteeriumina lihtsalt konstateerida. 
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Diferentseerimist on võimalik mingil  moel ette võtta ka 
modaali substitutsiooniklassis,  sest kõik selle klassi  üksikliikmed 
pole ilmselt seostatavad iga verbiga. Selle eritlemine pole enam 
seotud tingimustega, millest käesolevas töös on lähtutud. Siin ei 
tingi verbi leksikaalne tähendus enam laiendi morfoloogilist  
vormi või mingit üldisemat grammatilist  tähendust, vaid tegemist 
on tingitusega verbi leksikaalse tähenduse ja modaali  teatud 
liikme leksikaalse tähenduse vahel.  

Põhimõtteliselt  võime klassifitseerida lauseüksusi üha väik
semateks ja väiksemateks rühmadeks, kui arvestame tähenduslikke 
erijooni. See vähendab kahtlemata mittevastuvõetavate kombinat
sioonide hulka reeglipäraselt moodustatud lausetes. Ent selline 
eritlus kuulub juba semantika valdkonda. Keele süntaksit kirjel
dades tuleb aga teatud optimaalses astmes peatuda, sest reeglite 
kirevus ja rohkus võib osutuda kogu kirjeldusele hädaohtlikuks ja 
varjata ära esmased tunnusjooned (Lyons 1969, 152—153) 

Verbi semantika ja seotud laiendi vormi seosest. Eespool on 
väidetud, et verbi kui põhisõna tähendus tingib temaga rektsiooni-
vahekorras olevate seotud laiendite vormi või nende laiendite kuu
lumise teatud kindla grammatilise tunnusega substitutsiooniklassi,  
teiste sõnadega, seotud laiendite teatud kindlad grammatilised 
omadused. 

Et just verbi tähendus on see, mis tingib verbi seotud laien
dite vormi, sellele osutab õige mitu asjaolu. 

Kõigepealt see seik, et polüseemilisel verbil  on reeglina ka 
mitu erinevat verbikeskset lausemalli,  s.  t.  kui ka.sutada polüsee
milist  verbi eri  tähendustes, siis  tuleb muuta ka selle verbi seo
tud laiendite vormi. Polüseemilise verbi lausemallid erinevad kas 
üksteist välistavate laiendite poolest, laiendite ifakultatiivsuse-
obligatoorsuse poolest või laiendite järjekorra poolest.  Vaadel
gem näiteks eesti  keele polüseemilise verbi elama mõningaid 
verbikeskseid lausemalle, mis sõltuvad selle verbi erinevatest 
tähendustest:  

a) elus olema, mitte surnud olema' — lausemalliga N l-\-nom. 
V (Laps elab)\ 

b) 'elatuma, ülalpidamist saama — lausemalliga N x+nom. V 
N 2-\-el. (Randlased elasid kalapüügist); 

c) asuma, elutsema, asukohta omama' — lausemalliga N l Jr 
nom. V Loe (Akadeemik elas Tähtvere linnaosas)-, 

d) 'elu veetma, elu mööda saatma' — lausemalliga N-\-nom. V 
Mod. (Peeter elas jõukalt, Majaomanik elas lahedasti)-, 

e) 'vabaabielu vahekorras olema' — lausemalliga N ]-{-nom. V 
N 2-\-kom. (Peeter elas ühe näitlejannaga); 

f) 'olemas olema, püsima' — lausemalliga NX J\-in. V N 2-\-nom. 
(Peetris elab ettevaatuse vaim) 

Võidakse väita, et on rohkesti  vastupidiseid juhtumeid: ühes 
ja samas tähenduses oleval verbil  saab olla mitmeid erinevaid 
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lausemalle. Näiteks verbil  valmistuma on sama tähenduse puhul 
verbikesksed lausemallid: 

N [-\-nom. V N 2+ir. (Kauplus valmistub hooajaks)-, 
N l-\-nom. V N 2-\-gen. vastu (Kauplus valmistub hooaja vastu). 

Kuid sellised verbikesksed lausemallid on teineteisega ekvivalent-
susvahekorras, mis just osutabki nende kokkukuuluvusele. 

Teiseks tõendiks selle kohta, et verbi semantika tingib vähe
malt enamasti tema seotud laiendite vormi, on see asjaolu, et 
samase või lähedase tähendusega verbidel on tihti  (kuigi mitte 
alati) sarnased verbikesksed lausemallid. 

Näiteks eespool esitatud e/ama-verbile asuma, elutsema' tähen
duses omane lausemall N-\-nom. V Loe on ka suurel hulgal selle 
verbi sünonüümidel või tähenduselt lähedastel sõnadel, nagu 
asuma (Perenaine asus keldrikorrusel), elunema (Prokurör elu
nes teisel korrusel), elutsema (Karu elutses koopas), majutuma 
Väeosa majutus naaberkülas), peatuma (Külaline peatub hotellis), 
talvitama (Kured talvitavad Egiptuses), ööbima (Seltskond ööbis 
telkides) jne. Lisanäiteid selle kohta võime leida verbikesksete 
lausemallide esitusest rohkesti.  

Kolmandaks küllaltki kaalukaks argumendiks selle kasuks, 
et põhisõna, käesoleval juhul verbi tähendus tingib seotud laien
dite teatud vormilisi  iseärasusi,  on asjaolu, et meil on mõnikord 
võimalik isegi eritleda, millise seotud laiendi vorm on tingitud 
verbi lihttüvest, millise seotud laiendi vorm aga tuletatud ver
bist.  Vaatleme järgnevas paari juhtu lähemalt.  

Eesti  keeles on verbe, mis on tuletatud niisugustest adjektii
videst, mis eraldi esinedes tingivad kindlas vormis seotud laien
deid. Näiteks adjektiivid tühi ja vaba on rektsioonivahekorras ela
tiivis substantiiviga (vrd. lauseid Paat on veest tühi, Direktor oli 
tülitajatest  vaba) Neist adjektiividest on tuletatud ne- l i ite abil  
verbid tühjenema ja vabanema, mis nõuavad mitut seotud laien
dit, nende seas ka elatiivset substantiivi.  Mõlema verbi üheks 
lausemallivariandiks on N x-\-nom. V N 2-\-el. (Paat tühjenes veest, 
Direktor vabanes tülitajatest). On selge, et seotud laiendit N 2-{-el. 
tingivad antud verbide puhul nende adjektiivset päritolu tüved 
tühje- ja vaba-. Teise seotud laiendi N l-\-nom. vormi tingivad 
aga juba verbide vabanema ja tühjenema l i ittüved. Kui vaadelda 
nende verbide kausatiive tühjendama ja vabastama, siis neil  on 
eelmistest vähemalt ühe seotud laiendi vormi poolest erinev lause
mall N 3-\-nom. V N l J

rngp. N 2-\-el. (Näit. lauseis Poiss tühjendas 
paadi veest,  Sekretär vabastas direktori tülitajatest) .  Nendes ver
bides on adjektiivitüved tühje- ja vaba- säilinud, säilinud on ka 
nende poolt tingitud vormis seotud laiend N 2-\-el. (veest, tülitaja
test). Juurde on tekkinud hoopis uus seotud laiend N 3-\-nom., 
kuna N x  on uues grammatilises vormis N x-\-ngp. (paadi f  direk
tori),  mille tingib rektsioonivahekord transitiivsete verbidega 
tühjendama ja vabastama), s.  t.  tuletistega tervikuna. 
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Seega on meil tegemist nähtusega, kus lausemalli  teatud ele
mendi vormi tingib ainult verbile aluseks oleva adjektiivse liht
tüve tähendus, teise seotud laiendi vormi tingib aga juba tuletis 
tervikuna, õigemini teatud tähenduselement selles tuletises.  

Teine juhtum. Kui me kasutame verbi asemel temaga tuletus-
vahekorras olevat samatähenduslikku verbaalnoomenit, siis  verbi 
teatud seotud laiendid esinevad samas vormis ka koos selle ver-
baalnoomeniga ja me võime väita, et nad sõltuvad tõepoolest 
verbi tüve (ka tuletatud tüve) tähendusest.  Kuid mõned verbi 
seotud laiendid muudavad siiski sel korral oma vormi, s.  t.  nende 
puhul ei kehti enam verbirektsiooni nõuded, vaid juba substan-
tiivirektsiooni nõuded. Nii näiteks fraasides paadi tühjendamine 
veest,  direktori vabastamine tülitajatest  säilivad endiselt elatiivi-
vormis seotud laiendid. Tavakohaselt peetakse aga genitiivivor-
mis seotud laiendeid (paadi, direktori) verbaal,substantiivide 
täienditeks. On muidugi mõeldav pidada neid genitiivivorme verbi 
seotud laiendi N-\-ngp. genitiivseteks variantideks, seega sihitis
teks. Kuid selline järeldus toob endaga paratamatult kaasa mõned 
muud järeldused. Esiteks on seotud laiendi N~\-ngp variant 
N-\~gen. siis tingitud verbi grammatilisest vormist ja seega 
variandi N-\-gen. valik on üks kongruentsinähtusi,  nii  nagu seotud 
laiendi N-\-ngp. variandi N-\-nom. sõltumine verbi imperatiivi-
vormist kuulub kongruentsivahekorda (vt.  lk. 114). Teiseks, kui 
me tunnistame loomulikuks sellise seletuse, siis  tuleb meil võtta 
revideerimisele verbaalnoomeni (vähemalt teonime) morfoloogi
line staatus. Me peaksime kuulutama siis teonimed verbi infiniit
vormideks. Ilmselt oleks see liiga kardinaalne muudatus, mis 
tooks endaga kaasa suuri raskusi.  Niisuguste probleemide lahen
damine ei kuulugi käesoleva töö ülesannete hulka. Verbaalnoo-
menite ja verbi infiniitvormide süntaksi nähtusi selgitasime ainult 
selleks, et toetada väidet, mille kohaselt verbidega rektsioonivahe-
korras olevate seotud laiendite teatud vormiseigad on tingitud 
verbi tähendusest.  

Vastavalt võimalikule verbikesksele lausemallile jagunevad 
eesti  keele verbid paljudeks rühmadeks ja rühmakesteks, mille liik
metel võib olla peale sarnase süntaktilise iseloomustuse ka suu
remaid või vähemaid sarnasusi semantikas. Need verbirühmad 
võiks jagada kolme gruppi. 

1. Väga üldiste semantiliste ühistunnustega (kui neid üldse 
on võimalik leida) verbirühmad. Need on iseloomulikud just kõige 
lihtsamatele verbikesksetele lausemallidele. Näiteks on lausemalli  
.\-\-notn. V verbide hulk väga suur, kuid semantiliseks ühisjoo
neks saab pidada ainult tegevuse intransitiivsust.  

2. Üksikud verbid, mis nõuavad ainult neile omast verbi-
keskset lausemalli.  

3.  Tähenduselt lähedaste verbide rühmad. Need pakuvad kaht
lemata kõige rohkem huvi.  Näiteks lausemalli  2.2.3 tingivad ver
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bid joonduma, grupeeruma, reastuma, rivistuma on kahtlemata 
semantiliselt  ühtlased. 

Ilmselt on verbikesksetes lausemallides leiduv süntaktiline 
iseloomustus sageli  veel l i iga napp selleks, et verbide semanti
liste ja süntaktiliste tunnuste vastavusi tuvastada. Kui laiendada 
süntaktilist  informatsiooni eespool esitatud suundades, siis  õnnes
tuks ilmselt enamik semantiliselt  heterogeenseid verbirühmi lahu
tada semantiliselt  homogeensemateks rühmadeks. See on aga hco-
pis teise ' .suunitlusega töö ülesanne. 

Teatavasti  on polüseemilistel verbidel reeglina mitu lause
malli,  kusjuures erinev tähendus tingib tavaliselt  ka erineva lau
semalli.  Mida laiem, üldisem ja ebamäärasem on verbi tähen
duste ring, seda rohkem on sel verbil  erinevaid lausemalle. Nii on 
o/ema-verbil  üle saja erineva lausemalli,  saama-verbil  üle 70, ver
bidel võtma, jääma, minema, andma, panema, tulema 40 ümber 
ja verbidel lööma, käima, ajama, tegema, laskma l igemale 30 
erinevat lausemalli.  Enamikule eesti  keele verbidest on omane 
siiski ainult üks lausemall.  

Nagu eespool juba osutati,  on meil selle põhjal,  kui verb tin
gib mitut erinevat lausemalli,  võimalik tuvastada ka selle verbi 
erinevate tähenduste olemasolu. Millist  tähendust lugeda polü
seemilise verbi primaarseks tähenduseks? Küsimusele võiks ju 
läheneda statistiliselt  ja lugeda esmaseks kõige sagedamini esi
neva lausemalliga seotud tähendus. Kuid võib silmas pidada ka 
verbi polüseemilisuse kujumemisteed ja fikseerida primaarseks 
tähenduseks kõige konkreetsem tähendus, millest siis  oleksid 
kujunenud mitmesugused abstraktsed, figuratiivsed, metafoorsed 
jms. tähendused. Sellist  l i igitamist hõlbustavad verbi poolt tingi
tud lausemallide teatud üldised tunnusjooned. Lähemal vaatlusel 
ilmneb, et konkreetse tähenduse puhul on lausemall tavaliselt  
kõige elemendirohkem, kõige arendatuma struktuuriga, rohkete 
fakultatiivsete elementidega. Lausemalli  piiratus, l ihtsus võrrel
duna konkreetse tähenduse poolt tingitud lausemalliga on sageli  
verbi abstraktse või metafoorse tähenduse tunnuseks. 

Igasugune muutus verbi tähenduses toob endaga enamasti 
kaasa verbikeskse lausemalli  muutumise. Tähenduse abstraktse
maks muutumine või metafoorne ülekanne tingib sageli,  kuid 
mitte alati,  kindlasuunalisi  muutusi ka verbi lausemallis.  Abst
raktse või metafoorse tähenduse puhul ilmneb kahesuguseid malli-
muutusi:  osa lausemalli  elemente jäetakse ära, teatud fakultatiiv
sed seotud laiendid muutuvad obligatoorseteks seotud laienditeks. 
Näiteks kütma-yerbil  on primaarse, konkreetse tähenduse puhul 
verbikeskseks lausemalliks N x-\-nom. V (N 2 J

rall.) N 3-\-ngp. (A-{-
tr.). Selle malli avalduseks on näiteks lause Sulane küttis perele 
sauna kuumaks. Kui nüüd kütma-verbi kasutatakse metafoorselt,  
näiteks lauses Sündmused kütsid õhkkonna kuumaks, siis näeme, 
et element A-\-tr, on muutunud obligatoorseks ja element N 2-j-all.  
on mallist  hoopis välja jäänud. Seega tähenduse muutumisega 

236 



metafoorsuse, abstraktsuse suunas kaasnes lausemalli  reduitseeru-
mine. Tähenduse abstraheerumisel võib asenduda mallis substi-
tutsiooniklass ühe kindla vormiklassiga. 

Lausemalli  redutseerumiseks võib lugeda ka seda, kui verbi 
poolt tingitud objektivormide kasutus lihtsustub. Nii näiteks on 
verbil  laiendama primaarse konkreetse tähenduse puhul lausemal-
lis kahesuguse oibjekti võimalus: 

N x-\-nom. V N 2-{-ngp. (De) Di 
N l-\-nom. V N 2^-part. (De) (Di) 

Abstraktsemate tähenduste puhul on aga objektikasutus redutsee
ritud nii,  et on võimalik ainult partitiivne objekt. Sellega võib 
kaasneda kohta osutavate laiendite ärajäämine. Näiteks laiendama-
verb lauses Kõrtsmik laiendas äri tingib lausemalli N-^nom. V 
N~\-part. 

Siit i lmneb ka üks põhjus, miks kõige lihtsamate verbikesksete 
lausemallide verbirühmadel on väga üldised semantilised ühis
jooned. Need verbirühmad on oma koosseisult heterogeensed: 
osa verbe on tõepoolest konkreetse tähendusega, teine osa aga tin
gib seda lihtsat lausemalli  ainult teatud abstraktses tähenduses, 
s.  t.  viimased verbid on sellesse rühma sattunud mingisuguse 
tähendusnihkumise, tähendusmuutuse teel.  

Võib lugeda seaduspärasuseks, et verbi tähenduse abstrahee
rumisel või metaforiseerumisel redutseerub sellele verbile omane 
lausemall nõinda, et fakultatiivsed elemendid kas asenduvad obli
gatoorsete elementidega või jäävad hoopis mallist  välja.  

Tegevussituatsioonid. Eelnevas paragrahvis väitsime, et verbi
keskse lausemalli  grammatilise vormi teatud olulised seigad on 
tingitud verbi tähendusest, sest kui muutub verbi tähendus, muu
tub ka verbikeskne lausemall.  Ka Zsilka (1971, 90) väidab, et 
verbi sisemine semantiline struktuur ja lause süntaktiline struk
tuur on tihedalt seotud. Vaadelgem nüüd aga asja sisulisest kül
jest.  

Sellest aspektist paistab olukord olevat mõnevõrra keeruli
sem. Polüseemiline verb saab konkreetse tähenduse ikkagi alles 
lauses, s.  o. sellesama lausemalli  alusel.  Kui võtame verbi üksinda, 
ilma lauseseoseta, siis  tunneme, et sellisel verbil  on mingi üldi
sem sisu ja me ühendame selle tahtmatult tegelikkuse teatud 
üldistatud situatsiooniga, mille kirjeldamisel me võime antud 
verbi kasutada. Kõik muud tähendused jäävad esialgu nagu kõr
vale, nendele me lihtsalt kohe esimesel hetkel i lma lausetaustata 
ei tule. 

Kui vaatleme eespool kirjeldatud verbikeskseid lausemalle ja 
nende konkreetseid avaldusi, verbikeskseid lauseid, sisulisest kül
jest,  siis  märkame, et need laused kirjeldavad mingeid situat
sioone, olukordi, milles verbi poolt tähistatud tegevus toimub ja 
mille suhtes kõneleja oma seisukoha esitab. Neid konkreetseid 
situatsioone on võimalik üldistada abtsraktseteks situatsiooni
deks. 
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Kui me fikseerisime eespool verbile elama tähenduses 'asuma, 
elutsema 'lausemalli  N l-\-nom. V lLoc,  siis  pidades silmas seda 
lausemalli,  võime seda laadi konkreetseid lauseid üldistada, 
võttes keskseks elamise just eelmainitud tähenduses. Nõnda 
üldistades jõuame välja abstraktsema situatsioonini, mis võiks 
aluseks olla igale sellisele elamise juhule. Niisuguses ela
mise situatsioonis on siis kaks abstraktset olulist  kom
ponenti:  elaja, s.  t  see, kes elab kuskil,  ja elukoht, kus see 
elaja elab. Me nimetame sellist  situatsiooni elamise situatsioo
niks, milles on relevantseteks komponentideks abstraktsed objek
tid ELAJA ja ELUKOHT. Võiksime väita, et elama-ve rbi 
selle tähenduse aluseks on situatsioon ELAMINE {ELAJA, ELU
KOHT} (situatsiooni ja komponentide nimetused märgime alati  
suurtähtedega). 

Ilmselt on niisugusest üldistusest vähe, sest lause üks ele
ment — verb — säilitatakse tegelikult vähem üldisel kujul.  
Sellele viitab juba lausemallgi,  kus V 1  l i ikmeks pole üksnes 
elama,  vaid nagu eespool nägime, veel terve rida muid verbe 
(asuma, elunema, elutsema j t .)  Niisiis peame üldistama ka tege
vuse, seisundi enda, nii  nagu me üldistasime situatsiooni kom
ponendid. Nõnda toimides saame veelgi üldisema situatsiooni, 
mis hõlmab terve konkreetsete situatsioonide klassi  ja mida me 
nimetame tegevussituatsiooniks, kusjuures me käsi
tame sõna tegevus nii laias tähenduses, et sellesse mahuvad ka 
seisundid ja olukorrad. 

Seega väidame, et iga verbikeskse lausemalli  aluseks on vähe
malt üks üldine situatsioon. Selles situatsioonis saab toimuda 
verbi poolt tähistatud tegevus või seisund. Igas situatsioonis või
me eristada üht või mitut situatsioonikomponenti, mis täidavad 
antud situatsioonis kindlat funktsiooni. Tegevus ise seob kõik 
need situatsioonikomponendid üheks tervikuks, antud situatsioo
niks. Ilma tegevuseta poleks ka situatsiooni. Situatsioonikompo
nendid omalt poolt konkretiseerivad situatsiooni, annavad tege
vusele täpsema laadi.  Varem tegevussituatsioonidest Rätsep 
1970a; 1972a, 61—80. Lausele aluseks olevat tegevussituatsiooni 
tuleb muidugi lahus hoida kommunikatsioonisituatsioonist,  milles 
antud lause esitatakse ja mille komponendid võivad samuti aval
duda kõnealuses lauses. Sellest lähemalt Rätsep 1971a. 

Eespool esitatud verbide puhul on tegevussituatsiooniks (olen 
seda varem nimetanud ka süvasituatsiooniks) ilmselt paiknemist, 
asetsemist, teatud kohal asumist märkiv situatsioon, kus olulis
teks komponentideks on kohal asuja ja koht ise, kus asetsetakse. 
Tegevussituatsiooni enda võiksime esitada nüüd järgmiselt:  

PAIKNEMINE {PAIKNEJA, ASUKOHT} 

Näib, et iga verbi puhul on võimalik välja jõuda niisuguse tege-
vussituatsioonini.  Ja peale selle on ilmne, et selliste tegevussituat-
sioonide arv on tunduvalt väiksem verbitähenduste arvust.  
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Iga verbikeskse lausemalli  aluseks on mingi tegevussituat-
sioon, mida selle malli  struktuur oma elementides ja nende vormis 
peegeldab. Tavaliselt  väljendab verb või selle ekvivalent tege
vust (laias mõttes) ja situatsioonikomponendid avalduvad lause 
pindstruktuuris verbi mitmesuguste laienditena. Kuid mõni tege
vussituatsiooni komponent võib representeeruda ka verbis eneses. 
Sellest lähemalt natuke hiljem. 

Tegevussituatsioon ise on mingi hästi  üldise tegevuse või sei
sundi mõiste, mis antud juhul on keskseks, määravaks mõisteks. 
Sellise situatsiooni komponendid on mõisted, mis on selle tege
vussituatsiooni puhul olulised ja mille iseära määrab nende funkt
sioon situatsioonis (tegevuses, seisundis).  Kuna tegevussituat
siooni komponendid on hästi  üldised mõisted, siis  peab neid võtma 
kui mõistete klasse, millel  võib olla rohkesti  l i ikmeid. Nii saab 
paiknejaid olla väga erinevate omadustega, ent kõiki neid seob 
üheks klassiks see, et nad etendavad antud tegevussituatsioonis 
selle rolli,  kes paikneb kuskil.  Sama kehtib ka asukoha klassi  liik
mete kohta. Tegevussituatsioonis võib olla üks või enam olulist  
komponenti.  Sarnastel tegevustel on ka sarnased tegevussituat-
sioonid. 

Eelnevast ilmneb ka, et mingi tegevussituatsioon ei pea olema 
aluseks ainult ühele sõnale, vaid on tavaliselt  aluseks tervele 
sõnade rühmale. On ju meil siin tegemist üldistatud tegevusega, 
seisundiga. Seega igal verbil  pole oma erilist  tegevussituatsiooni. 
Tavaliselt  on mitmel verbil  sama tegevussituatsioon. Verbid või
vad erineda tegevussituatsioonilt,  ent verbide erinevused võivad 
ilmneda ka üksnes pindstruktuuris.  

Tegevussituatsioon ise pole kõigi sõnade puhul, millele ta 
on aluseks, ühtemoodi rakendatud. Paistab, et konkreetses lauses 
ei pea kõik tegevussituatsiooni komponendid avalduma ja mõnel 
juhul ei saagi avalduda. Tegevussituatsioon on ses mõttes lausest 
täielikum. Mis lauses avaldub ja mis ei avaldu, selle määravad 
vastava keele lausemallide reeglid ja kõneleja tahe. Konkreetne 
lause kirjeldab ju tegevussituatsiooni üht konkreetset juhtu. 

Tegevussituatsioonide variandid erinevad üksteisest selle poo
lest, missugused situatsioonikomponendid on teatud konkreetsema 
tegevuse korral esile tõstetud, missugused mitte. Selline varieeru
mine tingib otseselt ka vastava sõna tähenduse varieerimise. Nii 
on andma ja ulatama erinevus just selles, et viimase puhul on 
oluline ANDJA ja VASTUVÕTJA asukohtade erinevus, kuna 
andma puhul on ilmselt olulisem VASTUVÕTJA ja selle asukoht, 
tegevus on suunatud enam sellele. Seda laadi erinevustest eesti  
keele verbide minema ja tulema, viima ja tooma vahel üksikasjali
selt  vt.  Rätsep 1971b ja selle retsensiooni (Viks, Erelt 1972, 237— 
238). 

Missuguseks kujuneb sõnatähenduse ja tegevussituatsiooni 
vahekord? On ilmne, et sõnade tähenduste formeerumise tasand 
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paikineb tegevussituatsioonidest kõrgemal, lähemal pindstruktuu
rile. 

Tegevussituatsioon realiseeritakse pindstruktuuris teatavasti 
lausena, sõnaühendina või ka üksiksõnana. Sellest tingituna võib 
tegevussituatsiooni keskse mõiste väljendumine sõnatähenduse 
tasandil ja sellest veelgi kõrgemal osutuda eri juhtudel küllaltki 
erinevaks. 

Vastavalt keelele võivad tegevussituatsiooni komponendid aval
duda lauses selle kesksest sõnast sõltuvates eraldi isõnades. Selli
sel juhul on lause või sõnaühendi keskse sõna tähendus üldisem 
ja tegevussituatsiooni mõistele kõige lähedasem. 

Ent mõni tegevussituatsiooni komponentidest võib representee-
ruda ka tegevussituatsiooni mõistet ennast esindavas sõnas selle 
tähenduse ühe elemendina. Seejuures on see tegevussituatsiooni 
komponent sageli konkretiseeritud, s. o. komponenti ei represen-
teerita üldmõistena, vaid sellise mõisteklassi ühe kindla liikmena. 

Näiteks kuidas realiseeritakse eesti keeles tegevussituatsioon. 
KATMINE {KATJA KATMISALIS, KATTEVAHEND, KATMIS-

ABINÖÜ, KATJA ASUKOHT, KAETAV KOHT KAT 
MISALISEL} 

Selle tegevussituatsiooni realisatsioone sõnatähenduse tasandil on 
suur hulk, sõltuvalt sellest, missugused mõisted valitakse tegevus
situatsiooni komponentide kui mõisteklasside liikmete hulgast ja 
mil viisil viimased sõnade semantikas realiseeritakse. 

Kui me realiseerime tegevussituatsiooni keskse mõiste KAT
MINE sõna katma tähenduses, siis saame ilmselt olukorra, kus 
lause keskne sõna annab edasi ainult tegevussituatsiooni mõistet 
ja tegevussituatsiooni komponendid avalduvad lauses sellest 
sõnast tingitud eraldi sõnades. Näiteks lauses Ema kattis  laua 
laudlinaga representeerib ema KATJAT, kattis  KATMIST, laua 
KATMISALIST ja laudlinaga KATVAT VAHENDIT ja lauseis 
Meister kattis  kastikese väljastpoolt  kullaga, Meister kattis  kasti
kese töökojas kullaga representeerib meister KATJAT, kattis KAT 
MIST, kastikese KATMISALIST, kullaga KATVAT VAHENDIT 
ning väljastpoolt  KAETAVAT KOHTA KATMISALISEL, töökojas 
KATJA ASUKOHTA. Lauseis Pintsel kattis  puupinna värviga, 
Ema käed katsid lapse tekiga esindavad pintsel ja käed KATMIS-
ABINÕU. 

Eesti keeles on teatud juhtudel võimalik realiseerida situat-
sioonimõistet esindavas sõnas ka selle tegevussituatsiooni teatud 
komponente konkreetsel kujul (s. o. mitte üldmõisteid, vaid nende 
mingeid konkreetseid liikmeid). Võrrelgem näiteks eelnevate lau
setega lauseid Meister kuldas kastikese väljastpoolt.  Meister 
kuldas kastikese töökojas. Pintsel värvis puupinna. Neis lausetes 
on komponendi KATTEV VAHEND teatud konkreetsemad esin
dajad ('kuld', värv') liidetud tegevussituatsiooni mõistet ennast 
esindava tähendusega ja on saadud sel moel hoopis uued sõna
tähendused 'kuldama' ja 'värvima' Sellist semantilist operatsiooni 
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representeerivad ka teatud derivatsiooniprotsessid sõnade vormi 
kujundamises. 

Samuti võime toimida eesti keele puhul situatsioonikomponendi 
KATMISABINÕU mõnede liikmetega. Näiteks lauses Meister pint
seldas pinna värviga on tegevussituatsiooni komponendi KAT
MISABINÕU konkreetne liige 'pintsel' liidetud KATMISE tege
vussituatsiooni esindava tähendusega ja on saadud uus tähendus 
'pintseldama 

Olgu rõhutatud, et tegevussituatsiooni komponendi avaldu
mine keskse sõna tähenduse ühe osana ei pruugi ilmneda selgesti 
selle sõna vormis, selles, et sõna on tuletis. See sõltub vastava 
keele sõnavara ehituse iseloomust. 

Just neis tegevussituatsiooni komponentide realiseerimisvõima-
lustes avaldub teatud keele semantika omapära ja seda on võima
lik üsnagi konkreetselt kirjeldada. Me peame siis fikseerima, mil
liste situatsioonikomponentide puhul ja millises ulatuses on nii
sugune tähenduste liitmine võimalik. 

Kuid eesti keeles esitatakse tegevussituatsiooni komponendid 
pindstruktuuris tihti eraldi sõnadena tegevussituatsiooni mõistet 
esindava sõna kõrval. Sel korral on viimase sõna tähendus üldi
sem ja tegevussituatsiooni mõistele endale lähedasem. Kui mõni 
tegevussituatsiooni komponent avaldub koos keskse mõistega ühes 
sõnas, siis on sellise sõna tähendus tunduvalt spetsiaalsem, detail
sem, sest tähendusse liidetud element ei esinda tavaliselt mitte 
ainult mõistete klassi, vaid ka üksikmõistet. Teiselt poolt, mida 
komplitseeritum oma koostiselt on sõna tähendus, seda iseseisvam 
on selline sõna lauses, seda selgem on sellise sõna tähendus 
üksinda võetunagi. Kui keskne sõna väljendab vaid tegevussituat
siooni mõistet ennast, siis on ta tähendus tavaliselt ähmasem ja 
selgub alles lauses, kus on representeeritud ka situatsioonikompo
nendid. Selline sõna on sageli polüseemiline, s. t. tema aluseks võib 
olla mitu tegevussituatsiooni. Viimaste eristamine on võimalik 
üksnes konkreetse lause põhjal, sest sellest selguvad situatsiooni 
komponendid. Nii näiteks pole selliste eesti  verbide, nagu saama, 
pidama, andma jne. tähendus väljaspool lauset sugugi selgepiiri
line ja ühene. Nende tähendus selgub alles lauses, siis kui on selge 
aluseks olev tegevussituatsioon. 

Sõna tähenduse tasandil on võimalik määrata ka vastava verbi 
või selle ekvivalendi valentsi L. Tesniere'i mõttes (vt. eespool 
lk. 117—123). Lauses iseseisvalt avalduvad või avalduda võivad 
tegevussituatsioonide komponendid jagame kaheks rühmaks: ak-
tantideks ja sirkonstantideks. Aktandid väljendavad olendeid või 
esemeid (objekte), mis võtavad tegevusest kas aktiivsemalt või 
passiivsemalt osa. Aktante eristame selle poolest, missugust rolli 
nad tegevussituatsioonis täidavad. Esimene aktant märgib tege
vuse tegijat, teine aktant tegevuse alist, kolmas aktant seda, 
kelle suhtes, kelle kasuks või kahjuks tegevus toimub. Sirkonstan-
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did on tegevussituatsiooni komponendid, mis väljendavad aja, 
koha, viisi jm. asjaolusid, tingimusi, milles tegevus aset leiab. 
Erinevate aktantide arv antud verbi puhul (antud tähenduses) on 
selle verbi valents. Sirkonstante valentsi määramisel ei arvestata. 

Verbe saab allklassidesse jaotada ka verbi valentsi, s. o. tema 
aktantide arvu alusel. Sel puhul saaksime eesti keeles järgmise 
verbide jaotuse: 

1) nullvalentsed verbid (aktantideta), näit. külmetama jt. 
(Külmetas); 

2) ühevalentsed verbid (ühe aktandiga), näit. magama, aset
sema, jooksma j t .  (Peeter magab, Vaas asetses kapi otsas, Lap
sed jooksid); 

3) kahevalentsed verbid (kahe aktandiga), näit. kammima, 
meeldima, puuduma j t .  (Peeter kammis juukseid, Pilt  meeldis 
Jaanile, Kuuel puudus nööp)-, 

4) kolmevalentsed verbid (kolme aktandiga), näit. andma, 
rääkima j t .  (Jaan andis Ülole kirja. Peeter rääkis vennale uudise); 

5) neljavalentsed verbid (nelja aktandiga). näit. muretsema 
j t .  (Ma muretsesin Peetrile Jürilt  paremad konspektid) 

Sellest jaotusest jäävad välja abiverbid ja modaalverbid. 
Põhirühmade edasisel liigendamisel tuleks kõigepealt arvestada 
seda, missuguste aktantidega on antud mallis tegemist (esimene, 
teine, kolmas jne.) Selt aluselt kuuluksid kahevalentsed verbid 
kammima, meeldima ja puuduma erinevaisse allrühmadesse. 

Tegevussituatsioonide maniifesteerumisel pindstruktuuris eten
davad olulist osa kaks faktorit: kõneleja tahe, kavatsus ja keele 
struktuur. Kõigepealt representeeruvad valitud tegevussituatsioo-
nid sõnatüvede tasandil, formeeruvad sõnatähendused ja otsusta
takse küsimus, missugused tegevussituatsiooni komponendid mis
suguste leksikaalsete üksustena avalduvad. Alles siin ilmneb, 
missuguste situatsioonikomponentide avaldumine pindstruktuuris 
on fakultatiivne ja missuguste avaldumine obligatoorne. Fakulta
tiivsete elementide esinemise või mitteesinemise määrab juba 
kõneleja kavatsus. 

Sõnade moodustamine käib koos sõnaliigi tunnuste esiletule-
misega, sest sõnaliigilised erinevused tegevussituatsioonides ei 
ilmne, need on hoopis pindmised nähtused. Kas tegevussituatsiooni 
keskne mõiste avaldub keeles noomeni või verbina, sõltub ühelt 
poolt kõneleja kavatsusest, teiselt poolt vastava keele struktuu
rist. Nii näiteks on eespool esitatud tegevussituatsioon PAIKNE
MINE aluseks nii lausele Kirjanik peatub hotellis kui ka sellistele 
sõnaühenditele, nagu kirjaniku peatumine hotellis.  hotellis  peatuv 
kirjanik, hotellis peatuja, peatus hotellis jne. Ka derivatsioon on 
otseselt seotud sõnade tähenduste formeerumisega ja sõnaliigi 
tunnuste ilmnemisega. 

Seega tegevussituatsioonid on lausete formeerumise üldiseks 
aluseks. Kuivõrd aga tegevussituatsiooni ühe või teise koinpo-
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nendi funktsioon määrab talle vastava sõna grammatilise vormi 
lauses, see küsimus vajab detailsemat selgitamist. 

Selline tegevussituatsioomide analüüs on mõnevõrra lähedane 
neile seisukohtadele, mis on esitatud nn. käändegrammatika teoo
rias (Fillmore 1968; 1969; 1971, vt. ka Arutjunova 1972, 300— 
301). Erinevuseks on aga kõigepealt see, et lausete süvastruktuure 
ei vaadelda loogiliste predikaatide ja argumentide vahekorda
dena, vaid konkreetsetest situatsioonidest üldistatud abstraktsete 
tegevuste ja seisunditena, nn. tegevussituatsioonidena. Sellest tin
gitult on ka situatsioonikomponendid palju detailsemad üksused 
kui Fillmore'i argumendid ja nende käänded. Need on antud 
tegevussituatsioonis teatud funktsiooni põhjal /fikseeritud mõiste-
klassid. Erinevais üldistes tegevussituatsioonides võivad olla ka 
erinevad komponendid. 

Üks süntaksi kirjeldamise viise. Süntaksi kirjeldamisel tuleb 
vahet teha primaarsete reeglite ja sekundaarsete reeglite vahel. 
Sekundaarsed reeglid peavad toetuma primaarsetele reeglitele ja 
neist saadavatele andmetele. Käesolevas töös on mitmel puhul 
väidetud, et eesti keele lauseehituse kirjeldamisel tuleb lähtuda 
lause kesksest elemendist, verbist, ja tuvastada kõigepealt need 
elemendid lauses, mida antud verb tingib. Nende andmete alusel 
fikseeritakse antud verbile omane elementaarlause ja verbikeskne 
lausemall. 

Edasine kirjelduskäik peaks kulgema kahes suunas. Ühelt 
poolt on vajalik lausemallide semantiliste alusstruktuuride selgi
tamine, mille ühe võimalusena on eespool esitatud tegevussituat-
sioonide analüüs. Teiselt poolt peaks järgnema lihtlausete muude 
elementide ja tunnuste tuvastamine, mallide modifitseerimise reeg
listamine ja lihtlausemallide sidumine "suuremateks süntaktilis
teks tervikuteks. Et semantilise aluse tuvastamise võimalusi on 
eespool mõnevõrra juba selgitatud, siis järgnevas lähemalt ka 
teisest kirjeldamissuunast. 

Ilmselt tuleks alustada verbivormide kasutamise reeglitega liht
lause piirides. Reeglistama peaks verbikategooriate ja nende 
mitmesuguste vormide kasutamist, arvesse võttes nii sisulisi kui 
ka vormilisi tingimusi. Erilist tööd nõuab kahtlemata ajavormide 
ja teguviisivormide kasutamise adekvaatsete reeglite fikseerimine. 
Määrab ju konkreetne verbivorm mõnikord ka seotud laiendite 
teatud vormilisi iseärasusi. Siia peaksid kuuluma ka kausatiiv-
suse ja refleksiivsuse väljendamise reeglid, mis osutavad teatud 
kindlatele vahekordadele erinevate verbikesksete lausemallide 
vahel (teoreetilisi aluseid Tesniere 1959; Holodovitš 1969) ja hõl
mavad ka osa pronominalisatsioonireegleist (Viks 1972). 

Järgnevalt tuleks anda verbi vabade laiendite lisamise reeg
lid. Neist peaks selguma, milliste vabade laiendite klasside lisa
mine verbikesksetele lausemallidele on võimalik ja millistel tingi
mustel. Ilmselt peaks siin andma reeglid nende laiendite paikne
mise kohta lausemallis. Eraldi oleks tarvis reeglistada nn. «vaba 
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daativi» kasutamine lausetes sõltuvalt vastava substantiivi tähen
dusest ja vormist. 

Seejärel tuleks reeglistada sekundaarsete verbaalkonstruktsioo-
nide moodustamine lihtlausemalli sees. Et tegemist on ühe liht
lausemani sisestamisega teise, maatrikslauseks nimetatud malli, 
siis tuleks ennekõike reeglistada need muutused, mis toimuvad 
moodustajalause mallis, kui ta sisestatakse maatrikslausesse. 
Lausemalli elementide säilimine, elimineerimine või vormi muut
mine sõltub sellest, millisesse infiniitvormi asetatakse moodustaja
lause verb. Kuid need asjaolud sõltuvad ka muudest teguritest, 
nagu moodustajalause verbile omase verbikeskse lausemalli vorm, 
lause sisulised taotlused jne. 

Edasi järgneksid lause nominaalsete komponentide laiendite 
lisamise reeglid, mis peaksid hõlmama ka lauseelementide ühil
dumise reeglistiku. See osa lihtlause süntaksist peaks kujunema 
küllaltki ulatuslikuks, sest arvestada tuleb muuseas laiendite ole
masolu ja vormi sõltumist põhisõnaks oleva noomeni tähendusest 
ja vormist. 

Neile reegligruppidele peaksid järgnema juba terviklikke lause
malle ümberkujundavad reeglid. Kõigepealt peaksid need haarama 
mitmesuguste sisuliste lausetüüpide, nagu küsilaused, käsklaused, 
hüüdlaused jt. moodustamise reeglid. Vähem tähtsad pole sugugi 
aktuaalse liigenduse mitmesuguste aspektide avaldamise reeglid, 
mis vähemalt osalt on eelnevate lausetüüpide moodustamise reeg
litega seotud. Erilist osa näikse sel puhul etendavat eesti keeles 
spetsiaalsed sõnajärjereeglid ja intonatsioonireeglid. 

Seejärel võiks juba fikseerima hakata lihtlausest suuremate 
üksuste nagu liitlause, lõigu jne. moodustamise reegleid. Kui 
liitlausete moodustamisega on varemgi grammatikas tegeldud 
ja on vaja olemasolev materjal üldisesse reeglisüsteemi seada, 
siis lausest suuremate üksuste, teksti loomise reeglid on täiesti 
uudne piirkond, mille reeglistamisel astutakse alles esimesi samme. 
Kujunemisjärgus on omaette teoreetiline baas, mis on saanud 
tekstigrammatika nimetuse (Padutševa 1965; Sevbo 1966; Zvegint-
sev 1973, 170). 

Nii peaks kujunema süstemaatiline süntaksikirjeldus, milles 
eespool fikseeritud verbikesksed lausemallid oleksid põhisõresti-
kuks. See oleks muidugi üks eesti keele lauseehituse võimalikke 
kirjeldusi, mille kõrvale saab kahtlemata seada teisi kirjeldus-
süsteeme. 
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LÜHENDEID JA SÜMBOLEID 

A — adjektiivide klass 
abess. — abessiiv 
abi. — ablatiiv 
ad. — adessiiv 
all. — allatiiv 
De — ekstralokaalne direktsionaal, vt. lk. 44—45 
Di — intralokaalne direktsionaal, vt. lk. 45—46 
Distr — distributsionaal, vt. lk. 57 
Dl — translokaalne direktsionaal, vt. Ik. 46—47 
ei.  — elatiiv 
ess.  — essiiv 
Frekv — frekventaal, vt. lk. 57 
gen. — genitiiv 
i i l .  — illatiiv 
in.  — inessiiv 
KL — kõrvallause 
kom. — komitatiiv 
Loe — lokaal, vt. lk. 52—53 
Mes — mesuraal, vt. lk. 56—57 
Mod — modaal, vt. lk. 53 
Modi — intralokaalne seisundimodaal, vt. lk. 49— 
Modl — lokaalne seisundimodaal, vt. lk. 47—48 
N — substantiivide klass 
ngp. — nominatiiv või genitiiv või partitiiv 
nom. — nominati iv  
np. — nominatiiv või partitiiv 
Num — kardinaalide allklass 
OK — otsene kõne 
p. — pööre 
part.  — partitiiv 
pl.  — pluural 
5 — lause või lausung 
sg. — singular 
Temp — temporaal, vt. lk. 54—56 
Temptnes — mesuraaltemporaal, vi. lk. 56 
term. — terminati iv  
tr.  — translati iv  
V — verbide klass 
V-f-da — verb da-inf init i iv is  
V-j-des — verb des-gerundiivis 
V-j-ma — verb ma-infinitiivi illatiivis 
V-f-mas — verb ma-inf init i iv i  inessi iv is  
V-\-mast — verb ma-infinitiivi elatiivis 
V-f-mata — verb ma-infinitiivi abessiivis 
V-}-nud — verb nud-partitsiibi nominatiivis 
V.-\-nuks — verb nwd-partitsiibi translatiivis 
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V-\-nuna — verb nwd-partitsiibi essiivis 
V-\-iama — verb ma-inf init i iv i  passi iv i  i l lat i iv is  
V-j-tav — verb passiivi preesensi partitsiibi nominatiivis 
V-f-tavaks — verb passiivi preesensi partitsiibi translatiivis 
V\-tavat — verb passiivi preesensi partitsiibi partitiivis 
V-\-tud — verb /ud-partitsiibi nominatiivis 
V-f-tuks — verb /ud-partitsiibi translatiivis 
V—j-u — verb aktiivi preesensi partitsiibi nominatiivis 
V-j-vana — verb akti iv i  preesensi  partits i ibi  essi iv is  
V-\-vat — verb preesensi partitsiibi partitiivis 
~ — substitutsioonivahekord 
= — ekvivalentsusvahekord 
v — disjunktsioonivahekord 
( ) — tähistavad elemendi fakultatiivsust 
{} — tähistavad mingi vahekorra ulatuse piiri. 



X. PflTcen 

Tlinbl nPOCTOrO TlPEJXJlOMEHm 3CTOHCKOrO H3bIKA 

Pe3toMe 

B paõoTe paccMaipHBaKDTCH npoÕJieMbi cHHTaKCiinecKOro CTpon npocToro 
npejyiOKeHHH B SCTOHCKOM H3biKe H,  B h3Cthocth, aHajiH3npyiOTCH MOÄCJIH npo-
CTbix npeA-no>KeHHH, opneHTHpoBaHHbie Ha (j)HHHTHbie (})opMbi rviarojiOB H oõ-
YCJioBJieHHbie jieKcnqecKHM 3.HaqeHHeM marojia. üpH aHajiH3e nocipoeHHa npo-
CToro npe/yio>KeHHH 3CT0HCK0r0 H3biKa c no3Hu,Hft KJiaccoB CJIOB H M0p(})0Ji0rH-
MecKHx (fopM 3a HCXOAHVK) TOMKy npnuHMaeTCH cnpnraeMaa (J)opMa rjiarojia, 
KOTopaa caMHM CBOHM 3HaneHHeM opraHH3yeT n,n,po npeÄJio>KeHHH H OT KOTopoft 
33BHCHT B03M0>KH0CXb penpe3eHTau,HH B npOCTOM npeÄJlOHCeHHH ÕOJlbmeft H3CTH 
ero 3jieMeHTOB, paBHO KaK H Mopc^ojiorHqecKaH (|>opMa STHX sjieMeHTOB. B nep-
BOH M3CTH paÕOTbl Onpe/I.e/IflK)TCH 3JieMeHTbI, HaJIHMHe HJIH (J)OpMa KOTOpblX 00-
yc.iOBJieHbi rjiaro-ioM, H xapaKTep HX CBH3H C rjiarojioM. CjieÄOBaTejibHO, HacTOH-
man paõoTa othochtch k oÕJiadH nnarojibHoro CHHTaKcnca 3CT0HCK0r0 H3biKa. 

OõoõmeHHe ÄOBOJibHO oõuiHpHoro Maiepnajia noKa3biBaeT, mo b npocTbix 
npeÄJiOÄeHHHx 3CT0HCK0r0 H3biKa MoryT HMeTbca, KpoMe ueHTpa npejyiowe-
hhh — cnparaeMOH (})opMbi rj iarojia,  CB000ÄHbie h cBH3aHHbie pacnpocipaHHTejiH. 
CBOÕOÄHbie pacnpodpaHHTejiH b õojibuuHHCTBe cJiynaeB (JiaKyjibTaTHBHbi. B npe,n-
jiojkchhhx ohh MoryT coqeTaTbca c õojibiuHHCTBOM iviaroJioB. HajiH^He cboõoä-
Horo pacnpocTpaHHTejiH oõycjioBJiHBaeT cmhcji npeÄJio>KeHHH (b uejioM). Hajiii-
MHe HJIH (f)OpMa CBfl33HHbIX pacnpOCTp3HHTeJieft npHMO OÖyCJIOBJieHbl 3H3MeHHeM 
rjiarojia. Ilo cieneHH stoh 00ycji0BjieHH0CTH pa3JiHM3K)T CBH3aHHbie pacnpoerpa-
HHTejlH ÄByX BHÄOB — 00H33TeJIbHbie H (J)3KyjlbT3THBHbie. 

H3 KOHKpeTHbix npocTbix npe^Jio^eHHH mo>kho nojiy^HTb opneHTHpoBaHHbie 
Ha rjiaro.i npocTbie npe,HJio>KeHHfl, ecjm H3 hhx HCKJiioqHTb Bce sjieMeHTbi, He 
oõvcjioBJieHHbie (Jduhhthhm marojioM ÄSHHoro npeÄJio^KeHHH. 

DisrojiOM onpeÄeJiHK)TC« hjih onpe/i,ejieHHbie Mop^oJiorawecKHe (f)opMbi 
HMeHH h rjisrojis, hjih rpynribi Mop^ojiorHnecKHx (JiopM c onpeÄejieHHbiM oõluhm 
rp3MM3TH^ecKHM 3HaMeHHeM, hjih MacTH TeKCT3. CorjiscHO sTOMy, cBH3aHHbie pac-
np0CTp3HHTeJIH ÕbIB3K)T Tpex BHAOB: KJI3CCbI (jDOpM, CyÕCTHTyUHOHHbie KJ13CCbI H 
H3CTH TCKCT3, OÕyCJlOBJieHHbie 3H3MeHHeM rJI3T0JI3. 

KJI3CCbI (J)OpM HBJ1HKDTCH OÕOÕmeHHeM p33JIHHHbIX M0p(J)0J10nmeCKHX B3pH-
3HT0B OÄHOH H TOH >Ke rp3MM3TH4eCK0H (J)OpMbI. B H3CT0HmeH paÕOTe KJiaCCbl 
4>opM noÄP33ÄeJiflK5TCH H3 TpH rpynnbi: n3Äe>KHbie cfiopMbi, nocjiejio>KHbie h 
npe^JiOÄHbie (JjopMbi, HecnparseMbie (f>opMbi rjisrojis. B K3HecTBe npe,n,CT3BHTe-
Jieft kji3ccob naAe>KHbix $opM BbicTynaioT Bce 14 naÄOKeft 3CT0HCK0r0 H3biKa, 
M3CTb nocJiejioroB h npeÄJioroB h õojibiiiHHCTBo HecnpnrseMbix 4>opM rjisrojis. 

CyÕCTHTyUHOHHblH KJ13CC O Õ p 3 3 y K > T  KJiaCCbl ( | )OpM, B3aHM03aMeHJieMbie B 
OÄHIIX H Tex >Ke n03HU,H51X H OÕ-beÄHHeHHbie K3KHMH-JIH00 OÕIliHMH rp3MM3THI<0-
c e M a H T H ^ e c K H M H  n p H 3 H 3 K 3 M H .  H s n p H M e p ,  b n p e ^ J i O Ä e H H H  Jüri tuli  keldrist  
' lOpu npuiueA U3 noapeõa'  Mbi Mo>KeM 3aMeHHTb hmh cymecTBHTejibHoe b s.ia-
THBe keldrist  ue.nbiM phäom ^pyrnx KJiaccoB 4>opM õe3 Toro, moõbi H3MeHHJiocb 
ocHQBHoe rpaMMaTH^ecKoe nocipoeHHe npeA.no>KeHHH hjih 3HaqeHiie r.Tarojla. 
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Cp.: Jüri  tul i  pööningult  'JOpu npuuieA c  uepdaKa 1 ,  Jüri  tul i  kapi  tagant  'IOpu 
BblUieA U3-3Ü UlKatya1. 3tH KJiaCCbl (J)OpM HBJIHIOTCH MJieH3MH õojiee oõmero 
KJiacca, KOTOpOMy CBOHCTBCHHO oõoõmeHHoe rpaMMaTHMecKoe 3HsqeHHe — ywa-
3ANHE Ha jwecTO, OT KOToporo yasjineTCH npe,n,MeT HJIH ÄeftcTByiomee JIHUO. Bbi-
Õop K3K0H-JIH00 KOHKpeTHOH (JlOpMbI B npe,HeJI3X ÄSHHOrO KJI3CC3 33BHCHT OT 
CEMAHTHMECKOH CTpyKTypbi, jie>Kaiii,eH B 0CH0Be npe,n,Jio>KeHHH, H q3CTHqno TSKJKC 
OT 3H3MeHHH HMeHH CymeCTBHTeJIbHOrO. ZXjIH OIIHCaHHH 0pHeHTHp0B3HHbIX Ha 
rjiaroji MOÄejieft npe,HJio>KeHHH HeoõxoÄHMo BbmejiHTb 13 cyöcTHTymtoHHbix KJiac-
COB. ZlHpeKUHOHa.TbHbie CyÕCTHTyUHOHHbie KJiaCCbl, OCOÕeHHO MOAaJIbHbie CyÕCTH-
TyunoHHbie KJiaccbi COCTOHHHH, n03B0JiHK>T ynpocTHTb MOÄCJIH npe^JiOÄeHHH. 
B paöoTe npHBOÄHTCH noÄpoõnoe ONHCSHHE Bcex STHX cyõcTHTyuHOHHbix KJISCCOB 
H ÄaiOTCH yK33aHH5I RJIH pa3JIHqeHHH HX MCT0Ä3MH CTpyKTypHOH JIHHTBHCTHKH. 

npH BbiÄe/ieHHH rJisrojibHoro ueHTpa npeÄJio>KeHHH B03HHKaeT PHÄ npoÖJieM, 
õe3 pemeHHH Koiopbix neB03M0>KH0 Ä3Tb nocjieÄOBaiejibHoe oõtncneHHe CTpoe-

HHH SCTOHCKOrO npOCTOrO npeÄ^IOÄeHHH. TpaMMaTHK3 SCTOHCKOTO H3bIKa P33JIH-
qaeT npocTbie rjiaro/ibi, cjio>KHbie rjiarojibi H rjiarojibi-cjioBocoqeTaHHH. K qHCJiy 

nocjieÄHHx OTHOCHTCH I<3K oõopoTHbie, TSK H CJiHTHbie rjiaro.ibi. OÕOpOTHblH raa-

TOJI npeÄCT3B.THeT COÕOH C0MeT3HHe HMeHH C rJiarOJIOM, B TO BpeMH K3K CJIHTHblit 
rjiaroji — STO BcerÄa coqeiaHHe HapeqHH H rjiarojia. B HacToameft paöoTe noA-
poÕHee aHajiH3HpyK)TCH KaTeropHH oõopoTuoro H cJiHTHoro rJiar0Ji0B H Ä3K)TCH 
õojiee To iiHbie ONPEÄEJIEHHH HX, TSK KSK npH 3H3JIH3E crpoeHHH npocToro npea-
J10>KeHHH OMeHb B3>KH0 3H3Tb, HBJIHeTCH JW HMH, OTHOCHIU.eeCH K rJiarOJiy, CBH-
33HHBIM pacnpocTpaHHTejieM HJIH >Ke oõpa3yeT BMecTe c nnarojioM OÖIIIHH ueHTp 
NPEÄ^O»EHHH. 

B paöoTe npeAnpHHHTa nonbiTKa paccMOTpeTb noHHTHe ynpaBJieHHH He-
CKOJibKO HHsqe, qeM 3T0 ÄeJiajiocb ÄO CHX nop B rpaMM3THK3x SCTOHCKOTO 
H3bIK3. ynp3BJieHHe HBJIHeTCH T3KHM BH^OM nOÄHHHHTCJIbHblX OTHOIlieHHH Me>KÄV 
OCHOBHbIM CJIOBOM H paCüpOCTpaHHTeJieM, npH KOTOpOM CeMSHTHqeCKHe CBOHCTB3 
HJIH 3H3QEHHE ynpaBJiniomero cjiOBa B uejioM oöycjioBjiHBaK>T rp3MM3THHecKyio 
(jDopMy pacnpocTpaHHTejiH JIHÖO npHH3ÄJie>KHOCTb nocjie^Hero K KJisccy c onpe-
ÄeJieHHbiM rp3MM3THMecKHM npH3H3K0M (cyõcTHTyuHOHHOMy KJiaccy). 

JXJIH TOTO iToõbi onpeÄejiHTb Hanõojiee xapaKTepHbie npH3H3KH npocTbix 
npeÄJIO>KeHHH SCTOHCKOTO H3bIKa, Mbi ÄOJI>KHbI npHHHTb 3S OTnpaBHyiO TOHKy 
ypOBeHb 30CTp3KTHbIX KOHCTpyKUHH. 3jieMeHTbI npeÄJIOÄeHHH KOÄHpyiOTCH CHM-
BOJI3MH KJI3CCOB H OÕOÕIUeHHblX rpaMMSTHqeCKHX (J)OpM. T3KHM 0Öpa30M Mbi 
nojiyqaeM aõcTpaKTHyio cJ)opMyjiy, KOTopyio H33biB3eM 0pHeHTHp0B3HH0H H3 rjia-
TOJI MOflejibK) npe^JiojKeHHH. OHS cJiy>KHT OCHOBOH KOHKpeTHbix npocTbix npeji-
JIO>KeHHH H Ä0JIÄH3 OTp3>K3Tb OÕyCJIOBJieHHbie 3HaqeHHeM rJI3rOJI3 CymeCTBeH-
Hbie CHHT3KTHKO-MOp4)OJIOrHqeCKHe CB0HCTB2 3TOrO npeÄJIOJKeHHH. B MOÄeJIH 
npeÄ^OÄeHHH p33JIHq3K)TCH (|)3KyJIbT3THBHbie H OÕH33TejIbHbie SJieMeHTbl. 

ECJIH Mbi ycipaHHM H3 opneHTHpoBaHHbix Ha rjiaroji MOÄeJiefl npeÄJio>KeHHH 
Bce HeoÖH33TejibHbie, (})aKy.fibTaTHBHbie sjieMeHTbi, TO B pe3yjibTaTe noJiyqHM 
MOÄeJIH, KOTOpbie COCT3BJIHIOT CTpyKTypHbie MHHHMyMbI npeflJIOJKeHHH. Mbi H33bl-
B3eM HX 3JieMeHT3pHbIMH npeÄJIO^eHHHMH. 3jieMeHT3pHbie npeÄ^IOÄeHHH — 3T0 
öo.iee oõmne CTpyKTypbi, jiejKamne B OCHOBC opneHTHpoBaHHbix Ha rjiaroji Moje-
jien npej,Jio>KeHHH. 

Bo BTOpOH MaCTH paÕOTbl npHBOflHTCH BblHBJieHHbie 3BT0p0M THÜbl SJieMeH-
TapHbix npeÄJio>KeHHH H opneHTHpoBaHiibie Ha rjisroji Mo^ejiH npeAJio>KeHHH B 
3CT0HCK0M H3bll<e. C 3T0H IieJIbK) np03HaJIH3HpOBaHO OKOJIO 6000 TJiarOJIOB. rio-
CKOJibny nojiHCCMaHTHqecKiie rjiarojibi HMeiOT HecKOJibKO opneHTHpoöaHHbix Ha 
r.naro.n MOÄejiefi npeÄJio>KeHHH, TO MHCJIO 3a({)HKCHpoB3HHbix MOÄeJieft npeBbimseT 
12 000. 

B paMK3x ÄaHHOH psöoTbi Mbi HMeeM flejio, B nepByio oqepeÄb, c p33.nn-
qeHiieM rp3MM3THqecKH npneMJieMbix H rp3MM3THqecKH He npneMjieMbix npeÄJio-
>K£HHH. HeOÕXOÄHMO HMeTb B BH^y, qTO rp3MM2THqeCKH npe^JIOJKeHHH MoryT 
öbiTb npiieMJieMbi ÄBOHKO: H30JiHp0B3HH0, BHe KOHTeKCT3, H B onpeAeJieHHOM 
KOHTeKCTe. C 3TOH TOqKH 3peHHH Mbi pa3J!Hq3eM npeÄJIO>KeHHH ÄByX BHÄOB: 
ÖeCKOHTeKCTHbie H KOHTeKCTHO-CBH33HHbie. 00pa30BaHHe KOHTeKCTHO-CBH33HHbIX 
npeAJio>KeHHH npoHcxo^HT HS ocHoae ocoõbix npsBHJi KOHTeKCTa. FLOSTOMY B 

254 



HacTOHiueft paöoTe paccMaipiiBaiOTCH TOJibKO õecKOHTfeKCTHbie npe/i,,ric»KeHHH H HX 
MO.fl.eJIH. 

MOJKHO npeÄnojioHCHTb, QTO KOjiHqecTBO SJIEMEHTAPHBIX npejuiojKeHHH, BCTpe-
MaiOLUHXCH B 3CT0HCK0M 00UU,eH3p0,ZI,H0M H3bIKe, He NPEBBLUIAET qeTbipeXCOT. OÕH-
saiejibHO 00ycji0BjieH0 rjiarojioM B HHX MO>KET ÕBUB OT HyjiH ÄO qeTbipex MecT. 
Bo BTopoft qacTH paõoTbi npHBOAHTCH 380 ajieMeHTapHbix npe^jio)KeHHH SCTOH-
CKOrO H3bIK3, B TOM HHCJie HyjIb-MeCTHblX — OJHO, 0,H,H0MeCTHbIX — 17, ÄByX-
MeciHbix 182, TpexwecTHbix 3JieMeHTapHbix npeAJioJKeHHH — 170, qeTbipex-
MecTHbix 3JieMeHTapHbix npeAJio^eHHH — TOJibKO 10. 

PacnpeÄejieHHe rjiarojioB MejK/iy sjieMeHTapHbiMH npeÄJio>i<eHHHMH KpaÜHe 
HepaBHOMepHO. üo MHCJIOBMM ÄSHHHM, npeÄCTa3Ji«iomHM npHÖj]H3HTejibHbie OT-
HOLLieHIIfl, KOTOpbie OTpa>KaiOT JIHUIb MaTepnaJI, HMeBLHHHCH B püenopHÄeHHH 
aBTopa, M0j],ejib N + nom. V oxBaTbiBaeT npHÕJiH3HTejibH0 2500 rjiarojioB; MO-
Äe.ib N1  + nom. V N2  + part. — 1300 rjiarojioB; MOÄenb N1  + nom. V N2-f ngp. 
— 1100 rjiarojioB H T. r. HO HMeioTCK SJieMeHTapHbie npeÄJio>KeHHH, KOTOpbie 
TpeöyiOT TOJibKO oflHoro JIHÕO HecKOJibKHX rjiarojioB. 

3.ieMeHTapHbie npe^ojKeHHH He ÄaiOT eiu ,e nojwoft HHC^opMaiiHH o õojiee 
npocibix CTpyKTypax npeÄJio>KeHHK acToncKoro H3biKa, TAIE IOK B HHX npHBo-
ähtca JiHiiib 00H3aTeJibHbie sjieMeHTbi. OÕH3aTejibHbie h (|)aKyjibTaTHBHbie 3Jie-
MeHTbi B c0B0KyriH0CTH npeÄCTaBjieHbi B opHeHTHpoBaHHbix Ha rjiaroji Mo,uejiHX. 
NOÄ OÄHO s.neMeHTapHoe npe;yio>KeHHe MOKCT no ,a,xo ,a,HTb HecKOJibKO opneHTH-
poBaHHbix Ha rjiaroji MojeJieH. B HacToameH paöoTe paccMOTpeHbi 1272 Täiene 
MOÄeJiH, KOTOpbie HepaBHOMepHO pacnpe,a,eji5iK>TCH Me>K,n.y 3JieMeHTapHbiMH npeÄ-
J10>KeHHHMH. K HeKOTOpbIM SJieMeHTapHblM npe,flJIO>KeHH5IM HejIb3H ÄOÕaBHTb HH 
oji,Horo (|)aKyjibTaTHBHoro cBH3aHHoro pacnpocTpaHHTejin, B TO BpeMH KaK 3Jie-
MeHTapHoe npe/i.jio>KeHHe HBJineTCH TaK>Ke opHeHTHpoBaHHoft Ha rjiaroji MOÄeJibio. 
KojiHqecTBO MecT B STHX MOÄejiHx ÄoeraraeT inecra. HanõoJibiuee qncjio opneH-
THpoBaHHbix na rjiaroji MOÄeJieft npe^JioJKeHHH n0ÄX0ÄHT noA Tpn BbimeHa3BaH-
Hbie MOÄeJiH ajieMgHTapHbix npe^Jio^eHHH. 

B sjieMeHTapHbix npe,o,Jio>KeHHHX H opHeHTHpoBaHHbix Ha rjiaroji MOAeJiax 
npe/yioJKemiH nopflÄOK SJICMCHTOB CTporo onpeÄejieH H nrpaeT Ba>KHyio pojib 
B cTpyKType npeAJio^eHHH. PacnpocTpaHeHO MHeHHe, õyjiTo B SCTOHCKOM npo-
CTOM npeÄJio>KeHHH HMeeTca TOJibKO OÄHH OCHOBHOH THIT HeflTpajibHoro nopaÄKa 
CJIOB. ÖÄHaKO 3TO He COOTBeTCTByeT ÄeHCTBHiejIbHOCTH. B 3CTOHCKOM H3bIKe Ha 
ypoBHe BJieMeHTapHbix npe^jiojKeHHH MO>KHO BbiÄejiHTb qerape THna nopHÄKa 
CJIOB: 

noÄJie>Kaiixee — cnparaeMan (J^opMa rjiarojia — Äpyroft pacnpocTpaHHTejib 
(HanpHMep, B npe,flJio>KeHHH Peeter kustutas küünla); 

Äpyroft pacnpocTpaHHTejib — cnparaeMan (fjopMa rjiarojia — noÄJie>Kamee 
(HanpnMep,  B npe/I.Jio>KeHHH Peetrit  huvitab matemaatika)-, 

noÄJie JKaiu.ee — cnparaeMaa (jDopMa rjiarojia — nepBbiö pacnpocTpaHH-
Te.nb — BTopoö pacnpocTpaHHTej ib  (HanpHMep, B npe^JioHceHHH Keemia muutis 
vedeliku gaasiks); 

noji,Jie>Kamee — cnparaeMan <|)opMa rjiarojia — BTopoft pacnpocTpaHHTejib — 
nepBbifi pacnpocTpaHHTejib (HanpHMep, B npeÄJio^eHHH Komitee kinnitas täht
ajaks 11. novembri). Bbiöop onpeÄejieHHoft Mo^eJiH nopHÄKa CJIOB 33BHCHT OT 
.neKCH^ecKoro 3HaneHHH r.TaroJla. TeM caMbiM .neKcnqecKoe 3HaqeHHe rjiarojia 
onpeAejineT He TOJibKO ^opMy H KJiacc pacnpocTpaHiiTeJin, HO H nop«ÄOK qjieHOB 
s.aeMeHTapHoro npeÄ^o>KeHHfi. 

B opHeHTHpoBaHHbix Ha rjiaroji MOÄejinx npe^JIOJKEHHH, npeflCTaBJieHHbix BO 
BTopoft qacTH paõoTbi, oÕHapy^HBaiOTCH HeKOTopbie ÄO CHX nop He HameÄimie 
OTpa«<eHHH B JiHHrBHCTiiqecKHX paõoTax npaBHJia ynoTpeöjieHHH ÄonojiHeHHH. 
KaK H3BecTHO, nepexoÄHbie rjiarojibi B SCTOHCKOM H3BIKE ÄPJIHTCH Ha ÄBE rpyn-
nbi: B OÄHOH rpynne npHMoe ÄonojmeHHe MOJKCT CTOHTb B HOMHHaTHBe, reHHTHBe 
unu napTHTHBe, B Äpyrofl — TOJibKO B napTHTHBe. Ha 0CH0BE MOÄeJien, npHBe-
ÄeHHbix B ÄaHHOH paöoTe, K HHM MOÄHO ÄOÕaBHTb eme TpeTbio rpynny rjiaro-
JIOB, KOTOpbie npn OÄHHX yc.iOBHJix TpeöyiOT Tpexnajie>KHoro ÄonojiHeHHH, npn 
Äpyrux >Ke — JiHiiib Äono^HemiH B napTHTHBe. K TaKHM rjiaroji3M OTHOCHTCH, 
HsnpHMep, shvatlems 'coõji33HHTb', 3rsüm3 '.TeqHTb', juhtims 'H3np3BJiHTb\ 
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kallama jiHTb', raputama 'TPHCTH', veeretama 'K3THTb' Bcero HX HACMHTBIBAETCN 
öojiee 250. TpexnaÄe>KHoe ÄonojmeHiie npw STHX rjiarojiax MOJKCT õbiTb jiHiub 
B Tex c j iyqanx,  Kor^a B npeÄJiojKeHHH co ,o,ep>KaTCH pscnpocTpaHHTej in,  HMeiomne 
3HaqeHHe pe3yjibTaTHBHOCTH H onpe,nejieHnbie cfiopMajibHbie ocoõeHHocTH. Hanpo-
THB, napTHTHBHoe ÄonojiHeHHe Mo>KeT BbicTynaTb H õe3 T3KHX pacnpocTpaHH-
Tejiefl. 

B BHÄe OTÄejibHOH rpynnbi npeÄCT3BJieHbi MOÄCJIH, K0Mn0HeHT0M KOIOPBIX 
HBJIHeTCH HecnpnraeM3H (J)opMa rjiarojia. HecnpnraeMan (|>opMa B KaqecTBe qjieHa 
MOÄeJiH npeÄJio>KeHHH noHHMaeTCH K3K u£htp Äpyroft opHeHTupoBaHHofl na rjia
roji MOÄeJiH npe^JlOÄeHHH, BCTaBJieHHOH B OCHOBHyiO MO^eJlb. üpH BCTaBKe BTO-
PHMHOH MOÄeJiH ITpeÄ.nO>KeHHH B M3TpHMHyiO MOÄeJIb npOHCXOÄHT pHÄ npeoõpaso-
BSHHH: rjiaroji nojiyqaeT BHÄ KOHKPCTHOH HecnpnraeMoft (})opMbi, a no/yioKamee 
BTOPNQHORO npeÄJio>KeHHH npnoõpeiaeT B ÜOBOH MOÄCJIH npeÄJio^eHHH coBep-
IIieHHO HHyiO (f)OpMy. 3T0T SJieMeHT Mbi Õyü,eM H33bIBaTb CyÕ"beKTOM ÄeÖCTBHH. 
B MOÄeJIHX C BTOpHMHOH TJiarOJIbHOH (f)OpMOH CyÕT>eKT ÄeHCTBHH BTOpHqHOrO ma-
TOJI3 Bbip3>K3eTCH jxecHTbio cnoco03MH. Flpn 3T0M (J)opM3 pacnpocTpaHHTejia 
onpeAe-ineTCH cnpnraeMofl c})0pM0H rjiarojia. BTopHqHbift rjiaroji H3 Bbiöop 
(j)OpMbI He BJIHHeT. CBH3b Me>KÄy HHMH CeM3HTHqeCK3H. 

npH OÜHC3HHH 0pHeHTHp0B3HHbIX Ha TJiarOJI MOÄeJieft Ä3I0TCH CCblJIKH H3 
ÄPyrne MOÄeJiH, C KOXOpbIMH OHH HaXOÄHTCH B OTHOUieHHHX SKBHBajieHTHOCTH. 
B TAKOM cjiyqae oziHy MOÄEJIB npe/yioweHHH MOÄHO 33MEHHTB Äpyroft; npn STOM 
B KOHKpeTHOM npeÄJIO>KeHHH COXpaHHTCH He TOJibKO 3HaqeHHe rJI3rOJI3, HO H CO-
Äep>K3HHe Bcero npeÄJio>KeHHH. OTHomeHne 3KBHB3JI6HTHOCTH Me>KÄy MOÄCJIHMH 
BbiCTynaeT B ÄByx BHÄSX. B nepBOM cjiyqae KSKOH-JIHÖO sjieMeHT nepBoft MOÄeJiH 
3KBHB3JieHTeH no coÄep>KaHHio (HO He no 4>°PM e) sJieMeHTy BTopoft MOACJIH, 
Äpynie ajieMeHTbi B oõenx MOÄCJIHX TO>K,n,ecTBeHHbi KaK no coÄepwaHHio, Tai< H 
no (JjopMe. Bo BTOPOM c.iyqae MOÄCJIH H3X0Ä5ITCH uejiHKOM B OTHOiueHHH SKBHBS-
JieHTHOCTH. NPH 33MeHe OÄHOH MOflejiH Äpyroö npeoöpa3yeTCH BCH Mojiejib. 

Ha 0CH0Be BbimeH33B3HHbix MOÄEJIEFT MO>KHO npoH3BecTH rpynnHpoBKy 
SCTOHCKHX rji3rojiOB. BbiÄejieHHbie rpynnbi rjisrojioB c ToqKH 3peHHH nx ceM3H-
THKH noÄpa3ÄejiHK)TCH, B CBOK) oqepeÄb, Ha Tpn no,nrpynnbi: rjiarojibi c oqeHb 
OÕI1XHMH CeM3HTHqeCKHMH npH3H3KaMH (OHH XapaKTepHbl HMeHHO ÄJIH C3MbIX 
npocTbix MOÄejieft npeÄJio>KeHHft); OÄHHoqHbie rjiarojibi, Tpedyiomne npHcymeft 
TOJibKO HM MOÄeJiH; rjiarojibi, ÖJiH3KHe no 3HaqeHHio. HeM öojiee OÕIUHM H He-
onpeÄeJieHHbiM HBJineTCH Kpyr 3HaqeHHH rjiarojia, TeM õojibine pa3JinqHbix MOÄe-
jieft npen,jio>KeHHH HMeeT STOT rjiaroji. TSK, y rjisrojis olema 'õbiTb' öojiee CTS 
MOÄej ieft ,  saama 'noJiyqaTb;  CTaHOBHTbCH' — öoj iee  70, y r j isroj ioB võtma 
'õpsTb', jääma 'ocTSBaTbcn', minema 'HÄTH', andma 'aaBaTb', panema 'KJiacTb' 
tulema 'npnxoÄHTb' — OKOJIO 40 MOÄejieft. BojibiiiHHCTBo SCTOHCKHX rjiarojioB 
HMeeT Bce >Ke TOJibKO o^Hy MOÄejib. 

ECJIH conocTaBHTb KOHKpeTHOCTb-aõcTpaKTHOCTb 3HaqeHHH nojiHceMaHTHqe-
CKHX rjiarojioB c OCHOBHHMH npH3H3K3MH MOjxejieft npeÄJio>KeHHH, TO BbiHCHneTCH, 
qTO npH KOHKpeTHOM 3HaqeHHH B MOÄejiH npe^Jio>KeHHH COÄGP>KHTCH õojibiue 
Bcero sjieMeHTOB, B TOM qncjie (|)aKyjibT3THBHbix. NP0CT0T3 MOÄeJiH npeaJio>KeHHH 
Hepe^KO CJIV>KHT npH3H3KOM 30CTpaKTHoro 3naqeHHH rjiaroji3. BcHKoe H3MeneHHe 
3HaqeHHH r.iarojia BJieqeT 33 coõoft H H3MeHeHHe MOÄCJIH npe^Jio>KeHHH. H3Me-
HeHHe 3H3qeHHH B CTOpOHy aÕCTp 3KTHOCTH qaCTO OÕyCJIOBJIHBaeT COOTBeTCTByiO-
mne H3MeHeHHH B MoziejiH npeÄJio>KeHHH: qacTb sjieMeHTOB MoaeJiH oTnsziseT, 
onpejejieHHbie (J)aKyjibTaTHBHbie pscnpocTpsHHTejin CTSHOBHTCH 0ÖH33TejibHbiMH, 
CyÕCTHTyu,H0HHbIH KJI3CC 33MeHHeTCH OÄHHM H3 ero qjieHOB — KJI3CC0M c})OpM, 
ynpomaeTCH ynoTpeÖJienHe c})opM ^onojiHeHHH. 

B nocjieflHHx pa3,n,ejiax paöoTbi npHBOÄHTCR ToqKa 3peHHH aBTopa OTHOCH-
TejibHO ceMaHTiiqecKOH OCHOBH MO/iejieH npeÄJio^eHHH. B ocnoBe K3>KÄOH MOÄeJiH 
npeÄJio>KeHHH jie^HT no KpaftHeft Mepe oähs oöoömeHHaH CHTysunH, KOTopyio 
OTpa>K3eT CTpyKTyp3 Moaejui B CBOHX SJICMCHTSX H HX (|)opMe. B K3>KÄOH CHTYS-
UHH BblÄeJIHeTCH OÄHH HJIH HeCKOJIbKO CHTyaUHOHHblX KOMnOHeilTOB, BbinOJIHHIO-
IH.HX KOHKpeTHyiO 4)yHKHHK) H pe3 .nH3yKDUIHXCH B nOBepXHOCTHOH CTpyKType B 
BHÄe p33Hbix pscnpocTpsHHTejieft rjisrojia. Tjisrojibi MoryT oTJinqaTbcn no cHTya-
UHH ÄeÜCTBHH, HO p33JlHqHH Me^^y HHMH MOryT Bbip3>K3TbCH T3K>Ke TOJibKO B 
noBepxHOCTHofl CTpyKType. Bce K0MN0HEHTBI CHTy3ii,HH HE ÄOJIJKHH, A  B HeKOTO-
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pux cjiyqanx H HE MoryT npoHBjiHTbcn B KOHKpeTHOM npeÄJio>KeHHH. KoMno-
HeHTbi cHTyau,HH HHORÄA nepeÄaKDTCH B npeÄJio>KeHHH B BHÄe OTÄejibHbix CJIOB. 
B 3TOM cjiyqae 3H3qeHHe ueHTpajibHoro cjioBa HBJineTCH Öojiee OÕIHHM. 

OÄH3KO HeKOTOpbie H3 KOMnOHeHTOB MoryT npOHBJIHTbCH B IieHTpaJIbHOM 
cjiOBe npeÄJio>KeHHH B KsqecTBe OÄHOTO H3 sjieMeHTOB ero 3HsqeHHH, npwqeM STO 
Mo>KeT He oÕHapy>KHBaTbCH c ÄOCTaioqHoft HCHOCTbio B (|)opMe ÄanHoro cjioBa. 
3HaqeHHe TaKoro ueHTpajibHoro cjioBa HOCHT Öojiee V3KHH xapaKTep, TaK KaK 
a.ieMeHT, BKJiioqeHHbiH B 3HaqeHHe, oõbiqHo npeÄCTSBJiaeT COÕOH öojiee KOHKpeT-
Hoe noHHTHe. 4eM cjio>KHee no 3H3qgHHio rjiaro.i, TeM öojibmyio caMOCTOHTejib-
HOCTb OH HMeeT B npeÄJIOJKeHHH. 

HaKOHeu, B qeM 33KJiK>qaeTCH n0Jie3H0CTb 3JieMeHTapHbix npeÄJioweHiiH H 
opHeHTHpoBaHHbix Ha rjiaroji MOÄejien npeÄJio>KeHHH ä.HH CHHTaKcnca SCTOHCKOTO 
H3biKa? 3TH MOÄeJiH BbiCTynaiOT B KaqecTBe OCHOB npocTbix npeÄJiojKeHHft SCTOH-
CKoro H3biKa; onnpancb Ha HHX, MOÄHO Ä3Tb KOHKpeTHbie H BecbMa ToqHbie npa-
BHJI3 00pa30B3HHH pa3J!HqHbIX (|)OpM H BapH3HTOB 3CTOHCKHX npeÄJIO>KeHHH. 
riOÄOÖHbie MOÄeJiH H np3BHJI3 TpeÖyiOTCH K3K npH KOHKpeTHOM OÕyqeHHH 5I3bIKy, 
T3K H B TeXHHqeCKOM npHMeHeHHH, HSnpHMep npH 00p300TKe HH(F)OpM3II,HH. 



TYPES OF SIMPLE SENTENCES IN ESTONIAN 

Summary 

The aim of the present paper is to elucidate the structure of the Estonian 
simple sentence, determine the general patterns forming the base of the Estonian 
simple sentence and analyze the structure of the patterns in details. 

We have departed from the proposition according to which, if to consider the 
structure of the simple sentence on the level of word classes and morphological 
forms, a finite form of the verb is the centre of the sentence while its lexical 
meaning conditions the existence and forms of certain other elements of the 
sentence. Taking into account the above-said, the first part of the paper 
attempts to fix which sentence elements are conditioned by the verb in Estonian 
as well as how the elements and the verb are connected. Thus the present 
paper belongs to the Estonian verb syntax. 

The analysis of an extensive material reveals that, in addition to the 
central verb, an Estonian simple sentence may comprise complements of two 
kinds. Unbound complements are universal facultative elements which may occur 
in sentences together with the majority of verbs. Their occurrence is conditioned 
by the content of the whole sentence. As for the form of bound complements 
they are directly conditioned by the meaning of the verb. Depending on the 
verb, their presence in the sentence may be either obligatory or facultative. 

Due to that unbound complements have been discarded from further treat-
ment. Only sentences containing bound complements and called verb-governed 
simple sentences have been observed. 

When fixing the elements of the sentence an attempt has been made to 
determine what namely does the meaning of the verb condition in the case of 
a bound complement: is it a certain morphological form, or a class of different 
forms made up on the basis of a certain common grammatical-semantic marker, 
or a certain longer part of the text? In this sense bound complements in 
Estonian fail into three groups: form classes, substitution classes and clauses 
conditioned by the meaning of the verb. Form classes represent a generalization 
of the different morphological variants of a grammatical form. In Estonian 
the form classes can be divided into three groups: case forms, pre- and post-
positsional forms and infinite forms of the verb. In the form classes all fourteen 
cases of Estonian can occur but only some pre- and postpositions and most of 
the infinite forms of the verb. In the case of substitution classes there are such 
lypes of bound complements where on the basis of a certain grammatical 
meaning a certain number of morphological forms has been joined into a 
generalized class. Members of such a generalized class may be substituted for 
each other without any change in the main grammatical structure of the 
sentence or in the meaning of the central verb. 

For example, in the sentence õpetaja läks koridori 'The teacher went into 
the corridor' the illative form koridori does not belong to the relevant form 
class conditioned by the verb (a substantive in the illative) but is a member in 
the substitution class, a characteristic feature of which is intralocality (reference 
to destination of movement, to direction). The forms tänavale 'to 
the street', laua juurde 'to the table', akna alla 'under the window' 
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bemg in substitution relations, also belong to the same class. The 
concrete morphological selection in the class is conditioned by the concrele 
content of the sentence and not by the verb. It was revealed that there are 
thirteen substitution classes in the Estonian verb-governed simple sentences. 
Especially important are directionals (substitution classes referring to direction) 
and state modals (classes referring to a state or direction) as they allow us 
to shorten sentence patterns noticeably. The paper offers a detailed description 
of all these substitution classes and provides instructions for their differentiation 
by methods of structural linguistics. 

In addition to the classification of bound complements the central verb 
also requires a special analysis. Besides simple verbs in Estonian there are often 
phraseological and compound verbs in the case of which a noun or an adverb 
inseparably connected with the verb also belong to the verbal centre. As in the 
analysis of a simple sentcnce it is essential to distinguish whether a noun 
belonging to the verb is a bound complement or it forms a common centre of 
the sentence with the verb, the present paper goes into a detailed analysis of 
the categories of phraseological and compound verbs. It offers some exact 
specifications of the categories. 

The paper treats relations between the verb and its bound complements. It 
is asserted that governmental relations exist between them while under govern-
ment such syntactic governmental relations are meant where semantic features 
of the main verb or its meaning as a whole condition the grammatical form 
of the complement or its belonging to a class with a certain fixed grammatical 
feature (substitution class). In a fixed order generalized form classes, substi
tution classes and other abstract elements of the complements being in govern 
mental relations with the central verb from a verb-governed sentence pattern 
which, in its turn, is a base for a concrete simple sentence. In the limits of 
the pattern one can differentiate between obligatory and facultative elements. 
In the present paper verb-governed sentence patterns are represented in the 
form of formulae containing certain symbols. 

If to discard all facultative elements from the verb-governed sentence 
pattern and preserve only the verb and obligatory elements conditioned by it, 
the result is a sentence pattern with the minimum number of members which 
is called an elementary sentence. Elementary sentences are stiil more generalized 
structures forming the base for verb-governed sentence patterns. 

Departing from these points of view and concepts the second part of the 
present paper offers verb-governed sentence patterns and elementary sen
tences characteristic of common Estonian. As the difference in patterns depends 
on different lexical meanings of the verbs we had to fix verb-governed sentence 
patterns and elementary sentences of nearly 6000 Estonian verbs. The fact that 
in the case of polysemic verbs a different sentence pattern is connected with 
each different meaning of the verb increased the võlume of the analysis stiil 
more. All in all we had to fix about 12000 sentence patterns. 

In the course of the fixation of the sentence patterns various element 
combinations were formed and a concrete analysis carried out as regards the 
acceptability of such sentences from the point of view of their grammatical 
structure. Only context-free sentences were taken into account as in contextual 
sentences the context has a great influence on the structure of the sentence. 

The total number of different elementary sentences found in Estonian 
simple sentences is 380. In an Estonian elementary sentence there may be 0— 
4 places obligatorily conditioned by the verb. The number of elementary 
sentences with zero places is 1, 17 in the case of one place, 182 when two 
places, 170 in the case of three places and only 10 when there are four places. 

The distribution of verbs between separate elementary sentences is rather 
uneven. In the material  analyzed by the author the elementary sentence N-\-nom. 
V characterizes about 2500 verbs N l+nom. V N2-\-part. — 1300 i\ l+nom. V 
jV2-frtg,o. _ HOO, ete. Simultaneously there are elementary sentences conditioned 
by some or even one verb only. 

When adding possible facultative elements to the elementary sentence, _ the 
result is verb-governed sentence patterns. The present paper offers 1272 diffe
rent verb-governed sentence patterns forming basic structures for Estonian 
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simple sentences. Fhe distribution of verb-governed sentence patterns between 
elementary sentences is not even. One or several verb-governed sentence patterns 
may belong to one elementary sentence. No facultatively bound complements 
can be added to some elementary sentences — thus the elementary sentence is 
the only verb-governed sentence pattern. The number of places conditioned by 
the verb in verb-governed sentence patterns in Estonian reaches six. The 
three elementary sentences richest in verbs and discussed above have the 
greatest number of different verb-governed sentence patterns. 

In verb-governed sentence patterns the elements are in a neutral order. The 
emphatic order has not been taken into account as it is secondary and can be 
derived from the former. The analysis of verb-governed sentence patterns 
revealed that on the level of elementary sentences there are four different 
types of the word order in Estonian and not one (subject — verb — comple
ments) as generally held so far. The four types are the following: 

subject — finite verb form — (complement) (as in the sentence Peeter 
kustutas küünla 'Peeter put out the candle'); 

(complement) — finite verb form — subject (e. g. Peetrit  huvitab mate
maatika 'Peeter is interested in mathematics'); 

subject — finite verb form — first complement (usually object) — second 
complement (e. g. Keemik muutis vedeliku gaasiks 'The chemist changed the 
liquid into gas'); 

subject — finite verb form — second complement — first complement 
(e. g. Komitee kinnitas tähtajaks 11. novembri 'The committee fixed November 
11 as the term'). 

The selection of these main types of the word order depends on the lexical 
meaning of the verb. Thus the lexical meaning of the verb in Estonian not 
only determines the form and class of complements but also the order of the 
members of the elementary sentence. 

On the basis of verb-governed sentence patterns the paper presents some 
new rules of the object. The analyzed material indicates that the Estonian 
transitive verbs which are usually divided into two groups really fail into 
three groups as regards the object case. In addition to the verbs requiring the 
three-case object and those requiring the partitive object a third rather numerous 
group of verbs exists which under certain conditions requires the three-case 
object, while under other circumstances a partitive object should be used. Such 
verbs are, for example arstima 'to treat' juhtima 'to lead', kallama 'to pour', 
raputama 'to shake', veeretama 'to roll' (all in all 250 verbs in the author's 
material). In the case of such verbs the three-case object can be used only 
when complements expressing some result are present in the sentence. If 
such complements are absent, only the partitive object can be used. 

As a separate group sentence patterns with secondary verb forms are 
observed. An infinite form being a member of the sentence pattern has been 
considered as the verbal centre of the other verb-governed sentence pattern 
embedded into the main pattern. Several transformations occur in the con-
stituent sentence at such embedding, of which the change of the form of the 
action subject is one of the most essential ones. In such sentence patterns 
with the secondary verb form the action subject in Estonian may occur in teil 
different ways while the form of the complement is conditioned by the central 
finite verb. The secondary verb has no influence on the choice of the form. 
There are semantic relations between the secondary verb and the complement 
expressing the action subject. 

In the second part of the paper attention has been drawn to equivalence 
relations between verb-governed patterns. This allows us to substitute one 
sentence pattern for the other while the whole content of the concrete sentence 
is preserved although its form changes. On the basis of equivalence relations 
it is possible to jõin sentence patterns into more complex units. 

From the point of view of semantics and on the basis of patterns the 
Estonian verbs fail into three groups: verb groups with very general common 
semantic features characteristic of the simplest sentence patterns; single verbs 
requiring patterns which can be used with them exclusively; groups of the verbs 
close in meaning. The more general and vague are the meanings of the verb, 
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the more different sentence patterns the verb has. Thus the verb olema 'to be' 
has over 100 different patterns, saama 'to become', 'to get' over 70, the verbs 
võtma 'to take', jääma 'to remain', 'to stay' minema 'to go' andma 'to give', 
panema 'to put', tulema 'to come' almost 40 sentence patterns. Most of the Esto
nian verbs, however, have only one pattern. 

If to compare the abstractness or concreteness of the meanings of a 
polysemic verb with general features of sentence patterns, it turns out that 
in the case of the concrete meaning the sentence pattern is, as a ruie, richest 
in elements and with facultative members. 

A narrowing and simplification of a sentence pattern is often a character-
istic feature of the more abstract meaning of the verb. Any change in the 
meaning of the verb brings about a change of the verb-governed sentence 
pattern. If the meaning becomes more abstract or metaphoric changes often 
occur in the sentence pattern; some elements are left out, certain facultative 
complements become obligatory, one of the members of a substitution class 
may be substituted for the whole class, the use of the object forms is simplified. 

The final part of the paper treats upon the semantic basis of fixed sentence 
patterns. It is shown that a certain abstract action situation the components of 
which are represented in the surface structure of the sentence as various 
complements of the verb forms a base for each verb-governed sentence pattern. 
Verbs may differ in action situations. As well their difference may become 
apparent in the surface structure only. 

In conclusion: why are the elementary sentences and verb-governed sen
tence patterns fixed and characterized in the present paper essential in the 
Estonian syntax? These sentence patterns form the stock of the Estonian simple 
sentences. On their basis it is possible to formulate concrete and exact rules 
for the formation of various forms and variants of the Estonian sentences. 
Such patterns and rules are needed both in practical language teaching and 
various technical applications, such as the information processing. 
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