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Taluvalduse püsivus on keskseid küsi-
musi Balti kubermangude talupoegade 

maakasutuse, kandevõime, toimetuleku ning 
laiemalt majandusliku olukorra ja kogu-
konnasiseste suhete hindamisel. Alljärgne-
vas uuritaksegi taluperemeeste vahetumise 
määra.1 Agraarreformide elluviimist Eesti-, 
Liivi- ja Kuramaal eristab sarnastest protses-
sidest Venemaal, Poolas ja mitmel pool Saksa 
aladel, kus pärisorjusest vabastatud pereme-
hest sai kas väljaostumaksude, äralõigete vm. 
moel kohe ka oma maa omanik,2 asjaolu, et 
siin jäi vabastamise ja maa ostu vahele pikk 
ja katsumusterohke ajavahemik. Et järgnev 
artikkel eritleb arenguid nimetatud ajavahe-
mikul, siis otsesest sarnasusest eelmainitud 
aladega rääkida ei saa. 

Küsimus talude püsivusest perede käes on 
aegade jooksul köitnud mitme prominentse 

1 Juba J. Vasar pakkus toimetuleku mõõdikuna välja talude ühe perekonna valduses püsimise koefitsiendi, kuid 
seni pole seda kasutatud: J. Vasar. Teoorjuse-aja põhiprobleemidest. – Ajalooline Ajakiri 1935, nr. 3, lk. 124.

2 P. Zajončkovskij. Otmena krepostnogo prava v Rossii. Moskva, 1978; D. Schwab. Eigentum. – Geschichtliche 
Grundbegriffe. Historisches Lexicon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland. O. Brunner, W. Conze, 
R. Koselleck (Hg.), Bd. 2. Stuttgart, 1975, lk. 91–92; J. W. Hedemann. Ein Überblick über die Entfaltung des 
Privatrechts in Deutschland, Österreich, Frankreich und Schweiz. Zweiter Teil. Die Entwicklung des Boden-
rechts von der französischen Revolution bis zur Gegenwart. 1. Hälfte: Das materielle Bodenrecht. Frankfurt/
Main, 1968, lk. 11–31.

3 H. Sepp, O. Liiv, J. Vasar (toim.). Eesti majandusajalugu. I. Tartu, 1937, lk. 423, 457–458.
4 J. Vasar. Teoorjuse-aja põhiprobleemidest, lk. 127. Ta tugineb vaid Pajusi mõisa näitele. Vasara seisukohta 

kinnitab ka R. Treiali hilisem põhjalikum uurimus: R. Treial. Põltsamaa kihelkonna asustus 17.–19. sajandil. 
Diplomitöö. Juh. H. Ligi. Tartu, 1982, lisa 13.

5 H. Sepp, O. Liiv, J. Vasar (toim.). Eesti majandusajalugu. I, lk. 424.
6 A. Traat. Talurahva õiguslik olukord Liivimaal feodalismi lagunemise perioodil. Dissertatsioon juriidiliste tea-

duste kandidaadi teadusliku kraadi taotlemiseks. Tartu, 1955. Käsikiri Tartu Ülikooli raamatukogus, lk. 499.
7 Samas, lk. 484.
8 J. Kahk. Die Krise der feudalen Landwirtschaft in Estland. Tallinn, 1969, lk. 165–186; idem, Talude päriseks-

ostmise aegu. Tallinn, 1993, lk. 13–53 jt. teosed.

eesti talurahva ajaloo uurija tähelepanu. Otsa 
tegi lahti Juhan Vasar läinud sajandi kolmanda 
kümnendi keskel. Tema väitel oli taluvaldus 
„ühtlaselt väga ebastabiilne nii pärisorjuse, 
kaitseseaduse kui ka vabalepingute ajal“.3 
Pärisorjuse kaotamisele järgnenud kümnen-
ditel vahetanud talud üsna sageli peremeest,4 
kuid pankrottide arv olnud mõisati väga eri-
nev.5 Liivimaa vabastamisseadust üksikasja-
likult käsitlenud August Traat on kirjutanud, 
et vahetult selle ellurakendamisele järgnenud 
aastatel „peremehed laostusid järjest hul-
galisemalt“.6 Sellisele järeldusele jõudis ta 
arvukate oksjoniaktide põhjal, mis fikseeri-
vad „kehvemate peremeeste massilise laos-
tumise“ mõisa-, magasi- ja riigimaksude võl-
gade koorma all.7 Taluperemeeste ebakindlat 
olukorda 19. sajandi teisel veerandil käsitles 
oma töödes korduvalt ka Juhan Kahk.8 Oksjo-
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niprotokollide najal on „feodalismi kriisi“ tin-
gimustes talude käest kätte liikumist näidanud 
väljapaistev Läti uurija Melita Svarāne, kelle 
hinnangul läks Liivimaa Läti osas haamri alla 
20–45% talude peremeeste vara. Seejuures 
olid piirkondade vahel märgatavad erinevused, 
mis tulenesid nii majanduslikust arengutase-
mest kui ka mõisnike suvast.9 

Sajandi keskel rüütli- ehk eramõisates 
toimunud raharendile üleminekule on mär-
gatavalt vähem tähelepanu pööratud. Taluval-
duse püsivuse seisukohast on seda teinud vaid 
Artur Vassar, puudutades mainitud küsimust 
väga põgusalt seoses „üleminekuga mõisnik-
lik-patriarhaalselt korralt talukohtade rendi-
lepingute süsteemile“, mis olnud mõisnike 
käes „kõige tõhusam viis ja kõige püsivamalt 
mõjuv vahend“ võitluses „talurahva hulgas 
levinud vaate vastu maavaldusele kui isade 
pärandile“.10 

Taludest väljatõstmise teema on tõstata-
tud taas väga teravalt seoses talude päriseks-
ostmisega ja siinkohal lähevad eri autorite 
hinnangud lahku. Vassar on märkinud kahet-
sevalt, et puuduvad andmed, kui suur osa 
mõisniku poolt müüdud taludest läks võõra ja 
rahaka naabrimehe või kaugemalt saabunud 
enampakkuja kätte.11 Ta oletab, et arvesta-
des arvukaid kahjutasu nõudmise kohtuasju 
teistele müüdud kohtade pärast ning selle-
sisuliste individuaalsete palvekirjade hulka 
kindralkubernerile mitmekümne aasta vältel, 
oli kohast ilmajäänute protsent küllaltki suur. 
Sama küsimus huvitas ka Kahki, kes kasutas 
nii Vassari tulemusi kui ka uuris iseseisvalt 
taludest äraajamisega seotud kaebusi kind-
ralkuberneri talurahvaasjade departemangu 

ja kreisikohtute arhiivide põhjal. Raamatus 
„Talude päriseksostmise aegu“ nendib Kahk 
küll esmalt, et talude päriseksostmine oli 
talupoegadele suureks katsumusteajaks, sest 
„küllalt sageli“ ei suutnud senised peremehed 
oma talusid välja osta ja pidid oma esivane-
mate kodust lahkuma, kuid käsitluse edene-
des märgib ta, et Vassari andmeil kaotasid 
Tartu- ja Võrumaal aastail 1858–1889 oma 
koha kuus protsenti peremehi, mis lubavat 
kokkuvõtvalt väita, et „suur enamus talupere-
mehi“ suutis oma talud neil aastail siiski säili-
tada.12 Tegelikult Vassar sellist väidet ei esita, 
vaid hoopis manitseb kohtu- ja ametiasutusi 
nimetatud eksmissioonijuhtumite arvu põhjal 
tegema järeldusi üksnes oma kohtadelt välja 
aetud talupoegade ühe protestivormi dünaa-
mika kohta, sest kaebuste hulk ei näita välja-
tõstmiste arvu, vaid iseloomustab talurahva 
vastupanu intensiivsust. 

Ilmselt põhiliselt Kahki ja Vassari töö-
dele tuginedes on ka Ea Jansen arvanud, 
et maade „mõisastamisest ja pillutamisest 
hoolimata oli ostjate põhiosa elanud põlvest 
põlve samas talus“.13 Küsimust talupidajate 
sagedasest vahetumisest autor isegi kordagi ei 
maini oma eesti peremehe „koondportrees“, 
mis lahkab talunike kihi eluilma eri tahke 
pea saja aasta vältel valgustussajandi lõpust 
venestusajani. Ka rahva ajalooteadvuses on 
üsna juurdunud arusaam, et Eestis püsisid 
talud ühe pere käes kaua. Kõnealune 
arvamus peab kindlasti paika eestikeelse 
Liivimaa kroonutalude kohta, mille käekäiku 
19. sajandi teisel poolel olen jälginud oma 
varasemates töödes.14 Seevastu eramõisate 
puhul olen selle väite üldkehtivuse vastusta-

9 M. Svarāne. Saimnieks un kalps Kurzemē un Vidzemē XIX gadsimta vidū. Rīga, 1971, lk. 73–74.
10 A. Vassar. Eesti talurahva vaated maavaldusele XIX sajandi teisel poolel. – Eesti talurahva sotsiaalseid vaateid 

XIX sajandil. Tallinn, 1977, lk. 142–146.
11 Samas, lk. 141–142.
12 J. Kahk. Talude päriseksostmise..., lk. 82, 87. Täiesti suvaline on Kahki baltisaksa statistikult Jung-Stillingilt 

võetud näide, et aastail 1864–1868 ütles ainult 0,5% peremehi oma koha liiga kõrge rendi tõttu üles: J. Kahk. 
Die baltischen Agrarreformen Mitte des 19. Jahrhunderts in neuer historischer Perspektive. – Eesti TA Toime-
tised. Ühiskonnateadused, 1991, nr. 4, lk. 339.

13 E. Jansen. Eestlane muutuvas ajas: seisusühiskonnast kodanikuühiskonda. Tartu, 2007, lk. 295. 
14 K. Lust. Taludest väljatõstmisest eestikeelse Liivimaa kroonukülas 19. sajandil. – Eesti Ajalooarhiivi Toime-

tised 14 (21). Tartu, 2006, lk. 256–278; idem, Pärisorjast päriskohaomanikuks: talurahva emantsipatsioon 
eestikeelse Liivimaa kroonukülas 1819–1915. Tartu, 2005; idem, Uuenev Saaremaa kroonuküla (1841–1919) 
(Eesti Ajalooarhiivi Toimetised 10 (17)), Tartu, 2003.
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nud mulgi rännet vaatlevas uurimuses.15 See 
seisukoht polnud ennegi täiesti tundmata – 
ka mõisnikud leidsid, et rendikohtade pere-
mehed vahetusid sageli.16 Samuti fikseerivad 
arvukad kohaloolised uurimused perede tallu 
tuleku ja sealt mineku.17

Käesoleva kirjatüki eesmärk on indivi-
duaalandmetele tuginedes kvantitatiivselt 
hinnata talude püsivust ajavahemikul, mil 
maad vapustasid rängad näljahädad ning 
talu ja mõisa suhetes toimusid põhjalikud 
ümberkorraldused. Käsitluse põhiosa jagu-
neb kaheks, neist esimene keskendub 1840. 
aastate agraarkriisile, teine aga ümberkorral-
dustele – teotöö asendamisele raharendiga 
ja talupoegliku väikemaaomandi tekkele. 
Muidugi vahetus peremehi ka muutusteva-
helisel ajal. Eramõisates kaasnes raharendile 
üleminekuga talumaade ulatuslik mõisasta-
mine kvoodi- ja kuuendikumaa nime all ning 
seetõttu kaotasid paljud oma koha.18 Alljärg-
nevas aga seda teemat ei puudutata, sest see 
vajab eraldi põhjalikku vaatlust. Ajalookirju-
tuses on korduvalt rõhutatud, et väikese Eesti 
eri piirkondade vahel olid suured erinevused. 
Siinkohal uuritakse, kas vahed ilmnesid ka 
taluvalduse püsivuses ja kas need lahknevused 
olid regionaalse,19 lokaalse või individuaalse 
iseloomuga. Samuti huvitab uute peremeeste 
paikkondlik ja sotsiaalne päritolu. 

Artikli ajaliste raamide seadmisel on läh-
tutud senisest uurimisseisust, siinse käsitluse 
temaatilisest rõhuasetusest ja allikate kätte-
saadavusest. Kuna ka selle töö raames läbi 
vaadatud arhiivimaterjal ei anna alust kum-
mutada väidet, et vabastamisele järgnenud 
paaril aastakümnel käisid talud sageli käest 
kätte, algab teemaarendus 1840. aastate näl-
jakriisiga. Lõpeb see 1889. aastaga, mil Lõu-
na-Eestis talumaa müük hakkas lõpusirgele 
jõudma. 1889. aasta valimine ajaliseks piiriks 
johtub asjaolust, et kuni selle ajani on Lõu-
na-Eesti talude ostu-müügitehingud kinnis-
tusürikute raamatute põhjal hõlpsasti jälgita-
vad, seevastu 1889. aastale järgnenud ostust 
tervikpildi saamine on materjali pihustatuse 
tõttu märksa aeganõudvam ja tülikam. Päri-
seksost ei tähenda, et talupidajate asendu-
mine uute ostjatega lakanuks, kuid kui palju 
ja kus seda ette tuli, on teadmata, sest päri-
seks ostetud kohtade edasist käekäiku pole 
Eestis sellest aspektist üldse uuritud. Käes-
oleva artikli huviväljast jääb nimetatud teema 
aga kõrvale, kuna peremeeste vahetumist 
jälgitakse mõisa ja talu suhete vaatepunktist. 
Sõnapaar „esivanemate talu“ on laialt kasu-
tusel nii argi- kui teaduskäibes, siinkohal 
tähistab see vähemalt kaks põlve ehk umbes 
60 aastat ühe pere20 valduses olnu kohta. 

Artikkel rajaneb kuue kihelkonna mater-

15 K. Lust. Mulgi hädaoht ehk kuidas mulgid võõrsil talusid päriseks ostsid (kuni 1889). – Tuna 2014, nr. 3,  
lk. 44-63. 

16 A. Vassar. Eesti talurahva vaated, lk. 134.
17 Vt. nt. K. Kask (toim.). Lau küla lood. [Alu], 2014; R. Talvoja. Lähtru vald Läänemaal. Juuru, 2005; M. Kindel 

(koost.). Kolgaküla. Tallinn, 2008. 
18 M. Laur, K. Lust, P. Pirsko, Ü. Tarkiainen. Talude päriseksostmine Pärnumaa andmestiku põhjal. Tartu, 2014, 

lk. 73.
19 Valitud kihelkonnad iseloomustavad eri regioone: Saarde esindab Metsamaad (Saarde kihelkonna kogu maaval-

dusest oli metsa ja soode all üle 90%), Helme Mulgimaad, Sangaste Lõuna-Tartumaad, Jämaja Lääne-Saa-
remaad ja Martna Läänemaad. Viljandi moodustab üleminekuala maakonna majanduslikult mahajäänuma 
põhjapoolse ja arenenuma lõunapoolse osa vahel.

20 Siinses käsitluses loetakse talu sama pere kätte jäänuks, kui see on läinud isalt pojale, vennale või pojapojale, 
koduväile, kasulastele või lesestunud perenaise uuele mehele. Sestap on väga oluline kasutada personaal-
raamatuid, kust selguvad sugulussidemed. Mõistagi ei tähenda talu minek näiteks venna või koduväi kätte, 
et see toimunuks endise peremehe soovil – see võis olla senise peremehe pankrotistumise tulem või napsas 
rahakam koduväi ostes koha ära. Uusna Laane vana peremehe Hans Meisteri käsi käis kurvalt. Viljandi mõisas 
sündinud, kuid Patkülas 1850. aastast üht mõisamaatalu pidanud Jüri Suits ostis päriseks oma äia talu ja tõstis 
tolle vallavanema sõnul „sigade sekka magama“. (EAA, f. 3734, n. 1, s. 2, l. 36p, Uusna vallakohtu protokoll, 
15.6.1867). Eakate ja töövõimetute vanemate põli polnud noorte peremeeste käe all ilmselt pahatihti kiita. 
Seda kinnitavad korduvad elatise nõuded laste vastu jm. Leskperenaise kosinud võõrasisa ja laste ehk talu 
pärijate suhted võisid kujuneda väga teravaks (vt. nt. EAA, f. 3988, n. 1, s. 2, l. 23-23p, Pati vallakohtu pro-
tokoll, 30.11.1859). Mehe soov talu kasulaste käest üle lüüa tõi tüli majja. Väike-Lähtru Sepa talu perenaine } 
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jalil. Tähelepanu keskmes on majanduslikult 
edenenuma Lõuna-Eesti neli kihelkonda 
(Helme, Sangaste, Saarde ja Viljandi), mida 
võrreldakse nii loodusolude kui ka majan-
dusliku arengu poolest hoopis teistsuguste 
aladega – Martnaga Läänemaal ja Jämajaga 
Saaremaal. Ükski kihelkond, isegi nii suur 
nagu Helme või Viljandi, polnud piisavalt 
mitmekesine, et ainult selle materjali põhjal 
üldistusi teha. 

Valitud kihelkonnad erinesid üksteisest 
nii looduslike kui ka sotsiaalmajanduslike 
olude (sh. kõrvalelatusalade, nagu kalandus 
ja metsandus) tähtsuse poolest, samuti kul-
gesid erinevas tempos asustuse ja rahvastiku 
kasv.21 Saardes oli rändebilanss positiivne, 
Helmes ja Viljandis negatiivne; Sangastes 
ületas väljaränne sisserännet kuni 1870-nda-
teni, mil need tasakaalustusid, 1880-ndail oli 
tulijaid ametlikel andmeil juba pisut rohkem. 
Saardes andsid tooni suurtalud (väärtusega 
üle 20 taalri), Jämajas ei andnud paljud maja-
pidamised korraliku talu mõõtugi välja (s. t. 
põllumaad oli alla kolme tiinu) ning suurta-
lud puudusid. Kui Helme peremehed rühki-
sid agrokultuuriliste uuenduste rakendamisel 
esirinnas ning tootmist kohandades pidasid 
silmas turunõudlust, siis Jämaja kirikumõi-
sas polnud sel ajal väidetavalt tundmatu isegi 
kaheväljasüsteem – iga aasta puhkas pool 
põllupinda kesa all.22 Saaremaa looduslikud 
olud soodustasid endise harimisviisi ja põllu-
majandusliku korralduse säilimist. Uuritavate 

mõisate seas leidub nii hiigelmõõtu valdusi 
(Sangaste kuulus suurimate eramõisate hulka 
Eestis) kui ka pisikesi kiriku- ja eramõisaid, 
nii varakult raharendile üle läinuid kui ka 
alles 1860. aastate keskel sellesse etappi jõud-
nuid. Kui Leebiku ja Ala seisid talude müügis 
esirinnas kogu Eesti mastaabis, siis Restus, 
Voltveti-Kärsus ja Olbrükis alustati sellega 
alles 1880. aastatel ning kirikumõisates sea-
dus talusid müüa ei lubanudki. Mõisnike seas 
oli nii tähelepanuväärselt vastutulelikke här-
rasid kui ka jõhkrusega rahva mällu sööbinud 
tegelasi, nii konservatiivseid aadlipoliitikuid 
kui ka vastasleeri esindajaid ning üks matsi 
soost suurmaaomanik (Mats Erdell). Kroo-
numõisad tulevad kõneks peamiselt ainult 
käsitluse esimeses, näljahäda puudutavas 
osas, raharendi ja talude ostu puhul pere-
meeste vahetumist üldjuhul ei esinenud, mis-
tõttu nad artikli küsimusepüstitusest johtuvalt 
lähemat huvi ei paku.

Allikad

Talurahva ajaloo uurijad on üritanud talude 
püsivust hinnata kaudselt, enamasti üksikute 
kaasuste põhjal, ning on vältinud individuaal-
andmete massilist kasutamist nii allikate kül-
luse kui ka materjali kogumise ja analüüsi 
tohutu töömahukuse tõttu. Siin on seevastu 
võetud talupidajate väljaselgitamisel aluseks 
EELK koguduste personaal- ja meetrikaraa-
matud, 8. ja 9. hingerevisjon,23 ümberkirju-

}  Tiina Grostein kaebas vallakohtus: „Aga nüüd ma ennam omma selle teise mehhega Mart Grosteniga ei woi 
ennam ühhes ellada, sest ta mind hirmsaste wihhab ja riitlep ja luppab mind surmada ja tappa, ja issi tahhap 
se maia perremees olla, ja aaiada mind ärra, ja ei woi mind ennam silmaga nähha. (Ja minno lapsi kelle issaks 
ja hoolekandjaks ta tuli, haop ta hirmsaste ja kässib omma silma eest minna, kus tahhap.)“ (EAA, f. 2600, n. 1, 
s. 99, vallakohtu protokoll, 10.3.1872). Talu ostis 1885. a. hoopis üks teine kohalik mees, Karl Landsmann. 

21 Viljandimaal oli rahvastiku juurdekasv aastail 1821–1862 73,5%, Pärnumaal 32,8%: J. Kahk. Talude päriseks-
ostmise, lk. 53.

22 V. Klooster. Jämaja ja Anseküla asustus XVI sajandi lõpust XIX sajandi keskpaigani. Diplomitöö. Juh. H. Ligi. 
Tartu, 1980, lk. 79. Sõrve maad suviviljadele ei sobinud. Sajandi teisel poolel levis kartulikasvatus, see oli ka 
ainus põllukultuur, mida sõrulased müügiks kasvatasid. (Saaremaa. Maateaduslik, majanduslik ja ajalooline 
kirjeldus. Tartu, 1934, lk. 433). 

23 EAA, f. 1864 ja 1865. Hingerevisjonid on asustus- ja perekonnaloo uurijate lemmikallikas; nende alusel koostati 
Nõukogude ajal ja hiljemgi paljude kihelkondade kohta üliõpilastöid ning saadud tulemused on osaliselt 
jõudnud ka teaduskäibesse. Sellised revisjonid sobisid pärisorise sunnismaise rahvastiku registreerimiseks, 
kuid mida liikuvam oli elanikkond, seda keerulisemaks ja aeganõudvamaks kujunes muutuste kirjeldamine. 
Aadu Must on manitsenud ettevaatusele 8.–10. revisjoni protokollide kasutamisel ning hinnanud mitteusal-
dusväärseks majapidamiste arvu ja taluperede koosseisu ning selle liikmete sotsiaalse seisundi ja sotsiaalse 
mobiilsuse kohta esitatud andmed. Vallasisene rahvastiku mehaaniline liikumine leiab harva kajastamist }
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tuslehed, rendilepingud ja nende kinnitamise 
raamatud,24 ostu-müügilepingud,25 vakuraa-
matud, valla- ja kihelkonnakohtuprotokollid, 
vallaelanike nimekirjad ja magasiraamatud 
ning tiinumaksuankeedid.26 Lõuna-Eesti 
ja Saaremaa on autorile tema varasemalt 
uurijateelt tuttavad paigad, Põhja-Eesti 
materjali õpetas tundma ning oma kodukandi 
pärimust jagas lahkelt Rait Talvoja, kellele 
kuulub autori eriline tänu.

Valitud kihelkonnad ei ole eri tüüpi allika-
tega ühtlaselt kaetud, suhteliselt rohkem lei-
dub neid Helme ja Saarde kohta, lünklikum 
on teave Viljandi ning üsna fragmentaarne 
Jämaja ja Sangaste puhul.27 Viimane sai aga 
kaasatud seetõttu, et on asustus- ja rahvasti-
kuloos juba suhteliselt rohkem tähelepanu 
pälvinud,28 kihelkond asub Mulgi- ja Võrumaa 
vahel ning sarnanes mitmes olulises aspektis 

kogu Lõuna-Tartumaaga, samuti paiknes ta 
(1830).–1840. aastatel näljahäda epitsentris. 
Ülalloetletud allikad on artikli uurimisüles-
ande lahendamiseks usaldusväärsed, kuid 
analüüsi komplitseerib andmete katkendlikkus 
ja raskused peremeeste liigitamisel endisteks, 
kohalikeks ja sisserändajateks.29 

Nimetan mõnda probleemi. Paljudes 
revisjonides on peremees märkimata või 
pole hingekirjad üldse säilinud, rendilepin-
gutega on katmata pikki ajavahemikke ja 
mitu mõisat. Ebamõistlikult suurt ajakulu 
tekitas maakorraldustööde käigus taluni-
mede muutumine ja talude kadumine ning 
uute teke Martna kihelkonnas, Olbrükis 
ning teatud määral ka Viljandi ja Sangaste 
mõisas ning nii pole suudetud osade talude 
käekäiku järjepidevalt läbi viie aastakümne 
jälgida. Kõigi kuue kihelkonna andmed pole 

} (ei kirjutata ühe talu alt teise alla) ning märgitakse ühtsena mitmeks majapidamiseks jagunenud talusid. 
(A. Must. Eestlaste perekonnaloo allikad. Tartu, 2000, lk. 146–154). Must tunneb hästi Tori materjali ning 
on osanud tuua hingerevisjonide puuduste kohta ridamisi efektseid näiteid. Peremeestest Must aga otsesõnu 
juttu ei tee ja need andmed näivad siinkirjutaja arvates – kui nad on esitatud – enamasti usaldusväärsed. 
Siinses töös kasutatakse revisjone peremeeste kindlakstegemisel väga vähe, põhiliselt on see info saadud 
muude ülalloetletud allikate kombineerimisel. Küll aga ilmnes Lõuna-Eesti hingekirjade võrdlemisel 1851. a. 
alustatud personaalraamatute ja 1853. a. rendilepingutega, et 1850. a. revisjonis kirjas olevad peremehed on 
ka tõepoolest talu pidanud. 

24 Kihelkonnakohtute toimikud, EAA, f. 895, n. 1, s. 43–54; f. 924, n. 1, s. 32–47; f. 931, n. 1, s. 29, 30, 33, 34, 
39, 42–43, 46–49, 51, 52a; f. 932, n.1, s. 38, 39, 41–46, 6433; f. 934, n. 1, s. 6–14; f. 972, n. 1, s. 292–294, 296; 
Saaremaa talurahvaasjade komissari toimikud, f. 374, n. 1, s. 2117, 2126, 2129; Martna kihelkonna talude 
lepingud, f. 69.

25 Lepingud Tartu ja Pärnu-Viljandi kinnistuameti ürikuteraamatutes (EAA, f. 2381, n. 1, s. 1216–1253; f. 3760, 
n. 1, s. 119–131 ja s. 7313–7341) ja Eestimaa Maakrediidiseltsi laenutoimikutes (EAA, f. 2486, n. 1, s. 2242-
2261).

26 EAA, f. 1427, n. 1, s. 218 (Sangaste) ja s. 194 (Helme).
27 Kõrvale jäävad Tali, mis eraldati Jäärjast 1861; Jõesse, mis 1840 likvideeriti ning mille maad jagati Sinalepa ja 

Võnnu vahel; Viljandi kihelkonna kroonumõisad Vana-Tänassilma, Välgita ja Väike-Kõpu, kus muutusi oli 
vähe; samuti Helme kihelkonnas asunud Taagepera, mille kohta allikad on katkendlikud. 

28 J. Kahk, H. Uibu. O sotsial’noj strukture i mobil’nosti èstonskogo krest’janstva v pervoj polovine XIX veka. 
Tallinn, 1980; G. Troska. Asustuse arengust Sangaste mõisavalla alal. – Eesti NSV TA Toimetised. Ühiskon-
nateadused, 1987, nr. 2, lk. 145–159; P. Pirsko. Migracija krest’janstva prihoda Sangaste v konce XVIII–XIX 
vv. (1782–1881 gg.). – Uurimusi Läänemeremaade ajaloost (Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised nr 832). Tartu, 
1988, lk. 40–50; P. Pirsko. Sangastest Samaarasse ja Siberisse. – Bergid ja Sangaste. Lehekülgi Sangaste kihel-
konna ajaloost. Tartu, 1994, lk. 80–90.

29 Artikli eesmärk on selgitada, kas ja milliseid muutusi peremeeste seas tõid kaasa näljakriisid, raharendile 
üleminek ja talude päriseksostmine. Sellisest probleemiseadest lähtutakse ka peremeeste liigitamisel. „Endi-
sed“ on need, kes pidasid talu nii enne kui ka pärast nimetatud sündmusi, sh. määratletakse endistena leskede 
ja peretütarde kosilased, kuna talu jäi naisliinis senise pere valdusse. „Kohalikud“ on uuritavale sündmusele 
vahetult eelnenud aastatel samas mõisas resp. vallas elanud isikud, sõltumata sellest, kus neist keegi oli sün-
dinud või vahepeal, enne valda tulekut, elanud. Eelöeldust järeldub, et uustulnukateks loetakse vaid neid, kes 
on saabunud valda käsiteldavate sündmuste eel ja ajal ning kelle tulekut saab seostada nende sündmustega. 
Artikli fookuses pole ränne, vaid küsimus sellest, kes asusid lahkujate asemel talu pidama, kas uued valiti oma 
valla inimeste (sõltumata nende sünnikohast) või võõraste seast. Sisserändajate päritolu valla määratlemise 
kohta vt. K. Lust. Mulgi hädaoht, lk. 46 ja allmärkus 15.
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omavahel täiel määral võrreldavad. Näi-
teks Jämaja, Sangaste ja Saarde kihelkonna 
peremeeste kohta puuduvad andmed 1840. 
aastate alguse seisuga, mis oleks hädavajalik 
eristamaks näljahäda ja toetuslaenude õien-
damise alguse aega 1830. aastate teisest poo-
lest, mil peremehed vähemasti Lõuna-Eestis 
sageli vahetusid. Jämajas pole see aga olu-
line, sest 8. ja 9. revisjoni vahelisel ajal väga 
märgatavaid muutusi talupidajate seas ei 
toimunud ning näljahäda talude ulatuslikku 
pankrotistumist ei põhjustanud. Saarde ja 
Sangaste puhul on nimetatud kahe revisjoni 
vahele jääva perioodi kohta käivaid andmeid 
võimalusel „tihendatud“ personaalraamatute 
ning sünni- ja surmameetrikate abil. Helme ja 
Viljandi (v. a. Kõpu) kihelkonnas 1841.–1842. 
aastal talu pidanud meeste nimed pärinevad 
personaalraamatutest. Martnas saab priini-
mede paneku aegseid peremeeste nimesid 
võrrelda 1847. aastal alustatud (ning 1860. 
aastal lõpetatud) personaalraamatus ja 1850. 
aasta revisjonikirjades leiduvatega: mõlemas 
allikas on peremeeste eristamine muust rah-
vast kahjuks ebajärjekindel.30 Dokumentidest 

on raskesti tuvastatav täpne raharendile üle-
mineku aeg ning keerukas on talude ostuga 
seotud rände väljaselgitamine, sest kohati jäi 
arhiiviallikatest selgusetuks eelnenud rent-
niku nimi31 ning ostutehingute sõlmimine oli 
pikaajaline protsess – ostu-müügilepingute 
allkirjastamisele eelnes tingimise ja kokku-
lepete tegemise aeg.32 Nii paigutuvad ilm-
selt mitmedki sisserännanud päriseksostjad 
„endiste“ peremeeste hulka, kuigi nad olid 
saabunud valda33 ostukaupa tegema.

Jääda või lahkuda? Õiguslik taust

Selles küsimuses oli mõisnikul hoopis rohkem 
võimalust oma tahet läbi suruda kui talume-
hel. Vabastamisseadused keelasid rentnikul 
talu raudvara kahjustada, talumajapidamist 
ja -hooneid laokile jätta, müüa heina, õlgi 
või põhku ja loata metsa raiuda ning nõudsid 
lepinguliste kohustuste34 täitmist. Eramõi-
sates ei piisanud talus püsimiseks seadusega 
ette kirjutatud ja mõisniku esitatud renditin-
gimuste hoolikast järgimisest, ehkki juba see 
võis kujuneda väga pingutavaks või suisa üle 

30 Revisjoni ja personaalraamatu andmete lahknevuse korral on eelistatud viimaseid.
31 Luterlikes piirkondades on rendilepingutega katmata tühimikke täidetud meetrikaandmetega – ostja laste 

sünnikannete põhjal võib järeldada, kas mees oli olnud endine rentnik või kust ta oli tulnud. Sellise meetodi 
rakendamine on aga komplitseeritud, kui ostuprotsess venis pikaks (selle kohta vt. järgmine allmärkus). 

32 Üsna tavapärane oli see, et mõisnik pani rendilepingute lõppedes vm. põhjusel suure hulga või enamiku talusid 
korraga müüki, andes sellest rentnikele vallakohtu kaudu teada, ostulepingute sõlmimiseni jõuti aga vähehaaval 
mitme aasta vältel (Vana-Võidu, Jäärja, Karula, Tõlliste jm.). Ostukokkuleppeid võidi mõnikord sõlmida aastaid 
enne ostu-müügilepinguid. Lota kohta vt. K. Lust. Mulgi hädaoht, allmärkus 39. Sama juhtus ka Uusnas, kus 
1863–1864 aeti rentnikud välja ja taludesse pandi ostjad, kuid ostukontrahid sõlmiti paar-kolm aastat hiljem 
(väljatõstmise kohta vt. EAA, f. 3734, n. 1, s. 1). Kinnistamine on mõnikord viibinud isegi aastakümneid, 
nt. Keenis ligi 30 aastat (T. Rosenberg. Talude päriseksostmine Sangaste kihelkonnas. – Künnivaod. Tartu, 
2013, lk. 202–203). Kuna Keeni lepingud olid kihelkonnakohtus üle vaadatud ja seadusega kooskõlalisteks 
tunnistatud, käsitletakse selle valla peremehi pärast ostutehingu sooritamist ostjatena (ostuaega vt.: samas, 
lk. 202). Teine erand tehakse Sangaste mõisa puhul, ka siin määratletakse ostukohtadena vakutalud, mis olid 
1881. aastaks ostetud, kuid mille kinnistamiseni kreisikohtus 1889. aastaks polnud jõutud. Kõigil ülejäänud 
juhtudel on ostutalud vakutalud, mille ostu-müügilepingud olid 1889. aasta seisuga kreisikohtus kinnitatud. 
Alles kohtulik korroboratsioon e. vastav sissekanne ostu-müügilepingu kohta kinnistusraamatusse andis nii 
kroonu- kui ka eramõisate talupoegadele täieliku õigusliku võimu päriseksostetud talu üle.

 Omapärane on Puka juhtum, kus mõisnik pani osa talusid müüki 1865 ja „kõik kohad“ 1866 ning kohe teatas 
oma ostusoovist ainult Raudsepa peremees (ta ostis talu 1877. aastal päriseks). Iseäralikuks muudab loo 
ostmise viis: neli peremeest, kes 1866 käsiraha sisse maksid, jäid esimesed viis aastat rentnikuks, makstes 
raharenti ning tehes lisaks mõisale tegu, lõigates üheksa vakamaad vilja, tehes hakk heina, 8 sõnnikuveo- ja 
15 rehepeksupäeva ning võttes mõisanurmel kartulit. Viie aasta möödumisel tuli tasuda pool ostuhinnast. 
(EAA, f. 3648, n. 1, s. 1, l. 27p, 31p, 32p, vallakohtu protokollid, 23.7.1865, 23.7. ja 1.9.1866).

33 Võrrelda saab valda tuleku aega (kui see personaalraamatust laste sünnikannetest või ümberkirjutuslehtedest 
nähtub) ja lepingu daatumit.

34 Kirjalikke lepinguid ei sõlmitud. Suulise ja kirjaliku kontrahti kohta vt. Eestima Tallorahwa Kässo-Ramat. 
Tallinn, 1816 (ETS 1816) § 195–196; Lihwlandi-ma Tallorahwa Seädus. Tartu, 1820 (LTS 1819) §480.
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jõu käivaks. Rendikokkulepped sõlmiti väga 
lühikeseks ajaks, alles 1849. ja 1856. aasta 
reformid sätestasid lepingu kehtivuseks mini-
maalselt kuus aastat,35 kuid kirikumõisates ja 
vahel ka mõnel pool mujal on kontrahte teh-
tud ka 12 aasta peale. 

Erinevalt eramõisatest oli kroonumõisa-
tes peremehel või tema pärijatel hoolsa maja-
pidamise korral eesõigus rendilepingut uuen-
dada. Senati 10. märtsi 1869. aasta ukaasiga 
viidi kroonutalud põlisrendile.36 Peremees-
tele välja jagatud reguleerimisaktidesse üles 
tähendatud tingimuste järgi sai peremehe 
välja tõsta ja rendikoha tema pärijatele või 
sugulastele edasi anda, „kui talukoha pere-
mehel maksmata jäänud krunti-intresside 
völg nii kõrgeks peaks kasvama, et aasta ren-
diga ühetasa läheb ja völa pikema viibimise 
pärast öigel ajal ja seatud viisil luba ei ole 
palutud, ja kui köik völatasumisse tagasun-
dimiseks katsutud politseilikud ettevötmised 
asjata näitavad olema“.37 Pärijate keeldumise 
korral müüdi talu enampakkumise korras 
soovijaile samast vallast. Enampakkumisi uue 
peremehe leidmiseks tuli ette väga harva.38 

Kuni raharendile üleminekuni oli kroo-
nuvaldustes mõisavalitsuse kohus leida lah-
kuva või välja tõstetud peremehe asemele 
uus, kuid see otsus sündis koostöös vallaga, 
kelle arvamus võis osutuda otsustavaks.39 

Kui sajandi keskel hakkasid talud raharenti 
otse kroonule maksma, piirdus mõisa sõna-
õigus uue peremehe määramisel sellega, et 

mõisavalitsus saatis vallakohtu esitatud taot-
luse uue peremehe tallu panemiseks koos 
omapoolse arvamusega kandidaadi kohta 
ringkonnavalitsusele ja hiljem kubermangu 
kroonuvarade valitsusele heakskiitmiseks.40 

Kohale kinnitasid veel mõnda aega mõisa-
valitsus ja vallakohus mõlemad.41 Uute pere-
meeste valikul olid eelistatud oma valla „usal-
dusväärsed“ talumehed,42 tulija võis määrata 
lahkuv peremees ise või on selleks saanud 
tema võlgade käendaja.43 

Eramõisates seadused taluperemeestele 
säherdust kaitset ei pakkunud ja tallu eda-
sijäämine sõltus mõisniku suvast, kuid see ei 
välistanud juhtumeid, kus talu on liikunud ka 
talumeeste omavahelisel kokkuleppel, millele 
mõisnik on oma nõusoleku andnud.44 

Vabastamisseadused nägid ette, et kui 
kumbki pool rendikokkuleppest ei tagane, 
pikeneb see Eestimaal esimesel korral ühe 
(§204) ja Liivimaal kolme aasta võrra (§491). 
Sama sätestasid 1849. ja 1856. aasta regulatii-
vid (LTS 1860 §215; ETS 1856 §67). Nii 1816. 
ja 1819. aasta seadus kui ka sajandi keskpaiga 
talurahvaseadused määrasid, et rentniku 
surma korral tehing tühistub jooksva ren-
diaasta möödudes. Kui aga rendilepingud (kir-
jalikus vormis muutusid need kohustuslikuks 
Liivimaal 1853. ja Eestimaal 1859. aastal) sisal-
dasid pärimist puudutava punkti, langes koht 
pärijale. Üldjuhul on talu pärinud pere liige. 

Talust lahkumine resp. uue peremehe tulek 
ei olnud ilmtingimata seotud uuest lepingust 

35 Eestimaa Talorahva Seadus. Tallinn, 1858 (ETS 1856) § 65, Lihwlandi Talorahwa Säädüse-raamat. Tartu, 1863 
(LTS 1860) §119. 

36 Polnoe Sobranie Zakonov (PSZ) I, T. XVI, nr. 14 643.
37 LVVA, 77. f., 5. apr., 65. l.
38 Vt. nt. EAA, f. 2563, n. 1, s. 15, l. 110, Lümanda vallakohtu protokoll, 24.3.1876.
39 EAA, f. 2563, n. 1, s. 13, l. 16p–18, l. 38p–39, Lümanda vallakohtu protokollid, 9. ja 16.11.1846, 22.12.1851; 

EAA, f. 555, n. 1, s. 483, Tamse vallakohtu protokoll, 21.2.1848.
40 K. Lust. Taludest väljatõstmisest, lk. 261.
41 EAA, f. 3988, n. 1, s. 2, l. 26, Pati vallakohtu protokoll, 2.5.1855, f. 2563, n. 1, s. 14, l. 25p, Lümanda vallakohtu 

protokoll, 6.2.1860.
42 EAA, f. 555, n. 1, s. 511, Balti Riigivarade Valitsus Kuressaare ringkonna inspektorile, 14.4.1866.
43 EAA, f. 2563, n. 1, s. 15, l. 3–3p, 9p, 98, Lümanda vallakohtu protokollid, 9.2. ja 22.3.1868, 23.1.1876; EAA, 

f. 1134, n. 1, s. 3, l. 91, Avinurme vallakohtu protokoll, 5.3.1854; samas, s. 4, l. 41p, 99p, Avinurme vallakohtu 
protokollid, 28.3.1858 ja 26.10.1862. 

44 Nt. Jäärjas (EAA, f. 1151, n. 1, s. 1, vallakohtu protokollid 1860–1862). 1867. a. aprillis jättis Tõnis Kõrna Karula 
mõisa Ligu koha koos inventariga sulasele Juhan Uhale (sünd. 1844), kes 1871. a. nais Tõnise lesestunud õe 
Ellu (sünd. 1828) (EAA, f. 3438, n. 1, s. 3, l. 6, vallakohtu protokoll, 5.4.1867). Viro talu kohta vt. samas, l. 4. 
Vt. ka EAA, f. 2558, n. 1, s. 12, l. 44, l. 72p, Laimjala vallakohtu protokollid, 24.10.1874, 28.11.1881.
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ilma jäämisega, „väljatõukamisega“ või vae-
sumisega, sest osa talunikke otsis omale ise 
kas parema või jõukohasema koha, pererah-
vast räsisid haigused ja nende karja laasta-
sid loomataudid, majapidamist võis tabada 
mõni õnnetus, pere võis kaotada perepea või 
hääbuda tööjõuliste meesliikmete puudusel. 
Siinkohal tasub meeles pidada, et demograa-
filisele üleminekule eelnenud ajal jõudsid 
täisikka tavaliselt vähem kui pooled lapsed. 

Lihtsat vastust pole ka küsimusele, kas 
peremees üldse soovis oma kohta edasi 
pidada. Senisest kirjandusest on teada, kuidas 
mõisnik vahel lausa vägisi sundis peremehi 
talusid vastu võtma45 ja kuidas rentnikud kol-
lektiivselt kohti üles ütlesid,46 keeldusid edasi 
tegemast teoorjust seniste vakuraamatute järgi 
või sõlmimast uusi rendilepinguid,47 üritades 
mõisnikelt sel moel omale vastuvõetavamaid 
ja jõukohasemaid tingimusi välja kaubelda. 
Teisalt on teada, et soodsates tingimustes oli 
talude sama pere käes püsimise koefitsient 
kõrge ning kohtu- ja valitsusasutuste arhiivid 
dokumenteerivad talupoegade arvukaid palve-
kirju, kaebusi ja vastuhakke kohtadelt äraaja-
mise pärast. Mõis laskis vastupanu lämmatada 
kohtu- ja politseiasutuste surve abil nii siis, kui 
tõrksad ja/või vaesunud peremehed ei tahtnud 
oma kohalt ära minna, kui ka siis, kui talupo-
jad ei tahtnud uusi kontrahte vastu võtta.48 

Teorendi ajal aitas talude püsivus suuren-
dada talupoegade huvi oma majapidamise 
vastu ning aadlipoliitikud muretsesid, et 
kartusest iga hetk oma maa kaotada jätavad 
talupojad selle laokile. Kapitalistlike suhete 
edenedes ning mõisa- ja talumajapidamise 

lahutamise järel, kui talupidamisest tulev 
lisaväärtus ei voolanud üksiti mõisniku tas-
kusse, ei saanud stabiilsuses aga enam näha 
omaette väärtust, sest maavalduse liikuvus 
lõi ka eeldused tootmisressursside minekuks 
ettevõtlikumate kätte. Nii nagu, küll oma 
ajastu paatosest läbiimbunult, Lota kohta 
kirjutatakse: „madalate vesiste põldudega 
Lotasse tekkisid mulkide raudse energia ja 
hoole tagajärjel peagi laialdaste põldudega 
jõukad suurtalud“.49

1840. aastate kriis

Olemasolevast kirjandusest on teada, et 
1840. aastate näljahäda tõi paljudele pere-
meestele kaela hiiglaslikud seemne- ja lei-
vaviljalaenud, mille tagasimaksmise eest 
kroonule valla peremehed ühiselt vastutasid, 
ning Lõuna-Eestis lisandus ka kohustus anda 
magasist vilja puudust kannatavatele vaba-
dikele.50 Siiani on aga uurimata, kui paljud 
talupidajad kaotasid agraarkriisi mõjul oma 
koha. Vasara andmetel aeti Liivimaal 1846. 
aastal oma kohalt ära u. 3% peremeestest,51 
mis üksikfaktina on pigem desorienteeriv, sest 
ikalduste mõju kumuleerus aastatega ja ühe 
aasta kohta toodud arv ei anna aimu katast-
roofi kogu ulatusest. Nälja-aastail võetud riik-
like toetuslaenude tagasimaksmine algas alles 
1847–184852 ning Lõuna-Liivimaa kannatas 
kubermangu põhjaosaga võrreldes vähem. Nii 
ei kirjelda toodud number Eesti olusid kuigi 
hästi. Talude käest ära võtmine magasivõlgade 
tõttu jätkus viletsamal järjel paikades ka veel 
1840-ndate lõpul ja 1850-ndate algul.53 

45 J. Kahk. Talude päriseksostmise..., lk. 24 
46 A. Traat. Õiguslik olukord, lk. 491–492. Pati kohta vt. EAA, f. 3988, n. 1, s. 1, l. 2p, 4p.
47 J. Kahk. Talude päriseksostmise..., lk. 13; A. Vassar. Eesti talurahva vaated, lk. 143–144; Saaremaa, lk. 339.
48 A. Vassar. Eesti talurahva vaated, lk. 144; J. Kahk. Talude päriseksostmise..., lk. 13, 88; T. Karjahärm,  

T. Rosenberg (toim.). Eesti ajalugu, V. Tartu, 2010, lk. 82.
49 Valgamaa: maateaduslik, tulunduslik ja ajalooline kirjeldus. Tartu, 1932, lk. 425. Lota peremehed suutsid ka 

oma ostuvõlgadest kihelkonnas kõige kiiremini vabaks saada. (T. Rosenberg. Talude päriseksostmine, lk. 207)
50 Harjumuspäraselt olid magasist laenu saanud need, kes vilja sinna olid varunud, ehk peremehed ja ainult 

viimaste eestkostel ning vahendusel ka popsid.
51 H. Sepp, O. Liiv, J. Vasar (toim.). Eesti majandusajalugu. I, lk. 424.
52 K. Lust. Die Rolle der Gutshöfe bei der Hungerhilfe für die livländischen Bauern in den Krisenjahren 1841–

1847. – Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung 2012, kd. 61(2), lk. 240.
53 Vt. nt. Avinurme EAA, f. 1134, n. 1, s. 3, 4, vallakohtu protokollid 1820–1854 ja 1854–1863; Martna: EAA, 

f. 892, n. 1, s. 2, l. 3, 8-10, 12p, kihelkonnakohtu protokollid, 7.2, 2.6.1851, 22.10.1852, 30.9.1853.
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Tabel 1: Uute peremeeste osakaal 1840. aastate näljahäda järel54 

Kihelkond kuni 10% 10–25% 25–50% üle 50%

Sangaste pastoraat Keeni, Lota, Pringi, 
Tõlliste, Laatre, Puka, 
Vaalu, Lõve, Uniküla

Helme pastoraat, Jõgeveste, 
Riidaja

Ala-Aitsra, Helme, 
Holdre Leebiku-
Vanamõisa, Lõve, 
Kärstna-Murikatsi, 
Patküla

Hummuli, Roobe, 
Koorküla-Asu

Saarde Pati, Laiksaare pastoraat, Kilingi Jäärja, Voltveti-Kärsu
Viljandi Suure-Kõpu, Vana- 

ja Uue-Pärsti, Päri, 
Puiatu, Vana-Võidu, 
Viiratsi, Viljandi

Karula(?), Uusna

Martna Patsu, 
Haeska

pastoraat, Suure-
Rõude, Väike-Lähtru

Väike-Rõude, Suure-
Lähtru, Enivere, 
Putkaste, Laiküla

Keskvere

Jämaja pastoraat, 
Torgu

Kargi, Olbrüki Kaunispe

kordseks (uusi oli Helmes Jõgevestel 17% vs. 
Roobe 57% ja Sangastes kirikumõis 25% vs. 
Lõve 78%). Enamiku Helme ja Saarde era-
mõisate puhul jääb see protsent kihelkonna 
keskmise näitaja (resp. 40 ja 55%) kanti. 
Martnas oli pilt kirju – mõnes mõisas kriis 
talude püsivust ei mõjutanud ning ka üksi-
kute peremeeste lahkumist pole põhjust ilma 
lähema uurimiseta näljahädaga seostada, 
teisal on kohast ilma jäänud aga veerand või 
isegi pooled peremeestest. 

Regionaalsete erinevuste55 domineerimine 
lokaalsete üle on arusaadav: olemasolevad 

54 Siin ja edaspidi: osakaal on arvutatud nende talude põhjal, mille kohta on andmed olemas. Võimalusel on 
analüüsist kõrvale jäetud karjamõisad, metsavahi-, veski-, kõrtsi- jm. eriotstarbelised kohad, mis oma eripä-
rasuse tõttu ei sobitu ühte ritta tavataludega.Võrdlusandmed pärinevad Sangastes 1834.–1840. ja 1853., Saar-
des 1834.–1840. ja 1850. (kroonumõisad, Jäärja) ning 1853. (Voltveti-Kärsu, pastoraat), Viljandis ja Helmes 
1841/42 ja 1853., Jämajas 1834. ja 1850., Martnas 1836. ja 1847.–1850. aastast. Kaunispe liigituks ehk 10–25% 
rühma, aga seal puudub 1850. a. revisjoniprotokoll ja võrdlus tugineb hilisemale, 1858. a. protokollile, millest 
nähtub, kas 1834–1858 toimunud muutused olid aset leidnud enne või pärast 1850. aastat. Andmed puuduvad 
Sangaste, Restu ja Ehmja mõisa kohta. Kuna Sangaste mõisa peremehed pole 9. hingerevisjonis (1850) muust 
rahvast eristatud, ei olnud võimalik välja selgitada, kui palju talusid vahetas peremeest näljahäda tingimustes. 
Ametiasutuste kirjavahetusest on aga teada, et tegemist oli mõisaga, kus häda omandas tohutud mõõtmed 
ja viis drastiliste juhtumiteni. 

55 Jämaja näide sobib nähtavasti ilmestama olusid suuremal osal Saaremaal. Vähemasti kroonumõisate valitsus-
telt Kuressaare ringkonna inspektorile 1846. ja 1847. a. kohta laekunud andmed näitavad väga vähest talude 
laostumist nendes mõisates. Nt. 1847. aastast on säilinud teated kaheksa peremehe vahetumisest kroonuval-
dustes (EAA, f. 555, n. 1, s. 472, 483). Magasivõlgade tõttu pankrotistunud kroonutalud läksid kas omadele, 
peremehe vennale või naisevennale, või mõnele tublile sulasele. (Vt. nt. EAA, f. 555, n. 1, s. 472, l. 2, 7, 15, 
Tiirimetsa vallakohtu protokollid, 19.12.1845, 4.3.1846 ja 2.12.1846)

Oma tallu püsima jäänud peremeeste arv 
lahknes nii kihelkonniti kui ka mõisati (tabel 
1), kuid kõigi kuue kihelkonna võrdluses võib 
sedastada, et regionaalsed eripärad ületasid 
lokaalseid. Eriti torkab see silma vähem kan-
natanud piirkondade puhul, kus uustulnukaid 
oli peremeeste seas üsna ühesugusel määral 
kõigis mõisates. Viljandi kihelkonnas vahe-
tas peremeest 10–25% talusid kõikjal, v. a. 
Uusnal. Jämajas kaotas oma koha keskmiselt 
vaid iga kümnes talupidaja. Ikaldustest enam 
räsitud piirkondades võisid vahed äärmuste 
vahel käriseda kahe-, kolme ja isegi enama 
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arvulised andmed lubavad rääkida märgatava-
test piirkondlikest erinevustest ka saagikuses 
ja suremuses,56 looduslikud olud olid kihel-
konna piires üldjuhul üsna sarnased ning või-
malused mereandidest leivakõrvast või met-
sast57 lisateenistust hankida mõisati oluliselt 
ei erinenud. Kroonumõisates oli taluvaldus 
püsivam, kuid vahed ümberkaudsete era-
mõisatega olid sel ajal märksa väiksemad kui 
hiljem raharendile ülemineku või maa ostu 
puhul. Teotööl põhineva mõisamajanduse 
tingimustes vajutasid kõrgeks kruvitud teo-
normid ühtviisi maadligi nii era- kui ka kroo-
nutalupojad ning mõisa- ja talumajandus oli 
mõlemas omavahel läbipõimunud töökooslus.

Teisalt on aga teada, et valdade laenu-
vajadus nälja ajal ja võlgadest vabanemise 
tempo hiljem erinesid isegi lähestikku asunud 
valdades ning ühe isiku kohta riigilt küsitud 
toetuslaen võis oluliselt lahkneda.58 Sellised 
vahed seletuvad paljude objektiivsete ja sub-
jektiivsete tegurite koosmõjuga. Mõisapi-
daja „paternalistliku“ hoolitsuse arvele tuleb 
ilmsesti panna taluvalduste lähinaabritest 
hoopis suurem stabiilsus Jõgevestel, Viirat-
sis ning Sangaste, Helme, Martna ja Viljandi 
kirikumõisas. Samamoodi võib suurt liikuvust 
näiteks Roobel ilmselt seostada mõisa pandi-
pidaja Mats Erdelli käitumisega; siin käisid 
talud ka hiljem käest-kätte.

Pati on valitud kihelkondadest ainus vald, 
mille kogukonnakohtu protokollid on 1840. 
aastatest säilinud, ja nii jääb enamasti tead-
mata, kui suureks iga üksiku talu võlg kasvas 
– talude võimekus oli väga erinev ja sageli 
muutuv – ning kuidas nälja ajal kuhjunud 
võlgadest mõisa, riigi ja vallamagasi ees jagu 
saadi. Seetõttu on alljärgnevas kirjelduses 

toodud näiteid ka teistest paikadest. Arhii-
viallikad sisaldavad iseäranis napilt teateid 
selle kohta, kui palju mõisnikud talurahva 
koormisi erakorralistes oludes kergendasid, 
kas nad võtsid taludele antud toetuslaenudelt 
kasvikut, laenasid taudides lõpnud rakmeloo-
made asemele uusi jms. Loodi ja Vardi mõis-
nik nõudis 1847. aastal kihelkonnakohtult, et 
magasivõlglaste vara ei pandaks sundmüüki, 
vaid neil lubataks võlad tasuda järk-järgult, 
hoides nii ära majapidamiste lõpliku „kok-
kuvarisemise“, ning et kaheksa juba pankro-
tistunud ja uute kätte läinud talu magasivõla 
jäägid kustutatakse. Mõis oli ikaldusaastail 
loobunud viljaandami nõudmisest, samuti 
lubanud vallal magasilaenud esimesena sisse 
nõuda ja soostunud oma nõuetega ootama, 
ehkki seaduse kohaselt pidanuks asi vastupidi 
käima. Magasivõlglaste vara müüki paneku 
korral ähvardas mõis aga omapoolsete nõue-
tega välja tulla, need tulnuks siis ülejäänute 
(valla, erakreeditoride ja palgata jäänud 
sulaste) ees eelisjärjekorras rahuldada.59 

Võlgade tekkides peremeest kohe talust 
välja ei tõstetud. Võlgade katteks või pan-
diks on talunikud andnud loomi ja asju ning 
võtnud loomi söömale, samuti müünud oma 
vallasvara. Väiksemate võlgade puhul oli 
võimalik leida käendaja või teha laenu ja nii 
talu kuidagi vee peal hoida. Valla ees oma 
kohustused täitmata jätnud peremeestele 
jagati vahel üksnes ihunuhtlust. Näljaajal 
oli väga keeruline juhinduda põhimõttest, et 
võlad ei tohi kasvada märgatavalt suuremaks 
peremehe vara väärtusest.60 Ainuüksi maga-
sivõlad võisid talupere vara väärtuse ületada 
koguni kolm korda.61 Raskem oli võlgnikel 
oma kohale püsima jääda seal, kus talud olid 

56 K. Lust. Võitlus näljaga. 19. sajandi näljahädad Eesti külas. Dokumentide kogumik. Tartu, 2016 (ilmumas).
57 Saarde kroonumõisate talupojad müüsid metsa ja käisid metsatöödel; eramõisates valitsesid selles osas 

nähtavasti vähem lahedad olud.
58 K. Lust. Die Rolle der Gutshöfe, lk. 232–233, viide 51. Ka talupoegade 18. sajandi võlaaruandeid analüüsides 

ilmneb, et talupoegade suutlikkus oma koormisi tasuda varieerus mõisati väga suurel määral (M. Seppel. 
Mõisnike suhtumine talupoegade võlgadesse Liivi- ja Eestimaal 17.–19. sajandil (1820. aastateni). – Ajalooline 
Ajakiri 2007, nr. 3/4, lk. 324). Eramõisate erinevuste kohta vt. ka E. Jansen. Eestlane muutuvas ajas, lk. 125, 135.

59 EAA, f. 934, n. 1, s. 95, Loodi ja Vardi mõisavalitsus Pärnumaa 6. kihelkonnakohtule, 3.12.1847.
60 Sageli ei katnud laostunud peremeeste vara müügist saadud tulu võlgu. Vt. aruandeid magasiaitade seisukorra 

kohta 1843–1847 (EAA, f. 934, n. 1, s. 95, Lõve 2.12.1847, Holstre 3.12.1847 jt). 1852–1853 majandusaastal 
välja tõstetud rentnike kohta vt. EAA, f. 2419, n. 1, s. 218, l. 3–4, 70–71.

61 LVVA, 29. f., 1. apr., 60. l., l. 5–5v, 7, kihelkonnakohtunik von Rennenkampff Liivimaa kubernerile, 8.1846.
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rohkem kihistunud ja kogukonnasisesed vas-
tuolud selgemad. Magasi- jt. vallavõlgade 
puhul on valla ja ka mõisavalitsuse – sest just 
viimane hoidis magasivarudel silma peal – 
taluvuse määr olnud aga kohati hämmasta-
valt suur. Näiteks on magasivõlal lastud pai-
suda mitmekümne vakani, rahalises väärtuses 
rohkem kui saja rublani.62 Lootusetuid maga-
sivõlgu on kirjutatud ka korstnasse – neid ei 
nõutud sisse ka ülejäänud kogukonnaliikme-
telt ühiskäenduse põhimõttel.

Martnas välja tõstetud või konkursi alla 
langenud peremeeste vara müügist saadud 
tulu ei katnud mitut puhku talu võlgu. Mõisa 
nõuded said enamasti rahuldatud. Teistele 
aga jäid võlad kas tasumata või oodati nii 
kaua, kui võlgnik sai mõisas „natuke“ tee-
nida.63 Väga harva on mõis väljaaetud pere-
mehele osa võlga kinkinud.64 Võlglasi sai 
kogukonnakohus sundida oma võlga tööga 
tasuma, neid võis „igaviisi sunnitud saada“ 
võlgu tasuma.65 Nende liikumisõigus oli pii-
ratud.66 Eestimaa 1856. aasta talurahvasea-
dus lubas mõisal pankrotti läinud peremeest 
vallas kinni pidada kuni kaks aastat (§107). 

Lõuna-Eestis oli nälja ajal, nii nagu see oli 
olnud raskustesse sattumise korral tavaks ka 
varem, üsna laialt levinud võte talupidamise 
jalulhoidmiseks taludesse poolemaameeste 
panek ning nende (ajutine) jagamine kahe 
või enama majapidamise vahel; seda tõenda-
vad nii kirikuraamatud, rendilepingud kui ka 
hingerevisjoni protokollid. 

Kahki arvates ei ilmnenud 1840. aastate 
kriis ainult ikaldustes ja näljahädades. Peale 
selle tingisid agraarreforme sügavamad 

sotsiaalmajanduslikud tegurid ja arengu-
tendentsid.67 Esiteks puudusid majandus-
liku tegevuse vabadus ja stiimulid. Teiseks 
püüdnud mõisnikud taludelt võimalikult 
palju tööd välja pressida, mis nõrgendanud 
talude majanduslikku kandevõimet sedavõrd, 
et Põhja-Eestis küündinud tühjaks jäänud 
või ilma piisava hulga tööjõuliste meesteta 
talude osakaal 1850. aastal tema hinnanguil 
viiendikuni.68 Kahkil võib olla õigus; ainuüksi 
Martna kihelkonna materjalist ei piisaks tema 
Põhja-Eesti kohta käiva arvamuse ümberlük-
kamiseks. Teine võimalus on, et ta lasi end 
väheusaldusväärsetest hingeloenditest eksi-
tada69 ja talud polnudki nii nõrgad, sest Lii-
vimaa talud sel ajal nii elujõuetud ei olnud ja 
päris tühje majapidamisi leidus vähe.70 Siin 
saadi poolemaameeste abil tööjõupuudusest 
jagu veel enne agraarreformi ümber korral-
davate mõjude avaldumist 1850.–1860. aasta-
tel. Kolmas variant on see, et Kahki esitatud 
number on enam-vähem tõene, kuid tema 
tõlgendus talude elujõu kadumisest kui aren-
gusuundumusest ja mitte kui järsust tagasi-
löögist hädaolukorras on ennatlik.71 Pealegi 
toimusid talurahva käärimise ja näljahädade 
taustal võimuladvikus palavikulised arute-
lud agraarsuhete reformimise üle peamiselt 
Liivimaal, kus kõnealusest tendentsist – töö-
jõupuuduse süvenemisest taludes – rääkida 
ei saa. Siin oli tegemist dramaatilise kande-
võime langusega kriisi tingimustes. 

Martna oli koos ülejäänud Läänemaaga 
1840. aastate nälja ajal enim kannatanud 
piirkond Põhja-Eestis: suremus kasvas Mart-
nas 1845–1848 40% ja sündivus vähenes  

62 Nt. Morna mõisavalitsuse teatel võlgnes 1847. a. üks peremees magasile 60 vakka rukist, 12 vakka otri ja 11 
vakka kaeru (EAA, f. 934, n. 1, s. 95, aruanded kihelkonnakohtule).

63 Kihelkonnakohtu protokollid (1851–1867): EAA, f. 895, n. 1, s. 2.
64 Nt. Rannamõisas: EAA, f. 895, n. 1, s. 2, l. 24p–25, Martna kihelkonnakohtu protokoll, 23.4.1858.
65 ETS 1816 §207; ETS 1856; §108; LTS 1860 §217; A. Traat. Talurahva õiguslik olukord, lk. 485. 
66 J. Kahk. Die Krise, lk. 135. Mõisnik võis keelata rentnikul lahkuda ja oma vara ära viia, kuni kõik kohustused 

olid täies ulatuses täidetud (LTS 1819, §493).
67 J. Kahk. Talude päriseksostmise aegu, lk. 52–53.
68 Kahk tugineb Eestimaa 95 mõisa hingeloenditele (J. Kahk. Die Krise, lk. 184–187). Svarāne andmeil oli Lõu-

na-Liivimaal samuti palju tühje talusid (M. Svarāne. Saimnieks un kalps, lk. 79).
69 Vt. allmärkus 23.
70 Vt. vrd. K. Lust. Taludest väljatõstmisest, lk. 262–263.
71 Kui näljahädade sagenemine 19. sajandi esimesel poolel oli teoorjusliku mõisamajanduse kriisi süvenemise 

ilming, on Kahkil siiski omajagu õigus.
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27%.72 Talud aga vahetasid peremeest võr-
reldes Helme, Sangaste ja Saardega harvem. 
Seletada on seda keeruline – oli selle põhjus 
tegusate peremehekandidaatide nappus, mis-
tõttu endistel lasti edasi vinduda, talurahva 
vähesem liikuvus, valla väiksem roll vabadike 
näljaabis ja pererahva sellevõrra parem toi-
metulek, Liivimaast erinev näljaabi korraldus 
põhimõttel, et mõis on „hädaajal nende lähim 
ja loomulik abistaja“, samal ajal kui Liivimaal 
jagas riigivalitsus massiliselt toetuslaene talu-
rahva jaoks väga ebasoodsatel tingimustel73 
vm. asjaolu, ei oska siinkirjutaja hinnata. 

Taluperemeeste sagedast vahetumist ja 
ka sulasest peremeheks tõusmist võimaldas 
teatud määral see, et talude raudvara74 näol 
oli majapidamise käigushoidmiseks mõnesu-
gune algkapital olemas ja lahkuv peremees 
pidi ära minnes talu uuele üle andma nii, et 
kesa oli küntud, rukis külvatud, hein kuh-
jas, küttepuud virnas jne. Liivimaal sõltus 
raudvara hulk talu suurusest ja see koosnes 
seaduse järgi vaid hobustest, lojustest ja suvi-
viljaseemnest. Põhja-Eestis on selle koosseis 
olnud väga varieeruv, peale vilja ja rakmeloo-
made võis see sisaldada ka kariloomi, töö- ja 
veoriistu, rakmeid ning heina.75 Paraku tuli 
pankrotistunud tallu asujal seadusega üle 
võtta ka eelkäija võlad.76 

Uute peremeeste seas domineerisid kõik-
jal kohalikud ja lähivaldade elanikud; vähe-
sed kaugemalt tulijad (Unikülas, Vaalus, 
Pukas, Hummulis, Koorkülas, Keenis, Voltve-
ti-Kärsus jm.) olid hiljem pärimusest ja ajakir-
jandusest tuttavaks saanud nn. Viljandimaa 
mehed.77 Ühest vallast teise minek eeldas nii 
päritolu- kui sihtkoha valla luba.78 Näljaaeg 
pakkus sulastele mõningaid võimalusi tõusta 
peremeeste kihti, kuid selliseid polnud palju79 
ning ka käesoleva töö raames läbi vaadatud 
materjal lubab laias laastus soostuda Halliki 
Uibu ja Juhan Kahki järeldusega, et Eesti 
küla iseloomustasid üldiselt tugevad sot-
siaalsed vaheseinad,80 ehkki võib-olla mitte 
nii kõvad, kui nad arvasid.

Üleminek raharendile ja talude 
päriseksostmine

1840-ndate teisel poolel nähtavaks saanud 
paikkondlik ebaühtlus agraararengus suu-
renes järgnevatel aastakümnetel veelgi. 
Raharent ja talude ost levisid üle Eesti ja 
ka üle Lõuna-Eesti väga erinevas tempos. 
Lõuna-Eestis maksis 1853. aastal raharenti 
16,7% talusid, järgneva kuue aastaga era- ja 
kirikumõisates pilt oluliselt ei muutunud ja 

72 EAA, f. 1187, n. 2, s. 513/8, 515/8, 516/8, 517/8, 518/8, 519/8. Viljandi kihelkonnas vähenes 1845–1848 sün-
divus 16% ja suremus kasvas 80%. Seda viimast aga 1845. a. järsu tõusu tõttu – sel aastal suremus enam kui 
kolmekordistus. Helme kohta 1845. aastast andmed puuduvad, 1846–1848 ületas sündimus suremust. (EAA, 
f. 1207, n. 1, s. 131, 148). Sangaste kohta andmed puuduvad, sest pool elanikkonda läks õigeusku.

73 Kogukonnad pidid selle tagasi maksma 20 aasta jooksul, tasudes laenujäägilt 5% intressi aastas, s. o. kokku 
1,69-kordse summa. Teiseks said talupojad toetuslaenu kätte üldjuhul viljas, kuid tagasi pidid nad maksma 
selle riigile rahas, arvestusega, et viljaabi oli saadud kehtinud piirhindadega (tavalisega võrreldes kahekordne), 
kuigi viljahinnad olid tagasimaksete tegemise ajaks taas poole võrra langenud. 1850. aastatel viljahinnad siiski 
tõusid. Eestimaa kohta vt. K. Lust. Võitlus näljaga.

74 Raudvara oli sajandi alguse talurahvaseadustega taluperemeeste varast eraldatud ja talu juurde kuuluvaks 
kuulutatud kohustuslik hulk liikuvat vara, mis läks peremehe vahetudes üle tallu asujale.

75 Martna kihelkonnakohtu protokollid 1851–1867: EAA, f. 895, n. 1, s. 2; R. Talvoja. Lähtru vald, lk. 35–36.
76 Vt. nt. EAA, f. 1134, n. 1, s. 3, l. 52, Avinurme vallakohtu protokoll, 23.12.1848; f. 2563, n. 1, s. 14, l. 39–39p, 

Lümanda vallakohtu protokoll 11.3.1861; samas, s. 15, l. 10–11, vallakohtu protokoll, 22.3.1868; f. 555, n. 1, 
s. 539, l. 1, Tamsa vallakohus Kuressaare ringkonnavalitsusele 6.12.1861.

77 Peale Mulgimaa ka Sürgavere, Vana-Võidu, Uusna, Vana-Tänassilma, Suure-Kõpu jt. Viljandi ümbruse val-
dade rahvas.

78 J. Kahk. Die Krise, lk. 135–137. Põhja-Eestis kasutas seda võimalust veel 1845–1849 tühine hulk inimesi, kuid 
nende arv hakkas kasvama just sel ajal (samas, lk. 139).

79 Sellekohased andmed on vaadatud kuue mõisa kohta. Jäärja uutest peremeestest kuulusid 1834. a. sulaste 
kihti lausa pooled. Mujal oli neid vähe (Ala-Aitsra, Leebiku, Keeni, Kärstna-Murikatsi) või üksikuid (Päri). 
Martna ja Jämaja sünnimeetrikates lapse isa sotsiaalset staatust ei ole märgitud. 

80 J. Kahk, H. Uibu. O sotsial’noj strukture, lk. 55. Vt. ka J. Vasar. Teoorjuse-aja põhiprobleemidest, lk. 128.
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veel 1866. aastal olid pooled kohad sega- või 
teorendil.81 Kroonumõisates olid talud selleks 
ajaks raharendile üle läinud. Kõige aeglase-
malt levis raharent kirikumõisates. Massiline 
üleminek eramõisates algas alles 1860. aas-
tail, kusjuures see protsess ei saanud läbi ka 
määruse järel, mis teorendi 1868. aasta jüri-
päevast keelustas, sest Põhja-Eestis ja Saare-
maal oli jätkuvalt lubatud kasutada teorenti 
25% ulatuses talumaa rendist.82 Eramõisates 
oli tavapärane praktika asendada mõisategu 
rahaga järk-järgult (nn. segarent) ja puhas 
raharent tegi endale kohta aegamisi. 

Vaadeldavates kihelkondades hakkasid 
eramõisates talud järk-järgult raharendile 
üle minema siis, kui kroonumõisates oli prot-
sess lõpule jõudnud (1853) ja enamik tegi 
seda 1860-ndate keskel. Ajafaktor mõjutas 
ülemineku juures peremeeste vahetumist sel 
juhul, kui see langes ikaldus- ja nälja-aasta-
tele, muidu on esimesed raharendilepingud 
sõlminud pigem senised kohapidajad.83 Palju-
del juhtudel oli see samm endiste peremeeste 
jaoks kerge vaid näiliselt, sest eramõisates, 
erinevalt kroonumõisatest, jätkus peremeeste 
vahetumine ka raharendi ajal, põhjuseks ren-
dihinna tõus, rentnike võlastumine, joomarlus, 
„moraalne lõtvus“, lohakus ja laiskus,84 vastali-
sus, rendilepingu sätete eiramine jm. Mõisa ja 
talu vahel tekitas sageli vaidlusi linakasvatuse 
lubatud piir,85 kuid mõisapidajat võis ärritada 
liigne agarus ka teistes asjades. 1866. aastal 
nõudis Laatre mõisnik Saksamatsi peremehe, 

81 A. Vassar. Uut maad otsimas: agraarne ümberasumisliikumine Eestis kuni 1863. aastani. Tallinn, 1975, lk. 20–22; 
T. Rosenberg. Sotsiaalse kihistumise süvenemisest Eesti külas XIX sajandi teisel poolel. – Künnivaod, lk. 223.

82 Vt. nt. Kõnnu kohta 1894–1895 (M. Kindel. Kolgaküla, lk. 29). On arvatud, et Põhja-Eestis tegi veel sajandi 
lõpul veerand talusid tegu edasi. Ka Saaremaal hüvitati osa renti mõisas tööl käies. (K. Lust. Talude päriseks-
ostmine Saaremaa eramõisais aastatel 1905–1915. – Avatud vaimuga (Eesti Ajalooarhiivi Toimetised). 7(14). 
Tartu, 2001, lk. 116–117)

83 Kahjuks on andmed Sangaste kohta väga katkendlikud, kuid arvatavalt vahetus seal 1863–1869 rohkesti 
peremehi (Lõvel, Pringis, Pukas jm.) ja uute seas oli arvukalt võõraid. Ka Saardes on raharendile üle minnes 
vanade peremeeste asemele asunud uusi, kuid nad olid valdavalt kohalikud. Pisikeses Jäärja kirikumõisas 
vahetus kolmest rentnikust kaks, tulijad olid Kilingist. 

84 EAA, f. 931, n. 1, s. 701. 
85 Nt. 1864. a. augustis teatas Laatre mõisnik valla peremeestele, et lina alla võib panna kuni 1½ vakamaad 

(EAA, f. 924, n. 1, 286, kihelkonnakohtu protokoll, 21.3.1866). 1867. a. keeldusid kõik valla peremehed 
uutest lepingutest, sest rent oli kõrge ja lina lubati külvata liiga vähe (EAA, f. 924, n. 1, s. 292, l. 1–2, 6–6p, 
Engelhardt kihelkonnakohtule 12.5.1867, vallakohtu protokoll, 14.6.1867).

86 EAA, f. 924, n. 1, s. 284, kihelkonnakohtu protokollid, 17.2 ja 21.3.1866.
87 Vt. nt. EAA, f. 1151, n. 1, s. 1, l. 115p-116, Jäärja vallakohtu protokoll, 10.7.1866.
88 EAA, f. 924, n. 1, s. 621. 
89 EAA, f. 555, n. 1, s. 99, l. 16, 34 jj, 56. 

mulgi päritolu Pedo Fishmanni väljatõstmist, 
pannes talle süüks ülemäärase linakasvatuse 
kõrval põllupinna laiendamist ja karjamaa 
nurmeks kündmist ning rendiga hilinemist. 
Kihelkonnakohus mõisniku taotlust ei rahul-
danud, sest need rikkumised polnud väljatõst-
miseks küllaldased.86 Alaliste võlglaste kohalt 
kangutamine vältas mõnikord mitu aastat,87 
kuid mõisniku ja rentniku omavahelised jage-
lemised võisid lõppeda ka leppimisega. 1861. 
aastal Restusse saabunud neli mulki protesti-
sid 1867. aasta suvel rendihinna tõusu vastu, 
said kohtus õiguse ja pidasid seal vastu nii 
kaua, et 1883. aastal ostsid neist kolm omale 
ka kohad päriseks.88 

Mõisati võlglaste kohtlemine erines. Kroo-
nuvaldustes aeti raharendi ajal peremehi talust 
välja väga harva, mis pole ka imestada, sest 
rent oli jõukohane ning riigivarade valitsus 
ei tulnud võlglastelt talude äravõtmisega ka 
toime, käitudes nendega pigem paindlikult. 
1854–1855 tulnuks välja tõsta Uuemõisas 23 
ja Kahtlas 10 peremeest, kuid kogu nende vara 
müüki panek ja rendivõla jäägi katmine üle-
jäänud kogukonnaliikmete rahast, mida ühis-
käendus võimaldas, eeldas riigivarade ministri 
luba. Asi lõppes võlgade ajatamisega.89 Veel 
rohkem jäid talunikud võlgu vallale ja valla-
juhid olid mõnikord hämmastavalt kannatli-
kud. Kõiguste kroonumõisa Sääre talu pere-
mees Mihkel Paas loobus 1865. aastal kohast, 
kui tema võlad Saaremaa talurahvapangale 
ja kolme valla magasile(!) ulatusid 121 vaka 

Kersti Lust / Kas Eestis osteti päriseks oma esivanemate talud? Taluperemeeste vahetumisest 1840–1889



46 Tuna  4/2015

K Ä S I T L U S E D  

ja 2 külimituni (=7090 l).90 Veel leebem oldi 
Saaremaa teises otsas, Tagamõisas, kus 1874. 
aastal võeti Jaago Tooma talu ära peremehe 
käest, kes võlgnes magasile juba 217 vakka 
rukist (=434 rubla) ja kroonule 85 rubla, 
tema vara hinnati aga 16 rublale.91 1855. aastal 
otsustas Pati mõisavalitsus kokkuleppel vallaga 
magasi-, maksu-, rendi- jt. võlgade tõttu välja 
tõsta Kurmi Jaan Nugise, kuid too jäi ikkagi 
paigale, kuni vahetas 1861. aastal oma koha 
Karl Ruusmaniga Kalita talu vastu,92 mille ta 
hiljem ka päriseks ostis. 

Põhja-Eestis ja Saaremaal langes raharen-
dile üleminek 1867.–1869. aastate näljahäda 
aega ning neid kahte sündmust ei saa lahus 
vaadelda. Martnas kumbki kohtade massilist 
ülesütlemist kaasa ei toonud. Eestimaa mõis-
nikud ei olnud küll varmad talunikele vastu 
tulema – renti ajatama või kergendama ning 
loobuma oksjonite väljakuulutamisest, kuid 
talurahva käärimise tulemusena avaldas sel-
leks survet kubermanguvalitsus.93 Saaremaalt 
on teateid rendi ajatamise kohta. Kargis ei 
sõlminud 1868. aastal raharendilepingut üks 
ja Kaunispel neli senist rentnikku, kirikumõi-
sas jätkasid kõik. Võib-olla hakkasid kohale 
jäänud renti rahas õiendama ainult paberil, 
kindlasti polnud tegemist silmatorkavalt 
hoolsate peremeestega. Ka näljahäda all 
hoopis rohkem kannatanud saare idaosas tuli 
väljatõstmisi vähemasti esialgu harva ette.94 

Ikaldusaastad ei möödunud valutult ka 
Lõuna-Eestis, tekitades talunikele tõsiseid 
makseraskusi ning era- ja magasivõlgu. Oks-
jonitulud nende kraami müügist „ei andnud 
seda välja“, mis võlgu oldi95 ja erakreeditorid 
võisid kohtus jääda tühjade pihkudega. Vii-
mane sai võimalikuks muu hulgas seetõttu, et 

külamehed usaldasid talu peale laenu anda, 
ilma et neil olnuks aimu, kui palju peremees 
juba kokku oli laenanud. Lõve (He) mõisa 
Pebo peremees Tõnis Illison palus 26. veeb-
ruaril 1868 oma vara konkursi alla panna, 
sest ta võlad küündisid üle 600 rubla ja võla-
usaldajaid oli tal 19. Esialgu lubasid nad kõik 
võlaga kannatada ja enamik ei küsinud ka 
intresse. 1869. aastal tõstis mõisnik Illisoni 
talust välja, tema vara müügist saadud oks-
jonituluks on märgitud 118,68 rubla ja võlad 
küündisid juba ligi tuhande rublani, sealjuu-
res võlgnes ta mõisale 56,93 rubla ja teistele 
isikutele 736,7 rubla.96 Lõvel Ennouse kohta 
pidanud Siim Schinman palus 26. jaanuaril 
1870 oma vara võlgade katteks üles kirjutada 
ja maha müüa, sest kohustused eraisikute 
ees ulatusid üle 800 rubla (rendivõlg mõisale 
oli tühine). Oksjon tõi sisse 211,17 rubla, 
mistõttu enamik võlausaldajate nõudeid 
kirjutati korstnasse.97 Oleks naiivne arvata, 
et pankrotistunud peremehed ei suutnud osa 
kraami ja loomi kõrvale toimetada, kuid tei-
salt jälgisid nende samme valvsalt võlaandjad, 
kes sellest teada saades kohe öördasid. 

Helme mehed seletasid vallakohtu ees 
31. märtsil 1869, et pärishärra „vaese aasta“ 
pärast nende rendi- ja intressimaksud (s. o. 
ostumaksud) aasta võrra ajatab, kui nad oma 
maatüki pruukimist ei riku.98 Võlgnikke oli 
palju, võlgu oldi kümnetest rubladest roh-
kem kui paarisajani. Mõned olid teinud 
juba esimesed ostusissemaksed, teised olid 
veel rendil. Georg von Transehe ei pannud 
meeste juttu millekski, ka nende kõnelusi tõl-
kinud köster Erlemann eitas säärast kokku-
lepet, härra polevat lubanud isegi oktoobrini 
oodata, või ainult siis, kui „suurem kohus“ 

90 EAA, f. 2558, n. 1, s. 10, l. 19, vallakohtu protokoll, 23.10.1865.
91 EAA, f. 3615, n. 1, s. 3, l. 109p, vallakohtu protokoll, 6.4.1874.
92 EAA, f. 3988, n. 1, s. 2, l. 25p, 48, vallakohtu protokollid, 28.2.1855, 25.2.1857; samas s. 3, l. 76–76p, vallakohtu 

protokoll, 21.10.1861.
93 K. Lust. Võitlus näljaga.
94 EAA, f. 970, n. 1, s. 143, mõisavalitsuste aruanded kihelkonnakohtule 1867–1868. 
95 EAA, f. 3438, n. 1, s. 3, l. 66–66p, Karula vallakohtu protokoll, 27.3.1869; EAA, f. 3482, n. 1, s. 4, l. 83–83p, 

s. 5, l. 1, 3, Lõve vallakohtu protokollid, 24.2., 11.3 ja 24.3.1869. 
96 EAA, f. 3482, n. 1, s. 4, l. 42p–43p, s. 5, l. 1p–2, 2p, vallakohtu protokollid, 26.2.1868, 11.3. ja 24.3.1869. 
97 EAA, f. 3482, n. 1, s. 5, l. 57–57p, 72–73, vallakohtu protokollid, 26.1. ja 6.4.1870.
98 EAA, f. 3482, n. 1, s. 4, l. 7-9, 27–31, 33p, 39p–40p, 47–48, samas, s. 5, l. 1–1p, vallakohtu protokollid, 31.3., 

30.6., 14.7, 28.7, 23.8. ja 15.12.1869, 12.8.1870. 
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tema enda maksetähtaegu edasi lükkab. Kind-
laid tärmineid härra sugugi ei andnud ja mõi-
savalitsus kinnitas omalt poolt üle, et on tul-
nud hoopis kõva käsk rent ja ostumaksed välja 
nõuda, kas või kohtu kaudu „riisumise“ (s. o. 
oksjoni) kombel. Vallavõimude ja mõisa nõu-
del pandi 1869 ja 1870 paljude vara magasi-99 

Tabel 2: Eramõisates talude ostu käigus vahetunud peremeeste osakaal (kuni 1889. a.)100

Kihelkond kuni 10% 10–25% 25–50% üle 50%

Sangaste Restu, 
Uniküla

Sangaste Lõve, Pringi, Vaalu, Puka, 
Tõlliste

Keeni, Lota, Laatre

Helme Jõgeveste Hummuli, 
Roobe, Riidaja

Ala-Aitsra, Helme, Lõve, 
Kärstna-Murikatsi, Patküla

Leebiku-Vanamõisa, 
Holdre, Koorküla-Asu

Saarde Voltveti-Kärsu Jäärja
Viljandi Karula, Päri, Suure-Kõpu, 

Uue- ja Vana-Pärsti, Vana-
Võidu, Viljandi

Puiatu, Uusna

99 1869. a. detsembri seisuga olid vallaelanike (sh. mitteperemeeste) magasivõlad 1226 mõõtu (e. külimittu) 
rukist, 689 mõõtu otri ja 492 mõõtu kaera. (EAA, f. 3482, n. 1, s. 5, l. 47–48)

100 Kõrvale jäävad Jämaja ja Martna, kus 1889. aastaks oli ostutalude osakaal tagasihoidlik.
101 See on üks põhjusi, miks Helme ja Sangaste kihelkonnas oli erinevatele oludele vaatamata vahetumiste 

osakaal keskeltläbi võrdne (u. 65%); teiseks jäi Sangastes veel palju kohti müümata, samal ajal kui Helmes 
oli protsess praktiliselt lõpule jõudnud. 

102 K. Lust. Mulgi hädaoht, lk. 60.
103 EAA, f. 3528, n. 1, s. 25p–29, vallakohtu protokollid 9.1. ja 7.2.1857.
104 Nii väidab ekslikult T. Rosenberg. Talupojast mõisnikuks: Mats Erdell ja teised. – Künnivaod, lk. 99.
105 EAA f. 3528, n. 1, s. 1, l. 52, Leebiku vallakohtu protokoll, 28.4.1858. 
106 Vt. pärandvara loendeid Jäärjas. Arrose Johan Kartau jättis pärijatele u. 800 rubla sularaha (EAA, f. 1151, n. 

1, s. 1, l. 17p–18p, vallakohtu protokoll, 25.1.1854). 1861. aastal loeti üle Kaarasaadu elusoleva peremehe Märt 
Sternfeldi vara, lisaks inventarile kuulus talle üle 1500 rubla (samas, l. 44p, vallakohtu protokoll, 3.7.1861). 

ning rendi- ja ostuvõlgade katteks sekvestri 
alla, kihelkonnakohus menetles mõisa hagi-
sid mitme taluniku väljatõstmise asjus. Ometi 
suutsid peremehed raskest seisust välja rabe-
leda ning 1871. aastal ostis enamik neist oma 
talud päriseks (s. t. talude ostu-müügilepingud 
kinnistuarhiivis pärinevad 1871. aastast). 

Talude päriseksostmise tempo määra-
sid suuresti regionaalsed tegurid, seniste 
rentnike võimalused kohaomanikuks saada 
sõltusid aga eeskätt kohalikest asjaoludest. 
Oma osa etendasid müüki paneku aeg, mõis-
niku käitumine ja küsitud hind, naabrite ja 
võõraste (eeskätt mulkide) surve ostu ajal ja 
varem sisserännanud peremeeste osakaal,101 
talude ostu kulg ümbruskonnas jms. Need, 
kelle talu mõisastati või kellelt see teise poolt 
eest ära napsati, hakkasid omale uusi kohti 
vaatama, mis omakorda lükkas liikvele järg-
mised. Algul oli talurahva ostuvõime väga 
kehv. Karl von Bruiningk üritas oma mõisa-
tes suure osa talumaast müüa korraga 1850. 
aastate teisel poolel, mis teeb temast tolle 
kümnendi aktiivseima talude hulgimüüja 

Eestis. Kõigis tema mõisates kaotas enamik 
rentnikke oma kohad võõrsilt tulijatele, kelle 
seas oli ka mitu kodanikuseisusest hangel-
dajat.102 Leebiku-Vanamõisas ta kohali-
kega kaubale saada ei üritanudki, vaid lasi 
maamõõtja Koljol neile enne jaagupipäeva 
teatada, et 1857. aastast on kohad üles öel-
dud ja maha müüdud.103 Talusid ei müünud 
Bruiningk senistele peremeestele,104 neid oli 
ostjate seas kõigest mõni üksik. Kolm eesti 
soost päriseksostjat olid tuntud tõusikud 
(Jaak Sild, Carl Sonnenberg ja Jacob Tom-
sohn), kes tegelesid talude kokkuostuga. 
Nende äri käis nii võõra105 kui ka oma kapi-
tali eest. Viimast hakkas 1850-ndatel linakas-
vatuse ja -äri jm. toel kogunema ka talupida-
jate kätte.106 Leebiku talude müügi eellugu 
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on seotud Roobe Erdellidega,107 kelle enda 
mõisas olid rentnikud alatasa vahetunud. 
1857 ostis Roobe pandiomanik kõik talud 
oma pere liikmetele, kuid aastail 1881–1883 
müüsid nood maa edasi ja ostjate seas oli 
Helme kihelkonna kohta tavatult palju seni-
seid peremehi (tabel 2). Veel rohkem oli 
neid vaid Jõgevestel, kus Magnus Barclay de 
Tolly müüs talud keskmisest ligi kaks korda 
odavama hinnaga omadele. Sama juhtus 
tema Uniküla mõisas. Mitmel pool palu-
sid rentnikud mõisnikul müügiga oodata, 
et talud saaksid vahepeal kosuda või vähe-
masti jõuaks laenu teha,108 sest isegi seal, kus 
käsiraha oli väike, tuli varsti seejärel välja 
laduda juba hoopis kopsakamad summad. 
Mõni mõisnik ootas lepinguga kümme aas-
tat või enam, teised aga ei soostunud ühtki 
aastat kannatama. Sangaste mõisas läks 80% 
vakutaludest seniste pidajate omandusse. On 
teada, kuidas kohalikud mõisahärra Fried-
rich Bergi palusid;109 ostuaja küsimuses on 
ta vastu tulnud, kuid ta polnud helde müüja 
– hinna määras ta väga soolase. 

Kõigis neljas Lõuna-Eesti kihelkonnas 
jagunesid ostes tallu asunud uued peremehed 
pooleks kohalike ja võõraste vahel. Sangaste 
mõisas ja Viljandi kihelkonna suuremates 
mõisates (v. a. Viljandi, Karula) olid aga 
eeskätt oma valla mehed need, kes senised 
rentnikud ostu käigus kohtadelt ära lükkasid, 
kuid Helmes leidus ka suuremates mõisates 
päriseksostjate seas arvukalt võõraid. Ena-
mik sisserändajaid pärines kas samast kihel-
konnast või Mulgimaalt, ülejäänud saabusid 
pea eranditult Viljandi kandist või Saardest; 
ainult Sangaste kihelkonda asus mõni päri-

seksostja ka mujalt. Kuna kõik kolm uuri-
tud kihelkonda piirnesid Mulgimaaga, pole 
selline tulemus üllatav. Helme kihelkonna 
valdades suutsid pärisperemeestena kanda 
kinnitada peale oma kihelkonna meeste pea-
miselt vaid teised nõukad ja jõukad mulgid; 
Viljandi ja Saarde kihelkonnast tuli ainult 
mõni üksik pere. 

Martna ja Jämaja eramõisates langes 
päriseksostmise raskuskese sajandi lõppu ja 
järgmise algusesse ning ka neis vahetus palju 
peremehi. Saaremaa eramõisates suutis kesk-
miselt vaid veidi üle poole endistest rentni-
kest talu päriseks osta.110

Sulase- või popsirahvast pärineva inimese 
pääs peremeeste hulka talu päriseks ostes oli 
haruldane.111 Martnas sai ka veel 1860-nda-
tel pelgalt „kuue ja kasukaga, ilma ühegi 
lojuseta“ peremeheks, kui niisugusel mehel 
õnnestus naida lesestunud perenaine,112 kuid 
abielusidemete loomine ilmselt oligi väheseid 
mooduseid altpoolt peremeeste kihti tõusmi-
seks.

Pretensioonikas oleks vastata küsimusele, 
kui paljude vabastatud peremeeste järglased 
suutsid talu põlvest põlve edasi anda, kuni 
see päriseks osteti. Sel teel oli mitu rasket 
lõiku. Esmalt keeldusid vabastatud pere-
mehed Liivimaal massiliselt vanade vaku-
raamatute järgi tegu tegemast ja ütlesid ise 
oma kohad üles. Sajandi teisel veerandil nn. 
vabalepingute ajal vahetati kohti. Paljudel 
juhtudel said taluperele saatuslikuks ka järg-
nevad katsumused – näljakriisid (tabel 1), 
rendihinna kasv ning talude päriseksostmine 
(tabel 2). Kahjuks on läinud kaduma Viljandi 
kihelkonna vabastatud peremeeste nimekir-

107 T. Rosenberg. Talupojast mõisnikuks, lk. 98–99.
108 K. Lust. Mulgi hädaoht, lk. 56–57; K. Lust. Eestikeelse Liivimaa talupoegade suhtumine talude päriseksost-

misse 1863–1882. – T. Tannberg, B. Woodworth (toim.). Vene impeerium ja Baltikum, II. (Eesti Ajalooarhiivi 
Toimetised 18 (25)). Tartu, 2010, lk. 245–249.

109 U. Persidski. Sangaste talude päriseksostmine kirjade alusel krahv Friedrich Bergile. – H. Kübar (koost.). 
150 aastat krahv Friedrich Bergi sünnist. Tartu, 1995, lk. 112. 

110 K. Lust. Talude päriseksostmine, lk. 124.
111 Näiteks valitud mõisates (vt. allmärkus 79) tuli seda ette vaid Jäärjas (neljal juhul 18-st) ja ilmselt ka Keenis. 

Arvesse on võetud ostja sotsiaalne staatus ostule eelnenud aastatel, mitte sünnihetkel. Sulaseperes sündinud 
päriseksostjaid oli rohkem, kuid tõus peremeeste, kõrtsmike, möldrite ja mõisavalitsejate kihti oli toimu-
nud märksa varem. Vt. vrd. mulgi päritolu sisserännanud ostjate kohta kogu Lõuna-Eestis K. Lust. Mulgi 
hädaoht, lk. 57, 61.

112 EAA, f. 2600, n. 1, s. 99, lk. 34, Väike-Lähtru vallakohtu protokoll, 10.3.1872.
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jad,113 Saarde ja teiste Pärnumaa 3. kihelkon-
nakohtu ringkonda kuulunud mõisate priiks 
lastud peremeeste nimed on aga säilinud114 
ning ka digitaalsel kujul kättesaadavad. Saar-
des, erinevalt Viljandist, oli taluvaldus väga 
ebastabiilne (osalt asustuse pideva laienemise 
käigus avanenud uute võimaluste tõttu) ja 
tulemused pole kindlasti representatiivsed. 
Pati ja Voltveti-Kärsu näitel selgub, et mõle-
mas jäi 60 aasta jooksul talu järjepidevalt 
sama pere kätte vaid üksikjuhtudel, kusjuu-
res Patis osutusid raskeks vaid priiuse kaks 
esimest aastakümmet. 

Ülaltoodud andmete valguses on mõist-
lik värske pilguga üle vaadata ka „talurahva 
vaated maavaldusele“, mida oma krestomaa-
tiliseks saanud käsitluses on lahanud A. Vas-
sar. Kindlasti on tal õigus, kui ta väidab, et 
mida kauem oli talukoht olnud ühe ja sama 
pere valduses, seda tugevam oli pärisomandi-
tunne, kuigi käsutusõigus täielikult puudus.115 
Ilmselt sai niisugune massiline palvekirjade 
liikumine nagu nn. suur palvekirjade akt-
sioon 1860-ndate keskel, mille ajendiks oli 
talude müüki panek ja kus muu hulgas nõuti, 
et mõisnikel ei lubataks taluperemeestelt 
„nende talusid ära võtta“, omandada mas-
silised mõõtmed seetõttu, et liikumise tuu-
mikaladel olid olnud talud püsiva(ma)lt ühe 
pere valduses.116 Märksa raskem oleks kujut-
leda niivõrd ulatuslikku, omas ajas tavatult 
enesekindlat ja jõulist poliitaktsiooni kaasa 
haaramas valdu, kus peremehe põli ühes ja 
samas talus vältas sageli kõigest ühe või paari 
lepingu jagu aastaid. J. Kahki järgi kaebasid 
talupojad „küllalt tihti“, et neilt võetakse ära 
mitu põlve nende käes olnud talu.117 Vassari 
ja Kahki töödes toodud tsitaadid „oma vane-
mate päranduse“ nõudlemise kohta118 päri-
nevadki peremeestelt, kes tõepoolest elasid 

113 EAA, f. 932, n. 1, s. 157.
114 EAA, f. 931, n. 1, s. 18, 19.
115 A. Vassar. Eesti talurahva vaated, lk. 131.
116 Osalesid ka mitu kroonuvalda (Holstre, Väike-Kõpu, Välgita, Vastemõisa ja Kuressaare), kus talude müüki 

panekut ja sellega seotud väljatõstmisi ei esinenud, sest kroonumaadel sai talusid osta vaid taluperemehe 
enda soovil. Sealse rahva meeli köitsid teised suurmärgukirja nõudmised, nagu valla kogukonna vabastamine 
mõisavalitsuse eestkostest, eesti keele kasutusala avardamine jm.

117 J. Kahk. Talude päriseksostmise..., lk. 84–85.
118 J. Kahk. Talude päriseksostmise..., lk. 84–87; A. Vassar. Eesti talurahva vaated, lk. 133. 

oma esiisade kodus. Kollektiivsetesse pal-
vekirjadesse sai see väide aga jõuda eeskätt 
retoorilise ja ideoloogilis-poliitilise argumen-
dina, mis paljude palujate puhul ei lähtunud 
isiklikust kogemusest. Teiseks, nagu Vassar 
õigesti märgib, kuulus agraarühiskondades 
üldlevinud arusaama järgi maa sellele, kes 
seda harib. Kolmandaks on inimesed varmad 
oma õiguse eest seisma mitte ainult siis, kui 
neilt võetakse ära midagi põlist, vaid ka häda-
pärast ja tulusat. Oletan, et eesti talurahva 
kiindumus maasse ei olnud eeskätt emot-
sionaalne ega põhinenud vaid traditsioonil, 
vaid hiljemalt 1860. aastate alguseks sai pal-
judele talupoegadele selgeks ka maa põllu-
tulunduslik väärtus. Talumaa polnud enam 
„orjusemaa“, mille eest mõisas teol käidi ja 
sotsiaalse staatuse tagatis, vaid ka tuluallikas. 
Viimast näitab laenude hulk, mida peremehel 
oli võimalik hõlpsasti saada.

Lõpetuseks

Vaatluse alla võetud kihelkondade eramõi-
sates ei olnud ostjate põhiosa elanud oma 
talus põlvest põlve ega ostnud päriseks oma 
esivanemate talusid; kroonumõisates see 
Eestis üldiselt nii oli, ehkki ka siin vahetus 
mõnes piirkonnas (nt. Saardes) pärisorjuse 
kaotamisele järgnenud heitlikel kümnenditel 
palju peremehi. Kõige stabiilsem oli valitud 
näidete põhjal taluvaldus Viljandi kihelkon-
nas, kus 1840. aastast kuni talude väljaostuni 
suutis olenevalt mõisast oma koha alal hoida 
veerand kuni pool talunikest (v. a. Puiatus). 
Seevastu Saarde eramõisates tuli sellega 
toime mõni üksik peremees. Sama kurvalt 
käis kohapidajate käsi ka Sangaste kihelkon-
nas, v. a. Sangaste mõisas, mis oli hiigelvaldus 
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ja kus paigalejäänuid oli loomulikult arvu-
kamalt. Martnas hakkasid talud uute kätte 
minema sajandi viimasel veerandil, Jämajas 
sajandi lõpupoole. Üldisest pildist eristuvad 
selgelt lisaks kroonuvaldustele, kus raharen-
dile üleminekuga ja mõisavalitsuse kadumi-
sega talu ja riigivalitsuse vahelt peremeeste 
vahetumine praktiliselt lakkas, veel mõned 
mõisad – Helme, Viljandi, Martna ja Jämaja 
kirikumõis, Jõgeveste rüütlimõis ning Viiratsi 
linnamõis. Ka neis paigus oli taluvaldus väga 
stabiilne. 

Taluperemeeste massilist vahetumist 
eramõisates119 saaks seletada nii, et mõisnik 
pressis talupoegadelt viimase mahla välja sel 
juhul, kui rentnikud laostunuks ja sulanuks 
maatute kihtide sekka või läinuks linna tööd 
otsima. Nende saatust me aga ei tea. Küll aga 
võimaldavad vähesed silmatorkavad lokaal-
sed erijuhtumid teha järelduse, et lahkumise 
põhjuseks oli mõisa surve, mis eramõisates 
oli üsna ühtlaselt tugev; suuremad lahknevu-
sed kihelkonna sees tekivad teotöö kadudes. 
Rohkem oli talupoegadel hingamisruumi 
mõnes paremal järjel piirkonnas, nagu Vil-
jandi kihelkond (Helme ja Saarde näitel võib 
aga öelda, et see polnud sellistes regioonides 
üldiselt nii) või siis, vastupidi, ääremaadel, 
kus kaubalis-rahalised suhted arenesid visalt 
ning puudus ka väline surve jõukamate ja 
edasipüüdlikumate sisserändajate näol. 

Mõistagi erinesid talupidajad oma suutlik-
kuse ja ettevõtlikkuse poolest, kuid nii üldle-
vinud nähtust nagu peremeeste vahetumine 
ei saa taandada individuaalsetele omadus-
tele. Samuti oleks raske arvata, et püsivate 
taluvaldustega paikades olnuks peremeeste 
seas kordades rohkem võimekaid, virku, ärk-
said, kasinaid, hoolsaid ja vastutustundlikke 
inimesi või nad olnuks ilmastikuvõngete, 
haiguste ja õnnetuste eest kaitstud. Ühtede 
hääbumine ja teiste tulek polnud kindlasti 
lihtsalt ka n.-ö. loomulik paratamatus, sest 
soodsamates oludes on tõepoolest ühte ja 
sama talu põlvest põlve peetud.

Kui püsiv oli taluvaldus pärisorjuse tin-
gimustes, on teadmata. Kahki järgi sunniti 
peremehi sajandi teisel veerandil oma kohalt 
lahkuma varasemast palju sagedamini.120 
Marten Seppeli arvates ei tulnud pärisorjuse 
ajal talust väljatõstmist kuigi sageli ette, sest 
talu võeti käest reeglina vaid nendelt talupoe-
gadelt, kelle võlad olid tõesti hakanud kuh-
juma ning kes ei suutnud isegi mõisa mitmete 
rangete sunnivahendite abil oma kohustusi ja 
võlgnevusi tasuda.121 See aga ei tähenda, et 
peremehed poleks vahetunud muul põhjusel. 
Siin esitatud andmete valguses tuleks artikli 
algul toodud Vasara mõttekäiku jätkata kar-
detavasti nii, et taluvaldus oli ühtlaselt väga 
ebastabiilne nii pärisorjuse, kaitseseaduse kui 
ka vabalepingute ajal „kuni talude pärisek-
sostmiseni välja“, v. a. kroonumõisates. 

Artikkel valmis ETF grandi 9164 toel.

119 Vt. vrd. K. Lust. Mulgi hädaoht, lk. 60–63.
120 J. Kahk. Bauer und Baron im Baltikum. Tallinn, 1999, lk. 146.
121 M. Seppel. Mõisnike suhtumine talupoegade võlgadesse, lk. 339, 341.
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