
27. juunil peeti Tartus Emakeele Seltsi
XLI Johannes Voldemar Veski päev.
Teemaks oli seekord valitud „Eesti kee-
le rollist vabariigi algusaegadel” ning
ettekannetes vaadeldi, kuidas eesti
keel eri aladel riigi- ja õpetuskeeleks
kujunes.

Oma ühisettekandes „1934. ja 1995.
aasta keeleseadused: ühist ja erinevat”
andsid Tõnu Tender (Haridus- ja Tea-
dusministeerium) ja Andres Hallmägi
(Pohla & Hallmägi Advokaadibüroo)
ülevaate kahe erineva ajastu keelesea-
dusest. Need keeleseadused on sündi-
nud eri olukorras ning nende ülesanded
ja käekäik on kujunenud üsna erine-
vaks: 1934. aastal muret keele säilimi-
se pärast ei olnud, 1995. aastal oli eest-
laste osakaal rahvastikus oluliselt vähe-
nenud; sõjaeelne keeleseadus püsis
muutmata kujul, 1995. aasta seadust on
korduvalt muudetud; 1934. aasta seadu-
ses polnud viidet kirjakeele normile jne.

Ott Kurs (Tartu Ülikool) kõneles
oma ettekandes „Maateaduse termino-
loogia arendamisest 1920. aastail”, kui-
das eestikeelne Tartu Ülikool tõi kaasa

süstemaatilise terminitöö ning termini-
loome. Selle tulemusena sündis näiteks
terve rida maastikuga seotud sõnu:
ajujää, juga, jäätmaa, kuppel, vallseljak
jne. Mõne termini tähendus on küll hil-
jem muutunud, osa on kõrvale jäänud,
sõjajärgsel ajal ka näiteks rahvusvahe-
liste terminitega asendunud, ent oluline
alus oli siiski tookordse tööga rajatud.

Jakob Kübarsepp (Tallinna Tehnika-
ülikool) rääkis teemal „Eesti keel õppe-
ja teaduskeelena tehnikahariduses”.
Eesti tehnikahariduse juured on ees-
kätt Venemaa, mõnevõrra ka Saksa-
maa ülikoolides, teiste keelte osa on ka
hiljem olulisel kohal olnud. Eesti Vaba-
riigi sünniga ei alustatud tehnikaalade
arendamist päris tühjalt kohalt: eesti-
keelseid tehnika, füüsika, keemia jne
õpikuid oli selleks ajaks juba ilmunud.
Aastal 1919 moodustas Eesti Tehnika
Selts oskussõnavara loomiseks keele-
komisjoni, 1920. aastate teisel poolel
ilmus olulisi originaalõpikuid.

Reet Kasik (Helsingi Ülikool, Tartu
Ülikool) esines ettekandega „Eesti keel
ja keeleteadus Tartu Ülikoolis 1919–
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1940”. Eesti Vabariigi eelset iseloomus-
tas esineja sõnutsi olukord, kus ülikool
oli rahvusaladel kõrvalseisja ning tege-
vus rahvusteaduste alal amatöörlik.
Kui õpetus- ja teaduskeeleks sai eesti
keel, muutus olukord: 1920. aastatel
tekkisid rahvusteaduste uurimise insti-
tutsioonid, hakkasid ilmuma uued eri-
alaajakirjad, laienes keeleteadlaste
uurimisvaldkond jne.

Riho Saardi (EELK Usuteaduse
Instituut) ettekande pealkiri oli „Luter-
liku kiriku eestistamisest”. Esineja kes-
kendus kahele aspektile: sünnipärased
eestlased luteri kiriku ametites ning ki-
riku eestipärastamine. Eesti emakeele-
ga pastoreid tegutses juba enne Eesti
Vabariigi sündi, mõnes piirkonnas oli
neid õige rohkesti. Samal ajal jäi usu-
teaduskonnas antud haridus veel Eesti

riigi sündideski Tartu Ülikoolis osali-
selt saksakeelseks. 1930. aastatel tun-
gis rahvuslik aade kirikusse, tegeldi ki-
riku ilme rahvuspäraseks muutmisega.

Tiit Hennoste (Tartu Ülikool) rääkis
teemal „Vabaduse tulemine. Eesti aja-
kirjandus ja tema keel Eesti Vabariigi
algusajul”. Eesti Vabariigi tekke ajaks
oli eestikeelse ajakirjanduse traditsioon
juba olemas. Ajakirjanduses muutus
siiski sel ajal palju: välja kujunes aja-
kirjandustööstus, kontsernid; ajalehest
sai üha enam riikliku info vahendaja ja
parteide käepikendus; leht muutus üha
enam kaubaks, ajalehtedes hakkas kii-
resti kasvama reklaami osa; 1920.
aastatel sündis oma stiiliga kollane aja-
kirjandus.
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