JÜRI MÄLUMÄNG 12. SEPTEMBRIL 2007.a.
Küsimused : 4 lagendikku (E.Aru, H.Raivet, S.Tamming)
1. Oma sur maga läks aja lukku üks Briti esimesi naistea dla si Ma ry War d 31. a ugustil 1869.a. Kas
a) te ma sur m sa i koma ntši sõja aje ndiks
b) oli e sime ne autoõnnetuses hukkunu
c) oli viima ne Inglismaal pea maha raiumise teel hukatu
d) oli e sime ne me trooõnne tuse s hukkunu

2. Ke s la ula b?
a) Cilla Black
b) Har ry Nilsson
c) Mar ia h Care y
d) Pete Ha m – a nsa mbel Ba dfinge r
3. Hiljuti lõppesid US la htise d meistrivõistlused te nnise s. Noor mee ste üksikmä ngus triumfee ris
pär ast võide tud finaali:
a) le edulane
b) lä tlane
c) hispaa nla ne
d) ba ha mala ne
4. Millise te atri lava stused on „Opera Comique ”, „Marylin” ja „nor way.today” :
a) Estonia teatri
b) Va ne muise
c) Pä rnu Endla
d) Vilja ndi Ugala
5. Ke s neist Eesti kultuuritegela ste st sündis kõige vare m
a) Jur i Lotma n
b) Kä bi Lare tei
c) Lilli Prome t
d) Juha n Smuul

AJALUGU JA POLIITIKA (6-10)
6. 1861.a. pärast Itaalia ühe nda mist G.Gar ibaldi toel, kuulutas kuninga Vittor io Emanuele II ühe linna
Itaalia pe alinnaks ja pa rlame nt kolis Palazzo Ca rignanosse. (Rooma oli tol ajal hoopis Paavstiriigi
koosseisus). Uuele pealinnale sai uue riigi edukas sõjate ge vus saa tuslikuks. Kui r iik sa i uusi te rr itoor iume
juur de, viidi pealinn 1865.a. üle ühte teise linna, ke s jõudis pakkuda pa rla me ndile ulua lust 6 aasta t.
Alle s 1871.a. sa i Rooma Itaalia pealinna ks. Seega, millised 2 linna jõudsid olla Itaa lia pea linnad 18611871?
7. Ka tar iina II suur soosik vürst Gr igor i Aleksandrovitš Potjomkin (1739-1791) paistis silma 17681774.a. Vene -Türgi sõja s, mistõttu mää rati sõjakolleegiumi viitsepresidendiks ja hilje m va llutatud ala de
kindr alkube rner iks. Krimmi eduka a nnekteer imise eest sa i vür stitiitli 1783.a. Millise nimega oli see
vür stitiitel (lisa nimi lisa ndus ka te ma perekonnanimele )? Kellel meelde ei tule, võiks seda meenutada üks
automa rk.
8. Kolm 1957. aa stal Kuveidis kohtunud kooliõpetajat, Khalil al-Wa zir, Sala h Khalaf ja …a suta sid millalgi
paa ri jä rgne va aa sta jooksul organisatsiooni, mis te gev tä na se ni. Kõik kolm a suta ja t on aga praeguseks
sur nud, neist kaks vägivaldselt. Mis orga nisatsiooniga on te gu ja ke s oli kolma s me es?
9. Peter buri suurär imee s G.Jelissejev la si 1897-99 e hita da Toila Or ule lossi (ar hitekt G.Bar anovski), mille
eesti ärimehed 20.02.1935.a.pre side nt Pätsi suvere side ntsi jaoks ära ostsid ja riigile kinkisid. Millisel
eesmärgil oli G.Jelisseje v la sknud Toila -Or u lossi ehita da? Müümise he tkeks oli selge, e t oma e sialgse t
eesmärki suurä rime es ei saa vuta.
10. Ta on ainsa na olnud korraga ka he riigi keiser – tõsi küll, va id kaks aasta t. Ta pida s end ka
Jeruusale mma kuningaks ning te ma tiitlite hulka kuulusid sellisedki hilje m paljutä he nduslikuks
saa nud nime d, nagu Berchte sga de ni vür st ja Auschwitzi her tsog. Kes?
LOODUS JA GEOGRAAFIA (11-15)
11. Puna põr nikas (Serica br unnea) on 10 mm suurune hele-punaka spr uun põrnikas, kes ela b kõikjal
Eestis, le nda b ringi juulis-augustis ja tungib sageli valguse pea le tuppa. Nagu Eestis, on puna põr nika s
väga tavaline ka Ve nemaal. Puna põr nika venekeelsest nime st tuletatud perekonna nimega te gela ne olnud
oma riigi ee sotsaski. Ke s?

12. Milutin Milankovic (1879-1958) oli tuntud ja mitmekülgne teadla ne ja inse ne r, keda loeva d e nda
omaks nii a usterlased, ungar la se d kui serblase d. Te ma kuulsa im a vastus või teooria ka nna b te ma nime.
Mis nime se e ka nnab – Mila nkovici ……?
13. See küla on üsna kuulus – küla lähistel on sündinud kir janik K. Ristikivi ja siit lähe dalt on pär it
kahekordne Berliini olümpiavõitja K. Pa lusalu. Mõle ma le on külas püstita tud mäle stusmä rk (kivi). Võiks
veel ma inida Ur banuse kir ikut, mõisahä är berit ja külaga sa ma nimelist laiustikku (Selglaid, Pöörila id,
Piiukare, Kitselaid, Kur alaid ja Pihelga laid), kus paikne b looduskaitsea la. Milline küla ?

14, Suure m osa 12. saja ndil ne lja st küla st moodustunud linna praegustest imposantse ma test e hitiste st on
raja tud a asta tel 1935 - 41, mil Itaa lia tollane juhtkond seda Uueks Roomaks hüüda ar ma stas. Tollal oli
linna s muide rohke m valgusfoore, kui Roomas. Seal võib näha kõiki 20. sajandi algupoole
arhitektuur imoode, neoromaa ni ja hilisviktor iaanlikust stiilist kubismi ja futurismini. Viimast esinda b
näiteks a utohooldusjaa m Fia t Ta gliero Building. (pildil). Mis linn?

15. Filmire žissöör (1929-89) ja helilooja (1928) nägid paa rikuise vahega ilma valgust sa mas
linna s ning käisid ühes koolis. Kui ühte neist ma inida, kipub ka teine mee numa. Helilooja on
loonud muusika re žissööri seitsme st filmist kuuele, mille te gevus toimub hoopis te isel ma ndr il,
kui a sub ne nde sünnimaa. Heliloojalt on pr aeguseks muusika saa nud üle 400 lina teose. Nime tage
mehe d. MUUSIKA

NATUKE LOODUST JA VARIAT
16. Küsime puud ( igiha lja ste või heitle histe le htpuude, põõsa ste, puitliaa nide ja rohttaimede
per ekonnast mimooside sugukonna st. Kui vaid nime jä rgi otsustada, siis e sine b hõbexxxxx, musta xxxxx,
valge t xxxxx ja kolla st xxxxx. Te gelikult on vaid hõbexxxxx ja mustxxxxx se lle puu liigid, kuna valge xxxxx
on tege likult robiinia ja kolla ne xxxxxx lää tspuu ebaõige nimetus. Selle puu lõhna vaid oksi müüakse
lõuna maal tihti mimoosi nime a ll. Sa manimeline puu, tõsi küll nimega valge xxxxx, on ka I.Dunajevski
ope re ti nime s (1955). Nimetage puu 2 p.

17. Hiljuti sa i uinuti üledoosi tagajärje l sur ma puuris la hti pää senud Tallinna Loomaaia isa ne jääkar u
Fra nz. Kustkoha st oli nimeta tud jääkar u pärit e hk kust ta toodi 1987. või 1988. a. mõne kuu vanusena
Tallinna Looma aeda?
18. Belgia sinine, limusiin, puna ne angus, simmenta li, hele akvitee n – kõik na d ma huva d ühe mõiste alla.
Kelle või millega on tegu?

19. Küsime väeliiki, mis sa i nime tõenäoliselt oma pea mise relva jä rgi, milleks oli karabiin või ke rge
musket. Teise te oor ia jä rgi olevat see tulnud 11. sajandi Pra ntsuse väejuhile Guillaume de Gomié cour t’ile
antud tiitli jä rgi. Viimane nimelt ole vat koolitanud r ühma sõdureid võitle ma nii jala kui ra tsa. Ta valise lt
loetakse aga väe liigi loojaks siiski 16. sajandil Pra ntsuse kuninga teenistuses olnud Itaalia kondotjeer i
Piero Strozzit. Algselt oligi tegu jalaväelastega, kes saabusid la hingupla tsile hobuse seljas, kuid võitle sid
jala. Suurima tä htsuse saavuta s väe liik 17.-18. sajandil.
20. Kuule te lugu ansambli Sallya ngie 1969. aa stal ilmunud ja ainsaks jä änud plaa dilt. Bändi
moodustasid õde ja vend, ke s hilje mgi muusika list kuulsust lõiganud. Iseä ranis viima ne - selle
plaa di salve stamise aja l 16-aasta ne – ke lle st neli aa stat hiljem sai tõeline super staar.

SPORT (20-25)
21. Olümpia medalivõitja I.Pertelson on ehitanud oma jõudude ga spor dike skuse, kuhu ma huva d nii
idamaiste võitluskunstide ke skus, džuudosa al kui ta ntsuklubi. Ke skus avati üleeile. Kuida s on selle
keskuse nimi ja mida see ee sti keelde ümberpa ndult tä he ndab (kumbki 1p)?
22. See jalgpalli MM-lt medali võitnud jalgpallur on sündinud 7. apr illil 1983.a. Kui ta oli kaheaastane,
sattus ta koos va ne mate ga a utoõnnetusse. Jalgpallur on isla miusuline, on abielus alžeerla nna Wa hibaga,
neil on tütar Hizya, üks jalgpalluri e ne se e esnimede stki on Bilal. Jalgpalluri hobiks on saksofonimäng,
mille s ta pidi ole ma külla ltki osa v. Kui ta tahtis 2005.a. lahkuda Galata rasay meeskonnast ühte oma
sünnimaa meeskonda, sündis selle st mäle stusväär ne kohtuasi, mis lõppes siiski jalgpalluri võiduga. Pallib
pra egu Saksa maa klubis. Ke s?
23. Kulde se vara stati e smakor dselt 1966 Ce ntr al Halli näitusesaalist Westminster is, kuid leiti
nädal hiljem Lõuna -Londonist Pickle si nime ka ndnud koe ra poolt. 1970. aa stal läks ese
Bra siilia sse. Kura ditosin aa stat hilje m var asta ti see teistkor dselt Rio de Ja neirost. See on
pra eguseni le idmata. Pärast esime st var gust turvakaalutluste l valmista tud koopia müüdi 1997.
aastal 425 015 dolla ri ee st. Millega on tegu?
24. Hiljutise kergejõustiku MM-i sündmuste valguse s a nna me teile ühe lõpliku nimekir ja, mis
koosne b 8 riigist, ke s said. Se itse sellest nimekirja st on teie ee s:
Hor vaa tia, Equa dor, Ee sti, Soome, Uus-Mere maa, Portugal, Rootsi.
Saa te 1 punkti, kui lisate õige puuduva riigi, kui lisa te ka sportlase nime, ke s oma saavutusega
põhjusta s oma riigi (puuduva riigi) siia nimekirja lisamise, saate 2 punkti.
25. Küsime 1936.a. sündinud helilooja t. Vaevalt küll ke dagi aita b, kui ütle me, et sa ma
per ekonnanimega Šveitsi bobisõitja võitis 2002.a. Salt Lake Citys kahebobil medali.

TEADUS, TEHNIKA JA MAJANDUS (26-30)
26. Kes on pildil? Iga te ma huulilt kostvat sõna analüüsitakse suure hoolega.

27. Üsnagi teenima tult on see Itaalia (spor t)autotootja ka he gigandi Fe rr ari ja La mborghini varju jäänud.
Firma a suta s Argentiina päritolu Aleja ndro....1959.a. Mode nas. 1970. aastal osaleti ka F-1s, kus toode ti
auto Fra nk Willia msi tiimile. Vihjeks: Ke s lugenud K: Ke nderi ”Pa ngapettus”, suuda b ehk sealt meenutada
üht sama nimelist tegela st. Millisest nimest on jutt?

28. Küsime ühte 1869.a. USA-s a suta tud fir ma t, mille tooda ngut on kunstiski kujutatud. Fir mal on rida
kaubamärke (Prego, Swanson, Pace ja V8), kuid tuntuim on muidugi nimi, mis tuleneb fir ma a sutaja
nime st. Kui 1898.a. ole va t fir ma tege vdirektor H.Willia ms näinud Cor nelli ja Pennsylvania ülikoolide
vahelisel jalgpallima tšil Cor nelli meeskonna sä rav-punava lge t vor mi, tuli ta mõttele oma firma tooda ng
lasta välja sa ma s vär vikombina tsioonis. Muide, Me lbourne ’i olümpial võitis üks sa ma nimega
neegera tleet ker gejõustikus kuldme dali.
Milline firma ?

29. “Ärge m otsigem juudi saladust tema religioonis, vaid otsige m r eligiooni sa ladust tege likus juudis”. Mis
on judaismi ilmlik põhi? Praktiline vaja dus, isiklik kasu. Mida juut ilmlikult kummarda b? Äri. Mis on tema
jumal? Raha. …Raha on Iisraeli kade jumal, kelle kõrval ei tohi olla ühtegi teist jumala t.” Nii kirjutas üks
möödunud saja ndi käiku mõjutanud mees, kel järgijaid veel tä nagi. Ke s?
30. Sündis 1907. aa stal Kär us, nüüdsel Raplamaal mõisavalitseja pere s. Õppis 1926-34 Ta r tu,
Edinburghi ja Viini ülikoolis majandust. 1934-45 tööta s Rahva steliidu juures, seejä rel läks tööle
Columbia ülikooli, kus on prae gugi tema nimeline õppe tool. 1958. aastal võttis va stu Pr incetoni
ülikooli pakkumise asuda juhtima sealse t ra hvusva helise r aha nduse osakonda, kuid suri 1959.
aastal enne tööleasumist ootamatult Šveitsis. Teda pe etakse üheks are nguökonoomika r ajajaks
ning üheks aluse pa nijaks pä ra st II maailma sõda kehtinud Bretton Woodsi ra handussüstee mile.
Sama perekonna nime ka nnab üks Eesti kunstimuuseumi tunnusta tud ma alire stauraa tor.

KULTUUR JA KIRJANDUS (31-35)
31. Elua asta d 1766-1826. Loetakse Ve nemaa a jalootea duse rajajaks. Peateoseks tosinaköitelisena
kava ndatud “Ve ne riigi ajalugu”, millest valmis 11 raa matut. Palvele Ve ne maad ühe sõnaga
iseloomusta da oleva t ta va stanud: “Var a sta vad.”

32. Laulu esmae sitaja oli Egiptuses sündinud prantsla ne C. Fra ncois, ke s oli koos Gille s Thiba ult’
ja Jacque s Re va ux’ga nime “Comme d'ha bitude ” ka ndnud pala a utoriks. Teemaks Francois’
süda mevalu pä ra st laulja ta r Fr ance Gall’ist lahkuminekut. 1968. a. kuulis seda Pa riisis Pa ul Anka,
kes kirjutas ühel hilisõhtul ingliske else d sõnad, pida de s meele s just selle hilje m legendaa r seks
teinud la ulja t. Viima ne salve sta s loo vähem kui poole tunniga. Esia lgu laul siiski e rilist edu ei
saa vuta nud. Tollal näis, et tege mist võib olla ise gi e sitaja luigelauluga, kui ta mõneks aastaks
popmuusika st loobus. La ulja ise muide põla sta s se da lugu. Ve el ka he aa sta eest oli aga lugu
Suur br itannias kõige popula ar se m laul ma tustel esita miseks, kuni James Blunti “Goodbye My
Love r” ta st e tte r ebis. Nime tage laul ja selle ma ailmakuulsaks teinud e sitaja.

33. See seltskond ilmus teleekraanide le 19. ma il 1987 aastal Briti koomiku Tracy Ullman
oma nimelise naljase riaa li kolmanda osa va hesketšide s. 17. de tsembril 1989.a. sai alguse nende
oma tele sar i, mis sai kiiresti tublisti populaa rse maks, kui Tracy Ullma n kunagi olnud. Näiteks
ajakirja Time 31. de tse mbril 1999.a. ilmunud numbris nimetati see möödunud sajandi pa rima ks
tele sa rjaks. Mille ga on tegu?
34. Seda ter minit ole va t esmakordse lt praegusele sa rna se s tähenduse s ka suta nud 13. saja ndi Hispaa nia
kirja me es Don Juan Ma nuel. Kaa saegse s tä henduse s on selle e smakasutaja au pakutud USA presidendi
Har ry Truma ni fina ntsistist nõunikule Ber nar d Ba r uchile 16. augustil 1947. kongressi ee s pee tud kõnes.
Aga ka George Or wellile juba kaks aasta t varem London Tr ibune’is ilmunud a rtiklis – sõltub
definitsioonist. Milline te rmin?
35. See la ulja, muusik, he lilooja, produtsent võttis lava nime oma va na, -va na, -vana, -va na onu kirjutatud
kuulsa romaani nimitegela se nime st. Ke s? Muusikaküsimus koos MUUSIKAGA.

POLIITIKA AJALOOS ja AJALUGU POLIITIKAS (36-40)
36. 1922. aa stal sündinud mee s on kantud Guinne ssi rekordite raa matusse, kui kõige e na m poliitilisi
ame tiposte tä itnud inimene. Ta on kaheksal kor ral olnud oma kodumaa riigipea või valitsusjuht, kandes
seejuure s viit e ri tiitlit. Lisaks se llele on ta juhtinud erinevaid eksiilvalitsusi ning te gutse nud helilooja ja
filmir ežissöörina. Ke s?
37. Lionel Na than de Rothschild valiti 1847. aasta l e simese juudina Br iti Alamkoja liikmeks.
Ametisse sai ta a ga a studa a lle s 26. juulil 1858 – selleks ajaks oli ta juba neljanda t korda taga si
valituks osutunud. Miks ei sa anud mee s ametisse a studa?

38. Aastaküsimus. Milline aa sta oli:
a) USA a sepresident A. Bur r tapab e ndise ministri A. Ha miltoni, ke s sureb järgmise l päeva l

b) Haiiti sa ab Prantsusmaa st isese isvaks
c) pa nnakse alus Per e- Lachaise ka lmistule
d) sünnivad he lilooja Mihha il Glinka ja kirja nik Geor ge s Sa nd
e) sureb Immanuel Kant
39. Küsime teilt kunagist saa rt, praegust poolsaart Aleksa ndr ia linnas, Egiptuses, mida ühe nda s
maismaaga laine mur dja. Antiikaja l oli sa ar tuntud oma ehitiste poole st. Kuida s on sa are nimi?
40. Küsime a nsa mblit. Naisla ulja ära tundmise eest ühte punkti ei a nna, küll aga siis, kui mehe sa muti
nime tada suuda te.

KUNST, FILM, MUUSIKA (41-45)
41. François Leje une (1908-1982) oli Prantsuse kunstnik, illustraa tor a nd ajakirja nik. Millise nime all me
te da r ohkem tunne me?

42. Küsime kunstnikku, pa llasla st (õppis „Palla ses” 1919-25 K.Mäe juure s, ja 1933-34 A.Vabbe
juure s), kes hilje m tä ienda s end Pa riisis V.Šuhhajevi juure s. Na asnud Tar tusse, elatas end
aiatööga, lõpeta s 1933.a. aia ndus- ja me sindusalase täie nduskooli, raja s viljapuua ia ja tegele s
mesindusega. Ta on ka Eesti Aia nduse ja Me sinduse Seltsi Tar tu osakonna asutaja. Ka tema maalid
on tihti r ohe liste st aedadest tä is lilleõisi ja looduse vär ve. Aia ndus andis kunstnikule leiba ka siis,
kui ta Sta lini ajal põlu all oli. Kunstniku nimekaim oli kunagi Kunstimuuse umi direktor. Ke s
(1901-1960) on see aia nduslik kunstnik või kunstiline aednik?

43. Kui 2004.a. võitis pa rima filmi kate goorias Osca ri ka na dalase Paul Haggise ”Cra sh” oli see küll
mõne võr ra oota matu, e nt igati tee nitud võit. Ome ti oli 1996.a. valminud tä pselt sa ma nimeline
linateos (”Cr ash”), režissööriks aga lausa kultuslavasta ja. Filmi on nime ta tud kriitikute poolt
ühe ks kõige vastuolulise maks lina teoseks kinoajaloos üldse. Film oli vä nda tud J.G.Ballar di
sama nimelise raamatu põhjal, ning on täis kõikvõimalikke seksistsee ne, a utofe tišit, vaimset ja
füüsilist äär muse ni viidud masohhismi jne.
Küsime seda sa muti Ka nada pä ritolu la vastaja t?
44. Iiri kunstnik (1909 - 92)? Pildil olev teos “Study from Innocent X” (1962) müüdi tä na vu
Sothe by’s oksjonil 52,68 miljoni dollari ee st. Aja loost on va remgi tuntud sa ma nime ka ndnud
mee s, kellega küsita v on ka suguluses.

45. Kuule te Monty Python’s Flying Circus tunnusmeloodia t, mil nimeks “Libe r ty Be ll”. Küsime
selle Por tuga li, Hispaania ja Baie ri päritolu helilooja t (1854-1932).

Vastused:
1. b, e simene autoõnne tuses hukkunu – kukkus välja oma sugulaste auruautost, jäi selle r ata ste
alla
2. b, Har ry Nilsson
3. a, Rica rda s Berankis
4. d, Uga la
5. c, Lilli Prome t sünd 16.02.22, Smuul 18.02, Lotman 28.02 ja Lar etei 14.08
6. Torino ja Fire nze
7. Ta ur ia vür st, Tavritse ski, auto Tauria
8. Ya ssir Arafat ja Fa tah
9. Ta htis kinkida tsaa rile, et saada aa dlitiitlit
10. Doppelkaiser – Püha Rooma keiser Franz II (1792-1806), Austr ia keise r Franz I (1804-35)
11. Hruštš(ik), Hruštšov
12. Kliimatsüklid (tsüklid 2 p)
13. Varbla küla ja Va rbla laiud
14. Asmara, Eritrea pealinn
15. Sergio Leone ja Ennio Morr icone
16. Akaa tsia
17. Ainuke va ba s looduses elanud jääka ru Tallinna loomaaias, toodud Fra nz Josephi maalt.
18. Veisetõud
19. Tragunid
20. Mike ja Sa lly Oldfield
21. Ariga to – jaa pani kee les - Aitäh e. tä nan
22. Fra nck Ribe ry
23. Ja lgpalli MM ka rika s Jule s Rime t ka rika s
24. Ir ving Saladino ja Pa na ma, kõik ne ed riigid võitsid 1 kuldme da li
25. Steve Reich, „Dr umming”
26. Eur oopa Ke skpa nga pre side nt Jean-Claude Trichet
27. De Tomaso
28. Campbell’s
29. Karl Ma rx
30. Ragnar Nurkse
31. Nikolai Kara mzin
32. Frank Sinatra “My Way”
33. Simpsonid
34. Külm sõda
35. Moby (Moby Dicki jä rgi sama nimelisest Me lville’i romaa nist)
36. Kambodža kuninga s-isa Norodom Siha nouk, olnud ka riigi preside nt, pea minister, prints ja tiitlita
riigipea
37. Ta pidi a ndma, kä si piiblil, a me tiva nde, mille tekst sisaldas sõnu “upon the true fa ith of a Chr istia n” ja
ei saa nud see tõttu juudina vannet a nda
38. 1804
39. Phar ose saar (sea l a sus üks maa ilma ime de st - Phar ose e. Aleksa ndr ia tule tor n)
40. Sugarcubes (lauljad Björk Gudmundsdóttir ja Eina r Ör n)
41. Je an Effel
42. Kristjan Teder
43. David Cronenbe rg
44. Francis Bacon
45. Marsikuninga s John Philip Sousa

