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On väga põnev, kuid segane lugu, kust tuli Eduard Viiralti andekus.  Raamatus „Andekuse geen…“ olen pakkunud ühe oletuse, kuid pärast raamatu 

ilmumist veel asja uurides selgus, et oletusel on vähem põhja all, kui algul tundus. Ma leidsin varem Kose koguduse personaalraamatust, et Mari Asuril, 

neiuna Ama, oli ainult 1 laps Sophie Elisabeth, kes sündis ta 7-ndal abielu-aastal. Järeldasin, et ta võis olla (mõisniku) sohilaps, Mari pandi mehele 

mõisaaednikule, laulatus kirjutati meetrikaraamatusse palju aastaid varasemaks ja kasuisa Jürri sai selle eest mõisavalitsejaks. Jüri Asur oli sulase poeg ja 

sellise päritoluga tegelased naljalt niisama mõisavalitsejaks ei saanud.  Minu viga johtus sellest, et Mari ja Jüri kolm esimest last surid alla aasta vanusena, 

neist poisslaps ristiti Otto´ks (!), seejärel koliti Revalisse, kus sündis 4-s laps, seejärel tuli Jüri pere tagasi Kose kihelkonda Aruvalla mõisavalitsejaks, kus 

sündis ka hilisem Eduard Viiralti ema. Edasi koliti Koeru Aavere mõisa, siis Türi kihelkonna Lokuta mõisa ja edasi jälle Revalisse, igas nimetatud kohas 

sündis veel üks laps, kokku oli 7 last. Lapsed sündisid erinevates kihelkondades. Seetõttu oligi Kose koguduse personaalraamatus mainitud ainult üht last. 

Alles hiljem leidsin ühe personaalraamatu, kus kõik lapsed olid ühte koondatud. Vanuse poolest oleks sama kunstnikust mõisnik Otto Z-M saanud olla 

vabalt ka Mari Ama enda isa, kuid kirikuraamatud sellele kuidagi ei vihja. Otto oli küll kaua vanapoiss aga võttis peaaegu 50-aastaselt naiseks ühe 

krahvinna, neilgi jõudis veel sündida 7 last, kellest samuti 3 surid noorelt. Ei tahaks kuidagi uskuda, et Otto, kes 3-4 kuud varem noore naise võtnud, veel 

4 last sünnitanud Marile sohilapse muretses. Niisiis ei oska ma enam Eduard Viiraltit lähisugulus-abielust sündinuks arvata. Kuid see oletus jääb kirja, et 

Eduardi tegelikuks isaks võis olla Timolen Karl v. Neff, kes edastas Carl Timoleon v. Neffi geenid. Mitmed uurijad on küll ka Carl Timoleoni isaks 

pakkunud muid mehi, kui Wilhelm Johann Zoege v. Manteuffeli pojad (kes ta küll üles kasvatasid ?!). Lisaks olid Carl Timoleon v. Neff ja kunstnik Otto 

Zoege-Manteuffel suured sõbrad ja koostööpartnerid, Otto vennalt Leolt ostis T.C. v. Neff Muuga mõisa, kuhu ehitas kunstigaleriiks uhke lossi jne. 

Kuidas aga kunstnik Otto poeg Otto Zoege v. Manteuffel (1878) ja Eduard Viiralt näolt nii sarnased said olla, jääb mõistatuseks, minu varasemas oletuses 

olid Otto ja Sophie Elisabeth poolvend ja poolõde, poolõe kohta jääb Ottol täitma ainult kaksikõde Helene. Kuid kui sarnasus on siiski usutav, jääb 

ainsaks võimaluseks filmides ja ilukirjanduses palju pruugitud alternatiiv, et hoopis mõisaaednikust Eduardi vanaisa Jüri Asur tegi Lööra krahvinnale Otto 

nimeliseks ristitud tite. Siis saaks Otto ja Sophie Elisabeth jälle poolvend ja –õde olla. 

Kes aga selle mitmete kunstnike suguvõsadega seotud Wilhelm Johann Zoege v. Manteuffeli perega veel tuttav pole, neile lisan, et tema 2 tütart said 

mehele kaksikutest kunstnikele v. Kügelgenidele, mõlemast abielust sündisid taas kuulsad kunstnikud nagu ka viimaste järglastest. Ja tegelikult oli ka 

Wilhelm Johann Zoege v. Manteuffeli naine Helene Henriette (neiuna v. Bock) kunstnikugeenide tarnija sest tema venna otseliinis järglasest Alexander 

Friedrich v. Bockist sai Peterburi Kunstide Akadeemia professor ja akadeemik, kes oli paljude eestlastest skulptorite õpetaja, sh. Amandus Adamson ja 

August Weizenberg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


