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Eessõna

Mis inimeste silmis väike, võib Jumala silmis olla suur. Ka praegu tähtsusetuna
tunduval külakesel võib olla suur minevik. Inimesed on elanud, valinud oma elusuuna; siis
kadunud, kuid ometi jättes jälje, järeltulijaile kas õnnistuseks või needuseks.
Käesolev raamat püüab valgust heita Viru-Jaagupi Aruküla ja selle ümbruskonna rahva käekäigule
läbi mitmete aegade.
Tegemist ei ole puhtalt koduloolise ega ka rangelt ajaloolise uurimusega. Pigem on see
apokriivaline ülevaade tõsielu sündmustikust, lisaks arhiiviandmed ja muuseumidesse salvestatud
mälestused, esitatuina põhiliselt vabas vormis ning kohalike elanike jutustused oma elukäikudest.
Kaugeltki mitte kõik, mida teinud või rääkinud oleme, pole ilus ega veatu. Sellepärast inimene vajabki
Lunastajat.
Andmeid on kogutud rohkem kui kakskümmend aastat. Materjali kogumisega alustas juba autori isa
Heinrich Rohtsalu.
Raamatus esinevad nimed on edastatud sellisel kujul, nagu neid parajasti kasutati ja nagu nad
autorile ette on juhtunud.

Pühendan selle raamatu Aruküla väikese usklike grupi evangeeliumi kuulutamise
püüdluste toetamiseks. „Hõbedat ja kulda mul ei ole, aga mis mul on, seda ma annan! “

Raely Viirsalu
2006
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Kummaline, kummaline....
Raely Viirsalu:
“Vanker rappus. Hoidsin hirmunult kasti äärest kinni. Olime jõudnud nimelt soosillale, palkteele, mis
viis Kulinalt Võhusse. Kahel pool teed olid laiad, ääreni vett täis kraavid. Minu koduküla, Aruküla, oli
arumaal.Lahtist vett seal ma ei näinud. Ema koduküla, Võhu, oli üheksa kilomeetri kaugusel ja sinna
pääses üle soo. Vanavanematel oli seal sooserval väike asunikutalu. Kui Eesti Vabariik sinna pärast
Vabadussõda endistele mõisateenijatele maatükke jagas ja mõisa karjane Mihkel Meilbaum, minu vanaisa,
kartusevärinaga südames, endale seal majakest püstitas, sõitnud mõisnik mööda ja hüüdnud: „Tehke aga
oma majadele kohe rattad alla ka!“
Soosillalt jõudsime Võhu põldude vahelisele teele. Majad jäid vasakule, madala soometsa äärde. Siis äkki
köitis minu pilku paekividest hoone kõrgendikul keset viljapõldu. Kummaline, kummaline – selle hoone
mõõtmed kangastasid mu silme ette pildi kirikust.
„Ema, mis maja see on?“
„Ah see seal? See on ait, mõisa vana viljaait.“

„Ei, see ei saa olla vana ait – see peab olema vana kirik!“

Elati nii, et käidi röövimas.
Tuhatkond aastat tagasi oli Virumaa oma loodusliku asendi poolest peaaegu omaette riigike. Põhja
poolt piiras teda Soome laht, idast Peipsi järv; Harjumaast, mis asub lääne pool, lahutas teda läbipääsmatu
metsa- ja soodemassiiv. Virumaale võis jõuda meritsi või Järvamaa kaudu, otsides radasid läbi Pandivere
kõrgustikku katva tiheda metsa-ala.
Suurimaks asulaks Lääne-Virumaal sel ajal ei olnud mitte Rakvere linn, vaid hoopis Tõrma küla.
Tuhat aastat tagasi ei olnud veel Tallinna linnagi.
Nimetus “tõrma” tuleneb soome keelest ja tähendab “väike küngas” (törmä).Tõrma asus just sellise
künka – Vallimäe – külje all. Rakvere sai linnaõigused 1302.aastal.
Vallimäel kõrguvad hallid kivist kindluse varemed. Tuhat aastat tagasi oli sellel kohal Tarwanpea puust
linnus. Linnusesse oli hea varjule pugeda, kui järvakaist naabrid nälja-talve ajal röövretkele tulid. Jah, käidi
röövimas, sest nälg ajas takka. Kes siis sellest küsis, et teiste-pere keset talve oma toidupoolisest ilma jäi!
Röövlid tulid nimelt just talvisel ajal, sest külm sillutas nende jaoks teid. Vastastikused röövretked olid enne
ristiusu jõudmist eestlastest paganaile harilikuks elulaadiks. 1220.aastal käisid harjumaalased Järvamaad
rüüstamas üheksal korral. Paljaksröövitud järvamaalased jälle omakorda käisid virulasi röövimas. Põhjuseks
olid sagedased viljaikaldused; kartulit, seda “teist leiba”, hakati Eestis kasvatama pea viissada aastat
hiljem. Lisaks järvakatele ilmusid röövlid ka veel Peipsi tagant. Kui just suurema sõjakäiguga ei tuldud, siis
võis ümbruskonna rahvas puust kindluses Vallimäel nende eest ajutist varjupaika. Muidu aga juhtus
põlenguid taolistes linnustes korduvalt. Vallimäe kivist kindlust mainitakse esmakordselt 1252.aastal.

Lühi-ülevaade Virumaa administratiivsest jaotusest 13.sajandil.
Virumaal oli 13.sajandil viis “provintsi”, mida nimetati kylekundadeks:
1)Repele (Revele) – Virumaa läänepoolne osa, kus asustus oli kõige tihedam. Suuremad külad seal
olid Tõrma, Hulja, Ohepalu, Selja ja Ojaveski. Suuremateks linnusteks olid Toolse ja Tarwanpea.
2) Lemmu (Laemund) – Virumaa lõunapoolsem osa,
mille piiriküladeks jäid ringina: Kullenga, Assamalla, Koeravere, Inju, Vinni, Rägavere, Raudlepa, Vaeküla,
Põlula, Tudu, Simuna, Väike-Maarja. Tähtsamad linnused olid Põlulas ja Tudulinnas; Avispeal ja Saueaugul
olid väiksemad linnused. Piirilinnuseks Järvamaaga oli Agelinde. Tähtsamateks küladeks Lemmus olid:
Kehala, Mõdriku, Põlula, Vinni ja Paasvere.
3) Mahu (Maum) – see oli ka tiheda asustusega, ulatus põhjas Soome laheni ja lõunas Miila külani.
Suuremad linnused olid seal Pada ja Koila, üks väiksem oli Uljastel. Suuremateks asulateks olid Pada, Koila,
Sämi ja Kohala.
4)Askaelae. Selles kylekunnas oli kaks linnust, Alulinn ja Lüganuse. Viimane ehitati taanlaste poolt
ümber ristiusu kirikuks. Suuremad asulad olid Lüganuse, Purtse ja Erra.
5) Kõige ulatuslikum pindala poolest, kuid kõige hõredamini asustatud kylekund oli Alutaguse, Virumaa
idapoolne osa. Suuremateks küladeks olid seal Jõhvi ja Vaivara.
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Vanasti korralikku teedevõrku ei olnud.

Eestimaa oli vanasti niiskema pinnasega kui praegu. Ei olnud siis tehtud veel kuivendustöid ega
olnud ka kaevandusi, mis Põhja-Eesti lubjakivise ja karstiuurdelise aluspõhja tõttu vee ära tõmbavad.
Kulinalt Kehalasse, kus praegu siugleb lai maantee ja mingist soopinnasest ei näi jälgegi olevat, viinud veel
suhteliselt hiljaaegu palktee. Ega see tee, muidugi, just praegust liini pidi sel ajal ka ei kulgenud.
Nõukogudeajal murti laia asfaltteega läbi ka Kulina ja Võhu vahelisest maastikukaitsealasest rinnatisest.
Looduskaitsjad muidugi tõstsid häält, kuid mis tehtud, see tehtud.
Rakvere - Ranna-Pungerja maanteed õgvendati 1938.aastal. Tee rajati Palasi ja Anguse külade
vahelt tee üle Sirtsi soo. Sootee pikkuseks kujunes küll vaid kaks kilomeetrit, kuid selle ehitamine oli raske.
Veepinna sügavuseks soos 1-1,5 m.turbakihi all mõõdeti 15-16 m ja veelgi enam. Nn.umblaukad Sirtsi
soos ei külmu kinni isegi mitte talvel. Maantee alus sohu ehitati haokubudest, mis laoti soopinnale kahe
meetri paksudelt ja kümne meetri laiuselt. Sellele veeti 50 cm paksune muldkeha ja peale kruusakiht ja
killustik. Tee kõrvale kaevati sügavad kraavid. Töömehed kurtsid, et nii raskeid töötingimusi pole neil veel
ühegi ehitatava tee tegemisel olnud. Iga sammutäis uut teed tulnud neil sõna otseses mõttes rajada
põhjatutele laugastele.

Kuidas Virumaale ristiusku tooma tuldi

Jeesus ütles, et ots tuleb alles vast siis, kui seda evangeeliumi on kuulutatud kogu maailmas,
tunnistuseks kõigile rahvastele. Paraku aga on need armuõpetuse kuulutajad sageli ise üpris armutud ja
patused inimesed.
Virumaa ristiusustamisest on vähe kirjalikke teateid. Igatahes oli ristiusk jõudnud Virumaale juba enne
saksa raudrüütlite tulekut.
Lemmu kylekunna maavanem Tabelline koos naisega olid käinud oma
algatusel ristimist vastu võtmas Ojamaal.
13.sajandil pidas Rooma paavstlus visa võitlust keisritega ülemvõimu pärast. Kuigi paavst end
Jeesuse Kristuse maiseks asemikuks luges, ei lükanud ta teps mitte, vastupidiselt Jeesusele, tagasi
võimupakkumist saatana poolt. Ei saa salata - paavstid koguni himustasid maist võimu. Evangeeliumi
kuulutati, kuid vägivaldsel viisil, kirikupeale allutatud riikide sõjaväe sunnil. Mis sellest, et Jeesus oli
käskinud Peetrust mõõga tuppe pista! Loomulikult oleksid võinud paavstid, eneste arvates Peetruse
ametijärglased, võinud selle korraldusega arvestada. Siis ehk oleks ristiusu ajaloo verised leheküljed
kirjutamata jäänud.
1219. aastal võtsid Liivimaa vallutanud ristisõdalased koos liivlaste, sakalaste ja ugalastega ette
misjoniretke Virumaale. Sakalased ja ugalased olid ise olnud ristiusu kõige ägedamad vastased, aga nüüd
lõid nad mesti, sest see ristiretk tõotas saagi poolest tulla rikkalik.
Kuna ristisõdijate eneste arvates oldi väljas misjonisõnumiga, siis olid evangeeliumi kuulutajatena
kaasa võetud Läti-Henrik, kes, tema enese sõnade kohaselt, oli “jumalasulane Ümeralt”; ordupreester
Otto ja temale tõlgiks soomlane Petrus Kaikewalde.
Henrik pani kõik, mida ta sellel teekonnal nägi ja
kuulis, ustavalt kirja. Tavaks oli taolisi sütitavaid kroonikaid munkrüütleile ette lugeda, kui need söögilauas
istusid, sest munkadel enestel ei olnud luba söögiajal sõnakestki piuksatada.
Teekond kulges edukalt, ilma erilist vastupanu kohtamata. Saadjärvel ristiti kolmsada inimest. Arvata
võib, et ristijaid saatev suur sõjavägi kustutas maarahval juba eos igasuguse vastupunnimise mõttegi.
Raudriideis mõõgavennad vägevate sõjaratsude seljas, raudribidest näokatetega ja valged mantlid veriselt
kumavate ristidega üll, olid tõepoolest hirmuäratavad.
Lähenedes Virumaale, andis vägede ülemjuhataja Rodolf korralduse võtta Järvamaalt kaasa
teejuhid. Järvamaal olid raudmehed sõjaga käinud juba 1217.aastal, karistamas järvalasi, kes aitasid
revalasi võitlustes taanlaste vastu. Taanlased olid ordurüütlite liitlased; vähemalt senikaua, kuni võimu ja
maade jagamise pärast tülli mindi. Järvalased nõustusid meeleldi ristisõdalaste ettepanekuga minna ühise
rindena virulaste kallale.
Viru-Järva piir kulgeb üle Ebavere mäe. Mäel asus tol ajal Agelinde linnus. Sellest linnusest niipalju,
et ta hävitati sakslaste vastu ülestõusnud eestlaste poolt 1227.aastal. Paavsti viitselegaat Balduin tegi
katset linnus üles ehitada, kuid sellest ei tulnud midagi välja. Rahvamälu on talletanud Agelinde linnusest
mingi mälestuse. Linnusest enesest ei ole enam jälgegi. Eesti luuletaja Jakob Tamm kirjutab:
“Suits heljub Ebavere mäel,
läeb üles koidu eel;
maast, puude vahelt salaväel
ta tõuseb metsateel.
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Kes seda suitsu vaatma läeb,
see teda uduks peab,
kuid rahvasilm veel kõike näeb
ja vanajutt kõik teab.
Linn olla mäe peal üleval;
säält tõusta suitsuvool,
mis kerkib koidukiirte all
mäest üles nagu nool.
Kuid seda linna iga silm
ei mäe peal näha või:
ta ümber olla varjuilm,
mis nõiavägi lõi. ……..”

(1896)

Öine aeg ei ole metsa läbimiseks just kõige sobivam. Kuid see oli juunikuine valgete ööde aeg.
Ordumeister Rodolf otsustas, et väed peavad liikuma nimelt öö läbi, sest ta tahtis virulasi ootamatusega
rabada. Liiguti mööda Lasinurme-Tammiku teed Avispea poole. Pudi-Viru (Simuna kihelkond) põllud ja
aasad olid lainjad ja kevadsuvise õiteiluga kaetud. Kaunis loodus
vaimustas raudmehi. Hommiku
saabudes langes ristivägi rajuhoona Pudi-Viru küladele, kes lähenevat ohtu aimatagi ei osanud.
Enam ei suutnud aplaid sõdalasi pidurdada miski jõud. Kõige tähtsam oli sõjasaak. Ugalased ja
järvalased tegutsesid harjumuspärase osavusega, orduvennad täpselt samuti. Misjonärid, kui nad just
röövlitegudega endid rüvetada tõesti ei soovinud, pidid kannatlikult oma aega ootama. Rööviti ja tapeti mitte
vähem kui viis päeva järgimööda. Meestele ja noorukitele, kes endid põgenemisega päästa ei jõudnud, üldse
armu ei antud. Viimaks söandasid viru vanemad tulla rahu paluma.
“Mis rahu te himustate, kui olete oma sõjakäikudega alailma teiste rahu seganud!” müristas neile
ordumeister Rodolf. “Teile ei saa muud rahu antama, kui üksnes selle Rahutooja oma, kes rahus lepitas
maapealse taevaga. Kui te tahate koos meiega ühteainsat kristlaste Jumalat austusega teenida, siis
anname teile rahu, mille Tema oma jüngritele jättis ja võtame teid oma põlise vendluse osadusse!”
Sellise ettepanekuga olid virulased kohe nõus.
Ordupealikuile ei meeldinud vanem Tabelline väide, et tema olevat juba ristitud. Igal juhul tuleb tal
end ordumisjonäride poolt uuesti ristida lasta! Tabelline nõustuski, kuid see läks talle pärast kalliks maksma,
sest taanlased pidasid niisugust ümberristimist eneste suhtes reeturlikuks. Nad poosid Tabelline üles.
Õhtuks asutasid sakslased endid laagrisse Tõrma külla. Neile meeldis see asula nii väga, et
nimetasid Tõrma oma “villa magnaks”. Võeti vastu otsus, et Tõrmasse peab saama ehitatud doomkirik.
Kiriku aluskivid pandi kohe samas paigale.
Sakalased suundusid edasi lääne poole jäävaid kaugemaid Repele külasid röövima. Liivlased ja
lätlased asutasid oma “majad” (laagrid) Avispea ümbrusesse. Järvalased suundusid ööbima oma
kodudesse Järvamaal.
Henrik koos teiste preestritega sai asuda lõpuks ristimisi korraldama. Seda toimetati Tõrma juures.
Praegugi on seal, Vinni ja Tõrma vahel, vana järve kohta märgata. Inimesi on seal ristitud hilisemalgi ajal.
Lemmu kaas-maavanem Kirjawane tundus misjonäridele siira inimesena. Kirjawane jutustas neile ,
et temal on elus palju kannatada tulnud. Nüüd soovib ta endale head Jumalat. Ta tahab küll vastu võtta
Jeesuse, kellest ta juba enne on kuulnud. Pärast ristimist näis Kirjawane eriliselt rõõmsana. Henrik märgib
oma kroonikas: “Me otsustasime tema otsekohe katehhiseerida. Meister Rodolf ise seisis tema juures
vaderiks.” Katehhiseerimine tähendas ristiusu põhialuste ja ristimisvormeli õpetamist, et inimene hädakorral
ka ise ristijana esineda võiks.
“Kui meie just püha salviga võidmist olime alustanud,” kirjutab Henrik, “ tõusis vali kisa, et suur
paganate malev on lähenemas.” Kohe haarati relvade järele. Siis aga selgus, et need olid hoopis
sakalased, kes Repelest rikkaliku saagiga tagasi olid jõudnud.
Vägivaldne oli see ristiusu tulek Virumaale tõepoolest. Ometi on säilinud tunnistus vanem
Kirjawanelt, kes kinnitab, et tema on saanud endale hea Jumala. Inimese kiindumuses Jumalasse on
midagi sellist, mida pealiskaudse mõtteviisiga kõrvalseisja mõista ei suuda.
Misjonärid purustasid Punamäel asuva Tharapita kuju. Viru paganad olid hämmastunud, et kujust ei
hakanudki verd välja voolama. Teised aga kinnitasid, et näinud Tharapitat ära lendamas Saaremaale.
Kui Viru vanematega oldi rahutingimuste suhtes kokkuleppele jõutud, asuti koos maavanemate
poegadest pantvangide ja saagiga tagasiteele Riiga. Viis virulaste külavanemat saatsid neid, võtsid ristimise
vastu Riias ja pöördusid siis tagasi.
1222.aastal puhkes saarlaste eestvedamisel eestlaste ülestõus taanlastest ristiusustajate vastu.
Saadikud tõid teate ülestõusust Virumaale; käskisid virulasi ristiusu preestrid ära tappa. Need lõid kiriku
vundamendi Tõrmas laiali, kuid preestreid siiski tapma ei hakanud, vaid aidati neil hoopis sõjakamate
ülestõusnute eest varjule jõuda. Läti Henriku sõnade kohaselt olid virulased ja järvalased “lihtsameelsed
inimesed, teistest eestlastest alandlikumad”.
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Ülestõusu mahasurumiseks kihutasid kohale raudrüütlid. Lühikeseks ajaks sattus Virumaa ordu
valitsuse alla.
Ordurüütlitest oli vähemalt niipalju kasu, et kui nemad juba Läänemere kallastel oma kanna olid
kinnitanud, oli naabrite vastastikustel röövkäikudel lõpp peal. Tugev keskvõim tõi korra majja. Sellega pidid
arvestama isegi Peipsi-tagused idanaabrid.

Võhus oli tõesti kirik!

Kõige vanemaks ristiusu kirikuks Eestis peetakse Võhu (Vov) kirikut, Lemmu kylekunna keskosas,
( ehitatud 1220/21. a.). Võhu ja Kuusalu kirikud olevat, Läti Henriku väite kohaselt, rootslaste ehitatud.
Järelikult siis mitte ainult taanlased, vaid ka rootslased on esinenud ristiusu toojatena Virumaal. Võhu kirik
olevat paekividest ja asunud soodest piiratud kõrgendikul. Esimeste pastoritena Võhus nimetatakse
Lydgerust ( pärisnimega Willelmus de Keting) ja Christiarn de Holzaetae Richarthi.
1345.aastal mainitakse kirikut asukohaga mitte enam Võhus, vaid Kehalas. Ehitatud olnud see kirik
13.sajandi lõpuaastail ja see olnud puust.Rahvamälus on Kehala põllul koht, mida nimetatakse kiriku
asemeks.
1816.aasta Viru-Jaagupi kiriku visitatsiooniprotokollis leidub märge, et Johann Kellole (s.1776.a.) on
antud “vicari maa, mis asub ärapõlenud kiriku juures.” See võis olla Kehala kiriku ümbruse maa. Kiriku
ehitaja ja dotaator oli ise ka vastava kiriku patrooniks. Kehala kuulus maahärra de Kelele. Kui Kehala kirik
ära põles, ehitati uus kirik Rõhu (Rehho, Rehe) külla, sest see küla koos Kupnaga oli ümbruskonnas kõige
rahvarikkam. Kuna Rõhu kirik oli pühendatud apostel Jakobusele, siis andis see nime ka kiriku ümber
kujunevale asulale. Aastail 1354-67 kuulusid Viru-Jaagupi ümbruskonna külad
taanlasele Tilo van
Vyrkesele (Virkes).
Simuna kirik on ehitatud 1224.aastal.
1241.aastal oli Virumaal juba viis kirikut, peale eelpool nimetatute Haljala, Kadrina (Torvestavere)
ja Mahu (Maholm). Lüganuse kirik ehitati 1250.a. Samal aastal ehitati ka Jõhvi kirik. Rakvere kirik ehitati
1253.aastal; Narva kirik 1256.aastal. Väike-Maarjasse ehitati kirik 1346.aastal.
Kõige vanemaks ristiusu kirikuks Eestis on Tallinna
Toomkirik, 1219.a. taanlaste ehitatud.

Hädaristimised.

1220.aasta maikuus saatis Taani peapiiskop Andreas misjonärid laevaga Toolse sadamasse. Sealt
suundusid nad maismaad mööda Tarwanpea linnusesse. Osa preestreid saadeti Virumaale Järvamaa
kaudu. Preestrid kiirustasid ristimistega, sest oli selge, et koos ristiusustamisega toimub ka missiooni
teostanud riigi võimupiirkonna laiendamine. Selles suhtes ristusid taanlaste huvid sakslaste huvidega, kes
olid alustanud ristimistega Lõuna-Eestis. Taani preestrid andsid Lõuna-Viru külade inimestele korralduse
teostada ise nn. hädaristimisi. Hädaristimise puhul tuli külavanematel rahvas veega üle pritsida ja küla
servale suur puust rist püstitada märgiks, et see küla on juba ristiusu vastu võtnud. Korrapäraselt läbi viidud
ristimistalitusel selgitati evangeeliumi sõnumit ja pandi kirja ristitute nimed. Hädaristimise puhul seda ei
tehtud. Läti-Henrik ja Petrus Kaikewalde nimetasid sellist “hädaristimist” Jumala pilkamiseks. Riia misjonärid
oma ristimistööga siiski Avanduselt edasi sisemaale minna ei saanudki, sest viru rahvas keeldus ristimist
neilt vastu võtmast, kinnitades, et nemad on juba ristitud. Taanlastel ja sakslastel peaks ju ometi üks Jumal
olema! Henrik ja Petrus läksid tagasi Järvamaale. Neil õnnestus seal juba mõnede külade elanikud ristida,
kui tuli taanlaste teenistuses olev preester Woltherus, kes vaidlustas nende õiguse ristimisi teostada ka
Järvamaal. Woltherus väitis, et kogu Eesti allub Taani kuninga kroonile. Henrik ja Petrus pöördusid Riiga
tagasi.
Hiljem loeti nimetatud hädaristimisega külad neutraaltsooniks taani ja saksa mõjupiirkondade vahel.
Ristimistega kiirustamiseks andis põhjust ka kartus Novgorodi ja Pihkva venelaste sissetungi pärast,
kuna need pidasid Baltikumi oma misjonipõlluks ja muidugi ka tulevaseks võimupiirkonnaks.
1220.aastal pühitses
taani peapiiskop Andreas Lundist Viru ja Järva piiskopiks taanlase
Ostraduse.
1226.aastal saabus Roomast paavsti legaat Wilhelm von Modena Agelinna, kus teda virulaste poolt
sõbralikult vastu võeti. Pantvangideks viidud Virumaa poisid toodi oma vanemaile tagasi. Kõik Virumaa
vanemad koguti
Tarwanpea linnusesse ristiusu õpetust kuulama. Arusaadavalt ei meeldinud see
taanlastele. Ristimisõiguse ja maa jagamise pärast oli sakslaste ja taanlaste vahel tülisid palju.
Taani aadlikud jagasid Virumaa endi vahel ära. Hirla küla sai Conradus Hirwelile; Rahkla
Rachellele; Sagadi Wirkesele; Võhu Willelmo de Ketingile, kes oli ühtlasi ka Võhu kiriku eestseisjaks; igale
ettevõtlikule kolonistile jagus midagi. Seda küll ei olnud, et eesti talupoegadelt oleks maa käest ära võetud
vägisi. Juba vaimulikkond, kellede sissetulek talumajapidamistest olenes, ei saanud niisugust ülekohut
lubada. Võõrsilt saabuvad kolonistid võisid osta ainult tühjaks jäänud talusid ja peremeheta maid. Sõjad ja
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sõdadega kaasnevad taudid, samuti ka korduvad viljaikaldused tühjendasid järk-järgult eesti talusid tööjõu
poolest kõvasti. Suur näljahäda oli 1315.aastal. Kolonistid ostsid siis maid kokku. Maavaldaja vajas
loomulikult tööjõudu. Seda oli tarvis palju, sest masinaid tol ajal veel ei tuntud. Maaomanike vasallid laenasid
vaesestunud peredele, kes oma maa neile olid ära müünud, veiseid, hobuseid, seemnevilja ja ka toitvilja.
Viljavõlga tasuti pikkamisi, loomade eest maksti renti. Üks põlvkond ei jõudnudki seda ära tasuda. Võla ja
maksudekoorem aina kasvas. 1422/24. aasta rahareform kasvatas võlad kolmekordseks. Võlgnikel
loomulikult oli mõisast lahkumine lubamatu. Nii sai alguse eesti talupoegade sunnimaisus.
Virumaal leidis jüriöö ülestõus vaid nõrka kajastust.
1347.aastal, peale jüriöö ülestõusu, müüs Taani riik Viru-ja Harjumaa raha eest saksa ordule.
Taani valitsus pidas seda Soome lahe äärset maaosa kaugeks ja vähe tulu toovaks provintsiks.
Harju ja Viru vasallkond harjus juba taani aegadest peale omaette üksus olema. Ordu võimu alla
sattudes nõutas ta Riias elavalt ordu kõrgmeistrilt endale mitmeid privileege. Harju-Viru rüütlikohus oli kogu
Liivimaa kõrgeim kohtuinstants. Iga Harju ja Viru mõisakohus võis lihtinimese elu ja surma üle iseseisva
otsuse langetada. Kohtuotsuse viis täide timukas, kelleks oli Rakvere foogt.

Ristitud paganad.

Kui võimuküsimustega Virumaal oldi enam-vähem
ühele poole saadud
muutis majanduslik
kindlustatus ja suhteliselt rahulik elujärg kolonisaatoreist mõisnikud laiskadeks priiskajateks. Mingi vaimulik
misjonitöö eestlastest pärismaalaste hulgas neile hoopiski huvi ei pakkunud. Saksa keelt valdavail
hingekarjastel oli ka raske eestlastele läheneda. Rahvas üldiselt elas maal, tegeles põllutööga.
Elati endisaegsete paganlike kommete järgi. Naiste röövimine, pikse kummardamine, hingede söötmine ja ka
veretasu jäid pärast ristiusu formaalset vastuvõtmist veel sajandeiks rahva tavaelu osaks.
Linnades elasid Saksamaalt, Rootsist ja Taanist saabunud ettevõtlikud kolonistidest käsitöölised ja
ametmehed. Seal olid nende laste jaoks ka koolid. Elatuti kaubandusest. Kõik kolonistidest sisserändajad
mahtusid ühisnimetaja “baltlased” alla. Nende suhtlemiskeeleks isekeskis kujunes saksa keel. Meile hästi
tuntud lossitaolisi mõisahooneid esialgu Eestis ei olnud, kuigi mõisaomaniku elujärje paranemine kiiret
tõusutendentsi ilmutas.
Toreduslikud mõisakompleksid ehitati alles 18.sajandil, kui Venemaal Neeva
suudmesse Peterburi linn rajati ja soodus kaubavahetus sellega algas.
Jumalateenistuste külastamist kirikuis ei takistanud linlasi mitte kauge maa, põhjatud teed ega kibekiire põllutöö. Linnas oli muudki, mis tähelepanu köitis. Kui Rakveres korraldati linnulaskmis-pühapäevi, siis
jäeti teenistus kirikus üldse ära, sest nagunii sinna mitte keegi ei tulnud. Linnarahvas kogunes siis väljakule
ridva otsa riputatud raudlindu tabama.
Junkrud vaimustusid mõõkadega vehklemisest. Mõõgaarmi põsel nimetati “rakvere küüniseks”.
Armiga noormehele kuulus pidudel esitantsija koht.
Teatava usulise elevuse eesti linnades tekitas 16.sajandil Saksamaal alanud luterlik reformatsioon.
Tallinna raad soovis, et usuküsimused lahendataks diskussioonide teel, vaidlustega, aga dominiiklastest
mungad olid raudselt sellele vastu. Nad kinnitasid, et usuvaidlused ei ole neile lubatud. Tallinna kodanikud
muutusid ärevaks, tungisid Pühavaimu ja Oleviste kirikuisse, et puhastada need kujude-kultusest. Niguliste
kiriku ust avada ei õnnestunud, sest lukuauk oli tina täis valatud. 1525.aastal sunniti mungad Eestist
lahkuma, üldiselt ilma suurema kärata.
Usupuhastus puudutas ainult linnarahvast. Kümnekonna aasta pärast usuline elevus jälle vaibus.
Maarahvale oli see üsna ükskõik, kas evangeelne või katoliku usk! Nemad selles asjas vahet teha ei
mõistnud. Pühakute-kultus katoliiklikus kirikus sarnanes paljuski eestlaste haldjate kultusega ja oli seetõttu
peaaegu et südamelähedasem.. Et rahva vaimulikku taset pisutki tõsta, hakkas kirik ametisse palkama
maakeelt tundvaid kaplanid. Mõisnikke, kes oma talupoegi pühapäeviti tööle sundisid, karistas kirik
kogudusest lahutamisega. Tõstatati ka küsimus eesti rahvusest pastorite koolitamisest, kuid maapäev oli
sellele ägedalt vastu.Kirikuile tõid tulu sisse kirikukõrtsid, kus talupoegadele õlut müüdi. Kirikukõrtsides
prassiti laupäeva õhtust pühapäeva õhtuni.

Kaks koledat sõda
Liivisõda tõi rootsiaja

Eestimaalaste kõlbeline tase ei olnud, hoolimata
kristluse vastuvõtmisest, 16.sajandiks mitte eriti kiita.
Ei andnud ka vaimulikud maarahvale kuigi head eeskuju.
Alustagem abielu probleemiga. Tugev perekond on püsikindla riigi algrakk. Ega keiser Augustuski,
kes lagunema kippuvat Rooma riiki ajutiselt stabiliseerida suutis, asjatult oma kahte esimest seadust välja
ei andnud just abielu tugevdamise valdkonnas.

9

Katoliku vaimulikud ei tohtinud oma ameti pärast abiellu astuda. Ega nad sellepärast veel ilma naisteta
olnud. Nad pidasid sohinaisi, keda nimetasid pereemandateks ja meelelahutajannadeks.
Aadliseisus eelistas vabaabielu, sest nõnda oli vallaslaste vara lihtsam omandada.
Eesti talumehele ei olnud abielu ka kuigivõrd kindel liit, sest et endisaja paganlikud kombed lubasid
vanaks või haigeks jäänud naise ära tõugata. Olgugi et kirikhärrad neile seda luba anda mitte ei tahtnud.
Nüüd töö-valdkond. Pühakiri käsib kuus päeva tööd teha ja hingamispäeval puhata. Kuid milleks
rügada, kui puhata ja lõbutseda võib ka seitse päeva nädalas! Härrasrahvas oli järjele jõudnud ja nüüd
huvitas neid üle kõige vaid pidutsemine.
Ega talupoja elugi siis veel eriti laita olnud. Kui põllutöödega oli lõpetatud ja sügisene kümnis
õiendatud, mis siis muud kui „õllesummerid“!
1557.aastal aga saabus kusagilt Alam-Saksamaalt Eestisse mees üpris kurja-ennustava sõnumiga. Mehe
nimi oli kas Jürgen või Jorgen. Ütleme, et Jürgen. See sõnumitooja rääkis muidugi saksa keeles ja
sellepärast mõisnikud teda ka kuulasid, sest mõisarahvas oli oma keelt rääkijate vastu üsna külalislahke.
Aga jutt, mida ta rääkis, ei meeldinud Eestimaa härrasrahvale mitte sugugi. Muidugi ka mitte mehe välimus.
Jürgen käis paljajalu ja kandis jämedakoelisest kotiriidest kuube. Jürgen kuulutas Eestimaale “hirmsat
nuhtlust“: “Oh häda! Oh häda! Parandage meelt, parandage meelt!…” Jürgen ei võtnud kelleltki toitu vastu,
ilma et ei oleks selle kõhutäie eest päeva läbi tööd teha rüganud. Kuid iga tunni takka langes ta põlvedele ja
palus Jumalat kummuli maas. Ta käis ka kirikus, ütles aga pastoritele, et nad on silmakirjateenreist
palgalised. Piiblit tundnud Jürgen ka hästi; oskas kirikhärrade suud Pühakirjaga kinni panna. Jürgen leiti
tapetuna Alutaguselt. Arvati, et see pidi küll olema talupoegade töö.
1558.aastal algasid Tallinnas ettevalmistused kõige suurejoonelisemaks pulmapeoks, millist seni
veel nähtud ei olnud. Abiellu oli astumas Viru-Jaagupi kihelkonnast Roela mõisaproua tütar. Tema kaasaks
pidi saama keegi tähtis Tallinna
raeisand. „Harju-viru õigus“ võimaldas ka naistel kinnisvara omada.
“Harju-viru õigus“ oli pärand veel taani-ajast, mil Põhja-Eesti tundis end omaette riigina. Roela mõisaproua
teatas, et tema tütre pulmadest peab saama selline pidu, millest rääkida oleks veel lastelastelgi.
Aga just enne peo algust toodi kole sõnum, et Ivan Julma väed on Narva juures üle piiri tulnud. Pulmapidu
otsustati siiski ära pidada. Kokku oli kutsutud kogu Liivimaa aadelkond. Nende majutamiseks oli üüritud mitu
gildimaja. Nii see „pidu katku ajal“ siis toimus: rüütlid kummutasid õlut endile sisse kahest kannust korraga
ja hooplesid oma vägitegudega. Pärast aga pidi Pühavaimu kiriku õpetaja oma kroonikasse kirja panema, et
need sõjakangelased põgenenud kabuhirmus isegi lumest väljaulatuvate kadakatuttide eest, arvates neid
vaenuvägedeks. Eks kartuseks oli ka põhjust: Ivan Julm oli Moskvaga võistleva Novgorodi linna nõnda ära
laastanud, et see linn sellest veel tänapäevani päriselt toibuda pole suutnud.
Üks Vene väesalk jõudis juba 1558.a. veebruaris Rakvere alla. Kindlusest Vallimäel lennutati linna
ründajate pihta suurtükikuule. Venelased tõmbusid tagasi. Augustis ründasid nad uuesti. Rakvere foogt
andis nüüd
tühjaks tehtud linnuse venelastele üle
ja
põgenes Tallinna müüride taha varju
otsima.Rüütelkond alustas meeleheitlikku abipalumist välismaalt. Taanlased oleksid valmis olnud aitama,
aga tingimusel, et nad Harju ja Viru jälle tagasi saaksid. Läbirääkimised nendega venisid seni, kuni Taani
kuningas suri. Siis taanlased tulid, kuid mitte Liivimaad kaitsma, vaid hoopis saagile. Poola lubas appi tulla,
aga ka tema väed aitasid ainult maad rüüstata. Rootsi kuningas Gustav Vasal oli lähiminevikus ordu
egoistliku poliitikaga ebameeldivaid kogemusi olnud. Tema vastas appikutsele kategoorilise “ei”-ga. Ta ei
lubanud ka Soome hertsogil, oma pojal, kellele juba kangastus Soome-Eesti hertsogiriigi loomise mõte,
asjasse sekkuda. Venelased aga tungisid edasi, siiski aeglaselt, sest nad ei saanud kõiki oma jõude
pealetungiks koondada, kuna Krimmi tatarlased häirisid lõunas, ja ikaldusaasta tõttu oli Venemaal suur
näljahäda.
Rakvere kindlus sai venelaste ja vene väkke kuuluva tatarlaste väeüksuse laagripaigaks. Tallinnat
venelastel vallutada ei õnnestunud. Rootsi kuningas Gustav Vasa suri. Rootslased saabusid nüüd venelasi
tagasi lööma. Neil oli küll kaotusi, aga lõpuks siiski tuli edu.
Kindluses Vallimäel olid varjul üle tuhande venesõduri ja nende perekonna liikmed. Eelkindlustustes möllas
kahjutuli. Kui Tallinnast kohale jõudnud müürilõhkujad hakkasid Vallimäe kindlusele turmtuld andma, astusid
venelased rahuläbirääkimistesse. Saavutatud kokkuleppe alusel lubati kõigil kindluses varjul olijail oma
kodumaale tagasi pöörduda. Rakvere linn oli tehtud ahervaremeks. Viru-Jaagupi kihelkond oli põhjalikult
laastatud. Tõrmasse oli alles jäänud 34 tühja maja, ainult ühes neist olid elanikud veel sees. Rakvere foogtile
kuuluv Kupna küla oli täiesti inimtühi. Suur puudus oli töötegijaist, sest mõisapõldude suurus oli loomulikult
endiseks jäänud. Tallinna müüride taha varjule põgenenud mõisaisandad olid ka veel elus.
Viru talumeestel ei olnud venelastega just halb läbisaamine. Pealegi olid varjulised metsarajad ohu
korral neile hästi tuttavad. Kui suur järvalaste röövlibande veel allesjäänut riisuma tuli, kutsusid virulased
“gorodist” vene sõdureid appi endid kaitsma. 600 röövlit tapeti Moe oja ääres.
Liivi sõda tõi kaasa katku, sest sõjaväe laagrites on inimesed sunnitud tihedalt koos elama. Üldiselt
nimetati katkuks kõiki taude, mis tabasid paljusid inimesi korraga. 1656-7.aastal rüüstas maad tõepoolest
muhkkatku epideemia. 1580.aastal ulatus katku rüüste Euroopas kuni Türgini.
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Turud, maanteed ja külad jäid inimtühjadeks. Isegi loodus näitas oma halvemat palet, sest talved
osutusid eriti külmadeks ja sõjasuvel oli Kesk-Eestis nii raske rahe, et tappis loomi ja linde. Ümber
sõjaväelaagrite ulusid hundikarjad.
1577.aastal ründasid vene väed jälle Eestit tuues kaasa uue näljahäda ja katkulaine.
Sõda lõppes 1581.aastal. Selle tulemusena jäi Virumaa Rootsi haldusalaks; Saaremaa sai Taanile
ja Lõuna-Eesti Poolale.
Rootsi ja Poola vahel käis sõda Lõuna-Eesti pärast kuni 1629.aastani. 1602.aastal ründas Poola
Virumaad. Rakvere kindlus sai siis niipalju kannatada, et kaotas oma tähtsuse sõjalise tugipunktina. Samal
aastal äpardus ka jälle viljasaak. Järgnev näljahäda oli kohutav.
Lõuna-Eesti aadlikud soovisid olla mitte Poola, vaid Rootsi alluvuses, et tahtsid osa saada PõhjaEesti aadli suurtest õigustest.
Rootsi kuningas Karl IX püüdis harju ja viru mõisnike omavolitsemist talupoegade kallal piirata. Ta
nõudis pärisorjuse lõpetamist. Kuid Põhja-Eesti rüütelkond ei olnud nõus vabatahtlikult loovutama mitte
ühtegi oma igivanadest privileegidest. Nemad ei tahtnud saada tavalisteks suurmaaomanikeks. Rootslasi
pani imestama, et eesti talurahvas ise pidas ka pärisorjusest kinni, “kindlamini kui Riia linn oma usust”.
Talupojad olid veendunud, et igasugused uuendused toovad ainult hädasid juurde. Pärisorjal aga oli alati
võimalus hoiduda ülearusest töörabamisest – “Mõisa köis, las lohiseb!”
Rootsi valitsus püüdis pakkuda eesti rahvale vaimuvalgust.1632.aastal andis rootsi kuningas Gustav
Adolf pastoritele korralduse pidada meetrikaraamatuid. Pastoritele ei olnud see ülesanne sugugi mitte
meelepärane. Ometi said need meetrikaraamatud hindamatuks ajalooallikaks. Palju olenes muidugi sellest,
kui kohusetruult neid täideti. Mõni pastor pani neisse kirja terve kihelkonna kroonika.
1645.aastal seati sisse leeriõpetus, kus õpetati ristiusu aluseid. Ilma leeritamata ei olnud õigust
abiellu astuda.
1668.aastal anti mõisnikele käsk kõik oma talupojad pühapäeviti kirikusse jutlust kuulama saata ja
valjult karistada neid, keda pühapäeval tööd tegemas leitakse. Kes komblusnormide vastu eksis, seda
noomiti ja jäeti ilma sakramendist. Kirikus pidi ta istuma “häbipingis”. Seda karistust nimetati “väikeseks
kirikuvandeks”.
Raskematel juhtudel tabas patustanut “suur kirikuvanne”, mis tähendas kas kiriku ukse kõrval pakus
seismist või koguni kogudusest väljaheitmist. Sel juhul peale omaste ei tohtinud keegi väljaheidetuga
suhelda. Kes joobnult kirikusse tuli, pidi 50 marka trahvi maksma.
1690-ndail aastail hakati ametisse seadma köstreid, kes võiksid ka koolmeistri kohuseid täita ja
kiriku juurde kooli asutada. Õpetati lugemist, esmalt just katekismust ja ka laulmist. Kogu jumalateenistuse
aluseks pidi olema Augsburgi usutunnistus. Muu-usuliste jumalateenistused olid keelatud.
Kõik need korraldused kehtisid eesti luterlikus kirikus kuni 1832.aastani.
Majanduslikus mõttes ei olnud rootsiaeg eesti rahva jaoks sugugi mitte kuldne, kuigi rahvamälus
teda sellisena meenutatakse. Üks rootsi talupoegadest, Pärtel Lasberg, riskis tulla Rakvere-maile endale
kodu rajama. Kuid rootsiaja lõpuaastail, 1695-97, oli Eestis suur viljaikaldus. Sügised olid nii vihmased, et
saak põldudel lihtsalt ei valminud.
Hõredaks jäänud eesti maarahvast püüti täiendada Soomest toodud ümberasukatega. Erilist
tahtmist neil Eestisse tulla polnud, kuna Eesti talupoja elu oli õigusetum kui Soomes. Soome kuulus Rootsi
riigi koosseisu. Üldse oli talupoja seisus Rootsi riigis hoopis enam arvestatav kui üheski teises tolleaegses
Euroopa riigis.

Põhjasõda tõi veneaja.

1700.aastal algas Põhjasõda, jällegi põletamiste, näljahädade, tapmiste ja katkuepideemiaga.
Kaks tulipead, Peeter I ja Karl XII, katsusid jõudu, hävitades kümneid tuhandeid inimelusid. Noorte
võitlushimuliste valitsejate jaoks oli sõda nagu malemäng, nagu rüütlite turniir.
Keegi puidutreial Niels Rakveres näinud sõja tulekut unes ette: talle ulatatud pehkinud puutükk ja
kästud seda treida.
“Pehkinud puu ei kõlba treimiseks!” vaielnud Niels vastu.
“Nii nagu see mädanenud puu, niisugune on ka maa minu ees,” olnud vastus. “Vaenlase kätte langeb see,
kes on vapper ja vastu paneb, kui ka see, kes on arg ja ära jookseb!”
Vene väejuht kindral Šeremetjev kasutas oma rünnakuis Virumaal “puhta maa” taktikat. 1703.aastal
põletati kõik Viru-Jaagupi kihelkonna külad. Ei jäänud muud üle kui Lähtse küla, osa Ohja külast ja
Rosenthali mõis, Rasivere küla ja üks Palasi talu. Jõhvi, Vaivara ja Lüganuse kihelkonnad tehti lausa
inimtühjaks. Kirikuraamatus on nende nimede taha märgitud: „Täiesti välja surnud.“ Kui seal inimese
jalajälge nähtud, siis antud sellele suud. Christian Kelch, Viru-Jaagupi õpetaja, kurdab oma kroonikas, et
suured ja vägivaldsed hundikarjad laastavad kihelkonna külasid ja mõisaid, karud lõhuvad lautu ja sügisel
olnud kärbsed nii suurtes tompudes nagu mesilaspered. - Ilmselt olid kärbsed kõvasti verd imeda saanud ja
seetõttu hästi siginud.
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„Eestimaa mõisade 1712.aasta inkvisitsiooni“ alusel loetleti üheksa kihelkonna peale 5688
ellujäänud inimest. Katkusurnuid loetleti 14282; aga neid võis ka rohkemgi olla, sest kes neid kõiki otsimas
käis. Samuti leidus Jõhvi kihelkonnas 1712.aastal siiski ka ellujäänuid, 297 meest ja 181 naist. Ainsana oli
Viru-Jaagupi kihelkonnas, võrreldes teiste kihelkondadega, ellujäänud naisi kümne võrra rohkem kui mehi.
Mujal oli mehi enam kui naisi. 1938.aasta uurimuse põhjal (VT) oli ellujäänute suhe katkusurnutega järgmine:
Rakvere kihelkond
319 ellujäänut
1352 surnut
Väike-Maarja khk
553
„
983
„
Jõhvi
478
1231
Lüganuse
283
1146
Haljala
642
2313
Kadrina
1219
1899
Simuna
939
1890
Viru-Jakobi
496
1249
Viru-Nigula
746
1267
Neil, kellel olid vaid katkumuhud, oli veel lootust terveks saada; aga kellel olid juba paised, neil
tervenemise lootust enam ei olnud.
Ometi ristiti katkujärgsel aastakümnel lapsi peaaegu sama
palju kui enne sõda. Abiellujate arv pärast sõda oli väga suur. Tühje maju oli palju, need täitusid kiiresti.
Virumaal nii suurt näljahäda siiski ei olnud kui Viljandi- ja Pärnumaal.

Rahvamälu Põhjasõjast.

Anna Nogu (s. 1854):
“Kõik majad põletati maha. Inimesed elasid põõsastes ja haohunnikuis. Minu vanaema ema olla sündinud
kadakapõõsas. Soldatid otsinud inimesi taga, et neid tappa.”
Anna Kuusk (s.1879)
“Põhjasõja ajal põgenenud naine risuhunniku alla. Soldat peksnud piigiga risuhunnikusse. Naisel läinud
piigiots käest läbi, aga ta pole karjunud. Nii jäänud ta elama. Venelased pannud tulist tuhka suurtükki ja
lasknud siis inimesi. Kord tahtnud soldat üht last kätkis tappa. Laps hakanud piigi otsaga mängima. Soldatil
hakanud kahju. Ta lükanud kätki kummuli ja tapnud siis läbi kätki last nägemata, sest käsk olnud tappa ja
kuna vanemad olid tapetud, pole ka last ellu nälga surema võinud jätta.”
Elfriede Stromann (s. 1905):
“Pärast Põhjasõda ei olnud siin (Arukülas) mitte ühtegi peret. Aga seal, kus praegu (1978) on kõrge
mets, on vanad kaevuaugud praegugi veel alles. Minu ema nägi, kuidas Linkmanni Ants käis Rohtsalu
heinamaa kaevuaugust kuuseladvast tehtud redelit mööda lähkriga vett toomas. Põldu harides kündis isa
ühtelugu maa seest välja vanaaegseid tööriistu. Minu isa, Stromanni Madise, maja taga oli kolm kivi ja iga
kivi vahet kolm sammu. Nende kivide sisse olid raiutud nooled. Kolm sammu viimasest kivist edasi kõmises
maa nagu oleks kelder all. Isa tahtis ikka seal kaevama hakata, aga millalgi ei olnud tal selleks mahti.
Hiljem, juba nõukogude ajal lükkas maaparandus kõik need kivid metsa alla hunnikusse. Kokku lükati ka
meie sealasuv vana maja.”
Jüri Kello (s.1872):
“Sõja ajal põletatud kõik majad maha ja kui uuesti üles ehitatud, põletatud jälle uuesti ja rüüstatud kõik ära
ja tapetud sellepärast suurema vihaga neid, kes omale julgesid majad uuesti ehitada. Rüüstajad ja tapjad
sõitnud härgadega, kellel olnud kuldvardused ja kõiksugu ilustised.”
vii!”

Pärtel Lasberg jäänud ellu. Kui sõda möödas, karjunud ta: “Kaied-Maied, metsast välja! Vene pergeli

Hindrek Kala (Näsu külast):
“Inimesed Jaagupist saanud kõik otsa. Ainult Tahu Rein jäänud järele, võibolla perega. Tahu Reinust siis
siginenudki osa Jaagupi rahvast. Kindlasti arvatakse, et Tahu Reinust on põlvnenud Raua-nimelised
inimesed Kütist.”
( Voldemar Raud oli 1940-50-ndatel aastatel Viru-Jaagupi kooli direktor)
Kui Karl XII oma vägedega Tallinna kaudu Rakverre jõudis, kutsus ta ka talupoegi oma vägedega
liituma.
Kadrina kihelkonnas Saksi mõisas asus Valgejõe ääres Lokso küla. Talupoeg Lokso Jüri pidi olema jõukal
järjel mees, sest 1686.aastal suutis ta ehitada Kadrina kirikusse oma perekonna jaoks eri istepingi. See
pink oli märksa uhkem, kui teised pingid kirikus. Maksma läinud see 15 hõbetaalrit. Vanem perepoegadest
oli sõja puhkemisel olnud 30-aastane. Tema jäi koju talu-asju õiendama. 23.aastane Toomas aga astus
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vabatahtlikuna sõja-teenistusse. Narva lahingus sai ta haavata. Pärast paranemist langes ta 1702.aastal
Poolas Klissovi lahingus sõjavangi. Kuid ta vahetati välja juba järgmisel kuul. Küllap ta siis ikka millegi
poolest silma oli paista jõudnud, et tema sõduriväärtust nii hinnati. Järgmisel, 1703.aastal, sai Toomasest
juba ohvitser. Perekonnanimeks anti talle, ilmselt isa Jüri nime järgi, Jörist. 1704.aastal oli Toomas juba
leitnant ja 1706.aastal kapten. Venna edust tiivustatuna võttis noorem vend Juhan, vaevalt 18.aastane,
1707.aastal ette pika teekonna Poolasse. Kahe aasta pärast oli ka temast saanud ohvitser. 1709.aastal
õnnetus Poltaava lahingus langesid vennad sõjavangi ja saadeti Tobolski. Sinna jäid Toomas ja Juhan
kümneks aastaks. Elatuti käsitööst. Pisut toetas neid sinna ka Rootsi valitsus. Ohvitseridele tehti meelitavaid
ettepanekuid astuda vene tsaari teenistusse. 40-50 meest murdsidki oma truudusvande, kuid mitte Toomas
ja Juhan. Teade Karl XII surmast mõjus meestele rängalt. 1721.aastal sõlmiti Rootsi ja Vene vahel rahu.
Koju jõudsid vennad eri aegadel, Toomas 1722.aastal ja Juhan aasta hiljem. Juhan sai Saksi mõisa
valitseja koha. Oberstleitnant Toomas Jõrist aga abiellus Narvas 1727.aastal saksa neiu Ebba-Johanna von
Brümmeriga, oma sõjakaaslase Brümmeri sugulasega. Nende kolm poega olid kõik hiljem vene sõjaväe
teenistuses ohvitserideks. Kõik nad saksastusid.
Katkulaine veeres üle maa siis, kui juba sõda oli lõpule jõudnud. See võttis viimased. Lõpuks siiski
“katku ratas murdunud” Simuna kihelkonnas Katkutaguse küla juures. Põhjasõja viimane, otsustav lahing
toimus Vinni ja Pajusti vahelisel väljal 1708.aastal. Sellest peale jäi Eesti kahesajaks aastaks vene valitsuse
alla.

Aruküla sünd

Külarahvas orjaajal

Põhjasõja ajal mahapõletatud Immesso karjamõisa kohale, Viru-Jaagupi-Simuna-Kulina ristmikul,
lasi Kulina toonane mõisnik püstitada talupoegade jaoks elamud. Nii kerkis ümber nõos asuva veerikka
šahtkaevu kerkis talupoegade kätejõul, aga mõisa materjalist õlgkatustega rehielamutest koosnev
sumbküla, mis sai nimetuse Aruküla. Kulina mõisa häärber asus nelja kilomeetri kaugusel Kunda jõe ääres,
seega soisemal alal.
Kevadeti ajas kaev küla keskel vett üle rakete ja muutis nõo väikeseks järveks. Kuid see vesi
alanes kiiresti ja kadus savika pinnase alla paekivikihtide vahelistesse karstiuuretesse. Kaevuümbruse
nõlvakut nimetati vainumaaks.
Kiirtena ümber küla olid põllusiilud, mille otstel, majade taga, olid külarahva kapsamaad. Mets
ümbritses küla igast küljest hoopis lähemalt kui praegu. Kulina poolsest küljest algas see juba Tõnso lauda
tagant.
Käbigorod, vanad kaevud ja kullaotsijad.
Heinrich Rohtsalu:
“Lälle Karli pahandas, et ega tema ei ole sündinud Arukülas, vaid Käbigorodis. Et nõukogude ajal olla tema
passis sünnikoht valesti märgitud. Aga Käbigorodist ei ole midagi järele jäänud. Kõik on üks Aruküla.
Ainult endisaegseid tööriistu ja muid esemeid leitakse seal põlde kündes. Eks seal Kuusikumäe ja meie küla
heinamaade kohal pidi vanasti küll küla olema. Meie heinamaalgi on vana kaevuauk.”
„Virumaa Teataja“ 25.nov. 1938:
„Virumaal Küti vallas Arukülas on aktiivseks muutunud salapärased kullaotsijad. Erilist tähelepanu on
pühendatud Loku ja Pae talude piirimail asuvale vanale kaevule, mis juba ammu on umbe vajunud. Kaev on
lahtine veel vaid umbes 1,5 m sügavuselt. Selle kaevu kohta käib ringi jutt, et kaevu põhja on maetud kaks
ämbritäit ja üks pütitäis kulda. Kuld on pandud tammepuust riistadesse ning maetud kaevu põhja suure
põhjasõja ajal. Et vanasti kaevu ümber, kus praegu kasvab meits, on tõepoolest olnud asula, näitavad
rohked varemed ja tulest mustaks põlenud kivid, mida siit maa seest uudismaa harimisel leitakse. Selle
sõjaaegse kulla järele tunnevad nüüd igatsust kullaotsijad, kes tänavu on käinud kaevu süvendamas kahel
korral: kevadel ja teist korda alles mõne päeva eest. Viimasel korral on kaev enam kui kahe meetri võrra
sügavamaks kaevatud. ...
Teine kullaotsimine toimus Arukülas 2-3 km kaugusel asuva üksiku Aavakannu talu maadel nn. Aavakannu
mäel. Aavakannu talu peremees Juhkam seletab, et ühel päeval tulnud linnast autoga tema talu juurde
kaks meest ja üks naine. Neil olnud kaasas mingi kaart, mida nad ise väga vanaks dokumendiks nimetanud.
Kaardi järele metsas liikudes leidsid nad mäeseljandikult mitu vana kivi, milledesse oli raiutud riste, kriipse ja
mitmesuguseid kujundeid. Selliste märgitud kivide olemasolust ei teadnud talurahvas midagi. Ka võõrad ei
rääkinud neist enne, kui olid juba lahkumas ja alles teisel päeval. Talurahvas leidis kivid, mis olid ümberringi
lahti kaevatud ja maa seest välja tõstetud. Kas meeste otsimine ka reaalseid tagajärgi andis, sellest nad ise
midagi ei teatanud.“
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Kuusikumäe külgneb Arukülaga ja kuulub praegu Aruküla alla. Sellest külast on alles jäänud paar maja, üks
küla ühes ja teine teises otsas. Teised on ühismajandi ajal kas päris maatasa tehtud või kõrguvad nende
kohal kivi- ja risuhunnikud. Eesti ajal oli Kuusikumäel viisteist talu, kõik neist muidugi ei olnud täistalud, vaid
pärijate vahel jagatud pool- ja veerandtaludeks. Peremeeste nimede järgi: Pariisi Kutt, Klei Karla, Mäe
Kaarel, Mäe Juhan, Nirgi Juhanes, Nirgi Hugo, Nirgi Aleksander, Jänese Gustavi pojad Ruudi ja Ants, Aali
Jaagup, Allika Reinhold, Tiitso Toomas, Laaritsa Madis, Lälle Villem, Stromanni Madis.
Elfriede Stroomann :
“Laaritsa Madis hakkas kaevama taimelava ja sattus vana telliskividest ahjualuse peale. Tema meelest oli
see väga imelik, et selle koha peal ka kunagi on elatud. Jänese Kustav teadis rääkida, et päris metsa sees
on palju vanade vundamentide asemeid. Minu vanaema ütles, et tema lapsepõlves olnud mets veel nii
madal, et loomade seljad välja paistnud. Põõsaste alused olnud seeni täis, et aja või kühvliga kokku.”
Gustav Jänes:
”Enne oli metsa sees põld. Meie heinamaal oli suur kaev, kuhu trepp alla viis, nii et sai pangega
sealt vett toodud. Kevadeti see kaev surus ise vett välja. Aavakannu metsas oli neid kaevusid kaks või
kolm. Kord kukkunud pesukurikas Aavakannu juures kaevu ja ujunud välja Suurekaevu kaevust.
Suurekaevud müüsid oma maja Kasele.”
Linda Krüün:
“Praegu kuulub Suurekaevu külaosa Aruküla koosseisu. Aga varemalt kandis Suurekaevu nime Aruküla
koolimaja ümbrus. Seal oli siis maju rohkem ka”.
Anna Kuusk, (s.1879):
“Meie värava taga üle tee on väga veerikas kaev. Vanasti olnud vesi selles veel kõrgemal kui praegu. Selle
kaevu juures on rootslaste hobuste jäljed. Põhjasõja ajal jootnud rootsi sõjavägi seal oma hobuseid. Vesi
sellest kaevust ei ole kunagi otsa lõppenud. Ma olen kuulnud, et Neerutis peatanud rootsi kuningas ühes
talus. Äkki tulnud õuele vene soldatid. Kuningas pugenud ruttu perenaise seelikute alla peitu. Nõnda ta
pääsenudki tapmishimuliste venelaste küüsist.”
Ridaküla
Aruküla ja Kulina vahel, enne Vana-Aru, asus vasakul pool metsa äärt pidi Ridaküla majade-rida.
Ridaküla oli Kulina mõisa “siber”. Sinna anti rendikohad neile, kes olid mõisniku ära pahandanud, sest
sealsed põllulapid on täis paekive, mitte ainult kiviklibu, vaid ka raskeid rahne.
Heinrich Rohtsalu:
“Tee ääres, kui Arukülast Kulinale minna, paremat kätt, kus tee enne metsa algust väikese jonksu teeb ja
kus nüüd suur kivihunnik on ja kuhu üks saksa sõdur on maetud, oli vanasti Pakasmanni rendikoht. Kõige
kaugemal,vsakul pool teed, päris Küti metsa nurgas, oli Laasbergi Jaan. Jaan Laasbergi isa Mart (17931882) oli tulnud Kulina mõisa Muuga mõisast, 1830. aastal koos naise ja kahe väikese tütrega. Pojad
Gustav (Kustu), Hans ja Jaan sündinud juba Ridakülas. Mart olnud kangesti ropu suuvärgiga inimene.
Saali pojad Kaarel ja Jaagup, Ridakülast, olid vargad, käisid päris inimestelt varastamas. Nad saadi
aidavarguse pealt kätte. Kuna Kaarel oli aisa kõrval juba üsna sandiks jooksutatud, siis nõudis vallakohus
nõuda terve Saali pere saatmist asumisele Venemaale, kuna nad oma pahade kommetega külarahva rahu
rikkuvat.”
Vallakohtu nõudmist Saali pere Siberisse saatmise kohta väga karmiks karistuseks pidada ei tohiks,
sest et sel ajal juba mitmed ise vabatahtlikult Siberisse, Tobolski kubermangu, elama suundusid.
See aisa kõrval jooksutamine käis nii, et karistatav pidi kättpidi hobuse aisa külge seotuna
hobusega kaasa jooksma ja sai piitsa ka nagu hobune.
Vana-Arust Äärmetsa vanaisa läinud kord Kodavere parunilt õigust nõudma, aga vihane parun
pannud ta aisa kõrvale jooksma. Pärast Kodavere noorparun langenud sõja ajal landeswehri vastu
Äärmetsa Augusti kätte vangi ja siis August jooksutanud teda ka aisa kõrval. Tasus nõnda vanaisa eest
kätte.
Vana-Aru
Vana-Arus oli Kulina karjamõis.
Heinrich Rohtsalu:
„Vana-Aru karjamõisa valitseja Toomas Põikliku heledajuukseline ilus naine olnud ka teiste naiste
hulgas laudas lehmi lüpsmas. Mõisahärra käinud ühtelugu Vana-Arus Põikliku naist piilumas. Stromanni
Mardi naine Ann kurtnud: “Härra mind ei taha. Mina olen tume, punase ja paksu näoga. Aga Põikliku naine
on ilus, õrnas, tema meeldib!” Oma mehe kohta ütles Ann: “Mart on sita nägu!” Mart oli linavalge peaga. Kui
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nad enne abiellumist olid Lähtse kõrtsis parmupilli saatel polkat tantsinud, rääkinud Ann: “Minu Mardi
juuksed on nagu hõbesädemed ja nägu kui kuld”.“
Uus-Aru
Elfriede Stromann:
“Minu tädi Eva (sünd.1870) rääkis nii: “Kui mina olin veel seitsme aastane, siis Uus-Aru põldude
kohal oli mets. Üks talu oli metsa sees. Mõis võttis selle metsa maha ja lasi põldudeks juurida. Stromanni
Jaagup, minu vanaisa, oli seal alet põletamas. Ei, ega ale põletamisest mets põlema ei lähe, sest puud
langetatakse ikka nii, et ladvad jäävad sissepoole. Keset põlde oli tuuleveski.”
Eesti Vabariik jagas pärast Vabadussõda Uus-Aru põllud
asunikele. Gustav Rink, Johannes Rink, Johannes Kala, Villem Kuusk, Karl Keskvälja ja Aadu Klei rajasid
oma majad ridamisi metsa servale. Viimane, Uus-Aru karjamõis, kuulus Eduard Kellole.
Kõkk-Aru
Kõkk-Aruks ehk Voore-Kannastikuks nimetati paari eraldiseisvat talu Konnakõrve metsa vahel, kus
elasid Lepikud. Aruküla mehed vahel tögasid neid: “Mis mehed, teie, kõkkarulased ka olete!” Kõkk-Aru
põllud olid kivised ja karjamaad kadakased.
Uuevälja
Mart Rospus:
“Uuevälja küla on Roela metsa ääres. See küla ehitati alles 1905.aastal. Enne olid seal Ristiküla meeste
põllud.”
Kannastiku
Roela-Kannastiku küla asutati 1896/97.a., siis kui Roela mõis talusid müüma hakkas. Raiesmik
(kännustik) müüdi ära taludeks. Voore-Kannastiku on Arukülast Viru-Jaagupi pool.

Mõnda lähimatest naaberküladest
Koeravere
Jaan Kreek:
“Vanasti, pärast Põhjasõda, tulnud Koeraverre kolm meest, maakuulajad. Nad leidnud platsi tiigi
kaldalt. Minu isa tegi libedale künkale toa, sellest sai Libeda talu. Üks neist kolmest mehest olnud venelane
Stepan. Temast tulnud Tepani talu. Pärast need talud põlesid kõik ära. Siis ehitatud majad tee äärde, kus
asuvad praegugi. Koeravere saanud oma nime sellest, et siin tapnud sakslased eestlasi nagu koeri.”
Konnakõrve
Konnakõrve küla oli popsiküla, mis asus Viru-Jaagupi surnuaia juures. Tsaariajal käisid Konnakõrve mehed
Aruküla peremeeste juures tööl. Elamuteks olid neil veel kaua aega suitsutared. Korstnad olid ainult
Preemi ja Muna-Indreku majadel. Teistest veidi jõukamad olid Künka Jüri ja Kiita Jaan.
Muna-Indrek (Hindrik Kala) tegeles vanaraua ja munade kokkuostuga. Oma kauba vedas ta kelgul
linna, kuhu oli maad 15-16 kilomeetrit. Kui Viru-Jaagupi kiriku torni remonditi ja kuke asemele rist torni otsa
seati, ostis Indrek abiõpetaja käest kuke endale. Pärast aga süüdistati teda, et on kuke varastanud. Kui
Indrek enam linna vahet käia ei jõudnud, hakkas ta alevisakste kemmergute puhastajaks ja sai siis ka uue
hüüdnime: Piti.
Kübara Mart oli Küti mõisa karjane.
Matiisna Jaan käis Aruküla taludes päiliseks. Tema oli ka tunnustatud külalaulik. Nurga
vanatüdrukud pidasid palju kanu, Matiisna Jaanil oli tegemist valvamisega, et need sulelised tema
porgandipeenraid üles ei rehitseks. Vahti pidades lõi Jaan laulu:
“Kas elate ristteede peal, ai-tii, lai-lii,ai –lii,
et käite minu peenra peal, ai-tii-lai-lii-ai-lii, …
…Sel kukerojul kange hääl, ai-tii-lai-lii-ai lii,
Et koerad kuseksid ta pääl! Ai lii-lai-lii-ai-lii. …”
Kui juhtus, et mõni vanatüdruk külas oli lapse saanud, siis laulis Matiisna Jaan sedasama laulukest, ainult
pisut muudetud sõnadega:
“Oh elaksid ristteede peal, ai-tii-lai-lii-ai-lii,
et koerad kuseksid su peal, ai-tii-lai-lii-ai-lii!”
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Ristiküla
Ristiküla oli pisikeste saunamajakestega popsiküla.
Mõnda lähikonna mõisnikest
Voore mõisale kuulusid Voore ja Variku külad.
Jüri Kello (sünd. 1872): “Voore küla on vana. Ta asunud enne kilomeeter teeäärest Voore mõisa poole,
nüüd on ta suure maantee ääres. Vana Voore küla olla koguni vana-eestlaste asutatud. Voore mõis oli
Schwartzi ajal rikas. Aga kui tuli härra Maydell, siis jäi vaeseks. Maydellil oli naine tiisikushaige ja härral
kulus palju raha naise ravimiseks. Pärast olnud Maydell nii vaene, et annud Küti parunile maatükke, kui
see annud talle veidi napsi ja praadi. Voore proua ise oli hää inimene. Kord lasi mul tuua oma teenijale
Maiele pulmakingiks mütsi. Ja et ma selle ruttu linnast ära tõin, siis andis ta mulle härjareie.”
Jüri Kello esiisa nimi oli ka Jüri Kello. Ta elanud Varki (Variku) külas. Tema perest jätnud Põhjasõda
ellu ainult kaks poissi, mõlemad alla 15-aastased. Need pannud aluse Kellode suurele suguseltsile.
Roela mõis oli väga suur, 12447 tessatiini. Selle ostis endale kuulus meresõitja ja Artika-uurija Ferdinand
Wrangell, 1840.aastal. Tema poeg Wilhelm Wrangell oli Eesti rüütelkonna peamees. Hans Wrangell,
1919.aasta maareformi ajal Roela mõisa omanik, oli Wilhelmi poeg. Wrangellid olid rootsi päritoluga. Kõik
mõisnikud ei olnud sugugi mitte sakslased, kuid nende ühiskeeleks oli saksa keel. Isekeskis nimetasid nad
endid baltlasteks.
Hans Wrangell pidas ametis palgalist jäägrit, kelle tööks oli otsida jahiloomade jälgi ja lumerohketel talvedel
hoolitseda nende toiduvarude eest. Wrangell oli õppinud metsandust. Ta seadis korda kõik mõisa metsad.
Küti oli vana rüütlimõis, haaras põhiliselt Võhu, Kupna ja Kehala külad; maad kokku 3774 tessatiini.
Alates 1861.aastast oli mõisa omanikuks parun Georg von Stackelberg.
Toomas Villo (s. 1862):
“Küti parun Stackelberg oli kuri ja uhke mees. Naistega ei rääkinud ta üldse. Iga väiksema pahateo eest lasi
peksta. Kui tal opman Kehalas ära tapeti, siis jäi ikka natuke tagasihoidlikumaks. Hiljem, kui tuli see punaste
valitsus, öelnud Stackelberg, et kui tal veel üks tundki peksta lubataks, teeks ta inimesed selle ühe tunni
jooksul niipalju targemaks, kui ta enne kümne aastaga ei teinud.”
Raely Viirsalu: (s. 1934):
“Minu vanaema rääkis, et Georg Stackelbergi esimene naine Carmen oli usklik inimene. Ta oli sini-mustade
juustega, Argentiina kuninga perekonnast, Buenos Airesest. Carmen öelnud vahel: ”Mis need balti parunid
ka on!” Mõisarahvas pidanud Carmenit vähe imelikuks, sest et ta korjas ise kanamunad ja jootis ka vasikad.
Hommikul tõusnud ta vara ja nõudnud tubade tuulutamist. Moonakanaistel käskinud majade ümber lilli
istutada. Carmen suri 1929.aastal 27-aastasena. Georg Stackelberg abiellus uuesti, seekord saksa preiliga,
Riiast. Eesti valitsuse ajal oli Stackelberg riigikogu liige. Suri 1934.aastal. Ta on maetud Viru-Jaagupi
kalmistule.”
Eva Mägi, (s.1858, Vinni):
“Vinni mõisas olnud kole kuri kindralist mõisnik Budberg. Tema ehitanud jutekambri ja rauast jutekastid.
Pärast isa surma sai pärijaks poeg. See olnud päris isasse. Käinud hobuse seljas ringi inimesi peksmas. Aga
kord löönud hobune ta sadulast maha ja nii saanud ta otsa. Pärijat enam pole olnud ja nii jäänud Vinni mõis
saksa soost preilide koolitamise kohaks.”
August Room:
“Essu Sternberg ja Mõdriku Kaulbars ajanud peolauas juttu. Nende vahel istus Sternbergi 20-ne aastane
tütar Julie. Parunipreilil ei olnud kõht vist mitte kõige paremas korras, sest äkki käis kõva kärts ja viuks veel
takkapihta järele. Piinlik lugu. Aga Kaulbars tõusis ja vabandas: “Mina, vana mees, juhtus! Ärgu daamid ja
härrad lasku end sellest segada!“ Ega keegi pannudki talle pahaks. Kõik oli jälle hea. Pärast kutsus Essu
parun Kaulbarsi kõrvale:
“Palju ma teile nüüd võlgnen, et mu tütre piinlikust olukorrast päästsite?”
Mõdriku parun lõi käega: “Ei ole tänu väärt!”
Essu Sternberg kinkis Mõdrikule jõe äärest lahmaka heinamaad. Kuna Mõdrikul heinamaadest puudus ei
olnud, siis jagati see kaugel asuv maatükk ära talupoegade vahel. Nendel muud heinamaad ei olnud, kui
Karkuse sooservad. Igale mõõdeti 18 sammu laiune ja 1,5 km. pikkune siil. Külamehed nimetasid seda
Peeretuse-heinamaaks.”
Mõdriku Kaulbars, tsaariarmee kindral, olevat üldse eesti rahva vastu sõbralik olnud.

16

Kulina mõisnik Babin
Kulina mõisa kohta on esmateated 1546.aastast. Nime saanud Kulina Kuddeleni-nimelise omaniku
järgi. Mõisa suuruseks oli 1734 tessatiini. 1868.aastal omandas mõisa parun Nikolai Pilar von Pilchau, kuid
kaotas selle kaardimängus venelasele Gabriel Babinile.
Teised mõisnikud Kulina mõisaomanikku Babinit omaväärseks ei pidanud. Mõisavalitsejat Babinil ka ei
olnud, tema ise oli valitseja. Küti Stackelberg ei lasknud Babinit paraadna uksest sissegi, ütles: “Tule köögi
kaudu!”
Leena Meilbaum:
“See Paabin ei olnud mingi saks. Tema oli vene vanamees, krutskeid täis otsast otsani.”
Kulina mõisnikud olid Lähtse metsaäärseid põlde, mis olid väga paepealsed, püüdnud parandada
lastes talupoegadel sinna mullakoormaid peale vedada. Aga põlluks see ikka sobilik ei olnud, seepärast jäeti
ta rohumaaks. Babin aga leidis, et sellisesse looduslikult muidu ilusasse kohta võiks ehitada uue
mõisahäärberi, koduselt venepärase nimega: Nikolskoje. Raha aga ei jätkunud Babinil kunagi. Kuid ega
raha pärast veel midagi tegemata ei jää, kui ikka tõsine tahtmine on.
Liine Männik (s.1897):
“Babin võttis ette ehitada Lähtsele karjamõisa juurde elumaja. Ta kauples minu isa seda ehitama. Minu isa
on Stromanni Jaagupi poeg, Mart. Babin andis lubaduse, et isa saab selles majas ise elada 12 aastat. Isa
püüdis siis hoolega. Advokaat aga kinnitas lepingu ainult ühe aasta peale, sest et Babinil endal läks seda
maja kiiresti tarvis. Tema tütar oli end oma sakslasest mehest lahutanud ja abiellunud advokaat Aleksander
Petrovitš Razinevitšiga. Nad tulid Lähtse majja elama. Aga sel ajal oli kombeks, et kui naine lahutab, siis
lõigatakse tal pool pead juustest paljaks. Babini tütrel tõmmatud ka salk juukseid maha. Razinevitšiga
sündis Babini tütrel neli last. Babin ise läks ka oma naisest lahku. Tal oli lapsi ka teiste naistega. Mina
sündisin Lähtsel. Pärast elasime Ristikülas, Uueni Aini maja vastas. Nüüd seda maja enam ei ole. Käisin
ikka mängimas Babini tütre lastega. Babini tütar ütles alati, et tema ei ole orjaks sündinud.
1906/7 aasta paiku ütles Babin kõigile Ridaküla rentnikele lepingud üles. Babin oli otsustanud mõisa
ära müüa.
Ann käis mitu korda Kulinal Babini jutul, et see rendilepingut pikendaks. Toatüdruk Tombergi Mai
kuulis, et Babin Annele kurjalt käratas: “Ei saa ega saa saamagi!” Mai arvas, et Ann käib ennast pakkumas.
Kulina mõisa uueks omanikuks sai Peterburi kummivabriku aktsionär, Arthur Andreas von Kirschten.
See Kirschten oli rikas mees, sest neid aktsionäre olnud ainult kuus. Kui Kirschten tuli oma valdusi üle
vaatama, ütles ta:
“Pühkida maa pealt ära Ridaküla ja asutada selle kõrvale metsa faasanikasvandus.”
Kulinal käis Kirschten harva, ainult jahil.
Mõisasüdamikku valitses Riitel. See oli joodik mees, kellel raha näis jätkuvat küllaga. Puistas
Rakvere restoranis kuldrublasid nagu ube. Lapsi oli Riitlil viis: Theodor, Anna, Valter, Ernst ja Marta. Anna
mees oli keiserliku kaardiväe ohvitser, kes Teise maailmasõja ajal Kiviõli vangilaagris üles poodi.
Eesti Vabariigi moodustamisel läks Kircshten ära Prantsusmaale. Erich von Dehn, Rägavere
mõisaomaniku Georg Julius von Dehni vanem poeg, volitati korraldama Kulina mõisasüdame müügiasju.
Häärberist sai eesti valitsuse ajal koolimaja.

Külarahva elu tsaariajal.

1725.aastal teostas tsaarivalitsus maarevisjoni, et Rootsilt võidetud uue asuala suhtes ülevaadet
saada. Põllumaad ja inimhinged võeti arvele. Kulina mõisas loetleti üle poole rohkem taluperesid kui
naabermõisates Kütis ja Voorel. Põhjasõjale järgnesid viljarikkad aastad. Rahvaarv maal hakkas kiiresti
kasvama. Saksa mõisnikud aga säilitasid ka vene tsaari alluvuses oma eelisseisundi ja privileegid.
Riigiaparaadi ülalpidamine ja sõjad nõudsid riigilt kulusid. Riigikassa vajas raha, palju raha.
Üksiktalupoegadelt oleks maksude sissekasseerimine olnud tülikas. Riik maksustas mõisa. Mõisniku mureks
oli mõisa majandamine, nii et see tulu tooks. Oma asi, kuidas ta talupoegadelt selle välja pressida oskas.
Eriti rängaks muutus orjus kehva viljasaagi aastail. Maaharimine oli primitiivne, põllutööriistad viletsad. Kuid
tööjõud oli odav.
Talurahva orjastamine oli keskajale iseloomulik terves Euroopas, mitte ainult Eestis. Kohtumõistmise
õigus kuulus orjaajal feodaalhärrale. Nõnda juba alates Rooma riigi langusajast. Haritav maa oli mõisa oma
ja talupoeg oli kinnistatud maa külge. Seda nimetati pärisorjuse ajaks.
Talupoja elamu
Talupoja elamu oli ilma korstnata ja õlgkatusega. Maja ühel pool otsas oli rehealune, keskel oli rehetuba ja
teisel pool rehetuba külm, pime ruum, mida nimetati kambriks. Rehetuba oli kambrist ja rehealusest kitsam.
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See jättis esiküljele katusealuse. Talvel hoiti kambris toitu. Väljas, kambri seina taga, oli aedik, kus öisel ajal
asjal käidi.
Rehetoal akent ei olnud.
Juhan Krüger (s.1856):
„ Kõik tööd tehti ära peeruvalgel. Keset tuba seisis peerujalg. Üks inimestest pidi kogu aeg valvel olema, et
kustuvat peergu õigeaegselt uuega asendada. Peerujala alla kogunes õhtu jooksul suur söehunnik. Eks
muidugi oli tuba täidetud kibeda peerusuitsu ja vinguga. Aga me olime harjunud. Sulasmehe õhtuseks
töönormiks oli kiskuda loogatäis peergu, s.t. niipalju kui mahub selili pandud looga vahele. Peerud kuivatati
rehetoa partel. Siis viidi lakka, mis alati oli täidetud suurte peerukubudega.
Kui ma olin juba 7-8 aastane, tuli isa linnast koju, võttis paki seest mingi tiku ja tõmbas sellega üle lauatüki.
Tikk süttis põlema. Nüüd ei olnud enam vaja muret tunda tule alleshoidmise pärast. Varem pidi hoolega süsi
tuhaga katma, et tuli alles hoiduks. Juhtus aga tuli kustuma, pidime meie, lapsed minema naabritalust tuld
laenama. Mõne vana kapa sisse või pilbaste vahele pandi hõõguvad söed ja siis jooksime, et tuli enne
kojujõudmist ei kustuks. Sageli aga süütasid söed põlema ka neid hoidvad peerud, nii et pidime põleva
tulepesa käest ära viskama. Külast tuld laenamas käisime ainult isa äraolekul kodust. Kui isa oli kodus, siis
ta lõi tulerauast sädemeid, mis süütasid taela ja nii oli tulesaamine lihtsam. Naised tulerauast harilikult tuld
kätte ei saanud. Tael valmistati kasekäsnadest Neid leotati tuhaleelises kolm päeva. Siis pandi kuivama ja
oligi tuldvõttev tael valmis.
Lamp muretseti meil umbes samal ajal kui tuletikud. Jällegi oli isa see, kes tõi linnast lambi. Kallas sellele
sisse petrooli ja süütas põlema. Imestasime meie ja naabridki, et kuidas võib riidetükk (taht) nii kaua
põlemisel vastu pidada. Isa ostetud lamp oli meie külas esimene.“
Gustav Eigi (s. 1866):
“Minu poisikese põlves ei olnud
veel lampe külades, põletati peergu ja pühadeks valati
lambarasvast küünlaid. Kooli minnes nägin esimest korda lampi.”
Rehetuba oli pere jaoks kõige tähtsam ruum. Rehetoal lage ei olnud. Katus oli laeks. Seinad olid
tahumata palkidest. Rehetoa seinad olid tahmast mustad, sest kõik suits tuli sisse, kuna elamul ei olnud
korstnat. Umbes poolel seina kõrgusel olid parred, millede peal vilja kuivatati. Rehetoa nurgas oli suur
reheahi. Suits lasti välja uksest. Uks koosnes kahest osast, väiksemast ülemisest poolest ja suuremast
alumisest. Külma pärast oli nii parem. Talvel soojustati uks pärast suitsu väljalaskmist õlest mattidega.
Viimane suitsuving lasti välja ukse kohal asuvast pisikesest august. See topiti pärast kütmist kinni. Suitsu
pärast käsutati lapsed ahju kütmise ajaks põrandale kõhuli. Kui ilm oli külm, siis mässiti nad riideräbalaisse.
Talvel, kui oli väga külm, toodi rehetuppa ka lambad ja vasikad. Kanade koht oli ikka rehetoas.
Rehetoa põrand oli savist. Söögilaud oli madal, põlvekõrgune, valmistatud kuusepuust ja teivastega
põrandasse kinnitatud, samuti nagu pingidki laua kõrval. Magada võis üleval partel või ahju peal või siis
polutil. Polutiks olid seina külge kinnitatud latid, mille peale olid asetatud lauad. Laudadele laoti pikad õled.
Katteks peale võeti kasukas. Magati ka põrandal ja pinkidel.
Reheahju suu ees oli kolle ja leease, kus konksu külge riputatud pajas toitu keedeti. Panni ei olnud.
Suvel valmistati toitu väljas, puust harkidele riputatud pajas.
Niisugune oli külainimese eluase. Erilisi uuendusi sellesse sisse tuua polnud mõtet, sest pärisorjuse
ajal võis mõisaomanik orja igal ajal kas ära müüa või koera vastu vahetada.
Ka teoorjuse ajal ei olnud mõtet liiga palju teha, sest mõisnik võis sind omatahtsi mujale elama panna. Kui
aga algas talude päriseks ostmine, siis küll juba tekkis tahe ehitada mugavamaid eluasemeid. Kambrile tehti
väike klaasidega aken ja soemüür. Kamber sai peremehe-perenaise magamistoaks.
Gustav
Tasane
(s.
” Rendiajal hakati nõudma majale korstna ehitamist. Paljud aga olid sellele vastu.”

1855):

Talupoja toit
Mari Weinmann (s. 1850)
“Teoajal söödi kolm korda päevas, hommikul ja õhtul suppi, lõunaajal kasteti leiba silgusoolvee sisse. Mõnel
pool saadi silku läbi aasta ja kalja rüübati peale.”
Leena Meilbaum (s.1875):
“Toiduks oli ikka leib ja leivavesi, silk ja silgukusi!”
Mai Tihti (s.1854):
“Toidunõud olid kõik puust, lusikad, kausid. Söödi odrajahukörti ja tanguputru.”
Juhan Krüger (s.1856):
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„Paljukest meil neid köögiriistu oli: pada, paar puust kaussi, mõned pütid ja iga sööja jaoks puulusikas. Läks
puunotist väljaõõnestatud kauss lõhki, siis tõmmati sellele vits peale. Panni üldse ei tuntud. Jõuluvorstid
küpsesid kerisekividel.“
Juhan Kannela (sünd.1855):
“Odrajahu kört oli ikka see päätoit, keel oli päris kibe seda süües. Praegu (1932 a.) on kanamune rohkem,
kui sel ajal kartuleid. Ainult ühe kartuli võis korraga võtta.”
Silke käis Viru-Jaagupi kihelkonna rahvas toomas kaks korda aastas, jaanipäeva-aegu ja sügisel,
Toolse rannast. Tünder silku maksis kaks tündritäit rukkeid. Silgud olid kalameeste poolt juba valmis
soolatud, tarvis oli ainult ära tuua.
Piima hapendati. Sellele lisati juurde jahukörti ja kui juba hakkas lõppema, siis vett.
Kartulid, kui neid kasvatama hakatud, olnud esialgu kibedad, öeldi “viinapunased”. Neid süües
löönud suu õhetama.
Liha sai harva, suuremates taludes pühapäeva ja neljapäeva õhtutel. Perenaine pani paljale lauale iga istuja
jaoks lihatükikese. Alla söödi lahjemat, peale võeti lihasuutäis. Toit tõsteti lauale ühe kausiga, kust kogu
pere ulatas. Leemeks oli odrajahukört, herne-, oa- ja läätsesupp. Paks õngitseti kohe välja, kausi põhjale jäi
lõpuks “sire-vesi”. Joogiks oli kali, mida leidus igas majapidamises. Piim kulus teomehele ja vaimule mõisa
kaasa andmiseks, kuid ikka vee või jahukördiga lahjendatult.
Kausid valmistati niinepuust, hiljem juba savist. Lusikad olid puust.
Mõisaköögi hõng aga sundinud möödujaid peatuma ja sügavamalt hinge tõmbama. Lapsed
kogunenud allatuule mõisaaia taha seda nuusutama.
1801-3. aastail oli ikaldus, mille all kannatas kõige rohkem Virumaa. 1844-45.aastail oli jälle raske
ikaldusaeg.
Suuremates taludes oli hilisemal ajal peopäevadel liha ja õlut. Vabadikkude küla käinud siis
peopäeva lõppedes kontvõõraks. Vabadikkude 9-10 aastased lapsed saanud siis esmakordselt maitsta liha,
võid ja puhast leiba.
Jüri Koplik:
“See, mis sarja peale jäi, see anti loomale, aga kõik, mis sarjast läbi läks, jäeti leivasse. Talupered olid
suured, sest mõisateole saatmiseks pidi igas peres olema sulane ja “vaim”(tüdruk). Neile tuli nädala leib
kaasa anda.”
Anna Mägi (s.1897):
“Kui teomehel leib otsa sai ega siis järele minna tohitud. Vahel olid teomees ja vaim mõisas päris söömata,
imesid soolatuustikut. Leib oli ka halb ja aganane. Üks silk antud päeva jaoks leivakõrvaseks. Pärastpoole
hakati kartuleid kasvatama, aga neid oli nii vähe, et kaasa ei pandudki. Üks kord nädalas sai liha.”
Mai Enniko (s.1854) :
“Minu isa ütles ikka, et mis nüüd viga lastel elada, saavad kartulileent süüa, kuna tema ajal kartulipudru
leivale või asemele määriti.”
Mari Vetka (sünd. 1854):
“Nüüdne elu on ikka saksa põli endise kõrval. Kui oli teoorjuse aeg ja mina noor olin, siis sai ikka õieti näha,
mis maiku see ilmaelu on! Rukkeid tuulati rehetoas, et aga saaks suured aganad pealt ära. Seejärel visati
terad peoga vastu seina. Aganaid krabises sealt veel terade sekka maha. Sellest siis tehti leiba. Ega tuld
pole tohitud leivale ligi lasta.”
Kaarel Triip:
“Talu pidi mõnikord kaheksa-üheksa leivakotti välja panema: teomehele, vaimule, mõisa kangakudujale,
külvajale, seakarjusele, lambakarjusele, korralisele külakarjusele, peremehele teele kaasa, külakorda käivale
sandile ka veel. Piim hapendati, lisati tublisti vett ja anti puust lähkri sees kaasa. Ega neid kartuleid alul ka
kasvatada ei osatud. Arvati, et mullata ei tohi, võib juuri vigastada. Nii saadi vaid kolm-neli seemet. Võist ja
lihast pole suurt juttugi teha.”
Viru talupoja riietus
Ega mehed suvel pükse alati kandnudki. Suvel palavaga oli mehe rõivaks põlvini ulatuv takune
särk. Pükse kanti talvel. Püksid olid lühikesed, põlvini. Säärte ümber mähiti nartsud ja labade ümber riidest
“pätud”. Mõni mees tegi endale püksid sikunahast.
Ümber piha võeti lambanahkne kasukas. Nööpideks olid puupöörad. Pastlad olid uhkuseks. Käidi
viiskudega ja suvel paljajalu. Kui talusid päriseks ostma hakati, siis jõukamad peremehed kandsid juba
säärsaapaid.
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Naiste rõivaks oli triibuline seelik ja pikkade käistega särk. Villane riie oli justkui vammus, paksude
õmblustega. Riie olnud nii paks, et õmblusi tambiti haamriga pehmemaks. Peenikest lõnga polnud aega
enda jaoks teha kellelgi, sest mõisa kedrus pidi ilus olema.
Anu Meilbaum : “ Mina olin Vinni mõisas pesunaiseks. Mõisapreilide pesu oli nii kangest linasest,
et kui märjaks tegid, siis seisis püsti.”
Teoajal kandsid tüdrukud laastudest pärga peas, millel lint olnud taga. Rikkamatel oli mitu linti.
Kirikus püüti kanda ikka ilusamaid linte.
Lapsed olid takuses särgis nii suvel kui talvel ja paljajalu.
Kui vähegi võimalus avanes, olid nad lipsti! uksest väljas. Pärast soojendasid jalgu lees sooja tuha sees. 10aastaselt said poisid püksid jalga.
Juhan Krüger (s.1856):
„ Kui olin juba pükstekandja, siis isa tegi mulle esimesed pastlad.“
Talupoja pere.
Talupoja peres oli ikka palju lapsi. Lapsed olid vaeste inimeste varandus. Kus on lapsi leivasööjaid,
seal ka lapsi laastutoojaid! Lastetu naine ei pidanut isegi taevariiki saama!
“Üksik tütar läheb hooraks, üksik poeg hobusevargaks.”
“Kellel viis last, sellel pole villand; kellel kümme, sellel pole küllalt.”
“Kolme-aastane on koerapoiss;
kuue-aastane on hanekarjus;
seitsme-aastane ajab sead;
kaheksa-aastane kaitseb karja;
üheksa-aastane äestab põllu;
kümne-aastane künnab.”
Iga vald pidi oma sandid toitma ja vaeslapsed üles kasvatama.
Lesknaine Krõõt Laasberg jättis surres järele kaks alaealist last. Kullerkupu Andres, kes elas Veigli
koha peal (kolhoosi ajal lasteaed) oli nõus võtma lapsed oma perre, kuid siis juhtus tal tuleõnnetus. Andres
kurtis, et olukord on nii kitsas, et toitu ei jätku oma pere jaokski ja vaeslapsed ka veel. Krõõda vend Jaan oli
nõus võtma lapsed endale, kuid nõudis: “Mis hakkan ma peale paljakspõlenud lastega! Emast jäi neile kaks
kuube, üks kangas, kolm seelikut, viis rätikut ja kuus põlle!” Andres Kullerkupp: “Ma tahan need tasuda,
niipea kui ma jõuan!” Valla magasiait andis ka toetust vaeslaste ülalpidamiseks.
“Tõu parandus”
Jaan Peebu:
“Enne Roela mõisas nõutud, et kui sulane naise võttis, pidi ta naise esimeseks ööks mõisa viima.
Peremeestelt seda enam ei nõutud. Aga Wrangeli ajal kadunud see komme üldse ära.”
Eduard Mägi (Vinni):
“Mõisnikul oli esimese öö õigus. Esimesed lapsed olnud ikka härra omad. Ega keegi midagi pole ütelda
tohtinud.”
Mihkel Peebu:
“Kõik pidanud naitudes naise esimeseks ööks mõisa viima - härra võttis uudsematti, kooris esiti piimapütti.”
Luise Jannu:
“Mõisnikul olnud esimese öö õigus. Üks mees pole oma naist saatnud, saanud sellepärast 50 hoopi.”
Mari Opu:
“Härra Krause Injus olnud olnud kole maias esimese öö õiguse peale. Ta annud peigmeestele pulma
minemiseks oma kaelarahasid ja saanud siis naise esimeseks ööks omale.”
Eva Mägi:
“Vinni mõisniku Budbergi lämmatanud üks naine esimese öö õiguse tarvitamise ajal ära.”

Orjal õigust ei ole

Mai Peebu (sünd. 1857):
“Teoajal kaks talupoega Ado Purikas ja Jüri Erik ei olnud päevi ära jõudnud teha, Roela mõisnik müüs nad
Varangu mõisasse teenijateks. Mehed teinud endid viletsateks santideks, õlgedest tehtud vööd vööl ja näod
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hästi määrdunud. Varangus ei võetud neid vastu. Härra öelnud, et viige kuradid tagasi, mulle lubati kaks
tublit töömeest, aga nüüd on sandid siia saadetud.”
Jaan Lepp, Koeraverest
“Neli põlve tagasi olla minu esivanemad Roela mõisast koerte vastu vahetatud.”
Jaan Kreek, Koeraverest, Libeda talust:
“Koeraveres Leppade suguselts olla koerte vastu vahetatud. Küti mõisnik annud ilusa jahikoera tugeva
Leppade esiisa eest.”
1816.aastal kaotati tsaari ukaasiga pärisorjus. Enam ei olnud mõisnikul õigust talupoega müüa või
koera vastu vahetada.
Juhan Jürna:
“Teoorjuse ja isegi rendiaja alguses pidi talupoeg seisma tee kõrval, müts peos, kui mõisnik mööda sõitis.
Muidu oleks peks oodanud. Ega vallakohtus ka keegi õigust ei saanud, kui mõis teisiti tahtis. Kupjal oli
härjakara vöö vahel. Löök sellega pidi otsekohe südamele mõjuma.”
Mart Replik :
“Kindral Kaulbarsi isa Mõdrikus olla lasknud pärisorjuse kaotamise puhul ehitada samba, sest ta olla
venelane olnud ja sakste eesõiguste vastane.”
Maa jäi pärisorjuse kaotamisel ikka mõisniku omandiks ja talupoeg sai seda kasutada nüüd rendilepingu
alusel. Mõisnikul oli õigus nõuda rendimaksu ja tegu mõisatööde tegemiseks. Talud olid küll pärandatavad,
kuid omatahtsi ei tohtinud talupoeg talu teisele üle anda.

Teorendi koormised

Kristjan Tidvi:
“Inju mõisas tuli nelja-päeva suuruse koha eest mõisa teha nädalas kaheksa teopäeva ja vaim pidi väljas
olema kuus päeva. Peremees ise pidi mõisapõllul kaheksa vakamaad sõnnikut ära vedama ja laiali laotama,
kaheksa vakamaad sirbiga lõikama, sama palju otra niitma ja kokku panema. Kartulivõtmise päevi tuli teha
kaheksateist ja heinapäevi kümme.”
Toomas Villo (sünd. 1862):
“Küti mõisas pidi nelja-päeva-talu pealt lõikama kaheksa vakamaad rukist sirbiga, kaheksa vakamaad otra
niitma vikatiga ja kokku panema. Kakskümmend neli päeva pidi kartuleid võtma. Kaheksa vakamaad pidi
sõnnikut vedama ja lahti laotama. Peale selle käisid vaim ja teomees aasta läbi mõisas tööl. Kirikule pidi
nelja-päeva- talu peremees kündma oma hobusega pool päeva ja tegema pool heina-päeva, pidi andma
pool leisikut lina, kolm leisikut heinu, poolteist kana, kubu peergu, vakk rukkeid, vakk otre ja setverik kaeru.”
Mai Enniko (s.1854):
“Sel ajal pidi talus olema vähemalt kaks sulast ja tüdruk, et jõuda neid kohustusi täita. Neile tuli tööle nädala
leib kaasa panna.”
Hindrek Kala (s. 1861):
“Popsil oli maad neli vakamaad. Temal tuli teha mõisale aasta ringi üks päev nädalas, lõigata mõisale neli
vakamaad rukist ja neli vakamaad suvivilja. Popsi naine pidi ketrama mõisale viis naela lõnga, ühel aastal
takku ja teisel aastal linu, vaheldumisi.”
Jaan Peebu (s.1856)
“Vabadikud olid kolme-tündrimaa-mehed. Nemad tegid suvel mõisas kolm jalapäeva ja kolm vakamaad
lõikust, talvel käisid lehmi söötmas. Talust oli teopoiss ja vaim iga päev mõisas aasta ümber. Öösel peksid
mõisa rehe ja päeval tegid tükitööd. Kui teomees võttis naise ja naine küll elas peremehe saunas ja temal
sugugi põldu ei olnud, pidi ta siiski suvel kaks päeva iga nädal mõisas tööl käima. Teopoiss pidi talve jooksul
vähemalt seitse voori tegema, ka suvel käidi vooris, kuid vähem. Vooris käidi Tallinnas, Narvas ja Oudovas.
Viljavoori nimetati killavooriks.”
Toomas Veinmann (sünd.1851.a.):
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“Sulase naine, kes peremehe saunas elas, pidi suvel olema kibedal tööajal iga päev mõisatööl,
muidu suvel kaks päeva nädalas. Vabadikud tegid aasta läbi mõisas kaks päeva nädalas, lõikasid kaks
vakamaad rukist ja kaks vakamaad otra”.
Mart Vahi (sünd.1852):
“Kui sauniku naisel oli üks laps, siis pidi ta kaks päeva mõisa tegema; kui kaks last, siis üks päev nädalas,
kui kolm last, siis ainult lõikustükid lõikama.”
Pauline Nurk (sünd.1899)
“Kõigist kõige viletsam oli see taluteenija elu. Eriti rehepeksu ajal. Kui kukk esimest korda laulis, pidi rehi
pekstud olema, sest siis tuli kohe välja tööle minna ja magada pole saanudki. Minu vanaema oli teenimas
Voore külas. Tal oli väga halb perenaine. Ei see raatsinud tööle palju süüa kaasa anda ja kui kodus rohkem
võtsid, siis vaatas kohe viltu. Talveõhtul pidi tüdruk sama palju ketrama kui perenaine.
Tüdruk oli terve päeva väljas tööl olnud, ikka tükkis tukk peale. Siis perenaine põrutanud rusikaga vastu
lauda. Vahel tüdruk pistis salaja herneid sukasäärde, et neid lutsuda, kui uni peale tükib. Sulase ametiks oli
õhtul peeru kiskumine.”
Mart Männik (sünd. 1864):
“Ega tööline saanud oma tahtmise järele endale peremeest valida. Kui mõis sundis halva peremehe juurde
minema, siis tuli minna. Palgaks said aga vaevalt riided selga. Süüa said teenijad ka pererahvast halvemini.
Kui teoorjus kaotati ja raharendile üle mindi, siis katsuti tööd leida linnast.”
Jaan Kaasik (s.1844):
“Teopoiss ja vaim ei tohtinud enne uut aastat peremehe juurest lahkuda; muidu said mõisas peksa ja sunniti
tagasi minema. Kuigi peremees ei jõudnud neile ülalpidamist anda. Kilter ja vallatalitaja viisid vägivaldselt
vabadikkude lapsi nendesse taludesse teenima, kuhu keegi ise minna ei tahtnud. Kui oli pandud talu õuele,
siis lahkuda enam ei tohtinud.”
Renditalupojad olid maa tootlikkusest küll enam huvitatud kui pärisorjad, aga et mõisnikul oli igal
ajal õigus rendileping lõpetada või renti tõsta, ei tohtinud talu majapidamine välist kosumise tunnust
ilmutada. Taluhooned lagunesid, karja ei suurendatud ja ääremaadele võeti elama vabadikud ning saunikud.
Mehed jõid ja ärplesid kõrtsides. Ainult jumalateenistuste ajaks pidi kõrtsiuks suletud olema.
Eesti rahva peksmine
(19.sajandi keskpaiku sündinute meenutused)
Jaak Uustalu:
“Mõis karistas peksuga, anti 20-60 hoopi. Kui suuremat karistust süüalune ära teeninud oli, siis saadeti
haagrehti juurde “kirja viima”, millele järgnenud alati peks. Minu poisikesepõlves keegi tappis teise ära ja
tapjat pekstud kirikupostis kuni suri peksu kätte.”
Mart Vahi:
“Inimesed ei julgenud kunagi mõisnikule mingisuguste uuenduste nõudmistega esineda; teda kardeti. Ka
ülekohtu puhul kannatati kõik ära. 1855.a. peksti minu isa, Vahi Toomas, mõisa viinaköögis surnuks. Mina
olin siis nelja-aastane. Isa ei olnud mingisugust tühist valitseja käsku täitnud ja seepeale hakanud valitseja
Ado Wrik teda peksma. Peksis, kuni isa suri. Ema hakanud kohtuga õigust nõudma. Isegi Tallinnas käinud,
kuid tagajärjeta jäi ema nõudmine.
Kihelkonna kohtuhärra, Pandivere Rennenkampf, ütles kohe alul emale, et ei tasu edasikaebamisega mitte
vaeva nähagi. Mõisnikul oli nii suur võim, et peeti asjatuks igasugune katse ise endale mingisugust paremat
olukorda kätte saada.”
Jüri Prillup:
“Roela parun Willem Wrangel olnud tige mees, kark löömiseks alati valmis. Wrangel öelnud ikka: “Mina olen
sinu herra, sinu Jumal ja sinu kurat.”
Jaan Kaasik:
“Roela mõisas oli peksukoht härjatalli lae peal. Enne peksti häärberi alumisel korrusel kuskil ruumis. Aga
Wrangeli naine ei kannatanud pekstavate kisa. Iga kolmapäev oli peksupäev. Kuid peksti ka muidu. Igal
hommikul peksti kedagi. ”
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Mihkel Pill:
“Teol olles saadud iga vähema eksimuse puhul peksa, kas oli kündmisel natukene heina kasvama jäänud
või niitmisel mitte puhtalt niidetud. Nendel juhtudel kubjas karistanud otsekohe kohapääl. Lõngade ketrusel
lõngad aetud läbi suure nõela silma. Kui lõng hästi ei jooksnud, saanud ketraja mõisaproualt "punasenäo".
Rein Tahu:
“Haagrehti härra, selleks oli Küti mõisnik Stackelberg, käinud ise mööda peksuruumi edasi-tagasi ja
peanoogutustega andnud märku, millal lüüa peksetavale.”
Mihkel Peebu:
“Teoorjuse ajal võinud peremees sulast ka vabalt peksta. Samuti nagu mõisas talupoegi peksti. Rendiajal
kadunud see ära, aga salaja olnud ikka sarnane komme. Mõni peremees olnud väga vali oma teenijate
vastu.”
Eduard Mägi:
“Viljakõrs pidi madal olema, muidu sai peksa. Mõisniku ees tuli alati müts maha võtta ja härrat teretada. Kui
ei, jälle peks. Vahel pekstud nii, et hing jäänud vaevalt sisse.”
Hindrek Kala:
“Talupojad värisesid härra ees. Tee pidi härra hobustele alati vaba olema. Kui aisakella helinat kuuldi, siis
katsuti, kuidas kõrvale hüpata. Mart Stromann oli joodik. Kord olnud ta seina ääres pikali maas jalgu
kõlgutanud, millest saksa hobune ehmunud. Mart viidi haagrehti juurde ja anti talle oma kolmkümmend kätte.
”
Jüri Kello:
“Kubjas ei tohtinud isegi sugulase karistamise eest kõrvale hoida. Minu lell oli Voore mõisas kupjaks, ta pidi
peksma oma venna naist, kes tööga hästi toime ei tulnud.”
Villem Kuusik:
“Ega hobune sul tohtinud ka lahja olla. Irvitati, et mõisal vilja küll, eks varasta, kui sul ei ole. Aga kui varguse
pealt tabati, siis oli karistus suur.”
Eva Kelu:
“Kord viis hunt korralisel lamba karjast ära, karjane sai 15 kepihoopi.”
Jakob Piiralt:
“Peks oli see kõigi asjade praavitaja. Mehed käisid sõnnikuveol, kasukad kange palavaga seljas, sest kubjas
teel muudkui ladus hoop hoobi järele.”
Juhan Kannela:
“Teopoiss pidi teol käies öösel hobusele toidu muretsema, õitsel olema. Üksinda sööma jätta hobust ei
saanud huntide pärast. Koeragi ei võinud ööseks õuele jätta. Kodu lähedalt polnud loomale süüa võtta;
võisid sattuda väljavahtide küüsi, kui põllul või heinamaal söötsid hobust, kuna lubatud kohal ei saanud
loom küllaldaselt toitu. Järgmisel päeval oli peks kindel, kui hobune ei jõudnud künda. Aga kui väljavahid
jälle nägid sind hobusega keelatud kohal, siis said peksa tingimata. ”
Liisa Klammer:
“Küti mõisas, sellest on nüüd 70 aastat tagasi, jätnud väike poiss kartuleid võttes kartuli maha. Valitseja
trampinud siis lapse sõrmedel.”
Luise Jannu:
“Küti Stackelberg öelnud: “Eestlased on nii lollid, et kui nad ei räägiks, siis ei saakski neid koertest eraldada.”
Mari Läll:
“Üks mees põletanud metsas süsi ja tahtnud vankril kustutatud söed mõisa viia. Söed hakanud uuesti
hõõguma ja põletanud vankri ära. Mees pekstud siis surnuks.”
Juhan Soone, Karkuselt:
“Jaagupi kirikuvärava juures olnud post, kus inimesi pekstud, kui midagi vähegi
tehtud.”

mõisnikule vastumeelt
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Pauline Nurk:
“Voore mõisas olnud piinakammer, rauast ustega. Inimesi pandud sinna sisse ja peetud vangis.”
Luise Jannu:
“Mõisnik käskinud inimesel minna puu otsa ja seal käo viisi kukkuda. Siis lasknud püssiga maha. Ise
ütelnud, et kägu lasknud. Peksu ajal antud teiseks korraks ette ka.”
Mai Lepik, Voore-Kannastikust:
“Kui peksu ajal inimesed karjunud, siis parunipoeg ütelnud, et papa õpetab inimesi rääkima.”
Mari Läll:
“Kord pekstud üht meest Küti mõisas nii palju, et mees koju jõudes öelnud: “Tagument on nii tuline, et
küpseta või silku peal.” Opman olevat kord kõik inimesed järgimööda läbi peksnud. Tulnud lihtsalt niisugune
tuju peale ja andnud kõikidele järgimööda. Peksmise ajal jäänud opmanni käsi kangeks.”
Krõõt Tidvi, Inju saunik:
“Vinnis nülginud mõisnik inimeste nahku. See torn olevat veel praegu alles.”
Karja Madi:
“Vinni mõisas olla inimesi nülitud ja nahad riputatud üles, need seista praegu veel seal.”
Kai Pihlakas:
“Vinni mõisas elanud härra, kes inimeste nahku nülginud. Inimesed saanud sellest teada ja lõhkunud
mõisnikkude surnukambri Jaagupi surnuaial ära.”
Mari Opu:
“Mees olnud kodust ära ja sel ajal tahetud naist mõisa koera imetama panna. Mees tulnud ja löönud koera
surnuks. Mees viidud siis mõisa lattu ja hakatud nahka võtma. Möödaminevad soldatid olevat kuulnud kisa
ja päästnud mehe ära. Sellest ajast peale hakanud ka paremat põlve tulema.”
Toomas Villo:
“Küti mõisa teomehed pidanud esmaspäeval peksa saama, sest opman oli nende peale kaevanud.
Pühapäeval olnud opman linnas ja teomehed oodanud teda Kehala küla juures maanteel oleva värava taga.
Opman hüüdnud meestele: “Mehe, mehe, tehke värav lahti!” Mehed vastanud, et värav saab veel kõvemini
kinni pandud. Siis mindud opmanile vastu, kisutud ta vankrilt maha ja pekstud kaigastega sääreluud katki.
Viimaks palunud opman end surnuks lüüa, mida mehed teinudki. Hommikul võetud talumehed kinni ja viidud
Rakvere , kus nad iga pühapäeval toodud soldatite vahel Jaagupi kiriku posti peksmiseks. Kahte meest
pekstud kahel, üht, seda, kes mahalööja oli, kolmel pühapäeval kirikutulbas. Peks olnud külma ilmaga.
Jutluse ajaks viidud nad kirikusse altari ette. Pärast peksu kuivatanud naised neid linadega. Nende kehad
olnud nagu verepläädakud. Rakverest nad toodud jala ja samuti viidud. Mõlemad jäänud põdema ja
surnud.”
Mai Männik:
“Ega muud karistust pole olnud, kui peks ja ega peksu juures suurt süü kohta küsitudki. Kord võtnud keegi
mõisa põllult kaks naerist ja saanud 15 hoopi. Peale opmani tapmist Kehalas pole nii palju peksta enam
juletud.”
Tõnu Uustalu:
“Rägaveres kartulivõtmise ajal jätnud kord üks tüdruk kartuli maha. Mõisnik Pehl, kes ise väljal olnud,
kutsunud tüdruku kartulit ära võtma. Kui tüdruk käe sirutanud, löönud jämeda kepiga tüdrukule käe peale.
Kui tüdruk nutma hakanud, mõnitanud mõisnik, et mis sa mölised. Mina olin siis alles poisike. Ka 10
aastased poisikesed pidid juba väljas olema. Mul kargas hing täis, aga midagi teha ei olnud.”
Johannes Veike:
“Kord käinud keisri majas kometimängijad ja mänginud eesti rahva peksu. Keiser küsinud, et mis see
tähendab. Vastatud, et see on eesti rahva peksmine. Sellest ajast peale siis Aleksander II on hakanud asja
järele kuulama ja parandama. Aga mõisnikel oli suur mõju keisri sugulaste ja teiste võimumeeste juures.
Sellepärast ei teinud keiser neile miski. Aleksander II käskinud rahvale panna perekonnanimed. Nende
panijaiks olid mõisnikud. Nad panid neile meelepärastele inimestele ilusad nimed, aga teistele koledad.”
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Ärateenitud nimi
Aruküla keskel, külakaevu lähedal, asuvas Allika majas elas Vanka. Ei ole kelleltki enam küsida, kuidas
oli Vanka ristinimi ja perekonnanimi, sest kõik kutsusid teda, paha öeldagi, Sita-Vankaks.
Seda nime mõisnik talle küll ei pannud. Selle teenis Vanka ise välja, hüüdnimena. Vanka oli eestlane, väga
pikka kasvu mees. Ta oli Peterburis elanud ja, imet appi! sai riigipensioni. Külainimestest keegi pensioni ei
saanud. Vankal olid, Aruküla rahva arvates, mõned üpris kentsakad kombed. Kasvõi seegi, et ta käis
külavahel, naine käevangus, jalutamas. Ilmaasjata jalutamas! Kes siis maal seda enne kuulnud-näinud oli!
Igal muidugi oma tegemised-käimised, aga ikka asja eest. Ja kirikus Vanka üldse ei käinud, sest Peterburis
ta oli kuulnud räägitavat, et Jumalat ei ole. Uuema aja inimesed Jumalat enam ei uskuvat. Vanka tahtis olla
uue aja inimene.
Kevadel ajas külakaev vett üle rakete. Siis muutus kaevu ümbrus järveks. Vanka meisterdas parve
ja viis külalapsed järvele sõitma. Valge pearätik pandi lipuks. Parvega randuti otse Kello talu õuel.
Külapoistel oli kombeks laupäeva õhtuti tüdrukute juurde ehale minna. Ei, ärge seda ehalkäimist
alati nii pahasti tõlgendage! Lugu oli nimelt selles, et kuus päeva kõva tööd ei lubanud tsaariaegsetel noortel
mujal palju üksteist näha saada, kui pühapäeval kirikus. Simmanitel hakati käima rohkem eestiaja tulles.
Ilma põhjuseta teistrele minna ei olnud ka sobilik, sest lapsed ja koerad peavad kodus püsima. Kirikuväravas
kihelkonna noored küll said üksteist näha, kuid ega nad siis lausa juttu ajama ka ei tikkunud, sest maanoor
on häbelik.
Tüdrukud magasid suveöödel kas aidas või lakas. Kui väljas poistehääli kuulda oli, siis vastati
jutule jutuga, kuid luuki ega aidaust naljalt lahti ei tehtud. Lõõbiti niisama tühja, tüdrukud oma soojas pesas,
poisid aga pidid kakerdama paljajalu aidaukseesisel kivil. Viimaks poisid tüdinesid ja läksid ära koju. Enne
aga tõstsid mädanenud põhukoo aidaukse ette. Säärased vigurid kuulusid ehalkäimise juurde. Aga eriti
veel siis, kui saadi aru, et neiul on kallim sängis. Iga tüdruku kombed olid külas hästi teada. Teda, kellele
kosja sõideti, tunti juba lapsest saadik. Kui eesti valitsuse ajal jalgrattad külasse ilmusid, jõuti õhtul isegi
kolmandasse kihelkonda pruuti otsima sõita. Aga siis ei teatud neiust ka rohkem, kui seda, mis ta ise endast
rääkinud oli.
Kord hilisel õhtutunnil Pae majast mööda minnes nägid külapoisid, et lakaluugi all redeliotsa juures
on kellegi suured kotad. Nii suured jalatsid võisid kuuluda vaid Vankale. Üks poistest lasi kähku püksid
maha ja kükitas saapa kohale. Puhkes metsik naerulagin. Heinad laka peal hakkasid krabisema ja luugist
ilmus nähtavale Vanka sagris pea. Robinal laskus Vanka redelit mööda alla, poisid aga katsusid, kuidas
minema said. Vanka torkas jalad saabastesse ja jooksis lirts-lirts koju. Aga sellest peale jäi ta Sita-Vankaks
ja seda surmatunnini.

Kirjaoskamatud kohtunikud

Keiser Aleksander II (1818-1881) teostas mitmeid kodanlikke reforme, teiste hulgas ka kohtureformi.
Balti mõisnikel ei olnud enam luba talupoegade üle ainuisikuliselt kohut mõista. Tüliasjad tuli lahendada
talupoegade eneste hulgast kolmeks aastaks valitud vallakohtute kaudu. Vallakohtu koosseisu moodustasid
kohtu “peavanem” ja kaks “kõrvalmeest”. Kõik nad olid valitavad ja mittepalgalised. Ametisse astudes tuli
neil anda ametivanne, mille neilt võttis vastu kirikuõpetaja. Ametivanne kõlas nõnda (lühendatult):
“Mina, allnimetatu, tõotan Kõigevägevama Jumala ja Tema püha Evangeeliumi juures minule
usaldatud ametit õigesti ja südametunnistuse järele pidada; ei ühtegi kasu, suguluse, sõpruse või vaenu
pärast ette võtta, vaid nõnda talitada, kuidas keisrihärra ustava alama kohus on, et ma Jumala ja Tema
tuleva kohtumõistmise ees võin vastutada. Nii tõesti Jumal mind aidaku ihu ja hinge poolest!”
Vallakohtunikuks ja kõrvalmeheks võidi valida kas
mõisatööline, peremees, vabadik või isegi
sulane, kuid ta pidi olema väärikas, lugupeetud ja kindlasti oma valla inimene.
Tunnistajatena kohtu ees tohtisid esineda ainult need, kes olid korrapäraselt käinud kirikus
armulaual. Sest kes pole ustav Jumalale, selle tunnistust usaldada ei saa!
Kohtupäevaks oli tavaliselt iga kuu viimane laupäev. Kohtumajaks oli kohalik koolimaja, sest
laupäeval seal nagunii tunde ei olnud. Vallakohtunik ei tarvitsenud olla kirjaoskaja, sest protokollijaks oli
koolmeister. Hindrek Krüün, kes 1878.aastal valiti Kulina vallakohtunikuks, ei osanud kirjutada. Allkirja
kohale tegi Hindrek kolm värisevate haradega risti. Ka enne teda 1867.aastal kohtuvanemaks valitud Juhan
Vaht ei olnud kirjaoskaja. Tema ajal olid kõrvalmeesteks (abideks) Mihkel Tõnso ja Hans Kullerkupp.
Aruküla koolmeister Peeter Rammo protokollis kõik Kulina vallakohtu istungid väga korraliku käekirjaga
suurde nöörraamatusse, mida aegajalt revideeris adrakohtunik, kelleks oli Küti parun Stackelberg (alates
1859.aastast).
Kohtulaual, mis oli kaetud rohelise kalevist kangaga, troonis valvas “kohtukull”. See oli
kolmetahuline prisma, millele olid kirja pandud tsaar Peeter I poolt väljatöötatud manitsused õiguse
tegemiseks.
Esialgu jäi siiski nii, et kuni kolmekümne kepihoobi ulatuses tohtis mõisnik talupoega alati karistada.
Mõisa omakohus kaotatud alles siis, kui keiser andnud teoorjuse lõpetamise seaduse. Kihelkonnakohus oli
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teise astme kohtuks. Selle koosseis valiti esialgu ainult mõisnike hulgast, hiljem juba oli mõisnik küll
eesistujaks, kuid kolm kõrvalmeest olid valitud valla täiskogu poolt, peremeeste hulgast. Arukülast valiti
1889.aastal kihelkonnakohtu kõrvalmeheks Juhan Kello, kirjaoskaja, kes 1884.aastal oli valitud valla
kohtumõistjaks. Kihelkonnakohus jättis tavaliselt vallakohtu otsuse jõusse.
Veel oli korrakaitsjana ametis haagikohtunik (adrakohtunik, haagreht), kes valvas kohtukorralduste
täitmise üle, nõudis tagasi põgenenud talupoegi ja toimetas juurdlust kriminaalasjus. Haagikohtunik oli
kardetav ametnik. Tema valisid eneste keskelt mõisnikud. Haagikohtunik võis karistada kuni 100 kepihoobini
või määrata isegi surmanuhtluse. Virumaal oli haagikohtunikke kolm ja üks neist oli ikka Stackelbergidest.
Haagrehti amet kaotati 1888.aastal. Haagikohtunike asemele tuli politseikordnikud (urjädnikud), kes valvasid
maaelanike rahu ja korra järele.
Kohtulugusid (Kulina vallakohtu protokolliraamatu alusel)
• Ann Aali kaebus (1882.aastal):
“Mina läksin villaveskile. Hindrik Toomingas oma säluga viis kotid. Mina astusin jalgsi järele. Kulina
mõisa lähedal tulid tagant kaks meest kihutades. Tahtsin teelt kõrvale astuda, aga ei jõudnud, sest tee oli
jäätanud ja libe. Nemad ajasid kaks hobust kõrvuti. Miski tõukas mind otseti maha. Ma ei tea, kas oli aisa ots
või miski muu asi. Aga see lõi kohe minu hinge kinni. Hobune reega tormas üle minu. Mu käsi ja pea läksid
veriseks ja palesse tuli suur auk. Ma ei teadnud enam midagi. Verd jooksis koledasti. Hindrik korjas mind
maast ja tõstis reele.”
Hindrik Toomingas: “Kaks meest tulid kange sõiduga. Ma jäin oma säluga keset teed seisma,
sellepärast, et nemad nii väga kihutasid. Üks ajas ühelt ja teine teiselt poolt kange valuga minust mööda.
Ühte ma tundsin, Andres Saija Roelast.”
Andres Saija kutsuti tunnistust andma.
Andres Saija: “Ei mina näinud tüdrukut ega maha ajamist. Kulina kõrtsi juures minu poeg Mihkel
ütles: “Isa, vaata, kus see mees ja tüdruk, kes tee peal maha aeti.”
Mihkel aga ütles kohtus, et tema ei tea midagi. Kohus mõistis Mihklile viis hoopi vitsu kohtule
valetamise pärast ja igale sel päeval kõrtsi juures viibinud Roela mehele, kes kõik ühest suust kinnitasid, et
nad asjast mitte midagi ei tea ega pole kuulnudki, vallalaeka jaoks kolm rubla trahvi, sest “inimest ei tohi
mitte nõnda hirmsasti puruks teha ega tee peal arutult kihutada.”
• Juhan Peil kaebab (1867):
“Andres Suurkaev kiskus minu poisil saapa jalast ära!”
Andres Suurkaev: “Kiskusin sellepärast, et sinu poiss tegi
minu suurel sael ühe hamba katki!”
Juhan Peil: “Tema trahvis minu poissi ise, mis ei oleks tohtinud nõnda olla!”
Otsus: Juhan maksku Andresele üks rubla trahvi saehamba eest ja Andres andku poisile saabas tagasi.
• Ann Stromann kurdab (1875) kohtus, et Hans Vaht kiskunud temal külma ilmaga palitu seljast ära.
Hans vastu, et palitu on Anna ostnud tema raha eest. Küsimuse peale, kuidas Hansu raha Anna kätte
sattus, seletas Hans, et Anna võttis selle oma käega tema taskust, “siis kui me õhtul seal kosjaviina jõime!”
Kohus otsustas , et “Kihlad peavad jääma pruudile, kui peigmees tagasi läheb. Hansul tuleb palitu tagastada
ja riisumise eest vallalaekasse rubla trahvi maksta.
1876.aastal tulid Aruküla mehed vallakohtule kaebama, et Roela poisid kolavad ööseti Aruküla
vahel ja teevad ulakusi:
Toomas Prillup, Kaarel Laks, Kaarel Uueni, Mihkel Lauri, kokku kümmekond poissi.
“Meie seda kohut ei tunnista!” ülbitsesid kaebealused kohtu ees. Igale neist määrati kümme hoopi
vitsu pluss rubla trahvi vallalaekasse. Kui aga vallatalitaja hakkas poisse ükshaaval sisse kutsuma, et
karistus kätte anda, haarasid poisid puuriidast halud ja tõmbasid noad välja: katsugu vaid keegi neile
läheneda!
“Lööme kohtumaja uksed-aknad puruks!” karjus poiste ninamees Tõnu Põiklik. Vallavolinikud viisid
kolm poissi siiski sisse ja need said oma karistused kätte; kuid igale mõisteti vastuhakkamise eest lisaks veel
kümme hoopi. Teised süüalused nuhtlemist ootama ei jäänud, vaid jooksid laiale. Ainult Jürna Jaan jäi
kohale ja ütles, et tema Aruküla vahel ulakusi tegemas pole mitte käinud. Tagasi pöördus ka Uueni Kaarel
ja palus kohtult andestust, ta olla ainult ühe korra teistega kambas olnud. Kuna Prillup tunnistas, et Jürnat
tõesti nende kambas ei olnud, siis Jürnale ja Uuenile andestati, sest “et nad andeks palusid ja õigust
rääkisid”. Ülejäänud oma karistusest aga ei pääsenud. Tõnu Põiklik saadeti tema enese nõudmist mööda
“keiserliku kihelkonna kohtu ette”, kuid see jättis vallakohtu otsuse jõusse.
•
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Mihkel Pakasmannil oli 1875.aastal kaebamist oma naabri, Jaagup Stromanni peale, täpsemalt
küll Stromanni sea peale, kes Pakasmanni kartulid oli üles tuhninud. Kuna siga on arutu loom, siis
pidi sea eest vastust andma sea peremees.
Stromann püüdis süüd sellega vähendada, et “ega siis minu siga üksi – Saali ja Laasbergi sead olnud ka
Pakasmanni kartulimaal!”
Asja põhjaliku uurimise järele langetas kohus otsuse, et Stromann peab Pakasmannile andma kahju
hüvitamiseks ühe vaka kartuleid ja Tõnis Saal pool vakka.
•

1888.aastal kaebas Anna Kaasik vallakohtule, et Jaan Moor on oma koeraga väsitanud tema sigu ja
ühe sea oma lauta kinni pannud.
“Mina läksin temalt küsima, et miks sa minu siga oma laudas kinni hoiad, aga tema karvustas mind, võttis
mul käpast kinni ja viskas uksest välja!”
Jaan Moor: “Kaasiku sead käisid kolmel päeval järgimööda minu kartuhvlites. Mina ütlesin Annale, et tulgu
vaadaku seda pilla, mis tema sead on teinud! Aga Anna kisas: “Keeda minu siga omale süldiks!” Kui seale
järele tuli, siis karjus ja needis, et kõik ilm kisa täis. Ega ma ei löönud, ma väheke tutistasin teda. Mina pidin
kolm päeva tema siga söötma!”
Tunnistajaks kutsutud Mihkel Uijuk kinnitas ka, et näinud Annat väljaaia peal seismas ja sõimlemas.
Karistuseks sulges kohus Anna Kaasiku kolmeks päevaks kohtumaja “puuri” ja kohustas teda Jaan Moorile
sea söötmise eest 30 kopikat maksma.
•

Neiu Marie Lillepea läheneb kohtulauale aralt, räägib:
“Jaan Ots riisus ära minu au. Lubas naiseks võtta, aga nüüd ei taha aidata lastki kasvatada.”
Jaan Ots: “Purjuspäi lubasin. Ta on teiste poistega ka maganud, sellepärast ma talle lapse kasvatamiseks
raha ei anna. Ma juhtusin ukse taga kuulama, et üks poiss oli tema juures. Kes see oli, seda ma ei tea
öelda.”
Kohus uuris Marie Lillepealt: “Kas sinu juures on käinud magamas ka teisi poisse?”
“Ei, minu juures ei ole maganud ükski teine poiss, ainult vaid Jaan Ots. Poolteist aastat käis ta minu
juures magamas. Ise rääkis: “Sul pole sellest midagi, küll ma su ära võtan!” Ta on mind õnnetuks teinud
oma pettuse läbi!”
Kui tunnistajad olid oma tunnistused ka kohtu ees esitanud, mõisteti Jaan Otsalt 25 rubla “intressi
peale panemiseks lapse jaoks.”
•

• Miina Jänese ja Jakob Põikliku naise Anne vahel tekkis tüli (1881).
Ann rääkinud juut Taaveti naisele, et Jänese Miinal pole riiet selga panna. Taaveti naine muidugi seda
Miinale jälle ette rääkima. Miina ladunud siis kirstust oma riidevaru lagedale. Taaveti naine Põikliku Annele:
“Tal on küll riideid!” Põikliku Jakob, kes naiste juttu pealt kuulas, oletama: “Küllap need on needsamad, mis
mullu suvel mõisa varastati.” Mõisaproua tuli koos valitsejaga Jänesele riiete suhtes selgust saama.
“Nad ei leidnud muud, kui ainult minu oma riided!” kurtis Miina kohtule. “Aga nüüd olen mina ilma
süüta ära teotatud!”
Kohus karistas tühjajutu levitajaid vitstega.
Kustu Laasberg leidis Kulina laadaplatsilt, kui kõik laadalised olid juba koju minemas, lehma, kellel ei
paistnud omanikku olevat.
Ta viis selle lehma oma koju, aga sai paari päeva pärast kohtukutse. Lehm oli mõisa oma. Kustule mõisteti
25 hoopi vitsu, kuna ta lehma leidmise kohta teadet kirikupostile ei pannud. “Mis ma sellest sinna pidin veel
panema, kui seal juba lehma kadumise teade ees oli!” vabandas end Kustu. Kustu sai karistada.
•

• 1888.aastal kaebas urjädnik vallakohtule,
et Mart Stromann varastas ära Mihkel Pritsmanni hobuse riistad. Tema läinud koos vallatalitajaga neid Mardi
käest otsima, aga Mart istunud laua taha sööma ega teinud nende juttu mitte kuulmagi. Alles siis, kui naine
käskis, siis tõi ta hobuseriistad välja.
Mart: “Ma ehmatasin nii hirmsasti, et ma ei mõistnud enam, mida ette võtta.” See aga ei lugenud.
Mart sai trahvi.
• Kaarel Musik ja Kaarel Parkmann sõitsid linna,
mõlemal kolm puupakku ree peal. Mõisa metsavahile aga viis keegi teate, et pakud on mõisa metsast
varastatud.
Kaarel Musik kurdab kohtule: ”Mul on pere paljajalu. Ma lootsin, et saan nende pakkude eest tükikese
nahka.”
Kaarel Parkmann: “Mul ei olnud soolateragi majas. Tõin nende eest linnast leisika soola.”
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Aga vallakohtul armu andmiseks õigust ei olnud. Mõlemad mehed pidid maksma mõisale kahjutasu 75
kopikat ja teist samapalju veel vallalaekasse.
• “Juut, sa kuradi siga, kuhu sa viid selle hobuse?”
“See on kaupmees Remmerti oma hobune ja mina toon selle metsa sööma,” püüdis juut Hirs Kamset
selgitada noormees Jüri Pillile, kes Remmerti metsas puid tegi. Kamset kaebas
Jüri Pilli kohtusse
solvamise eest.
“Ma tegin lihtsalt nalja,” vabandas end Pill kohtus.
Jüril tuli maksta vallalaekasse rubla, sest “Rumalat nalja teha ei tohi.”. (Üks rubla oli põrsa hind)
• Ropendamisega pidi ettevaatlik olema.
Kedagi Ridaküla neiut karistas Kulina vallakohus selle eest, et neiu kohtusse õigust nõudma tulles julges
häbitult korrata enda kohta öeldud roppe sõnu.
• Laasbergi Kustut nuheldi mõisa metsavahi sõimamise eest 15. vitsahoobiga.
Metsavaht kurtis, et Kustu sõimanud teda “nii ropusti, mis ei julge suust välja öelda”. Kustule anti kõva käsk,
et ta ka oma naist Krõõta keelaks inimesi sõimamast.
Jüri Lelgus: ”Aadu Suurkaev lubas oma hobusel tulla minu heinamaale minu hobuse juurde sööma
ja ise sõimas minu poisse!”
Aadu Suurkaev: “Ma ütlesin, jah, mõne halva sõna, sest tema poisid tegid minu sälu laka külge kuuseoksast
vibu!” Seekord leppisid mehed kohtu ees ära ja jäid karistamata.
•

• 1888.aastal söandas vallakohtu ette astuda vallavaene Juula Aas. Temal oli kurtmist:
“Ma korjasin metsast sülega pulki paja alla panemiseks. Võtsin ka ühe kuivanud roika metsaäärse aia pealt.
Aga Kustav Alliksmann nägi seda, tuli ja sõimas hirmsasti. Ta lõi minule rusikaga vastu rindu, nii et mina
otseti maha kukkusin ja suust ja ninast tuli veri välja. Pärast ta tallas minu osmiku katusel ja loopis sealt alla
kõik need pinnatükid, mida mina sinna kuivama olin pannud.”
Kustav Alliksmann: “Mul oli süda täis, et miks ta aia pealt roikaid ära kandma hakkab. Viskasin jah mõne
pinnatüki tema osmi katuselt maha.”
Kohus: “Sina ei oleks tohtinud vallavaest lüüa. Kui tema tegi kellelegi kahju, siis oleksid sina pidanud seda
kohtule teatama.”
Alliksmannil kästi maksta Juulale valurahaks rubla. Selleks aga Alliksmann valmis ei olnud. Kohus
mõistis talle siis kolm päeva “puurisistumist”.
Kustu Laasbergi poeg Jaan virutas
naabrile, kes Kustu hobust oma oraselt ära ajama läks,
seljatagant kiviga vastu pead.
“Mul läksid silmad kirjuks, nii et ma tükk aega enam midagi ei näinud!” kurtis naaber kohtus. Kohus
määras ulakale ihunuhtluse “lapsevitstega”. Ema Krõõt aga kargas kohtumaja uksest sisse ja karjus, et
tema oma poega peksta ei luba. Vallatalitaja tahtis Krõõda “puuri” kinni panna. Aga Krõõt lipsas välja, ise
ähvardas: “Annan noaga sellele, kes mind kinni võtma tuleb!”
• Mart Laasberg, Kustu ja Krõõda teine poeg, oli tööl mõisa viinavabrikus.
Vigaste jalgadega Mart Baumann kaebas vallakohtule, et viinavabriku poisid Mart Laasberg ja Hindrek
Kivivärav kiusavat teda. Nad toppinud tema saabaste sisse teravaid orke ja keerasid teda ennast koos
voodiga kummuli. “Naljapärast tegime!” vabandasid end kaebealused. Kohus teise inimese narrimist naljaks
ei pidanud ja karistas poisse rahatrahviga, et nad “inimestest mõistaksid lugu pidada”.
• Voore mõisavalitseja Nurmel oli kaebus.
Tema olnud hirmsast ära ehmatanud, kui leidnud, et tema kõrtsi ette lasipuu külge seotud hobune oli
ära kadunud. Ta juba mõelnud, et hobune on varastatud. Siis aga tulnud viinavabriku poisid tema hobusega
ja ohjad olnud Mart Laasbergi käes.
“Jaan Oll käskis end koju viia,” seletas Mart, “Käisime sellepärast hobusega Pukas ära. Ega see ei
olnud kauge maa. Olime kõik viinastanud ka, nii et …”
Mart Laasbergile määrati karistuseks hobuse omavolilise kasutamise eest 15 vitsahoopi, teisi poisse
karistati rahatrahviga.
Kirjaoskamatud kohtunikud mõistsid kohut oma kaine mõistuse alusel. Vallakohus oli otsuste
täideviimisel väga operatiivne. Süüdlane, kellele oli määratud ihunuhtlus, tõmmati kohe peale otsuse
langetamist, kui kohtualune just oma asja kihelkonnakohtusse edasi saata ei otsustanud, sealsamas pingi
peale kõhuli. Üks volimeestest kargas jalutsisse, teine hoidis pead ning kolmas ladus määratud hoobid
karistatava paljastatud seljale.
•
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• 1870.aastal olid Kulina kohtumajas koos kõik valla peremehed.
Nad nõudsid Juhan Peili peremeeste hulgast väljaheitmist, sest tema juurest oli varastatud asju leitud.
Kohus oli sellega päri, sest “see ei lähe korda, et üks peremees vargust vastu võtab ja seda varjab. Ise
seisab varaste eest, kuni asi veel avalik ei ole. On asi aga välja tulnud, siis ütleb: “Mina ei tea!” See ei või
olla peremees, kes oma maja asju ei tea!” Aga otsustati siiski, et “jäägu see asi mõisahärra ja ülemate
kohtute kinnitada.”

Viinavoorid ja kõrtsilood

Peeter I ehitas Neeva suudmesse Peterburi linna. See linn sai eesti mõisaomanikele majandusliku
õitsengu stiimuliks. Kiiresti suurlinnaks kasvav Peterburg oma nõudlustega oli Eestile suurepäraseks turuks.
Alates 1766.aastast müüsid eesti mõisnikud kroonuhangete korras Venemaale viina. Pikad hobuvoorid, 2030 hobust, piiritusevaadid regedel, suundusid talviti Peterburi poole. Praagaga aga nuumati härgi; härjaliha
rändas jällegi Peterburi turule. Vilja viidi peamiselt Tallinna, samuti ka villa.
Erilise hoo viinapõletamisele andis kartulikasvatamise kiire levik. Kartul, mida esialgu kasvatati
mõisaaias, tõi sagedasti viljaikalduste all kannatavale eesti rahvale teise leiva ja andis ka viinale odava
toorme. Viinapõletamine ei läinud eesti mõisnikele õieti mitte midagi maksma. Tööjõud oli täiesti prii. Puid
muidugi kulus, kuid metsa ei arvatud tol ajal mingiks varanduseks. Seda jätkus. Samaaegselt, kui
joomahimulise talurahva viletsus kasvas, kerkisid kogu Eestimaal imeilusad mõisahoonete kompleksid.
Talupojale oli viina põletamine ja müümine keelatud. Mõisaviin oli ka piisavalt odav ja küllaldaselt
saadaval, sest mõisad ehitasid talupoegadele viina müümiseks suuremate maanteede äärde kõrtsid.
Mehed, kes viinavoorides käisid, oskasid
viinavaatidest oma jao alati kätte saada. Olgugi et aidamees
vooriga kaasa sõitis. Vaati, tavaliselt vaadivitsa ääre alla, uuristati väikese tuliterava taskuoherdiga peenike
auk, millest sai kõrre läbi ajada. Kõrre teine ots ulatus taskus olevasse pudelisse. Ilma suuremate liigutusteta
võis vaadil istudest või vaadi äärele toetudes kasvõi valitseja enese silme all pudeli ära täita. Pärast löödi
augule vaadivärvi pulgast punn ette. Taoliste kadudega oli mõis üldiselt juba arvestanud. Täidetud pudelid
võis tee äärde ära peita, et tagasiteel oleks võtta. Aga pärast voori möödasõitu käisid kohalikud elanikud
teeääri läbi otsimas ja mõnigi kord oli neil ka õnne või õnnetus, kuidas võtta, täispudel kas jõekalda äärest,
põõsastikust või lihtsalt lumest üles leida.
Viinavoori mindi kahe hobusega. Ühe ree peal oli hobuste toit, heinad, kaerad ja ka peremehe oma
leivakott; teise peal viinavaat. Kuna reejalased ei olnud rautatud, siis pidid kaasas olema ka tagavarajalased (tallad), mis jalase läbikulumisel alla pandi. Vankrid olid ka täiesti puust.
Jaagup Kask (s.1862):
“Peterburi ja Narva tuli talve jooksul kolm voori viina viia. Kolm nädalat sai teel oldud. Öösel tuli voori valvata.
”
Villem Õunapuu:
“Voorid olid väga raske kohustus – kolmeks nädalaks ikka hobuste ja viletsa toiduga välja minna!”
Juhan Krüger (s.1856):
„Voorilise toiduks olid keedetud hapukapsad puutünnis ja tangutummiga segatud piim. Jalge ümber mähiti
mitu paari kaltse. Nende peale suured pastlad. Eks igal oli oma kunst, kuidas jalgu külma eest kaitsta.
Mõned kastsid pealmise jalaräti märjaks. Õue minnes külmus see kohe jääks. Nii olevat suure pakase puhul
pastlakandmine kõige soojem.“
Kahe kilomeetri kaugusel Viru-Jaagupist Rakvere poole asus Kehala kõrts. Sellest pisut edasi ulatus
mets teeni. Seda metsavahet nimetati Seasöödiks, sest seal teepervel said laadale minejad oma sigu
sööta. Kõrtsis aga käidi ihu soojendamas ja tuju tõstmas. Halvad mõtted küll said viina sisse ära uputatud ja
mõistuse pidurid aitas viin ka valla päästa, kuid oleks siis sellega lõppenud! Teisel päeval oli viina jälle vaja,
sest pea lõhkus koledal kombel valutada ja janu piinas. Kui raha otsa sai, siis pidi peaparanduseks laenu
tegema, kuni enam ei leidunud ühtegi laenajat.
Kehala kõrtsmik Jaagup Koppel oli nii ööl kui päeval valmis teelisi vastu võtma. Kehalasse
kõrtsmikuks tuli Koppel 1880. aasta paiku kusagilt Mustvee kandist. Joomased mehed olid riiuhimulised;
kaklusi kõrtsis juhtus alailma. Koppel, suur ja turske, jagas viina ja pidas sulase abil kõrtsis korda.
Ridaküla mehel Jaan Kustu poeg Laasbergil oli kombeks kõhutada kõrtsipõrandal öö läbi. Jüri
Meigas juhtus kord kõrtsi tagakambrist tulles kogemata komistama maas vedeleva Jaani jalgadele.
Laasberg kargas püsti, virutas talle rusikaga vastu rindu ja nõudis, et Meigas ta jalale suud annaks. Meigas
aga kaebas Laasbergi löömise eest kohtusse. Laasberg pidi trahvi maksma; kuigi ütles, et oli purjus ega
mäleta löömisest mitte midagi.
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Kõrtsis purjutav Villem Timofei viskas Kuuse Jaani kätte 10-rublase, et ostku Kuuse Jaan selle eest
viina kogu kõrtsile. Kuuse Jaan aga pistis selle 10-rublase oma tasku. Villem kaebas Jaani vallakohtusse.
Kohus arutas seda asja ja leidis, et võõra raha oma taskusse pistmine on ikkagi vargus. Kuuse Jaanile
määrati karistuseks 20 vitsahoopi. Aga ka Timofei ise ei pääsenud trahvist: et ta edaspidi raha väärtust
paremini mõista oskaks, pidi ta sellest kümme-rublasest valla laekasse ühe rubla trahviks ära maksma.
Muuga mees Mihkel Rossmann poetas oma tasku kõrtsis kaks napsuklaasi. Koppel kihutas
küüthobusel Rossmannile järele, sai oma klaasid kätte. Koppel ei jätnud seda asja niisama ja vallakohus
karistas Rossmanni varguskatse eest vitstega.
Viru-Jaagupi urjädnik astus Kehala kõrtsi ja kurjustas:
“Kelle hobune see tee peale seisma on jäetud? Teelised ei saa mööda.” Vastuseks kuulis ta Kustu
Laasbergilt enda pihta sihitud roppu lauset. Urjädnik kaebas selle eest Kustu kohtusse. Kustu seletas:
“Jätsin hobused vähekeseks teele, et kõrtsis suutäis viina võtta. Mina seda ei mäleta, et oleksin urjädnikule
midagi hullu öelnud.” Kustule määras vallakohus rubla trahvi.

Kui neid sõdasid poleks!
Krimmi sõda (1853-1856)
Krimmi sõda käis küll kaugel, kuid jättis oma jälje ka viru rahva mällu ja ellu.
Krimmi sõja ajal tulnud Narva tagant läikivate kiivritega mehed. Nad läinud Tallinna poole. Et suuta neid
toita, tulnud Virumaa taluperedel teha päevas kolm tegu leiba. Soldatitega kaasas käis katk või oli see
soetõbi, sest katkuks nimetati sel ajal kõiki epideemiaid. Rakvere juures tappis taud ära palju vene
soldateid. Need maeti Palermo lähedale juudi surnuaia juurde künkale. Neid suri nii palju, et veetud
koormatega. Nad lihtsalt loobiti auku, sest puusärke ei jõudnud neile keegi valmistada. Taud aga hakkas
levima algul Rakvere linnas ja siis juba ka maal. Inimesi suri perekondade kaupa. Palermo platsile üksi on
maetud üle 4000 inimese. Karitsa mõisnik Dehn haigestus ka, aga sai terveks. Rukkipõllud jäid siis
enamikus seemendamata. Talv oli lumetu ja väga külm. Kevad tuli juba veebruaris, nii et metski läks lehte.
Pärast aga mattis lumi heinamaad ja viljapõllud. Nälg olnud kohutav. Soola puudus oli ka väga suur.
Vene-Türgi sõda (1877-78)
1874.aasta mardipäeva aegu anti talumeestele käsk tulla hobustega Rakverre. Seal võeti paremad hobused
Türgi sõtta. Mehed viidi sõtta kõik, ainult perest üks poeg jäetud maad harima.
Sõda Türgiga pidas tsaari-Venemaa ülemvõimu saamise pärast Mustal merel.
Vene-Jaapani sõda (1904-05)
1904-1905. aastal saadeti kõik mehed Kaug-Itta sõdima. Võtmata jäeti ainult üksikud pojad. Sõda oli edutu.
Venemaal tekkis sõja ajal rahvamäss.

Raharent ja talude müük
Raharent ja maa müümine taludeks oli tingitud sellest, et mõisad vajasid raha põllutöömasinate
soetamiseks.
Gustav Vilu:
“See oli vist 1868.aasta paiku, kui valitsus keelas teotegemise ja mindi raharendile. Meie rendikoht oli 42
tiinune Esimene raharent oli 168 rubla aastas. Abitegu tehes tuli maksta 100 rubla. Hiljem pandi renti juurde.
Siis oli 230 rubla. Viimaks otse sunniti kohta ära ostma. 1901.aastal ostsime koha. Selle hind oli 5500 rubla.
Raha saime mõisa viinavabrikule müüdud kartuleist ja otradest. Viinavabrikuid oli palju, mõnel ainult paar
versta vahet. Sügisel hakkasid vabrikud käima ja kuni maikuuni välja. 1200 rubla pidi koha eest kohe sisse
maksma. Ülejäänu jäi krediitkassa võlaks 5 % aastas. Võlga oli veel eesti valitsuse ajalgi. Aga valitsuse
vahetus tähendas seda, et imelikul kombel saime siis oma võla 10 puuda rukki müügist tasa.”
Peebu Jaan (s.1856):
“Raharendi aeg tuli siis, kui mina olin kümne aastane. Alavere külas oli enamasti 6 tündrimaa mehed ja seal
maksti 30-35 rubla raha ja tehti abitegu. Kolme tündrimaa mehed raha ei maksnud. Nemad käisid ainult tegu
tegemas.”
Tsaarivalitsus võttis 1880.aastal ette maakorralduse. Põllud otsustati
parema majandamise
eesmärgil krunti ajada, sest terviklikumate maatükkide rentaablus oli tulusam ja maatükke oli võimalik ka
taludeks müüa. Lõuna-Eestis hakati talusid müüma varem.
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Renti pandi iga kuue aasta tagant juurde. Abiteo lõppemisel tõsteti 25 rubla renti. Siis pani mõis talu
müügile. Kuus aastat oli “pakkumiseajaks “.
Tõnu Uustalu:
“Küti parun alul ise pakkus talusid rendile, ütles et maksa 50 rubla aastas. Ja pole sinu asi, kuidas
mina oma mõisaga hakkama saan. Inimestel aga ei olnud raha. Pärast oli rent poole kallim. Siis jälle
pakutud müüa, kellel 200-300 rubla oli sisse maksta, see sai koha oma nimele. Kui osamakse tasuda ei jõua,
siis tuli koht 15 aasta pärast tagasi anda.”
Raharendile üleminek vabastas inimesed sunnimaisusest. Kes valla kogukonnast lahkusid, neil tuli
võtta vallast pass.
Mõisa peamiseks tööjõuks jäid moonakad. Need olid aastasulased, abielus. Moonamees töötas mõisas
kuus päeva nädalas; sai aastapalga, osalt rahas, osalt produktides (moonas). Moonakal oli mõisa poolt
korteriks keedukoldega tuba, väike aia-ja kartulimaa; soovi korral võis ta pidada lehma ja paari lammast.
Moonakate naised olid mõisa laudas lüpsjaiks.
Rospus Mart (s.1867):
“Roelas hakati kohti müüma väga hilja ja müümine sündis aeglaselt. Ennem mõis ei müünud.”
Hans Wrangell, Roela mõisnik:
“Talude müümine Roelas algas 1903.a. ja hoogne oli see 1906-1910 aastate vahel. Ennem mõis ei müünud
sellepärast, et maakorraldustööd olid tegemata. Keskmiselt oli hinnaks 100 rubla tiin, kuid arvesse sai
võetud ka ikka põllu ja heinamaa hulka ja häädust ja ka talu seisukorda üldse.”
Eduard Mägi (sünd.1890)
“Esimesed ostmised Jaagupis olid umbes 35 aastat tagasi (1897). Meie ostsime oma talu 20 aastat tagasi
(1912). Tuli osta, sest muidu oleks tulnud võõrad ja selle ära ostnud.”
Jaagup Kala:
“60 aastat tagasi või umbes nii tuli rendiaeg. Oma koha ostsime 22 aasta eest. Sissemaks oli 1200; koht
maksis 5300 rubla. Kui tuli eesti valitsus, siis sai selle kergelt tasa.”
Maakorraldus tõi kaasa popsikülade hävitamise.
Jüri Hanser (s.1867):
“Roela Palkmetsa popsiküla hävitati 1900.a. Oma kohtadelt aeti ära
Mihkel Rospus, Jalakas, Toomas
Moor, Mihkel Uueni, Joosep Uueni, Andres Nirgi ja Lauri. Tühjaks jäänud maadele külvati mets peale. 19011902 aastal võttis Roela mõis Ristiküla heinamaad ka enda kätte.”
Jaan Peebu (s.1856):
“Väljaotsa küla vabadikud
uudismaad üles harima.”

aeti 1900-1905.a. vahel

lepikusse ja söötidele, kus nad pidid hakkama

Mihkel Peebu (s.1860):
“1880.aastal hävitas Roela mõis ära viis talu Roela-Ristiküla vahel ja võttis maad mõisa kätte, elanikud
saadeti soo äärde, kus siis sel ajal sündis Soonuka küla. Ära aeti Abram Prillup, Tõnne Aksel, Ants Saar,
Toomas Jõgi ja Roela kõrtsi kohalt Jaan Mänd. Ants Saar läinud hoopis ära Siberimaale.”
Mai Enniko (s.1854):
“Rägaveres Roosna koha võtnud mõis ära 45.a. tagasi (1893.a.) ja asutanud sinna karjamõisa.”
Madi Karja (s.1842):
“Oma uue karjamõisa külge võttis mõis ära palju Nurkse küla maid.”
Ida Vakker :
“Viiskümmend aastat tagasi oli Pajusti küljealune saunu täis. Saunikud tegid mõisale tegu. Kord jätsid nad
tegemata. Siis toodi Rakverest soldatid ja saunad lammutati ära. Küll olnud siis seda nuttu kõik kohad täis!”
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Kas või Siberisse!
Mari Aavel (s.1851):
“65 aastat tagasi (1867) müüsid paljud inimesed Rasiverest oma varanduse ära ja kohaomanikud andsid
kohad käest, et Venemaale (Samarasse) minna. Kuid minek jäi katki ja minna soovijad langesid viletsasse
seisukorda.”
Mõisnikud nõudsid, et igal väljarändajal peavad mõisa- ja kogukonnamaksud olema õiendatud ja
teereisiks jääma veel 100 rubla. Paljud tulid tagasi ja olid siis täiesti kerjusteks muutunud. Mitmed surid ka
teel.
Anu Juhkam (s.1853)
“1869.aastal läinud Roelast üle kümne perekonna Samarasse. Ka minu lell.”
Toomas Kirikmann (s.1851.):
“70 a. tagasi mindud Suhhumi, kuid Narvast tulnud minejad tagasi, sest juhid olla Narvas öömajal olles
sakste poolt ära tapetud ja teised ei julgenud edasi minna. Saksad kartsid, et talupoegade väljarändamise
tõttu nendel tööjõud jääb väikeseks ja selletõttu takistasid väljarändamist.
Siberisse mindi popside külade hävitamisel, läksid Alavere ja Palkmetsa popsid. Väljarändamisele õhutanud
keegi Rakvere mees, kes käinud talusid mööda ja rääkinud, et Venemaalt saavat maad ja vabadust. Seal
polevat teisi härrasid, kui vaid keiser ise. Ta korjas igalt väljarändajalt teeraha, millest kolmandiku võtnud
omale vaevatasuks. Rännati Kaukaasiasse, Suhhumi ja Krimmi.”
Peterburini mindi hobustega, sest Tallinna-Peterburi vahel siis veel raudteed ei olnud. Peterburis
oodati luba edasisõiduks. Keegi kelm oli väljarändajailt maksu välja pressinud, öelnud, et muidu edasi ei
lastavatki. Aga ikka ei nihkunud asi paigast. Viimaks võtnud mehed nõuks minna oma hobustega suurvürst
Konstantini palee ette. Suurvürsti kutsar küsinud neilt, et mida nad tahavad. Nemad siis seletasid, et tahavad
luba Krimmi minna, tühjale maale elama. Järgmisel päeval tulnud kohe luba.
Krimmist tagasi pöördunud Jakob Laasberg rääkis kohutavatest vintsutustest ja hädadest, mis teel ja
seal ees olnud. Lage kuiv maa, vett üldse vähe ja elamiseks tatari savionnid.
Karitsal korraldas väljarändamist Artur Küngas. Tema võtnud igalt väljarändajalt ühe rubla ja kogus
kokku ka teerahad. Ta viinudki väljarändajad Kaukaasiasse, kuhugi lagedale väljale ja pistnud siis ise
plehku.
Vinni parun Budberg oli küll niisugune mees, et kui vihastus, siis kohe kere peale said, aga andis
ikka talud tagasi, isegi kui juba uued rentnikud kaubeldud olid.
Raely Viirsalu (s. 1934):
“Minu vanavanaisa Hindrek Krüün võttis ka ette ümber asuda Suhhuumi. Aga temalt, pikaldase mõtlemisega
mehelt, võtnud kõik need ettevalmistused nii kaua aega, et sõnumid jõudsid juba tagasi ja Hindrek jättis
mineku mõtte, kuigi Liina oli kanad juba ära müünud. “Ei sellepärast veel adra aiale jää!” ütles Liina.”
Kirikuõpetajad hoiatanud rahvast, et “Maiseid kasusid otsima minna ei maksa. Jääge ikka oma koju, muidu
jääte veel kõigest ilma!”

Küti valla moodustamine ja esimese vallavanema lugu.
Kuni 19.sajandini tähendas vald vaid ühe mõisa talupoegadest kogukonda. 1866.aastal kaotas
mõisnik haldusvõimu valla üle. Valla asju hakkas korraldama valla volikogu eesotsas vallavanemaga, kes
valiti peremeeste, mitte vabadike hulgast. Vabadikud olid maata-mehed. 1890.aastal ühendati vallad
suuremateks üksusteks. Kulina, Küti, Inju, Meriküla, Viru-Jaagupi, Vinni ja Voore vallad ühendati Küti vallaks.
Palgaliseks tööjõuks ühendatud vallas oli vallakirjutaja. Vallavanema ei olnud palgaline.
Vald oma sissetulekutest pidi hoolitsema ka korravalvurist urjädniku, koolmeistri ja vallatalitaja
palga eest. Vallatalitajal oli tegemist vallateadete laialikandmise ja muu täitevametniku asjadega, mis temalt
aega nõudsid. Sellepärast tuli talle palka maksta. Ametikohustuste täitmisel pidi vallatalitaja kaelas kandma
vastavat ametiraha. Mõisa ajal kandis vallatalitaja laiali mõisniku käskusid. Vallatalitaja oli valitav valla
täiskogu poolt, kuhu kuulusid peremeeste, vabadikkude ja mõisameeste saadikud.
1888.aastal kogunesid kõik Kulina valla peremehed, neid oli 23, ja kuus vabadikkude saadikut,
nõupidamisele, kas võtta kogukonda tagasi vangis oma karistusaja ära istunud Kustav Sturn ja Tõnis Pariis.
Viimase suhtes langetati jaatav otsus, kuid Kustav Sturn, poissmees, mingu Siberimaale ise endale talu
rajama. Otsusele kirjutas alla oma kinnituse kihelkonna kohtuhärra Georg Stackelberg.
1892.aastal valiti vallatalitajaks Madis Kello. Samal aastal, 22.juunil, kutsus Madis Kello kokku
Kulina valla täiskogu,” et selle valla liiget Jaan Kustu poega Laasbergi eneste hulgast Siberi elama
saatmiseks Ülema Valitsuse toimetuse alla anda”
“Seda tähele pannes, et Jaan Kustu poeg Laasberg (s.1864), kes praegu kohtu ja ülekuulamise all
seisab, alati kohtu alt prii olles vargusi ja riidusi sünnitab, missuguste süütegude eest tema suuremalt osalt
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vangistusega mitu korda trahvida on saanud ja see järele jälle oma halva elukommetega nooremale soole
paha eesmärki annab… Siberisse elama saatmiseks kogukonnast välja heita.” Otsus kinnitati valla täiskogu
istungil kõigi osavõtjate nimede üleslugemisega, kellede hulgas olid ka Jaan Laasbergi lähimad sugulased,
Jaan Hansu poeg Laasberg, Jaan Mardi poeg Laasberg ja Mart Laasberg.
1895.aastal kehtestati riigi viinamüügi monopol. Sellega saabus kõrtside hiilgeajastule lõpp. Aga
joomisele mitte.
Jakob Liiv kirjutas 30.mail 1906 Väike-Maarja Põllumeeste seltsi nimel Vao vallavalitsusele mureliku
kirja, mille siin lühendatult ära toome:
“Meie (eesti) rahvas on majanduslikult ja vaimselt rusutud. Ta on muutunud lodevaks ja jõuetuks. Selle
põhjuseks on joomine. Rahaline kahju ei ole kaugeltki mitte kõige tähtsam kahju. Joomise juure ära raisatud
aeg, joomise läbi tekkinud tülid, riiud, kohtuskäimised, kuriteod, kurvad perekonnapildid mehe ja naise, laste
ja vanemate vahel, ropud sõnad, liiderlik elu, joomise pärast tarvilike paljude vangimajade, kohtute,
kohtunike ja politseiasutuste ülalpidamise kulud, joomise ja liiderliku elu läbi vaeseks ja haigeks jäänud
valla liikmete toitmise ja tohterdamise kulud, joomise läbi nõrgendatud tervis ja lodevaks läinud rahva
kõlblus – kõik see kaalub joomise rahalise kahju mitmekordselt üles. Kui me tahame joomist vähendada, siis
me peame joomakohtasid vähendama, sest joomist ei saa mitte pidada auasjaks!…”
Muide, teati rääkida, et Väike-Maarja rahvas olevat enam hariduse, Viru-Jaagupi rahvas aga rikkuse
taganõudjad.
Valdade ühendamisel Küti vallaks valiti endine Kehala kõrtsmik Jaagup Koppel esimeseks Küti
vallavanemaks. Vallamaja ehitamiseks pakkus ta oma teeäärset kadastikku; 13 km kaugusel Rakverest.
Koppel sai selle maatüki, oma kõige viletsama, eest hea hinna. Kirjutaja Daniel Jakobi poeg Palgi võttis
1907.aastal naise ja asus oma perega vastsesse vallamajja elama. Vallarahvas aga ei olnud sellega päri, et
keegi valla ühisomandit nagu omaks arvab. 1914.aastal asus kohus seda asja arutama, aga Palgi ütles, et
Küti vallakohtul selleks õigust ei ole, kuna tema on Rakvere linna kodanik. Jäi siis nii, et arutagu seda
küsimust Rakvere Rahukohus.
Jaagup Koppel olid ettevõtlik mees. Pärast kõrtsi sulgemist jätkas ta hangeldamist pullide ja
härgadega. Nende kasvatamiseks ehitas ta suure raudkividest lauda.
Kõrtsipidamine oli talle tulu toonud. Jaagup Koppel ja vankrimeister Mart Veskiraud hakanud kord
hooplema, et kummal on rohkem raha. Toodi siis oma kullakotid välja ja hakati puust margapuuga neid
kaaluma. Koppeli kott aga olnud niiskevõitu peidukoha tõttu pehastunud, see rebenes ja kuldrublad veeresid
mööda põrandat laiali. Koppel pühkis need luuaga kokku ja pani nad uude linasesse kotti. Siis aga ei
kannatanud vana margapuu pael kulla raskust välja, see katkes ja kott prantsatas põrandale. Kolmandat
korda enam kaalumist ette ei võetud, sest meestele meenus, et kulda tohib kaaluda ainult tammisel
põrandal. Muidu kukkuvat kullakott põrandast läbi ja kuld muutuvat prahiks.
Jaagup Koppeli tütrele tuli kosja Karel Kadak, mees, kes niigi palju polnud koolis käinud, et oleks
õppinud oma nime kirjutama. Koppel sügas kukalt, et kas võib ikka talle tütart anda. Andis siiski ja koos
kopsaka kaasavaraga. See oli mõistlik tegu, sest Kadak osutus meheks, kes oskas rahaga midagi ette
võtta. Tema on seesama Kadak, kes pani Rakke lubjatehasele aluse. Kui rongiga Rakkest mööda sõita, võib
lugeda lubjatehase kõrge korstna kividelt: KADAK. Sama nime kannab ka rongiaknasse paistev kõrvaloleva
kaupluse silt.
1899.aastal lõi Koppel agaramate meestega mesti ja koos asutasid nad põllumeeste seltsi, mis
hiljem ühendati Rakvere põllumeeste seltsiga. Seltsi kuulus 124 liiget. Esimeheks oli parun Stackelberg,
Koppel oli seltsi eestseisja. Seejärel asutas energiline Koppel Viru-Jaagupi tuletõrjeseltsi. Selle seltsi jaoks
ehitati alevi keskele pritsimaja. (See maja on ära põlenud)
Jaagup Koppel oli ka kohaliku haridusseltsi asutajaliige. Ta jõudis väga palju, isegi kohaliku kiriku peale ta
mõtles. Kiriku tulude suurendamiseks korraldas ta basaare. Võibolla seetõttu sulges muidu üpris karm
kõlblusenõudja pastor Hoffmann oma kõrvad pahade kuulduste eest Koppeli perekonna-asjus.
Koppelil oli poeg Voldemar, välimuse poolest turske ja kogukas nagu isagi, kuid mõistuse poolest
puudulik. Poja ema oli last oodates viina järele üpris maias olnud. Tema kõrtsiliste pakutud suutäisi tagasi
ei lükanud. Voldemari punapäised tütred, nagu rääkida teati, olevat Jaagup Koppeli enda tehtud.
Kui isa suri ja Voldemar talu päris, siis jäi jõukal järjel olev talu ilma õige peremeheta. Rakverest
metsakaupleja Teemant ostis ära Koppeli suure palgimetsa. Ärimehed ründasid erametsi, sest
metsamaterjali hinnad ilmutasid pidevat tõusutendentsi. Taluomanikud olid siiski müügitehingute
sõlmimisega tagasihoidlikud, ainult värsked peremehed läksid liimile ja lasid ka endid pügada. Mäetaguse
peremees müüs metsa ära 6000-nde eest. Kolm päeva hiljem müüs ostja selle metsa edasi miljon neljasaja
tuhande eest. Mäetaguse peremees sai sellest kuuldes südamerabanduse ja suri.
Kuni Koppeli metsa maha võeti, veetis Teemant talus mõnusasti aega. Voldemari naine Anete
kostitanud teda ka voodimõnudega. Anetel sündis poeg Helmuth, kes Voldemari pojana kirikukirja kanti.
Metsa mahavõtmine ei käinud ka eestiajal veel kuigi kiiresti. Teemant hüpitas väikest Helmuthit põlvel ja
õpetas teda “vilja külvama”. Teradeks olnud peensuhkur, mis aga oli tol ajal kallis kraam. Koppeli talu põllud
jäid sööti. Kui metsa mahavõtmine lõpetati, kadus Teemant.
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Perenaine Anete aga leidis uue armsama, kuid see lugu oleks peaaegu maksnud talle elu. Talu oli
tööle võetud sepp Visnapuu. Voldemari naine hakkas nüüd temalt last ootama. Kui ta sellest Visnapuule
teadustas, sattus Visnapuu pabinasse: “Ära räägi, ära räägi! Mul omal naine ja lapsed, mis nüüd küll saab!”
Visnapuu oli nii ahastuses ja segaduses, et otsustas esiteks Anete ja pärast ka enda maha lasta. Sõrme
päästikule vajutades surunud ta aga silmad kõvasti kinni. Revolvrist tuli pauk välja küll ja naine kukkus ka,
aga pärast selgus, et ainult ehmatusest. Kuul oli naisel üle pea lennanud. Järgmise kuuli kihutas Visnapuu
endale südamesse.
Anete sünnitas seekord tütre, tumedajuukselise ja Visnapuule väga sarnase. Pastor Hoffmann
kandis lapse nime kirikukirja: Maimu Voldemari tütar Koppel.

Lugu nagu rahvalaulus

Kulina parun oli vahetanud endale Kadrina mõisast hea jahikoera vastu linavalgete juustega ja
karujõuga noore talupoisi, Mart Stromanni. Mardile anti naine, sest varajane pere loomine oli mõisa tööjõu
juurdekasvuks oluline. Mõisa poolt sai ta ka elukoha, Arukülas, praeguse Kello koha peal. Lapsi sündis perre
juurde iga aasta-paari järele, kuid üles kasvas neid neli - kolm poega: Kaarel, Jaagup, Iisak ning tütar Kai.
Mart suri 1831.aastal. Kai oli siis kuue-aastane, Iisak 9-aastane, Jaagup 19.aastane. Nagu isa Mart, nii olid
ka tema lapsed kõik pikakasvulised inimesed, kuid kanget eesti jonni täis.
Parun andis Jaagupile uueks elukohaks Kulina tee äärde Maasika koha ja käskis Jaagupit kaevata
mõisale uus kaev Kulina kalatiigi lähedusse. Mart kaevas kaevu küll ära, kuid läks selle tegemisel härraga
raksu. Vihane parun võttis Jaagupi käest ära Maasika koha ja saatis ta rentnikuks Ridakülla, kus kasvasid
kadakad ja põld oli kaetud paekivi lahmakatega.
1860-70-ndad aastad olid maarahvale väga kitsad. Jaagup võttis mõned puunotid mõisametsast,
kus ta alet põletas, kaasa, lõhkus nad kodus halgudeks, ladus halud reele, et linnas nende eest mõne
kopika raha saada. Metsavaht juhtus linnateel märkama, sest tee viis mööda metsavahi majast. Metsavaht
kaebas Jaagupi puudevarguse eest kohtusse. Kohtuvanem Juhan Vaht, oma valla mees, küsis kohut
pidades Jaagupi käest karmil häälel:
“Kaebealune Jaagup Stromann, kas sina tahtsid need puud viia müümiseks Rakverre?”
Jaagup Stromann: “Jah, sest mis ma hädaga tegema pidin. Olen perega paljajalu ja juba mitu päeva ilma
leivata. Ehk oleksin saanud paari pastlaid või mõne naela leivajahu.”
Varastamiseks vallakohus ometi luba anda ei võinud, olgu elujärg kuitahes vilets! Jaagup Stromannile
määrati karistuseks 24 tundi “puuris” kinniistumist.
Mõne aja pärast oli Jaagupil jällegi kohtutee jalge all. Seekord oli mõisavalitseja jälile saanud, et Jaagup
oma kaelkotti kaeravihkudelt ärakistud latvu oli toppinud. Kaerad tuli mõisale tagastada ja vallakassasse
rubla trahvi maksta.
Jaagup ja tema vend Iisak olid mõisa voorides käijad. Kulina mõisast saadeti viina ka kaugemale
Vene sisemaale. Jaagup ja Iisak käisid isegi Moskvas ära. Tulid sealt tagasi, mõlemal uhked rohelised
kaabud peas, Jaagupil üsna uus, Iisakil luitunum. Põues aga kõlksusid neil ehtsad tsaari kuldrublad.
Jaagup ostis endale seinakella. Saali Kaarel, naaber, oli päris kohkunud. Rääkis: “Truamanni
Juagup läheb ikka toredast tormiks - ostab kella! Kas kukk küllalt hea ei ole!”
Kella ei olnud isegi mitte Puka parun Freirikul. Kord tahtnud Freirik hommikul varakult linna sõitma hakata ja
käskinud kuke eeskotta tuua. Aga kukk ei laulnudki, sest külm oli öösel kuke ära võtnud. Ei hakanud siis
parun ka sel päeval linna sõitma.
Jaagup oli nii edumeelne, et ehitas oma majale korstna ka peale, esimesena terves ümbruskonnas.
Silmato eit jooksis selle uudisega läbi kõik Aruküla pered ja kuulutas: “Mina vuatan ja vuatan, et mida see
Juagup juba kolm päeva katusel kükitab, endal valge särk seljas. Tule taevas appi, Juagup tein’d oma
katusele korstna! Korsten tõmmab suaja välja!”
1876.aastal suri Jaagup Stromanni naine Ello, 47-aasta vanuses. Vanemad lapsed olid juba pesast
välja lennanud. Ainult kolme-aastane Mart ja seitsme-aastane Eva oleksid veel vajanud ema hoolt. Jaagup
võttis nüüd noore naise, Nogu Kaie. Kuid see Kai osutus koguni nii kangeks naiseks, et isegi Stromannite
kangus temast üle ei käinud.
Jaagupi viinavooridest saadud kuldrublad oskas Kai oma kätte saada. Ta peitis kuldrublad nõnda
ära, et Jaagup, kellel voorides käies raha tarvis oli, seda mitte üles leida ei osanud. Kaie eest aga raha ära
peita osutus võimatuks – Kai oskas raha alati üles leida. Ta märkas ära isegi ahju külje sisse uuristatud ja
pealt värske saviga kinni mätsitud augu. Jaagupi perekonnaelu kujunes nüüd just selliseks, nagu
rahvaluule pajatab:
Jaagup -

“…võttis piitsa varna pealta, roosa kamberi lävelta,
püüdis piitsaga rabada, naista tõrgest taltsutada.
Mai (Kai) oli kiirem kargamaie,
Maiel (Kaiel) kärmemad käedki.
Nii tuli tüli talusse,
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kuri see kargas kattelasse.
Mai (Kai) oli torssis ja tõrane,
Mihkel (Jaagup) oli vimmas ja vihane.
Tuba aga luudasi küsisi, ahi halguda anusi,
katel nuttis nuustikuda – ei olnud toa pesijat,
ei saand sauna soojendajat.”

Puhtusest Kai lugu ei pidanud. Lapsed olid pesemata ja mustusest kärnas. Vanarahvas ütleb: “Võõrasema
paneb pae pealaele.” Nõnda ka Mardist ja Eevast enam pikki inimesi ei kasvanud.
Kaiega sündis Jaagupil tütar Juuli ja poeg Madis. Jaagup ise aga tundis hingekitsikust ja kurtis: “Minu elu on
katki läinud nagu kloaspeegel!”
Krüüni Leena kinkis Stromanni perele omatehtud lapiteki, sest Jaagup kurtis külas, et Kai talle
mitte tekkigi peale ei anna. Kai pani selle lapiteki tütre veimevakka. Ise ütles: “Mis vanamehele tekki tarvis!
Vanamees sittab teki ära!”
Aavakannu Juhkam kutsus Jaagupi oma lambakarjuseks. Jaagup võttis selle pakkumise vastu. Ta
elas üksi, mitme kilomeetri kaugusel käratsevast Kaiest, lillelisel metsalagendikul asuvas väikeses
majakeses, lammastega ühise katuse all. Mets aga oli puha tammik, just nagu park, enne-põhjasõja aegse
küla ase. Jaanuari-veebruari talveöödel kord lähenes, kord kaugenes huntide ulgumine. Aga siis polnud
Jaagupil välja just palju asja. Müta metsavahil tungis hunt koera kannul isegi tuppa. Seal ta oma elupäevad
ka lõpetama pidi. Metsavaht tõmbas tal sabast kinni ja surus hundi ukse vahele. Koos naisega tegid talle
hanguga lõpu peale. Ainult et pöidla jõudis hunt mehel otsast ära närida.
Rammo Eeri :
“Minu ema oli parajasti Koeraveres, kui kuulis, et Arukülas olla hunt lapse ära murdnud. Sellel
hommikul nähti Koeravere kooli aknast, et mööda mäeselga tulevad kuus või seitse hunti reas. Koeravere
mets ulatus Arukülani, Tiido maja taha. Laps oli tulnud videvikus mööda põllupeenart meid sauna kutsuma.
Me olime Tiidoga naabrid. Aga meile ta ei jõudnudki. Pärast leiti riidenärud lepiku servalt. Minu ema käis
kirikus vaatamas, kuidas neid räbalaid maeti.”
Linda Krüün:
“Kui vanaisa põldu kündis, siis kõndis hunt tema kannul. Hundi neelud käisid varsa järele, aga varss
hoidis ennast mära kaela varju.”
Karja hoides hõikas Jaagup alati kõmiseval häälel, nii et kogu metsaalune vastu kajas: “Öh-höö!
Öh-höö!” Juhkam oli tema tööga väga rahul. Jaagup elas hea tervise juures peaaegu sada aastat täis.
Matusel, 1925.aastal, ütles õpetaja, et Jaagup Stromann oli terve kihelkonna kõige vanem inimene. Jaagup
Stromanni matusetalitusele oli ilmunud ka keegi hästiriietatud proua, kes kirstu juures nuttis. “Küll sel
vanamehel oli aga uhke naine!” imestanud matust uuditsevad kirikulised. Aga see oli hoopis tema tütar Eva,
kes oli Narva vabrikus tööd leidnud.
Mart, Jaagupi poeg esimesest abielust, oli läinud Ohja külla koduväiks. Mart viis lehma ka kaasa,
aga Kai andis asja kohtusse; kaebas, et Mart talt lehma varastanud. Kohus mõistis siiski Mardile õiguse. Viis
aastat elas Mart Ohja külas, siis tuli tagasi; ehitas maja Ridakülla. Kui Ridaküla “maa pealt ära pühiti” läks ta
elama Ristikülla.
Kai elas Ridakülas, kuni Juuli abiellus. Stromanni majaga juhtus õnnetus: Juuli mees Juhanes
hakkas laudalakas suitsu tegema ja tuli pääses heintesse. Laasbergi Jaani 6-aastane poeg Juku jooksis
tuppa emale ütlema, et Stromanni maja katuselt tõuseb suur päike.
Kai kahmas oma lõngakerade koti ja jooksis Otsa perre varju otsima. Hirmus tige kukk ei tahtnud
teda uksest sisse lasta. Otsa pere elas kanade ja sigadega ühes toas. Pärast põles ära ka Otsa maja.
Juuli viis ema oma koju Kantkülla. Siis ta aga tüdines ema kasimisest, sest Kai oli kõhu poolest
põdur. Juhanes ütles Juulile:
” Sa pane ema jaoks voodi kõrvale vana ämber!” Kuid Juuli viis ema hoopis Väike-Maarjasse
Juhanese sugulaste juurde. Oma lõngakerade kotti Kai maha ei jätnud. See, miks need lõngakerad Kaiele nii
tähtsad olid, selgus pärast Kaie surma: iga kera põhjaks oli kuldrubla – needsamad rublad, mis ta Jaagupi
eest peitnud oli. Kahjuks tõid need rublad pererahvale aga nagu needuse peale. Nende eest ehitati uus
elumaja. Veel õhtul kiideti kokkuhoidlikku eite, aga öösel lõi välk maja põlema ja kõik sai tuhaks.
Iisak Stromannil puudusid kõrged püüded. Kui tal kõhusopis midagi leidus ja toasooja ka vähegi oli,
siis ta laulis nii et küla kajas:
“Kui ei ole piirgu toassa,
võta siis kildu küünista!
Kui ei ole kildu küünissa,
võta siis lisa riästast! …”
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Muidugi peab katuseräästast tulehakatist võtma, kui mujalt enam midagi võtta ei ole, sest tööga Iisak konte
ei murdnud! Ta korjas külanaistelt mune ja vooris käies müütas neid.
Kord Küti mõisast mööda minnes märkas Iisak, et mõisa sauna köetakse, aga saunalisi nähakuulda veel ei ole. Iisak lipsas saunauksest sisse ja kähku lavale. Äkki ta kuulis, et tullakse. Ruttu kadus Iisak
lava alla pimedusse. Sisenes ei keegi muu kui valitseja ise koos naisega. Nad riietusid lahti ja ronisid üles.
“Äh-äh-äh!” ähkinud valitseja lava leilises kuumuses. “Ih-ih-ih-hii!” kiljus naine. Äkki kostus lava alt
pimedusest sügavalt ja raskelt: “Oh-oh-oh-oh!” Nagu välk olid valitseja ja tema naine saunast kadunud.
Iisak katsus ka, kuidas kiiresti minema sai.
Johannes Rae (sünd.1903):
“Mina mäletan, kui Iisak käis meilt mune ostmas. Ta viis võid ja mune Narva. Seal pidi saama
paremat hinda. Rääkis minu emale: “No küll nüüd on viletsad ajad. Noored naised nutavad nüüd kolmest
silmast korraga!” See oli Esimese maailmasõja alguse aeg.”
Iisakil tuli oma tempude pärast mitmel korral vallakohtu ees aru andmas käia. Kord oli ta kõrtsis ära
peitnud kellegi saapad. Iisak seletas küll, et “Ega ma neid saapaid endale poleks jätnud. Naljapärast peitsin
nad, et las otsivad. Pärast oleks nad ikkagi kätte andnud!” Aga kohus ei tahtnud sellest naljast mitte aru
saada, vaid määras Iisakile viiskümmend kopikat trahvi.
Mihkel Tõnso kaebas Iisaki kohtusse sellepärast, et Iisak teda löönud ja tema üldse ei tea, mille
pärast. Tunnistajaks kutsutud Mihkel Allermann aga teadis, et Mihkel ja Iisak läinud tülli piibu pärast:
“Ma nägin, kui nad kahekesi maadlesid ja Iisak karjus: “Ah et minul on sinu piip? Sa ütle veel üks
kord, et minul on sinu piip! ”
Kord mängis Iisak Stromann Lähtse kõrtsis Kulina mõisaomanik Babiniga kaarte, kui Roela poolt
tuli kange kihutamisega metsakaubitsejast juut Iisrael.
“Kelle hobune seal väljas on?” hüüdis Iisrael üle kõrtsiukse sisse.
“Minu,” vastas Iisak.
“Vii mind kiiresti linna!”
“Maksa raha ette, siis viin!”
“Võta ja tee kähku!”
“Nii kiiresti, kui hobune jõuab!”
Kuni Kulinani hobune lausa lendas. Siis aeglustas sõitu. “Kiiremini!” karjus juut.
“Ütlesin, et nii kuidas hobune jõuab!” jäi Iisak endale kindlaks. Hobune astus juba üsna sammu. Voore kõrtsi
juurde jõudes oli kaupmehe kannatus katkenud. Ta palkas endale sealt teise küüdimehe. Iisak läks Kulinale
tagasi poolelijäänud kaardipartiid lõpetama.

Talu hinnaks oli võlg

Jaan Laasberg (s.1964), Ridakülast, nuttis haledalt nagu laps, kui Kulina värske mõisaomanik
Kirschten korralduse andis kõigil Ridaküla rentnikel nende senistest kodudest lahkuda. Kirschten oli
jahimees ja tema arvates sobis see paikkond faasanite kasvatuseks. Peremees on peremees: tahab - peab
rentnikku; ei taha – ei pea. Aga Ridaküla inimesed olid seda kivikülviga kaetud metsa äärt ometi oma
koduks pidama hakanud. Loojangupäike heitis alati siia veel oma viimased kiired, kui eemal üle põllu paistev
Aruküla juba kõrge metsa varjudesse vajus.
Jaan Laasberg lahkus Ridakülast viimasena. Võla peale ostis ta Hans Laasbergi koha Arukülla.
Koos naisega rabas Jaan kännustikku juurida. Urjädnik, kes mingi varguseasja pärast, millega Jaanil küll
tegemist ei olnud, Laasbergil käis, rääkinud pärast külas, et küll ikka mõned inimesed elavad mustalt. Jaani
naine suri; ei ta jõudnud kõigega.
Jaan tõi alevist puusärgi. Kadunukest pesema kutsutud külanaised hakkasid seda puusärki
takseerides Jaani kallal naagutama:
“Kas naine sul veel küllalt tööd teha ja vaeva näha ei saanud, et sina nüüd tema niisuguse kasti sisse
paned!…”. Halvustasid nõnda Jaani ostetud puusärgi maha, et Jaan ei osanud enam muud, kui hakkas
linna uut puusärki tooma minema. Püüdes end trööstida, pillas ta kogemata sõnad:
“Eks see kirst jää siis ema jaoks!”.
Ema, kes oli juba mitmendat aastat voodihaige, puhkes nutma: “Ah et nii vähe minu poeg hoolib minust, et
paneb minu kirstu, kuhu tal naist panna ei kõlvanud!…”
Jaan võttis kirve ja tükeldas mahalaidetud kirstu pliidipuudeks. Pärast matust sõitis Jaan Põlulasse
kosjakaupa tegema. Noorik paistis olevat päris meeltmööda, kenasti sitsides-satsides. Tagasiteel astus
Jaan Viru-Jaagupi pastoraati, et allaütlemiseks nimed kirja panna. Õpetajat ei juhtunud parajasti kodus
olema. Keegi teine mees ootas ka seal, et lapse ristimise aega kindlaks määrata. Õpetajaproua käskis
meestel pisut hiljem tagasi tulla. Pärast ütles õpetajaproua Jaanile: “Ärge siis hiljaks jääge, sest titt tahab ka
riidesse panna!”
Jaan kohkus ära: “Või et tal juba titt ka!…Seda ma ei märganud talt küsidagi.”
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“See ju hoopis teine mees!” ütles teenija Mai prouale.
Jaanil olevat tulnud veel kolmaski kord kosjatee ette võtta, sest ka teine naine ei pidanud tööpingele vastu.
Seda täpselt ei tea, kas Jaan söandaski kolmanda naisega õpetaja jutule minna. Aga pärast tulnud tal
teenijatega läbi ajada, sest Jaani ennast tabas halvatus. Neliteist aastat lamas Jaan Laasberg voodil. Kuid
talu-elu läks edasi, vaat' et paremini veel kui enne. Jaan jagas nimelt talu ära oma kolme poja vahel.
Keskmine poistest ei tahtnud taluga jändama hakata, ta jättis oma osa nooremale vennale ja läks ära linna.
Hakkas seal rauatööd tegema. Vanem, Karl, huvitus ka sepatööst. Tema rautas oma tillukese sepikoja ees
talumeeste hobuseid.
Noorim, Johannes, tõi naiseks Anguselt priske, lõkendavate põskedega Linda. Johannesest sai see
õige peremees. Kuna ka Johannes oli tehnika-mees, siis jõudis tema majandatud taluosa nii heale järjele, et
Johannes Laasberg nõukogude aja tulles kuulutati kulakuks.
Heinriach Rohtsalu:
„ Laasbergi Juhanes valmistas ise pilpalõikusmasina. See tõi talule hästi tulu sisse, sest kõik
peremehed olid huvitatud oma elamute katmisest uute katustega. Vesi Laasbergi kaevus, nii nagu meilgi,
oli sügaval. Johannes oskas meisterdada õuele tuulerootori, mis vee üles tõmbas. Rääkis mulle: „Mina tulen
öölt, väsinud nagu ma olen, hakka veel vett üles vinnama! Mis see tuul muidu ulub ja ringi tuiskab, tehku
kasulikku tööd!” Igasuguseid uuendusi tegi Juhanes, ta tegi ka turba purustaja ja rohu hekseldaja, kirve
teritamise ja palkide järkamise agregaadid.
Mul oli tarvis metsaveoks palgikelku. Laaspergi metsas kasvas just kelgu jalasteks sobiliku kõverusega kask.
Läksin küsima: “Müü see kask mulle ära!” “Võta!” lõi Johannes käega, “üks puu ees või taga! Ei taha ma
selle eest midagi!” Eluaeg tunnen end Laasbergi Juhanese võlglasena.”

Ratsa rikkaks saama.

Laaritsa Madis oli Lähtse küla teopoiss. Siis võeti ta vene kroonusse ja oli seal nii kaua, et külarahvas
teda surnuks arvas. Kui ta lõpuks siiski tagasi tuli, sai ta Kulina mõisa toapoisiks. Pärast, 1882.aastal, ostis
Arukülast talu. Naiseks võttis ta Roelast Purika Ado tütre Kaie. Purika Adol, hoolsal mehel, oli suur ja
korras renditalu. Madis lootis temalt kopsakat kaasavara. Kai oli Madisest 16 aastat noorem. Aga Kai sai
enneaegu lapsega maha ja suri sünnitamisel. Purika Aadu tuli Madiselt tütrele antud kaasavara tagasi
küsima: “Anna nüüd tagasi see 25 rubla raha ja villane loodud kangas!” nõudis Ado. Madis vastu: “Ei
pannud sa Kaiele kaasa mitte täit kahtekümne viit rublagi! Kanga viis Kaie õde juba matusepäeval ära. Ma
ütlen sulle, et matuse korraldamiseks kulus raha rohkem kui 25 rubla!”
Pahane ja kõigi peale turris Madis hakkas kohe ringi vaatama, et leida uut naist ja tingimata olgu see
ikka kopsaka kaasavaraga. Aastad lausa libisevad käest, ei sedasi jõua inimene oma eluga järje peale!
Öeldakse, et kes viiekümne aastaselt rikas ei ole, see selleks ei saagi. Tõsi küll, naise kaasavarast pidi
jätkuma jaanipäevast jõuludeni.
Sipsaka Leenul oli Laaritsa tallu asja. Tema oli küll saadaval-tüdruk, kuid kaasavara temaga tallu
tulemas ei paistnud olevat. Siiski ei suutnud Madis pakutud palukesest hammustamata jätta. Leenu aga
kaebas Madise kohtusse: Madis kutsunud tema oma sauna, lubanud näidata üht ilusate piltidega raamatut,
aga visanud ta hoopis voodisse ja pärast ise õpetanud, et: “ Tee nii ja nii, siis ei juhtu midagi!” Tema oma
ihusugu hukka saatma ei hakka, Madisel tuleb ta naiseks võtta! Vallakohus pakkus võimalust, et Madis
maksab 25 rubla, mis lapse kasvatamiseks pannakse intresse kandma. Aga Leenu sellega ei leppinud, vaid
kaebas edasi kihelkonnakohtusse. See käskis Madisel Leenu naiseks võtta. Sündisid kaksikud, poiss ja
tüdruk. Madise meelest aga liiga varakult. Madis kurjustas küll, et need ei saa olla tema lapsed, kuid mis see
aitas.
Siis aga valmis Madisel plaan, kuidas naisest enam tulu saada. Jäle oli see plaan küll, aga ometi oli
Leenu sellega nõus. Nad läksid koos Kulina laadale. Leenu hakkas kõrtsi laka peal laadalistest mehi vastu
võtma, Madis aga kasseeris all ukse juures raha sisse.
Roela kaupmees Remmert ronis ka üles Leenu juurde. Aga alla tulles leidis, et püksitaskus olnud
700 rubla olid kadunud. Selle raha oli Remmert kõrvale pannud, kui kauplus pankrotti läks.Ta ei leidnud oma
raha enam mitte kusagilt. Remmert tuli isegi Laaritsale, et võibolla on raha siiski Leenu käes. Ta oli oma
raha pärast nii suures ahastuses, et sai südamerabanduse ja vajus kokku sinnasamasse Laaritsa köögi
põrandale. Laaritsad aitasid matust korraldada ja lasid oma kulul teha Remmerti hauale raudristi. Kui aga
mõni aeg hiljem nende poeg Jaan ära suri, ei raatsinud nad poja jaoks uut risti tellima hakata, vaid võtsid
risti Remmerti haualt ja panid selle oma poja hauale.
“Nüüd on siis Remmert ilma nii rahast ja kui ristist!” ohkas külarahvas.
Enamlaste võimutsemise järel kurtis Madis, et tema talu Arukülas kõige rohkem kaotusi kannatanud
olevat, temalt võetud hobune regi ja talvekaerad ka.

Hobuseparisnik Krepka Madis

“Mja-a-a-hka!” venitanud Kulina mõisnik Babin vene moodi pikalt ja pehmelt, kui kirjutas maase
vajutatud teibale talu nime :Mähka..

37

“Mis mjaahka!” vihastus ostja Madis Kello, lüheldane, laia ja klaari näoga renditalupoeg Voorelt, kes Kulina
mõisast endale talu tahtma oli tulnud. “Mina olen krepka (kõva), mitte mjahka (pehme) ja koha nimeks
peab saama ka “Krepka”!”
Kuigi mõisaisanda sõna peale jäi, kleepus Madisele see “krepka” külge, nii et isegi tema pojad, kes Voorel
elasid, olid ka ikka kõik “krepkad”. Põldude tegemisel tuli Madisele abiks kännustiku juurimisele Voorelt
tema isa Viina-Jaan.
Viina-Jaan, õige nimega Jaan Kello (sünd.1809.a.), oli Voore mõisa viinameister.
Viina-Jaanil juhtus kord järgmine lugu. Jaanil oli suur härg. Viinaköögist tulles oli peremehel oma
härja jaoks kaasas ikka peotäis linnaseid. Härjad olid künniloomad, sest nad ei olnud toidu suhtes nii
nõudlikud kui hobused ja heinu nappis alati. Härgade toiduks olid õled. Lambad pidid leppima ainult
lepalehtedega.
Kord, kui Jaan oma härjaga Voore Liivaaugul kündmas oli, tuli karu metsast välja ja kargas härja turjale.
Härg kihutas, karu turjal, kodu poole. Härg jooksis nii kiiresti, et karul ei olnud mahti härja seljast maha
hüpata. Kui jõuti õueväravani, toetas karu käpa vastu väravaposti ja lendas uperpalli härja turjalt alla. Nagu
must välk kadus metsloom üle põldude tagasi soo peale.
Istunud kord Krepka-Madis ja Suur-Jüri, kes oli ka üks Kellodest, kõrvuti kirikus. Suur-Jüri tukkus ja
pomises unes: “Vähe-vähe, vähe-vähe!” Madis tonksas talle ribide vahele: “Ole vait! Ega siin ei ole
laadaplats!” Jüri avas silmad ja märkas äkki oma jalge ees lamamas koer Videlit, kes salaja kirikusse sisse
oli pugenud. Jüri ja Madis läksid kahekesi koera välja viima. Vöörmünder ukse juures oli pahane, et miks
pole koera kodus kinni hoitud. Madis lubas vöörmündrile teemajas välja teha, kui see õpetajale koerast ei
räägi.
Madisel oli üks jalg teisest lühem, sest hobune oli tal vedanud põlve liigesest välja, kui ta jala oli
saanile toeks pannud, et see lumes ümber ei läheks. Kingsepalt tellis Madis alati kolm saabast korraga, sest
lühem jalg ei kulutanud saabast niipalju kui teine.
Suur-Jüri tögas teemajas Madist, kes liipavat oma koiba nagu Rosensteini hobune. Madis küsis
vastuseks, et kas Suur-Jüri on oma kõõmase peaga putru tampinud.
Madis pidas lugu korralikust riidest. Peas kandis ta rohelist jahikübarat, millele oli maalitud valge
rõngas ja rõnga sisse põdrapulli pea.
Madis seletas õpetlikult: “Hobune aiste vahel peab sul läikima ja vanker olgu korralikult määritud! Kui
külaline tuleb, siis paku talle alati süüa! Nõnda oled sa tehtud mees igal pool!”
Krepka Madisel oli kolm poega ja neli tütart. Need olid kõik talus tublid töötegijad. Madis ise käis
laatadel hobuseid parseldamas.
Paides kui Eesti ühes kesksemas laadakohas oli Madisel üüritud alatine voodikoht ja hobuse jaoks
latter. Laata peeti tavaliselt ikka kaks päeva järjest.
Väljanäitusel Tallinnas seisnud Madise täkk kord kõrvuti Selja paruni täkuga. Silmnähtavalt oli
selge, et Madise täkk saab esimese auhinna. Aga žürii andis esimese koha hoopis Seljale. Madis vihastus
nii, et virutas ohjad vastu maad: “Mina seda looma enam koju ei vii!” Samas astus ligi keegi Peterburi-härra
ja ostis Madise täku ära, makstes selle eest 370 kuldrubla. See oli ennekuulmatult suur summa.

Lesknaise needus.

Krepka-Madis ostis Paide laadal ühelt lesknaiselt hobuse. Oli päris ilus must ruun, aga kangesti
sõnnikupallarais. Madis mõistis looma ühe öö jooksul nii puhtaks teha, et vastu karva lükates helkis valge
nahk. Järgmisel päeval pani Madis hobuse uuesti müüki. Kuid keegi viis lesknaisele sõna, et tulgu see nüüd
oma hobust vaatama ja et miks ta selle nii odavalt ära andis. Naine tuli, lapsed ribu-rada järel.
“Suksu! Meie suksu!” kargasid lapsed hobusele kaela. Lesk puhkes nutma ja tahtis hobust tagasi
osta.
“Mitte enam endise hinnaga!” oli Madis külm nagu ärimees kunagi. “Hobusest tegin hobuse mina!”
Mehed ümberringi plaksutasid oma piitsavarsi vastu saabaste sääri ja viskasid nalja.
Kui lesk nägi, et ta hobuse uue omaniku meelt ei muuda, pöördus ta hobuse poole ja hakkas sajatama: “
Saagu sa sohu surema, võõras mülkas mädanema!”
Sel päeval Madisel seda musta ruuna ära müüa ei õnnestunud. Ta müüs selle hiljem Voore parunile ja sai
ruuna eest neli korda rohkem, kui ise oli maksnud. Parunil siiski õnne selle ruunaga ei olnud. Mustjärvelt jääd
võttes rakendati hobune “jäähärja” ette, millega lahtiraiutud jääpanku kaldale veeti. Hobune aga hakkas jääl
rabelema ja kukkus vette. Vesi oli sügav ja sinna järvepõhja see must ruun mädanema jäigi.
Kusagilt Põltsamaa kandist tuli Arukülast talu ostma Mihkel Pariis - sepp, kes ilmaski oma nägu
tahmast puhtaks ei nühkinud. Ütles, et lapsepõlves läinud talle seep silma ja sellepärast ta nägu ei pese.
Vesi üksi ei tegevat tahmale midagi. Kuid sel tahmasel vanamehel oli kaks piltilusat tütart. Pae Jaan, igati
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nõukas ja ettevõtlik, esimeste Arukülast taluostjate hulgast, oli kärme kuldpruunide juustega Pariisi Annat
endale kosima. Kuid Anna oli õieti särtsu täis naine; ei toonud ta Jaanile õnne, vaid lõpuks koguni surma.
Krepka põllul kartulivõtmise talgutel hullas Anna Madise poegadega nii, et vana Madis hakkas Annat
meelitama, et see hobusepuhastajana laatadel temaga kaasas käima hakkaks. Lubas hästi maksta. Anna
oli kohe päri. Jaanile ja äiale-ämmale ei olnud see sugugi meeltmööda.
Kord laadalt tulles, kui Krepka-Madis ja Anna kahekesi vankril istusid ja hobune vankri ees lausa
lendas, sest et Madisele meeldis kihutamine, raksatas vanker Mähka metsavahi maja ees kurjakuulutavalt ja
edasi galoppis täkk juba ainult aistepaariga järel. Vanker jäi, rattad taeva poole, kummuli poriauku.
Teekoht oli tol ajal seal väga tüma ja sügavate roobastega. Madis ja Anna jäid mõlemad vankrikasti alla.
Mähka Jaan ruttas ligi ja kergitas kastiserva. Anna kalpsas püsti ja Madis, puusa hõõrudes, tema järel.
“Oh-oh, “ pomises kohkunud metsavaht, “Ma juba mõtlesi, et naine nüüd puha puru…!”
Madis komberdas longates koju, käsutas poja täkku talli viima ja märaga vankrit ära tooma. Anna tammus
veidike aega Krepka värava taga ühelt jalalt teisele, aga et keegi teda tuppa kutsuma ei tulnud, siis läks ka
koju.
Madis pakkus Pae eidele-taadile elamiseks oma metsaserval asuvat Kuusiku saunamaja. Las noorrahvas
elab omaette! Vanad olidki nõus. Võtsid vallalise tütre ka kaasa. Sellel aga hakkas ehaline käima, kes ei
tahtnud öösekski koju minna. Ütles neiu nii armsa olevat, et ta tema pärast saunamaja palgid laiali lükkavat.
Aga kui tüdruk hakkas last ootama, siis oli suurel armastusel lõpp. Kui kohus mõistis talt välja
lapsekasvatuse raha, siis peksnud ta oma “riista”, et “Miks sa viisid mind Kuusikule! Miks sa viisid mind
Kuusikule!” Pae-eit ära suri ära. Taat läks peast segi. Meeltesegaduses põletas ta saunamaja maha.

Kõik ei olene mehe kangusest

Küti parun Stackelberg ütles Kello Madisele:
“Mis sa siin paekünkal oma atra kulutad! Mina annan sulle koha Võhu jõe äärest. Karjamaa on seal nagu
rukkipõld.”
Madis imestas. Tema oli juba seitsmekümnene ja kolmkümmend aastat oli ta Krepka põlde harinud.
Tegelikult olid pea kõik need põllud tema enese poolt tehtud uudismaa, sest ostes oli põldu väga vähe. Kõik
oli kännustik. Siiski tegi ta järgmisel pühapäeval kiriku juures ääri-veeri mööda juttu Krepka talu müügile
andmisest. Kõik sellised tehingud kiriku juures teatavaks tehtigi. Kuulajaid-vaatajaid hakkas käima. Aga
Madisel ei paistnud nagu õiget müügiisu olevat. Madis kurtis, et talu uudismaa ramm on vähenenud ja,
näed isegi, et rukkipõld punab moonidest, mis on lahjavõitu maa tunnuseks. Üks ostja ei lasknud end
heidutada, maksis käsiraha sisse. Pärast ikkagi taganes kaubast ja jäi ka käsirahast ilma. Madis oli ärimees.
Siis aga ilmus ostja, kes Krepka talule käpa peale pani, Johannes Treimann Leo külast. Tema maksis
käsiraha sisse ja ladus kontrahti sõlmimise päeval ostusumma tervikuna lauale. Madis aga oli arvanud, et
see mees ei ole üldse ostuvõimeline. Ostja nõudis talu kohest vabastamist.
Parun Stackelberg hakkas keerutama, et ta ei saa Võhu talu müüa, vaid saab selle Madisele ainult
rendile anda. Aga kui selle talu müümiseks peaks minema, siis muidugi on Madisel ostu-eesõigus. Talu
hooned lasi parun jõest kaugemale kanda, sest jões oli mõisal forelli-kasvandus. Kalakasvatus oli mõisa
ainuõiguseks.
Renditalu eest tuli Madisel ka mõisale teopäevi tegema hakata.
Madis ei kurvastanudki väga, et tal polnud enam oma talu. Madisele meeldis jõe-äärse luha paks
rohi, kuna ta oli ju hobuseparisnik. Ta ehitas jõekaldale lasipuu, mille ääres pehmes jõevees masseeris ta
Tallinnast ostetud, linna kõvadel kividel vigasekstambitud hobuste jalgu. Juba mõne kuu möödudes olid
need niivõrd paranenud, et Madis sai nad edasi müüa, muidugi ikka vaheltkasuga.

Kristjan Tidvi:
“Pärast teoorjust, kui teisi talusid rendile ja pärast müüa antud, jäi Võhusse kolm talu, mille pealt tehtud tegu
kuni Vabadussõjani välja. Rendile ega müügiks neid kuidagi ei antud. Talu pealt, mis ikka 4-päeva suurune
koht oli, tuli nädalas teha 8 teopäeva ja vaim pidi 6 päeva väljas olema. Peremees ise pidi 8 vakamaad
sõnnikut vedama ja laiali laotama, 8 vakamaad sirbiga lõikama, sama palju otra niitma ja kokku panema.
Sama palju vikki niitma ja kokku panema. Kartulivõtmise päevi oli 18 ja heinapäevi 10.”

Ann ja Hindrek

Ann oli Krüüni Hindreku ja Liina vanem tütar. Tema kohta öeldi, et “Ann on kohe lapsest saati
vanainimene.” Ei temal niisugust kommet olnud, et ennast sättida enam, kui Looja seda välimust andnud oli.
Vähemad õed-vennad võis ema julgesti Anne hooleks usaldada. Laudas talitas ema, käremeelne Liina, ise.
Anne riietuseks oli pikk linaruuduline seelik ja ümber piha tõmmatud, tagant sõlme seotud linane suurrätt.
Linaruuduliseks nimetati pleekimata linasest potisiniste sissekootud ruutudega riiet. Talvel kirikusse minnes
mähkis Ann end tumedasse villasesse suurrätti, nii et vaevalt ninaots paistma jäi. Aga ikkagi ta ühele
omaküla poisile sealt rätiku alt silma jäi. Kui oli kirikus juba allakuulutatud, kahmas peigmehe ema Anne
suurrätist, kiskus selle maha ja kuulutas omakorda valjul häälel: “Ei see ole minu minia!” Kui noormees
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pärast Krüünile tuli pahandust heastama, ütles Liina järsult: “Mis üks leib on katki murtud, ei see enam kokku
hakka!”
Ei Anne vanatüdrukuks jäetud. Kui ta sai 21.aastaseks, tuli talle kosilane Rakke lähedalt Liigvallast; ka
Krüüni nimeline, Aruküla Krüünide kauge sugulane. Naabritüdruk Mari astus parajasti lauda uksest välja,
kui nägi heledapäist pikka noormeest Krüüni väravas vankrilt maha astuvat ja, kangapiird kaenla all, toa
poole suunduvat. “Ah, kui ilusa mehe saab Krüüni Ann!” õhkas Mari. Laulatuskleit oli Annel maapruunvillasest. Pulmas pandi talle pähe laiade lintidega viru pottmüts.
Hindrek Krüün, Anne kaasa, oli muidu igati korralike elukommetega, ainult et iseloomult hirmus kange.
Kasvõi nui neljaks, aga tema poolt jätkust järeleandmist ei olnud! Ann ise oli ka rohkem oma käremeelse
ema kui tasase isa moodi. Kiuslemist jätkus neil iga päev. Kuid ega siis sel ajal keegi lahutuse peale
mõelnud. Elati nagu elati ja kui vaja, siis ka kisuti ja sõimeldi. Pühapäeviti käis Ann kirikus, Hindrek aga ainult
suurtel pühadel.
Hindreku põhimõtteks oli: talust tuleb võtta, mis võtta annab. Kurnas sedasi renditalu põllud lahjaks.
Hindrek proovis ka kõrtsipidamisega, kuid joodikutega jagelemiseks tema iseloom ei sobinud. Uuesti võttis ta
renditalu. Siis tuli aeg, mil talusid hakati päriseks ostma.
“Kuule, Hindrek, kaua siis sina viivitad,” ütles keegi. “Kas sa ei tahagi välja osta? Mõis paneb su talu
müügile ja siis oled lageda taeva all!”
“Äh, ei seda näru taha keegi!”
Kuid ostja leidus ka Krüüni Hindreku talule. Hindrekul tuli asuda Sireverre “aplaagrisse”. Õnneks
Avandusel nõustus keegi oma talu ära müüma, kuid Hindrekul tuli tuhat rubla peale maksta. Selle raha
Hindrek kokku sai. Siis aga hakkas tal süda jupsima. Jalad tursusid. Aasta pärast Hindrek suri. Sai elatud
paar aastat üle kuuekümne.
Ann mehe matusel pisaraid ei valanud. Ütles ainult:
“Oli see meie elu nagu ta oli, kuid ega kumbki meist teist ka ei vaadanud!”
Poeg tõi kohe nooriku majja. Ann jagas linapõllu ja kapsamaa ilusasti kaheks, minial tuli oma osa
eest ise hoolt kanda. Said kenasti läbi. Surivoodil Ann miniat ka palju ei tülitanud. Ütles: “Mul hea haige olla.
Mul ei ole valusid.”

Poolelijäänud revolutsioon

Küsitleja Valter Püssi märkmetest, 1932:
“Novembrikuul antud rahvale teada koosoleku toimumisest Roela koolimajas. Mitteilmujaid lubati koosolekule
viia kotiga. Riia Polütehnikumi üliõpilane August Tiitso ja kaksteist meest punastes pluusides esinenud
kõnedega ja nõudnud maksude maksmise mahajätmist, mõisnikule rendimaksmise mahajätmist või
rendikohtade päriseks müümist, viinavabrikute kinnipanemist ja andnud nõu soldatiks mitte minna; õpetajale
tehtud kohuseks töötada uus õppekava välja, senisest õppekavast välja jätta vene keel ja usuõpetus. Asjade
kohapäälseks korralduseks valiti komitee, komiteesse valitud Mihkel Juhkam, Ado Nirgi ja ka veel teisi.
Koosoleku ajaks olnud seinale kott üles riputatud vastaste sissetoppimiseks.
Kaks nädalat hiljem toimus koosolek koolimajas. Sääl arutatud kellegi Loosi asja, kellelt mõis olla
sauna ära võtnud. Otsustati saun tagasi nõuda. Kelleltki oli mõis lambad võtnud rendivõla pärast. Need
otsustati ka tagasi nõuda. Vallavanemad kutsuti kaasa. Need olid kohkunud, aga veeti vägisi. Kahesajast
koosolekul olijast läks mõisasse 47 meest. Sõideti kohe suure trepi ette, mida muidu kunagi ei olla juhtunud.
Mõisaomanikku aga ei olla kodus olnud ja nii pööratud ilma vastust saamata Rosentali karjamõisa ja sealt
toodud lambad omavoliliselt ära.”
“Tõrmas peeti mitu tulist koosolekut. Mõisa moonakad ja kohalesõitnud linnasulid räuskasid. Urjäädnik
Puppi, kes püüdis rahvast korrale kutsuda, taheti vägisi kotti ajada. Johannes Intal nõudis “anarhiat”,
Horatius Möller ja meie Vall kiitsid talle järele. Nende õhutusel pisteti paar mõisaküüni põlema. Lubati, et
Venemaalt tuleb appi “mustsada”. Kloodi noor kooliõpetaja Uustalo teadis ka rääkida, et Venemaal on kõik
jõuga läbi viidud, rikkad puha ära tapetud. Meil ka tuleb sedasama teha. Kloodi moonakate sõjakas
meeleolu aina kasvas. Aga siis jõudsid kohale juba karistussalklased. Karitsa parun Dehn ja Küti parun
Stackelberg olid karistussalkade ülemaiks. Möllerit ja Valli kätte ei saadud, sest nad põgenesid õigeaegselt
Soome ja sealt edasi Rootsi. Uustalo põgenes metsa. Oli seal suure paksu kuuse otsas, kui sõjaväesalgad
metsa läbi kammisid. Johannes Intal põgenes Venemaale…”.

Gustav Vilu:

“1905.aastal käinud Küti vallamajas riigivastaseid kõnesid pidamas kaupmees Liping Rakverest. Keegi Tiits,
ülikooli haridusega mees Rägavere vallast, Kantküla taluperemehe poeg ja Inju küla mees Tamm laotanud
vallamajas kihutuslehti laiali. Tiits ja Liping olnud vallamajas kõnelemas veebruarikuul. Rahvas hoidnud
kõnelejate poole. Vana Küti parun keelanud noort, et see oma vallas inimesi ei karistaks, sest häädus
tasuvat end kümnekordselt ära.
Pärast kindralkuberner olevat ka käinud Jaagupis rahvast noomimas. Rahvas pole kindralkuberneri
hiilgavasse sõidusse sugugi hästi suhtunud. Liping ja Tiits saadeti Siberisse, kuna Tamm põgenenud. Liping
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jäänud Siberis haigeks ja kui ta kodumaale tagasi tulnud, siis surnud. Tiits tulnud Siberist valenime all tagasi
ja töötanud Rakveres kooliõpetajana. Järsku lasknud end maha. Tiits olnud väga tark ja andekas mees ja
hää kõneanniga ka. Inimesed hoidnud kangesti tema poole. Rahvas olnud ka ikka, nii palju kui mina tean,
valitsuse vastaste kõnede poolehoidjad.”
Mart Rospus:
“Väljast oli rahvast õhutamas Jürine Tallinnast, kes propageeris varanduste ühistamist, ühistööd ja
eraomandi kaotamist. Liping Rakverest, kaupmehe poeg, nõudis keisri kukutamist. Kantkülast üliõpilane Tiits
nõudis eesti keele tarvitamisele võtmist koolis ja kohtus. Valla täiskogu valis saadikud Tallinna kongressile,
aga ei andnud neile mingisuguseid juhtnööre, vaid soovitas toimida nõnda nagu neile hää tundub. Mina olin
ka saadikuks. Olime koos Mihkel Juhkami ja Gustav Eigiga Volta vabrikus koosolekul. Kuid seal esitatud
nõudmistega ei saanud meie täiesti päri olla, sest et seal nõuti mõisate hävitamist.
Karistussalkade tulles võeti kinni Mihkel Juhkam, Ants Saar ja veel kaks teist ja need olid 5 kuud Tallinnas
vanglas. Edaral peksti Joosep Kelut, kas püssi varjamise või vana viha pärast.”
Liine Tüüna:
“Rasiveres oli 1905.a. vaikne. Roelas peetud küll koosolekuid ja seal oli elavam liikumine.”
Juhan Jürna:
“Kui kuuldused "mustast sõjast", põletamistest ja röövimistest jõudsid Roelasse, kutsus parun rahva kokku ja
hoiatas nendega kaasaminemise eest ja palus, et juhul, kui tulevad need mustasõdalased ka Roelasse, valla
inimesed siis, kasvõi vägivallaga, takistaksid põletamist ja röövimist. Väljast õhutama tulid Tiitso ja Liping
Rakverest. Kohapääl agaramaid tegelasi olid Mihkel Juhkam. Tema pool peeti koosolekuid ja õpiti
revolutsioonilisi laule.”
Andres Nogu:
“1905. käinud Küti vallamajas kõnet pidamas Kütist pärit ja Rakveres Krõnderi pangas kirjutajaks olnud
Mihkel Nurk. Ta saadetud Siberi, kust tagasi tulnud ja Rakveres surnud. Peremehed tahtnud ikka uut korda
küll, aga pole julgenud mässajate sekka lüüa.”
Jüri Kello:
“Ega 1905.aastal pole Küti vallas suurt riigi vastu mässatud. Õhutajad Tiits ja Liping kõnelnud ikka
mõisnikkude vastu, et see on see 700-pealine madu, mis 700 aastat rahvast piinanud ja peab ära hävitatud
saama. Aga midagi ära ei tehtud, ei põletatud ega midagi. Ainult vallamajas kisutud telefon maha, mis aga
kohe jälle üles seatud. Karistada pole ka keegi saanud. Olnud küll tehtud vale sõjakohus, mis seisnud
selles, et balti parunid pannud endid vale riidesse, mõni olnud kindralkuberneri riides ja mõni allohvitseri
riides ja nimetanud siis endi valekoossseisu sõjakohtuks. Muuga mõisa Neff olnud narri pärast neile tõlgiks,
sest ega siis kindralkuberner pole näidata tohtinud, et ta peale vene keele ka mõnda teist keelt oskab!”
Juuli Nielmann:
“Eks mõisnikud ise pannud neid heinaladusid põlema, et saaks aga rahvast süüdistada. Kütis küll
talumeestega niisugust nalja pole tehtud. Rahvas aga oli ikka riigi ja keisri vastu küll.”
Madis Krismann:
“Mina olin karistussalkade ringisõitude ajal postiks. Mul oli vorm ümber ja puha. Küti Stackelberg oma valla
inimesi kaitses, aga mujal antud iga pisema asja pärast ilma armuta peksa.”
Johannes Karja:
“Põlulas oli 1905.a. täiesti vaikne. Ainult tündrimaa mehed nõudnud üleminekut rendile, seni teinud nad
mõisale päevi. See olla rahulikul teel ära lahendatud.”
Hans Klammer:
“Voore mõisas oli sel ajal kõik vaikne. Kõrvaline nurk ja mõisavanemate vastu pole ka viha olnud ja mis asja
siis ühel alamal harimata inimesel pidanud valitsusega olema! Sel ajal oli Voore omanikuks Taube ja
valitsejaks Nurm. Vallamajas pole Voorelt ka käidud.”
Rudolf Meier:
“1905.aasta liikumine olnud mõisnikkude vastu sihitud. Mõisnikkudelt maade äravõtmist pole küll teatud
tahta, aga talude rendid olnud kõrged ja peremeestel lasunud orjusena teetegemise kohustus. Karistust pole
küll olnud, ainult mõnele agaramale mehele määratud rahatrahv, näiteks Pajusti meestele.”
Mihkel Koppel:
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“Kõnelejad tahtnud 1905.aastal kuulutada manifesti. Nad olnud oma kõnedes rohkem mõisnikkude kui
valitsuse vastu. Kõnelejad käinud vallamajas ikka valla koosolekute ajal, nii et siis pidi rahvast ikka
vallamajas neid kuulamas olema. Rahvas hoidnud kõnelejate poole ja sellepärast pole kõnelejatele kallale
tungitud. Ainult Tamme tahetud küll tappa. Tamm olnud ikka käre mees. Käskinud kohe vallast raha võtta ja
siis püsse osta. Kõnelejad koostanud mingi protokolli ka, millele talitaja Mikk Vilu pole tahtnud alla kirjutada.
Siis tahetud talitaja nõgisesse kotti ajada, aga osa rahvast olnud selle vastu.”
Anna Kuusk:
“Porkunist käinud 1905.aastal Jaan Ots koguni Tallinnas koosolekul. Seal tahetud teda koosoleku ajal kinni
võtta. Aknast oli putku saanud. Aruküla mehed käinud Küti vallamajas, ka Ots käinud seal. Vallamajas
lubatud Vinni mõis ära jaotada ja punane kukk katusele panna.”
Mihkel Saade:
“Leo küla mehed käisid Porkunis koos. Seal olnud õhutajate kõnede pidajaiks keegi rätsep, siis veel rikas
taluperemees Hübner ja peremees Kreitsvei. Õhutajad pannud urjädniku kotti ja saatnud vallamajast kõikide
kokkukutsumiseks käsu välja. Õhutajad olnud mõisnikkude ja riigi vastu, nõudnud konstitutsiooni.”
Leene Vienberg:
“Südaöösel tuli Leo meestele käsk, et ruttu vallamajja. Kardetud, et lastakse maha, aga Küti parun ainult
noominud neid ja mehed tulnud suure rõõmuga tagasi, et põle midagi tehtud.”
Liine Männik:
“Näsu külas olnud keegi peremees Lepp, kes kaevanud Stackelbergile teiste peale ja saanud selle eest
vasika.”
Jaan Kreek:
“Koeravere mehed pole vallamajas kõnekoosolekul käinud, aga pärast aetud sunniviisil vallamajja. Seal siis
kuulutatud, mis süüd keegi teinud. Tuletõrje seisnud auvahis vallamaja uksel, kui saksad tulnud.”
Mai Tipner:
“Inju külast käidud küll vallamajas Tamme kuulamas, ta ju ise Injust pärit ja vahepeal Lüganuse kihelkonnas
vallakirjutaja ametit pidanud. Pada mõisas korjanud Tamm 3 rubla peremeestelt püsside ostmiseks raha.
Laev pidavat püssidega tulema Kalvi kalda alla. Püsse pole tulnudki. Tamm tahtnud ka Pada mõisa maad
ära jaotada ja pannud inimeste nimed, kellele maad pidid saama, valgetel laudadel põldudele. Ta
meisterdanud ka üleskutselaule ja jaganud õhutuslehti Nigulas. Nigulas tahetud teda kinni võtta, ta saanud
aga putku ja tulnud Inju. Tamm õhutanud mõisnikkude vastu ja tahtnud keisri troonilt maha lükata. Enne
mustasada läinud Tamm ära Ameerikasse, kus olevat praegugi hää järje peal. Üks Tamme vendadest
tahetud ära tappa, sest teine vend, kes talu omale tahtnud, kaevanud ta peale, et ta peitvat otsijate eest oma
mässajast venda. Enne aga saadud vend Kaarlile teatada, et teine vend tema peale kaevanud. Urjädnik Palk
Jaagupist aidanud siis Kaarlil asja ära klaarida.”
Aleksander Tipner
“Tamm oli õige tark mees. 1889.a. kohtasin Tamme Rakveres ja siis ta kõneles kohe suure õhinaga
riigikorra ümbertegemisest. Maast madalast oli ta kole julge poiss. Tamm oli minust viis aastat vanem, juba
väikese poisina seisis verstatulba otsas püsti, käed puusas ja käis ka kirikutorni otsas tiritamme
kasvatamas. Ta õppis Rakveres lukussepa ametit ja lõpetas kihelkonnakooli.”
Johannes Mägi:
“Pajusti koolimajas olid ninamehed ja õhutajad koos. Peremees Jakob Vall Karkuse külast, Juhan Raud ja
Tõnu Reinmann, mõlemad Vinni peremehed. Talitaja Horn pärast seisnud meeste eest ja siis pole ka
midagi peale noomimise tehtudki. Õhutaja Reinmann olnud vana kooliõpetaja. Kõik kolm õhutajat olnud
Rakveres vangis ja maksnud rahatrahvi.”
Ida Vakker:
“1905.a. olid Pajusti taludeks alles Vinni mõisa rendikohad. Pajustil ikka oli metsa, aga räägiti, et mõis
tahtvat selle ära võtta. Läinud siis kõik koolimajja, peremehed ja sulasmehed. Kõik olnud vaimustuses, et ei
tea, mis head hakkab nüüd tulema. Minu vend oli hää lugeja. Tema siis lugenud teistele lehte ette ja
arutanud poliitikat. Pärast aetud ta koolimajja karistust saama. Mehed läinud suure hirmuga, sest madrused
tulnud suurte vitsakimpudega. Peksa ei antud, aga agaramatele meestele määrati rahatrahv 3-15 rubla.
Rohkem kui kümme meest maksid trahvi.”
Tõnu Horn:
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“Pajusti mehed käisid koolimajas. Koosolekul tahetud Loori metsa külale üle võtta. Õhutajad kõnelenud, et
peremeestel metsa tarvis, mõisal olevat metsa küll. Pärast aetud mehed Pajusti koolimajja ja vallamajja
karistust saama, kus madrused olnud karistajateks. Mehed võtnud karistajad palvelauluga ja vene riigi
hümniga vastu, siis oli ka andeks antud.”
Juhan Aru:
“ Ühe karistussalga juht olnud Küti parun Stackelberg ja teise juht Muuga mõisa omaniku Neffi poeg.
Karistussalga poolt võetud kolm meest kinni, et neid maha lasta, need olnud Mihkel Juhkam, Ants Saare ja
Saega. Kirikuõpetaja olnud juba kohal, et neid veel armulauale võtta, kuid parun Wrangelli proua ja ema
jõudnud parunit nii palju mõjutada, et see andnud asjale teise käigu, mehed olnud ainult viis kuud vanglas.”
Jüri Hanser:
“Kreisiülema noorem abi Brandt Väike-Maarjast käis asja koha peal uurimas. Tema oli rahva vastu väga
häätahtlik.”

Kui palju tsaariajal seda kooliharidust tarvis oli?
(1932.a. rahvaküsitluse järele)

Kaarel Triip:
“66-7 aastat tagasi Arukülas veel koolimaja ei olnud. Talust tallu käis õpetaja. Kolme küla peale oli üks
õpetaja. Ta sai taludest süüa ja õpetas lugemist ja käskusid. Kirjutamist õppinud ta pärast ise laste käest.”
Jaan Kuusk.
“Minu vanaisa pole üldse koolis käinud. Isa käis kaks päeva talves, õppis lugemist. Kirjutada ta ei osanud,
tegi nime asemel ristid. Seejuures ta ei osanud sulgegi käes hoida, ametnik hoidnud sulepea otsast kinni.
Isa ajal oli koolmeistriks üks Aruküla peremeestest.”
Mari Krüün (s.1859):
“Koolis käisin ma Arukülas, üle 63.aasta tagasi. Õpetajaks oli Peeter Rammu. Õpetati kirjutamist ja laulmist.
Ema ei ole koolis käinud, aga lugeda ta oskas, kirjutada mitte.”
Mart Kornit (s.1875):
“Aruküla kooli võiks üheks vanemaks kooliks pidada Viru-Jaagupi kihelkonnas. Ta on asutatud 1859.aastal.
Esimeseks õpetajaks oli Juhan Holm ja see kool töötas arvatavasti talus, sest see koolimaja on ehitatud
1864.aastal. Juhan Holmile järgnes Peter Rammu 1861-1878. Nende mõlema õpetaja kohta puuduvad
hariduslikud andmed. Kuni 1897.a. töötasid koolis kihelkonnakooli haridusega õpetajad. Siis tuli Rudolf Karl
Luha, kellel oli ministeeriumikooli pedagoogika klassi kursus lõpetatud. 1915.a. on juba Tartu gümnaasiumi
lõpetanud koolmeister (Mart Kornit). Kool on neljaklassiline, töötab ühe õpetaja ja ühe klassikomplektiga.
Majaks on ühekordne puuehitus.”
Jaan Kaasik (s.1844):
“Kui olin kümne aastane, käidi talvel taludes lapsi loetamas, üks kord nädalas. Raamatuteks olid Katekismus
ja Testament.
Kooliõpetajaga oli kaasas kiriku vöörmünder. Kui ei olnud õpitud, said kohe vöörmündri käest peksa.”
Mari Aavel (s.1851):
“Kui mina olin 8-aastane, siis tuli Roela-Tammikule kooliõpetajaks Mart Õverus. Üks aasta peeti kooli
talukambris. Siis ehitati Tammiku koolimaja. Mart Õverus õpetas ka laulmist, laupäeva õhtutel ka suurtele ja
käis nendega kirikus laulmas.”
Mart Vahi (s.1852):
“Mart Õverus pidas ühe talve kooli ka Rasiveres, Soone Mihkli kambris. Sellel kambril oli juba ikka aken ka.”
Hans Wrangell:
“Roela koolimaja ehitati 1845-1850.aastate vahel, minu vanaema poolt.”
Mart Vahi:
“Mõis andis koolimaja ehitamiseks palgid, vald vedas kohale. Õpetaja palgaks oli kolm põllulappi, igaüks
neist kolme-tündrine.”
Toomas Veinmann (s.1851):
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“Koolis tuli käia neli päeva nädalas, kolm aastat. Hiljem, enne leeri, üks päev nädalas ja leeriajal üks päev
kuus. Leeriajal tegid lapsed õpetajale kõik tööd, peksid rehe, ropsisid linu, tüdrukud ketrasid. Leeris nõuti
õpilastelt viis peatükki peast ja Piibli raamatute nimed.”
Gustav Eigi (s.1866):
“Kui mina Roelas koolis käisin, Prits Willmanni ajal, siis tema õpetas meile ka nooti. Näitas tahvlil nooti ja
laulis koos meiega. Kirjutamise õppisid ära väga vähesed, sest seda õpetati vähe.”
Gustav Tasane (s.1855):
“Rägaveres ei osanud mõisa kubjas ka kirjutada. Tal olid iga teomehe kohustuse kohta kepil märgid!”
Anu Juhakam( s.1853):
“Roela koolis tuli puudutud päeva eest maksta 20 kopikat trahvi. Õpetati piiblilugu, katekismust,
rehkendamist ja laulmist. Ära tuli talve jooksul õppida 12 kirikulaulu.”
Hans Pajupuu (s.1856):
“Trahviti ikka neid rikkamaid. Vaesed käisid koolis siis, kui neil oli võimalik.”
Kristjan Tidvi:
“Injus oli üks väike koolituba. Koolmeister oli Riia-maalt. Oskas pisut kirjatähti teha. Kooli nõuti 9-aastaselt.
Käidud 3 talve, kolmel päeval nädalas ja siis üks kord nädalas kuni leerini välja.”
Jakob Piiralt:
“Näsu kool asutati 1885.aastal. Enne käisid lapsed Kehala ja Voore koolis.”
Tõnu Täärfeldt (s.1883):
“Kulina kool on asutati 1926.aastal riigistatud Kulina mõisa härrastemajja, mis on kahekordne ruumikas
puuehitus, asub Venevere tee äärest umbes 30 m kaugusel lääne pool teed. Praegu on Kulina 6- klassilisse
kooli, mis töötab kolme klassikomplektiga, koondatud Voore suurküla kooli ringkond, kus varem, juba 70
aastat tagasi oli oma kool, 2 aastat tagasi ühendatud Kulina kooliga. Edasi on Kulina kooliga ühendatud Küti
mõisa 1919. asutatud kool, siis veel 1885.aastal asutatud Näsu kool.”
Marta Aeljärv (s.1919):
“Mina käisin koolis algul Kütis, aga pärast Kulinal. Koolijuhataja Kuriks tegi meiega näitemänge. Ennast tegi
ta kuradiks. Ma hakkasin seda kuradit nii hirmsasti kartma, et pärast teel koju soosillal nägin: kurat, üleni
punane, tuleb minule vastu. Ma otse kangestusin hirmust, aga kurat pöördus kõrvale ja kadus üle kraavi
soo peale metsa.”
Mai Lepik:
“Voore-Kannastiku külast käidi koolis Voore suurkülas. Koolmeistriks oli Krass. Ta olnud ikka lastest vähe
targem. Aga laulda oskasid mõned lapsed temast paremini. Minu ema koolis pole käinud, aga lugeda oskas
ta küll. Leeriajal tehti tööd, õpetajale ketrust, kooti sukka ja kinnast ja lapiti pesu. Olnud hirmus kiire.”
Villem Kuusk:
“Mina õppisin Krassi juures, laupäeva õhtutel. Krass oskas ise hästi lugeda. Õppisime lugemist, kirikulaule
ja katekismust. Krass oli Voore karjase ema vend. Ta oli vennastekoguduse liige. Laulda ta küll hästi ei
osanud.”
Jüri Kello:
“Voorele ehitati esimene kool 1862.aastal. Enne pidas lugemis-ja laulmistunde talumees Krass. Tema oli
kaugemalt poolt Voorele tulnud. Ei tea, kus ta oli õppinud. Esimeseks koolmeistriks Voorel oli Rammu, siis
Jüri Teras. Paruniproua Carmen Stackelberg oli Voore kooli asutaja. Parun andis õpetajatele söögi ja maksis
esimese aasta palgad; andis koolimaja ehitamiseks materjali ja ka küttepuid. Kirikuõpetaja toetas ka kõvasti
koolimaja ehitamist. Uus koolimaja sai valmis 1919.aastal. Kui eesti valitsus Kulina mõisa härrastemaja
koolimajaks võttis, siis ühendati Voore kool Kulina kooliga.
Voore koolimaja tehti valla vaestemajaks.”
Anna Kuusk:
“Minu ema käis koolis Kehalas, kaks korda nädalas. Tüdrukud pidid koolis tööd tegema, ühel korral kudus ta
sukka, teisel korral linast rätikut. Õpetajaks olnud Kehala peremees Kruudop.”
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Toomas Villo:
“1870.aastal ehitati Kehalasse koolimaja. Muldpõrand oli, ja pikad lauad ja pingid. Seal käis koolis 60-70 last.
Kui keegi tegi ulakust või õppis halvasti, siis karistati teda peksu ja kinnijätmisega. Muudkui tõmmati
põrandale pikali ja laoti viis hoopi kätte. Teised lapsed vaatasid pealt. Koolis käidi talve jooksul viis-kuus
nädalat.”
Jaagup Kask:
“1874.aastal andis Küti parun Kehalas kooli jaoks oma karjamõisa tööliste majas ühe toa. Aastas tuli maksta
algul 14. pärast 16 rubla kooliraha, mille eest parun ostis lastele koolitarbeid. Paruni teenijate, kupja ja
aidamehe pojad said koolis õpetust maksuta. Kolme aasta pärast viidi see kool üle köstri majja ja köster Jüri
Koch oli seal õpetajaks kuni 1884.aastani. See oli siis midagi kihelkonnakooli taolist. Pearõhk oli saksa
keelel. Vene keelt oli vähem, kaks tundi nädalas. Mina ise ka lõpetasin selle kooli.”
Mihkel Saade:
“Leo küla lapsed käisid 65 aastat tagasi koolis Kadilas. Kooliõpetajaks oli Jansen. Kuigi ta lugeda ja ka
kirjutada oskas, lasi ta koolipoisid enesest targemaks minna.”
Toomas Emba:
“Mina olen pärit Porkunist ja koolis ma pole käinudki. Nõudmist ei olnud ja mina läksin tallu sulaseks.”
Leena Opu:
“Mina olin vaeste inimeste laps. Kooli mind keegi ei pannud. Teised Meriküla lapsed käisid koolis
Koeraveres. Merikülas ei ole kooli kunagi olnud.”
Jaan Lepp:
“Koolis käisin 65-66 aastat tagasi. Kool oli siis Koeraveres, töötanud üks aasta. Küti parun teinud selle kooli.
Kõrtsist viidi viin ära ja pandi kool sisse. Õpetati lugemist, laulmist ja rehkendamist.”
Voldemar Õunapuu:
“Koeravere kool on asutatud 1864.aastal Sepa talu krundile maantee äärde, kõrtsi. Esimene koomeister
olnud Adam Tuuver, siis Kruus. Mõlema hariduse kohta puuduvad teated. Järgmised koolmeistrid on juba
kihelkonnakooli haridusega.1873.aastal viidi kool kõrtsist kooli jaoks ehitatud majja, kus see asub praegugi,
Tartu-Narva maantee ääres Narva poolt tulles paremat kätt.”
Krõõt Tidvi:
“Ega siis vanasti nii kooli nõutud. Kes sai, see käis. Lugemise raamatuks oli testament. Leeris tuli õpetajale
tööd teha.”
Mari Opu:
“Mina koolis käinud ei ole. Ema õpetas mind lugema. Enamasti kõik emad oskasid Pühakirja lugeda. Injusse
tehti kool 70 aastat tagasi. Kui Koeraverre kool saanud, siis ühendati see Koeraverega.”
Ann Nõgu:
“Pole koolis käinud. Üks koolituba Vinnis ikka olnud, aga sundust sinna minna ei olnud. Mina pidin kodus
tööd tegema, sest mul ei olnud ema.”
Eva Mägi:
“Vinnis oli küll üks koolimaja, 1860.aastast. Seal õpetati katekismust ja piiblilugu. Kirjutamist ei õpetatud.
Mina kirjutada ega kirja lugeda ei oska.”
Ida Vakker:
“Pajusti kool asub Pajusti suurkülas, seal õpivad Pajusti ja Vinni lapsed. On 6-klassiline ja töötab 3
õpetajaga ja 3 klassikomplektiga. Kahekordne puuehitus.”
Johannes Mägi (s.1886):
“Koolis ei ole käinud. Aga ma olin mõisas toapoisiks. Seal sain ükskord ühe kirja ja lugesin selle aabitsa
kirjatähtede abil ära ja kirjutasin ka vastuse.”
Tõnu Uustalu:
“Kantkülla ehitati esimene koolimaja 1861.aastal. Enne õpetas mõni arukam talutaat oma kambris, ehk kui
lapsi oli rohkem, siis rehetoas, lugemist. Mina õppisin koolis ainult katekismust ja piiblilugu; rehkendamist
ega kirjutamist pole olnud.”
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Toomas Tõnne (s. 1857):
“Kantkülas käidi koolis neli päeva nädalas. Õpetajaks oli Villem Lepp Riiamaalt. See koolimaja põles ära.
1862.aastal ehitati uus. Koolis õpetati pääasjalikult piibliluge, katekismust ja ka laulmist. Kooriharjutused olid
laupäevaõhtutel. Meie koor käis ka Viru-Jaagupi kirikus laulmas.”
Maria Uustalu:
“Kantküla koolimaja oli nii madal, et pea puutus lakke. Tüdrukud ei saanud pärgagi pähe panna. Koolmeister
tuli Lätist. Enne õpetas talumees Aadam oma tares ja kes tahtis, see käis seal lugemistunnis. Kui uus
koolimaja ehitati, siis tehti kooliskäimine sunduslikuks ja puudutud päevade eest tuli trahvi maksta. Pärast
asutati Rakverre üks selline kool, mida nimetati Kalevipoja kooliks. Aga talumehed oma lapsi sinna ei
tohtinud panna, sest mõisnik ei lubanud. Kui keegi julges, siis mõisnik võttis talt koha ära.”
Tõnis Siil (s. 1860):
“1907.aastal tuli Haridusselts uue kooli asutamise mõttega. Asutajaiks olid Viru praost Hoffmann, köster
Müllerbeck, veskiomanik Tõnis Siil, Põlula mölder Eisenberg, kelle punased oma valitsuse ajal Rakveres ära
tapsid, taluperemehed Jaagup Koppel ja Toomas Villo. Rahvas aitas kaasa materjali toomise ja tööga. Koolis
tahetud ka eesti keelt õpetada, milleks aga inspektor kuidagi luba ei tahtnud anda. Siiski usuõpetus olnud
eesti keeles, esimeses klassis oli matemaatika ja loodusteadus eesti keeles. Teises klassis õpetati 3-4 tundi
nädalas saksa keelt. Omavaheline suhtlemine aga käinud eesti keeles. Kool alustas oma tegevust juba
enne koolimaja valmimist kõrtsis, mis asub Rakvere-Venevere tee ääres, Kehala külla pööraval
teelahkmel. Peale aasta kõrtsis töötamist kolis kool oma majja, mis asub Jaagupi kirikust otse lõunasihis
umbes 100 m kaugusel. Koolimaja on võrdlemisi suur kahekordne kiviehitis ja soodustab lahedat töötamist
3.klassikomplektiga. Varem on kool täitnud kihelkonnakooli osa, nüüd töötab 6-klassilise algkoolina. Tema
ametlik nimetus on Viru-Jaagupi Noorsoo Kasvatusseltsi Kool.”
Kauaaegseks koolijuhatajaks selles koolis oli Voldemar Raud.
Rudolf Meier:
“Minu isa oli Jaagupi koolis õpetajaks. Tal oli päris hää tolleaegne haridus. Ta pidas laulukoori, millist polnud
terves kihelkonnas. Peale pühade laulude lauldi ka isamaalisi ja rahvalaule. 1890.aastal mängiti ka esimene
näitemäng, vallamajas, pealkirjaga “Kustas kosib Mihklit”.
Tõnu Täärfeldt (s.1883)
“Kõik Kulina inimesed püüdsid oma lapsi ikka Jaagupisse saata. Nüüd on mõned, 4-5 peret, pannud oma
lapsed Rakvere gümnaasiumi.”
Venestusaeg
Rudolf Meier:
“Venestusajal olnud rahvas suures segaduses. Poegade vanemad tahtsid kroonuteenistuse pärast küll vene
keelt, aga tütarde vanemad ei tahtnud, sest mis naisterahvas selle võõra keelega teeb. Eesti keelt hakkasid
lapsed nüüd halvemini oskama kui nende vanemad, kes võibolla koolis käinud polnudki. Lapsed ei saanud
enam aru rehkendusest, sest seda õpetatud vene keeles.”
Johannes Krüün (s.1883):
“Arukülas olnud kuni venestusajani koolmeistriks Peeter Ramm. Ta lasti kohe lahti ja asemele tuli vene
keele oskaja Kips. Ega parata olnud midagi, sest see oli valitsuse käsk.”
Mihkel Saade:
“Kadilast lasti lahti õpetaja Jansen.”
Jaan Kreek (s. 1878):
“Koeraveres sai vana kooliõpetaja Otto Fähmann lahti. Selle vene keelega oli ikka väga raske, sest kooliaeg
oli selle äraõppimiseks liiga lühike. Aga vene valitsust ja usku ei tohtinud keegi laita mitte ühegi sõnaga,
muidu võis kohe vangiroodu kaela saada, kui keegi üles andma juhtus.”
Jaan Kreek :
“Kolm aastat kooli pani ikka vene keelele kõva põhja alla. Peale selle õpetati koolis korralikult lugema ja
rehkendama. Koolis käisin Koeraveres, neljal päeval nädalas, alates 15. oktoobrist kuni 15.aprillini.”
Johannes Mägi (s. 1886)
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“Vinni mõisakoolis vallandati Juhan Kreitzmann kohe ja asemele tuli uus, keegi Pärli nimeline, kes vene
keelt oskas. Siis hakati koolis käima iga päev ja üks talv oli kõigile sunduslik.”
Juhan Jürna (s. 1856):
“Rahval oli häämeel, et koolis vene keelt hakati õpetama, sest sõjaväeteenistuses oli seda väga tarvis.”
Roela koolis Prits Willmann võttis endale abiõpetaja, kes vene keelt hästi oskas. 1891-1901.a. oli
kooliinspektoriks Luik, kes oli heatahtlik inimene ja soovitas ikka ka emakeele tundmist. Kooli raamatukogu
jaoks võis muretseda ainult venekeelseid raamatuid, ettenähtud nimekirja alusel. Bulov, Luiki järglane
(1901-1903), lubas palvet pidada eesti keeles ja lubas ka eestikeelseid raamatuid muretseda. Sobolev
(1903-1907) olnud rahul kõigega, peamine kui koolis vene keelt osati.

Mida kõike töö edukuseks vajalikuks peeti!

Edasipüüdlik peremees tööga armu endale ega oma perele ei heitnud. Kui viieteistkümne aastaga
mõisavõlga tagasi ei saa, siis on mõisnikul õigus maa tagasi võtta. Sellepärast ei võinud maa harimisel olla
laisk ega hooletu.
Künda tuli kuival ajal. Märja maa kündmine pidi panema ohakad vohama. Kui perepoeg adra taga
kõndis, nõudis isa temalt sirgeid vagusid. Hoiatuseks oli, et muidu saab poiss kõvera naise. Teeääri ei
tohtinud väga kitsaks ajada, sest sel juhul vaakuvat surija liiga kaua hinge. Ilmaski ei tohtinud kündi
lõpetada tühja kõhuga. Pigem jätta paar vagu kündmata, kõht vahepeal täis süüa ja siis künd lõpetada. Kui
künd oli lõpetatud, siis söödi kliiputru. Krüüni Jakob pomisenud küll endamisi, et kliipuder pole toit ega
midagi.
Külvata tuli siis, kui kanad magasid. Muidu on neil tee põllule siblima minemiseks kohe selge. Õige
külviaeg pidi olema siis, kui palja tagumikuga võib mullale istuda. Mõnel pool arvati, et on kasulik mõnda
tööd toimetada päris alasti, see pidavat mõju avaldama ohakate hävimisele. Kõrsvilja külvati täiskuu ajal,
kaunvilja vanal kuul ja juurvilja noorel kuul. Põhjatuulega ei külvatud. Ja viimast viljatera ei tohtinud ka mitte
põllule viia.
Tööd tehes oli põllumehel vilistamine keelatud. Vilistamine oleks ilmutanud, et mehe pea on tühi ja
mõttelage. Teekäija võis küll vilet lüüa, aga mitte töötegija! Külviriista peale istuda ei olnud luba, sest muidu
oli perel karta võlgadesse jäämist.
Muti talu peremees Juhan Kello põlvitas alati enne töö juurde asumist teepervele ja palus
taevaõnnistust. Poegade jaoks pani ta põlluservale toika otsa oma mütsi – arvestagu poisid sellega, et isa
silm näeb neid alati.

Peaaegu jõudis järjele, aga surm tuli vahele

Peremees Moritz Gustav Eduard Jakobson oli Kulinal kõrtsipidamisega end järjele upitanud. Nii oli
ta võinud osta Arukülast Nurga täistalu. Ta oli saavutanud selle, millest iga kõrtsmik vaiksel viisil unistas:
niikaua kõrtsi pidada, kuni raha talu ostmiseks on käes. Keegi ometi ei tahtnud surmatunnini joodikutega
jageleda! Jakobsonil, kellel oli kolm eesnime, nii nagu sakstel kunagi, ei olnud lapsi liiga palju, vaid ainult
kaks – poiss ja tüdruk. Aga neil lastel oli ka kokku kuus nime.
“Anna-Liina-Liisabet-Kaarel-Kustas-Eeduart!”
“Palju neid lapsi seal siis nüüd tulemas on?” jäi Jakobsoni perest möödaminev külanaine harkisjalu
vahtima.
“Minu teada on neil lapsi ju ainult kaks!”
Jakobsoni peres olid vanemad papa ja mamma – jällegi nii nagu sakstel. Peremees ei sundinud oma talu
inimesi tööga väga takka
Õhtule jäädi talus juba siis, kui päikest veel metsa kohal näha oli.
Võis nagu elama hakata, aga peremees Moritz jäi haigeks. Põdes aastakese ja suri. Perenaisele tuli küll
peagi kosilane, kuid sellest ikka talupidajat ei saanud. 1909.aastal müüdi talu ära Mihkel Kleinile.

Mitte ei olnud õnnistust

Mihkel Klein (sünd.1875), kes ostis Arukülas ära Jakobsoni talu, tuli Rakvere vallast, Kloodilt. Klein
ise oli küll rohkem äri-, kui põllumees. Aga tal oli tubli naine Loviise, kes laudas askeldas. Seetõttu
karjamajandus edenes ja oli külas üks suuremaid. Loviise oli arukas, tark naine. Töid-tegemisi oli tal nii palju,
et oma välimuse eest tal mitte sugugi aega hoolitseda ei jäänud. Siis aga kandsid kurjad keeled talle ette, et
tema Mihkel olevat hakanud käima Pae Anna juures. Järsku oli Loviise nagu teine inimene: ta hakkas
ennast kohe nii väga sättima, et isegi liiast.
Mihkel Klein oli ärimees. Ei tea küll, kuidas, aga raha oli ta nii palju kokku saanud, et ostis Esimese
maailmasõja aegu kahesilindrilise aurumasina.
Traktor töötab õlikütusel. Õli aga on kallis. Aurumasin ei vaja palju muud, kui kütmiseks puuhalge.
Need talus õieti midagi ei maksa, muudkui ainult saagimise-lõhkumisevaev. Masinist heidab halud raudse
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katla alla. Kõige paremad on lepapuud, need annavad sädemeid vähem. Tuleohutuse mõttes on korstna
otsas sädemetepüüdja. Vesi katlas keeb pahinal. Aur surub kolvid silindrites liikuma. Suur hooratas hakkab
ringlema ja paneb laia ülekanderihma kaudu undama näiteks rehepeksumasina. Mihkel hakkas talusid
mööda käima reht peksmas. Rehepeksmine masinaga käib nii, et vankrikoormalt antakse viljavihke üles
masinalaele. Seal üleval on kaks inimest. Vastuvõtja lõikab terava noaga viljavihkude õlgsidemed läbi ja
puistaja söödab vihud lahtilaotatult huugavasse trumlisse. Tal tuleb ainult ettevaatlik olla, et mitte ise
trumlisse järele kukkuda. Vihke ei tohi üles anda ka mitte rihmapoolselt küljelt, vaid ikka masina teiselt
poolelt.
Terad pudenevad kuldsete jugadena rehepeksumasina külje äärde seatud kottidesse. Põhk langeb masina
suust hunnikusse, kust mehed hangudega selle kuuri kannavad. Aegajalt veereb vanker terakottidega
aidaukse juurde, kus vili puhtakspühitud salvedesse puistatakse. Kiirustatakse, sest vili tahetakse ikka
kuivalt kätte saada, põhk samuti, kuna see on loomatoit. Heina jõutakse niigi teha ainult hobuste jaoks.
Õhtuks püütakse talus rehepeksuga ikka ühele poole saada, sest sügisesed ilmad on tujukad. Kui päike
veereb ja hämarus kõike enesesse mässida püüab, aga töö veel käib, süüdatakse latern ja siis jätkub töö
selle valgustäpi all.
Raske oli taluinimesele rehepeksupäev. Kuid siiski hoopis kergem, kui oli minevikus kootide ja vartadega
mõisa rehe peksmine. Ka püüdis perenaine talgulistele ikka head-paremat lauale seada.
Sügisvihmad leotasid põllul juba vaalusid, aga Kleinil endal vili ikka veel peksmata. Lauas oli tal
suur pere. Ometi läbi tuldi ja mitte just halvasti. Külarahva meelest oli see pisut imelik. Ega see sügisene
rehepeks siis peret ära ei toida! Sosistati, et küllap see Klein on ikkagi hobusevaras, aga selline, kes oma
kodu lähedalt ei varasta. Teati veel rääkida, et Toomas Klein, Mihkli isa, varastanud kord hobuse, toonud
selle küll ise jälle tagasi, aga saanud kohtu poolt ikkagi 20 vitsahoopi. Selline jutt vaibus küll kohe, kui
Mihkel Kleinilt eneselt varastati hobune ja veel koos vedruvankriga. Aga siiski: ehk tõmbasid ta oma sõbrad
selle hobusevargusega Mihklil naha üle kõrvade?
Tiitso Kai jõudis viimaks ometi jälile, kus Kleinil see allikas raha välja keedab. Klein oli parajasti kuuri all oma
vilja masindamas. Aurumasina puhkimist oli kaugele kuulda. Kai jälle seinapalkide vahelt piiluma, et mis
viljapeks see nüüd südatalvisel ajal olema peaks. Ja siis ta sai aru, et Klein ajas oma aurumasinaga hoopis
viina. Toru viis katlast üles laka peale. Seda täpselt ei tea, kes asja sakslastele, kes parajasti just võimul
olid, ette kandis, kas Kai või mõni teine. Kleinil korraldati läbiotsimine. Aga sakslased mitte sellest aru ei
tahtnud, et aurukatla torud olidki viinaajamise torud. Üks kahtlaste lõhnadega nõu siiski leiti. See tõsteti
reele ja saadeti koos Mihkli ja tema poeg Erniga Küti mõisa. Teel sosistas Mihkel pojale: “Ärni, ole mees!”
Kogu selle tee nühkis taga istuv Erni kasukahõlmaga nõu seestpoolt. Kütti jõudes polnud nõu sees
lõhnadest jälgegi. Kleinid lasti tulema. Ajad aga muutusid aina segasemateks. Võimud vahetusid. Kleinid
sattusid jälle vangi, ikka selle viinaajamise pärast. 1919.aasta jaanuaris lasti Mihkel Klein koos pojaga
enamlaste poolt Palermo metsas maha.
Arukülast tapeti siis Palermo metsas viis meest, kes aga sel ajal vangis istuma juhtusid, peale
Kleinide ka Pae Anna mees Jaan koos kahe pojaga. Ohja küla piimavedajast poiss olnud
üks
mahalaskjaist.
Liine Männik: “See oli tore poiss, alati valmis aitama, aga, näe, tema ka oli tapjate hulgas!”
Mahalaskjateks olnudki kohalikud punased, kes ise endid pakkuma tulid, sest neid ahvatlesid hukatavate
riided ja jalanõud, mida nad endile said.
Kleini
pärijaks sai
poeg Friedrich. Tema oli ettevõtlik
peremees, ehitas uue elumaja,
silikaatkividest. Väga kiiresti lõi selle üles. Kindlustusrahadega, sest vana elumaja põles maha 1939.aastal.
Kui Klein 1949.aastal Siberisse küüditati, siis seal ta ka ehitas veski ja jälle oli kulak valmis.

Minu suur ja maine armastus.

Jutustab Alma Landmann:
“Lapsepõlves oli minu kodu minu armastus. Ma sündisin Virumaal Avanduse vallas Kissa külas 17.märtsil
1895.a.
Minu isa, Jüri Adama poeg Läll, oli Avandusel vallatalitaja. Meil oli jõukas renditalu. Oli ka veski tiigiäärse
künka peal.
Väga ilusad on mu mälestused lapsepõlvepäevadest veskikünkal, kus pehme tuuleõhk mu juukseid sasis,
õhus lendlesid kollased siidised liblikad ja all tiigivees õitsesid vesiroosid.
Mu esimesed mälestused on seotud selle jumalakartlikkusega, mida sisendas minusse mu isa.
Tema õpetas mind Jumalat austama. Ka kool süvendas mu südames puhtaid mõtteid ja armastust
Õnnistegija Jeesuse vastu.
25. märtsil 1908.aastal kolisime Avanduselt ära, sest isa ostis Arukülast Jaan Kulli suure talu ja
maksis selle eest 400 kuldrubla.
Arukülas käisin veel ühe aasta koolis.
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1911.aastal juhtus minu isaga õnnetus. Ma olin parajasti metsapõllul lehmi köietamas, neid oli meil
seitse, kui toodi teade, et isa käes on hobune lõhkuma läinud ja isa on peaga vastu kivi kukkudes viga
saanud. Ema läks teda arsti juurde viima. Vallamaja juurde jõudes käskis isa aga peatuda, sest ta tahtis
testamendi kohe ära teha. Vallavanem Koppel ja kirjutaja Palgi panid testamendi kirja. Sellega jagas isa
oma talu kolme lapse, Villemi, Johannese ja minu vahel, kõigile sai võrdne osa. Siis ütles isa: “Lähme nüüd
koju tagasi!” See oli reedene päev. Pühapäeva õhtu eel isa suri. Ta oli siis 66 ja poole aastane.
Järgmise aasta kevadel hakkasin mina koos emaga oma taluosa majandama. Kui kartulikuhjalt
mulda ajasin, hüüdsid möödaminejad:
“Mis sa, lollike, seal tapad ennast, mine parem mehele!”
1912-ndal aastal tulid Landmannid Muugast Arukülla. Nad ostsid Abram Laane talu. Laaned läksid
elama Salla.
Kord oli Aleksander Landmann mind linatalgutel tantsima võtnud. Aleksander meeldis mulle väga.
Aga see tantsimine mulle ei meeldinud. Mulle tundus, et see kaugendab mind Jumalast.
Aleksander oli pilli-ja laulumees. Küll ta mängis ilusasti! Aleksander tuli ja aitas mind põllutöödel.
1914.aastal me abiellusime. Aga siis algas maailmasõda. Aleksandril olid nõrgad kopsud, talle anti sinine
pass. Sinise passi mehi võeti sõjaväkke ainult äärmisel juhul. Saime vaevalt ühe aasta elada, kui juba
kutsutigi sinise passi mehed Novgorodi kubermangu õppustele.
Otse meeletult igatsesin ma Aleksandri järele. Ajasin oma vennale Johannesele peale, et tulgu ta
minuga kaasa ja sõidame hobusega Novgorodi. Ma ei tea, mitusada kilomeetrit see maa pikk on, aga minu
jaoks see maa pikk ei olnud – mu süda oli seal juba enne mind. Novgorodist saadeti Aleksandri väeosa
Türile. Sinna oli ainult sada kilomeetrit või veidi rohkem. Käisin ka Türil Aleksandrit vaatamas. Siis aga
saadeti Aleksander juba Rumeeniasse, sõjaliinile, kust, nagu räägiti, ei tule enam tagasi ükski mees.
Kummuli maas palusin ma Jumalat ja andsin tõotuse oma elu tervenisti Temale pühendada, kui Ta ainult
minu armsa Aleksandri koju tagasi saadaks!
Vaheldumisi Rammu Anetega, kelle poeg Hugo ka sinnasamasse saadetud oli, käisime peaaegu iga päev
Rakvere sõjakomissariaadist küsimas, kas nad ikka elavad veel. Möödus kaks nädalat, siis tuli teade, et
mõlemad on suures lahingus haavata saanud. Aleksandril lasti läbi käed, mis olid maasse kaevumisel
püssiga augu servale tõstetud. Aleksander ja Hugo viidi Jekaterinslavi haiglasse. Hugo suri, aga Aleksander
tuli koju. Oh seda rõõmu, seda ei oska kirjeldadagi!
Põllule kündma läksime nii, et mina juhtisin ohjadest hobuseid. Aleksander hoidis parema käega
atra, vasak rippus tal kaelas. Kõik põllutööd tegime ära kahekesi. Ja kui õnnelikud me olime!
Aga Aleksandri tervis halvenes kiiresti. Ta köhis ja sülitas verd. 1921.aasta kevadel ostsime
külvimasina ja ma hakkasin üksi külvama. Aleksander oli täiesti voodis. Ma maksin arstile tuhat marka. Ta
andis küll mingit rohtu, aga see ei aidanud.
Oli 29.juuli 1921. Sel hommikul tõusis päike selgelt ja säravalt. Ma hoidsin Aleksandri pead oma
süles ja me tahtsime surra koos. Ta suri minu suudluste all. Ema ja Landmanni Elli kiskusid mind jõuga
Aleksandri pealt ära. Mu suu oli ikka veel tema suul. “

Kanged naised

Jüri Läll pärandas vanemale pojale Villemile (s.1881) Karjaaru koha. See asus endises Käbigorodi

külas.
1914.aastal tuli Villem, kes oli juba abielus ja kolme lapse isa Avanduselt ära ja asus oma maja ehitama.
Seni, kuni uus elumaja kerkis, tuli katsuda emaga ühe katuse all olla. Aga Mari Läll oli pärast mehe surma
nagu arust ära. Igal sammul oli ta miniat õpetamas ja muidu kamandamas:
“Ära sa ometi küta ahju nii kuumaks! Puid kulub palju. Oh-oh, pole neid tänapäeva tüdrukuid mitte
ahjugi kütma õpetatud!…” Ja samas läigataski tulehargist eit ahju ämbritäie vett. Kustutas tule ära. Minial
nutt lahti. Ta polnud sugugi laisk ega taipamatu, vaid Voore Karjustest, kes olid tuntud oma töökuse ja
heasüdamlikkuse poolest. Villem tuli koju ja märkas, et naine oli jälle nutnud. Villem võttis leivaastja sülle ja
viis selle vankrile, tõstis last-ootava naise astja kõrvale; viis nad pooleliolevasse Karjaaru majja ja seal
püüdsid nad kahekesi leiva ära küpsetada.
Heinamaal nähvas Mari poegadele:
“Lõpetage ometi nende vikatite lõikamine! Kas te sellest aru ei saa, et vikat ära kulub!?” Villem ja
Johannes, noorem vendadest, pidid vikateid lõikama salaja.
Kui aga Johannes (s.1885) naise majja tõi, siis pidi Mari oma suu kinni panema. Vähe veel sellest:
Amanda, ei veel kahekümne-aastanegi, lükkas ämma keldrisse, pani ukse väljapoolt haaki ja läks ise põllule
tööle. Eit kisas keldris, kuni juhuslikult möödaminev Tiikalti Karla kuulis ja ta välja lasi.
Ega Johannes algul Amandat naiseks võtta mõelnud. Ta tahtis hoopis Avanduselt Eelia Liidet,
vaikset, kuulekat neidu. Aga Johannese oma tädipoeg pettis Liide temalt üle. Ta võttis Johannese kirjad, mis
ta Liidele sõjaväest saatis, ära ja sai nõnda Liide endale.
Lälle Mari ei kannatanud teist miniat välja ja läks elama tütar Alma juurde, tema pooleliolevasse
majja. Kuid tütre meest Aleksandrit Mari mitte sugugi sallida ei võinud. Nüüd tulid uued tülid, vastamisi
läksid ema ja tütar. Kleini Mihkel kutsus riiaka vanaeide oma majja elama, aga soovitas tal kohtu kaudu
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nõutada lastelt üks lehm endale. Seda Mari tegigi. Selle lehma müüs ta Kleinile. Ise läks ta hoopis
Simunasse kirikhärra lapsi hoidma. Oli Simunas seni, kuni väimees ära suri, siis tuli jälle Alma juurde.

Ei tulnud rikkust kusagilt.

Leonie Randma jutustab:
“Arukülla tõi mind abiellumine. Mina abiellusin Juljus Juljuse poeg Landmanniga. Aga eesti
valitsuse lõpul võtsime nimeks Randma.
Ma olen pärit Saueaugu külast ja minu neiupõlve nimi oli Jänes. Sündisin 30.jaanuaril 1896.aastal.
Koolis käisin ma Kehalas. Ma olin juba 10-aastane tüdruk, kui kooli läksin ja rohkem ei olnud mul ka võimalik
koolis käia, kui kolm talve, sest talus oli tööd väga palju. Õpetajaks oli sel ajal Indrek Vaasmann. 17aastaselt läksin leeri. Kirikuõpetajaks oli Artur Hoffmann ja köstriks Müllerbeck. Saueaugult läksid minu
vanemad elama Ramsile. Aga seal ei olnud õiget kaevu. Kaks aastat proovisid nad Kulinal. Siis läksid
Injusse. Kulina peol käies sain ma tuttavaks Landmanni Juljusega. Ta tuli mulle kosja uhkel hallil hobusel.
Kihlused olid küünlapäeval ja pulmad kevadel. Aga minu mehe vanemad põlgasid mind, sest olin
popsitüdruk, kellel pole kaasavara. Nemad olid jõukad inimesed. Neil oli suur kari, 5-6 hobust. Nende majas
oli ka meierei. Koorelahutajat aeti ringi käsitsi. Seda tegid meierid. Kui Kulinale meierei ehitati, siis saadeti
taludesse teade, et “Täna läheb piim Kulinale!”
Mehe ema armastas uhkust, sest tema oli pärit rikkast talust. Tegelikult, ega minagi päris
kaasavarata olnud, oli lehm, vasikas ja kaks lammast. Aga Juljuse vanem vend Aleksander oli abiellunud
Lälle Almaga, kellel oli kaasavaraks talu.
Esimese maailmasõja ajal pandi Juljuse isa viinaajamise pärast vangi. Mamma, Juljuse ema, oli
laisk inimene. Ei tema viitsinud talutööga end vaevata. Kõik kippus laokile jääma.
Meie Juljusega elasime Injus kolm aastat. Sealt läksime Klooti rendikoha peale. See oli hea koht,
mõisasüdamikus. Me saime seal juurde osta veel teise lehma. Aga Aruküla rahvas hakkas Juljusele
rääkima, et mis sa lased oma isatalu ära lagastada. Ei isast enam tagasitulijat ole! Juba isa oli plaanitsenud
ehitada Juljusele maja oma maja kõrvale. Läksimegi siis Arukülla, elasime eestoas; mamma oma perega
elas tagatoas. See oli mu elu kõige raskem aeg. Aga tasapisi hakkasime mammaga sobima.
Töötegijaiks talus olime muidugi ainult meie Juljusega. Eedi, kolmas vendadest, oli veel poisike.
Veel seitsme-aastaselt toitis ema teda rinnaga. Poiss muudkui jooksis ema kannul: “Mamma, anna nisa!”
Aga küll kasvas temast pikk mees! Külarahvas nimetas teda Pikk-Eediks.
Ei tahtnud meil Arukülas see elu mitte kuidagi edeneda. Elumajal kukkus rehealuse ots sisse.
Alustasime oma maja ehitamisega. Jagasime ka talu põllud Eedi ja Juljuse vahel pooleks. Aga koht ei
toonud sisse midagi ja maja ehitamine jäigi pooleli. Läksime tagasi Klooti.
Juljus käis Arukülast vankrit ära toomas ja rääkis, et kodus on suured pahandused. Isa olevat jälle
kodus, aga käivat Pae Anna pool. Juljusel olnud häbi vaadata, kuidas isa end pesi ja klanis, et Pae-Anna
juurde minna. Annal olnud parajasti mees ja pojad Küti mõisas kinni. Tahetud Annat ennast viia, aga Jaan
läks tema eest, ütles, et “Mida mina lastega üksi peale hakkan!” Kolm last, Johannes, Marta ja Helmi, olid
neil veel alaealised. Juljus käis ka Küti mõisas Pae kahte vanemat poissi vaatamas, tahtnud neile suitsu
anda, aga valve oli ees, ei lubanud. Pae Jaan koos poistega lasti Palermo metsas enamlaste poolt maha.
Sakslased tulid ja venelased läksid. Kes sel ajal kinni sattunud oli, need kõik maha lasti.
Pärast pandi Juljuse isa uuesti vangi, aga siis ta jäigi kadunuks.
Eedi tuli ja rääkis meile, et mamma on voodil haige. Ma võtsin kiselli kaasa ja läksin teda vaatama.
Võttis paar lusikatäit. Eedi oli üksi kodus teda aitamas. Elli mees, Leopold Maurus, ei sallinud, et ta naine
vanemaid külastaks, ütles:
“Kui sina minu vanemaid ei salli, siis sul pole ka tarvis oma kodus käia, sest mina jälle ei salli sinu
vanemaid!”
Varsti pärast seda mamma suri. Mina seda ei tea, kuhu Juljuse isa lõpuks jäi.”

Lugu kornokast

Leonie Randma:
“Triibu Kaarel oli Landmanni saunik. Ta oli hea ja muhe taat. Aga talle meeldis ikka teisi pisut
nöögata, just selliseid vaiksemaid. Mul ei ole meeles, kui kaua ta lesk oli, aga juba päris vana mehena võttis
ta endale naiseks Muska Liine. Liine oli jutukas ja sahkerdaja eit. Liine lõikas oma kanadel küüned ära, et
need peenraid segi kraapida ei saaks! Niisugust asja pole mitte kuulda olnudki. Ja oma kitse tuupis ta ka
alati. Külarahvas päris haletses seda kitse. Liinel oli esimesest abielust kaks last, August ja Stella. See Stella
mees oli suur kommunist. Aga Stella ise lasi saksa ajal ringi “ketikoertega” (Saksa sandarmid, korrakaitsjad,
kellel rippus ametitunnusena kaelas metallplaat. R.V.) Stella poeg Rein olla Aavakannu naise mahalaskja.”
Triibu Kaarel oli koos Suurkaevu Mihkliga Landmannil uue maja katust löömas. Suurkaevu Mihklit
kutsuti külas ikka Kornokaks. See nimi oli talle külge kleepunud sellest ajast, kui ta ema mõisapõllult koju
jooksnud ja paari tunni pärast tagasi tulles küsimuse peale, kus ta oli, vastanud: “Käisin kodus, tegin ühe
kornoka valmis!” Käis last sünnitamas! Poiss jäigi Kornokaks.
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Lõuna eeli sosistas Triibu Kaarel usaldavalt Landmannile: “Kornokat nimeta ikka härraks, tema
tahab seda!” Lõunale kutsudes Landmann hüüdnudki: “Härra Kornok, palume sööma tulla!” Kornokas
katusel ei teinud kutset kuulmagi. Landmann läks lähemale: “Härra Kornok, palume sööma!” Kornokas ronis
katuselt alla, astus Landmanni juurde, lõi talle sõbralikult vastu rindu ja ütles: “Ega mina Kornok ole, mina
olen Suurkaev!” Landmann Triibuga pahandama: “Miks sa mulle mehe nime valesti ütlesid?” Triip sülitama:
“Või mina seda paremini teadsin!”

Kole kuritegu, mis Arukülas juhtus

Eeri Rammu:
“Landmanni kinniminemisega oli nii, et Landmanni Juuli ise kaebas oma mehe peale viinaajamise
pärast. Miilitsad passisid siis Landmanni Voore metsavahel. Neid nähes pööras Landmann kohe hobuse
tagasi kodu poole minema. Miilits lasi teda, aga pihta ei saanud. Suur raudjas jooksis kiiresti ja Landmann oli
reel kõveras heinavõrgu taga. Koju jõudes peitis ta viinaplasku põõsasse. Aga miilitsad jõudsid järele ja said
selle sealt kätte. Landmann viidi siis Rakverre ja pisteti vangi.”
Kohus konfiskeeris Landmannilt 31 puuda rukkeid ja 9 puuda nisu Viru Maakonna Valitsuse
Toitlustusosakonna kasuks.
Sel ajal, kui Juljus Landmann kinni istus, peremehetses majas Iidast-tütre peigmees Indus.
Eeri Rammu:
“Iida oli üks elu-ella. Indus oli kusagilt Raeküla kandist, vist mõisakarjase poeg. Ta oli tagaotsitav.
Tema tabajale oli lubatud suur summa. Indus oli julm mees. Ta käis Lepikul viina ajamas. Seal olid
vastavad värgid üles seatud. Sõdurid saadeti Lepikule haarangut tegema, aga Indus muidugi pääses ikka
põgenema. Sõdurid teda taga ajama ei hakanud, sest nemad kukkusid Lepikul jooma. Trallisid terve päeva.
Siis külavanem tuli ja käskis viinanõud vallamajja viia. Mind, olin 14-aastane poiss, mind koos Reiniku
Jaagupiga käsutati küüdimeesteks. Praagatõrs tõsteti minu reele. Lumi oli küll maas, aga teekoht oli paljas.
Reega sai liikuda ainult kraavi põhja mööda. Vallamajas ei võetud viina vastu, kästi linna viia. Oli juba öö, kui
linna jõudsime. Viisime viina Lossihoovi, aga sealt käsutati jälle teise kohta. Praagatõrs läks ümber, mina
üleni praagaga kokku. Mul muidugi nutt lahti. Õnneks oli mul venna lambanahkne kasukas seljas. Muidu
oleks külm mu päris ära võtnud. Kasukas oli kõva nagu jääpurikas.”
Kui Landmannil kinniistumise aeg täis sai, saatis ta naisele kirja, et olgu võõrad majast kadunud.
Pajusti vahel jättis Landmann hüvasti mehega, kellega ta vangis oli koos olnud ja jätkas siis Aruküla poole
astumist.
Aali Johannesel, keda huvitas külas kõik, oli kombeks aiaväravale nõjatudes uurida, kes teel liiguvad. Ta
nägi, et Landmann tuleb, paistab aga pisut auru all olevat ja pahas tujus. Johannes tõmbus väravast
kaugemale. Aga pärast öeldi, et Landmann pole koju jõudnudki. Kase Liine imestas pärast, et kuidas siis
Landmann koju ei jõudnud! Tema ise oli näinud Landmanni koduväravast sisse astumas. Kased olid
Landmanni naabrid. Aga Landmanni-mamma kinnitas ikka, et mees ei ole koju tulnud. Tema ja Iida olnud
küll mitu päeva Tõnso saunas varjul, sest kartnud, et kui tuleb, läheb jälle riiuks lahti. Politsei otsimine ka
midagi lagedale ei toonud. Kõik hooned puistati läbi ja rehealuse põrand kaevati üles, aga kusagil ei
leidunud midagi, mis oleks kuritöö jälgedele viidanud.
Ühel õhtul läks Aali Johannes, ta oli ka küla kümnik, Landmannile valla käskusid viima. Ta nägi, et
köögikardinad olid kõrvale tõmmatud ja Indus istub koos teiste meestega laua taga. Johannesel hakanud
kange hirm. Ta hiilis kaugemale ja lähenes siis majale uuesti, ise kõva vilet lüües. Juuli oli uksel vastas,
kutsus tuppa, aga ühtki võõrast kusagil näha ei olnud.
Juljus Landmann tunnistati teadmata äraolijaks. Levis jutt, et ta läks 1918.aastal Venemaale. Kuid
liikvel oli ka koledamaid jutte. 1932.aastal määras valla volikogu, Gustav Kello eesistumisel, teadmata
kadunud Jaska talu peremehe Juljus Landmanni pärandvara hooldajaiks Jaan Kuuse ja Karl Laasbergi.
1937.aastal tunnistati Juljus Landmann surnuks. Pärijaiks jäid naine, kaks tütart ja kaks poega.
Eeri Rammu:
“Kui Landmanni-mamma haigeks jäi, see oli juba vene valitsuse ajal, ütlesin Eedile: “Sa katsu mammalt
järele uurida, kuhu isa ikka jäi. Ehk tunnistab enne surma üles!” Aga mamma suri ja ei rääkinud midagi.
Eedi kutsus mind appi mammat pesema. Ütlesin, et sa kutsu Kase Liine. Eedi vastas, et : “Liine hakkab
pärast mööda küla laterdama, et polnud sel Landmanni vanaeidel õiget särkigi selga panna!” Pesime siis
kolme mehega mamma ilusasti puhtaks. Juljus, Eedi vend, oli ka just koju käima tulnud.
Aga päevavalgele tulevad kord ikka kõik asjad. Indus oli see, kes Landmanni ära tappis. Laiba viskas ta
metsa vanasse kaevuauku.
Indust hakkas püüdma Ambuse Madis. Tema oli urjädnik. Indus aga oli enese peale hirmus kindel.
Ta julges jaanipäeval tulla Landmanni Iidaga isegi Viru-Jaagupi surnuaia-pühale. Astus parajasti surnuaiaväravast välja, et Aruküla poole minema hakata, kui Madis talle äkki seljatagant käratas: “Käed üles!” Indus
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pöördus, hakkas naerma ja tõmbas taskust revolvri välja. Kuid Madis jõudis ette ja lasi talle otse rinnust
sisse. Iida astus pead pööramata edasi nagu poleks midagi juhtunud. Indus tassiti Moorbergi lauda taha. Kui
kolmandal päeval mööda sõitsin, oli ta ikka veel seal, saapad tee poole ja kalts näole visatud. Moorberg
läks vallamajja pahandama, et mis te teda minu lauda taha haisema jätsite. Induse isale viidi teade. Tema
tuli ja mattis poja maha. Ütles, et tema poeg pole muud pattu midagi teinud, kui et ainult viina ajas. Aga
Indus oli juba varem tagaselja surma mõistetud.”

Raamatutarkust oli külas vähe.

Mai Enniko (s. 1854):
“Raamatuid oli inimestel vähe. Testament ja mõni palveraamat kodus oli. Piiblit nägin leeris esimest korda.”
Johannes Karja (s. 1876):
“Rägaveresse käis 4-5 "Ristirahva Pühapäevalehte.” Neid said kirikus pühad mehed, õpetaja jagas. Neid
käidi siis teistele näitamas.”
Mari Aavel (s. 1851):
“Rasiveres oli esimeseks ajaleheks "Ristirahva Pühapäevaleht". Hoopis hiljem hakati ka teisi lehti lugema.
Roelas Tammikul asutatud 1902.aastal ka raamatukogu.”
Jüri Hanser (s. 1867):
“Olin 1895.aastal Tudus õpetajaks. Seal ei loetud sel ajal küll ühtegi ajalehte. 1901.aastal asutasin
Roelasse tulles "raamatukoguseltsi", mis hiljem kujunes ümber (1909) "Kirjandus-Muusika seltsiks".
Mihkel Paju (s. 1856):
“Peale 1905.aastat hakatud juba laiemalt lugema.”
Juhan Jürna (s. 1856):
“Prits Willmannil ja Jaan Jürnal kahe peale käis "Perno Postimees". Hiljem loetud ka veel "Valgust",
"Virulast" ja "Olevikku", igat neist ilmus vast üks leht.”
Anu Juhkam (s. 1853):
“Minu isa Ado Purikal Ristikülas käis "Perno Postimees" ja ka kooliõpetaja Prits Willmannil käinud ajaleht.”
Gustav Tasane (s. 1855):
“Ajaleheks oli soldat, kes oli vabanenud sõjaväeteenistusest ja käis siis pärast seda terve talve taludes ringi
juttu puhumas. Inimesed uskusid kõike, mis ta suust välja ajas. Seda ka uskusid, et Türgi sõjas olnud
tükitöö, kui päevas seitse türklast ära tapsid, siis võisid õhtul puhkama heita."
Toomas Dõnne (s. 1857):
“Ajalehtedest loeti ainult Ristirahva Pühapäevalehte ja 1900.aastal hakkas käima ka minul ja Kullil kahe
peale "Postimees". Rohkem ajalehti siinkandis ei olnud.
Kooliõpetaja Lepp asutas Kantkülla pasunakoori. Pillid ostis Lepp oma raha eest. Algul iga mängija andis ka
kümme rubla, kuid Lepp tasunud selle hiljem ära. See sai tegutseda ainult kolm aastat, siis tuli tüli Lepa ja
kirikuõpetaja vahel, sest peale kiriku mänginud pasunakoor ka kõrtsis. Pasunakoor käis ka sakste
sünnipäevadel mängimas ja mujal, Mustvees ja Kabalas. Laulupidudel koor ei käinud. Lepp läks Kantkülast
ära ja viis pillid kaasa”.
Gustav Eigi (s. 1866):
“Ilmalikest raamatutest oli Roelas "Jenoveva", "Lagleleenu laul" ja "Eesti laulik"; kolme-kopikaline kalender
oli kõigil. Piibel toodi kapist välja ainult pühapäevadel, seda igal perel ei olnud.
Laulukoor oli ka, aga laulupidudel koor ei käinud. Viru-Jaagupi õpetajate koor olla küll käinud Tartus 1879.
aastal ja Tallinnas 1882.aastal laulupäevadel laulmas. Tallinnas käinud siis ka mitmed eraisikutena.”
Kirikust ja pastoritest
Pastor Arthur Hoffmann:
“Viru-Jaagupi kirik oli esialgu Rakvere Saksa Maarja kiriku abikirikuks. Teenistusi teostasid abiõpetajad,
vikaarid. Liivi sõja ajal kirik hävitati. Kihelkonda teenindas Haljala õpetaja Konrad Lapicida. 1630.aastal
hakati kirikut uuesti üles ehitama. Esimene õpetaja, kelle nimi on teada, on Konrad Lapicida. 1620-ndatel
aastatel oli õpetajaks (vikaariks) Simon Pess Soomest; 1630-ndail aastail Andreas Lunde, Eestist.
1703.aastal, Põhjasõja ajal, purustati kirik seest põhjalikult, pandi ka põlema, kuid katus jäi siiski peale, sest
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tuli kustus iseenesest. Kelch, kes sel ajal oli Viru-Jaagupis õpetajaks, pidas teenistusi külamajades ja
metsas. Ise elas ta, tema oma märkmete kohaselt, väikeses rehetoas.
Kui sõda lõppes, tuli õpetajaks Axel Herlin. Kelch oli viimane katkuohver (suri Tallinnas). Herlini ajal ehitati
üles pastoraat ja remonditi kirik nii seest kui väljapoolt. Enne Põhjasõja algust püstitatud torn oli 1720.aastal
veel ilma katuseta 1746.aastal ehitati kirikule uus torn. 1821.aastal kaeti kirik telliskivivoodriga. 1831.aastal
ehitati müür ümber kiriku. See töö jagatud ära valdade vahel. 1835.aastal purustas maru torni tipu. ViruJaagupi kiriku praegune torn on ehitatud 1877-8. aastal.”
Juhan Jürna:
“Pastor Walther oli üks halb ja tige mees. Kooli katsuma tulles kiskus lapsi juustest. Kirikumõisas tööl olnud
inimesed said tema käest peksa, kui küllalt hästi või ruttu ei teinud. Kellegi saatnud ta haagrehti juure, sest
see ei lasknud ennast peksta. ”
Mari Weinmann:
“Õpetaja Walther oli tige ja äge inimene. Leeriajal iga vähema asja pärast vihastas. Ükskord taheti temal
kirikus õpetajamantel seljast ära kiskuda.”
Mart Replik :
“Hugo Hoffmann oli üks hea mees. Teda küll rahvas alul õpetajaks ei tahtnud, aga õpetaja oli sakste
valida.”
Viru praost ja ühtlasi ka õpetaja Hugo Wilhelm Hoffmann oli Viru-Jaagupis pastoriks 1870 - 1904.aastal.
Õpetajaks saades läinud kohe vaeste inimeste juurde armulauda jagama. Andnud igale head nõu.
1904.aastal tappis üks Voore külapoiss, Jüri Septen, selle hea mehe ära. Poiss olla kirikus jutluse ajal
lõiganud ühel tüdrukul tasku läbi
ja võtnud raha ära, kuus rubla. Sellepärast pole õpetaja teda ka
armulauale võtnud. Öösel murdis poiss aknast õpetajamajja sisse ja lasi õpetajale voodisse kaks pauku,
mis ei tabanud. Siis lõi ta pussiga õpetajale selga. Õpetaja läinud kööki, kus ta tüdruku käte vahele ära
surnud. Õpetajaproual tõmmanud poiss käe lõhki. Poiss läinud peale selle ise metsa puid lõikama, kus ta
kinni võeti ja kaheksateistkümneks aastaks Siberisse sunnitööle mõisteti. Poiss jäänudki Siberi.
Rakvere Kolmainu koguduse pastor Valter Paucker olnud küll hea kõnemees, kuid, vähemalt
mõnede arvates, kitsi, uhke ja tige. Paucker sõitnud alati kahe-hobuse-tõllas ja vastutulijad pidid tee kõrval
seistes mütsid maha võtma. Pauckerile ei tohtinud keegi vastu vaielda. Mis tema ütles, see oli öeldud. Kui
1917.aastal saksa okupatsiooniväed Rakvere jaama juures vange poosid, siis seisnud pealtvaatajate hulgas
ka pastor Paucker ja tema suunurgad olnud muigel. Selle eest tõotatud talle verist kättemaksu. 1919.aastal
leiti Palermo ühishauast ka pastor Pauckeri laip, kuulihaavaga rinnas.
Palermos tapeti sel ajal ka õigeusu preester Sergei Florinski.
Pastor Winkler, Rakvere õpetaja, korjanud koole katsumas käies kõik lapsed tee äärest oma saanile
ja sõidutanud neid. Ka maksuvõtmisel olnud ta mõistlik. Temast pidas lugu terve kihelkond.
Kai Kala:
“Praegune (1932) õpetaja Arthur Hoffmann on halb mees. Ta ärritab rahvast. Ütles, kui inimesed
surnuaiapühal kiriku värava taga saia sõid, et “seda, mis te nüüd ära sööte, on hädasti kirikule tarvis.” Ta on
kole saksameelne mees ja hoiab kangesti mõisnikkude poole. Ka jutlust ütleb ta halvasti.”
Viru praostkonna 1914-15 a. aruandest:
“Viru-Jaagupi kihelkonnas sündis 1914.a. 183 last, suri 119 inimest, laulatati 37 paari, annetusi koguti 1349
rbl ja 59 kop.
1915.aastal sündis lapsi 154; suri inimesi 115; laulatati paare 26; annetusi koguti 973 rubla 23 kopikat.”

Korvi-vana ennustus

1907-8.aastail, pärast 1905.aasta revolutsiooni mahasurumist, uskus igaüks Vene riigi
kõikvõimsusesse ja tsaarivalitsuse murdmatusse. Ainult Korvi-vana Veneverest (Venevere-Juhan) rääkis, et
„preislased“ tulevad veel sõjaga Eesti pinnale ja siis on eesti rahval raske aeg. Aga need „preislased“ ei
jäävat siia mitte pidama, sest „tugev Valge eesti mees kihutab preislased minema ja siis tuleb eestlastele
parem rahuajajärk“. Korvi-vana jutust küll palju ei arvatud, aga meeles siiski peeti. 1938.aastal meenutati
Korvi-vana ennustust Virumaa Teatajas ja leiti, et Vabadussõja ajal läkski see täide. (VT nr.3, 1938)
Nii-et ei ole mõtet kõike seda, mis võimatuna tundub, veel välja naerda. Jeesuse tagasitulekust on
palju räägitud. Aga kui ta tuleb, mis siis?
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Esimene Maailmasõda

Eestlased vene riigi sõdadest huvitatud ei olnud, sest Eestile ei tähendanud need muud kui häda ja
viletsust. Neist, keda sõjaliinile saadeti, tulid tagasi vaid vähesed.
Mihkel Paju:
“Algul küll usuti Venemaa võidusse, kuid lõpuks hakati kahtlema ja oodati igatsusega sõja lõppu.”
Juhan Jürna:
“Olin ise sõjaliinil. Kuude ja nädalate kaupa kaevikuis külma ja märja sees oleks rahuldunud igasuguse
sõjalõpuga.”
Anna Kuusk:
“Arukülast oli sõjas umbes nelikümmend meest. Noori mehi oli sel ajal meie külas palju. Eks kõigile tulid
meelde jutud Põhjasõja aegsetest koledustest ja selle järgi siis arvatud, et seegi sõda lõpeb kõigi
hävitamisega.”
Juhan Mägi:
“Vinni külast viidi sõtta kakskümmend viis meest.”
Ida Vakker :
“Pajusti külast läks sõtta kümne mehe ümber. Vallast anti käsk, et pered peavad ikka talutöödes üksteist
aitama. Eks siis aidatud ka.”
Marie Treimann:
“Valitsuse peale ei võinud pahandada, sest valitsus on ikka kole suur asi ja kes tema peale pahandada
tohib!”
Jüri Orav:
“Voore-Kannastiku külast võeti sõtta üksteist meest, kõik lihtsõdureiks. Vanu mehi korjatud ka. Need pandi
karauuli. Kaduma jäid Kaarel Luht, Mihkel Einberg ja Eduard Keldu. Meie talus, nagu paljudes teisteski
kohtades, jäi vili koristamata ja kartulid võtmata. Naised ei osanud hobust ka rakendada.”
Madis Krissmann:
“ Küti parun Stackelberg küsis minult, et kummale poolele ma võitu soovin. Ma vastasin, et kui kõik saksad
nii armulised on kui tema, siis soovin võitu sakslastele. Parunil oli selle ütlemise üle hää meel. Mina aga
naersin habemesse. Saksaga peab oskama ümber käia nagu nirgiga. Inimesed ikka kartsid saksu
hirmsasti.”
Jüri Koplik:
“Sakslane tahtnud Eesti teha kalapüügimaaks ja eestlastest jälle pärisorjad.”
Johannes Veike:
“Sakslase võitu kardeti ilmasõja ajal väga. Kardeti vana teoorjuse tagasitulekut. Liikusid jutud, et sakslaste
tulekul põletatakse kõik ära. Inimesed hoidsid raha kokku, ei ostnud ega ehitanud midagi, vaid müüsid, et
põgenemiseks rohkem raha saaks. Hiljem, kui vene raha maksvuse kaotas, saadi suurt kahju.”
Jüri Kello:
“Vene soldatid olid Küti vallas laagris, harilikult neli-viis meest talus. Suurtükimehed olid Küti mõisas ja osalt
ka Voorel. Nad sõid omast käest.”
Andres Nogu:
“Meie talus oli oma kakskümmend üheksa meest korteris. Sõid oma sööki ja midagi talust ei nõudnud. Kui
pakuti, siis tulid häbelikult sööma. Olid lahke jutuga. Mõned tegid talutööd ka.”
Sofie Lepik:
“Kui ei jõudnud kohustusi täita mõisa vastu, siis pandi soldatid talusse. Nendel leib oli küll endast, muu söödi
talust.”
Miina Preem:
“Õpetaja Hoffmann ütles, et sõda on Jumala vits, mis inimesi peksab. Ütles, et venelased ei võida. Nemad
lähevad. Sakslased võidavad.”
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Gustav Vilu:
“Mehi ilmasõtta võeti nii palju, et kirikus pole enam ainustki keskealist meest olnud. Ka sinise-passi mehed
viidi ära.”
Lisette Kobin:
“Voorelt läks Ilmasõtta umbes kakskümmend meest. Inimestel jäid kodus kõik tööd soiku. Heina ka ei tehtud.
Mispärast veel seda, kui sakslane tulekul ja põgenemine ees ootamas! Aga sõda meie külla ikkagi ei
jõudnud, ainult kuulipilduja kobinat oli kuulda.”
Tõnu Täärfeldt:
“Kulinalt läks sõtta seitsme-kaheksa mehe ümber. Teenisid lihtsõduritena. Riik võttis siit ka hobuseid. Kõik
paremad viidi ära. Kulina mõisnik oli venelaste pooldaja. Andis oma mõisa vene haavatutele kasutada, kuhu
siis toodud ka üle kahekümne haavatu.”
Helene Freirik:
“Võhu Vanakülast läks ilmasõtta viis meest. Surma sai kaks. Naised olid põllutöö tegijaiks. Ah, et kelle poolt
rahvas oli? Eks Eesti, Vene alam, hoidnud ikka oma peremehe poole.”
Marie Koplik:
“Ilmasõja ajal mõisnikud ootasid kangesti sakslase tulekut. Lehtedes olnud, et venelane võtab võites mõisad
käest ära. Annab nende eest raha ka. Sakslane ütelnud, et millega ta tühi näru neid ostab – ise kui näljarott.
Et mitte sakslasi näha, oleks inimesed kasvõi kuhugi ära läinud. Venelasele tahetud võitu. Päris vabadusele
polevat keegi sel ajal mõtelda osanud.”

Revolutsioon
Külarahva arvamised keisri kukutamisest.
Aleksander Tallikas, Kütist, ettevõtja:
“Keisri kukutamisest oli ikka häämeel, sest arvati, et asi hakkab nüüd paremini minema.”
Tallikal hakkas küll paremini minema. Ta asutas eestiajal Rakverre sadulsepatöökoja
ja
hobuseriistade kaupluse. Tema vend Eduard Tallikas oli Rakveres tuntud joomar, sulitempe täis veel
pealegi.
Tõnu Täärfeldt, Kulina aednik :
“Vene sõdurid olid parajasti siin, kui keiser kukutati. Nemad hakkasid kohe peremeesteks, sest ülemused
panid paar nädalat enne putku. Polkovnik, kes Kulinal elas, kadus kolm nädalat enne ära.”
Rudolf Meier:
“Ega keisrist küll kellelgi kahju olnud!”
Tõnis Siil:
“Keisri kukutamisest oli ikka paljudel häämeel. Kerenski sõitnud ka siit läbi ja lubanud Eestile autonoomiat.
Sellepärast meeldis Kerenski valitsus ka väga.”
Gerhard Maurus :
“Peale keisri kukutamist aga hakkasid maal ringi liikuma röövlisalgad, mis koosnesid siia jäänud vene
soldatitest ja ümbruse ulakatest poistest. 1917.aasta märtsis tapeti Küti mõisa valitseja ja pandi maja
põlema, rööviti rahakassa, hobune ja vanker. ”
Küti mõisa valitsejaks oli eestlane, vanapoiss Lohk. Mõis põles ära poolenisti. Valitseja
kuulihaavades laip leiti söestunud ja allakukkunud aampalgi alt.
Liine Männik:
“Küti mõisa röövleid kätte ei saadud. Röövleiks neid küll nimetati, aga nad võisid olla
revolutsioonitegelased, kes mööda maad ringi sõitsid ja mõisaid põletasid.”
Gustav Eigi :
“Mõisa töölised ei tahtnud enam tööle minna, aga pärast ikka läksid.”
Toomas Lauri:
“Mart Laasberg käis kõnelemas. Vanemad inimesed olid murelikud, sest räägitud ikka sellest varanduste
ühistamisest. Nooremad olid jälle vaimustuses, sest loodeti paremat korda.”
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Jüri Soone :
“Revolutsioonist loodeti muudatusi majanduselus ja sõja lõppu. Siiski oldi ettevaatlikud ja elavat poolehoidu
riigipöörajatele ei näidatud.”
Anna Kuusk :
“Loodeti kindlasti, et nüüd tuleb rahu ja kõik segadused lõppevad. Siis aga tulnud kohe kohalikud kaabakad.
Neid kutsuti kommunistideks. Nad riisusid külas ja lubasid kõik mõisad üle võtta. Kohale jäänud vene
soldatid olid ka nagu täid kaelas, sest neil ei olnud enam peremeest-keisrit, kes neid oleks kokku koristanud.
Nad rüüstasid koos nende kaabakatega. Et nende rüüstamistest pääseda koostati kohalik kaitseliit. See
säädis küladesse vahipostid üles. Vene soldateid hakati viimaks tallu tööle andma, et nad omale kuidagi
ülalpidamist saaksid. Suur-venelased olnud õige laisad, väike-venelased seevastu aga väga virgad. Enne
sakslaste tulekut võeti kohalikud inimesed vene soldateid ära küüditama.”
Toomas Emba:
“Sel ajal tapetud moonakas Matiisen ära. Aga seda ma ei tea, mis põhjusel.”

Kuidas Konnakõrve mehed revolutsiooni tegid

1917.aastal tuli Kiitade sugulane Nikolai Nikolai poeg Rogov vangist tagasi. Kiita Jaan andis talle
elamiseks oma saunamaja. Rogov oli Siberis vangis istunud § 1647 osa 9 punkt 2 alusel, kõigi õiguste
äravõtmisega. Ega Rogovi ema seda teadnudki, et tema poeg Siberis just vangis oli. Kui küsiti, et kas su
poeg on Siberis arestant, kilganud ema rõõmsasti vastuseks: “Arestant jah! Tema on Siberi arestandiks!”
Ema arvas, et arestant on mingi ülemus, midagi komandandi taolist. Aga Rogov oli Leena kullakaevanduses,
käed ahelais ja jalad pakus. Töö tegemiseks käed küll vabastati, kuid jalapakku tuli järele lohistada. Ahelaist
olid ta kätele ja jalgadele armid jäänud.
Rogov oli sõnakas mees. Jutt temal jooksis. Kasvult oli ta “2 arssinat ja 2 verssokki pikk”, ruskete
juuste ja hallide silmadega. Väga ruttu oskas Rogov Kiita Jaanile ja Kübara Mardile selgeks teha, et
tsaarivalitsusega on nüüd lõpp ja töörahvas korraldab ise oma elu. Nii on see Venemaal ja nii tuleb teha ka
Eestis. Tarvis on võtta relvad kätte ja tööliste-talupoegade valitsus sisse seada. Kiita Jaani pojad Juks ja
Miku olid riigipööramisega kohe päri. Kiita noorema tütre peigmees Vetka Villem lubas, et kui löömaks lahti
läheb, on tema ka kindlasti platsis. Kopli Antsu kutsuti kampa, aga tema kiskus endale küüru selga, rögistas
köhida, lõi käega ja ütles, et tal endal seisab sõda ees kolme kangega: Liiva-Annuse, Kalmu-Kaarli ja MullaMadisega. Künka Jüril ei olnud sugugi mitte tahtmist tulla revolutsiooni tegema, sest tal oli parajasti uue
elumaja ehitamine käsil. Ettevõtmise vastu näisid huvi ilmutavat Matiisna Jaan ja Muna-Indrek. Matiisna
Jaani kampa võtmisega oldi peaaegu päri, siis aga hakati kartma, et Jaan teeb tõsisest ettevõtmisest hoopis
lorilaulu, sellepärast jäeti ta kõrvale. Muna-Indrekut ei peetud õige mehe vääriliseks. Linnast saadi lisaks
paar vene soldatit. Vanamehed Kiita Jaan ja Kübara Mart jäeti tagavaraväelasteks. Nii oli Konnakõrve
revolutsionääride löögirühm kokku saadud. Kõigepealt aga oli tarvis raha, et relvi hankida. Seda teati olevat
Aavakannu Jaanil.
Röövlid Aavakannul.
Aavakannu, kunagine kõrtsikoht, asus, kui Aruküla koolimaja juurest Laasbergi poole minema
hakata, metsa taga, külast paari kilomeetri kaugusel.
Hommikul oli Aavakannu vanapoisist peremees Jaanil mõttes sel päeval sõita Mustjärvele, külla
oma metsavahist vennale Mihklile. Kuid aeg ettevalmistustega venis. Siis tuli Tõnne Mihkel ja mehed
hakkasid hoopis köögilaua taga kaarte mängima. Sügistalvine päev on lühike. Väljas hakkas juba
pimenema. Äkki panid koerad õuel larinal haukuma. Jaan tahtis laua tagant tõusta, aga juba lendaski uks
lahti. Sisse kargas kolm meest, riidest õmmeldud kotid peas. Üks neist haaras laualt kolmetoobise süldikausi
ja virutas selle Jaani pähe kildudeks. Jaan vajus kokku. Sissetungija haaras tal kraest ja viskas ta ahju ja
soemüüri vahelisse nurka. Kui Jaan end seal liigutama hakkas, taoti teda püssipäraga, kuni ta vagaseks jäi.
Tõnne Mihkel pandi seina äärde seisma ja üks püssiga varustatud meestest asus tema kõrvale valvesse.
Röövleid, koos nendega, kes õuele jäid, oli kokku seitse.
Suures peretoas magas Aavakannu sulane Põiklik. Tema oli Kiitale rääkinud, et Jaan viis oma
kartulid linna. Sulane käsutati samuti, käed püsti, seina äärde seisma. Otsiti raha, aga seda ei leitud, sest
Jaan ei saanud sel päeval raha kätte. Röövlid läksid lauta, tapsid seal ära kõige suurema sea ja viskasid
reele. Aidauks murti lahti, sealt saadi pargitud nahka ja mitu kotti lambavilla. Väikeses kõrvalkambris magas
Jaani õde Anna. Ta ärkas müra peale. Uksel karjus üks röövlitest: “Poisid, siin saate vanatüdrukut katsuda!”
Aga Anna ei jäänud seda katsumist ootama, kargas kähku üles, haaras sängikoti alt oma rahakarbi ja oligi
aknast läbi väljas. Talle saadeti kaks kuuli järele, aga need ei tabanud. Paljajalu ja särgiväel, metsapuude
vahel põigeldes, jooksis Anna Laasbergile. Rahakarbi peitis ta teel ära sipelgapessa. Laasbergil oli parajasti
külas äi, Uueni Kutt. Kutt kandis alati revolvrit tagataskus. Kutt, muidu kange hoopleja, tõrkus Aavakannaule
Jaanile appi tulemast, ütles et tal on jalg haige. Hommikul kogunes mehi rohkem ja siis mindi Aavakannule
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olukorda järele uurima. Jaan oli elus, oli rehetoa partele roninud ja kurtis seal: “Mina oleksin ikkagi pidanud
naise ära võtma. Naine oleks minule appi tulnud, aga õde pani plehku! …” Õde aga ei leidnud mitte kusagilt
enam oma kullakarpi üles. Mets tundus päeva ajal hoopis teistsugusena kui ööpimeduses.
Röövlid ei olnud oma saagiga rahul, sest raha nad ikkagi ei saanud ja tapetud siga osutus vanaks
kuldiks.
Matiisna Jaan meisterdas sellest rööviloost neljakümne-salmi pikkuse laulu. Mõned salmid on
säilinud. (Johannes Laaspere luges need ette Heinrich Rohtsalule, kes need kirja pani. Laaspere kuulnud
seda laulu Matiisna Jaani enese suust).
“Küti vallas Konnakõrves
Kiita Jaani perekonnas,
Seal oli asi üsna hullu,
mis neil sassi läks ju mullu.

Miks nad Kannul vargal käisid,
Aavakannul röövi tegid?
Juulil vaja mehel minna,
enne õmbluskooli panna!
“Kännu Jaani lööme maha,
Tema käest saab palju raha!”
Siis vana kändu tongiti
ja kännu nahka pargiti
………………………
Seal sea karva aeti
ja viina keress’ tambiti.
Siis oli paska põlvini
ja sitta saapasääreni.
Praepannid aurasid
ja Kiitad ümber möurasid...
Searasv ja värske või
Juulil kõhu lahti lõid. ….”

Peksmise tagajärgi põdes Jaan viis aastat, siis suri halvatuna lihavõttepühade hommikul.
Mähka seakere ja Moora mõisa röövimise lood.
Mähka Jaan tappis ära oma sea ja jättis seakere ööseks kuuri aampalgi külge rippuma. Öösel aga
ärkas Jaan üles. Teda hakkas kiusama mõte, et ehk on kass siiski osanud kusagilt uruaugust läbi kuuri
pugeda ja nosib nüüd liha kallal. Kassiga on nii, et kust pea läbi mahub, sealt ka kere järele venitab. Jaan
võttis laterna ja astus õuele. Kohe aga pani ta laterna maha ja kargas välkkiirelt puu taha. Ta oli jõudnud
märgata, et kuuri uks on lahti ja seal käib mingi askeldamine. Kohe kõmataski lask ja Jaani latern lendas
kildudeks. Jaan püüdis puu tagant kiigata, et mis mehed need seal kuuris ometi on. Üks meestest tõmbas
suitsule tuld ja Jaan tundis ära: Kiita Jaani Juks. Kui silmad pimedusega harjusid, tegi ta kindlaks ka veel
teised mehed: Kiita Mihkel, Vetka Villem, Nikolai Rogov, Kübara Juks. Mehi oli kokku seitse. Kui röövlid
seaga Viru-Jaagupi poole kadusid, läks Jaan naabri juurde aru pidama, et mida nüüd ette võtta. Hommikul
ruttas ta vallamajja. Krepka Madise poeg Johannes oli parajasti seal. Tema kutsus miilitsad ja koos mindi
Kiitale. Rehe all leiti võõrast vara rohkemal hulgal. Aavakannu lambavillad aga oli perenaine Ann juba oma
villadega segi pannud. Loopis villu kotist välja: “See peotäis on minu, see aga Aavakannu, see minu, see
Aavakannu…”.
Kodukaitse
Kirikuõpetaja Hoffmanni algatusel seati küladesse ööpäevane miilitsavalve. Vallamaja ja Voore
“tsentraali” valvamine oli tasuline; viimast pidi valvama tsentraalipidaja Klammer ise 20-rublase kuutasuga
valla arvel. Külades tuli igal öösel küüthobustel pidada valvet kolmel mehel. Arukülas vastutas valve eest
Karl Saar. Miilitsaväe ülemaks valiti Martin Reite ja tema abiks Anna Vaasmann. (Pärast Teist maailmasõda
leiti Anna Vaasmann oma kodust tapetuna).
Reite ei oleks sugugi tahtnud miilitsaväe ülemaks olla. Relvi peaaegu polnud ja kusagilt neid saada
ka ei olnud. Rahvas aga ei nõustunud tema vabastamisega. Tema ülesandeks oli käia hobusega ööseti
miilitsavalvet revideerimas.
Röövlid käisid ka Moora mõisas. Moora mõisa rööviloost tegi Matiisna Jaan pika laulu.
Moora mõisa röövimise laul.
Jaan Mathiesen
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Et kuulge laulu, mis on uus
ja mis on sündind jürikuus!
Ai-ruli-rali-pomm, ai-ruli-rali- pomm
ja mis on sündind jürikuus.
Need Mütsi Mart ja Kiita Jaan,
nad võtsid aru pidada
ai-ruli-rali-pomm, ai-ruli-rali-pomm
nad võtsid aru pidada.
Sest ajalugu niisuke,
et varandust peab jagama.
Ai-ruli-rali-pomm, ai ruli-rali-pomm
et varandust peab jagama.
Said jutud kokku räägitud
ja pojad teele saadetud
Ai-ruli-rali-pomm, ai-ruli-rali-pomm
ja pojad teele saadetud.
Nüüd pojad tee peal tõttavad
ja Moora poole ruttavad
Ai-ruli-rali-pomm, ai-ruli-rali-pomm
ja Moora poole ruttavad.
Seal valitseja ukse all
sai kinni peetud raginal
Ai-ruli-rali-pomm, ai-ruli-rali-pomm
sai kinni peetud raginal
Siis Moora mõisa rünnati
ja proua lõksu tõmmati
Ai-ruli-rali-pomm, ai-ruli-rali-pomm
ja proua lõksu tõmmati.
Läks valitsejal täbarast
Ta seoti särgi räbalast
Ai-ruli-rali-pomm, ai-ruli-rali pomm,
ta seoti särgiräbalast.
………………………………
………………………………
Seal armuasjad rutuga
said tehtud suure nutuga
Ai-ruli-rali-pomm, ai-ruli-rali-pomm
said tehtud suure nutuga.
Siis röövel kulda märkas ka
seal proua sõrmes korraga.
Ai-ruli-rali-pomm, ai-ruli-rali-pomm
seal proua sõrmes korraga.
Lõi hambad sisse, kostis raks
pool sõrme suus, käes sõrmus paks.
Ai-ruli-rali-pomm, ai-ruli-rali-pomm
pool sõrme suus, käes sõrmus paks.
Nüüd viinakeldrit rammiti
ja valitsejat pinniti.
Ai-ruli-rali-pomm, ai-ruli-rali-pomm
ja valitsejat pinniti.
“Ei napsust viinast meie saa,
vaid tahme aami korraga!”
Ai-ruli-rali-pomm, ai-ruli-rali-pomm
vaid tahme aami korraga!
Lõid palved lahti moonakad:
“Ei saa me viina lubada!
Ai-ruli-rali-pomm, ai-ruli-rali-pomm
ei saa me viina lubada.
Sest kõik on kinni plommitud
ja linnas üles kirjutud.”
Ai-ruli-rali-pomm, ai-ruli-rali-pomm
ja linnas üles kirjutud.
Siis Moora mõisa varandus
sai ree peale tassitud.
Ai-ruli-rali-pomm, ai-ruli-rali-pomm
sai ree peale tassitud.
Ja Kiita õues rehe all
läks lahti jagamise trall.
Ai-ruli-lali-pomm, ai ruli-rali-pomm
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läks lahti jagamise trall…
………………………….
………. Kübara Mardil oli jäme bassihääl. Ta ei olnud jagamisel saadud osaga rahul. Matiisna Jaan paneb kirja:
Siis Mütsi Mart see mürtsatas
Ja hirmsal viisil tortsatas:
“Kas minu poeg ei ole mees?
Ta käib ju röövlisalga ees!”
Peale pikka jagamist
küll palju oli magamist!
Ai-ruli-rali-pomm, ai-ruli-rali-pomm
küll palju oli magamist!

Röövlite karistamine
Röövlite kamp küll arreteeriti, aga sõja- ja segaste aegade tõttu õiget kohut ei olnud. Inimesed kutsuti
kokku vallamaja juurde omakohut pidama.
Mähka Jaan, kelle süda oli kõvasti täis oma sea pärast, astus vallamaja puuriida juurde, valis sealt
toeka halu ja käskis kartseri ukse avada, sest et tema oma käega tahtvat kõik need röövlid teise ilma saata.
Aga Krepka Johannes ei lubanud seda. Otsustati nii, et mehed tuuakse kartserist välja ükshaaval, seotakse
pingi külge kinni ja siis igaüks annab röövlile niimitu hoopi, kuipalju kahju ta arvab end kannatanud olevat.
Aga surnuks peksta ühtegi neist ei tohi!
Mähka Jaan võttis siis püssi puhastamise sompli, keeras rätiku selle otsa ümber, et paremini peos
püsiks ja asus Kiita Juksi nüpeldama. Juba esimeste hoopide järele tuiskas veri läbi aluspükste. Kõva peksja
oli ka Laasbergi Jaan, sest ta oli oma silmaga näinud, kui vaeseomaks oli taotud Aavakannu Jaan. Rahvast
oli palju kokku tulnud, ka Moorast ja Rahklast. Peksti keppide ja kasevitstega. Moora mehed vihtusid
härjakaradega. Kõige rohkem peksta saigi Kiita Juks. Tema oli ka selles vägistamise-asjas peasüüdlane.
Kardeti, et talle ei jäägi hing enam sisse. Kui kõik olid peksmisest väsinud, lubati karistatuil koju minna oma
haavu tohterdama. Keegi neist peksu tagajärel siiski ära ei surnud.
Karistussalgad
Marie Koplik:
“Karistussalgad käisid ringi ja härrad nendega ühes. Kõigilt võõrastelt nõutud nimesid ja küsitud kõigilt, kes
vallas liikusid, kas tal püssi on. Elektrilambiga, mis sel ajal oli ikka kole uudisasi, vaadati igasse nurka. Kütis
oli küll vaikne, aga Küti Stackelberg olnud Muuga härraga Tartumaal, kus lasknud maha 75 inimest, nii nad
kõnelenud ise. Oma jutu järele olnud neil kahest mehest kahju, sest ühel neist jäänud ristimata laps, teisel
kuus last maha.”
Jüri Hanser:
“Okupatsiooni järele balti pataljoni poolt lasti kolm meest 1917.a. agaramatest tegelastest Narva taga
maha: Karl Kroonfeldt, Johannes Rospus ja Ado Nirgi. Jüri Juhkam olla nende peale kaevanud. Jüri Juhkam
lasti jälle hiljem kättemaksuks punaste poolt maha. Roela mõisa metsa lasti sakslaste tulekul ka kolm meest
maha, aga need ei olnud kohapealsed elanikud, vaid kusagilt kaasa toodud. Laibad maeti salaja, parun olla
metsavahil käskinud seda salaja teha ja saladuses hoida.”
Kõige raskem karistus
Kiita Jaan oli röövsaagi jagamisel osanud kõrvale panna Moora mõisaproua kuldehete karbi. Kui
Jaani tütar Leena Kübara Juhaniga abiellus, andis isa talle need ehted kaasavaraks. Leena teadis ehete
päritolu ega julgenud neid kandma hakata. Ta varjas neid isegi oma mehe eest. Viimaks jõudis otsusele, et
läheb ja peab isaga nõu, mida ehetega peale hakata. Ehted olid tal peidus aidas ühe viljakoti suus. Aga
juhtus nii, et samal päeval, kui Leena oli isa juurde läinud, tulid avinurmikud oma puunõusid pakkuma.
Leena mees vahetas koti vilja vastu ühe tünni, aga andis ära just selle koti, mille sees olid ehted. Leena tuli
koju, leidis, et kott ehetega on läinud ja ehmus sellest niivõrd, et suri.
Avinurmik aga, kui vilja veskikolusse kallas, leidis kulla. Ta tuli Kübarale ja tõi ehted ära. Ehmus
kangesti, kui kuulis, et perenaist polegi enam elavate kirjas.
Leena isa suur habe muutus tütre surma järel lumivalgeks. Ta hakkas nüüd hoolega kirikus käima,
kuid alati tuli ta sealt pahatujulisena. Pojapoeg märkas, et vanaisa on kirikust tulles tige ja temas süvenes
arvamus, et kirikus on paha olla. Pastor Arthur Hoffmannil oli kombeks rahva patte kõvasti ja avalikult
noomida.
Järellugu:
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Ükski neist nuhelduist enam seadusega pahuksisse ei läinud. Kuid veel palju hiljem, juba
kuuekümnendatel aastatel, kui Kiita Mihkel Viru-Jaagupi sovhoosi töökoja õuel kurjustades häält tõstis,
torkas talle keegi öelda:
“Mis sa siin kisendad! Mine Moora mõisa õuele ja karju seal!”
“Mis siin Moora mõisaga tegemist?” küsis sovhoosi direktor Rebane, astudes lähemale. Talle
sosistati midagi kõrva. Mihkel aga pööras pea kõrvale.
Kiita Juks abiellus väga uskliku naisega ja hakkas lõpuks ise ka palvemajas käima. Oli nõukogude
võimu aeg. Ega sel ajal esialgu niisugust ajalehte ei ilmunudki, milles oleks puudunud rubriik usu ja usklike
üle irvitamiseks. Kiita Juks aga, ta oli siis juba vana ja oma laste poolt Voore vanadekodusse hooldusele
antud, tõusis igakord enne ühislauda sööma asumist püsti ja luges pühalikul häälel:
“Nüüd hakkan mina sööma.
Too Püha Sõna meelde,
Mil kombel Jeesuke
On jüngritega söönud!
Et Ta nii kurvaks saanud
Ja oma surmast rääkis neil.
Aamen.”

Vanakesed istusid, käed ristis – see oli nende hingekosutav ühispalve. Ühelgi tegevvaimulikul
nõukogude ajal vanadekodusse palvetundi pidama luba minna ei olnud. Seaduse järgi oleks nagu pidanud
lubatama, kuid see seadus ei olnud tegelikkuses rakendatav.

Enamlaste võimutsemisest.

24.veebruaril 1918, päev enne Saksa okupatsioonivägede jõudmist Tallinna, kuulutas Ajutine
valitsus Eesti iseseisvaks. Sellega oli siis öeldud, et Eesti ei võta enam osa Vene-Saksa sõjast. Saksa
okupatsioonivõimud aga Eesti iseseisvust ei tunnistanud.
Nemad kavatsesid Eestist teha Balti hertsogiriigi ja liita see Saksamaaga. Sama aasta novembrikuus aga
algas Saksamaal revolutsioon, saksa väed tõmbusid tagasi ja uuesti alustas Punaarmee pealetungi Eestile.
16.detsembril 1918 langes Rakvere punaste kätte. Kiires korras asuti looma uut maailmakorda.
Ajutiselt, kuni Tallinna langemiseni, nimetati Rakvere Eesti Töörahva Nõukogude Vabariigi pealinnaks.
Kiiremas korras natsionaliseeriti kõik ärid ja kuulutati need töörahva omandiks. Oli adventaeg, kuid jõulude
pühitsemine keelati ära. Punane on protestivärv, protest kõige vastu, mida punaste tulekuni pühaks oli
peetud. See oli kohutav aastavahetus. Punastele oli kõik selge – keda ellu jätta, keda maha tappa.
Juuli Nielmann :
“Enamlased tulid paar nädalat enne jõule. Kirikuõpetaja ja vallavalitsus olid põgenenud vallaraamatutega
Tallinna.“
Jaagup Kask:
“Enamlased tulid suure lärmiga.”
Ida Vakker:
“Punased ajasid kohe mehed vallamajja kokku, kus nad rahvale kõnesid pidanud. Kes neile vastu tahtnud
hakata või kuidagi nende valitsusest halba juhtunud ütlema, see lubatud kohe maha lasta.”
Rakvere Maakonna Töörahva Nõukogu korraldusel peeti Küti vallas 6.jaan. 1919.a. valla laiendatud
Töörahva Nõukogu istung. Selle avas August Lossi. Tema oli esimene parteilane Küti vallas.
Esimesena võttis sõna Mart Laasberg. Ta selgitas, et teda on ette pandud Küti valla Töörahva
Saadikute Nõukogu Täitevkomitee esimeheks.
“Aga,” ta näitas sõrmega protokollija Rudolf Klammeri poole: “aasta tagasi tahtis seesama mees
minu siin vallasaalis
kotti ajada! See mees ei kõlba Küti valla täitevkomitee sekretäriks!”
Rudolf Klammeril hakkasid käed nii värisema, et ta ei saanud enam edasi protokollida ja palus luba
teha pliiatsiga mustandit. Seejärel pöördus Laasberg Gustav Ambose poole: “Ambos toitlustuskomisjoni
esimehena omastab vaestele inimestele määratud leivajahu!”
Gustav Ambos palus sõna. Ta selgitas pikalt-laialt, et selline süüdistus tema kohta on alusetu.
Vahepeal jõudis ka Klammer end koguda ja ütles: “Mina olin noor ega osanud õieti olukorrast aru saada.
Nüüd ma olen jõudnud selgusele, et töörahva revolutsiooniline valitsus on just see õige valitsus ja ma olen
kõigi oma võimetega asunud selle eest võitlema!”
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Mart Laasberg: ”Noh, siis võite esialgu oma koha peal edasi töötada!” Natukese aja pärast aga andis ta
Klammerile korralduse teha süüdistusettekanne Ambose kohta ja saata Ambos küüthobusega Rakvere
vanglasse. Seda Klammer ka tegi. August Lossi valiti uueks toitlustuskomisjoni esimeheks; asjaajajaks valiti
Jaan Koppel. Täitevkomitee liikme Jaan Sirtse asemele valiti liikmeks Aleksander Felder. August
Stromanni nimetas Mart
Laasberg täitevkomitee uueks sekretäriks. August oli ministeeriumikooli
haridusega.
Tõnu Täärfeldt:
“Kes punaseks tahtnud, see pidanud oma nime üles andma ja enne vastuvõtmist punaseks pidi järele
kuulatama, kas ta on ikka päris punane või on äraandja. Kes aga punane polnud või ka selleks saada pole
tahtnud, see pidanud trahvi maksma. Enne trahvi määramist läinud punased ära. Punastele polevat tohitud
vastu hakata, siis lubatud kohe maha kõmmutada. Köster Müllerbecki sunniti kirikus pilkeks laulma. Punased
lubasid kõikjalt puid maha võtta. Andsid sedeli, millega oli luba antud puid lõigata mõisa metsast, pargist või
ka aiast. Eks siis muidugi sahisenud saag ka mõisaparkides. ”
Lisette Kobin :
“Punased olid need kõige nurjatumad. Võtsid inimestelt loomi. Voorelt talupoeg Johannes Klammer võetud
punastele üheks liikmeks. Ta ise ei olnud punane. Klammer teadnud palju punaste asjadest. Ta kõnelenud
enne punaste äraminekut, et nad ära lähevad ja hobuseid hakkavad võtma. Inimesed teadnud siis hobused
ära peita.”
Tõnu Täärfeldt:
“Punased olid kole käredad. Tahtsid kõiki punasteks teha. Olid aga ainult kolm nädalat ega saanud oma
kava läbi viia.”
Pauline Nurk :
“Punastel olnud kirikus mustad mütsid, milledel punased tutid ees. Karjunud ikka: “Elagu Nõukogude
Venemaa ja nõukogude valitsus!” Suitsetanud ka kirikus.”
Rudolf Meier:
“Punaste valitsusel polnud rahva poolehoidu. Kui töörahva nõukogu valitud, siis ei leidunud sinna liikmeid.
Mina olin tol korral vallavanem ja mind tagandati kohe. Viimaks hakati nõukokku vägisi valima. Tallinnast
tulnud punakaartlased käsutasid vallarahva vallamajja kokku ja siis valiti nõukogu, kes hakkas kohe
mõisaid üle võtma. Mõisnikud olid põgenenud. Enamlased purustasid mõisates aknaid, uksi ja mööblit.”
Maria Lepik:
“Minu vend oli läinud vabatahtlikult eestlaste eest sõdima. Isa ja ema olid vanad. Punased panid minu kaks
õde venna pärast kolmeks päevaks vangi. Siis lastud lahti, kui tuli teade, et vend sai haavata ja on surnud.
Mõnele määratud poja sõjasolemise eest trahvi 3000 rubla. Enne trahviraha kättesaamist aga pidid punased
põgenema.”
Maria Treimann:
“Punased sundisid endi koosolekuil käima. Nad käisid ka taludes ringi ja küsisid ikka, et kelle poole hoitakse.
Üks peremees sõimanud, siis lubatud ta püsside vahel ära viia ja nikkelt anda. Enne aga läinud ise ära.
Minnes tahtnud hobuseid, aga mehed olid põgenenud hobustega metsa.”
Anna Kuusk:
“Enamlased korjasid vargad ja sulid ära. Arukülas olnud kaks sulast vargad. Nad võetud kinni ja viidud
Rakverre, kus maha lastud. 6.jaanuaril lastud Rakveres maha viimasesse ühishauda Aruküla Pae peremees
koos kahe pojaga viinaajamise ja varguse pärast. Paed ennast pole tahetud lasta, vaid naist, sest pojad
ütelnud, et ema käsib varastada. Mees läinud aga naise eest, arvanud, et jääb ikka elama. Pae pojad
varastasid ka meie sahvrist nahku. Klein oli Pae naaber. Viinaajamise pärast lasti tema ka ühes pojaga
Rakveres maha. Edasi olnud Arukülast kõik jõukamad peremehed üles kirjutatud ja surma mõistetud. Klein
ja Pae olid nad üles andnud. Teiste hulgas olid nad üles andnud ka Tiitsu peremehe. Öösel tuldud Tiitsut
tapma. Lastud püssiga aknast sisse, hoovi värav märgitud punasega. Laeng aga pole tabanud ja Tiitsu jäi
ellu. Ta läinud Laasbergi Jaani juurde, kes ta sugulane ja siis kuulnud, et Klein on ta üles andnud. Tiitsu
käinud Kleini juures varastatud asju otsimas, aga Klein lubanud ta lasta võlla tõmmata. Klein oli Laasbergi
Mardile kaevanud, et Tiitsu teeb kohalikku kaitseliitu. Tiitsu küll vabastati, sest temal polnud kaitseliiduga
tegemist, aga Kleinilt leiti salaviina ja ta lasti maha.”
Marie Soone:
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“Minu ema suri punaste ajal ära. Kuidagi ei saanud talle kirstu tuua. Linna ei julgenud hobusega minna, et
võetakse ära. Lasime siis kirstu teha külas, aga hobusega ei julgenud järele minna. Tõime kirstu koju kelgu
peal. Kirik oli punaste käes. Kantslist lehvinud lai lipp punasest riidest, millel valgete tähtedega kirjutatud:
“Elagu nõukogude valitsus!”
Anette Männik:
“Meie sulast Karla Martinsoni süüdistati varguses. Meie ei teadnud, kas sulane on varas. Poiss põgenes eest
ära, kui punased teda otsima tulid. Otsijad lubasid varjajad kohe tappa. Kui poiss teisel päeval tagasi tuli,
soovitasime tal vallamajja minna ja kõik südamelt ära rääkida, sest ega nii end varjata ikka ei saa. Poiss
läkski, aga võeti kinni, viidi Rakverre ja lasti maha. Mahalastavate nimekirjas olnud Koeraverest 9 meest,
jõukamad peremehed, aga need jäänud tapmata. Kütist olnud punane keegi Felder, kutsari poeg ja Injust
Mägi. Mõlemad kadusid Venemaale.”
Marie Nõgu:
“Punased tapsid minu venna. Ta oli kaitseliitlane ja tal oli püss. Pajusti vabadikekülas olid niisugused
mehed, kes andnud Laasbergi Mardile ülesse ja siis muudkui tapetud. Keegi metsavahi poeg August Horn
oli ülesandja. Tema hakkas siis, kui punased tulnud, punaste kampa. Ka minu meest tahetud maha lasta,
aga punaste valitsus lõppes enne ära.”
Ida Vakker:
“Punased võtnud kohe kinni Pajusti külast üliõpilase Hugo Langi ja Hugo Rannabergi, kes oli gorodskoi
lõpetanud Rakvere postiametnik, ka Pajustist pärit. Mõlemad mehed lastud maha. Veel võetud kinni
Gustav Soone, Mart Järv, ta poeg Eduard Järv, kes olnud kaitseliitlane ja Eduard Soone Karkuse külast ja
viidud Rakverre. Nende peale oli kaevanud August Horn, sest kunagi olevat Horn olnud tagaotsitav isik ja
eelmainitud mehed käinud Horni taga otsimas. Sellest tagaotsimisest oligi Horn nii vihaseks saanud, et
punaste ajal mehed surma tahtis saata. Kõik teised peale Järve Mardi lastudki maha. Järve Mart jäetud
esialgu sellepärast ellu, et ta olnud talitaja ja teda tahetud usutleda. Äkki tulnud punastel põgenemine ja nii
jäänudki Järve Mart ellu.”
Eeri Rammu:
“Pöögelmann käis Jaagupi kiriku kantslis kihutuskõnet pidamas. Pärast seda oli koolimajas pidu.
Sellel peol võeti Pajusti mehed kinni. Langi Hugo ja veel mitu meest. Nad lasti Palermo metsas maha.
Pool Kehala küla meestest ja Arukülast mitu meest.
Stromanni Mart
ja Ringi Kusti isa olnud ka
mahalastavate nimestikus. Eks need vanglad olid siis rahvast täis küll. Kelle peale aga kaevati, see vangi
pandi. Soone Eedi oli vangide linnaküütijaks. Ta lasti maha linnateel. Voorel Nurga talust lasti. Hommikul,
kui juba valgenema hakkas, nägi Nurga Ants, et oli oma väimehe ära tapnud.
Ma läksin pühapäeval kirikusse. Nägin, et Laasbergi Mart ronib kantslisse, punased püksid jalas!
Püksid olid tal tehtud kiriku altaritekist. Mina ikka võtsin pühakojas mütsi peast ära, aga Kuru Augusti isa
tuli meile ütlema:
” Po-po-poisid, pa-pange mü-mütsid pä-pä-pähe!” Tema oli kokutaja.”
Liine Männik:
“Mart Laasberg, ta on sündinud 1873.aastal, oli minu ema vend. Tema oli hästi hakkaja mees.
Õppis rätsepaks, aga käis isegi Ameerikas ära. Saatis sealt minu vennale Eduardile sada kuldrubla, et tulgu
poiss ka Ameerikasse. Eduard, tema on
sündinud1890.aastal, oli nutika peaga. Mart ütles meile, et kui
see poiss kooli panna, siis tema on nõus maksma poole koolirahast. Eduard Ameerikasse ei jõudnud, kuna
võeti Soomes kinni, sest paberid ei olnud korras. Mart tuli ise ka Ameerikast ära, siis kui kuulis, et
Venemaal on revolutsiooniks lahti läinud. Tema oli sel ajal, kui ta veel Peterburis elas, kommunistiks
hakanud. Punased panid Mardi Küti valla toitlustuskomissariks.
Mart oli õiglane inimene. Käskis minu emal, oma õel, vilja vallamajja ära tuua. Ema ütles, et meil
vilja ei ole. Mart ütles: “Kui me tuleme vaatama ja leiame vilja, siis saab sind kuuliga karistatud. “ Ei viinud
ema vilja vallamajja, sest vilja ei olnud; ainult seeme oli. Vilja pidi jagatama vaestele.”
Elfriede Stromann:
“Mart Laasberg oli igavene kuri mees. Tema tahtis kõik maha lasta, kes tema meelepärast ei olnud! ”
Tõnis Siil :
“Enamlased tõid hirmsa aja. Nad koostasid päris nimekirjad, keda pidi jälle ära tapetama. Perekonnad, kus
poeg või mees olid sõjas, otsustati kõik maha tappa.”
Iga mahalastava kohta pidi tribunali sekretär koostama põhjendatud otsuse; iga kohtumõistja nime
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taha aga kirjutama mehe ametinimetuse. Ühe kohtumõistja täpset ametit sekretär ei teadnud. See aga sai
pahaseks, et tema nimele ei järgnegi ametinimetust. Sekretär oli päris hädas. Kuna see mees alati
vahialuste taskud hoolikalt läbi otsis ja tühjaks tegi, kirjutaski sekretär tema ametinimetuseks: “Vangide
taskute tühjendaja”. Selle nimetusega olnud tribunali-kohtunik väga rahul.
Heela Männik:
“Kommunist Mart Laasberg elas Ristikülas, seal, kus Uueni Ain, aga teiselpool teed, vastu
mäge. Õunapuud peaksid seal veel alles olema. Kui punased võimule said, käis Mart Viru-Jaagupi kirikus
jutlust pidamas, müts peas ja suits suus. Noh, eks ta tegi, jah, seda kihutustööd punastele. Ega ta
kellelegi halba teha ei tahtnud, aga muidu oli tulipunane nagu elajas. Rääkis, et kui tema sureb, siis tuleb
teda ka punases puusärgis maha matta. Hiljem, Venemaal, oli naisele öelnud, et: “Ärge te mind küll
punases puusärgis matma hakake! Matke ikka nii nagu teisi inimesi maetakse!” Selle kommunismivaimu sai
ta 1905 aastal, siis kui oli Peterburis rätsepaks. Sealt ta läkski Ameerikasse, sest tookord jäi see
revolutsiooni tegemine pooleli. Mart kutsus naise ja kolm tütart Ameerikasse järele Seal sündis neile poeg
ka. See naine suri tal Ameerikas tiisikusse. Mart leidis sealt teise naise, ka eestlase. Kui revolutsiooniga
alustati, tulid nad Ameerikast tagasi. Poeg käis siis juba algkoolis. Lastel oli inglise keel nii selge, et tütred
õpetasid eesti valitsuse ajal Tallinnas inglise keelt.”
Rakvere Palermo metsas toimetati mahalaskmisi kolmel korral: 29.detsembril 1918, õhtul;
6.jaanuaril 1919 ja 10.jaanuaril 1919. Kõige metsikum oli just see viimane enne enamlaste põgenemist.
Laekverest pärit Emilie Kullasepp jooksnud Rakveres oma tuttava Natalie Kruusmanni juurde, see
oli 10.jaanuari pärastlõunal, ja rääkis, et vange hakatakse hukkama, aga raha eest on võimalik neid välja
osta. 200 – 20000 rubla trahvi, eelistatavalt tsaari-rahas või mahalaskmine. Vähema summaga lepiti sel
juhul, kui raha kohe kätte saadi. Naised otsisid kiiresti kokku oma sõrmused, hõbelusikad ja muud
väärtasjad ning kiirustasid vanglasse. Aga vangla oli juba tühi. Vangid olid viidud tapmisele. Palermo poolt
kuuldus laske ja karjeid. Kohkunud naised jooksid koju tagasi. Kruusmann ahastas, et ehk on tema
mehevend Peets siiski kuidagi haavatuna ellu jäänud ja ruttas jälle tänavale. Hakkas juba pimenema. Talle
tulid vastu kaks eesti-enamlast.Üks neist ütles teisele:
“Kuradi kahju oli Peetsist. Me olime koolivennad. Ta nii haledasti palus. Aga nägid ise, et mis me seal
teha saime!”
Hirmunud naine jooksis jäi koju tagasi. Järgmisel hommikul läksid naised kahekesi ikkagi
Palermosse. Vaatepilt oli kohutav. Hauale oli pisut mulda aetud, aga hukatute käed-jalad paistsid. Äkki
märkasid nad jälgede järgi lumel, et keegi oli ometi hauast välja roomanud. Jäljed viisid lähedalasuva kase
juurde. Seal ta lamaski, Laekvere mees Rudolf Peets. Kuid ta oli juba surnud. Arstlikul läbivaatusel selgus,
et mehel olid jalaluud katki löödud, samuti käte ja sõrmede luud. Kuulid olid teda riivanud kaelast ja küljest,
kuid kumbki neist ei olnud surmav.
Rakvere vangla kõiki kinnipeetavaid ei mahutanud. Muist olid Mõdriku mõisa keldris.
Mahalaskmiseks seal kutsuti esmalt välja mölder Tõnu Tiitso, tööstur Rets ja kaitseliitlane Tiinas Miila
külast.
Kui keldrisse kinni jäetud kuulsid pauke ja aru said, et tapetakse, asusid nad ründama keldri ust, et
põgeneda.Aga keldri uks ei olnudki lukus. Enam pikalt mõtlema ei jäetud, mehed kadusid kiiresti.
Mahalastute purustatud laibad leiti tääkidega läbitorgituina Mõdriku mõisa taguse pargi teerajalt.
10.jaanuaril 1919 kandus majast majja ja talust tallu teade: “Valged tulevad!”. Rakvere
punakomissarid Stein ja Sandberg kiirustasid kokkukraabitud kraami jaoks küüthobuseid otsima.
11.jaanuari hommikul otsustasid osa küüti nõutud külameestest, kes Rakvere kaubajaama juurde
olid kokkuaetud, põgeneda. Äkki panid nad jooksu igaüks oma hobuse juurde ja enne kui punavägi end
koguda jõudis, kihutas umbes sadakond küüdimeest mööda linna laiali. Teistel tuli paigale jääda.
Punaväe esialgne korrapärane taganemine muutus kiiresti paaniliseks põgenemiseks. Teeäärde
jäävais taludes sunniti hobuseid ette rakendama ja peremeest küüti tulema.
Tõnu Horn:
“Punased oma põgenemise aegu nõudsid, et pangu ma hobune ette ja võtku kolme päeva moon kaasa. Nii
tegingi. Esiteks läksime Rakverre, kus lasti kaupmeeste kraami aitadest vaksali vedada. Nahku tuli
pargivabrikust ka vedada. Rakveres olime päev ja öö, sealt sõitsime Haljalasse, kus olime ööd. Edasi
läksime Varudisse, kus jälle ööbisime. Kogu aeg oli kraam peal. Läksime nii kuni Jamburgi. Seal anti
küütijaile povestkad ja lasti lahti, et minge, kuhu tahate, ise läksid punased Pihkva. Jõudsime suure vaevaga
Eestimaale tagasi. Vinni külast oli kaheksa meest küüdis.”
Kõigil küüdimeestel sugugi nii hästi ei läinud: kui paar kilomeetrit sõidetud, siis virutati peremehele
püssiga hoop vastu rindu, tõugati ta reelt, haarati ohjad oma kätte ja kihutati edasi.
Tõnis Siil:
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“Enamlaste minek tuli õnneks väga ruttu. Kui valgekaardi tulekust oli juba teateid, hakkasid
kohalikud elanikud enne valgekaardi kohalejõudmist punaseid taga ajama. Reedel, 13.jaanuaril, punased
põgenesid. Esmaspäeval tulid eesti väed.“

“Vabadustemaa”

Üle piiri imbus Eestisse teateid, et pole seal Venemaal ühtigi „vabadust, vendlust ja võrdsust“ nagu
eesti kommunistid hingestatult kinnitasid. Päris uskumatuid jutte räägiti: “Pea igas asutuses on tööl keegi,
kellel oma tööülesannete täitmiseks aega ei jäägi, aga keda sellegipärast vallandada ei riskita. Käib selline
tüüp ühe juurest teise juurde ja küsitleb: “Mis uudist? On keegi sulle liiga ka teinud?… “ Hakkab talle kõrvu
midagi kahtlast, siis lööb nuuskuri nägu särama: “Kirjutame kaebekirja!” “Ah ei!” puikleb teine vastu.”Ma
ainult kuulsin seda kõrvalt. See võib ka mitte tõsi olla!” “Ah et tahad surnuks vaikida? Ah et ei taha
rahvavaenlast üles anda?” Teine on vastu seina surutud. Ta on valmis igale paberile alla kirjutama ja
väriseb juba mõtte juures, et äkki tõstatakse kaebus tema kohta.”
Sellistele kuuldustele aga panid eesti vaprad ideelised ägedalt vastu: „See on kodanlaste
valepropaganda!“
Küllaltki paljudele tundus, et seal teiselpool piiri on see tõeline vabadustemaa. Kes kuidagi eesti riigi
seadustega pahuksisse sattus, see karistuse eest üle piiri lipsata püüdis. Isegi teismelised poisinatid kadusid
taadi püksirihma hirmul piiri taha ja kadunuks nad ka jäid.
Heela Männik:
“Kui punased läksid, asus ka Mart Laasberg hobusega Venemaa poole teele. Noor hobune oli. Ei
jõudnud Mart Ouduvasse, sest hobune jäi peataudi ja keeras teelt kõrvale, Kaarepera kiriku õuele. Mitte
sammugi enam edasi astuda ei tahtnud. Mart läks naise vanemate koju Jõgeva taha ja elas seal mitu
aastat. Hea, et ta kodust kaugemal oli, sest praost Hoffmann käis tema peale kaebamas. Hoffmannil
muidugi selleks põhjust oli. Aga eesti valitsus ei hakanud pärast kõiki neid asju enam nii kangesti taga
ajama.
Mart mitte seda Venemaale mineku mõtet maha jätta ei tahtnud. Justkui oleks teda seal mingi
paradiis ees ootamas! Hakkasid Eduardiga minema, jalgsi, salaja, Narva metsadest läbi. Piiril oli tihe
traataed. Eduard tõstis puuga aia üles ja Mart puges alt läbi. Küll ta olnud siis rõõmus, kui läbi sai. Hüüdis:
“Aitäh, Eduard!” “Kuss-kuss!” sosistas Eduard, “mina olen ju esialgu ikka veel siinpool traati!” Eduard ise ei
läinudki Venemaale. Aga jälile saadi, et ta oli traataia juures käinud. Põgenemisele kaasaaitamise eest
määrati talle 2000 marka trahvi.
Mart Laasberg kutsus ka naise Venemaale järele. Imekombel juhtunud nad Leningradi linna
uulitsal kohtuma. 1938.aastal, jaanuaris, jõudis Nõukogude Venemaalt Eestisse sugulastele kiri: “Ärge
meile enam kirjutage, sest Eestist kirju saada on meie jaoks hädaohtlik! “ Lapsed olid Eestis. Poiss käis
Männikult Roela koolis. Siis millegipärast hakkas Mart nõudma
poissi ka järele. Poeg oli tal alles
alaealine, 14. aastane. Nelja aasta pärast sai Mardi poeg Siberi vangilaagris õnnetult surma. Jäänud
metsatööl puu alla. Hästi Venemaal Mardil küll ei läinud. Tema osutus Kremli kommunistide jaoks liiga
kommunistlikuks.“

Mitte ei teadnud, kus see õigus on!

Ülo Mehinurm:
:
“Mina olin 18-aastane noormees, kui need segased sõjaajad tulid. Või siis oskasid sa seda mõista,
mida pidid tegema või kelle poole hoidma!
Kui olin veel pisike kollaste lokkis juustega poisike, sõitsid mu isa ja ema linna jõulukinke ostma. Isa
oli siis Karula mõisas kutsariks ja ema oli mõisalaudas lüpsja. Meid, kolme last, pidi valvama kärner
Madibergi õde. Aga see tüdruk, selle asemel, et meil silma peal pidada, läks kaevule vett tooma ja jäi sinna
poistega kekutama. Meie soojendasime endid pliidisuu juures, sest akna vahelt puhus külma tuult sisse.
Minul läksid riided põlema. Õde haaras kiigust teki, pani selle mulle ümber ja katsus tuld nõnda ära
kustutada. Aga tuli jäi teki sisse hõõguma. Kisendasin meeletult. Ema tuligi koju, tahtis mind sülle võtta, aga
minestas ära - laps on söeks põlenud! Mind viidi Rakverre tohter Schrõpeli juurde, Vene tänava haiglasse.
Kui arst teki lahti harutas, kukkus minu põlenud kõrv põrandale. Ema varises kiljudes sinnasamasse, nuttis
ja palus Jumalalt abi. Ta oli nii suures meeleheites, et arst ütles: “See ema sureb ennem kui see laps!” .
Küll ma sain nutta ja kisendada. Valu oli kole. Põlemise tagajärjed olid ikkagi väga rasked. Ema rääkis, et
mul tõusnud palavik 41,3. peale Kolme nädala pärast aga võis isa viia meid juba haiglast koju. Ta oli
hobustele sel tähtsal puhul kellad kaela sidunud. Need helisesid, kui hobused kappasid ja lumi lendles. Aga
hiljemgi, kui apteegist mööda sõitsin ja rohu lõhna tundsin, pugesin ma ikka ema varju.
Karula mõisast läks isa Kunda tsemendivabriku direktori kutsariks. Kundas hakkasime meie
kolmekesi kõik koolis käima, aga teised lapsed naersid alati mind mu ärapõlenud kõrvade pärast. Kool oli
viie-klassiline ja teda nimetati ministeeriumikooliks. Õde ja vend lõpetasid selle kooli kiitusega ja mina
lõpetasin ka kuidagi nende abil. Isa ei tahtnud enam kutsari-ametit pidada, ta katsetas Essus tuuleveski
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möldrina. Tuuleveskiga on nii, et kui ikka tuult ei ole, siis võid passida mitu päeva, enne kui tiivad keerlema
ja kivid kolisema hakkavad. Hommikul on ehk küll kuulda, et mets kohiseb ja esimene veskiline ongi kohal.
Vili kallatakse kolusse. Siis aga jääb kivide kolisemine aina laisemaks. Puudel ei liigu enam oksadki.Justkui
sureva looma viimase jõuga teevad tiivad õhus tiire, lõpuks seiskuvad päriselt. Veskiline on turris ja tige.
Lubab edaspidi hakata mootoriga veskis jahvatamas käima.
Minu vanemad otsustasid Narva elama minna. Isa sai Narva veskisse möldriks. See oli mootoriga
veski. Õde ja vend leidsid ka endile tööd, Kreenholmis. Minul oli ilma kõrvadeta, põlenud näo ja vigase
käega raske tööd leida. Sain lõpuks Bahheli limonaaditehasesse villijaks. Bahhel aga tegi oma tehases
koondamisi ja mind vallandati. Siis sain tööle õlletehasesse. Jällegi tuli koondamine ja mind, viimasena
töölevõetut, lasti muidugi lahti. Ma olin raskes seisukorras ja hakkasin Jumalalt abi paluma. Tuli südamesse,
et mine teisele poole Narva jõge Kalevi manufaktuuri. Arst küsis: ”Kas oled terve?” “Terve!” vastasin mina,
oma vasakut pöialt varjates. Vormistatigi tööle. Toitlustus oli vabriku poolt, mis palgast maha arvestati.
Vabriku sööklas iga laudkond valis endale lauavanema. Liha oli väikesteks tükkideks lõigatuna laua
keskel taldrikul. Laudkond, kahvlid käes, jälgis, millal lauavanem oma lusika tõstis. Kui ta sellega vastu
lauda plaksatas, lõi laudkond oma kahvlid lihataldrikusse. Midagi sealt kahvli otsa hakkas igale.
Jällegi tehti vabrikus koondamisi. Ingerlasest meister oleks minu meeleldi tööle edasi jätnud, kuid
juhtkond ikkagi vallandas, osalt ka sellepärast, et mul tuli aeg luterlikku leeri minna. Leeritunnid toimusid
küll õhtuti, kolm nädalat järgimööda. Aga vabrikus tööd ka parajasti ei leidunud.
Pärast leeri sain tööd Zinovjevi rauatehasesse. Valmistasime puurmasina peal miinidele propkasid.
Mina olin treiali abiliseks. Aga kui materjal otsa sai, siis jällegi mind vallandati.
Siis kuulutati, et keiser on kukutatud. Rahvas liikus rongkäikudes mööda tänavaid ja laulis: “Kauem
me raudu kanda ei taha…”. Meid, tööta töölisi, oli linnas palju. Meile öeldi: “Minge, võtke enestele relvad
kroonumeestelt, politseilt ja uulitsavõmmidelt!”
Tuli Kerenski valitsus. Minust sai miilits. Siis aga levis teade, et Kerenski valitsus on liiga nõrk,
temast pole midagi. On tarvis hakata Lenini järele käima. Anvelt käis meid veenmas. Tema oli hea
kõnemees. Minule suruti proklamatsioonid pihku ja kästi need mööda linna laiali laotada. Enamlased panid
Pataka Mari tribunali esimeheks. Tema oli ühe käega, aga väga ilusa näoga libu. Tema mõistis palju
inimesi surma.
See oli üks väga segane aeg. Nende proklamatsioonide pärast võttis üks vene ratsamees mind
kinni, viis linna raatusesse, tahtis kohtu alla anda. Aga et üliõpilane Treufeldt astus minu kaitseks välja, siis
mind lasti vabaks. Mitte ma ei osanud sellest aru saada, kelle poole peab hoidma! Valged rääkisid
lahkulöömisest Venemaast, lubasid mõisad ära tükeldada ja igale oma talu anda. Mina põgenesin Narvast
ära. Läksin jalgsi Jõhvi. Pähklamäelt tulistati mind, aga pihta ei saadud. Jõhvis oli nälg. Maa oli külmetanud,
ei saanud kuhjast kartuleid kätte. Jäin Jõhvi jaamahoones magama. Kui üles ärkasin, olin sisse piiratud.
Mind arreteeriti. Arreteerijaiks olid valgekaartlased. Ütlesin neile, et mina tulin Jõhvi jahu ostma. Kuna minu
juurest sõjariistu ei leitud, siis lasti
ikka vabaks. Käisin jalgsi kolm päeva, kuni jõudsin jälle Narva.
Koputasin. Ema tegi ukse lahti. Pani kohe mind vanni, sest kõik mu riided olid täisid täis. Seejärel
mobiliseeriti mind eesti sõjaväkke. Suured lahingud olid Narva taga Luuga jõe ääres. Minu vend Artur oli
kuulipildujate komando ülema abi. Ta sai jalast haavata. Punased piirasid nad sisse ja Artur tapeti täägiga.
Mu vanemad tulid Narvast ära Kulinale. Pärast läksid Väike-Maarjasse Koonu külla. Läksin sinna
minagi. Kulinalt võtsin endale naise – Enniko Alviine. Tema ema oli abielus oma tädipoja Mihkel
Meilbaumiga. Minu ema oli Mihkli õde. Aga Alviine ei olnud Mihkli tütar, vaid oli sündinud ühe Liivaküla
poisiga. Riigikogu liige Loorents oli ka minu pulmas, sest minu ema on sündinud Loorents.
Mulle oli väga südame järgi Madis Rebase koht Kulinal. 1939.aastal ostsin selle ära. Maksin 3844
krooni. Istutasin sinna suure õunapuuaia ja ehitasin kõrge heinaküüni, et ikka kuue lehma heinad sisse ära
mahuksid. Tahtsin korraliku talu luua. Alviine oli mul tubli perenaine. Aga kõigest sellest ettevõtmisest ei
tulnud midagi välja, kolhoos võttis kõik.”

Sakslasi me ei taha!

Pastor Hoffmann kurtis vallamajas, et terve pastoraat on otsast otsani ära lagastatud ja tühjaks
tassitud, voodipesust taskurätikuteni välja; laudast on ära viidud lehm, mullikas ja loomatoit; sahvrist on
kadunud tünn hapukapsaid; kirikust on röövitud punane altaritekk ja kuus pudelit kirikuveini. Pastor Arthur
Hoffmann oli rahvuselt sakslane. Sakslaste tulekul majutas ta pastoraati korterisse saksa ohvitserid.
Hoffmanni tütred keerlesid sakslaste ümber ja musitasid nende hobuseid.
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Tõnis Siil:
“Esimesed landesveri sakslased tulid veebruaris. Kulinal peeti parajasti laata. Inimesed, kellel paremad
hobused olid, läksid kiiresti laadalt ära, sest liikus kuuldusi, et hobused võetavat ära. Ma pidasin veskit Kütis
ja Kulinal. Sakslased tulid Kütti ja võtsid vilja ära. Ma saatsin kiiresti sõna oma Kulina veskilistele, et nad
ruttu koju läheksid. Nad olid siis kohe putku pannud, aga paar koormat vilja olid sakslased tee peal ikka kätte
saanud. Ei seda küsitud, kas inimesel koju vilja jäi või ei.”
Toomas Villo:
“Sakslased olid väga uhked mehed. Nende sõjaväelased nõudsid kohe endile elamiseks ruume ja
seadsid need omamoodi sisse. Söögiks küsisid ikka “muni” ja “spekki”. Mõnikord andsid selle eest raha ka.”
Arukülast Tõnso Gustav tõstis kiriku juures saksa sõjaväelasi nähes mõlemad käed ja lausus
õnnistaval häälel:
“Seitsesada aastat oleme meie teid teeninud ja tahame seda ka edaspidi ustavalt teha!”
Teised külamehed aga urisesid Tõnsole:
“Ära sa, kurivaim, meid luba! Ole ise ori, kui tahad, aga meie saksu orjama ei hakka!”
Hoffmann läks üles kantslisse ja alustas kõlaval häälel laulu:
“Au, kiitus olgu Jumalal,
suur rahupõlv on taeva all!
Kõik vaev on otsa saanud…”
Rahvas all aga laulis, just nagu kokkuräägitult:
“Sind, Isa, austame ja palume sult abi….”
Gustav Vilu:
“Sakslased võtsid kõige paremad hobused ära. Käskisid peremehel oma hobused tallist välja viia ja panid
omad asemele. Veskil käimisega oli päris tegu. Komandant andis normitseki ja tuuleveskile ei tohtinud üldse
minna.”
Leena Kala:
“Meie talust viisid sakslased ära kaks pulli ja võtsid sealiha, kõik ilma maksuta. Kui ei tahtnud anda, siis
ähvardasid maha lasta.”
Jaagup Kask:
“Mina oskasin saksa keelt, seepärast sain sakslastega hästi läbi. Vahel nad andsid mulle oma hobuseid ka
talutöö tegemiseks. Muidu nad küll suuremad asjad mehed ei olnud.”
Hindrek Kala:
“Sakslaste ajal ei saanud sugugi turul käia. Teel võeti kaup käest ära. Valitsuse poolt kirjutati ka üles, kui
palju on kellelgi varandust. Mis nende meelest oli ülearune, see võeti ära ja viidi ei-tea-kuhu.”
Johannes Steinberg:
“Sakslased panid kohe küladele saksa nimed. Ei teadnudki enam, kus sa elad. Tegid maa oma
Saksamaaks.”
Jüri Koplik:
“Sakslaste tulek ei meeldinud küll kellelegi. Nad olid ikka ühed armuheitmatud inimesed. Ajasid talu loomad
õuele, et pane, kuhu tahad ja viisid oma hobused talli.”
Miina Preem:
“Sakslaste tulekuga läks asi õige hulluks. Enne veel arvati, et sakslased ehk toovad rahu majja, aga ei
kedagi. Nad olid palju hullemad kui vene röövsõdurid. Sai kohe Jumalat palutud, et sakslastest lahti saaks.”
Kai Kala:
“Häda oli vihavaenlastega. Need juhatasid sakslastele kraami peiduurkad kätte ja sakslased siis muudkui
kandsid minema. Kui mõnel oli laps Rakveres koolis või muidu taheti turule minna, siis surgu või laps linna
nälga,
aga
sakslased
võtsid
tee
peal
kõik
vankrist
ära.”
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Gustav Preem:
“Meie koer oli õuel lahti. Sakslased tahtsid ta maha lasta, sest koeri nad kartsid hirmsasti.”
Liisa Kampmann:
“Meie talust viidi mõisa ära nii suur koorem rukkeid, et hobune ei jõudnud seda õuelt välja tõmmata.
Soldatid, püssid püsti käes, lugesid kanadki ära, et nii-ja niipalju pead mune andma, kas kana munes või ei.”
Heinrich Kask:
“Sakslased olid meil korteris. Mina oskasin saksa keelt. Siis andsid nad meile marmelaadi ja veini.”
Anete Männik:
“Sakslased tulid palvepäeval. Mina olin kirikus, kui sakslased tallu tulid. Terve Koeravere küla oli neid täis.
Pere oli parajasti kodus inglise haiguses. Kui kirikust tulin, talitasid sakslased nagu peremehed majas. Olid
hirmus kurjad mehed, ütlesid, et eestlastele pole muud tarvis kui piitsa. Ise olid nad hästi rõivais, aga
varastasid. Neil oli kõiksugu toiduaineid ja söögiriistu küllalt, aga ära minnes viisid nad talust hulga
sööginõusid kaasa.”
Liine Männik:
“Sakslased tulid kohe nagu oma koju. Lükkasid mööbli tahatuppa, hobused panid reialla ja tagusid uksed
tekkidega kinni, et hobustel külm poleks. Lakast lasid nii palju heinu alla, et hobused olid heintes põlvini.
Aidast kandsid pangedega hobustele kaeru ette. Pere pidi haigevoodil pealt vaatama, kuidas nad kohe tule
pliidi alla tegid ja süüa hakkasid tegema. Algul arvasime, et teevad oma moonast, aga pärast nägime, et nad
olid sahvriukse lahti murdnud ja võtnud kõik või ja munad ära. Neil oli koer ka kaasas, see oli nii tige, et ei
lasknud kedagi õuele, aga sakslased koera ei keelanud. Pere haiguse kohta ütlesid nad, et haigust
teeseldakse. Oi, sakslased olid ikka nii hirmsad, et nende varjugi enam näha ei taha!”
Mart Pihlak:
“Ega sakslased sellest ei hoolinud, kas oli päev või öö. Muudkui müristasid ukse taga, et lase aga sisse ja
anna neile, muidu lasevad maha. Suvel nad mõõtsid rukki juba kõrre otsas ära ja arvestasid välja, palju
omale saavad. Meie hobuse võtsid nad ära. Võtjaks oli Mõdriku Dehn. Ega rikaste käest polegi nii võetud,
kui just vaestelt.”
Marie Nogu:
“Olid ikka käredad mehed küll. Kolasid ja takseerisid kõik urkad läbi ja näitasid, et siit ja siit peab andma. Ega
müüa ka midagi ei tohtinud, muudkui pidi aga komiteesse viima.”
Eva Mägi:
“Egas sakslased olnud inimesed, vaid päris röövikud!”
Tõnu Horn:
“Meie talus oli kümme sakslaste hobust. Ega nad heinu suurt söönudki. Neile kühveldati pajaga ette kaeru.”

Vabadussõda
“Taevas sinab, päike naeratab.
vaba Eesti rahvas rõõmustab.
Kuidas tuli meile vabadus,
kallis rahu, elu ülendus?

(Leena Krüüni luuletusest, 1935)

Eesti, nii nagu Läti ja Leedugi, on väikesed piiririigid suurriikide vahel. Ometi võideldi kätte
iseseisvus. Enam kui jõud aitas julge ja otsustav tegutsemine ning õige momendi kasutamise oskus.
Selleks parajaks momendiks oli suurriiikide Venemaa ja Saksamaa seotus pöördeliste sündmustega oma
sisemaal. Muidugi, lihtrahvas ilma teadlike juhtideta võib küll vaprust ilmutada, kuid ajalugu on näidanud, et
verd on sel juhul palju, kuid tulemused kasinad. Kui üldse. Eesti Vabadussõja juhid olid oma sõjaväelise
koolituse saanud tsaariarmees. Kuid eesti
rahva kaasatõmbamiseks oli tarvilik mingi konkreetne
motivatsioon, mis rahva võitlusesse hingestaks. Selleks motivatsiooniks oli eesti talupoja jaoks oma maa,
oma kodutalu. Maa oli sajandist sajandisse ikka olnud mõisa oma ja ka ostetud taludel olid mõisavõlad peal.
“Mõisa tuli kaks kord aastas
suured summad tasuda.
See nii talu ära laastas,
Ei saand elu kosuda.”
(Leena Krüün)
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Eesti rahvas igatses oma pärismaad. Seda neile ka Vabadussõja organiseerijad pakkusid.
Väike ülevaade möödunud sündmustest:
Kakssada aastat kõikumatuna püsinud vene võim Eestis oli kokku varisenud. Ajutine valitsus
Kerenski juhtimisel oli moodustanud Eestis Maapäeva, mille eesotsas oli kindralkuberner. Enamlastel aga
olid juba moodustatud tööliste ja soldatite saadikute nõukogud. Saksa väed olid veebruaris 1918.aastal
jõudnud Eesti pinnale. Eesti oleks vast jäänudki saksa okupatsiooni võimusesse, kui revolutsioon poleks
puhkenud ka Saksamaal. Saksa keiser põgenes Hollandisse. Saksa sõjaväes tekkis peata-olek. Eestlastel
oli tarvis ise välja astuda, et oma maad nii ida-kui lääneokupantidest vabaks saada. Sakslased tõmbusid
Eestist tagasi novembris 1918. Kuid idapiiri taga oli juba moodustatud Eesti revolutsiooniline enamlaste
valitsus. Kohe hakkasid valguma punavägede salgad jälle Eesti pinnale. Balti-saksa mõisnikud, kes eesti
rahvast seitsmesaja aasta jooksul olid orjaikkes pidanud, kogunesid Lätis, et oma võim Baltikumis taastada.
Riias oli juba saksameelne valitsus sisse seatud. Baltisakslaste Landeswehri väed eesotsas von Koltziga
tungisid Eestisse. Nii venelased kui ka sakslased olid kartnud moodustada eesti rahvuslikke väeüksusi. Iialgi
ei või ära arvata, millal need oma relvad võõrvägede vastu pööravad. Ja nii see oligi. Kindral Põdderi
juhtimisel moodustati eesti vabatahtlikest nn. 3.diviis, mis asus peaaegu lootusetuna tunduvasse
heitlusesse Eesti iseseisvuse nimel.

Vabatahtlikuna Vabadussõtta.

Tõnu Horn:
“Vabadussõtta suhtuti ikka suure energiaga küll. Ega vanemad inimesed seda mitte uskuda tahtnud, et
käputäie meestega võib ka võita. Vabadussõda tõmbas kaasa kõiki, ikka vabatahtlikena. Johannes Vilu ja
veel kaks meest olid tervise poolest nõrgad, aga kes siis koju jääda tahtis! Eks nad läksid ikka lihtsõduriteks.
Hugo Villo oli ohvitser ja tema on praegugi (1932) Pärnus kapteniks.”
Liisa Kampmann:
“Vabadussõdalaste jaoks korjasime kokku kõik villased tekid ja muu kraami.”
Liine Männik:
“Vabadussõdalastele andsime häämeelega kõiksugu asju, siit talust said kingitusena hobuse. Oli häämeel,
kui aidata võisid.”
Jaan Lepp:
“Kõik talud andsid. Mõned andsid küll vähem, ei raatsinud.”
Anna Treimann:
“Injust läks Vabadussõtta kaheksa meest, ka Inju mõisa valitseja. Kolm meest jäid kadunuks.”
Miina Horn:
“Vinnist oli Vabadussõjas kümne mehe ümber. Sõduritele võeti kõiksugu asju. Antud häämeelega, sest eks
nad olnud ju kõik oma inimesed, oma lapsed seal sõjaväljal, võitlemas meie vabaduse eest.”
Mart Soone:
“Vabadussõtta suhtuti suure poolehoiuga. Esimest korda ju niisuke asi, et oma isamaa eest võitlemine käsil.
Antud siis ka kõiki asju häämeelega, sest eks nad läinud ju kõik oma inimestele, oma poegadele ja meestele
ja vabaduse tõid nad meile kätte ikka ka.”
1920.aasta algul üritas Punaarmee tungida üle piiri. Narva rindel käisid ägedad lahingud.
Läänes aga ei soovitud, et punaste võimul edu oleks. Inglise sõjalaevad tulid Tallinna alla. Nad
vallutasid kaks vene sõjalaeva, tapsid nende meeskonnad ja kinkisid need laevad Eestile. (Eesti müüs need
laevad Peruule ja saadud raha eest ostis Inglismaalt kaks allveelaeva.) Aga ainuüksi välisabile lootmajäämisest poleks
piisanud, sest hiiglaste varemed oleksid Balti väikerahvad lihtsalt eneste alla matnud, kuna suurriikide huvid
on ikka rohkem teiste suurriikide poolel.
Vabadussõjaga riskiti sellepärast, et lihtsalt teisiti enam ei saanud. Peavangutajaid muidugi leidus.
Veebruaris 1920 kirjutati Nõukogude Venemaaga alla rahuleping.
Mats ja saks on võrdsed!
Maareformi kaudu sai Eesti Vabariigi valitsus oma otsesesse käsutusse kuni poole maast. Sellest
eraldati esmalt suuremad metsamassiivid ja sobivamad hooned riigielu korraldamiseks, mis anti keskvõimu
käsutusse. Ülejäänu jagas vald “maanäljastele”. Avaldusi maa saamiseks võisid esitada ka endised
mõisaomanikud, sakslased. Kuid kellelegi ei tohitud anda maad üle 50 ha. Mõisnike pojad, kes olid
Vabadussõjas osalenud, said ka maad, võrdselt teistega.
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Eesti iseseisvumisega leppimine ei olnud baltlastele meele järgi. 1929.aastal rajati ühing “Balti
vendlus”. Selle salajaseks eesmärgiks oli, et sakslased saaksid ikka ka edaspidi valitsevaks klassiks
Baltikumis. Organisatsiooni kuulusid Nikolai Pilar von Pilchau, Walter Hörschelmann, Leo Middendorf,
Nikolai Dehn jt. 1933.aastal sai eesti valitsus asjale jälile. Põhjendusel, et ühing tegutses registreerimata,
määrati igale ühingu liikmele aasta vanglakaristust, mõnele tingimisi.
1937.aastal kurtis parun Wrangell, kultuurvalitsuse esimees, saksa kultuurnõukogu istungil, et
vähemusrahvaste esindus valitsuses on nõrk ja vähemusrahvaste koolides on hakatud peale sundima ka
riigikeele s.o. eesti keele õpetamist.
Roela mõisaomanik Hans Wrangell oli ettevõtlik ja edumeelne mees, rohkem veel tegudes kui
sõnades. Ta hoolitses mõisa metsakorralduse eest, tegeles metsa ümbertöötlemisega, põllumajanduse ja
karjakasvatusega. Teekäijaile laenutas ta küüthobuseid. Kuid telefoni teel neid keegi temalt tellida ei
saanud. Härra tahtis laenajat enne silmast silma näha, sest inimesi on igasuguseid.

Moonakad eestiajal.

Öösel külmetas veidi. Hommikul hakkas taevast langema esimesi lumehelbeid. Oli aasta 1936.
Sügis. Teel liigub üksteise kannul mitu hobusemeest, vankrivahed täis sõnnikut. Nad keeravad põllule ja
hakkavad sõnnikut loopima kartulikuhjade rivile.
“On see vast rikas talu, kus kasvatatakse nii palju kartuleid!” imestab möödakäija. Peatub ja annab
jõudu.
“Tarvis jah!” vastavad mehed “Ei, see ei ole talu, see on mõis!”
“Ja kes teie olete?”
“Meie oleme moonakad!”
“Moonakad said ju maareformiga oma krundid ja maad kätte. Kas teile siis ei pudenenud midagi?”
“Seesamune et…” kakkab vanem mees rääkima. “Viis aastat, jah, harisin ja kasvatasin vilja. Minu
koht jäi mõisa juurde. Jah, seesamane ongi endine minu põld. Parunihärra ostis ära, maksis hea hinna.
Aga eks raha ole kange veerema. Võtan ikka napsu kah. Ei, ega ma suur joodik ei ole. Mõisa poolt on mul
prii korter. Igal aastal saan oma kindla normivilja, raha veel pealegi. Mis tööd mina, vana mees, linnas enam
leian!”
“Aga sa olid ju omaette peremees!”
“Tühja kah! Sain juba sellest peremeheks-olemisest meki suhu – ei silmapilkugi rahu; muudkui
jookse ja rahmelda. Mõisas ei ole minul vaja sellepärast muret tunda, kui võihinnad langevad või kartulite
kokkuost lõpeb.”
“Aga sinu lapsed? Mida sul neile pärandada on?”
Vaikus. Õlakehitus.
Teine mees, tusasena:
“Vabadussõjas käisin. Landesvääri vastu sõdisin. Talu ma sain. Võtsin maaparanduslaenu. Tuli oksjon. Aga
mul on pere ja see tahab süüa. Nüüd elan siin ja teen moonakatööd.”
“Kui palju see teie mõisnik neid kohti siin kokku on korjanud, sest seadus ei luba üle 50 ha?”
“Seadusel on savist nina. Mõisnikul on poegi, tütreid, tädisid ja onusid, igal neist oma viiskümmend.
Kuid ega nad siia kuigipalju oma nägu ei näita. Teate, ma ütlen, et asunikud nutavad praegu
silmapisaratega taga neid aegu, mil mõisnik nende eest mõtles ja plaanitses!”
Äkki mehed löövad pilgud tee poole, mütsid lendavad neil peast, mehed ise on kooldunud kõveraiks
nagu loogapuud. Mööda teed läheneb pikk, kuivetanud vanamees, kes kõlgutab keppi ja vehib
ratsapiitsaga vastu oma säärikuid. Kerge peanoogutus võõra poole. Moonakaid ta peaaegu ei tee
märkamagi.
Mõisaomanikelt võõrandatud maa eest tasus eesti valitsus metsamaaga. Päris ilma ei võtnud. Küti
parun Stackelberg sai mõisasüdamikule lisaks 50 ha täisküpset palgimetsa.

Baltlaste võsud

“Pardon, noorherr, olep teil üks tikk, üks tulitikk?”
“Noorherr” ulatab naabrile tikutoosi. Samas lendab baltlasest isa juurde tema 7-8 aastane võsuke, karjub:
“Papa, võit! Meie võit!”
“Mis võit? Kus võitma teie?”
“Lumesõjas!”
“Ja keda võitma teie?”
“Matsipoisse! Eestlasi!”
Virumaa Teataja toimetusele saabunud kirjast, 18. veebruar 1938:
„Vinni mõisas asuvale saksa soost õpilaste majapidamiskoolile sõitsid ühel laupäeval külla
omnibussitäis noormehi, kellele oli Pajusti koolimaja juurde vastu sõitnud kümmekond hobust regedega,
milledel sõideti vägeva saksakeelse laulu saatel Vinni mõisa pidutsema. Järgmisel päeval nähti Pajusti
külavahelisel teel eriti ülevas tujus saksa noorust lõbusõidul „oma isaisade maad vaatamas“, nagu nad ise
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ühele kohalikule elanikule tähendasid. Veel pühapäeva õhtul kippusid paar umbkeelset „parunipoega“ VinniPajusti koolimajas korraldatud aktusele, tekitades oma üleoleva käitumisega üldist pahameelt.“

Hingekarjased eestiajal.
Varasematel aegadel oli kirikhärraks enamasti ikka baltlane, kellele eesti keel vahelgi raskusi
valmistas. Aga nad oli haritud ja rahva silmis väga autoriteetsed mehed. Pastori valimisel maksis mõisnike
sõna. Eesti ajal õppisid Tartu Ülikooli teoloogiafakulteedis juba põhiliselt eesti soost noormehed; kõik neist
sugugi mitte sellepärast, et soov levitada evangeeliumi Jeesusest Kristusest oleks neid hingestanud. Neid
meelitas luterliku kiriku prestiižikus Eestis.
“Olukord paneb mõtlema” pahandas keegi ajalehe Vaba Maa veergudel (nr.287, 1936): “Meie luterlik kirik
on kaldumas väliselt meelitava katoliikliku kirikuideaali poole. Pealiskaudsus kirikus hakkab muutuma
talumatuks. Ärgu siis kirik nurisegu, kui usuliselt elavam rahvas kipub koonduma usulahkudesse, sest
protestantlik kirik sammub teel katoliikliku kleeruskiriku poole.”
1936.aastal toimus Rakveres tõepoolest esimene katoliiklik leer. Leerilapsi oli seitse. Kakskümmend
täiskasvanut vahetasid samuti reformeeritud luterliku usu katoliikluse vastu.
1934.aastal sai Viru-Jaagupi luterlik kirik pärast A.Hoffmanni lahkumist Saksamaale eesti soost
õpetaja. Selleks oli Jaan Kiivit (sen.).
Heinrich Rohtsalu:
“Ega Kiivit usumees just ei olnud, aga tema oli rahvamees!”
Emeriitõpetaja Arthur Hoffmann suri Saksamaal 1940.aasta veebruaris 69.aasta vanusena. ViruJaagupis ja Viru praostina oli ta teeninud 30 aastat.
1938.aastal toimus usuteadlaste konverents, kes seni Eestis oli sinodit asendanud. See tõstatas
peapiiskopi ja nelja piiskopi ametikohtade moodustamise küsimuse.
Kui 1948.aastal Jaan Kiivit peapiiskopiks valiti, saabus Viru-Jaagupisse õpetajaks Ferdinand Jakob
Jürgenson.
Raely Viirsalu:
“Viru-Jaagupi õpetaja Jürgenson jättis minule mulje pühendunud ja väärikast usumehest. Ta lubas
minul, teismelisel tüdrukul, oma saali tiibklaveril harjutamas käia. Mina seletasin talle 14-aastase
koolitüdruku otsustavusega, miks minu vanavanemad luterlikust kirikust lahkusid. Ta vastas ainult: “See on
hea, kui lapsed oma vanemate usust lugu peavad.”
Aare Mänd:
“Meie Viru-Nigula pastor oli kõva napsumees. Tema pidas matusetalituse ära isegi koerale. Koera
peremees, kes tahtis oma kalli peni väärikalt maha matta, oli õpetajale hästi maksnud.Päris ilusa jutluse
pidas. Ütles lõpuks: “Kui teised koerad üles tõusevad, tõused sina ka!” Rohkemat ta ka ei lubanud!”
1941.aasta suvel süttis suurtükikuulist Viru-Nigula kiriku sisemus. Tuli jättis kirikust vaid müürid ja
võlvistiku.
Isamaalus oli Eesti Vabariigi ajal väga kõrge au sees. Iga edasipüüdliku eesti pere unistuseks oli
jõuda niikaugele, et õuele saaks püstitatud lipuvarras ja selle otsas lehviks sini-must-valge. Pole siis ime,
et ka eesti maarahva hulgas leidis kõlapinda saksa maru-rahvuslaste idee eesti rahvuslikust kirikust.
Baltlane Alfred Rosenberg, kellel oli suur mõju Hitlerile, oli “tõu-usu” propagandist. Tema kuulutas:
“Jäädavalt tuleb kõrvaldada Vana Testament kui usuraamat! Tingimata tuleb kõrvaldada Ristipoodu kujutus
kirikutest. Patu ja lunastuse usuga, loobumise ja kannatuse usuga, nagu seda kehastab ristiusk, pole
sakslasel midagi peale hakata! Hitler on nõus tunnustama paganlik-germaani usuliikumist!…”.
500 evangeelse kiriku õpetajat Saksamaal astusid
söakalt vastu
riigivõimu sellisele
religioonipoliitikale. Nad avaldasid 1935.aastal protestiläkituse: “Kirik peab kuulutama evangeeliumi kõigile
rahvastele. Riik on saanud oma väe ja võimu Jumalalt. Riik kaotab oma võimu, kui ta iseennast seab
igavese riigi ausse…” (Vaba Maa, 20.03.1935) Need viissada vaimulikku saadeti koonduslaagrisse.
1934.aastal võttis ka Eesti valitsus arutlusele seaduse eelnõu, mille sihiks oli muuta Eestis
tegutsevad kirikud ja usuühingud rahvuslikeks. Mitmed isamaaliselt meelestatud virulased astusid Taarausku.
W.Kuljus, Tudulinna pastor, ärritas alalhoidlikumat maarahvast sellega, et luges teenistust pidades
luterliku agendaga mittekooskõlalist usutunnistust. Aga sellegipärast oli muidu tühjavõitu kirik tema jutluste
ajal rahvast täis.
1937.aasta Üleriiklikul Usuõpetajate päeval nenditi:
“Praeguses keskkoolis puudub soodne õhkkond usuõpetuse õpetamiseks.”
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Maahingekarjase mõtisklus (ainetel)
“Kihelkond on suur, 5000 inimest.
Praostile tuleb aru anda
pühapäevaste jumalateenistuste
külastatavusest, armulaualistest, sündidest-surmadest, laulatustest ja annetustest. Hingehoiutöö võtab palju
aega. Õpetaja poole pöördutakse tavaliselt ikka siis, kui juba kõik inimlikud lootused on otsas. Õpetaja on ka
inimene, talle ei ole meeldiv olla “surmaingliks”.
Kirikunõukogu liikmeid on 25. Nad peavad olema võimalikult ühtlaselt üle kihelkonna jaotatud. Hea oleks, kui
nad aitaksid hingehoiutöös. Kuid selleks puuduvad neil vaimulikud eeldused. Nõukogu tegeleb ainult
majanduslike küsimuste arutamisega. Nõukogu peaks kokku tulema argipäeval. Aga nad ei tule. Neil ei ole
aega.
Sotsiaalküsimused tunduvad inimestele kõige tähtsamatena. Ikka on kellelgi väga abi tarvis, toiduks, rohu
ostmiseks, reisimiseks. Ja õpetajal peaks olema kõigile jagada!
Kui leeripoisi käest küsin, kas Jeesus sündis Naatsaretis või Petlemmas, siis vastata ta ei oska. Kui ma
küsin, kus maailmajaos asub Palestiina. Sedagi ta ei tea. Kohmab, et Aafrikas. Kelle koostatud sõnad on
Meie-Isa-palvel? Ei tea. Ja mina ka ei tea, mida nad seal usuõpetusetunnis teevad.
Naised kirikus ei kuula üldse, mida õpetaja kõneleb. Vahivad vaid õndsate nägudega õpetajat ennast. Kord
tuli üks noorik ja pahvatas mulle: “Siin ma nüüd olen. Tehke minuga, mida tahate, aga oma mehe juurde ma
tagasi ei lähe!” Ülikoolis ei õpetatud, mida niisugustel puhkudel teha!”
Viru- Jaagupi kiriku nõukogusse kuulusid kihelkonna väärikamad peremehed: Arukülast Meinhard
Pargi ja August Tõnso,
Injust Arved Soosalu, Roelast Mihkel Juhkam, vallavanem Aleksander Pall, Mähka metsavahet Paul
Kirsipuu, Võhust Juhan Meilbaum jt.
Kuna Juhan Meilbaum oli üle kõige kiindunud oma tori tõugu hobustesse, siis tema naine Anu pidi
isegi seinakella osuteid salaja ette lükkama, et hobuste juures askeldav Juhan kirikusse hiljaks ei jääks.
Juhanil kui vöörmündril tuli õpetajat kantslisse saata.

Eestiaegsed ametmehed

Konstaabel

• „Aidake, konstaablisaks! Tulge, tehke protokoll kirikisandale! Selline häbematus, et ...“
„Milles siis asi?“
„Vaat, asi on selline, et poeg sündis. Terve ja priske poiss nagu purikas. Mina panin ta vallamajas
regitrisse ja siis läksin ka kirikisandale teadet viima, sest minu südametunnistus ei luba poega paganaks
jätta. Mul kõik kirikumaksud korralikult tasutud. Jõudsin pastorihärra korteri juurde, aga temal juba viis
minutit tagasi saanud töötunnid läbi. Ma ütlesin: „Õpetajahärra, kas ei saaks siis asja joonde ajada. Mul
edasi-tagasi kokku kolmkümmend viis kilomeetrit sõita ja tee on paha nagu ta praegu on, pehme ja aukline.“
„Armas mees,“ ütleb tema, „mis saan mina sinna parata! Hakake teinekord varem tulema, siis ei pea te
asjatut sõitu tegema!“ Ja ta ei võtnudki mind jutule!“
Mehe hing on kõvasti sappi täis. See lugu juhtus küll Virumaal, aga mitte Viru-Jaagupis. Tegemist
oli saksasoost õpetajaga.Teadagi: deutsche Ordnung!
• Maamees, kohmetult ja sõrmi mudides:
„Öelge mulle, konstaabli-härra, kas mina võin oma naise ära ajada?“
„Konstaabli-härral“ enesel veel abielu-probleemidega kogemusi ei ole. Ta on poissmees. Kuid
konstaabel peab igas olukorras mõistma orienteeruda. Autoriteetsel häälel küsib konstaabel:
„Aga kas teie käisite minu käest luba küsimas, kui teie naise võtsite?“
Muide, abielulahutuste arv näitas eestiajal ka juba maal kiirelt tõusvat kasvutendentsi. Kuna lahutamine oli
seadustatud, siis ka lahutati. Mitte ei jõutud enam ära kannatada, kuni üksteisega harjutakse.
Konstaabel ja linnast tulnud kriminaalpolitseinik K.Pärtmaa ajasid varaste jälgi. Mehed olid
väsinud.
Päev muutus ka järjest palavamaks. Tee äärde jääva heinakuuri väravad aga olid meelitavalt valla.
Värskete heinte lõhn hõljus nurmede kohal. Mehed otsustasid kuuri all värsketes heintes väsinud silmad
korraks kinni lasta. Paraku aga oli talust neid märgatud. Vaevalt olid mehed unne vajuda jõudnud, kui kuulsid
käratust: „Käed üles!“ Virgudes nägid nad nende poole suunatud kahte püssitoru ja vanameest malakaga.
Selgus, et neid oli peetud varasteks. Peremees oli kutsunud oma kaks kaitseliitlasest poega ja koos tuldi
politseinikke arreteerima. Materdamise asemel paluti nüüd korrakaitsjad tuppa. Peremees hõikas naisele:
„Marta, pane kohvikatel tulele, meile tulid võõrad!“
•

• 1938.aastal üritati Venevere konstaabel Rägole teha atentaat.
Öösel kella kolme paiku ulatati teiba otsa kinnitatud pudelitäis ammoniiti, mida talumehed kasutasid
uudismaa tegemisel ja kivide lõhkamisel, vastu teisel korrusel asuva konstaabli magamistoa akent. Et see
hääletult toimuks, oli pudel mähitud riidenartsudesse. Süütenööriga pandi pudel plahvatama. Plahvatus oli
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tugev, kuid konstaabel ja tema pere pääsesid siiski eluga. Naine oli korraks teise tuppa läinud ja nutva imiku
mehe juurde voodisse tõstnud. Voodi kõrge, tugev ots pidas puutükid ja klaasikillud kinni.
Pudeli ümber mähitud riideräbalad aga juhatasid kurjategija jälile.
 Rammu Eeri:
“ Ühel päeval, kui mina veel poisike olin, ütles Kello Jüri mulle: “Jookse too Uueni Kutilt tubakat! “
Kutt elas Lillemaal, metsa sees. Kutt tuli just jahilt. Sest “Keda töö enne on toitnud!” Kutt oli vana salakütt.
Tema lasi maha metsavaht Pau. Mõlematel olnud näpp püssitriklil, aga Kutt jõudis enne.
Mind Kutt ei peljanud. Korraks libises ehmunud pilk üle näo, siis ühmas: “Ah see oled sina!” ja viskas kitse
tuppa.
Ilma jahiloata kitse lasta ei tohtinud. Riigimetsas jahil käimise luba maksis 10 kr., erametsas 5 kr.
Küti valla konstaabel Vilu sattus peale, kui Kutil oli lastud kits parajasti kuuri all. Aga Marie nägi
konstaablit tulemas. Ta jooksis ruttu kuuri. Vilu talle järele. Kuid Marie oli kavalam, lõi oma seelikusabad
laiali ja kükitas kitse kohal justkui pissiks. Vilu tõmbus tagasi: “Ah ei siin ole midagi!” Voldemar Vilu oli Küti
valla konstaabliks alates 1926.aastast. 1940.aastal tuli tal tagasi astuda.
1944. aastal lahkus ta Eestist välismaale.

Maksunõudja.

Noormees sõtkub jalgratta pedaale. Keskmise toru külge on kinnitatud metalllukkudega portfell.
Kohe näha, et ametimees. Üleüldse oli mood niisugune, et portfell lisas selle kandjale aupaistet ja tähtsust.
Olgu kas laadal või kirikus, kuid moekal mehel pidi portfell käeotsas ja kübar peas olema.
Ilm on palav. Noormees püüab käega otsaesiselt higi äiata. Jõuab teeotsani, mis pisut mäkke
tõustes viib kõrgest kuusehekist varjatud taluhooneteni. Koerad tõstavad juba kaugelt suurt lärmi. Kaks
kurjustavat muri tõttavad jalgratturile vastu. Noormees tuleb rattalt maha ja püüab neid rahustada.
Piimanõudega kaevu juures askeldav perenaine tõreleb koeraga: “Õsst, kas sa, mädand, jätad juba!” Aga
koerad saavad keelust veel suuremat hoogu. Uksele ilmub karvane mehekogu. Kutsumata külalist õuel
silmates uriseb ta perenaise poole: “Mis sa loomast kohutad, küll koer koera tunneb!”
Noormees alustab sõbramehelikult:
“Madis, ära aja tühja kiusu! Maksud tuleb sul ikkagi ära maksta…”
“Pole ma sinu jaoks Madis! Mina olen härra Ilves!”
“Noh, hästi, härra Ilves, võtke mõistus pähe. Kui heaga ei maksa, siis läheb su krempel oksjonihaamri alla.”
“Kas sa kuuled, Mari, kas sa kuuled, mis ta räägib! Või tema tahab oksjonihaamri kaela tuua. Ma ütlen – sinu
isa oli täitsamees, aga sina oled igavene!…Ei oskagi kohe sinu jaoks parajat sõna leida. Küll oleks tubli, kui
mõni mees sulle pimedas nuka tagant veidi koputaks!”
“Te siis ei maksa?”
“Minul ei ole midagi ega millestki maksta! Tehke vaesusetunnistus kui tahate!”
Vaesusetunnistust talle muidugi ei tehta.
Järgmine maja on vana ja lagunemas. Räästa alla on pistetud mõned postid, et sein kokku ei
vajuks. Maksunõudja peab küürutama, et uksest sisse pugedes mitte muhku pähe saada.
Akna alt kargab püsti kohkunud ilmega perenaine. Kiljatab:
“Oh Issand, kui kõrge külaline!” Otsib tooli, pühib sellelt käega tolmu. “Härra ehk võtab istet?”
“Aega on vähe. Möödaminnes astusin sisse.”
“Oi, kulla härra, ma küll ei tea, mis te minuga teete. Mul jällegi ei ole seda kahte krooni. Härra ehk
kannatab minuga veel…” Edasi lähevad naisel sõnad suus sassi nagu ootaks ta oma surmaotsust.
“Pole viga, “ lausub maksunõudja,” eks ootame veel.”
“Siin, oodake veidi, “ naine ruttab kapi juurde, “siin on 87 senti. Rohkem mul praegu hinge taga ei
ole, võtke needki!”
“Ei, nii jupikaupa ma ei saa. Hoidke need alles. Kui summa täis saate, siis tooge vallamajja.”
“Jumalaga, härra, jumalaga! Suur tänu tulemast, suur tänu!”

Vöörmünder

Nutikas mees oli see Aali Mihkel, Arukülast, Vahi talu peremees. Talu nime järgi kutsuti teda Vahi
Mihkliks. Mihklil oli tuuleveski nii ära sätitud, et see vedas käima ka
kõrval laohoones asuva
viljapeksumasina. Mihklit huvitas kõik. Ka see, mis külas toimus. Ta oli kiriku vöörmünder ja pidas oma
kohuseks kõigest täpselt õpetajale ette kanda. Õpetaja jälle kantslist rahvast noomima. Tegi ikka külarahval
see Mihkel vahel südamed täis küll.
Johannes Rae :
“Oli selge ilm ja aeg sügistalvine, kui ühel pühapäeva hommikul Vahi Mihkel sahka-sahka meile tuli
ja kohe riidlema:
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“Teil kirikumaks maksmata? Olgu ära makstud!” Pani tähtaja ka paika. Muudkui käis kiriku juures
keelt kandmas, kelle juures laupäevaõhtust simmanit peetud või kus tantsu löödud. Vana Hoffmann, tõbras
niisugune! muudkui kohe pühapäeval kantslist epistlit lugema.”
Mihkel leidis, et tema aiamaal on kapsa-kaali taimed üles kistud. Paljaste jalgade jäljed reetsid ära,
et see pidi olema küll külapoiste töö. Teine kord juhtus niisugune lugu, et Mihkel tuli koju ja leidis, et vanker
on kadunud. Mõtles juba, et vanker on ära varastatud. Ainult kasti olid vargad alles jätnud. Äkki aga silmab,
et vankri rattapaarid on veetud lauda katuse harjale.
Ühel õhtul, oli juba hilja, kui äkki hakati rusikatega trummeldama vastu toaseina. Mihkel kargas
särgiväel välja, et on tuli lahti läinud või mingi muu õnnetus, kuid kukkus samas trepile laotatud kuivadesse
karuohakatesse istuli. Naisel oli pärast tükk tegemist tal okaste tagumikust väljanokkimisega.”

Külasepp

“Nänn, näe neeger!” hüüdis väike tüdruk, kes vanaema käe kõrval Kulina tee ääres asuvast sepikojast
mööda sammus.
Selleks neegriks pidas ta sepp Jaani, kelle nägu oli tahmast ja nõest sitikmust. Neegrit oli laps näinud
Rakveres mardilaadal, tsirkuses, kus neegreid näidati raha eest.
Jaan Ofril oli muheda jutuga mees, mõistis elada rahus kõigiga. Viimase kümne aasta jooksul,tõsi
jah, ta oma silmnägu pesnud ei olnud. Siiski, kord oli ta pesemisega oma näonahka “rikkuma“ pidanud. Tal
tulnud olla kohtus mingil protsessil tunnistajaks ja siis kästud tal enne kohtusaali tulemist nägu ära pesta.
“Jumal on mulle ühe naha andnud,“ seletas Jaan „ ja minu kohus on seda hoida!”
Jaani elukohaks oligi sepikoda. Varemalt, kui ta veel mõisas sepaks oli, magas ta sepikoja suure ahju sees.
Oma sepikoja ahi oli kitsam, sinna sisse ronima Jaan ei mahtunud. Nüüd oli ta magamiskoht ahju peal.
Sepapõlle Jaan eest ei võtnud. Ometi olevat Jaan kandnud kord isegi valget maniskit ja kõvakstärgeldatud
allakeeratud nurkadega kraed. Kuid pärast ebaõnnestunud kosjaskäiku visanud ta krae nurka ja öelnud:
“Mina neid range oma kaela enam ei pane! Jäägu kõik selle ilma vigurid minust kaugele!”
Kuid Küti vallas ei leidunud vist ainsatki inimest, kes Sepa-Jaani sõprust endale auks poleks pidanud.

Korstnapühkija.

Linnas muidugi ei ole korstnapühkija teab-mis tähtis isik, kuid maal on ta nagu küllatulnud sugulane, keda
pole tükk aega näha olnud. Tuleb sisse, viskab nõgise luua kööginurka ja võtab omainimeselikult istet
pliidisuu ees raiepakul. Pärib pereliikmete tervise järele ja puhub külauudiseid. Märkab kohe ära, kui
perenaise tuju on pahuravõitu. Aastast-aastasse ühe ja sama ümbruse taludes ringi liikununa, teab mees
kõike, mida vähegi teada võib saada. Erapooletu nõuandjana on tal tulnud lahendada mitme pere elu
umbsõlmi. Ise enamasti küll kodutu hulkur, kuid oskab ometi tallu tuua hea meeleolu.
Nii ta nüüd seal istub ja ohkab: “No küll see ilmaelu ikka on!…” Perenaine heidab tema poole küsiva pilgu.
“Jah, “ jätkab korstnapühkija, “ei ole mitte mõnel inimesel alati seda arukest peas. Vahel on see
iseloomuviga ja teine inimene muudkui kannatagu! … Võtame näiteks kasvõi ühe talu, kust ma hiljaaegu läbi
tulin, - nimesid ei ole vaja nimetada, küllap ise taipad! Vaat, sealsel peremehel on paha komme, et olgu söök
valmis kellapealt. Kuid ega siis perenaisel ole see toiduvalmistamise mure üksi – laudas lehmakesedlambakesed ja suvel aiavili harida! Aga näe, mees sellest mitte aru ei saa. On söögiga minut hilinetud, siis
sõimab kasvõi võõraste ees. Olen minagi seda parlamenti pealt kuulama pidanud. Peremees oli parajasti
pojaga põllul kive kangutamas. Sulane oli piimaga meiereisse saadetud. Perenaine talitas oma talitusi ja
pani siis tangud patta keema, et saaks õigeaegselt supi valmis. Et kui sulane meiereist tagasi jõuab, siis
saab kooritud piim supile peale valatud ja supp veel korraks keema tõusta lastud. Aga sulane jäi meierei
juures teiste meeste seltsis lorutama. Aeg jõudis, aga piima netu. Kui sulane siis lõpuks nähtavale ilmus, oli
perenaine nagu pikne tal vastas, kallas piima trunkust mauhti! ämbrisse ja virutas patta, segas paar korda
kulbiga ringi, tõstis suurde kivikaussi ja kauss kõksti! köögilauale. Peremees pojaga astusid üle õue nagu
kaks suurt sõnni, käed ripakil. Perenaine lendas sahvrisse, kahmas tünnist käputäie heeringaid ja plärtsatas
need taldrikule. Kui peremees kööki jõudis, olid ka heeringad laual. Peremees vajus laua taha. Helpisid
pojaga, kuni kausil põhi peal. Ühmas siis: “Võiks ehk nagu teise täiegi tuua!” Perenaine tõi teise kausitäie.
Ka see tehti tühjaks, hammustati heeringat kõrvale. Siis kobisid mõlemad mehed põõnama. Perenaine
pilgutas mulle rõõmsalt silma: “Noh, meistrisaks, kas meie teeme nüüd kodupoolist?” Juba särisesidki pannil
lihaviilud ja paar muna löödi neile peale. Supikauss ja heeringad rändasid sahvrisse tagasi, peremehe
jaoks.”
Korstnapühkija märkas, et tema jutuheietuse peale oli perenaise nägu naerukile tõmbunud.
Kohvikann pandi tulele.
Korstnapühkija oli teinekord talus päevi. Korsten pühiti, lõõrid puhastati ära nagu muuseas. Korra
aastas sai korstnapühkija valla-ja koolimajade korstnate ja lõõride kasimise eest väikese summakese
ametlikku palka.
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Külatohter

Eestiaegne arst oli härrasmees.
Selline oli ka doktor Värdi Oja, suur, tüsedavõitu ja väga autoriteetne isand.Ta oli Uus-Antsla vallast
jõuka talumehe poeg, sündinud 1872.aastal, ülikooli arstiteaduskonna lõpetanud 1907.aastal. Viru-Jaagupi
oli tema esimeseks töökohaks. Ta oli alatine valla volikogu liige. Valla kulul ehitati Kulina-Lähtse teeristile
avar, vooderdatud maja, mille ühes otsas olid arsti eluruumid ja teises otsas vastuvõturuum. Doktor Oja oli
Eduard Kello, konstaabel Vilu ja teiste valla tähtsamate hea sõber.
1923.aastal valiti ta Rakvere linna kooliarstiks.
Lihtne külainimene naljalt nii tähtsa tohtri juurde oma häda kurtma ei lähe. Tõve puhul otsib ta
midagi oma kummutisahtlist, tuhlab kapi pealt, leiab kusagilt tolmunud kaantega “Kodutohtri”, milles
räägitakse “kodumaa tervistavatest taimedest”. Siis võtab ta sisse tilku, määrib haigeid kohti tärpentiiniga.
Arsti juurde minemisest ta ei räägi. Arst võib saata haigemajja või arvab õigeks koguni lõikust teha.
Niisugustest asjadest aga peab hoiduma nagu suurimast õnnetusest. Teinekord räägidki arstile kõik ära,
aga arst saab kurjaks, et miks varem ei tulnud.
Juhtus, et sulane läks lakast heinu tooma ja kukkus heinasületäiega libedalt redelipulgalt, väänas
jalga. Jalg paistetas kiiresti jämedaks. Suurivaevu ronis sulane voodile ja soigus:
“Sedasi tuleb see tänavune kevad – lonka talle vastu nagu sant!”
Möödus päev. Paistetus järele ei andnud. Järgmisel päeval mainiti nagu möödaminnes arsti.
Kellegile tuli äkki meelde, et Sepa-vanamees on tosinate kaupa käsi-jalgu paigale sikutanud. Vanamees ise
pisike ja äbarik, aga käed on tal kõvad nagu kruustangid.
Tark vanamees tuli kohale, jalgsi. Pere kogunes kööki, mille seina ääres oli sulase voodi. Taat istus
mõtlikult toolile ja lasi oma kühmulistel sõrmedel libiseda läbi hallide salkus juuste. Nuuskas nina. Vaatas
uurivalt paistetanud jalga ja ütles:
“Mis mina, nõdra aruga inimene, sellest tean! Ma olen ehk teie hulgas see kõige rumalam. Kõik on
Jumala käes!”
Kompas jalga, sulane röögatas. Vanamees raputas pead:
“Ikka paigast ära, muud midagi! Paha lugu!”
Mudis jälle paistetanud jalapöida. Mees karjus käes.
“Jah, paigast ära, luud on terved. Peab väänama. Tuleb valu välja kannatada.”
“Ma kukkusin ju ainult alumise pulga pealt. Kuidas ma teda välja väänata sain?”
“Kas siis…vääname?”
Hellalt vaatas vana haigele silma: “Mina olen rumal ja harimatu inimene, ega ma seda peale ei
sunni. Ainult seda võin öelda, et seni keegi mind veel kirunud ei ole. Kõik on ikka abi saanud. “
Muidugi oldi nõus. Vanapapi juhatas kaks meest jalga paigale sikutama. Haige röökis. Naisedlapsed jooksid toast välja. Midagi nagu olekski naksunud.
“Soh, kolme nädala pärast võid kõndida.” Õpetas veel, kuidas jalga mähkida ja mida peale määrida,
siis seadis end minekule. “Kõik on Jumala käes,” kordas ta veel. “Ettevaatlikult käima hakata aga võid sa
juba varsti.”
Perenaine soris rahakotis, ulatas kaks krooni.
“Ei-ei, ega ma rahateenimise pärast!”
“No kuule, sa oled pika tee maha käinud, võta ikka!”
Vanamees võttis ühe krooni, teise andis tagasi: “Olete head inimesed, soovite mulle head ja mina
teile ka.” Jättis haigega südamlikult jumalaga ja väljus talveõhtusse.
Veneveres Juure Veeral, 18-aastasel neiul, jäid põlved kangeks. Kõik liikmed valutasid ja
punetasid. Veera oli Sivil Sassi peres teenimas. Perenaine, peenemat sorti inimene, oli nõudnud, et tüdruk
peab oma teki ja aluskoti hommikul välja tuulduma viima. Külmade riiete vahele magama heitmine vist oligi
selle kontide kangestuse põhjuseks. Seekord teadis üks oma küla naine head rohtu: ta täitis tünni
sootaimedega, kallas kuuma vee peale. Kui vesi oli parajaks jahtunud, et sisse võis minna, hautas ta tünnis
tüdruku kondid pehmeiks ja liikuvaiks. Eluks ajaks oli Veeralt see häda pühitud.

Metsavaht mõisaajal ja eestiajal

Weinmann Toomas (s.1851):
“Minu isa oli metsavaht Roela mõisas, Metsavahikülas. Tema kasutada olid metsavahikoha maa, 6 tiinu
põldu. Selle eest tegi ta kõik metsatööd ja tegi mõisale tegu ka veel : ½ tiinu (4 vakamaad) rukist ja ½ tiinu
suvivilja tuli mõisapõllul sirbiga lõigata, 2 sõnnikuveopäeva, 2 rege, 6 looka, loomade jootmise künad, niimitu
kui nõuti, ja kahe metsavahi peale tuli teha korv aganate vedamiseks. Metsaisandale tuli ka teha 6
hobusepäeva. Kaheksa metsavahti vedasid talvel kõik mõisa heinad lautade juurde.”
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Mähka metsavahid, olid oma ametis väga ustavad. Mähka Jaan mõistis paruni ees kummardusi
teha ja parunihärra kintsu ka kaabata. See muidugi oli sakstele hästi meelepärane. Jaani vennad olid ka
metsavahid, Gustav Näsus ja Kaarel Roostaval.
Metsavahi maja asus metsast väljatuleva tee otsal. Ei sellest pääsenud märkamatult mööda keegi.
Eestiajal oli metsavahil peas uhke vormimüts, nagu oleks tegemist mõne kõrge ülemusega. Tööd
oli tal palju ja vastutus suur.
“Täna ei ole aega! Tule homme” tõrjub metsavaht tagasi väravasse kiirustavat külanaist. “Olengi
juba hiljaks jäänud!”- ja kaob maanteetolmu, et jõuda õigeks ajaks metskonna kontorisse “rivitundi”.
“No küll on ajad! Küll on ajad!” kurjustab valges rätikus naine. “Või temal ei ole aega tulla minule puid
ära märkima! Sina käi sada korda enne kui sind jutule võetakse! Nemad aga patseerivad metsas ringi ja
ajavad oravaid taga. Ise saavad riigilt iga kuu pataka raha ja maalahmakas veel pealekauba käes!…” Riigi
rendikohalt puid omapäi langetada ei tohtinud. Metsavaht pidi ettemärkima.
Järgmine öö kulus metsavahil ära metsas vahti pidades, sest keegi oli teatanud, et tullakse
sokujahile. Aga see oli vist narrimiseks, sest kedagi ei tulnud. Kuid valvamata ei võinud ka jätta. Vahtkonnas
mitu kitse maha põmmutatud ja ükskord peab ometi need salakütid kätte saama.
Hommikul varakult on jälle see hädaline külanaine platsis. Kolm tundi kulus ära metsas
tampimisega. Koduteel põikab metsavaht korraks raiesmikule ja eks olegi: raiesmik marjulisi täis! Tallavad
sedasi ära kõik tillukesed allesistutatud kuusetaimed. Metsavahi korralduse peale “Kohe raiesmikult
lahkuda!” puhkeb kõva kisa. Alles siis kui metsavaht nimesid kirja panema hakkab, kaovad nad kähku.
Määrustiku järgi oli isegi pähklite korjamine riigimetsas ilma vastava loata keelatud.
Kodu jõudes oli juba ootel metsakaubitseja: “Kus su silmad on, et lased metsa puudest tühjaks
varastada? Kõik mu valmistehtud puuriidad on ära viidud! Värsked jäljed veel järel. Tule ruttu, ehk saame
nad kätte!” Ära aga oli varastatud vast meetri jagu kuusehalgusid. Metsavaht sülitas ja kirus. Kuid vargus on
vargus. Külainimesed on metsavahile kõik tuntud-teatud. Metsavaht aimab otsekohe ära, kes need puud
võtta võis. Jäljed viivad ka sinna. Sõimata peres saab metsavaht hea keretäie: “Mis sa nuusid ja kolad, sina
rikkarahva tallalakkuja!...” Protokolli teeb see “tallalakkuja” sellegipärast ära.
Surmväsinult jõuab metsavaht koju, aga enne tuppaminekut ronib ta veel korraks suure kuuse otsa,
kust kogu vahtkond enamvähem silme ees on. Ja eks olegi – kaugemalt kerkib suitsuvinet. Suur see ei
paista olevat ja ega arumaal metsatulekahju ka nii väga karta ei ole, aga metsavaht on siiski kähku puu
otsast all, rohkem hüpates kui ronides ja tormab ummisjalu lõkkeplatsi poole, kust tuli juba pisut kaugemal
asuva pehkinud kännuni roomata on jõudnud. Kuuseoksaga materdades kustutab ta valveta jäetud lõkke.
Metsavahtide kordonite juurde ehitati eesti ajal metsavalvetornid.
Oma ameti pärandas Mähka metsavaht Jaan Kirsipuu 1930-ndatel aastatel poeg Paulile. Paul oli
suur, tugev mees, ettevaatliku ja muheda olemisega.
Kui Paul oli juba 40-aastane, märkas ta, et majja võetud teenijatüdruk tema südamele väga
soojendavalt mõjub. Tüdruk aga, niipea kui oli perenaise õigused kätte saanud, hakkas Pauli käsutama nagu
mingit sulast. Paul pidi kuuletuma ja, vähemalt väliselt, oli nende perekonnaelu eeskujulik.
Salaküttide tõttu oli metsavahi amet ohtlik. Linkaevu metsavaht Johannes Pau lasti 1939.aasta
viimasel päeval salaküti poolt maha. Tema hobune jõudis ilma peremeheta tapmiskohast kümne kilomeetri
kaugusel asuvasse Veadla külla. Kolm kriminaalpolitseinikku Rakverest leidsid jälgi ajades Pau surnukeha
Aavakannu lähedalt metsast. Praegugi veel tähistab seda paika raudrist suure kuuse all. Mõrtsukat tabada ei
õnnestunud. Sellegipärast ei jäänud kurjategija oma karistusest ilma. Lähemalt sellest juba tagapool.
Johannes Pau asemele võeti metsavahiks tema poeg, 21-aastane Richard. Kuid tal tuli sooritada
metsavahi kutse-eksam.
Õppimata mehi tavaliselt metsavahi kohale ei võetud, aga Richard oli pärast isa surma jäänud 6-lapselise
pere ainsaks toitjaks.

Peremees Kull

Talu-elu

Alma Kala:
“Saueaugu täistalu peremees Jaan Kull, Arukülas, oli “mürts-mees”. Ega tal endal talutööde jaoks palju mahti
olnudki, selle tegi ära rentnik Karja oma pojaga. Kullil oli ikka vallaasjade ajamist. Ja seda peab ka ütlema
Jumalat Kull ei uskunud. Nähvas ikka: ”Kes teda näinud on!” Pühapäeva hommikuti tuli meile, viitis oma
jutuga aega ja isa ei saanud kirikusse minna.“
Kulli peres kasvas kaks last: poeg Ferdinand Eduard Heinrich ja tütar Julie Rosalie Kristiina.
Ferdinand pandi õppima Rakvere Linnakooli ja pärast Tartu Ülikooli.
Alma Kala:
“Kull oli rikas, kuidas ta siis muidu poega ülikooli panna sai! 1905.aastal oli Ferdinand ikka hästi
pahempoolsete vaadetega. Sellepärast ta vist ei saanudki enam siin Eestis olla, vaid läks ära Pariisi.”
Julie oli hellik-tütar, just selline nagu rahvalaulus jõuka pere tütrest pajatatakse:
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“Sirgus kui sibul salussa, pikki putki puu vilussa,
aias kanep kenake. Ei teda täidind eidel lüüa
ega taadil tõrelda, veel vähem tööle siis ajada.
Sirgus ta sealihalla, kosus paksu piima pealla.
Küla teda luulis luigekeseks,
külalapsed siurulinnuks. …”

Rentnik Karja poeg Juljus armastas Juliet. Edasi läks see lugu nagu rahvalauluski:
“Ema tütart õpetama:
“Ära sa hooli hulguseista,
ära vaata vaese’ida!
Vali omal meesi vääriline,
naiseks mine rikkamale!”

Julie aga:

“Lõõpis poisiga kenasti,
kudruteli kaunisti,
kudruteli, kekuteli,
sõstrasilmida siristas,
peiukesta peibutas...”

Juljus Karja söandas Juliele kosja tulla. Ta ütles Julie isale:
“Meil Juuliga asjad juba niikaugel, et peame õpetaja juurde minema…”.
Jaan Kulli silmist sähvas vihaleek.
“Või siis nii…” pressis Kull läbi hammaste. “Aga kuhu mul sind elama panna? Siga laudas veel
tapmata ja vaba aedikut ei ole!”
Linda Krüün:
„Kull viis tütre linna arsti juurde ja lasi ta seestpoolt puhtaks teha. Ei see tema hinge mahtunud – tütar
rentnikule naiseks anda! Kull ise aga hakkas kreepsu põdema. Aina ohkis: “Oh Jumal, oh Jumal küll!” “
Kull võttis rentnikuks Juhan Leppiku. Ta lootis tervenemisele. Enne surma otsustas ta rendilepingu
katkestada ja vaheraha kinni maksta. Aga kõik need asjaajamised jäid pooleli.
Ferdinand isatalu pärimisest ei hoolinud. Tema oli teadusemees ja oma koha elus juba leidnud. Julie
pakkus ennast nüüd Juljus Karjale naiseks, kuid Juljus ei tahtnud enam Juliet. Juljusel olid suured
ettevõtmised. Ta tegeles mesilaste pidamisega. Siis avas ta Kehalas poe. Viimaks võttis koguni ette ehitada
Viru-Jaagupi alevisse uus ja korralik kauplusehoone. Kuid ehitus nõudis rohkem, kui Karja oli arvestanud.
Karja jäi pankrotti. Pooleliolev maja ja mesipuud müüdi oksjonil. Ahastuses ja ärevil Karja jagas õpetusi
mesipuude uutele omanikele: “Ärge te nüüd sügisel neid puutuma hakake, muidu nad kevadeni vastu ei
pea!”
Julie müüs isatalu Jüri Lällele ja läks ise elama Tallinnasse. Sõja ajal olevat ta suhkruga
sahkerdamise eest vangi pandud ja seal surnud.

Sandi kuld

Johannes Treimann oli vanapoiss. Tal oli kurttumm vennapoeg, kes talus elas ja raha kerjamas
käis. Muud midagi sant vastu ei võtnud, kui ainult raha.
Heinrich Rohtsalu:
“Treimanni sant tuli meile. Seisis ukse juures oma alandlikul moel ja ulatas paberilehekese, millel oli
kirjas, et ta on kurttumm ja palub almust. Isa ei tahtnud anda, sest olid liikumas jutud, et pole see sant ühtigi
kurttumm – kui vihastub, siis sõimab igale sõnale kümme vastu. Aga ema ütles: “Anna, kui sul anda on, sest
nii käsib Pühakiri!” Siis isa andis 50 penni; oli saksa aeg ja saksa raha.”
Kurttummaks oli see noormees jäänud äkki. Olnud Porkunis talusulaseks ja kord löönud vikati
puruks. Peremehe viha kartes olla teeselnud ennast kurttummaks.
Sandil oli Treimanni rehetoa aganikku tehtud väike toake, mida nimetati sandi kunkuks. Akent sellel
ei olnud. Oli vaid auguke, mille ette sant torkas nuustiku. Ahju toakesel ka ei olnud. Uks sellesse viis rehetoa
kaudu. Võõrale, kes tema kunkusse sisenema peaks, tõotas sant piinarikast surma.
Külas levis jutt, et Treimanni-sandil olevat kuldrahasid kogutud mitu pudelitäit. Kord hakkasid mehed
linnateel, kui sant ka reeotsale istuma oli end seadnud, kurja nõu hauduma:
“Võtame sandilt raha ära! Küllap ta täna endale linnas hea noosi kokku kerjas.” Äkki oli sant
kadunud. Ta oli end reelt maha libistanud ja Piira silla alla ära peitnud. Ilmselt ta tõesti ikka päris kurttumm
ei olnud. Või oli ta siis lihtsalt meeste pahatahtlikud plaanid ära taibanud.
Kokkuhoidlikumat peremeest, kui oli Johannes Treimann, polnud ümberkaudsetes külades teadagi.
Perenaiseks talus oli tal oma õde, hoolas Anna. Küla sepp, Jaagup Lepik, kosis Anna endale naiseks. Aga
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Treimannilt Anna ära minna mitte ei saanud, sest siis oleks Johannese majapidamine jäänud ilma
perenaiseta.
Jaagupil oli küla keskel väike sepikoda. Viina-aurune oli Jaagup alati. Tema oli “soru-Jaagup”, sest
töö palgaks anti talle ikka “soru”(väike pudel viina). Ära rikkus rahvas selle „soruga“ tubli töömehe. Jaagup
müüs oma sepikoja, hakkas taludes käima ehitustöödel. Elas Anna juures Treimannil.
Kord, kui Jaagup Lebaverest Aruküla poole astus, tööraha taskus ja muist sellest juba kõrist alla
lastud, jäi ta metsateele magama. Norises seal, käed-jalad laiali ja suuauk pärani lahti. See vist ei olnud
metsloom, kes Jaagupi laia peopesa peale paraja julgahunniku tegi. Aga võibolla et oli ka. Sest kes inimene
sinna vähekäidavale metsateele ikka juhtus, liiatagi veel pahatahtlik vembumees! Päike paistis palavalt,
putukad sumisesid. Uimane Jaagup tõstis käe, et kärbseid, kes lahtisest suumulgust tikkusid sisse ronima,
minema peletada ja lajatas selle hunniku endale suhu. Küll ta siis kirus ja külapoistele, keda ta süüdlasteks
arvas, hirmsat kättemaksu kuulutas.
Sant suri. Suri ka Soru-Jaagup. Hädasse aga sattus Johannes siis, kui suri õde Anna. Anna haiguse
ajal tallu abiliseks kaubeldud tüdruk pani minema juba matusepäeval. Tüli peremehega tuli tal sellest, et
Johannes, kes muid matuselisi ei pidanud vajalikuks kutsuda kui ainult muldasängitajaist külamehed, pidi
meestele viinad välja tegema, aga mehed hakanud tüdruku käest sakuskat viinale juurde nuruma. Tüdruk
toonudki sahvrist külimitu leibade ja võiga. Talitustest väsinud Johannes ärkas, nägi võileibu köögilaual,
kaapas pahaselt need külimitu sisse tagasi ja viis sahvrisse. Sahvriukse keeras ta lukku.
Suurt aidavõtit kandis Johannes alati oma püksitaskus. Kui Johannes astus, liikus võti sammudetaktis pükste sees kaasa, mis aga teiste suunurgad naeru-muigele kiskus.
Nad norisid Johannese kallal: “Mis on ühe vanapoisi-juurika tegemistest ka kasu! Sul peab ikka
naine ka olema ja lapsed, kes talu pärivad!”
“Ei lõbu pärast ole keegi vanapoisiks jäänud,” vastas Johannes. “ Seda mina ei usu. Ja mis teil oma
naistest kasu on? – Kõik raha tassivad nad laiali linnapoodidesse! Lastega aga on nii, et muudkui koolita
neid, aga talu pidama nad ei jää!”
“Kõik ikka isamaa ja ristirahva elu edendamiseks…”
”Mis edendajad te ikka nii väga olete! Õpetaja kirikus söödab-joodab teid rohkem, kui teie sinna viia
raatsite!”
Olevat kord üks sinisilme Liina Johannese südamesse pugeda osanud. Aga see Liina oli popsi
tütar, kaasavara mitte sentigi. Johannes elas sel ajal veel oma vanemate kodus. Isa ei tahtnud kuuldagi, et
majja tuuakse paljas kirikurott. Vastu vanemate tahtmist tegemine oleks tähendanud põrguluugi lahti
kiskumist. Johannes otsustas kosjamineku edaspidiseks lükata, kuni asjad paremini selguvad, aga kahe
aasta pärast läks Liina mehele. Johannes oli sellest kuuldes küll mõelnud, et ta ei jaksa seda südamevalu
kanda, aga välja kannatas.
Kui Johannes oli sandi abil oma talu saanud ja õde seal perenaisena talitas, siis ei olnud
Johannesel mõtet teist perenaist majja tuua. Õe surm tegi Johannese elukoorma raskeks, kuid naise
võtmise peale ta enam ei mõelnud. Tema oli „valla vanapoiste raudvara“.
Paljuid kordi tuli tal ämbrit alla sügavasse kaevuauku kerida, enne kui loomad joodetud said. Enne
oli see olnud põhiliselt õe töö. Vett andis kaev väga vähe. Johannes lasi kaevu põhja teha puuraugu, aga
see auk tõmbas vee koguni ära. Rammu Eeril, naabripoisil, tuli kaevu põhja ronida ja augule punn peale
lüüa. Möödus mõni aeg, Johannes otsustas punni ära võtta, et ehk ajab nüüd auk vett välja, aga kordus
endine lugu – kaev jäi kuivaks. Kuhu maa alla see vesi ometi kaob! Eeri käis jälle kaevu põhjas ja tagus
punni tagasi. Kui ta oli kaevust juba välja roninud, tulid talu lambad suure jooksuga karjamaalt. Üks neist
kukkus lahtisesse kaevuauku. Eeri pidi uuesti alla laskuma, sest ega lammast kaevu jätta saanud.
Johannesel oli laudas suur viie-aastane kult, mis võis kaaluda oma nelisada kilo. Aga Allika Reinhold
ja Kirsipuu Jaan tulid toime ka sellise hiiglase tapmisega. Liha jaoks tellis Johannes avinurmikutelt nii suure
tõrre, et selle servani pidi redeliga tõusma. Kui Kuusiku Heinrich ja Mähka Paul tulid korjanduslehega
Treimannile kiriku jaoks annetusi koguma, lasi Johannes korjanduslehele kirja panna oma poolt kaks puuda
sealiha. Kogutud annetused müüdi kiriku juures korraldatud “basaaril”. Pärast basaari oli tähtsamate
külaliste jaoks pastoraadi palkonil kaetud peolaud. Kokad ei jõudnud küllalt ära kiruda Treimanni Johannese
annetust - kas küpseta, keeda või kupata, aga pehmeks seda kuldiliha ei saanud ja paha haisu olid ka kõik
kohad täis.
Johannes Treimannilt käidi raha laenamas. Ta ei keeldunud, kuid võttis protsente. Üle 8 % seadus
võtta ei lubanud.
Kuigi Johannes Treimannil lapsi ei olnud, tahtis ta siiski oma nime tuleviku-päevadeks jäädvustada.
Ta istutas ümber õue nelinurkse kaseheki ja akna alla tamme, mille külge lubas kinnitada vaskplaadi oma
nimega “Igaveseks mälestuseks peremees Johannes Treimannile.“
Treimanni talule kuulus kõrge raieküps palgimets, mis kulges rööbiti riigimetsaga. Metsavaht nurises,
et Treimann kipub oma metsapuhastustöödega ikka liialt riigimetsa sisse tungima.
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“Minu puud vajavad kasvuruumi, sellepärast,” selgitas Johannes. ”Minu puudest peavad kasvama
kirveste purustajad!”
Kulina veskiomanik Richard Siil ostis metsa kokku, tegi palgid laudadeks ja saatis need välismaale.
Ta pakkus Johannesele metsa eest hea hinna. Pakkumine pani Johannese kõvasti pead sügama. Maha
oleks ta nõustunud võtma siiski ainult niisuguseid, milledel mädanik sees või mõni muu rike. Ta koputas iga
puud, ajas pea puude latvu uurides kuklasse ja langetas lõpuks otsuse:
“Seal üleval kasvuruumi jätkub. Ei mina oma metsa maha võta!”
Ühel vihmasel sügispäeval asutas metsavaht Mähka Jaan end Treimannile minema, et naabriga
nagu tavaliselt sõnake juttu puhuda. Tee oli porine ja sügavate roobastega. Eriti just metsavahi maja
juures. Kord jäänud Peipsilt koormaga tulnud kalavenelane sinna oma vankriga sisse. Karjunud ikka
“Mjahki-mjahki!(pehme)” Sellest pehmest teest olla Mähka metsavahikoht oma nimetuse saanudki.
Treimanni künkale jõudes oli juba kõva põhi jalge all. Seal oli “krepka”(kõva). Arukülla ei läinud sel ajal mitte
otseteed, vaid Viru-Jaagupist Arukülla viis tee Muti metsavahi kaudu.
Jaan leidis Treimanni 62-aastase peremehe maas köögipõrandal. Jaan kutsus kohe tunnistajad.
Vägivalla tundemärke surnukehalt ei leitud. Järgmisel päeval tuli vallakirjutaja ja talu varandus pandi kirja:
kaks hobust, seitse lehma, pull, 19 lammast, kaks suurt siga ja trobikond kanu. Kuid raha mitte kusagilt keegi
ei leidnud. Mitte sentigi. Raha oli justkui ära auranud. Ometi teadsid kõik, et isegi sant oli pärandanud
Johannesele “seitse pudelitäit kulda”. Raha oli ja jäigi jäljetult kadunuks. Arvati, et ehk leidis Treimann oma
raha kadunud olevat ja ehmatas end surnuks.
Varandust kutsuti pärima Johannese vend Aleksander Kadilast. Tema aga matuse korraldamisega ei
kiirustanud. Käskis naabritel loomi sööta ja alles kahe nädala pärast sai ta aega venda matma tulla.
Lahkunu ärasaatmise viis tundus külarahvale võõristavana. Kuigi Johannes oli luterliku kiriku liige, toimus
matusetalitus vene usu kombe kohaselt. Kui haud oli kinni aetud ja kuuseoksi kalmu peale raputatud, märkas
Rammu Eeri maas koorimata kadakast, suure sepakruviga kokkupandud risti. Selle oli Aleksander venna
jaoks kaasa toonud. Eeri võttis risti ja vajutas selle kadunu päitsisse. Jäi küll liiga kõrgeks. Eeri viskas ristile
plekkpärja kaela, ise sõnas: “Eks kaugemale paista!”
Aleksander Treimann oli süllelangenud varanduse üle nördinud. Ta kurtis: “Minu elutõlla külge on
nüüd riputatud kaks talukohta ja seda on rohkem, kui minule tarvis!” Tema oli Normanni-usku.
Naisprohvet Normann, kes oli luterlikust kirikust üle läinud apostellikku õigeusku, kuulutas Narvas
maailma lõpu saabumist. Ega see kuulutus nii väga valeks ei osutunudki, sest 1944.aastal tehti vana-Narva
maatasa.
Aleksander kinkis Treimanni talu ühele sugulasele, kelle nimi oli ka Johannes. Enne aga, kui uus
peremees kohale jõudis, oli majast kuulda igal ööl koppimist, raiumist, murdmist ja kolistamist. Aida alust
kaevati, toapõranda lauad kisti lahti. Otsiti kadunud kulda. Mitu korda käidi ära kaevu põhjas, kuigi Rammu
Eeri kinnitas, et raha seal mingil juhul olla ei saa. Kadunud kuld jäi ja jäigi leidmata.
Uue peremehe isa Kaarel oli meistrimees. Tema valmistas rehepeksuagregaadi, millega sai vilja
peksta ka talvel. Agregaat koosnes trumlist, läbimõõduga umbes üks meeter, mida rossvärgi abil kaks
hobust käima vedasid. Trummel pöörles koos seda katva õlgkatusega. Hobused pidid tiislipuu külge
rakendatuna ringiratast liikuma ja olid nõnda välja õpetatud, et ajajat neile tarvis ei olnudki. Käisid kuni “Trrr!”
nad seisatas. Ega korraga palju pekstud, ainult veskilemineku jagu. Peksmata vili oli rehetoa partel. Ka vilja
tuulamiseks vajaliku tuulemasina oli Kaarel ise meisterdanud. Kogu rehepeksutöö tehti ära oma perega.
Kaarel oli üldse väga nutikas mees, osav iga töö peale. Ta voolis endale imepärase piibu – kotkas,
kelle saba alla oli piibu pits torgatud.
Johannes Treimann, “Teine”, võttis naiseks Voldemar Koppeli punapäise tütre Reeni. Neil sündis
mitu last, kõik tüdrukud.
Tänapäeval ei ole enam alles Treimanni majast mitte vundamentigi. Kõrgeks kasvanud kasehekk
on maha võetud. Hoonete kohal on kivide ja risu hunnik, mis ühismajandi ajal maaparandusekäigus sinna
kokku lükati.

Saare pere

Johannes Rae (s. 1903):
“Saared olid uhked inimesed – mulgi vaim sees. Saare Karla isa oli Mulgimaalt tulnud ja ostnud endale talu
algul kas Saara või Liiva külla. Mulk ikka vähe rumal ka – kes siis arumaalt toodud looma võib
sookarjamaale panna! Lehm seal ei söö ega joo ja piim on lahja ning vesine. Saar tuli sealt ära Uueväljale,
Pariisi koha peale. Mulk ikka mulk – tal moonamees ka! Moonamees tegi tööd, Karl astus kannul, viibutas
keppi ja sundis moonameest takka. Uueväljalt tuli Saar Arukülla, ostis ära koolimaja juures asuva Sarve
talu. Saar oli edumeelne inimene, ta lubas oma väljal asuvas rehes pidada külapidusid. Poeg Aleksander
suutis hinge sisse puhuda Mäe Jaagupi Arukülast lahkumise tõttu vahepeal varjusurma jäänud Aruküla
puhkpilliorkestrile. Ühe sellise külapeo ajal suri sinna Saare rehealla ära Saare-mamma, Karli naine.
Aleksander tõi perenaise majja kusagilt Läti piiri äärest. Ta oli selle noorikuga tuttavaks saanud Vabadussõja
ajal. See naine aga läks peast segi ja Seevaldisse vist surigi. ”
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Eigi Junn.

Sarve naabriks oli Eigi. Eigi peremees oli väga pisikest kasvu mehike. Sellepärast kutsuti teda EigiJunniks. Tema naine Mari aga oli suur ja tugev inimene. Mari ise oli oma mehega rahul. Ta rääkis kõigile, et
ei see loe midagi, kui mees pisike on. Jõudu Junnil jätkub niipalju, et peksab naise läbi. Kord aga peksnud
Junn Marit vist liiga kõvasti, sest Mari kahmas Junni sülle ja lennutas ta üle aia kapsamaale.

Nikolskoje talu

Juba nimest „Nikolskoje“ on aru saada, et selle talu rajajaks pidi olema venelane. Seda ka Gabriel
Babin, Kulina mõisnik, tõepoolest oli. Nikolskoje, Lähtse metsa ääres, rajas ta karjamõisaks. Taluks sai
Nikolskoje eesti valitsuse ajal.
Karl Männik tahtis Nikolskoje põllud, 30 ha, endale osta. Erich von Dehn, kes müüki korraldas,
kahtles kõvasti, kas 26.aastasest, olgugi et agara olemisega noormehest, ikka õiget ostjat saab. Ta oli nõus
ainult rendilepingu sõlmima.
Karl Männik oli päri. Tööd ta ei kartnud. Nikolskojes sai ta väga palju vaeva näha. Põllud olid paepealsed,
põua suhtes tundlikud. Liine, naine, oli tal küll kangetest Stromannidest, kuid ütles, et tööga tema ennast
tapma ei hakka. Liiatigi veel rendikohal! Karl lõpetas selle rendilepingu ja ostis Kulinalt Sillari ja Juhkami
talud kokku, aga muidugi ikka võla peale. Raha püüdis ta saada sigade kasvatamisega. Jällegi oli
arusaamatusi kaasaga. Naine oli kärme vilja ära müüma. Aga millega siis sigu sööta, kui vili odava hinna
eest ära antakse! Nägelemistest hoolimata elujärg siiski edenes. Kerkis suur paekividest elumaja, mille ühes
otsas oli karjatall.
Nikolskoje sai uue omaniku - Aalbergi Veneverest. Aalberg leidis siiski, et ainuüksi põllutööga võid
küll konti murda, kuid jõukust see majja ei too. Iga peremees püüdis sel ajal oma masinaparki täiendada:
puupulkadega äkke asemele muretseda vedruäke, kultivaator, külvimasin, isegi traktor; Mäe Elmar ostis
veoauto. Masinad aga vajavad remondimehi. Aalbergil oli huvi ja nutikust nende sättimiseks. Töö põllul jäi
üsna hooletusse. Lõpuks müüs ta Nikolskoje edasi Vaherile. Vaher oli küll kange põllumees, aga siis tulid
sõja-aastad ja Vaher tapeti hävituspataljoni meeste poolt ära. Nikolskoje sai Kulliku Hugole, kelle elumaja
Näsu külas oli pikne ära põletanud. Kullik oli jahimees. Tema põllud ühistati kolhoosile. Kaua ei saanud
Kullik Nikolskojes elada. Teda tabas halvatus.Lamas mees voodil ja naine naagutas ta kallal: “Sina selili
maas, mina pean kõik teha jõudma ja sind ka veel talitama!” Talpase Jaak, jahikaaslane, tuli Hugot
vaatama, tahtis tema püssi ära osta. Aga Hugo ei müünud, vaid peitis selle oma sängiserva alla. Selle
püssiga lasi Hugo Kullik end ise maha. Naine müüs odava hinna eest karjalaudast ümberehitatud elumaja
Aare Männile ja läks ise Võhusse vanema poja juurde elama. Männi Aare on jällegi rohkem tehnika- kui
põllumees. Maad ta talude tagastamisel küll võttis, kuid selleks et põllult lehmahein ära teha ja muist maad
rendile anda.

Kurb lugu Steinbergi perest

Mihkel Steinberg ostis Arukülast oma kahe poja jaoks ära Joosepi talu. Pojad pidid selle omavahel
pooleks jagama. Esialgu elas pere koos, kuni kumbki poeg endale maja valmis ehitanud on. Vana maja pidi
isale-emale jääma nende vana-ea pesapaigaks, kui nad enam ise talu pidada ei jõua. Niisugused olid
plaanid. Jüri, vanem, tõi kohe majja tugevakasvulise, tööka nooriku Miina. Nad ehitasid uue maja metsa
äärde. Miina ümbritses selle iluaiaga. Uhkusega näitas Miina naabrinaisele toredat punaste õitega
kibuvitsaroosi magamistoa akna all. Tema muidugi tahtis endale sealt ka võsukest, aga Miina ei andnud.
Maantee äärne vanem maja pidi esialgu jääma nooremale vennale Juhanile. Juhan aga viidi venejaapani sõtta. Stromanni Madis oleks Juhani taluosa ära ostnud ja maksis sisse juba käsirahagi, 50 rubla.
Aga Juhanilt tuli kiri, et tema talu ära müüa ei tohi. Tema tuleb varsti koju ja hakkab ise oma talu pidama.
Isa oli nüüd hädas käsiraha tagasimaksmisega, sest see oli tal juba paigale pandud. Stromanni Madisel oli
samuti rahaga häda. Ta nõudis oma raha tagasi kohtu kaudu. Kui Madis oli raha kätte saanud ja endisesse
Ridakülla vana Stromanni Jaagupi kohale uut maja ehitama hakanud, tuli Kaug-Idast Juhani surmateade.
Isa Mihkel hakkas nüüd uuesti ajama talu müügi-asju, aga siis suri ta ise ära ja müük jäi pooleli. Jüri meelest
oli loomulik, et Juhani osa talust saab nüüd temale. Tema oli talu võla osamakse tasunud, sest talud osteti
sel ajal kõik võlgadega. Õde Mai aga ei olnud sellega sugugi rahul, et teda pärandusest ilma jäetakse. Poole
venna talust peab tema endale saama! Asja pidi jälle kohus lahendama. Kohus pani päranduse jaotuse kirja
üksikasjalikult: Mai Steinbergile saab “kapsatõrs, silguastja, pesuküna, kümme tühja kotti, tsetverik,
sõnnikuhark, kakskümmend naela, pada, pann, voodi ja köögilaud” ning sellele lisaks veel tuleb Jüril õele
maksta 222 rubla. Kõik talu maad saab aga Jüri endale.
“Mai tassis juba minema minu paja, haspeli ja kerilaua!” nurises Jüri. Kuid kohtuotsusega tuli
leppida.
Hooned olid Jüril enam-vähem juba katuse alla saamas, kui 1912.aastal juhtus õnnetus: Jüri oli
kruusa tooma läinud ja seal kalda varingu alla jäänud. Poeg Johannes oli kaks aastat ja seitse kuud vana.
Tema eestkostjaks määrati valla poolt Jaan Kuusk, et poeg ema abiellumise korral mitte isa pärandusest
ilma ei jääks. Talu päris lesk Miina.
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Kuuse Jaan palus 1916.aastal end eestkostja kohalt vabastada.
Miina müüs talu maadest Juhani poole Eduard Karjusele. Poole talu hinnaks arvati 2050 rubla. Karjus
maksis sellest kohe sisse 200 rubla.
Miina Steinberg abiellus uuesti, tallu sulaseks võetud Kunda mehe Benderiga. Kuid põduravõitu
Bernderil majas suurt sõnaõigust ei olnud. Benderiga sündis Miinal tütar Marta.
Miina sai kelleltki kuulda, et Arukülas on hakatud palvetunde pidama. Tal tekkis tahtmine ka kuulama
minna. Sellest, mida ta palvetunnis nägi-kuulis, räägib ta järgmist:
“Läksin Tõnsole palvetundi. Kiilusin end ukse vahelt sisse, sest rahvast oli palju. Kuulen, et üks
mees kõneleb valjul häälel just minu pattudest: “Sina karjud kodus oma mehe peale, aga Pühakiri käsib
naisel vaikse vaimu kombel elada!… Sa peksad oma loomi, oled nendega kannatamatu, aga Issand paneb
tähele ka lojuse hingevaeva… Sa petad Jumalat kümnisega…..”. Oh õudust! Ma ei julgenud enam oma
silmigi
üles tõsta. Kõik mu patud laoti lagedale; mulle tuli veel meelde, kuidas ma teisi inimesi ikka
kadestasin ja tühje jutte rääkinud olen…Teised muudkui vaatavad minu poole ja tema loeb üles ja loeb…
Aga siis hakkas ta rääkima Kolgata imelisest väest ja kutsus kõiki eestpalvele. Mis mul enam muud üle jäi,
kui et läksin ka! Märkasin, kui palju inimesi oli koos minuga põlvedel Oh, küll ma olin õnnetu oma pattude
pärast! Mäe Jaani naine põlvitas minu kõrval. Mida tema palus, see tuli ka minu südamest. Siis äkki laskus
mu hinge suur taevalik rahu – Issand on mulle andestanud! Jeesus Kristus on minu patusüüd kandnud
Kolgata ristile! Ma läksin koju otsekui lennates ja suurest õnnest vanamehele kohe kaela!…”
Bender põdes, kuni suri. Kuid poeg Johannes oli juba teismeline. Koos omavanuse naabripoisi
Heinrich Krüüniga pidasid nad lennukaid plaane talumajanduse laiendamisest. Tööd teha rabasid nad
üksteise-võidu nii põllul kui metsas. Kumbki neist oli oma talus juba täisperemees, sest Heinrichi isal talu
jaoks aega ei olnud. Peremees teab ise, mida ta teeb. Peremeest teised ei käsuta.
Heinrich oli loomult paindlik, Johannes aga äge ja talitsematu. Heinrichile oli parimaks nõuandjaks
tema oma ema. Aga Miina kurtis, et tema ka hakanud Johannest õpetama, kuidas seaaeda parandada, aga
Johannes oleks ta seaaia peale peaaegu maha löönud.
Juhtus kord, et Kleini koer Steinbergi lambal tüki nahka kintsu pealt lahti kiskus. Johannes kihutas
koera pihta, kes end laste jalge vahele püüdis ära peita, kolm kuuli. Lausa õnn, et kuulid lapsi ei tabanud.
Paraku maksis selline talitsematu ägedus Johannesele hiljem elu.

Oma hobune

Heinrich Rohtsalu:
“Kündma hakkasin ma kümne-aastaselt. Aga mina olin kasvult väike. Selliseks pikaks meheks nagu
ma praegu olen, kasvasin ma alles kaitseväes aega teenides.
Oli jõulude ja uusaasta vaheline aeg, kui pöörasin adraga vihmadest pehmeks muutunud
söödikamarat. Jalad olid mul rohkem õhus kui maas. Minu laup leemendas higist.
“Isa, kas varem on ka nii kaua sooja pidanud, et talvel künda saab?”
“Mina sel ajal küll kündnud ei ole. Aga Tõnso Kustav ütles, et tema on isegi uueaasta ja
kolmekuninga vahel maad kündnud.”
Sel aastal hakkas maa jäätuma just uusaasta hommikul. Kolmekuningaks viskas maha paksu
lumekasuka.
16-aastaselt läksin isaga Järva-Jaani jürilaadalt
hobust ostma. Asusime teele laadapäeva
eelhommikul. Järva-Jaani on meilt küllap oma kuuskümmend kilomeetrit. Läksime läbi metsa, mis oli täis
lindude häälitsusi. Hobune astus ühetasast ettevaatlikku sammu. Metsatee roopad olid sügavad. Paari tunni
pärast jõudsime Kadilasse. Karja kõrtsi juurest pöörasime Kullenga poole ja Kullengalt ümber Porkuni
mägede Tamsallu. Seal nägin ma esimest korda elus raudteed. Rong, kitsarööpaline, ja vedur tundusid
mulle väga võimsatena. Kuni hobust söötsime, oli mul aega kõike seda imetleda ja ka Tamsalu kaupluses
käia. Järgmise päeva varahommikuks olime Järva-Jaanis. Olin pisut pettunud, sest kujutlesin seda JärvaJaani laata Rakvere laadast suuremana, aga oli hoopis väiksem. Hobuse saime ära osta; ilus, kahe-aastane
lauguga täkk. Isa kinnitas selle hobuse minu nimele. Oi, küll ma olin õnnelik! Minu oma hobune!“
Koolmeistri poeg, kes päevagi koolis ei käinud
Rammu Eeri (Erich Malvik) sünd. 1904:
“Minu vanemad olid Aruküla esimesed koolmeistrid, vanaisa Peeter Rammu ja isa Jaagup Rammu.
Malviku nime võtsin ma nimede eestistamisel. Mina ei ole mitte ühtegi talve koolis käinud. Olin kahe ja poole
aastane, kui isa suri. Kolm lastest meie peres surid ka väikestena. Üles kasvasime vend ja mina. Vend oli
tugev mehemürakas, aga ta jäi ilmasõtta. Emaga juhtus ka õnnetus – tema jäi rehepeksumasina vahele.
Kuuse Jaan peksis meil oma hobu-viljapeksumasinaga vilja. Lihunikutööga oli ta selle ostmiseks raha
teeninud. Ütlen vahepeal, et 1918.aastal põletas pikne Kuuse maja maha. Rehepeks käis ikka talgute
korras. Talgulistele tuli toit lauale panna, aga Kuuse Anna oli nii kitsi inimene, et lõikas leivaviilud õhukesed
nagu vihalehed; said korra taldrikult võtta, juba taldrik tühi ja juurde ei toonud. Kõht jäi nagu tühjaks. Kasel
sama lugu – Liine ütles, et ega toit kõhtu pidama ei jää. Aga Kuuse Jaan oli kaval, nägi, et Liine viis põlles
mune tuppa, ütles: “Küll teie juures saab ikka hästi süüa!” Jaani kiitus aitas. Raske oli käia nendes peredes
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vilja peksmas, kus oli suur koht ja vilja palju. Päev tuli teha ikka päeva ette. Kuusiku Heindri, kui tuli meile
vastu tegema, siis ajas ikka rohkem juttu, kui tegi tööd. Meil oli väike koht.
Auru jõul käiva lokomobiili ostis esimesena Voore mõisnik. Selle rattad olid puust. Kuuskümmend
aastat peksis see masin kogu ümbruskonna vilja.
Emaga juhtus viljapeaksu ajal õnnetus. Ema läks üles masina laele midagi Hugolt küsima ja tuul
tõmbas ema põlle trumlisse, ema kukkus järele. Mina ajasin all hobuseid. Kuni hobused seisma jäid, olid
tihvtid juba ema puusa ära kraapinud. Ema sai pärast küll liikuma, aga karguga. Tema enam talutööd teha ei
saanud. Sellepärast minul kooli aega minna ei olnud. Leeris käisin ma küll. Ikka Hoffmanni ja Müllerbeki ajal.
Käisime Tiitso Ruudi ja Rossmanni Juhanesega neli nädalat, hommikul läksime, õhtul tulime. Ema palkas
teenijatüdruku talutöid tegema. Mulle see tüdruk hästi meeldis. Oleksin tahtnud ta naiseks võtta, aga ema ei
lubanud teenijatüdrukut võtta.
Meie talukoht andis väga vähe tulu. Pisut raha sai metsast. Mets ulatus sel ajal meie majani. Käisin
turul puid müümas ja õhtuti vahel ka Kase Meeta pool pikutamas. Aga neil oli seal palju kirpe ja lutikaid.
Ajasid minu abiellumise Meetaga nurja, sest ei tahtnud neid loomi koju tuua. Olin juba päris vanapoiss, kui
naise võtsin. Lapsi meil ei sündinudki.
„Koer, kes kurja ilma ette näeb“ See „koer“ oli Kuusiku Jaan, Lillepuu talu peremees.
Lillepuu talu piimakari oli oma toodangu kvaliteedi poolest vabariigis teisel kohal. Üldse oli Aruküla
peremeestel Vabariigi lõpuaastail Virumaal kõige enam jõudluskontrollile allutatud karja; samuti pöörati
tõuaretusele suurt tähelepanu.
Johannes Rae (sünd.1903):
“Kuusiku Jaan oli teistest külameestest kopsakam. Ta ostis kokku loomi ja koos lihunik Baumaniga
tegi neid lihaks. Ostis ka hobuseid ja paristas neid maha teistel laatadel. Laat on laat; hinda võib laadal
küsida, millist süda ihkab. Ostja mõistku ise õige hind välja tingida. Kui seda ei osata, siis müüja naerab
raha tasku toppides tasakesi endale habemesse. Kuusiku Jaan oli „poogen-mees“. Igale poole võttis ta
ennast liikmeks; aga ainult seniks, kuni pankrott paistma hakkas. Siis kohe nihverdas ennast kõrvale. Minu
isa ütles ikka: “Kuuse Jaan on nagu koer, kes näeb kurja ilma ette!” Ta oli käemeheks Siili Leole, kui see oli
Roelas jahuveski peal ja ostis vilja kokku. Jaan oskas oma vilja sokutada Leole eriti hea hinna eest. Leo oli
napsumees, tegi suured võlad. Richard Siil oli venna peale pahane: “See on ikkagi minu veski, minu raha
eest ostetud, sina oled selle peal ainult möldriks!” Kuuse Jaan sai ka temalt noomida.
Kuuse peres oli seitse inimest: peremees Jaan ja perenaine Anna, Jaani ema ja neli last: Hilda,
Heinrich, Amanda ja Elmar. Talu päris Heinrich, taibukas peremees, nii nagu isagi.“

Arvate, et Lillepuu talu jõukus üha kasvas? Ei ühtigi! Kõik ei olene inimese püüdlikkusest. Aruküla
edumeelsematest peremeestest, kel küüditamiste voorudest mingil kombel õnnestus pääseda, said - joodikud,
ühismajandite tujutud moonakad. Kui ka ühismajandites elu juba nagu laabuma hakkas, ei suutnud nemad enam uue
elulaadiga kohaneda. Nende aeg ja nende elujõud oli otsas.

„Ei tulnud seda rikkust kusagilt!“

Alviine Nirgi:
“Kui mina 18-aastaseks sain, tulin Pariisi Mihklile teenijaks. Seal ma sain tuttavaks Nirgi Hugoga (sünd. 1897).
Mina ise olen palju-lapselisest perekonnast, 1901.aastal Avinurmes sündinud. Isa oli moonamees ja tegi ka
ehitustöid. Hugo ema Eva (sünd.1863) oli küll lesk, aga nemad olid ikka jõukamat sorti inimesed. Hugo isa
Tõnu, Roela Liivakülas, olnud väga jumalakartlik mees. Igal pühapäeva hommikul mänginud ta koduorelil.
Siis oli neil kodu nagu kirik. Igale oma pojale ostis Tõnu talukoha. Tal oli järgimööda kolm naist ja iga
naisega neli last. Tõnu suri järsku, kukkus oma kodu uksepakule maha ja oligi valmis. Hugo oli siis alles
kuue-kuune. Tema oli lastest noorim. Aga raha talu ostmiseks tema jaoks oli isal ka juba pangas olemas.
Vana Hoffmanni meelest olin mina abiellumiseks liiga noor. Päris ikka mitu korda:
“Kas sul isa ja ema käest mehelemineku luba on? Kas sa ema käest vitsu ka said?”
Ütlesin, et olen saanud küll. Ta ajas oma nina ligi, vahtis mulle silma sisse ja käskis mehega ilusasti
elada. Hugo oli 24.aastane. Hugo ütles mulle pärast: “Ma pidin talle juba vastu lõugu andma, et mis ta vahib
ja pärib, just kui tahaks sind endale saada!”
2.veebruaril oli laulatus. Tuiskas kangesti ja hanged olid räästani. Sõitsime kirikusse. Hobused tegid
traavi. Kellad tilisesid nii et kuljustel ähvardasid karad seest pudeneda. Aeti saane ümber, et pehmes valges
lumes hullata. Aali Juula ütles:
“Oi, küll saavad teist rikkad inimesed – raha palju nagu lund!”
Hugol kästi mind tuppa kanda. Aga kus tema! - Puine ja kange, ajas sõrad vastu nagu sikk! Aali
Juula, Jänese Mari ja Allika Elli viisid minu tuppa, Hugo tuli meestega järele. Elama asusime Arukülla.
Kõige enne oli isa sinna ostnud koha Johannesele, 9 ha. Aga Johannes oli laiska-pinda. Tema pidas sepa-
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ametit. Naiseks võttis Uueni Jaani õe Ida. Kui isa ära suri, siis tõi Liivakülast isamaja ära ja ladus selle
Kuusikumäele üles. Ida aga lõi sevti Allika Reinuga. Rein tegi kodus oma Elli elu päris põrguks. Allika Hugo,
Reinu vend, tuli meile, rattakett käes. Lubas minna ja Reinu läbi peksta, kutsus minu Hugot kaasa. Aga
mina ei lubanud. Johannes küsis minu käest, et kas lähen lahku, ütle mulle! Ma ütlesin, et olete juba niikaua
abielus olnud, mis te enam lahku lähete.
Hugo ema elas kord ühe, kord teise lapse juures. Pärast jäi ta minu juurde; ütles, et mina olen tema
kõige parem minia. Tal oli omal ka lehm.
Abielludes ma leiba teha ei osanud. Põlvili toolil vaatasin ma pealt, kuidas Hugo tegi.
Hakkasime Kuusikumäele uut maja ehitama. Koha valisime nii tiheda metsa sisse, kust läbi ei
pääsenud ei hiir ega harakas. Juurisime metsa sisse ka lapi põldu ja tegime karjakopli. See jäigi meile
hingemaaks, kui kõik põllud kolhoosi läksid.
Lapsi sündis kolm: Evald, Aurelie ja Meinhard. Kuid mõlemad pojad sündisid pimedatena. Kui palju
me ka Tartu arstidele raha viisime, et lastest võiksid nägijad saada, aga kõik asjatu! Me jäime võlgadesse.
Lõpuks üks vanem arst ütles mulle: “Tuhande hulgast ehk üks pimedanasündinust võib nägijaks saada, nii
et mõelge järele…”. Tähendab, lootust ei olnudki.
Seda rikkust, mida suur lumi pulmade ajal tähendama pidi, ei langenud meile sülle küll kusagilt. Mida
ise kõhtu saime, ei seda saanud me tähele panna, aga lapsed said toidetud ja üles kasvatatud.”

Manni oma maja

Mann (Marie Pihlak, sünd. 1894) ei tahtnud jääda venna perre palgata teenijaks. Ta otsustas ise endale
maja ehitada. Suurt maja ei ole tarvis, kuid väikese, kuhu edaspidi sisse ja tagurpidi välja pääseb, jõuab
tema teha küll. Aga Mannil ei olnud maatükki, kuhu majake paigutada. Vend Aleksander ütles, et tema küll
anda ei saa, tal maad niigi vähem kui teistel - ainult põld ja metsa polegi. Metsast jäi Pihlaka pere ilma
alljärgneval põhjusel:
Pihlaka suur pere, lapsi kümmekond, tulid Arukülla 1910.aastal Pada orust, esialgu rendikohale.
Vanemad pojad, Toomas Pihlaka esimesest abielust, Kustav, Kaarel, Juhan ja Juljus, said Küti mõisa
moonameesteks. Aga kord leitud nende juurest mõisa vilja, neli kotti kaeru. Küti parun saanud nii vihaseks,
et käskis Kulina valitsejal ära võtta poiste isalt mets ja anda see Gustav Tõnsole. Tõnso ütles, et tema
naabri maast ei taha mitte siilugi. Siis anti Pihlaka heinamaa Mäe Juhanile, karjamaa jagati aga Allika Reinu
ja Rossmanni vahel ära. Toomas Pihlakas pärandas talu Aleksandrile. Nii jäi Lubjaaugu (Pihlaka) talu ilma
metsata.
“Ehita oma maja minu maa otsale!” pakkus Mannile Karl Laasberg. Ega temagi talu suur olnud,
ainult kolmandik normaaltalust. Kuid Karl tegeles rohkem sepatööga. Talu oli ainult abimajandiks.
Maja koht oli Mannile meeltmööda, maantee ääres, Tärno popsimaja kõrval.
Raskemaid töid tegema kutsus Mann appi Sirtse Augusti. Kui maja oli valmis saanud, võttis August
Manni naiseks. Sirtse August oli pikk ilus noormees, Mannist ikka hulga noorem.
“Mann on Augusti kõrval nagu nuustik!” õelutsesid külatüdrukud. Seda siiski ei saanud öelda, et
August Arukülas elades oleks teisi naisi vahtima hakanud. Tema oli usklik noormees, käis palvemajas.
Manni ja Augusti viis lahku Teine maailmasõda. August jäi piiri taha. Ja jäigi.

Vanarahvas jutustab oma kooliajast!

(1932.aasta küsitlus)
Mari Aavel (sünd. 1851):
„Kui olin 8-aastane, siis tuli Tammikule kooliõpetajaks Mart Õverus. Üks aasta peeti kooli talukambris, siis
olla praegune Tammiku koolimaja ehitatud. Mart Õverus õpetas ka laulmist ja laupäeva õhtutel ka suurtele,
käis nendega kirikus laulmas. Tammiku koolimaja ehitati 1858.aastal.“
Toomas Dõnne (sünd. 1857):
„Kantkülas käidi koolis neli päeva nädalas. Õpetajaks oli Willem Lepp Riiamaalt. See koolimaja põles ära ja
1862.aastal ehitati praegune (1932). Koolis õpetati pääasjalikult piiblilugu, katekismust ja ka laulmist.
Laupäevaõhtutel olnud kooriharjutused, koor käis ka Viru-Jaagupi kirikus laulmas.“
Gustav Eigi (sünd. 1866):
„Kui mina Roelas koolis käisin, Roelas Prits Willmanni ajal, õpetati koolis ka juba nooti. Alul õpetaja, pärast
juba õpilane, näitas tahvlil olevat nooti ja laulis kaasa lauljatele.“
Anu Juhkam (sünd. 1853):
„Koolis käia tuli neli päeva nädalas. Kui päeva puudusid, siis tuli 20 kopikat trahvi maksta. Õpetati piiblilugu,
katekismust, rehkendust ja laulmist.“
Hans Pajupuu (sünd.1856):
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„Roelas trahviti koolist puudumise korral ikka rikkamaid, kuna vaesemad käisid juhuslikult koolis, millal neil
oli võimalik.“
Juhan Jürna (sünd. 1856):
„Minu mälestust mööda oli Roelas õpetajaks Prits Willmann Riiamaalt kuni venestusajani. Koolis sai käidud
neli päeva nädalas, loeti testamenti, katekismust ja pastor Waltheri kirjutatud "Jeesuse elu". Kirjutamise
õppisid ära väga vähesed, sest seda vähe õpetati. Talve peale tuli ära õppida 12 kirikulaulu.“
Hans Wrangel:
"Roela vana koolimaja ehitati 184-50 a. vahel, kui minu vanaisa tuli Roelasse. Koolimaja ehitati minu
vanaema poolt."
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Gustav Tasane (sünd. 1855)
„Rägaveres ei osanud mõisa kubjas ka kirjutada. Tal olid iga teomehe kohustuse kohta kepil märgid; saanud
mõisniku käest selle eest sõimata.“
Jaan Kaasik (sünd. 1844):
„Kui olin kümne aastane, käidi talvel lapsi taludes loetamas, üks kord nädalas. Raamatuteks oli katekismus
ja Testament. Mitteoskamise korral said kohe kooliõpetajaga kaasasoleva kiriku vöörmündri käest peksa.
Seda loetamist lapsed kartsid.“
Jaak Uustalu (sünd. 1842):
„Kantkülas oli alul õpetajaks keegi Gustav, kes olnud pärit Koerust. Selle järele tuli Lepp. Kui olin 10
aastane, põles koolimaja ära. Siis oli kool kümme aastat talumajas. Siis ehitati uus koolimaja. Koolis loeti
Piibli ja katekismust, muud midagi. Õpetajal oli palgaks maa kasutada.“
Mart Vahi (sünd. 1852):
„Mina olen veel külatoas loetatud kooliõpetaja Ants Nirgi ja kiriku vöörmündri poolt. Nad käisid talvel iga
kahe nädala tagant lapsi loetamas ja üks kord talve peale käis ka kirikuõpetaja. Mart Õveruse tulles
õpetajaks pidanud ta ühe talve Soone Mihkli kambris Rasiveres kooli. Sellel kambril olnud juba aken.
Järgmisel aastal ehitati koolimaja Tammikusse, mõis andis materjali, kuna vald vedas kohale,.Õpetati
piiblilugu, katekismust ja testamenti.Õpetaja palgaks oli maa, 3 põldu a' kolm tündrit.“
Toomas Weinmann (sünd. 1851):
„Koolis tuli käia 4 päeva nädalas, kolm aastat, hiljem enne leeri üks päev nädalas ja leeriajal üks päev kuus.
Leeriaeg kestis 6 nädalat, kolm nädalat kevadel ja sügisel. Leeriajal tegid lapsed õpetajale kõik tööd, peksid
rehe, ropsisid linu, tüdrukud kedrasid. Leeris nõutud õpilaste käest 5 peatükki peast ja Piibli raamatute
nimed.“

Maarahva haridusest Eesti Vabariigi ajal.
Viis klassi oli kohustuslik. Kuues oli vabatahtlik. Avandusele ja Jõhvi asutati 1936.aastal ühe-aastased
kutsekoolid tegev-põllumeeste väljaõpetamiseks. Samal aastal asutati Arknale 4-aastane põllumajanduslik
keskkool.
Arkna põllutöökooli juurde asutati ka 1-aastane aiandusklass.
Kunda mõisa asutati kutsekooli-tüüpi Rahvaülikool.
Johann Friedrich Steini Vinni Sihtasutus rajas Vinni mõisa
saksa rahvusest neidudele kõrgema
naiskutsekooli, kolme aastase kursusega, mille lõpetamisel on võimalik edasi õppida ülikooli teatud
fakulteetides või siis asuda otse kutsetegevusse.

Kas te olete ikka kristlased?

„Noored, otsustage ise, kas te olete kristlased või ei ole! Või kas te üldse tahate olla kristlased? ” –
Sellise mõtlemapaneva üleskutse esitas Põhja-Ameerika Willistone’I õpetaja dr. Francis Clark 1881.aastal
kogu kristliku maailma noortele. Ja polegi see maailm nii suur, et see hüüd poleks jõudnud isegi Eestisse!
CE (Christian Endeavouri) usuline liikumine, mis vastusena sellele üleskutsele puhkes, tõmbas juba
Esimese maailmasõja ajaks kaasa 5 miljonit kristlasest noort. Mäe peretütar Miili Narakalt, Pandivere
metsakülast, oli Vabariigi algaastail Tallinnas teenimas. Seal Stroomi rannas, kapsakaupmees Lilienthali
suvilas, kristlaseks saanud juudi noormehe sütitava kõne peale ta vaimuliku ärkamise sai ja selle ka
kodukülla kaasa tõi.
“Juhtusin üle hulga aja jälle kodukülla. Oli kolmapäeva õhtu. Väljas hakkas juba pimedikuks
kiskuma. Märkasin, et meie majast voorib mööda mehi ja naisi. Kuhu nad lähevad?
“Mäele, palvetundi.”
Näe, seal astub Liiva Juhan, pea alandlikult norgus ja käed püksitaskus. Temast on saanud usklik. Eesküla
Margareeta, kes enne ainsatki tantsuõhtut vahele jätta ei raatsinud, ei puuduvat nüüd ühestki palvetunnist.
Mihkra naine, kes ikka nägi kuradit ja vahel ajas seda põrguvürsti taga päise päeva ajal, käivat ka
palvekoosolekuil ja kurat hoiduvat temast koguni kaugele. Nii neid läheb, vanu tuttavaid ja uusi nägusid. Ma
lähen ka.
Mäe peremees avab palvetunni. Ruum on rahvast täis. Kõik laskuvad palveks põlvili. Sellist palvepinget juba
kirikus iialgi ei kohta! Jaagura noorperemees, see poisiklutt, nüüd aga juba 25-aastane, astub rahva ette
seatud laua taha. Ta alustab:
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“Siit saadik ja ei enam!” Ma mõtlesin, et nüüd hakkab Arved kogelema, läheb näost tulipunaseks ja lidub
uksest välja. Aga ei. Arved jutustab ladusalt, kuidas temale tulnud tunne, et ta ei ole õigel teel. Keegi nagu
oleks talle öelnud: “Arved, pööra ümber!” Karmide sõnadega mõistis Arved hukka oma endise elu, nimetas
end lakekrantsiks. Eduard Mäe, kes enne käis minu isa juures juttu puhumas ja alati pudeli lauale pani, pole
ärkamisest peale enam suitsu suhu pannud ega viina võtnud.
Seinal on pohlavartest punutud sõna “JEESUS”.
Juba seitse aastat oli känud igal suvel Narvast “Eesti Misjoni Ühenduse” ( Sinine Rist) noor jutlustaja
Aleksander Sildos Arukülas Krüüni talus suvitamas. Krüüni pere oli temaga tuttavaks saanud Viru-Jaagupi
kirikus, kus Sildos, Hoffmanni loal, jutlustanud. Krüünil suvitas Sildos kaks nädalat, aitas pererahval heina
teha ja pidas õhtuti palvetunde. Enne lahkumist öelnud ta ikka teismelisele Elsa Krüünile: “Sina anna oma
elu Jeesusele!”
“Kuidas ma seda annan?” mõelnud Elsa endamisi ega vastanud Sildosele midagi.
Naabriperepoeg Ruudi Landmann sõitis ühel õhtul hobuse seljas Krüünile ja kutsus kõiki neile
„tundi“. Elsa läks koos vanematega. Vanem õde Linda ei olnud kodus. Tema oli Liplapil majapidamiskoolis.
Landmanni uue elumaja avarad toad olid rahvast täis. Kõnelejaiks olid Naraka noored. Nad tõid Aruküla
noortesse kohe nagu uue elu sisse. Aruküla peremehed-perenaised oli põhiliselt kõik noored ja hakkajad
inimesed. Muti-Juhan, kelle lapsed
selle ärkamisliikumise tuumiku moodustasid, oli ostnud talud kõigile oma poegadele.

Võõrkeelne kiri

1923.aastal suri Arukülas Alma Landmanni mees Aleksander. Alma oli sellest nii meeleheitel, et
otsustas ennast ära tappa. Ta läks toalakka, sidus nööri sarika külge, astus kummuli pandud kastile ja pani
silmuse ümber kaela. Äkki ilmus ta silme ette vapustav nägemus: otse tema ees ristil on Jeesus, vaatab
väga kurva pilguga just ainiti tema peale. Jeesuse risti all aga on palju võõrkeelset kirja, millest Alma mitte
sugugi aru ei saanud. Alma viskas nööri kõrvale ja astus kastilt alla. Inimene ei tohi end tappa, sest Jeesus
suri inimeste päästmiseks! Alma läks tuppa ja võttis kapist hoolikalt riide sisse mähitud Piibli. Ta avas selle.
Aga samas tundis ta, et Piibel ongi tema jaoks see võõrkeelne raamat, millest tema aru ei saa. Alma mõtles
tõotusele, mille ta oli andnud Jumalale, kui Aleksander oli veel sõjaväljal. Aleksander tuli tagasi, aga tema,
Alma, ei olnud Jumalale antud sõna pidanud. Nüüd on Aleksander surnud. Alma südames oli seletamatu
igatsus Jumala järele. Talle meenus, et ta tädipojad Jaan ja Heinrich Mäed Narakalt olid usklikeks saanud.
Ta otsustas nad kutsuda appi lauda katust lööma, et siis kuuleks neilt ka Jumala Sõna.
Tee Narakale viis läbi suure metsa. Alma kartis eksimist. Ta vedas okslikku keppi enese järel vastu
maad, et oskaks kepi jälge mööda tagasi tulla. Kui ta koos Mäe perega Piiblit luges, siis oli Almal niisugune
tunne, et Piibel räägib, räägib just tema, Alma, südamele. Ta ei ole võõras, arusaamatu kiri. Mäe Heinrich
lubas ehitusele appi tulla. Õhtuti pidas Heinrich Aruküla rahvale äratuskoosolekuid. Rahvas käis sel ajal
meeleldi koos. Vii ainult kutse ja tulid!
Tugeva tõuke vaimulikule liikumisele Arukülas andis Muti Juhani poja, noore taluperemehe Johannes
Kello pöördumine. Tema oli kommunistide poolel olnud, vangi sattunud ja ainult oma venna Eduard Kello,
kes valgete komandantuuris tähtsal kohal oli, eestkostmise tõttu mahalaskmisest pääsenud. Palvetunnid
hakkasid toimuma nüüd ka Vana-Arus, Johannes Kello majas.
Kunagine kange hobuseparisnik Krepka Madis, nüüd juba hõreda halli habemetüükaga vana
mehike, juhtus ka palvetundi. Madise naine oli surnud. Madis ise elas pärast naise surma Pae Anna juures.
Jutlustaja rääkis: “Täna, kui sa Tema häält kuuled, siis ära tee oma südant kõvaks!… “
“Jah, “ hakkas
Madis kõnele vahele rääkima, “mina küll ei taha oma südant kõvaks teha, aga patumüür on minu ümber,
paks patumüür...” Ja Madis puhkes nutma. Kõik muidugi koos palvetama, et Kristus sellest patumüürist läbi
murraks ja Krepka Madisele oma armuvalgust näitaks. Ei Madis puudunud enam ühestki palvetunnist. Eriti
meeldis talle kui lapsed laulsid. “Ainult laste laulu ma veel kuulda tahan! Ei muud, kui ainult laste laulu!…”
Madise tütar Taali oli ka juba usklikuks saanud.
Tõnsol palvetunnis Madis kukkus. Tal lõhkes peas veresoon. Ta kanti Landmanni Alma majja ja
Taali jäi sinna isa põetama. Kahe nädala pärast kustus kunagine kange mees Krepka Madis.
Pae Anna hakkas hoolega Viru-Jaagupi kirikus käima. Pastor Jaan Kiivit usaldas tema hoida oma
pisikese Jaani.
Kui siis veel kiusakas vanaeit Lälle Mari ka pöördus, rääkisid kõik, et Jumal peab ikka vägev küll
olema, et Ta Lälle eidest jagu sai.

„Isa, anna neile andeks!...“

Palvetund oli parajasti lõppenud ja enamik rahvast juba koju läinud, kui uks lahti läks ja sisse vajusid
Küti ratsarühmlased, eesotsas Heinrich Kuusiku ja Aleksander Tiiduga. Nad käsutasid rahval kohe laiali
minna ja igasugused omavolilised kogunemised lõpetada. Krüüni Leena pöördus naiste poole ja ütles
rahulikult:
“Hakkame Jumalat paluma!”
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Samas laskuti põlvedele. Esimesena palvetas Leena: „Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mis
nad teevad!...“ Tema järel palvetas Alma. Tiidu sai vihaseks, hakkas palvetajaid taga mökitama. Nemad aga
räuskamistele tähelepanu ei pööranud. Oskamata palvetajatega midagi rohkemat peale hakata
ratsarühmlased lahkusid, ust valju mürtsuga eneste järel kinni lüües.
Järgmisel päeval läks Leena Tiidule, seejärel iga ratsarühmlase koju nende meestega isiklikult
rääkima. Ta kurtis kiriku tuima olekut ja vajadust elava usu järele. Kodus aga osutusid need kanged mehed
hoopis häbelikeks. Enam nad vaimulikke koosolekuid laiali ajama ei tulnud.

Karla ärkamislugu

Karl Tärno:
“Minu vanemad oli mõisa moonakad. Igal jüripäeval rändasid nad ühest mõisast teise uut moonakohta
kauplema. Rahkla mõisas läksin ma esimesse klassi, Roela mõisas teise. Voore mõisas jäi pooleli kolmas
klass. Kupna mõisas püüdsin ka kooliskäimist jätkata. Muuga mõisas aga olin juba töömees, kaks hobust
käes.
Sulase aastapalgaga oli tavaliselt nii, et .kuidas peremehega kaubale said – natuke raha, üks palitu,
pintsak, paar särki, linased ja villased püksid, mõned kinda-ja sokipaarid.
Tulime Arukülla, ostsime ära Iisak Stromanni vabadikumajja. Maad meil ei olnud.
Algas
Vabadussõda. Mina läksin vabatahtlikuna rindele. Sattusin soomusrongi kapten Irve käe alla. Suurte
lahingutega vallutasime Pihkva. Parandasime silla ära ja sõitsime muusika saatel linna sisse. Me olime
paljasjalgsed sõdurid ja nõnda me paljajalu astusimegi mööda Pihkva linna tänavaid. Valga rindel anti meile
ka varustust, saime saapad jalga. Valgast viidi Narva taha Komarovkasse. Sain endale ratsahobuse. Seal
sai haavata minu hea sõber, Muuga mees Eediku Juljus. Tal lasti ristluudest läbi. Üks aasta ja kaheksa kuud
olin liinil. Siis tuli rahu ja mind taheti panna Tallinna allohvitseride kooli. Aga et olin aastakäigu võrra vanem,
siis saadeti koju. Vana-aasta õhtuks jõudsin Viru-Jaagupi. Läksin kohe, sõduririided seljas, kiriku. Nii suur
igatsus oli Jumala järele.
Elasin isa juures Arukülas ja tegin taludes tööd. Mõne perenaisega tekkis mul ka soojemaid suhteid.
Mina tahtsin endale rikast naist.
Sinise Risti Seltsi jutlustaja Sildos käis Tõnsol palvetunde pidamas. Ma läksin ka kuulama. Kui
Sildos kõneles, lõikas mul südamest läbi, et milline patune inimene olen mina! Ma hakkasin suure häälega
Jumalat paluma.
Olin sel ajal sulaseks Kellol. Töö ei tahtnud mul enam mitte edeneda. Mulle tundus ikka, et Jumala
ees olen ma oma pattude pärast hukka mõistetud ja pimeduseväed hoiavad mind oma koledas haardes.
Teadsin, et näin inimeste silmis päris narrina, aga see ei lugenud mulle midagi. Jumal on üle igast
inimesest. Kello Gustav kartis juba, et kaotan mõistuse. Aga tema õde Krüüni Leena ütles talle:
“Ära muretse! Kui Karla on oma usu ja südamerahu kätte võidelnud, siis on ta sulle parem töömees
kui enne!”
Öö minu hingest aga ei tahtnud mitte kaduda. Hullem kui sõjaväljal. Leena tuli, põlvitas murelikult
minu kõrvale, aitas mul Jumalat paluda. Kaheksandal päeval langes äkki koorem mu hingelt ja mu südant
täitis rõõmuhõiskamine: Jeesus on minu Vabastaja, Ta on ka minu patuvõla ristil kustutanud! Jumala ees ma
enam patune ei ole! Mulle andeks antud! Mina olen jumalalaps! See päev on jäänud minu mällu mu elu
kõige õnnelikumaks päevaks.
Gustavile ma ütlesin: “Olin sulle laisk ja lohakas sulane, aga nüüd pead sa saama minust rõõmu tunda!” Ma
käisin isegi sellelt peremehelt andeks palumas, kelle naist olin võrgutanud. Mees jäi esimesel hetkel lausa
sõnatuks. Aga ta isegi ei vihastunud minu peale, ohkas ja ütles: “Hea ikka, kui minu naine ka kellelegi
meeldinud on!” Pärast said koos naisega usklikuks. Rääkisin oma õnnest ka pruudile, aga temal oli juba uus
peigmees silmapiiril. ”

„Härra“

Karl Tärno vend Rudolf tahtis väga olla härra. Ta oli endale moekad riided soetada suutnud ja
väliselt paistiski päris linnavurlena. Palvetundides ta ei käinud – härra ei käi seal! Ometi ilmus ta ühel
päeval Landmanni toa uksele, palvetunni lõpul. Rudolf oli julgustuseks viina võtnud. Tal tundus mingi
raske koorem hingel lasuvat. Noormees oli enesest väga väljas. Usklikud noored ütlesid, et kui on muresid,
siis ei pea neid viinas leotama, vaid palves Issanda ette kandma. Kui patud on ka veripunased, peavad nad
ometi valge villa sarnaseks saama. Rudolf põlvitaski koos teistega palvele, aga pohmelus oli nii suur, et
palvetamise asemel vajus ta hoopis põrandale magama. Ja tema pükstest, oh õudust! hakkas voolama
ojake palvetajate põlvede alla. Kui Rudolf ärgas, leidis ta end üksi keset loiku. Ta hakkas ropult vanduma.
Pärast lollitas ja irvitas usklike üle. Aastaid hiljem selgus, et Rudolf oli usklike hulka ikka tõepoolest ilmunud
raskes hingevalus. Ta oli nimelt äsja kohtus valet vandunud, et päästa oma sõpra, kes Vinni noormehe
August Rooma jalgratta oli varastanud.
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Hädas ärganutega

Pastor Hoffmann oli ärganutega päris hädas. Leena Krüün, kes oli võetud kiriku juurde piiblitundide pidajaks,
sest ta oli enam haritud kui teised külanaised ja kümme aastat Tartus halastajaõde olnud, ütles Hoffmannile:
“Igal pühapäeval palute te kiriku kantslis, et Jumal vaimuliku ärkamise saadaks. Nüüd on Jumal selle
saatnud, aga teie ei oska sellega midagi peale hakata!”
Suurel Reedel 1924.aastal korraldas Hoffmann Viru-Jaagupi kirikus Aruküla ärganud usklike jaoks
eraldi armulaua, kuna usklikud ei tahtnud koos joomaste nime-kristlastega ühisest karikast osa saada.
Hoffmann manitses pühalikul häälel usklikel mitte hakata “umbrohtu nisu seest välja kiskuma”. Siis aga tulid
ärganud välja uue väitega: õpetaja kirikus ei ole mitte Kristuse asemik, kes on volitatud pihikorralduse ja
armulaua jagamise kaudu patte andeks andma. Inimesed on kõik ekslikud, õpetaja samuti. Armulaud on
Kristuse surma mälestustalitus, mida tuleb seni korraldada, kuni Jeesus tagasi tuleb.
Kahe nädala pärast korraldas ärganud talumees Jaan Vares Rahklast Püha õhtusöömaajatalituse
Vana-Arus Johannes Kello talus. Sellest võttis osa kaheksa inimest: Johannes ja Ida Kellod, Jaan ja Ella
Kellod, Alma Landmann, Taali Kello, Johannes Läll ja Marie Pihlak.
Alma Landmann läks pärast Hoffmannile kirikumaksu maksma. Hoffmann küsis: “Kas sina käisid ka
Vana-Arus?” Saanud jaatava vastuse, jäi Hoffmann kurvaks. Kogu see liikumine hakkas luterliku kiriku
haardest välja valguma.
27.jaanuaril 1924.aastal peeti Arukülas Leena ja Jakob Krüüni talus Aruküla CE ühingu pidulik
asutamiskoosolek. Juhatas Ernst Rossmann. Talu tubade seintele üles seatud piiblitekstid. Papi seest
väljalõigatud tähtede taha olid asetatud lambid. Selliselt valmistatud loosungid olid kaunistatud roheliste
okstega. Õhtuhämaruses tundus see kõik väga pühalikuna. Ella Kello oskuslikul juhendamisel olid üles
seatud kaunilt ehitud pidulauad, iga taldriku taga kaardike mõtteteraga Piiblist. Kohti oli rohkem kui sajale
inimesele.
Ühingu põhikiri loeti ette. Selles oli kolm kõigi ühingu liikmete jaoks kohustuslikku peapunkti: Kristuse
tunnistamine, Kristuse teenimine ja isiklik osadus Kristusega, millest tõenduse annab tõeliselt kristlik eluviis.
Ühingu liige peab uurima Pühakirja, et mõista Jumala tahet (Rm.12,2). Tal peab olema ka valmidus Jumala
tahet oma elus täita (Ps.40,9).
Tehti üleskutse, kes soovib niisuguste põhimõtetega kristliku ühingu liikmeks astuda, andku endast
teada. 39 noort inimest Arukülast ja selle ümbruskonnast andsid jah-sõna. Need jaotati alljärgnevalt:
tegevliikmeid 22. Need olid “uuestisündinud Jumala lapsed”. Poolehoidjaid liikmeid 10 - need, kes
igatsevad veel jumalalasteks saada; toetajaid liikmeid 7. Need aga, kes ühingu liikmetena 35 aasta piiri
ületavad (Mitte unustada, et CE ühing oli noorte ühing!), aga soovivad CE ühingu liikmeks edasi jääda,
saavad auliikme staatuse, milline antakse ka juhul, kui kedagi eriliste teenete ja abi tõttu ühingule selleks
valitakse.
Ühingu esimeheks valiti Johannes Kello. Seejärel valiti juhatus, revisjonikomisjon ja 8 toimkonda.
Toimkonnad olid järgmised:
1. Peotoimkond, kelle ülesandeks oli korraldada pidulikke koosviibimisi ja valvata neil korra järele.
Selle toimkonna juhatajaks valiti Jaan Kello.
2. Päikesepaiste toimkond, kes pidi Kristuse armastuspäikese soojust kandma viletsaile, haigetele
ja õnnetuile. Juhataja – Alma Landmann.
3. Hoolekande toimkond vaeste eest hoolitsemiseks ja nende materiaalseks toetamiseks. Juhataja
– Jaan Rospus.
4. Kirjanduse toimkond, kes müüb ja jagab vaimulikku kirjandust; võtab vastu vaimulike ajakirjade
tellimusi ja hooldab ühingu raamatukogu. Juhataja – Salme Raag.
5. Muusikatoimkond. Juhataja Eliise Rikken.
6. Misjonitoimkond – vaimulike koosolekute organiseerija ja nende kavade koostaja. Juhataja –
Johannes Läll.
7. Pühapäevakooli toimkond – laste vaimulik kasvataja. Juhataja – Leena Krüün.
8. Järelvalve toimkond, kelle ülesandeks oli jälgida kõigi toimkondade tööd ja tegevust. Juhataja –
Johannes Kello
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Aruküla CE Ühingu hümniks valiti heroiline vaimulik laul:
“Kas olen ristivõitleja
ja pärin õnnistust,
kui Kristusega ühes ma
ei kanna teotust?

Kus teiste verest punab tee,
kas otsin kergust seal?
Kui teised lä’evad läbi jõe,
kas seisan kalda peal?….”
Kas mul ei ole võitlusi,
Kas mul ei ole tööd?
Kas petis maailm pehmesti
Mind kannab taevateel?
Ei, võitja peab võitlema,
Sest Jeesus aita sa
Mind kindlal meelel võidelda
Ja kannatada ka!

Maakonnalehes “Virumaa Teataja” ilmus pilkeartikkel Aruküla usklikest, kes talv läbi oma hobustel
vaimulikke koosolekuid mööda sõidavad, nii et vaesed loomad enam kevadel põllule minna ei suuda.
Veel samal aastal korraldasid Aruküla noored kohtumise Rakvere Metodistikiriku noortega, järgmisel
kevadel aga viisid läbi vabaõhu-jumalateenistused Roela ja Küti mäel.

Kuldsed rinnamärgid.

1926.aasta veebruaris tähistati Viru-Aruküla Usklike Noorte CE Ühingu asutamise esimest
aastapäeva. Selleks puhuks otsustati välja jagada ka CE ühingu kuldsed rinnamärgid. Neid üle andma tuli
Eesti CE Ühingu esimees Karl Leopold Marley. Märgi kätteandmisel küsitles ta igat saajat ja palus tal
jutustada oma jumalalapseks sündimise lugu ning öelda ka oma uussünni täpne aeg. Leena Krüün, juba
viiekümne aastane, oli ühingu auliige. Tema ütles, et ei tea oma uuestisündimise ja jumalalapseks saamise
täpset kuupäeva. Ta on lapsest saadik usklik olnud ja Jumala Sõna järele elamise vaimus kasvatatud, seda
nii kodus kui koolis. Piibli alusel leiab, et ta on Jumala laps. Marley kortsutas kulmu:
“Igal lapsel on oma sündimise kindel kuupäev ja kellaaeg. Teie seda enda kohta mulle öelda ei tea.
Olukordade selginemiseni ma teile seda märki kätte anda ei saa!”
Leena, Aruküla usulise liikumise üks eestvedajatest, suutis solvumistundest üle olla. Aga eks
südamesse võinud kibe tunne ikkagi jääda.
Marleu paluti ööbima Krüüni tallu.
“Oh, ma olen nii väsinud!” Nende sõnadega vajus Marley sel õhtul Krüüni tallu öömajale jäädes
sohvale. “Parema meelega ma söömagi ei tuleks!” Aga siiski tuli.
Kuni rahvas lauas istus, laotas pereema sohvale külalise jaoks puhtusest kahisevad linad.
Veel samal, 1926.aastal, toimus Inglismaal, Londonis, CE ühingu konverents, kus oli arutlusel
vaimuliku uussünni määratlemise küsimus. Konverentsi korraldajad, inglased, leidsid, et usklikult ei saa
nõuda, et ta teaks oma uussünni täpset aega. Eesti delegaadid Karl Leopold Marley ja Peeter Sink aga
vaidlesid sellele vastu. Neid toetasid ka mitmed teiste maade delegaadid. Ühisele seisukohale ei jõutudki.
Ka Aruküla tundis end olevat kutsutud osalema suurtes üleilmsetes probleemides.
Tallinnas aedviljakaupmees Lilienthal, kes oma suvila Stroomi rannal oli vaimulike koosolekute
korraldamise kohaks andnud, ehitas 1913.aastal oma kulul usklikeks saanuile, kes olid moodustanud
Eesti Evangeeliumi Kristlaste Koguduse, palvelahoone, mida nimetati “Lilienthali kirikuks”. See asus
Veerenni tänav
4. Evangeeliumi kristlaste kogudus ei pidanud vajalikuks “tüüdata inimesi raha
korjamisega”. Lilienthal oli jõukas ja väga ohvrimeelne inimene.
K.L.Marley, noor, intelligentne mees, käis välismaal õppimas ja tõi sealt kaasa usuristimise nõude.
Lilienthal oli sügavalt nördinud: “Sa tahad teha meist baptistid!” Baptistid ei arvesta lapseristimist, kuna iga
inimene peab usulises küsimuses valiku ise langetama, tahab ta olla kristlane või mitte ja ristimine on nagu
abiellumisel laulatus lepingu kinnitamiseks. Evangeeliumi kristlaste koguduse noortetiib lõi Marley poolele.
Kogudus läks kaheks. Noored moodustasid Evangeeliumi Kristlaste Vabakoguduse. Marley lahkus CE
ühingu esimehe kohalt ja asus juhtima EKV Vabakogudust.
Lilienthali majanduslikud väljaminekud ületasid sissetulekud. Lilienthal läks pankrotti. Lilienthali kirik
müüdi oksjonil.

Arukülla ehitatakse palvemaja.

Peaaegu kogu Aruküla rahvas, välja arvatud Suurekaevu kant, Klein, Tiitso ja veel mõned, said
1925.aastal kaasa haaratud Aruküla palvela ehitustöödest.
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Roela metskonnas oli väga odavalt müügile tulnud metsatööliste maja. Keegi usuvend Viitin
Tallinnast oli Johannes Kellole tungivalt nõu andnud Arukülla palvela ehitada:
“Käia mööda taluperesid käia pole mingi kindel asi!”
Mindi seda metsatööliste maja vaatama ja otsustatigi ta ära osta. Hoone võeti koost lahti ja veeti Arukülla.
Algul oli mõte püstitada palvela Krüüni Jakobi teiselpool maanteed asuvale väikesele 0,2 ha
suurusele maatükile, sest see oli küla keskel. Aga Krüüni Jakob oli sel kevadel Tärno Miinal lubanud sinna
kartulid maha panna ja neid oli veel vara üles võtta. Kuid palvela taheti vähemalt katuse alla saada juba
jõuludeks. Lälle Johannese maantee äärne koht oleks ka sobinud, kuid Johannese naine Amanda seisis risti
sellele vastu: tema juba oma ristikupõldu tallata ei anna! Ringi Kusti Uusarust pakkus oma põlluotsa, mis
küla alla välja ulatus. Kuid paljud olid vastu, sest seal hakkab Tõnso suur laut rikkuma palvela pühalikku
väljanägemist. Vastu võeti Jaan Kello ettepanek: ehitada palvela sinnasamasse Landmanni maanurgale,
kuhu palgid juba olid maha pandudki. Landmanni Alma oli sellega päri. Rakles koostas kaardi ja see
maanurk eraldati Landmanni talust palvela jaoks ametlikult.
Pea iga päev olid palvela ehitusel tegevad Jaan ja
Johannes Kellod, Rospus, Pihlaka Marie,
Johannes Läll, Gustav Rink ja Karl Laasberg. Viimane oli ise Viru-Jaagupi luterliku kiriku nõukogu liige.
Ühinguga ta ei liitunud, sest CE noored nõudsid täiskarskust. Karl Laasberg aga lubas endale ikka “tiba
viina”. Vist sellesama „tiba“ pärast hüüti teda “Tiba-Karlaks”. Palvela juures lihtsamaid töid tegemas oli väga
usin Eduard Karjus. Tema oli “tõsine iisraeli mees, kelle sees ei ole kavalust”. Siseviimistlustöödeks kutsuti
keegi usklik meistrimees Rakverest. Pingid ja kõnepuldi valmistas Johannes Kello ise. Krüüni Leena ja
Jakob müüsid palvela ehitustööde jaoks tarviliku raha hankimiseks ära oma laulatussõrmused.
Poolehoidjaist lõid tööl tublilt kaasa Kuru August, Uueni Jaan ja Lälle Villemi poeg Johannes. Villem ise oli
ka usklik, aga tunnistamiseks sellest avalikult sõna kunagi ei võtnud, sest: “Vaim ei ole minule andnud
rääkida!”
Juba 1925.aasta teisel jõulupühal toimus Aruküla palvela pidulik sisseõnnistamine. Tallinnast oli
selleks puhuks kohale sõitnud Marley ja Narvast Sildos. Avar saal oli rahvast tulvil. Aruküla laulukoor esitas
Jaan Varese poja Voldemari juhatusel hoogsa laulu “Kuninglik saal”. Noor, sõdurisinelis Jeevet Läll astus
kõnepulti ja alustas liigutaval häälel oma tunnistust:
“Kui te nüüd mõtlete, et selle jämedakoelise ja kareda sõdurisineli all ei ole sooja südant, siis te
eksite. See süda siin on vastuvõtlik Kristusele niisamuti, kui teiegi südamed….”
Kui tehti üleskutse: “Kes on valmis oma elu täiesti Jeesusele andma, tõstku käsi!” tõusis saali keskel
pikka kasvu vanem mees, kes tõstis mõlemad käed püsti ja möirgas üle saali:
“Mina! Mina tahan oma elu Jeesusele anda! Paluge minu eest!” Saalist käis kahin läbi: “Sita-Vanka palub
Jumalat!”

Aruküla elas.

Eesti esimese vabariigi ajal oli Aruküla värske ja noore välisilmega. Enamik taludest olid isade poolt
poegadele ostetud. Pojad aga ehitasid oma uued majad mitte enam küla keskele, vaid ridamisi metsa
servale, sellise vahemaaga, et kanad ikka naabri aiamaale rehitsema ei kipuks.
Õlgkatuste asemel tehti laastukatused. Sindlimasin katuselaastude valmistamiseks oli Laasbergidel.
Nemad ostsid ka rehepeksumasina. Kellel jõud kandis, see värvis oma maja ära. Gustav Kello ehitas maja
paekividest ja küla keskele, täpselt endise koha peale. Seni, kuni hoone kerkis, oldi korteris Pihlakal. Vana
koolitoa asemele ehitati ka avarate akende ja heleda vooderdisega koolimaja. Seda lahutas teest noorte
paplite hekk. Koolimaja asus Suurekaevu külaosas.
Üks ilusamaid, väliselt isegi kõige ilusam maja külas aga oli palvemaja, pühalikult tumerohelist värvi
ja kuid kiiskav-valgete aknaraamidega. Selle ümber olid hoolsad käed armastuses lillepeenraid istutanud.
Ava-jumalateenistusele palvelas järgnes koosolek koosoleku järele. Kord, kui oli külaliskõnelejaks
oli kutsutud väga elava esinemisega vend Padrik Keilast, tuli tema üleskutse peale eestpalvele terve
Kuusikumäe külaosa, 18 inimest. Ka Määri mõisavalitsejast sai alatine Aruküla palvelas käija. Küti parun
Georg von Stackelbergi noor proua Carmilla aga oli päris tõsiusklik. Carmilla ja Leena Krüün olid
sõbrannad.
Vaimulik ärkamisliikumine laienes ümberkaudsetesse küladesse, Rahklasse, Padussse ja Määri.
Narvast Sildos oma suure laulukooriga külastas Aruküla palvelat mitmel korral.
Kõik toimkonnad olid hoolega tegevusse rakendunud. Noortest taluperemeestest-perenaistest oli
enamik koondunud palvemaja ümber. Lahkel meelel tõsteti kott jahu vankrile ja viidi sinna perre, kus teati
puudust olema - . “Mul tänavu oli rukis hea. See on minu tänu Jumalale, kui võin ka teisi pisut aidata!”
Eliise Rikken organiseeris keelpillide orkestri: Helene ja Ida Kello gitarridel, Salme Raag mängis
balalaikat ja Eliise Rikken ise mandoliini. Laulukoori juhiks oli äsja gümnaasiumi lõpetanud Voldemar Vares
Rahklast. Tema oli ka dirigeerimist õppinud.
Leena Krüün pani oma teenijatüdruku Hilda Kuke õpetama Uus-Aru lastegruppi, sulase Hermann
Ussisoo aga Aruküla pühapäevakooli põhigrupi poisse. Ise ta aga asus ajakirja “Laste Elu” välja andma.
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Selle toimetajaks nimetas ta oma 11.aastase poja Heinrichi. Virumaa Teatajas ilmus tunnustav lugu “Kõige
nooremast ajakirja toimetajast Eestis”. Aga tegelikult oli selle ajakirja toimetamisel tegev ikka Leena enese
nägemus ja tema käsi. Trükis ilmus “Laste Elu” kahe aasta jooksul ja kui Leena usulistes arusaamades
asjaolud poleks muutunud, oleks ta kauemgi ilmunud, sest CE Ühingute Eesti Liit tahtis seda ajakirja üleeestiliseks laste vaimulikuks ajakirjaks teha.
CE ühingu raames, Leena Krüüni juhtimisel, tegutses Aruküla laste pühapäevakool väga edukalt.
Lapsi toodi kohale kaugematestki küladest. Ühel pidulikul jumalateenistusel, millest osa võttis ka metodisti
superintendent Puskai, astusid järgimööda kõnepulti kolm 10-12.aastast poissi: Karl Kello, Ferdinand Kello ja
Heinrich Krüün. Puskai ütles pärast:
“Ma olen reisinud maailma kaugemateski riikides, aga selliseid noori, nii südamlikult esinevaid
kõnemehi näen ma esmakordselt!”
Suuremate tüdrukute õpetamiseks organiseeris Leena Krüün oma kodus majapidamiskooli, kus
vaimuliku osa kõrval õpetati ka perenaise-tarkust: õmblemist, toiduvalmistamist, kangakudumist ja esmaabi
andmist. Kuna Leena üksi kõigega toime tulla ei suutnud, pani ta ajalehte kuulutuse: “Vajatakse
teadmistega kodumajanduskooli õpetajat.” Kaubale sai ta Ida Linkholmiga, kellele maksis 2000 marka kuus,
pluss korter, küte ja valgustus.
Osa kooli kuludest aitasid kanda laste vanemad, pisut tulu sai ka korraldatavailt näitemüükidelt.
Jakob Krüüni, hoolsa rätsepmeistri, võtsid küll naise ettevõtmised vahel lausa ohkama. Ta oli
väheldast kasvu mees. Leena leidis, et vähemalt seni kuni poeg Heinrich välistöödel ohjad oma kätte võtab,
tuleb Jakobit hästi toita, et mees ikka kõige selle tööde-vaevale vastu peaks. Heinrich, õdedest noorem
pesamuna, ootas vesise suuga kuni isa koore sees praetud kartulite ja munade söömise lõpetas. Alati jättis
isa poja jaoks ka midagi taldrikule jättis

Vend, ära mängi Juudast!

CE ühing lubas lahkelt kõnepulti astuda igal kaugemalt tulnud usuvennal, tunti teda või mitte. Kord
ilmus Aruküla palvemajja Voldemar Bernakoff, hõreda punase habemega mees kusagilt Lõuna-Eestist.
Aastaid paistis tal rohkem paistis olevat, kui tal neid tegelikult oli. Ütles end olevat elukutselt masseerija.
Bernakoffil oli kaasas gitarr. Tal oli ka pehmetämbriline lauluhääl. Karl Tärno oli samuti laulumees, saateks
laulule tõmbas Karl kaasa tsitrit. Kui nemad oma laulud lahti lõid, siis oli saal rahvast täis. Nad käisid ka
kaugemateski külades laulmas ja palvetunde pidamas. Ajalehes (Vaba Maa,23.04.1936) ilmus pisut
ironiseeriv artikkel: “ Pärast kevadpühi liikus Alutagusel ringi kaks palvevenda, kes kuulutasid patustele
metsanurga inimestele peatset viimsetpäeva…”
Karl ja Voldemar otsustasid teha kahekesi ka ühe ringreisi Lõuna-Eestis.Tarvastus ja Mustlas üürisid nad
koguni rahvamaja saali ja panid kuulutused välja. Rahvast kogunes palju, sest ega sel ajal ei olnud
televiisorit, mis inimesed kodu külge oleks naelutanud. Kõneldi ja lauldi seni, kuni pillidel mõni keel katkes.
Siis Karl tõusis ja palus rahval annetada raha uute keelte ostmiseks ja rahvamaja üüri tasumiseks. Müts lasti
ringi käia ja tühjalt see tagasi ei tulnud. Kui müts rahaga sai lauale pandud, märkas Karl, et Voldemar
nihutab end seljaga mütsi ligi ja topib tagakätt mõned rahatähed sealt oma taskusse.
“Vend, ära mängi Juudast!” ütles Karl manitsevalt.
Aga juba järgmisel koosolekul hüüdis keegi üle saali: “Need mehed on kelmid! Andke kuraditele
vastu vahtimist!” Ja olidki juba kepid välkumas. Keegi nähvas Karlale okastraadiga üle näo, jättes sellele
sügava verise haava. “Misjonäre” suutis päästa vaid kiire põgenemine. Paari kilomeetri kaugusel asuva talu
õuel kaevu juures pesid nad oma veritsevaid haavu.
Kui Voldemar Bernakoff jälle Aruküla palvemajja tuli, mõtles Krüüni Leena endamisi, et ega seda
meest küll keegi oma majja ööbima võtta ei taha. Aga ööseks välja ka inimest jätta ei saa.Ta kutsus
Bernakoffi Krüünile. See aga tõi suure pöörde Krüüni pere ellu.

Sõnakuulelikud lapsed

Peretütar Elsa valmistas õhtusööki. Jakob ja Leena võtsid aega vend Bernakoffiga vestlemiseks.
Jutt käis ikka piibli-teemadel.
Leena tundis huvi Piibli prohvetikuulutuste vastu. Bernakoff oskas nende kohta väga põhjendatud seletusi
anda. Ja miks ta prohvetikuulutusi seletada ei mõistnud, kui oli adventkoguduse liige olnud! Adventkogudus
pöörab suurt tähelepanu prohvetikuulutuste uurimisele. Kuid Bernakoff oli adventkogudusest lahutatud ja
nimelt just ebakõlbeliste eluviiside pärast. Ometi kõigist oma isiklikest nõrkustest hoolimata pidas ta
adventkoguduse õpetust õigeks.
Elsa kutsus pere sööma. Laual auras keedetud seapea, kapsad ja kartulilid. Bernakoff lõi pilgu üle
laua. Siis ütles:
“Andke andeks, ma ei või liha süüa. Magu ei luba. Ehk leidub klaas piima ja tüki leiba kõrvale?”
Piima-leiba leidus muidugi igas talus. Vähehaaval juttu veeretades tuli nagu muuseas välja, et Piiblis
koguni sealiha söömine on ära keelatud.

90

“Kas tõesti?” imestas Leena. “Mina seda küll pole märganud. Näita, kus see kirjutatud on! Või et
Jumal hävitab tulega need, kes sealiha söövad! Kui nii, siis minu suust enam sealiha sisse ei lähe! Jumala
Sõna vastu mina ei tee!”
“Piiblis on rohkemgi uskliku inimese jaoks kirjas,” jätkas Bernakoff, “ Jumala käsk nõuab
hingamispäevana laupäeva pühitsemist! Kas selleks ka valmis oled?”
“Niimoodi õpetavad adventistid!”
“Niimoodi õpetab Piibel”
Arukülas oli üks adventist, Tiigi-papi. Aga Leena tema poolt pakutud raamatuidki lugeda ei tahtnud. Tiigi-papi
oli pops, ta ei kuulunud peremeeste-seisusesse. Peremehed arvasid ikka endid popsidest hoopis enamaks.
Kui peremees oma talu kaotas, siis oli ta ka peremeeste hulgast välja arvatud.
Kui Leena palvemajas sellest, mis ta Bernakoffilt kuulnud oli, teistele Aruküla usklikele rääkis,
otsustati, et uskliku kohus on kõiges Jumala Sõna tähele panna. Sellise tõotuse nad olid ju andnud, kui CE
ühinguga liitusid! Ja laupäev – kas selle pühitsemine pühapäeva asemel ka mingi probleem peaks olema!
Käpard on see peremees, kes töid talus ei mõista nõnda seada, et ta perele vaba hingamispäeva antud ei
saa! Talutöid annab seada. Isegi piima võis ju sel päeval jätta meiereisse saatmata ja selle kodus ära
tarvitada. Niigi püüti lõssiga läbi ajada, sest raha koguti põllutöömasinate ostmiseks. Aga küll Jumal oma
sõnakuulelikke lapsi õnnistab!
Aga siiski otsustati nii, et jäägu see igaühe enese südametunnistuse asjaks. Las igaüks teeb nii nagu ta usk
teda kannab, sundida usuasjus kedagi ei saa!

Suur sõelumine

Niisugusest usurõõmsast algusest möödus vaid mõni nädal ja siis lõi välk sisse: Tallinnast
saabusid kaks tähtsat usuvenda, Marley ja Laks:
“Mis me oleme teist kuulnud?! Te olete juudiusu kombeid pidama hakanud! Kas te tahate käsu
pidamise läbi õndsaks saada!…”
Aruküla noorte kristlaste ühing oli kohkunud. Tähendab, nad oma lapselikus usus on Piiblist valesti
aru saanud! Vennad Tallinnast, kuldsete ääristega piiblid käes lahti, prilliklaasid sädemeid pildumas, olid
kategoorilised: Ei mingit laupäeva pühitsemist!
Aga Leena Krüün ilmutas ennast seekord õieti kange naisena. Ka tema lõi oma piibli lahti ja luges
sealt: “...lihalik inimene ei heida Jumala käsu alla ja ei võigi heita!” Laupäev on nädala seitsmes päev,
vaadaku vennad, kui ei usu, kalendrist järele! Jumal on käskinud seda pühitseda! Kas Jumala Kümme käsku
on maksvad või mitte?! (Alles pärast Teist maailmasõda muutis nõukogude võim Eestis kalendripäevade jaotust, nii et nädala

seitsmendaks päevaks jäi kogu Nõukogude Liidus ja hiljem ka Soomes pühapäev).

Vaieldi seni, kuni langetati otsus: Eks aeg näita, kellel õigus!

Liisa Lember oma eluvalikust

“Sündisin Roela vallas, parun Wrangeli ajal. Meie renditalu oli teistest suurem ja jõukamal järjel.
Minu isa, Andres Vilkese, sõna maksis. Vallatalitaja Paju Toomas ütles ikka, et ilma Andres Vilkeseta oleme
meie vallamajas kui peata kanad. Mina ja minu õde käisime ka alati paremini riides kui teised lapsed.
Ema oli meil vaesest talust pärit ja väga alandliku vaimuga.
Kaevu peres peeti simmaneid ja meie õega tahtsime ka seal tantsimas käia. Ema ei keelanud. Aga isa
nõudis, et peame jälle varakult kodus olema. Kord kui koju kiirustama hakkasin, märkasin, et keegi
noormees tuleb mulle järele. Ma panin jooksu kiiresti kui tuul. Aga tema hüppas üle kraavi ja lõikas mul tee
eest ära. Oli selline priske ja tore poiss, Väike-Maarja viinameistri poeg. Sealsamas kraavi serval tegi ta
mulle abieluettepaneku. Aga ikkagi ei tulnud sellest midagi välja. Vist ei olnud ta minu jaoks määratud.
Meie talu oli just Roela mõisa vastas.
Siis aga võttis mõis ära meie karjamaa, andis Rahkla tee äärest Palkmetsast teise. Loomi karjatada oli seal
võimatu. Isa tuli Roela rendikohalt ära ja ostis endale Kannastikust päristalu. Ma olin siis 20. või 22.aastane.
Mina tahtsin minna ise endale leiba teenima. Sain Kaabri kauplusesse teenijatüdrukuks. Kauplus asus
Kulina mäe ääres, Maasika majas.
Kaabril oli sel ajal sulaseks Saare-Sass. Teda hüüti sellepärast Saare-Sassiks, et ta oli Saaremaa
mees ja rääkis saare murrakut. Oh, küll tema oli ropu suuga inimene! Ma ei kannatanud sugugi, kui ta
minuga rääkima tuli. Ma lihtsalt ei sallinud teda. Tema ütles minu kohta oma saare murrakus:
“ Seokest nenakat ja pertsakat tüdrikit ma endale naiseks küll ei vöta!”
Aga näe imet! Pärast ometi me abiellusime. Käisime veel vene kirikus laulatamas, sest Sass oli vene
usku. Pulmad pidasime isa juures Kannastikus. Roela rikkad peremehed Soone Jaan ja Mihkel olid ka meie
pulmas. Minu ema oli neid oma tüdruku-põlves teeninud. Sass ütles:
“Näeh, söin ikka oma väljasülitatud leiva ära!”
Ega me algul küll hästi ei elanud. Sass oli äge nagu pikne. Ja ropud sõnad olid tal ka alati suus. Aga
pikka viha ta ei pidanud ja oli pärast jälle pehme ja hea.
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Kaabri juurest tulime ära. Minu vend Mihkel soovitas meil vaadata omaette elamisekoht. Sass sai
tööd turbarabas. Seal oli tal küll raskem. Aga mina olin lapsega kodus ja minul oli kergem. Pärast läksime
Klei Aadu koha peale poole-tera-peremeesteks. Seal olime palju aastaid.
Kui sain neljakümneseks, tabasin ära Jumala kutse. Kaks-kolm korda elus kutsub Jumal iga inimest.
Ma olin tundnud seda kutset juba lapsena, 13-aastaselt; siis neiupõlves, 19-aastaselt. Nüüd ma kartsin
sellele kutsele selga pöörata. Ma läksin koos õega Aruküla palvemajja vaimulikule koosolekule. Õega teel
vesteldes sai mulle korraga selgeks ärapäästmise tõde. Mu süda täitus ülevoolava rõõmuga. Oli nii hea ja
jumalik rahu voogas mu hinge. Minus tekkis tahe rääkida kõigile, kui hea on elada puhta
südametunnistusega.
Nüüd ma enam oma tigedat meest ei kartnud. Ma rääkisin ka temale Jeesuse armust. Aga siis oli küll
tema ees hirm, kui pidin talle ütlema, et tahan pühitseda piibli hingamispäeva, laupäeva, ja Jumala Sõnaga
keelatud toite ma ka enam sööma ei hakka. Kartsin, et Sass hakkab hirmsasti vanduma ja ropendama. Aga
Sass ütles minule:
“Kui sulle on see selgeks saanud, siis pea seda!”
Minust sai adventkoguduse liige.
Tulid sõja-ajad. Suri meie ainus poeg. Pärast seda suri ka Sass. Aga veel enne surma rääkis ta
minule:
“Peaks mina ikka ka taevasse saama! Ma seisaksin seal ukse körval ega segaks kedagi….”

CE ühing Arukülas likvideeritakse

Marley tegi Aruküla CE Ühingule ettepaneku liituda vabakogudusega. CE ühing oma ebamäärase
piiritlusega ei suutvat liikmete vaimulikku kasvamist tagada.28.märtsil 1926.aastal lõpetas CE ühing Arukülas
oma tegevuse ja selle liikmeist moodustati Evangeeliumi Kristlaste Vabakoguduse Triigi-Naraka-Aruküla
Osakond. Leena ja Jakob Krüünid, Ringid ja veel mitmed teised vabakogudusega ei ühinenud, vaid jäid
edasi hingamispäeva pühitsejaiks, mis oli nüüd nagu eraldumise märgiks saanud.
Aruküla koguduse vanemaks valiti Johannes Kello. Kelloga aga juhtus selline ebameeldiv lugu, et ta rikkus
abielu ja tuli lahutada kogudusest. Ta läks Arukülast ära. Oma suure talu, endise Vana-Aru mõisasüdamiku,
müüs ta neljaks: esimene, teeäärne koht Jäärmannile; järgmine Kuusele, karjatallidega osa Pärnale, ViruJaagupi tee poolne Kurule.
Uueks koguduse vanemaks valiti Johannes Läll.
Johannes Läll oli siiras usuinimene. Hingamispäeva pühitsemise küsimuses otsustas ta: “Minu
kodus ei tule see
mitte kõne allagi! Issand, võta see vaev minult ära!” Ja Jumal olevatki ära võtnud.
Amanda Läll, Johannese naine, oli tubli perenaine, kuid usuasjus leige. Palvemajja ta mehega koos küll tuli,
aga suul oli tal ikka kergelt põlglik kõverus. Kolm elavaloomulist tüdrukut, Agathe, Erna ja Asta, hoidsid ka
rohkem ema poole. Tüdrukud tahtsid raadio majja tuua. Aga isa Johannes pidas seda patumasinaks: „Kui
see
kisama pistab, siis on kõik kapitagusedki laulu täis ja ei ole minul enam majas kohta, kus võiksin vaikuses ja
rahus põlved nõtkutada ja palvesse laskuda!“ Raadio siiski osteti, sest noorem tütreke oskas isa südame
pehmeks rääkida. Antenn pidi tolleaegsel raadiol olema nii pikk, et üks ots lasti kaevu ja teine seoti lipuvarda
nööri külge ja tõmmati sellega üles varda otsa.
Ringi Kusti naisel Anetel oli väga hea lauluhääl. Ta tahtis palvemaja laulukooris edasi laulda, kuid
kartis, et hingamispäeva pühitsemise pärast, mida ta mees visalt järgis, ta seda enam ei saa.
Anete
sõitis Tallinnasse evangeeliumi kristlaste konverentsile. Sealt tagasi tulles ütles ta Kustile:
“Mina enam hingamisepäeva ei pühitse. Õndsaks saab ilma selletagi. Sul ei ole ka tarvis seda
pidada!”
Kusti aga vastas talle: “Mis kasu on sellest, kui ma kogu maailma kasuks saaksin, aga oma hingele
kahju teeksin!”
Enne usklikuks saamist oli Kusti kõva suitsumees olnud. Aga usklikuks saades viskas piibu ahju,
ise sõnas:
“Aastaid olen ma sind orjanud, aga nüüd olgu lõpp!”
Kusti astus adventkoguduse liikmeks, sest selle koguduse tõekspidamised
ühtisid tema
arusaamadega Piiblist. Tema oli veendunud, et koguduse hääl on prohveti hääl ja ta ei tahtnud olla mingi
valeprohvet. – “Kui olla usklik, siis täiesti!”
Tülisid usuliste arusaamade erinevuse pärast Ringi peres ei tekkinud.
Heinrich Krüün Ringi Kustist:
“Olin siis 17-aastane, kui läksime koos Kustiga metsa langetama. Kusti töötas ise metsa üles ja
vedas palgid hobusel Roela paruni saeveskisse. Seal mõõdeti palgid ära ja maksti raha. Mina olin Kustil
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saagimise ja laasimise juures abiks. Ma tahtsin lõike teha selle koha pealt, kus palgi ots jämedamana
tundus, et siis saab Kusti raha rohkem, aga Kusti ütles:
“Mitte nii. Lõikame sealt, kus on õige.”
Kusti oli kõigutamatult kindlate põhimõtetega mees. Ise oli ta lühikest kasvu, aga jäme kui notiots.
Suur viljakott oli sel ajal talu uhkus. Mõnikord tehti need kotid veel neljasopilised, et paremini püsti
seisaksid. Tühjaltki kaalus selline takkudest kootud kott oma 3-4 kilo. Kui ta aga vilja täis pandi, siis nõrgem
mees teda paigastki ei liigutanud; ei suutnud maast püstigi ajada. Minu isa veeretas niisugust kotti
ümmargustel halgudel. Aga Kusti upitas sellise oma turjale ja tassis, kuhu vaja.
Landmanni Alma otsustas, et “Küll targad ja õpetatud mehed seda teavad, mis õige on! Ega mina neist
targem ole!” Ta hakkas laupäeviti jälle piima meiereisse saatma. Tema poegadest vanem, tugeva-kasvuline
Ruudi, oli usklik. Aga noorem, Sass, ei olnud seda sugugi.
Kello Gustav ütles, et tema palvemaja usklikega ei liitu, sest seal ei ole ühtemeelt. Marie, tema kaasa, käis
küll alati palvemajas, aga öeldi, et “vana kiriku vaimu sees”.
Palvemaja keelpilli orkester lagunes ära, sest orkestri juht
Liisi Rikken läks ilmalikule mehele,
Arukülast kaugemale. Ka Raagu Salme, mandoliinimängija, läks ära Tallinna.Gitarrimängija, Ida Kello,
Johannes Kello naine, jäi vaimuhaigeks.
Teine gitarrimängija, Helene Kello, väike trullakas tüdruk, tegi pattu, sest sai lapse, kelle isa nime ta
mitte kellelegi muule öelda ei usaldanud, kui Tõnso Gustavile, kes pärast Aalide lahkumist Arukülast kiriku
vöörmündriks oli saanud. Viimase kaudu said selle teada ka Helene isa ja teisedki. Võrgutajaks osutus Kello
Gustavi oma õepoeg. Gustav ei olnudki tütre peale kuri, sest et see õepoeg oli niisugune vembumees, kelle
tagastamatuid võlgu oli Gustav ise maksta aidanud, aga pahane tema peale ka olla ei saanud.
Laps suri aga kohe pärast sündimist.
Jaan Kello, üks Aruküla noorte usklike aktiivsemaid liikmeid, kolis oma perega ära Oonurme.
Noor vend Bernhard Jäärmann, kes kooliajal oli Heinrich Krüünile oma pilkesõnadega usklike üle
palju meelekibedust teinud, kuid äkki ometi ise usklikuks saanud, sõitis ära Ameerikasse. Ta saatis sealt
Heinrichile südamliku kirja.
Aruküla Evangeeliumi Kristlaste Vabakoguduse juhiks s.t. kogudusevanemaks saadeti noor ja
püüdlik usuõde Hilda Treilmann. Leena Krüün paneb kirja Aruküla rahva vaimuliku elu kohta eestiaja
lõpuaastail pisut pessimistlikud värsiread:
„Aegajalt usuelu jäi mitmel tuimemaks
ja vaiksed palveõhtud jäid ikka harvemaks...“

Siiski oli Aruküla palvemajas veel pöördumisi. Usklikuks sai pikk laiaõlgne noormees Kuuse Evald,VanaArust ja Pihlaka Aleksander oma perega.
Raely Viirsalu:
“Tippisin vanaema käekõrval palvemaja poole. Kui jõudsime palvemaja ukse ette, haaras mind pühalik
hardustunne. Vaikus ja rahu, nagu meil kodus hingamispäeviti. Kõrge kask laotab oma oksad palvemaja
ukseesise kohale. Ümber maja lillepeenar nagu pärg. “Lillede eest on nad hoolitsenud!” ütles vanaema
endamisi ja ilmse rahuloluga. Mulle meeldis palvemaja; tumedad vooderdatud seinad ja kõrged valged
aknad. Siseneme läbi väikese eeskoja. Ega see ei olnud mul esimene kord palvemajja tulla, kuid ikka ma
uuditsesin kõike. Rohkem uuditsesin kui midagi kuulasin. Kõrge, valgeks värvitud lagi ja kaks pikkade,
seljatugedega pinkide rida. Naised on seadnud endid istuma vasakule, mehed paremale poole. Vanaema
istus paremale poole, sest seal oli palju ruumi. Mul oli sealt hea ülevaade naiste poolele. Peaaegu kõigil
naistel olid rätikud peas. Meie naabrinaisel Lälle Mandal aga ei olnud. Juuksed on Mandal kuklasse krunni
keeratud, huultel nagu ikka temal kombeks, pisut pilkav naeratus. Tema ei olnud “ärganud” usklik. Aga
tema mees oli. Neil on kolm tütart. Need tüdrukud on vahel ka natuke usklikud. Meie kodust paremal pool
asuv naaber, Karjuse Eedu, istub meeste poolel, tema naine Mai aga naiste reas. Mai on väike ja ma pean
oma pingil end päris küünitama, et silmadega teda teiste vahelt leida. Eedu on minu vanaema tädipoeg. Ta
on tugev ja tõsine mees. Karjuse Heino istub ema kõrval. Ta on natuke paha poiss, alati nöögib mind, et:
„Juut! Juut!“ Uurin lauljaid ees poodiumil, mis on aste põrandast kõrgemal..Lauljaid on vist üle kümne. Nad
seisavad poolkaares, naised ja mõned mehed. Kõneleja astub pulti. Ta räägib kaua. Mina teda ei kuula,
igavlen niisama. Siis laulavad kahekesi Kuuse Evald ja keegi naine. Selle laulu sõnad on mulle tuttavad,
sest isa laulab kodus meil seda laulu sageli::
“Vaata, varjud ju muutuvad pikaks.
Päike loojeneb, lõpeb pea töö.
Õhtu saabub ja kõik muutub õudseks.
Algab pime ja kohutav öö. …”
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Ühel suvisel hingamispäeval

Heinrich Krüüni (Rohtsalu) mälestus:
“Ma oli siis vast 15-16.aastane poiss, kui koos isaga Uus-Arru Klei Aadu juurde hingamispäevatundi läksime. Klei Aadu elas selles majas, mis praegu kuulub Laeksidele. Lühemat teed otsides astusime
mööda põllupeenraid. Õhus tuiskas õietolmu ja põldudel võrsuv vili lainetas voogudena. Kartuliväljad
vaheldusid õites jaanikesadega. Õhku täitis lõokeste sillerdus. Imetlesime isaga peremeeste virkust.
Umbrohus põld oleks igale peremehele suureks häbiks. Selles talus, mille põllul kasvas ilus vili, olid ka
rammusad hobused ja korralik piimakari.
Klei Aadu puhtad toad lõhnasid vaiguselt. Seinapalkidel olid kirvega tahumise jäljed. Kokku tuli
umbes kümmekond inimest, kõigil piiblid kaasas.
Ringi Kusti alustas lauluga. Seejärel palvetati
kordamööda. Siis asus Kusti õppimist juhatama. Igaüks luges õpitavast osast salmikese ja seejärel toimus
arutlus. Lõpuks võttis Kusti kõik lühidalt kokku. Tagasiteel tuli Kusti meid saatma. Tema talu väljavahetee oli
sile nagu laud. “Kui auguke tekib, panen labidaga kohe kruusa peale, “ õpetas Kusti mind. Tal oli isegi
karjamaa teeäärne serv kuusehekiks pügatud. “Kuidas sa seda küll ometi oled jõudnud!” imestasin mina.
“Ega ma ei astu ühtegi sammu tühjalt!” muheles Kusti. Ega astunud seegi kord - tuli ta oma hobuseid teise
kohta panema. Rõõmsate hirnatustega tervitasid need peremeest ja igaüks neist sai peopesa pealt mokkade
vahele tükikese leiba.”
Kolportöör väike-Leena
Kolportöör on ukselt-uksele liikuv kirjanduse-levitaja. Eesti-ajal levitati sel viisil enamasti vaimulikku
kirjandust, ikka eesmärgil: “Seda evangeeliumi peab kuulutatama kogu maailmas, tunnistuseks kõigile
rahvastele, ja siis tuleb ots.”
Terve Eesti oli adventkolportööride vahel jagatud piirkondadeks, et vahele ei jääks ükski talu. Kolportööritöö
ei olnud kerge – kus kõht, seal kodu, kus õhtu, seal öömaja. Jõukamates taludes tavaliselt öömaja ei antud,
öeldi: “Minge sinna külaservale, näete, seal see väike maja. Nemad ikka võtavad võõraid öömajale!” Harva
juhtus, et kolportöör kahe lina vahele magama pandi. Ikka tuli magada põrandal või lakas, vana kasukas üll.
Kolportöörid liikusid tavaliselt jalgsi.
Reedene päev Krüüni talus oli õhtule jõudmas. Perenaine Leena oli oma kiireid tegemisi lõpetamas.
Ta tahtis päikese loojanguga algaval hingamispäeval majapidamistöödest võimalikult vaba olla.
Hämarus kattis taluõue. Äkki Leena märkas, et veel õhtupäikese kiirtest valgustatud küla poolt
läheneb kärmel sammul keegi väikest kasvu naine. Paistab võõras olevat.
“Tere. Rahu selle majale!” Muidugi, et usklik.
“Minu nimi on Leena Bertels. Ma olen vaimuliku kirjanduse levitaja. Mulle öeldi, et selles talus on usklikud
inimesed.”
Leena kutsus külalise tuppa. Ta oli siiralt rõõmus selle külastuse üle. Milline õnn kolportöörile, sest
niisugust sooja vastuvõttu ei saanud neile osaks mitte just sageli! Mõnest perest kihutati koertega minema.
Leena Bertels oli väga tagasihoidliku olemisega, nii et äratas usaldust. Kahel Leenal oli rääkimisi
usuasjust hilise öötunnini.
Leena oli nn.teise poole adventist. Muidugi oleks suurepärane, kui kristlaste koguduses ei oleks taolisi
lõhenemisi. Kuid parem on ühtsus mitmekesisuses, kui sundus südametunnistusse puutuvais küsimustes. Ja
usk on ometi südametunnistuse asi.
Leena Bertelsi kaudu sai Krüüni pere tuttavaks Magnus Leukesega Tallinnast.
Kadakasaksad ja kommunistid
Magnus Leuke oli “saksa-rätsep”. Koduseks keeleks Leukese peres oli saksa keel. Üldse oli moeasjaks avalikus kohas rääkida saksa keeles, olgu kasvõi puterdades. Võis „murda“ ka vene keelt, sest
kolme kohaliku keele tundmine oli peaaegu kohustuslik igale pisutki haritumana näida soovival inimesel.
Võõrkeeleks peeti inglise keelt, mille õppimise vastu ka järjest rohkem huvi tundma hakati.
Magnus oli harjunud inimestega suhtlema ja adventkoguduses, millega ta liitunud oli, peeti plaani
teda Saksamaale Friedensau Misjonikooli õppima saata. Aga saadeti siiski teine noormees. Magnus oli
nimelt põhimõtteline kümnise maksmise vastane. Tema ütles, et kümnis on vaestele koorma pealepanemine.
Järelikult ei saanud temale endale ka õpinguiks vajalikku kogudusepoolset toetust maksta, sest misjonitööd
peetakse ülal just kümnisest ja vabatahtlikest annetustest. Magnus lahkus adventkogudusest ja otsustas
koos mõtte-osalistega asutada oma koguduse. Kogunemisteks üürisid nad Gonsiori tänaval asuva lasteaia
saali, mis nädalalõppudel tühjana seisis. Liikmeid ei kogunenudki vähe, üle-eestiliselt saja ümber, kuid
kogudus jäi siiski registreerimata; olgugi et nimi oli juba valmis nuputatud:“Vaba Evangeeliumi 7.päeva
Kristlaste Kogudus”. Kuid grupis ei leidunud ainsatki nii haritud inimest, kes oleks mõistnud põhikirja
koostamise asja ajada ja Leukesel enesel, kuigi teistest haritumal, ei jätkunud selleks aega.
Arukülas Krüüni talus leidis Magnus Leuke vaimulikult kobestatud pinnase. 14-aastane Heinrich lasi,
paraku küll oma ema tungival soovil, end Leukese poolt tema koguduse liikmeks ristida. Heinrich oli siiralt
uskliku hingega poiss. Kuid mitte ainult Magnus Leuke ei teostanud tema juures oma misjonitööd, vaid seda
oli teinud ka Magnuse tütar Erika, aga, kahjuks, just isa ideoloogiale vastupidist. Erika oli iseteadlik preili,
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keda suveks koos noorema õe Elleniga maale „kosuma“ toodi. Erika oli Heinrichist paar aastat vanem ja
viimase meelest suur autoriteet. Ellenit Heinrich ei sallinud. Eeliste põhjuseks oli – poliitika! Heinrich oli
nimelt tuline isamaalane. Juba Heinrichi ema, olgugi et kunagine Tartu Diakonisside Haigla halastajaõde,
kes saksa keelt hästi valdas, ütles vahel, et saksu ega nende keelt tema ei salli. Tema on eestlane. Ka
Leukese perega rääkis Leena ikka eesti keeles.
Erika aga oli koguni kommunist!
“Mida erilist Jeesus nii väga oma ristisurmaga siis ikka korda saatis,” seletas Erika iseteadvalt.
“Kommunistid annavad ka oma elu, et maailmas õiguseriiki luua.” Heinrich imetles Erika targutusi, mis
tundusid talle väga põhjendatuina. Kooliõpetaja Juljus Kipper Viru-Jaagupis oli õpilastele rääkinud, et
kommunistlikud ideed on kõige õiglasemad kõigist ideedest, aga nad ei ole ellurakendatavad. “Miks? Miks ei
ole need ellurakendatavad?“ oli arutlenud Heinrich endamisi, „on küll, sest majandusseadused…” Siin
Heinrich takerdus, sest majandusseadustest oli ta midagi kuulnud, kuid ei olnud nendega kuigi-hästi kursis.
Ta otsustas ema käest minna selgust saama. Ema teadis kõik. Isa jättis meeleldi vastamised just ema
hooleks. “Poeg, inimene on patune,“ seletas ema. „Patt on see, mis takistab häid ettevõtmisi ellu viimast. Et
meid patu võimusest lunastada, selleks tuli patt hukka mõista! Jeesuse ristisurm mõistis patu hukka ja tõi
meile lunastuse. Muidugi, kui me vaid ise seda soovime. Ega Jumal küll kedagi vägisi ei sunni,” rääkis ema.
Heinrichi suhted emaga olid usalduslikud. Kuid ometi oleks Heinrich palju andnud, et kasvõi kordki elus
saaks oma silmaga näha tõelist kommunisti!
Kui õhtul magama mindi ja vanemad veel laua ääres juttu ajasid, hakkasid lapsed oma voodites
poliitikat jagama. Heinrich rääkis:
“Saksa mõisnikud on meie eesti rahva orjastajad. Seitsesada aastat…”
Ellen hüppas oma voodis istukile: “Ei ole õige! Ei ole õige! Fuih, matsipoiss, fuih, fuih!…”. Aga
„matsipoisi“ silmad lõid välkuma. Ta kargas voodist välja ja hakkas ähvardaval ilmel lähenema preili Elleni
voodile. Ellen oma täpilises öösärgis lendas kui liblikas tugitoolis istuva isa laialisirutatud käte vahele.
Magnus ja Ida, tema naine, naersid. Heinrichile aga jäi okas hinge.
Habemikud
Heinrich igavles Leukese grupi kokkutulekuil. Teda seal tõstatatud küsimused üldsegi ei huvitanud.
No oli ka, mida uurida! Tüdrukuid huvitas see, et kas ikka tohib käia erksavärvilistes riietes. Leena Bertelsi
põhimõtteks oli kanda ainult musta ja halli. Aga tema oli vanatüdruk. Tema meelest olid värvilised riided
“uhkusega eputamine”. Naised küsisid: Kui pikad peavad olema naiste juuksed, et neid võib pikkadeks
nimetada? Juuste palmitsemine, paistab, on keelatud. Aga kuidas siis pikki juukseid kanda? Lahtistena
selja peal neid keegi sel ajal ei kandnud. Ilunööbid ka usklikule ei sobivat, sest “ilu meelitab patule”. Sama
kurja teeb meestele ka lips. Tärno Karla oma lihtsameelsuses avaldas arvamust, et kui lips ei sobi, siis ei
peaks ka akendel kardinaid ees olema, need ka ripuvad seal rohkem ilu pärast. Tema lapsepõlvekodu
akendel küll kardinaid ei olnud. “No jätke nüüd!…” ütles Krüüni Leena. “Kardin peab ikka akna ees olema.”
Krüüni Jakob heitis oma naise suunas pika pilgu, kui Piiblist ette loeti, et naisel ei ole luba mehe üle
valitseda, vaid naine peab tasane olema. Leena oli majas alati see A ja O, kes käsutas ja korraldas. Kohe
võttis Leena sõna, ütles, et kui apostel Paulus oli vanapoiss, siis mis tema teadis abieluliste asjadest!
Iisak Reits ja tema õde leidsid, et maalikunst, fotode tegemine ja skulptuur on keelatud, sest eks ütle
ju Pühakirjas teine käsk “Sina ei pea tegema mingisugust kuju…” Jällegi astus Krüüni Leena sellele
seletusele otsustavalt vastu: “Iisraeli pühamus ei toimunud mingisugust kujude kummardamist, aga ometi
ehtisid pühamut kullast keerubid.” Leena oli väga kunstilembeline inimene, maalis, kudus ja voolis puust
kujukesi. Leuke püüdis neid lepitada:
“Tuleb lihtsalt Pühakirja rohkem uurida, küll siis kõik selgub!”
Meeste habe aga oli hoopiski peaaegu et usupunkt. “Sa vaata, kui toredad habemed on meie meestel!”
sosistas Ida Leuke oma kõrvalistuvale Mehinurme Alviinele. Olid ikka uhked habemed küll!
Leuke oli härra. Tema kandis väikest musta kikkhabet. Malmbergil, Kadrinast, oli suurepärane hallisegune
täishabe. Tallinnast tulnud noorvend Kaalu habe oli sitikmust. Tüdrukute, Elsa ja Linda, arvates pidi see küll
olema värvitud. Tärno Karlal oli hõredavõitu kitsehabe. Krüüni Jakobil oli hoolikalt kärbitud väike nüri
lõuahabe. Auendorf Rakverest lasi aga oma habemel kasvada nii pikaks, kui see kasvada tahtis ja ega tema
habe pikkuselt sugugi maha ei jäänud Auendorfi lahutamatust viiulikastist. Sassi Ruubenil oli hall pehme
muruhabe.Sassil oli Narvas kolm maja, aga ta pidas end teiste hulgas ülal nagu kõige lihtsam külamees,
sest ta oli vennastekoguduse liige ja neil oli põhimõtteks mitte endid teistest enamaks arvata. Tõrre Jüril oli
lai, vesihall habe ja näol vingus ilme. Tema oli Jehoova Tunnistaja. Leukese grupis võis osaleda igaüks,
usutunnistuse järele küsimata. Juure Toomas Veneverest oli tulipunase habemega. Ta oli enne usklikuks
saamist kõva joodik olnud. Kuigi ise Simuna köstri poeg ja abielus jõuka Hansurahva talu peretürega, oli ta
ometi talu oma joomisega pankrotti suutnud ajada. Suures hingehädas sattunud siis hingamispäevapidajate
koosolekule. Seal jõudis tema teadvusesse arusaam, et kogu tema õnnetuste-jada põhjuseks on ikka
seesama viinahimu. Ta hakkas Jumala poole hüüdma, et Jumal temalt selle kurja himu ära võtaks. Ja Jumal
võttiski tema palvet kuulda – viinahimu kadus ja kaduski!
Mehinurme Ülol habet üldse ei kasvanud.
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Heinrichil ka habet ei olnud, sest tema oli veel noor ja nii võis ta end peaaegu välja vabandada.
Viinahimu Heinrichil ka ei olnud. Suitsu ette polnud ta pannud kunagi. Ta oli olnud oma vanematele hea
poeg. Patuteedelt pöördunud usklike probleemid olid talle kogunisti võõrad. Aga talle siiski meeldis, kui
usurahvas hingamispäeviti kaugemalt ja lähemalt Krüüni tallu kokku tuli. Tema oli „laulu hing“. Mitmed jäid ka
pühapäevaks ja aitasid siis talutöödel. Siis aga oli jäme ots juba Heinrichi käes. Tema oli talus peremees,
tema kamandas ja tööd tema talus leidus igale.

Rikas naine

Karl Tärno oli ikka unistanud rikkast naisest. Rikkaks peeti maal sellist, kellel oli kaasavaraks talu.
Aga rikka naise otsinud jäid Karlal soiku, sest usu-asjad tõusid esikohale. Karla oli usumees ja selleks ta
ka jäi. Vana-eani ja surmatunnini. Kuid ega naine tal sellepärast veel võtmata jäänud. Külades piiblitunde
pidamas käies oli Karla ringi liikunud ja eks tedagi pandi tähele, sest ta oli meeldiva olemusega noormees.
Aga patu-elu oli tema jaoks välistatud.
Krüüni Heinrich rakendas hobuse ree ette, naised pandi reele, mehed kõndisid järele ja nii mindi
kuuekümne kilomeetri kaugusele Avinurme taha piiblitundi pidama. Krüüni teenijatüdruk Hilda Kukk andis
seal elava ja tundeküllase tunnistuse Jeesusest Noor lesk Alviine Pärna Maetsma külast puhkes tunnis
taltsutamatult nutma. Võibolla ka sellepärast, et kogu tema elukoorem oli pärast mehe surma talle liiga
raskeks kanda läinud.
“Sina nõua esmalt jumalariiki ja tema õigust! Jumal on tõotanud kõike muud pealegi anda,” trööstis
noorikut Magnus Leuke, nii nagu üks jutlustaja inimest trööstima peabki. Pärast andis Leuke Karlale nõu
Alviine naiseks võtta. Aga Karla lihased vennad, nemad ei olnud usklikud, laitsid selle plaani maha: “Kas
tüdrukutest ilmas puudu on, et sina lähed võtma kahe lapsega leske naist!” Karla lõigi kõhklema. Siis võttis
Krüüni Leena ta käsile:
“Karla, mõtle ikka järele: sina oled vaene ja paljas nagu püksinööp. Temal aga on maja, talu. See
kõik saab sinu omaks. Õrnust ja armastust saad küllaga veel pealegi!”
1932.aastal olid Karla ja Alviine pulmad. Leena käsutas oma mehe Jakobi pruutpaari vallamajja
registreerimisele küütima. Laulatas Leuke. Pulmad peeti Krüüni talus. Nii saigi Karl rikka naise.

Mees, keda vägivald ei murdnud

Raely Viirsalu:
“Tänaseni on mul meeles Iisak Rohumets, kui ta minu vanematekodu talutoas seisis: laeni pikk,
sirge, korrapäraste näojoonte ja Jeesuse habemega. Elas meil nädalat-paar, pidas õhtuti palvetunde ja
päeval parandas meil kõik jalanõud ära.”
Tsaariajal olid Iisaki vanemad läinud Venemaale lahedamaid elutingimusi otsima. Alguses oligi kõik
hästi. Isa Kristjan sai Simbirski kubermangu Dubrovka külla kooliõpetaja koha. Osutus, et selles külas oli
palju usklikke inimesi, kes pühitsesid hingamispäevana laupäeva. Isa oli ka uskliku hingega. See laupäevaküsimus hakkas teda huvitama. Venekeelse Piibli järgi on selles küsimuses väga lihtne orienteeruda: Jumala
kümnes käsus on seal väga selgelt öldud, et pühitseda tuleb laupäeva. Kevadel lapsi õnnistussoovidega
koolivaheajale saates härdus isa ise hingepõhjani. Ta tegi otsuseks valida täielik Issandale kuulekuse-tee
Jumalale. Oligi viimane aeg, sest tuli uus riigikord ja see oli juba täiesti ateistlik. Kelle usk oli ebamäärane ja
kõikuv, need läksid lihtsalt vooluga kaasa. Punaste silmis olid usklikud võimalikud nõukoguliku riigikorra
vastased. Juba 1921.aastal tuldi Iisaki vanemat venda arreteerima.Vend suutis varjuda. Tema asemel viidi
ülekuulamisele Iisak, nõuti, et ta venna üles annaks. Julgeolekumehed olid tunnistuste nõudmisel piinamiste
alal spetsid. Ohver nende käest naljalt ei pääsenud.
“Kasvõi surm, aga mina oma venda välja ei anna!” otsustas Iisak.
Lõpuks nad ikka lasid Iisaki koju minna, allkirja vastu, kuid oli teada, et seda vabadust ei ole kauaks.
Ema Liisa ja kaks õde olidki juba asunud teele Eestimaa poole.
Iisak rändas mööda Venemaad, kuni jõudis Peipsi kaldale. Piir tuli ületada salaja. Oli talvine aeg.
Järv oli jääs.Kahel korral üritas ta pääseda teisele kaldale teadaolevalt kõige kitsama koha pealt, aga
mõlemal korral laskus järvele raske udu ja Iisak leidis end jälle sealtsamast Orlovi küla juurest, kust ta teele
oli asunud. Iisak vajus põlvili lumme ja saatis Jumala poole südantlõhestava palve tõotusega, et kui Jumal
teda aitab, pühendab ta kogu oma elu Jumala Sõna kuulutamisele. Jumal aitas: udu küll langes, kuid kadus
jälle. Talapski saarel sirasid vene piirivalve tuled. Iisak sammus püstijalu edasi, oodates igal hetk
kuulitabamust. Aga seda ei tulnud. Surmväsinult jõudis ta vastaskaldale ja vajus teadvusetult esimese
kalurimaja lävepakule. Teda toibutati, anti süüa. Pererahvas oli väga kaastundlik ja lahke. Aga varsti oli eesti
piirivalve kohal. Ülekuulamine selgitas, et Iisak oli soovinud tulla ema ja õe juurde, kes ka juba Tallinnast
üles leiti.
Iisak abiellus õe sõbranna Salme Uulmanniga. Aga osutus, et nad olid mõlemad ütlemata kange
iseloomuga. Juba kihluspäeval tuli tüli. Naine käskis tal habeme lühikeseks kärpida või hoopis selle ära
ajada. Eestis ei olevat habemete moodi. Iisak sellega ei nõustunud. Tal oli niisugune arusaamine, et see on
Piibli vastu. Habeme kärpimine tähendas tema meelest nagu lepingu katkestamist Jumalaga. Tülid naisega
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aga tõid Iisaki hinge vaimuliku pimeduse. Iisak tundis, et kauem nõnda enam ei saa. Ta võttis ette paastuda
ja palvetada, tegi seda kolm ööd-päeva. Siis jõudis arusaamisele, et naisel võib olla isegi omamoodi õigust
ka. Kuid habet ta ikkagi maha ei aja. Mees pole mõni naise tuhvlialune! Üksteise järele sündisid lapsed,
kokku viis.
Ema oli tuttavaks saanud Magnus Leukese usugrupiga. Ka Iisak sai selle grupi liikmeks.
1934.aastal suri Magnus Leuke. Iisak valiti tema asemele grupivanemaks. Ta oleks võinud
usukangelasena oma päevad õhtusse saata, kui mitte – oh naised, need naised! Juba vägilane Simsongi
langes naiste ohvriks, mis siis vähematest vendadest rääkida! Lühidalt, Helene võlus ära Iisaki südame ja
nii sai Iisak abielurikkujaks. Ta lahutas oma kiusakast, aga muidu tublist kaasast ja abiellus Helenega.
Vaimuliku grupi juht ta aga enam olla ei saanud. Kus kurat ise hakkama ei saa, sinna saadab ta naise.

Eesti kaitseväes.

1935.aasta 1.juulil, saabus Heinrich Krüünile aeg minna Eesti Kaitseväkke aega teenima.
Eesti Vabariigis maksis küll usuvabaduse põhimõte, kuid eelisseisundis olid riigis siiski kaks
uskkonda: luterlik ja vene õigeusu kirik.
Noorsõduri aega, kolm kuud, teenis Heinrich Rakveres. Kuna ta sel ajal oli juba naisemees ja ühe
lapse isa, lubati tal nädalavahetustel kodus käia. Pärast aga saadeti teda juba Narva, 1.Õppekompaniisse.
Seal oli õhkkond hoopis teine. Rividrill, täägivõitluse ja laskmise õpetamine toimus ikka ropu vandumise
saatel. Ka olid Heinrichi meelest need laulud, mida taktsammul õppeplatsile suundudes lauldi, tema
meelest sobimatute sõnadega. Tema neid kaasa laulda ei saanud. Keel tõrkus. Äkki kargas rühmaülem
tema kõrvale: “Sina, kurat, ei laulagi!” Rühmas oli nelikümmend meest, jaos kümme meest. Heinrich püüdis
siis laulu ajal suud liigutada, aga rühmaülem ajas oma kõrva tema suu ligi: “Raisk, sa ei laula! Sa ainult
maigutad!”
Rühm sai korralduse seiskuda ja Heinrichil kästi rivist välja astuda.
“Noh, laula!”
“Ma ei saa. Mu süda ei luba!”
“No, kurat võtaks, tema ei laula! Või tema süda ei luba laulda!”
“Ma olen usklik!”
“Kuradi usklik! Pikali! Püsti! Pikali! Püsti!…Hüpe kümme sammu! Korrata! Veel! Veel!…”
Heinrichil on juba viimane võhm väljas.
“Rivvi! Ja enne kasarmusse sisenemist jooksu kakskümmend viis korda ümber kasarmu!
Jaoülemale sellest ette kanda!”
Sellest päevast peale oli Heinrich jaoülem Napa eriline vihaalune.
“No mis see sulle teeb? Kas see laul võtab sult tüki küljest ära või? Teised on ka usklikud, aga
nemad laulavad. …”
“Mina olen kasvanud sellises kodus, “ püüdis Heinrich seletada, “kus austati Jumalat ja peeti Tema
seadusi. Minu vanemad õpetasid mulle, et viinajoomine viib õnnetu elu sisse. Vandumine on Jumala meelest
hirmus. Kõlvatu elu ja abielu rikkumine on patt. Nii õpetasid mulle minu vanemad. Meie kodus lorilaule
kunagi ei lauldud. Ikka püüti ausalt elada…”
“Sina peereta selle kõige peale! Sõjavägi on sõjavägi. Kas sina pole siis lugenud, et kirikuõpetajad
litsimajas käivad ja viina joovad?”
“Minu usk seda ei luba.”
“Mine persse oma usuga! Mida sa siis peale hakkad, kui sõda tuleb? Aga minu pärast võid sa ju
uskuda, mida tahad, kuid siin pead sa teistega kaasa laulma. Kui oled huntide hulgas, tuleb huntidega koos
ulguda. ”
Järgmisel hommikul hõikas korrapidaja:
“Heinrich Krüün! Staapi, veltveebel Sarapiku jutule!”
Heinrichil hakkas süda nii pekslema, et ta püüdis seda kahe käega surudes rahustada.
“Mul on teie kohta ettekanne,” alustas veltveebel Sarapik.
Heinrichi suust ei tulnud ainsatki sõna. Veltveebel tõstis pilgu, silmitses hetke jooksul Heinrichi kahvatuks
tõmbunud nägu, muutus siis äkki väga sõbralikuks ja ütles pehmel, isegi südamlikul toonil:
“Selle kaebusasja lõpetan mina ära. Kui te soovite, annan teile linnaloa. Täna õhtul on vaimulik
koosolek Sinise Risti palvelas.”
Sinine Rist – seal on ju Sildos! Heinrichi süda tahtis, nüüd juba rõõmu pärast, rinnust välja hüpata.
Sildost mäletas Heinrich juba sellest ajast, kui ta veel väike poiss oli ja Sildos tema vanemate talus
suvitamas käis ning talle suupilli kinkis.
Heinrich Krüün:
“Linnaluba taskus sammusin ma rõõmsal meelel Sinise Risti palvela poole, ise hoolega silmas
pidades, et mõne vastutuleva ohvitseri tervitamisega hiljaks ei jääks. Jumalateenistuse alguseni oli aega
veel palju. Kuna oli hingamispäev, otsustasin külastada Gustav Trussmanni, kes oli adventkoguduse liige,
aga mõned korrad meil Arukülas ka koosolekutel käinud. Trussmann võttis mind lahkesti vastu. Laulsime
koos mitu ilusat laulu. Ta mängis oma harmooniumil kaasa. Olime ka koos palves. Tema laulu “Igavene Kalju
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– kindel eluöös – annab kaitset, varju tuultes tormides…” helid jäid mind saatma ja kõlavad veelgi mu kõrvus.
Rõõmsal meelel läksin ma õhtul Sinise Risti koosolekule. Seal laulis suur laulukoor, mida juhatas Sildos. Siis
astus Sildos pulti, kõneles hoogsalt ja väga huvitavalt. Rahvast oli nii palju, et saal ei suutnud neid kõiki
mahutada. Koosoleku lõpul läksin ma Sildose juurde ja tutvustasin end. Tema ka kohe tundis minu ära. Kuid
sellist sooja vastuvõttu, mida olin oodanud, ei olnud. Sildos oli külmalt viisakas, isegi ametlik. Mis on
juhtunud? Kutsus mind edaspidi jälle nende jumalateenistustele. Kui ma läbi öise Narva linna oma rautatud
sõdurisaabastega tänavasillutise munakividel kompsides kasarmusse tagasi suundusin, ise Sildose
meelemuudatuse üle pead murdes, taipasin ma äkki: Sildos on ju kindlasti teadlik selles, et meie perekond
hakkas hingamispäeva pühitsema! Sellest siis kõik see jahedus.
Läksin teine kord siiski veel Sinise Risti koosolekule. Küsisin Sildoselt: “Kas adventistid ka taevasse
saavad?” Minu vanemad küll ei olnud adventkoguduse liikmed, aga mina siiski vaikselt viisil mõtisklesin
selleks kord saada. “Küllap adventistid ka taevasse saavad, aga miks peab sinna just pikemat teed mööda
minema.
Milleks sa peaksid Rakverest Arukülla sõitma Väike-Maarja kaudu, kui võid otse minna?”
“Aga võibolla on mulle sellepärast käsk antud Väike-Maarja kaudu sõita, et Pajusti juures on
vaenlane tee peal valvamas!”
“Ära mine asjast kõrvale ega too sõjaaja näiteid!”
“Kuid eks uskliku elu olegi üks lahinguväli?” kiuslesin mina edasi.
Ta pani oma käe minu õlale ja sõnas isalikul häälel:
“Oled mul ikka kirjatundjaks küll kasvanud! Uuri ja õpi, küll siis avastad veel paljugi! Soovin sulle
jõudu ja edu! Nägemiseni!” Nii me lahkusime.
Minu usulised arusaamad olid nüüd veelgi segasemad, kui enne.”

Marta noorusaeg

Marta Meilbaum:
„Minu isa pani iga kord käed kokku, enne kui sööma hakkas.
Pühapäeva hommikul luges ta ikka pool-kuuldava häälega Piiblit.
Mulle see meeldis. Aga kui emal oli palju tegemist, siis isa ei lugenud kuuldavalt, vaid omaette. Emal oli
sängi kohal musta papist tahvli peal hõbetähtedega piiblisalm: „Jehova olgu su ülem rõõm, siis annab ta
sulle, mis su süda kutsub.“
Mina lugesin ka Piiblit. Ühe korra lugesin Piibli päris läbi; teisel korral jäi pooleli. Kui sain 15-16, siis
hakkasin Kose Liidega käima Aruküla palvemajas. Liide vend August oli ka kas palvemaja- või mingit muud
usku. Aga teine vend, Ruudi, ei olnud üldse usklik. Tema oli joodik; tegi metsas viina ja talvel rehetoas.
Ruudil oli viis last. Kaks neist lõppesid ära juba pisikesest-peast, siis suri tütar difteriiti. Mart ja Valdu
kasvasid küll üles, aga tapsid iseendid ära.
Aruküla palvemajas oli alati palju rahvast. Hiljem küll vähem. Noored istusid rohkem ukse lähedal,
naersid isekeskis. Poisid vahtisid tüdrukuid. Laansalu Ruudi oli küll tõsine noormees. Tema kuulas, mida
kõneleti. Temas oli Jumala Vaim. Sass istus küll alati ilusasti Ruudi kõrval, aga tema niisugune ei olnud
nagu ta vend. Treilmanni Hilda oli kogudusevanem. Tema õpetas tüdrukuid keelpille mängima. Ma õppisin ka
selgeks mitu gitarrilugu.
Hildal hakkasid alati silmad särama, kui Kuuse Evald palvemaja uksest sisse astus. Evald oli pikk ja
tore mees. Kuid Evald tahtis naist, kellega ta saaks palju lapsi. Hildal aga oli süda haige. Hilda abiellus
Potiga, kellele ta kangesti meeldis. Nüüd puhkab Hilda Viru-Jaagupi surnuaial koos pisi-tütrekesega.
Need palvemaja noored olid enamasti kõik Arukülast. Võhust ei käinud seal teised, kui ainult mina ja Liide.
Võhu inimesed käisid Viru-Jaagupi kirikus. Sinna viis otse-tee läbi soo. Minu isa ja ema olid ka kiriku-usku.
Ema ütles Krüüni Leenale:
„Teie olete Kirja järgi, aga meie oleme kiriku järgi!“
Kui sain 16, siis sõitsime Kose Liidega Tartusse ja meid ristiti Emajões – vajutati kergelt vee alla ja tõsteti
jälle üles. Nõnda pidavat „veehauda“ jääma maha kõik see vana ilmalik elu. Ega mulle ei meeldinudki
külasimmanitel käia. Ma käisin ju palvemajas. Aga Altermanni Johannes oli mind tähele pannud, kui ma Küti
mäe äärest mööda läksin, kus Küti ja Kulina noored kiigel koos olid. Tema oli siis juba mõelnud, et võtab
mind endale naiseks. Johannesel oli usku, aga kusagil südame põhjas. Ta ei saanudki oma usku üles
näidata, sest ta käis viinavabrikus tööl. Viinavabrik mürises, mehed olid kogu aeg vindised.
Meile tuli Võhusse elama Elvesti pere, Viru-Nigulast. Olime külarahvaga parajasti luha peal heinal, kui suur
must äikesepilv üles ajama hakkas. Meie pugesime varjule, sest äikese ajal peab hästi vagusi olema. Aga
Elvestid ei hoolinud, kui teised ütlesid, et jätke järele – juba kärgib. Kui siis põrutas, hakkas Elvesti naine
kiljuma, mees aga kukkus maha ja oligi valmis.
Läksime Kose Liidega Põlula villaveskile. Küllap meilt ikka Põlulasse üle kümne kilomeetri maad on.
Tassisime oma villakotte seljas. Õhtul oli juba päris pimedik, kui lõngad valmis said. Ei me tahtnud pimedas
tulema hakata. Küsisime meistrilt, kas ta lubab meid seal masinaruumis ööbida. Ajas natuke möla, aga ei
keelanud. Pugesime tagaseina äärde masinate alla. Öösel kuulsime ukse taga kolinat. Sisse vajusid
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lauavabriku poisid. Üks neist õrises kuuldavalt: „Kus need pruudi-mullikad siin on?“ Me olime vait kui hiired.
Enam me Põlula villaveskile ei läinud. Käisime Veneveres. See oli küll palju kaugemal, aga sinna sai ka
bussiga. Meistriks oli seal Kuuse Karla. Tema oli asjalik mees, tühja lora ei ajanud. Teised ütlesid, et ta on
usklik, sellepärast.
Ükskord ema ütles mulle tõsisel ilmel, et mul tuleb leeris ära käia, muidu ma mehele minna ei tohi.
Ega mul nii häda selle meheleminekuga ka ei olnud. Aga mulle meeldis vastata ajalehe kosjakuulutustele.
Vahel sain peotäie kirju ja mõnes oli pilt ka sees. Kleepisin need pildid akna kõrvale seina peale. Siis Roela
tüdrukud Lauri Liisi ja Keba Leida hakkasid ka ajama, et mine kindlasti leeri, tänavu olevat leeris palju
poisse, nende vennad Karli ja Endel ka. Poistel oli sõttaminek ees. Raske südamega kirjutasin õde Hildale
avalduse, et lahkun vabakogudusest, sest mu vanemad on mind lapsena ristinud luteri kirikusse.
Jaagupi kiriku altari ees põlvitades kuulasin, kuidas lauldi: “Jumal, mu süda igatseb sind… “ See oli
väga ilus. Õpetaja kinkis kõigile leerilastele oma pildi. Pärast ma ehmatasin hirmsasti, kui nägin, et õpetaja
kirikuvärava ees seistes teiste meeste seltsis suitsu tõmbas.
Tulin parajasti kusagilt, kui nägin, et Altermanni Johannes istub meie köögis; isal-emal aga juba
kosja-napsud ära võetud.
Johannes ütles: „Läheme homme registreerima! Ma tulin sellepärast.“ Ma jäin päris tõsiseks, sest enne ta
polnud meil käinud, ja nüüd kohe niisugune jutt. Kui ma ta pärast õuele saatsin, võttis ta minult naksti! musi.
Rääkisime, et teeme pulmad päris vana eesti moodi. Aga kõik ikka päriselt nii välja ei tulnud. Alviine,
minu vanem õde, rikkus ka minu tuju, kui tuli teiste ees mulle Jumala õnnistust soovima. Ütlesin talle, et sina
kah alati oma Jumalaga! Pulmalauas tehti kirju rida, ikka mees-naine-mees-naine…Üks mees laua otsas –
ega mina neid viinavabriku inimesi kõiki ei tundnud – kõlistas kahvliga vastu taldrikut ja tõstis meie
tervituseks napsuklaasi kõrgele. Kõik tõstsid klaasid üles ja laulsid mürinal: “Nad elagu!” Aga Johannese
käest kukkus see peenikese varrega klaas maha ja läks kildudeks.
Öeldi, et killud toovad õnne. Aga ei toonud midagi. Keegi Tallinna preili suitsetas lauas ja mõned meie
küla tüdrukud ka proovisid. Naised patrasid juttu, näod punetamas. Rahvas aina täitis oma kõhukoopaid.
Raadiost lasti muusikat ja mõned paarid hakkasid laudade vahel ringi kooserdama. Mehed võtsid viina ja
õlut. Kõigil tundus olevat väga lõbus, minul küll eriti mitte. Johannes oli mulle ka veel nii võõras, et oleksin
talle peaaegu “teie” tahtnud öelda. Pärast keskööd jäi Johannes laua äärde, pea kätel, tukkuma. Kui ma
veel seda oleksin teadnud, et mul tema pärast tuleb Siberisse minna, siis…Aga muidu oli ta ilus pikk mees.”

Alma ei olnud süüdi

Johannes Kala sai eesti vabariigi loomisel koha Uus-Arust. Kodu ülesehitamisele asus ta täie
pingega. Karjalauda otsustas ta ehitada raudkividest, siis jääb lastelastelegi. Johannese naine suri. Pisike
tütar jäi emata. Johannesel enesel hakkas ka süda jupsima. Ema tuli küll last hoidma, kuid talu vajas
perenaist. Kes peaks vastu rajatava talu töödel?
Arukülas käies läks Johannesel jalgratas katki Tõnso talu väravas. Ta lükkas ratta Tõnso õuele ja
astus majja sisse. Peretütar Alma talitas pliidi juures, heledapäine priske eesti neiu. Johannes silmitses teda
mõtlikul pilgul ja läks siis koju. Kahe nädala pärast tuli ta Almale kosja. Külarahvas kohe hädaldama:
“Tõnso Alma! See tüdruk on juba kaks meest ära tapnud! Nüüd siis läheb kolmas ka!”
Alma Tõnso (Kala):
“Meie elasime algul Tiitso koha peal. Siis ostsime ära Mäe talu ja isa hakkas kohe uut elumaja
ehitama. Ma olin seitsme aastane, kui 1913.aasta jõuludeks Tõnso maja valmis sai. Krüüni Leena rääkis
minu isale, et jäta suitsetamine maha, sest tulemas on suured sõjad. Ta kutsus inimesi kokku, sest Jumal
tahta tema kaudu tulevikku kuulutada. 1914.aastal algaski esimene maailmasõda ja pärast kõik need
teised. Meil oli hea hobune. Ta osteti 1914.aastal sõtta suurtükke vedama. Saime tema eest 270 rubla.
Tiitso Toomas võttis meilt metsa rendile. 1917.aastal ostis ta selle ära 1100. rubla eest; 500-600
rubla maksis kohe sisse kerenski rahas. Aga paari nädala pärast ei maksnud see raha enam midagi.
Tahtsime minna Väike-Maarjasse laulupeole. Isa laenas Pihlakalt hobuse. Aga see läks teel
lõhkuma. Hea, et suuremat õnnetust ei juhtunud! Pihlaka Jaan sai sõjas seitse korda haavata, ometi on ta
nüüd, vanas eas, päris hea tervise juures.
Pidin minema naiseks ühe Veadla küla poisile, Leo oli ta nimi. Leo läks Väike-Maarja õpetaja juurde,
et kirikukirjad Viru-Jaagupisse üle tuua. Aga hobune läks perutama. Leo kukkus ja halvati ära. Ei saanud
enam voodilt tõusta. Ta ütles mulle ikka: “Kõige parem rohi on see, et sina mind ootad!” Aga mina nägin
unes, et ootan surma; mõõtsin nagu veel silmadega maad – nelja-viie sülla kaugusel. Siis ma otsustasin, et
ei ma jää Leod ootama. Leo suri nelja aasta pärast.
Olin 21-aastane, kui otsustasime Aali Juhanesega õpetaja juurde minna. Aga Juhanes kukkus jälle
rehepeksumasina tiiva pealt alla, põdes mõnda aega, siis suri.
Janno Nurmetust lubas mulle kosja tulla ja ütles, et mina talle ära öelda ei tohi. Minu vend August
aga oli selle vastu, et mina kodust nii kaugele ära lähen. Lehma lüpsmise juures mõtlesin seda asja järele,
siis saatsin Jannole sõna, et ärgu ta minu pärast küll samme tegema hakaku.
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Ühel päeval Kala Juhanes astus meile sisse. Juhanes kurtis, et tal on süda klopib ja paha on olla.
Ratas oli tal ka katki läinud. Kahe nädala pärast tuli Juhanes uuesti, mind naiseks viima. Külarahvas aga olla
teda hoiatanud, et “Ära võta tüdrukut, kes juba kaks meest ära tapnud!” Mul oli nii paha seda kuulda. Ma ei
olnud ju kuidagi süüdi nende noormeeste surmas. Hirmus, kui Juhanes minu käte vahele peaks ära
surema!”

Pops Possmann

Sepa popsikoht asus küla serval, Simunasse viiva maantee ääres. Selles elas pops Possmann.
Popsi väike maa-natuke ei võimalda hobust pidada. Maad oli ainult kapsa ja kartuli jaoks. Popsid katsuvad
leivalisa soetada sepatöö või mõne muu ametiga.
Possmann oli oma vanematel sündinud viimase võsukesena. Tal oli õnnetus tulla siia maailma
hädaorgu kuue-sõrmelisena. Tema mõlemal käel oli kuus sõrme ja jalgadel oli ka kuus varvast. Ema, kui
sellist imelast nägi, tahtnud ta kohe solgiämbris ära uputada just nagu kassipoja, aga aitaja-naine ei
lubanud; see hakkas ise lapsele ristiemaks. Mis siis sellest, et kuue-sõrmeline! Eks Piiblis ole ka räägitud
kuue-sõrmelistest inimestest! Kes neid teistest halvemaks pidas!
Possmannid olid Porkuni inimesed. Ema Madlena olnud juba küllalt vana, 44.aastane, kui talle
1910.aastal see pisike Erni sündis. Kui Erni ämmaemandast ristiemal oma mees ära suri, siis võttis ta
väikesekasvulise Erni päriselt oma juurde Sepa popsimajja. Nad lasid endid isegi laulatada seaduslikuks
abielupaariks, olgugi, et naine oli Ernist 25 aastat vanem.
Raely Viirsalu: “Juhtusin neid kord Rakveres nägema. Mugisid kahekesi kaupluses püstijalu
linnaleiba süüa. “Säh, võta!” ulatas suur ja paks naine pisikesele krimpsusnäolisele mehikesele leiva küljest
murtud suutäie.”
Pärast naise surma jäi Erni väga kurvameelseks ja viletsaks. Külanaised küll käisid teda aitamas ja
toidupoolist viimas, aga Erni kiskus end kasuka alla kerra, kurtis külma ega tahtnud enam üldse voodilt
tõusta. Ahjul kukkus lagi sisse.ja üleüldse nägi see välja nagu kinihunnik. Valla kulul tehti uus ahi. Aga
suurem häda oli hoopis selles, et Ernil ei olnud enam eluisu. Klei Johanna ütles talle: “Kuule, mis sa sellest
toauksest ööseks üldse haaki paned! Sured ära ja meie ei saa pärast sisse!”
Nõnda ta ühel päeval elutuna oma sängist leitigi.Valla poolt anti kirsturaha ja hooldajad seadsid
kadunukese kenasti viimasele voodile. Siis vajutati kirstukaas puupulkadega kõvasti kinni ja viidi surnuaiale.
Seal luges köster oma sõnad peale. Labidad astusid virgalt tegevusse ja rabinal langesid kividega seagatud
mullakamakad väikesele kirstule. Saatma tulnud külanaised vesistasid pisut silmi, isegi nuuksatasid. Nutta
tegelikult ei olnud tarvis, sest et puudusid õiged leinajad.
Kalmistult tagasi tulles aga asuti ikkagi, nagu kord ja kohus, ka peiesid pidama. Lürbiti suppi, hammustati
leiba kõrvale ja kusagilt ilmusid isegi paar pudelit käredamat. Pärast söömist pidi hakatama kadunukese
vara jagama. Sedamööda, kuidas pudelitest rüübati, muutus jutukõmin valjemaks.
“Jah, näe, võttis kätte ja surigi ära!” ütles Eedi.
“Nii ta läheb, kui inimesel ei ole õiget tervist!” kinnitas Jüri.
“Polnud tal seda tervist lapsest saatigi! Päritud asi.”
“Ega tal selle mõistuse-natukesega ka kõik päris korras ei olnud!”
Naiste poolelt kostsid ärevad hääled. Eks nemad olid leidnud sahvririiulilt paar mustikapudelit ja nende
pärast tekkis tüli. Pae Anna ja Laaritsa Leena tagusid üksteist pudelitega pähe. Võitlus jätkus köögis kahe
höövli pärast. Kumbki naine tahtis just mõlemat höövlit endale. “Juurde-juurde!” ässitas Mäe Arno naisi
takka, kes tirisid nii, et Pae Annal läks saapanina ots lahti ja paljad varbad tulid nähtavale.

Talumehe hing.

Heinrich Rohtsalu:
“Ma olin siis vist ainult neliteist, kui isa enam end üldse taluasjadusse ei seganud. Tegeles rätsepaja puutööga. Tööait oli tema kuningriik. Seal oli suur höövelpink ja seintel ridamisi teritatud saed-peitlid. Minu
hooleks jäi põllutöö, lühidalt kõik talu-asjad. Talu ei olnud meil suur, tegelikult ainult pool talu, 23,5 ha. Teine
pool kuulus isa venna perele. Oi, kuidas ma unistasin sellest ajast, millal ma ükskord traktoriga põlde harin!
Tuli niisugune mõte, et seon äkked kokku ja rakendan nende ette kolm hobust korraga. Mõeldud-tehtud.
Kutsusin isa välja. Tule äestama!
“Ei mina kolme hobust pidada suuda!” ütles isa.
“Oot-oot, küll mina tulen!” hüüdis ema. Ema oli alati valmis minuga kaasa lööma.
Mul oli suur tegutsemistahe. Vaatasin Uus-Aru metsa äärset ema venna Eduardi karjamõisa ja
mõtlesin, et selle ostan ma kord endale. Ma otse tunnetasin endas kasvavat jõudu.
Naise võtsin ma varakult. Ei olnud veel 19-aastanegi. Tallu oli tööjõudu tarvis. Kui mina kaitseväes
aega teenisin, siis oli isale emale kodus abi tarvis. Ei minul olnud aega teiste külapoistega kolamas käia.
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Mulle meeldis meie teenijatüdruk Hilda. Ta oli küll minust kümme aastat vanem, pikk ja kõhetu, aga muidu
väga õrnahingeline. Kuid ema ei lubanud mul Hildat naiseks võtta. Talle ei meeldinud Hilda komme pärast
sööki ülejäägid sahvrisse tõsta ja sahvriuks lukku keerata. “Meie peres nii ei tehta!” ütles ema. Võhus õe
juures käies nägin naabriõuel ilusate mustade kulmukaartega lokkisjuukselist Idat. Ütlesin emale, et kas ma
selle tüdruku võin võtta? Ema ütles:
“Oot-oot, ma käin ise korraks Võhus ära ja vaatan seda Idat!”
Ema oli siis küsinud Ida vanematelt, et kas nad lubavad endi talus palvetundi pidada.
“Mis meil selle vastu peaks olema!” vastanud Ida ema ja isa olnud ka kohe sellega nõus.
“Võid küll Ida ära võtta,” ütles ema mulle koju jõudes.
Olin ainult selle üle veidi imestunud, et tegelikult ikka ei olnud Idal ei musti kulme ega lokkis
juukseid. Perenaisena ei olnud tal sugugi aega tuletiku söestunud otsaga kulmukaari joonistada ega
juuksekrunne keerutada.
Minu ema arusaamise põhjal aga tuli Idal esmalt kooli minna. Kundas oli parajasti avatud taluasjanduse õppimiseks rahvaülikool. Ida saadeti kooli ja minul tuli minna aega teenima. Ema hoidis ära
lapse, teenijatüdruk talitas loomad. Sulane tegi põllutöö.
Kui olime mõlemad Idaga 25-aastased, oli meil juba kolm last ja Ida kandis neljandat. Laudas oli neli
lehma. Pärast kevadtööde lõpetamist ma mingit hingetõmmet endale ei lubanud. Laudale oli tarvis kohe uus
palgikord alla panna. Ei minul olnud tungrauda, millega hoonet üles kergitada. Seda ülesannet täitis suur
palgist tehtud hoob. Proovisime mitme mehega, aga sein tõusta ei tahtnud. Hüüdsin naise appi. Ida tuli kohe
jooksuga, haaras palgi otsast ja näe, sein kerkiski. Aga äärepealt pidi ta lapse kaotama.
Kohe jõudis kätte heinaaeg. Koit lõi vaevalt taevaserval ahetama, kui kaarele asusime. Ida niitis
ka, aga käis põõsa taga öökimas, et temal läheb süda pahaks. Ta oli selline naine, et suutis ikka naeratada
ja oli alati vapralt minu kõrval. Eks hiljem ta muidugi sai ikka nutta ka.
Mina tahtsin, et lapsi oleks palju, siis on sulaseid-tüdrukuid oma käest. 2.juulil, keset heinaaega,
sündis tütar Luule. Istusin akna all ja ootasin, sest tahtsin poissi. Kuulsin kuidas ema toast hüüdis: “Tüdruk!”
ja kohe käis hele laks lapse tagumiku pihta. Lapsel olnud sündides kalmukindad käes. Ema ütles mulle, et
edaspidi viid Ida haiglasse sünnitama, tema saanud lapsele vaevu elu sisse.
“Aga ära sina sellest Idale räägi!” hoiatas ta mind. Ega ma tüdruku pärast nuriseda ei tohtinud, sest
nimekandja oli juba olemas.
Lell pakkus mulle ostmiseks oma väikest kohta Viru-Jaagupis, neli ha paepealset põldu, 7 ha
kiduravõitu rohukasvuga heinamaad ja veel üks hektari suurune rohumaa-tükk Koeravere teeristil. Mul ei
olnud raha. Sain Viru-Jaagupi pangast 150000 senti laenuks, 8 -%-ga aastas. Selle summa tasumiseks
oleks mul tarvis olnud kümme head lüpsilehma, aga mina ei kohkunud tagasi. Põllusaagikuse
suurendamiseks ostsin kunstväetist. Juba enne kui keegi teine ümbruskonnas valmistasin mina oma
lehmadele silo. Selleks kaevasin kuuri alla kaks sügavat auku. Astusin ka turbaühingu liikmeks. Arukülas oli
eestiajal koguni kaks turbaühingut! Kummalgi oma sootükid. Ma käisin ära talu-raamatupidamiskursustel ja
olin turbaühingu raamatupidajaks. Peenestatud turvas läks loomadele aluspanuks. 1938.aastal rajasin
shropshire tõugu lammaste jäärajaama. Veel oli mu talus pulli-ja täkujaam.
Siis tuli sõda. Mida sõda teha ei suutnud, seda tegi kolhoos – lagastas ära minu talu! ”

Enne suure sõja puhkemist.

1.okt. 1938 valiti juba kolmandat korda Küti vallavanemaks Aleksander Pall. Vallavanema palgaks
oli kuni 100 krooni kuus, seda olenevalt valla suurusest.1.aprillil 1939 ühendati vallad senisest suuremateks
üksusteks.
Vallakirjutaja oli samuti palgaline. Tema hooleks oli kogu asjaajamise kirjatöö. Tema oli kohustatud
andma ametivande.

Veel mõnda eestiaegsetest taludest
“Tõesti ilus talu! See on tõepoolest kodukaunistuse poolest vallas esimene! Kuidas küll Lilleoru Mart
seda kõike on jõudnud?”
“Pole see ühtigi Mardi tegu! Mart müüs talu ära juba läinud kevadel. Ei ta jõudnud seda enam
pidada. Võlad kippusid üle pea kasvama. Keegi direktor, kelle palk olevat tuhat krooni kuus, ei suutvat
enam oma raha linnas ära kulutada - ostis talu ära ja matab nüüd oma ülejäägid siia talusse.”
•

“Oo, kus on alles laut! Just nagu ballisaal! Ei tea, kust see Madiseaugu Karla küll nii palju raha
võttis, et sihukese püsti lõi?”
“Karla suri ära juba mitu aastat tagasi. Masinamutrite vabriku direktor ostis pärijate käest talu ära. Ta
rajab siia karjamõisa, ütles, et mingu maksma, mis läheb.”
•

101

Küti valla silmapaistvamad.
1930.aastal
kutsus Eesti Kirjandusselts
maarahvast
üles
esitama
seltsile valdade
silmapaistvamad avaliku elu tegelaste nimed.
Küti vallas tõstatati koheselt ja esimesena Viru-Jaagupi köstri J.Müllerbecki nimi. 40 aastat oli
Müllerbeck ustavalt pastori kõrval oma ametikohustusi täitnud. 23.aprillil 1929. pühitseti tema 70-aastaseks
saamist. Juubeli järelkajana oleks igati sobilik teda seltsile silmapaistva tegelasena esitada. Sellest plaanist
kuulda saanud Müllerbeck oli pisarateni liigutatud. Muidu oli ikka nii, et pastor Hoffmann oli see A ja O;
Müllerbecki puhul aga: “Selle surnuga on aega, mida köster matab!” Kuid siiski palus Müllerbeck oma nime
maha võtta – küllalt sellest, kui tema Taevane Issand teda kord meeles peab! Pealegi on tema teinud vaid
seda, mis tema kohus teha on olnud!
Roela rahvas pooldas esitamiseks oma tublit koolijuhatajat Jaan Anti; Kulina rahvas aga Kulina
algkooli juhatajat Hans Kuriksit.
Kuriks pani külanoored näitemänge tegema ja moodustas koolilastest keelpilliorkestri, mille esinemine
palmipuudepühal
Viru-Jaagupi
kirikus sai kõrge hinnangu. Kooliõpetajad oli maarahvale need
vaimuvalguse jagajad. Muidu kiputi ainult neid simmaneid pidama, kus tüdrukuid ei huvitanud muud, kui et
saaks tantsida; poisse aga see, et saaks pea täis juua. Kooliõpetajad panid vallarahva laulma. 1938.aastal
esitas ülestõusmisepühade ajal Kulina, Pajusti, Roela ja Viru-Jaagupi ühendkoor Viru-Jaagupi kirikus
Händeli „Ma tean, mu Lunastaja elab..“ Jaan Anti eestvedamisel asutas Roela rahvas Tammikule uue
rahvamaja ehitamist. Palgiveotalgudki olid juba peetud.
Koolijuhatajad otsustati siiski silmapaistvamate hulgast kõrvale jätta, kuna nad olid kõik tublid ja
silmapaistvad ka, nii et ei saanud üht võtta ega teist jätta – tekitab asjatult paksu verd.
Kuid ettevõtlikke mehi oli vallas veelgi. 1928-29.aastal ehitas Richard Siil Kulinale, mäe taha,
moodsa jahu-ja püüliveski, esimese taolise Virumaal. Enne veel kui uuendatud veski valmis, ehitas Siil,
1936.aastal, korraliku 6-korterilise töölismaja. Üldse oli kortereid käitise poolt kümnele töötajale. Kaader
Siili ettevõttes oli püsiv ja täiesti usaldusväärne. Raamatu-ja kassapidaja Bernhard Jõgiver oli alustanud
veskis jooksupoisina.
Nisukoormaid vooris Kulinale isegi Tartumaalt. Muide, esimeseks veskiliseks Siili uues püüliveskis
olevat Sepa Jaan olnud. Kui Jaan oma nõgise pea veskiväravate vahelt sisse pistis ja Siil veskis olema
juhtus, siis kuulutas Siil alati uhkusega kõigile, et Sepa Jaan tema esimene kunde olnud. Millegipärast jäeti
siiski Siili nimi edumeelsemate hulka esitamata. Võibolla sellepärast, et ta oli lihtsalt edukas ettevõtja, mitte
niivõrd avaliku elu tegelane.
Esitati Eduard Kello ja Aleksander Tiidu.
Eduard Kello oli Aruküla-mees, aga tõusnud Viru Maavalitsuse teedeosakonna juhataja kohale. Ta
oli paljude põllumajanduslike seltside juhtiv tegelane ja ka igati edumeelne põllumees. Aleksander Tiidu oli
Arukülas aktiivne ühiskonnategelane ja külakultuuri hingestaja. Ja mis ka oli valiku tegemisel otsustav –
neil kahel ei olnud oma nimede esitamise vastu midagi.
Eduard Kello
Johannes Rae (sünd.1903):
“Härra Eduard Kello oli sel ajal, kui mina olin Rakveres teedeosakonna töökojas tööl,
teedeosakonna ülemaks. Töökoda asus siis rahvamaja hoovi peal. Kello korraldas nii, et iga viimanegi sent
anti töölisele kätte raamatuga, allkirja vastu. Talveks lasi ta enamiku töökoja meestest lahti ja meie pidime
otsima siis hädaabitöid. Kevadel võttis härra Kello meid jälle tööle. Saime kuulda, et teistes maakondades
ei lasta töölisi talveks lahti ja palgad ka on mujal hoopis kõrgemad. Minu vend sai kivipurustamise masina
peal surma. Kõik ta peaajud olid tee peal laiali maas. Panime need labidaga sinnasamasse mulda,
surnukeha aga viisime Viru-Jaagupi kiriku surnukuuri. Vanematele hakati riigi poolt toetust maksma, aga
Kello saatis kindlustusseltsile kirja, et “nemad on jõukad inimesed, neile pole pensioni tarvis!” Pension
võetigi ära. Mina aga seda nii ei jätnud, andsin asja kohtusse ja siis said mu vanemad pensioni surmani.
Kelloga olime muidu ikka ka edaspidi sõbra-mehed.
Kellol oli kange tahtmine
autoga sõitma õppida. Aga noh, teadagi, härrasmehe sõit käib ikka
äpardustega. Kui ta Uus-Aru tee pealt Kulina poole keeras, siis köksti! vastu aeda. Tee oli muidugi libe ka.
Tõime siis Uus-Aru tallist paari ardenni tõugu hobuseid, tema ju nende kasvatuse seltsi esimees. Hobused
vedasid poolteise-tonnise Chewholeti välja. Sellel korral Kello enam rooli oma kätte ei himustanud.
Kord jälle tuli Kellol isu Roela metskonda koos teiste
linnasakstega jahile sõita.
“Istu sina kõrvale, mina ise juhin!” ütles Kello minule. Lilleorust üles sõites oli autokummide
kõrbelõhna tunda. Siis jäi masin päris seisma. Kello minuga kärama, et miks ma enne autot korralikult üle ei
vaadanud. Aga mina teadsin, et masin oli hommikul korras. Selgus, et Kello oli käsipiduri peale unustanud.
Nädala sees hakkas Kello kontrollima, et kas mul kõik sõidud on ikka korralikult üles märgitud.
Muidugi olid. Kui ta aga leidis raamatust: “Härra Kello sõit Roelasse jahile.”, siis tahtis raamatuga mulle
vastu pead anda: “Kas sina oled minu lubaja, et sina minu sõidud ka üles kirjutad!”
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Viisin kord teedeosakonna autoga Kello isiklikku vilja Tallinnasse Puhk ja Poegadele. See ameerika
masin oli niisugune, et liikus väga aeglaselt. Vaatasin, üks mees, koti-koorem peal, on minemas kahehobuse-plaanikuga minu ees. Koorem oli suur ja väsinud hobused sikutamisest päris märjad. Minu auto
kaitseraud oli just sellisel kõrgusel, et sobis vankri takkatõukamiseks. Mees vankril ei saanud arugi, et ma
lükkasin, rõõmustas ainult, et hobused nii kiiresti astuma hakkasid. Jõudsime õnnelikult kohale.
Kello andis meestele, kes koorma viledasti autolt maha laadisid, 5 krooni liigurahaks.”
Alates 1935.aastast varustas Eesti Vabariik Nõukogude Venemaad tõukarjaga, ikka paar-kolm tuhat
looma aastas. Vastu saadi põllutöömasinaid, naftat, väetisi, tooraineid. Eduard Kello oli selle asjaajamise
peakorraldaja. Eesti kartul oli üle kogu Venemaa kuulus. Kuid 1938.aastal kippus kaubavahetusse tulema
tõrkeid. Mingitel otsitud ettekäänetel öeldi Venemaa poolt lepinguid üles.
Jõhvi Põllutöökoolile kuuluvas talus kasvatas Eduard Kello
karakulllambaid. Buhhaarast
tõuaretuseks toodud loomad Eesti tingimustes vastu ei pidanud. Kuid karakulli kasvatati ka Saksamaal.
Saksa karakull sobis ka eesti kliimale. Must tõujäär maksis 900 krooni. 1938.aastal oli see tõuaretus küll
veel alles algjärgus, kuid riik andis toetussummasid. Oli lootust, et 2-3.aasta pärast hakkab see tõuaretus
end juba ära tasuma. Talled sündisidki siidmusta lokkis villaga, peaaegu sellised nagu need päris buhhaara
talled.
Heela Männik:
“Eduard Kello oli tore ja sõbralik mees, aga mõnikord ikka sugar ka. Tal oli pruut, Tomassoni Liidi,
hästi ilus plika. Liidi mõtles, et Eduard võtab tema ära, aga Eduard hoopis sokutas Liidi isale kaela Edara
mõisa. Isa jäi seal hädasse. Eduard võttis naiseks Jutmanni Marie. Marie isal oli kulda ja raha. Selle kõik
päris Eduard endale. “
Eduard Kello käis sageli Moskvas. Kuid 1941.aastal oli ta üks esimestest, keda arreteeriti; mitte
kodus, vaid rongis Tallinn-Tapa vahel. 2.juuli öösel 1941 hakkas rong umbes 1500 vägivaldselt vaguneisse
topitud eestlasega liikuma Kirovi oblasti suunas. Mehed lahutati naistest.
Heela Männik:
“Eduard Kello viimasest käekäigust sain ma kuulda Lälle Asta pulmas. Siberist tulnud Ilvese Ants
oli Eduardiga koos Kirovi vangilaagris olnud, kuhu nad venelaste tulles neljakümne esimesel aastal viidi.
Ilves rääkis, et paksud mehed nagu seda oli Eduard, laagris kaua vastu ei pidanud. Eduardil rippunud tühi
nahk külgedelt alla.”
Aleksander Tiidu
Johannes Rossmann:
“Tiidu Aleksander käis ära vene-jaapani sõjas. Kohe sõja algul kukkus ta vangi ja elas Jaapanis seni,
kuni riikide vahekorrad ära klaaritud said. Siis lasti tulema. Eesti valitsuse esimesel või teisel aastal ehitas ta
Arukülla ilusa suurte akendega elumaja. Enne elasid vanas. Tiidu oli majanduslikult siledam kui teised
külas. Mina tegin vahel talle sepatöid.”
Eeri Rammo:
“Tiiduga olime ületee-naabrid. Kui olid külavanema valimised, siis Tiidu Aleksander käis oma
vedruvankriga vanu hääletamisele viimas. Viis minu ema ka. Eks nad siis muidugi hääletasid kõik ka Tiidu
poolt. Muidu aga oli Tiidu näpsakate sõnadega mees, ikka valmis teisi tögama. Jänese Kaarel virutas kord
südametäiega Tiidule kiviga vastu pead. Tohter Oja kirjutas siis vägeva tõendi, et “elukardetav haav”.
Jänese Kaarel pandi kinni.
Talu ei olnud Tiidul just suur, raha tegi Tiidu lubjapõletamisest. Kuigi hea see tema põletatud lubi ei
olnud, aga ikka ajas asja ära.
Tiidu tahtis ikka midagi olla. Mäe Jaagup pani kõik Suurekaevu kandi mehed pasunat mängima.Kui
Mäe Jaagup Arukülast ära läks, siis jäi pasunapuhumine mõneks ajaks soiku. Kuid päris sellest loobuda ka
ei tahetud. Saare Aleksandri algatusel alustati uuesti. Tiidu lõi siis orkestri ees takti ja kamandas tähtsal
moel, kui orkester Viru-Jaagupi koolimaja juurest Inno metsalagendikule marssis, trumm kaasa tümpsumas.
Tiidu oli hästi hakkamas külapidusid korraldama, osavõtumaksuks oli määratud üks kroon. Poisid pandi
libeda posti otsast pakke alla tooma. Söögilauad olid koorma all lookas. Kuuse perenaine Anna, suure
söömaga inimene, ajas lauas toitu sisse kahe käega. Kodus oli Anna kooner. Kui Kuusel rehepeksutalgud
olid, lõikas Anna talgulistele nii õhukesed leivaviilud, et neid ei saanud mitte ühe käega suu juurde tõstagi ja
leivale lisa ta ka ei toonud.“
Veel oli Arukülas ja muidugi teisteski külades suur huvi tekkinud „näitemängude“ tegemise
vastu.Külarahvast oli tarvis ainult organiseerida ja selleks oli Tiidu alati hakkamas. Mängiti maha isegi
„Kauka jumal“. Viru-Jaagupist proua H.Meerits oli lavastajaks. Paraku aga kippusid meesnäitlejad juba
esimese vaatuse ajal tegema vaaruvaid samme, kätega liigselt vehkima ja nende kõnes oli laia tooni.
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Pealtvaatajate hulgas aga suitsetati ja lasti kuuldavale ebasündsaid naerupurskeid. Muidu aga maksis,
vähemalt eesti valitsuse lõpuaaastail, seadus, et avalikku kohta purjus-päi ilmuda ei tohtinud.
Tiiduga oli nii, et see viina-viga temas ikkagi süvenes.
Purjus peaga kippus Tiidu ennast üles pooma. Muudkui jooksis jälle metsa poole, nöör pihus. “Las läheb!”
ütles naine, Marie. Natukese aja pärast aga tuli Tiidu jälle koju tagasi, ise hirmus vihane: “Teie kohe lasete
mind ennast üles puua, aga mitte järele ei tule!”

Peremees, perenaine ja maarahva ühistegevusest.

Iga taluomanik oli peremees, kes vastutas oma talu tootlikkuse korraldamise eest. Samas aga ei
alahinnatud sugugi mitte kollektiivi jõudu olgu mis alal tahes.Piimakarja pidamisel tekkivate probleemide
lahendamisel oli nõu ja jõuga abiks 1928.aastal loodud Viru-Jaagupi Piimaühing. Aruküla peremehed oli
uhked, et piimaühingu esimees on Arukülast ja et kolmandik Kulina meierei piimast veetakse kohale
Arukülast. Sedagi ei jäetud Virumaa teataja veergudel mainimata, et Küti Piiritusetehase vabrikuvalitseja on
Aruküla-mees ja et Arukülast on jätkunud juhatuste liikmeid igasugustele organisatsioonidele üle kogu valla.
Piimakarja
aluspanu korraldamisega tegeles
turbaühing. veemajandusega aga veeühing.
1939.aastal loodi Viru-Jaagupi Munaühisus.Viru-Jaagupi tuletõrjeühingule eraldati 1938.aastal tuletõrje
maja ja kaasiku vahele valla poolt kaks hektarit maad pargi rajamiseks.
Küti vallal oli isegi oma pank Viru-Jaagupis. Panga esimeheks oli Hugo Nõlve, juhatuse liikmeteks
Martin Pall ja Gustav Aal; revidendiks Viru-Jaagupi koolijuhataja Voldemar Raud. 1940.aastal Viru-Jaagupi
panga tegevusele hinnangut andes nenditi rahuloluga, et pank oli tegutsenud edukalt ja kasumiga.
Nõnda käis eestiajal maal ühistegevus igal alal. Küti valla rahva kodukaitse eest seisis valvel Küti
Ratsarühm.
Taluperenaise tähtsus kasvas lausa iga päevaga. Perenaise hooleks oli eesti rahva järeltuleva
soo kasvatamine ja ka järelvalve talu sissetulekute kasutamise üle. Maainimeste igapäevast toidulauda
hakkasid rikastama kurk, tomat ja kõrvits. Perenaiste ühingu kaudu jagati üksteisele uudissortide
kasvatamise kogemusi. Viru-Jaagupis asutati aiandusring.
Juhtus ühes peres niisugune lugu: Perenaine pani kurgid hapnema. Uudisviljade suhtes umbusklik
vanaperemees asus perenaise äraolekul kurke maitsema. Kui perenaine koju tuli, oli vanamees väga kuri, et
kurgid on lastud hapuks minna – tema pidanud terve tünnitäie neid aia taha maha kallama!
Valitsuse 1938.aasta otsus naisorganisatsioonide nimede ühtlustamise eesmärgil nimetati
perenaiste seltsid ümber maanaiste seltsideks. See otsus tekitas Virumaa perenaistes paksu verd.
„Maanaised on maanaised, matside ja moonakate päritoluga. Selle-nimelise seltsi liikmed meie olla ei
taha!“ Virumaa seltsi esinaine astus protestiks isegi tagasi. Aasta aega oli esinaise koht tühi.
Talupidamise edukamaks korraldamiseks viidi 1938.aastal Rakveres läbi talu-raamatupidamise
kursused. Arkna Põllutöökooli juures viidi läbi hobuserautamiskursus. Loengut pidas Tartu ülikooli
õppejõud Säre. Tal oli Tartust ka sepp kaasa võetud. Osavõtt sellest kursusest oli väga elav ja
rohkearvuline. Perenaistele korraldati kudumise ja heegeldamise kursusi; igal kevadel aga oli talvel tehtud
tööde näitus.
A. Tõnso juhendamisel toimus 1940.aasta talvel
talus vajalike harjade valmistamise kursus.
1937. aastal tõstatas valitsus küsimuse maakodude elektrifitseerimisest. Samal aastal saidki Püssi
jõujaama lähikonna rannaäärsed külad ja Vaivara asundus elektri.
Ega eestiaegne külarahvas alul nii väga elektri järele igatseda osanudki. Nuriseti koguni:
“Teie seal üleval teete oma suuri plaane, aga meil on siin hooned veel laokil ja hobustel kabjad
haiged! Mõnede perede karjad ei kuulugi veel kontrolli alla. Põldude väetamine vilets – maa annab ainult
poole sellest, mida ta anda võiks. Aga teie seal oma elektriga! Paranda ikka enne ära lõhkine seamold
õuel, kui klaasverandaga ja ärklikorrusega maja ehitama hakkad!”
Suitsev tattnina-lamp oli see, mille paistel vanarahvas Piiblit luges, pereema riideid parandas ja
lapsed koolitükke valmistasid. Õhk toas oli siis kole paks.
1938.aastal teostati Viru-Jaagupis rahvaküsitlus, et teada saada külarahva huvi elektrifitseerimise
suhtes, et seejärel asuda kõrgepingeliini rajamistöödele.
1938.aasta novembris võeti küsimus arutusele Viru-Jaagupi Põllumeesteseltsi täiskogu koosolekul. Koosolek
toimus Viru-Jaagupi koolimajas. Koosolekut juhatas seltsi esimees H.Nõlve. Otsustati asutada kohalik
elektriühing. Selleks tuli võtta kontakt Väike-Maarja Elektriühinguga, kellel juba vastavad kogemused
olemas. Kõrgepingeliin pidi veetama Tõrmast üle Vinni küla, Pajusti ja Viru-Jaagupi Roelasse. See
teostatakse riiklike summadega ja tähtajaks on 1942.aasta. Kohaliku elektriühingu finantseerida jäävad
madalpingeliinid, mille ehitusmaksumuseks arvati tulevat umbes 100 krooni talu peale.
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Vanapoiste probleemid

Kui perepoeg võttis naise, siis ei tähendanud see veel,
et ta peremehe-ohjad enda kätte sai. Peremeheks talus oli isa. Talu oli ju isa nimel. Perepoeg arutleb:
“Võiks ju naise võtta, aga katuse alla, kus peavarju leiab kaks peret, kipub ikka tulema tüli. Iga tüdruk
loodab majja tulles saada perenaiseks, mitte teenijaks. Kaks perenaist ühe pliidi juurde ei mahu. Muidugi,
ega see vanapoisi elu ei ole ka miski elu. Läheksin hoopis ära linna. Ei, ma ei mõtle, et kergemat põlve
otsima. Maapoiss linnas ei põlga mingisugust tööd! Ega amet meest riku. Mitte ei taha kodus kängu jääda.
Kodu on küll kallis ja selleks ta ka alati jääb, kuid meie, maapoisid, tahame ka elada ja elus edasi jõuda!”
“Mina oleksin küll juba naise ära võtnud. Aga isa ja ema ei lubanud. Kahele perele meie majas ruumi
ei jätkuvat. Arvasin siis, et kui külaeided Leidat hakkasid juba terasemalt silmitsema, et ehk vanemad siis
annavad järele, lapse pärast. Aga hullemaks läksid veel – mingu mina oma lipakaga kus seda ja teist!
Nemad minu värdjat toitma ei hakka! Nii ma nüüd olen – justkui abielus ja ei ole ka. Leida elab oma ema
juures. Käisin just pastorit kutsumas, et ta lapse ära ristiks. Leida vanaemal on kindel usk ristimise
õndsakstegemisse. Kirikhärra ütles, et ei temal ole aega iga päev sõita kümne kilomeetri kaugusele patuvilja
õnnistama. Kahe nädala pärast, kui ta tuleb piiblitundi pidama, võib ristida ta ka lapse.”
“Eks sa katsu siis mujal elujärge sisse seada! Tööd ehk ikka kusagilt leiab!”
“Mis meelega sa lähed kodust, mida oled kogu aeg omaks pidanud? Või nagu ma poleks käinud tööd
otsimas! Linnas on praegu töötuid isegi ülearu. Põlevkivikaevandusse ka ei võeta, küsitakse kutsetunnistust.
Talusulaseks perekonnainimest ei taha keegi.”
„Roela „pärispatuks“ olevat vanapoiste ja vanatüdrukute rohkus. Vanapoisid ootavad naisevõtmiseks
soodsamaid aegu. Vanatüdrukud aga lubavad sel kevadel (1938) asutada „meheleminemise liidu“.“
(Virumaa Teatajast)
Enamik talupidajaist soovis tööle ainult hooajatöölisi. Aga kes siis noormeestest tahtis rännata
paigast paika ja olla kodutu! Saarlastest kraavihallid tulid suviti mandrile küll vaid selleks, et raha teenida,
kuid sellegipärast olid neil oma kodud olemas. Põllutöökoja tööbüroo soovitas talunikel asutada popsikohti,
et töölisi varuks hoida.
“Mul oli sulaseks paras poiss valmis kaubeldud,” räägib nõukas ja asjalik taluperemees.
“Üheksateist-aastane vägilane, matsaka popsieide poeg. Palga-asjad rääkisin läbi tema
emaga, kelle meelest see kange mehepoeg oli veel hoopis pojuke. Käsiraha maksin
noormehe kätte tema ema silme all. Ega mina ei ole mõni koonerdaja – minu talus saab iga
töötegija oma töö väärilise palga. Kaubad koos, asusin juba tagasiteele, kui eit järele karjub:
“Kuulge-kuulge, kas teil tüdruk on ka juba ära kaubeldud?”
“Jah, teisest kihelkonnast. Lähemalt polnud saada.”
“Noorem või vanem naisterahvas?”
“Priske näoga noor ja nägus tots. Teie poisiga paras paar!”
“Oh Issand, oh Issand! Ei siis ei tule meil sellest kaubast küll midagi välja! Oleks veel, et vanem või
abieluline inimene! Noorte tüdrukutega on nii, et nagu nad poissi enda ligi näevad, nii kohe säuhti! lõõg
sarvile! Pärast kas maksa või ole eluaeg koorma all. Juku, anna mehele raha tagasi!”
Juku paneb sõnakuulelikult raha lauaservale.”
•

• “Tere, siit-pere! Kas remont käsil?”
“Jah, mis sa hädaga teed. Enam muidu sulast-tüdrukut ei saagi.”
“Neid pidi isegi Poolast sisse toodama?”
“Just nende poolakate pärast see jant ongi! Lepingus on punkt sees, et olgu ruumid lubjatud ja
puha. Kus nüüd meie omadki madalamad olla tahavad! Linnapreilid küsivad, kas ajaleht läib, kas raadio
on. Meie oleme eluaeg aia tagant ojast vee saanud, aga nüüd see enam ei kõlbavat, pidin kaevu
ehitama. Lubati muidu trahvi teha. Teenijate tervishoiu pärast!”
.
Paul isale: „Ela kui igavene ori! Hommikust õhtuni rüga tööd teha ja mis ma selle eest saan!
Kõhutäie süüa ja see on kõik!“
Isa: „Paul, ära jorise! Nõnda sa talu oma kätte ei saa. Ma pole veel kuutkümmendki täis ja juba
peaksin ohjad käest andma! Ei, niipea seda veel ei juhtu.“
Paul: „Aga sa võiksid mulle palka maksta, iga kuu oma kindel summa. Siis ei tarvitseks ma iga
kroonikest sinu käest küsima tulla.Ma võin selle rahaga siis teha, mida mina tahan.“
Isa: „Võeh, kus jutt! Oma pojale palka maksma! Selle üle naeraksid külakanadki. Kesse mulle palka
maksis, kui mina oma isakodus tööd rühmasin?“
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Paul: „Sulle ei makstud. Aga nüüd ei ole enam endised ajad. Tänapäeval seda enam õigeks ei
peeta, et isad oma poegi ekspluateerivad!“
Isa: „Ah-soo, või et ekspluateerin... Hästi, hästi, olgu nii, et saad sulasepalga, 20 krooni kuus. Nüüd
talvekuudel ei maksa keegi ka kõige paremale sulasele rohkem. Aga selle raha eest tuleb sul talus ka
sulasemoodi tööd teha! ... Pea-pea! Kuhu sa nüüd kiirustad?“
Paul: „Näitemängu proovile. Leppisime kokku...“
Isa: „Mida sinna?“
Paul: „Mina olen ju tegelane! Saad aru, mul on näitemängus osa!“
Isa: „Mine talli ja vaata hobuste järele. Vanal võigul olid täna sapsud märjad.“
Paul: „Sa võid ise ka hobust vaadata!“
Isa: „Misjaoks ma sulle palka maksan, kui pean ise hobuseid karauulima! Kulla sulaspoiss, täna ma
sulle vaba õhtut anda ei saa. Laupäeva õhtul, siis. Sa ju tead neid sulaseparagrahve?“
Paul: „Ma nüüd lähen. Rohitse ise oma hobust!“
Isa: „Küll ma hobust rohitsen, aga palgapäeval rohitsen sinu palka ka!“
kodus?“

„Tere!“ Kaks kena preilit on ukse taga: uus kooliõpetaja ja praktikant vallamajast. „Kas noorhärra on

„Mesuke noorhärra?“
„Teie poeg ikka!“
„Ah, et te arvate minu sulaspoissi? Ta kaevab õunaaias. Eks astuge sinnapoole!“
Ei leidnud preilid aiast kedagi. Paul oli jäljetult kadunud. Kui külalised olid läinud, kerkis Pauli pea
kartulikuhja tagant:
„Kuidas sa, isa, mind nõnda ära teotasid? Sa tegid mul silmad häbi täis, alandasid preilide juuresolekul!“
Isa: „No-noh, ise sõlmisid kontrahti! Aga nüüd mine laadale ja tee see koorem vilja rahaks!“
Paul tuleb laadalt ülevas meeleolus:
„Kõik läks hästi! Sain hea hinna.“
Isa: „So-soo. Anna raha siia!...Mmhh, mõned kroonid näikse puuduvat?“
Paul: „Ma ostsin teele midagi närimiseks. Tellisin ka ajalehe ära. Ja pudeli õlut jõin ...“
Isa: „Hea küll. Paneme arvesse. Eks palgapäeval võtame maha.“
Paul oli ostnud järelmaksuga raadio. Nüüd tuli talle kuumakse teatis – 15 krooni. “Isa, anna raha!“
Isa: „Ise sa selle raadio majja tõid. Ise maksa võlad! No hästi, ma maksan. Aga maha tuleb see raha
arvata, nagu ma näen, sinu ülejärgmisest palgast!“
Paul: „Isa, anna kolm krooni. Koolipreilil on pühapäeval sünnipäev. Ta on meil tubli tegelane.
Otsustasime, et paneme talle kokku kaks-kolm krooni iga nina pealt.“
Isa: „Missuguse kuu palga arvelt?“
Paul: „Kuule, isa, jätame selle sulasejandi! Kogu küla juba naerab.“
Isa pistab pojale pihku viis krooni.

Vana naine on lapse varjuks. Aga vana mees?
• “ Oli mul neid poegi-tütreid kokku seitse. Neli poega elavad Tallinnas. Nad on tublid mehed,
härrad. Ei mina, vanainimene, taha minna nende elamist eksitama. Neil peened prouad,
läikivad põrandad, lapsed. Linnas on need toad ka nii tillukesed, valged ja puhtad. Kui mul
eit suri, võttis peremees sauna oma tarviduseks. Oli meil ikka pisut kogutud ka mustade
päevade tarvis, aga lastel oli tarvis ja nii see neile kulus…”
“Lapsed võiksid nüüd sulle seltsipeale üürida linnas väikese toakese?”
“Oh, ei mina neilt seda nõua! Miniad rääkisid, et elu läheb iga päevaga kallimaks.”
“Aga talusaunas oli teie juures ruumi üles kasvada seitsmel lapsel!”
“Seda küll. Perenaine andis pulmakingiks laia puuvoodi. Lapsed said sellesse ära mahutatud, nagu
silgud üksteise kõrvale ja muist jalutsisse. Ise eidega olime põrandal kasuka peal. Eks suvel muidugi
magasime lakas. Ei meil olnud ruumipuudust!”

Taluteenija

See aeg oli nüüd jäädavalt möödas, mil taluteenija silgu ja lõssiga leppima pidi. Perenaine pidi ikka
mõistma heeringast-silgust ja kasvõi sellest-samasest lõssist niisugust rooga valmistada, nii et see perele
vastuvõetav oli. Kui teenijatüdrukule toit ei meeldinud, tõusis tüdruk lauast toitu maitsmata, kiirustas
külapoodi, tõi sealt midagi suupoolist ja nosis seda mossisilmel omaette.
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Teenijatüdrukut ei tohtinud pahandada, kohe surtsatas ta: “Kui minuga rahul ei olda, siis ma lähen
ära!” Pererahvale jäi aga paha kuulsus, et “Selles peres teenijad ei seisa!” Kui peretütar juhtus jätma
piimajahutusnõu ööseks kaaneta, nii et kass piima sisse ära uppus või jättis poeg karjaaia värava ripakile ja
loomad pääsesid välja ning panid kapsataimed nahka, siis said perelapsed sellist põrgut, et tolmas. Aga
teenija kallal peremees suud palju pruukida ei tohtinud. Vaba puhkepäeva pidi teenija ka saama. Siis
omainimesed talitasid loomad ja viisid piima meiereisse. Lõss toodi tagasi ja joodeti sigadele.

Talu müüa!

Rakvere lähedal maal äratas 1936.aastal ajakirjaniku tähelepanu kuulutus: “Talu ei ole müüa.” Ajakirjanik
astus rattalt maha ja püüdis õuel liikuva mehega jutule saada. Peremees kurdab:
“Paar nädalat tagasi hakkas siia voorima igasuguseid tüüpe. Keegi oli jutu lahti lasknud, et talu on müüa.
Mina ei tahtnud talu müüa, vaid mõtlesin rendile anda! Talu on kindel panipaik. Põllusaaduste hinnad
tõusevad pidevalt. Kes siis ikka põlisest põllumehe seisusest loobuda tahaks!”
Ometi sagenesid ajalehtedes talude müügikuulutused. Vanemad olid lastele andnud koolihariduse.
Ei lapsed enam talutööga oma konte murda soovinud. Juhtus ka et oldi poegadega tülli mindud. Jageleti
kuni pojad viskasid vikatid-ohjad käest ja läksid ära linna. Sina, vana, ela siin oma mutiga ja pea talu!
Vanaperemees, kange nagu vettinud känd, otsustas aga talu hoopis ära müüa ja saadud raha eest elulõpp
linnas rahulikumat põlve maitstes mööda saata.
Linnaminekust mõtiskles teinegi peremees. Tal oli tervis käest ära läinud. Rögistas köhida, ise kõver ja
köökus. Lapsi tal ei olnud. Milleks rühmata ja vaeva näha, kui kedagi pärimas ei ole!
“Sõda ei tule veel niipea.” (1938.aasta ajalehest “Vaba Maa”)

“Häda, häda eesti rahvale!”

(Kht.13,1) -

Prohvetid

“…sii s Jehoova andis nad neljakümneks

aastaks

vilistite

kätte.”

Eesti rahvas anti viiekümneks aastaks võõraste
võimude meelevalla alla.

Krüüni talu Arukülas oli kohaks, kus meeleldi korraldati hingamispäevapidajate kokkutulekuid. Ikka
püüti kutsuda kõnelema ka mõni usuvend kaugemalt.
“Kutsume seekord Karl Reitsi!” tegi Elsa ootamatu ettepaneku. Karl Reits ei olnud ülde mitte
populaarne kõneleja. Tema muudkui kuulutas, et häda tuleb.
Karl Reits oli Iisak Reitsi isa venna poeg. Karli peeti omamoodi veidrikuks. Ta elas Tallinnas, liikus
mitmetes vaimulikes ringkondades.
Karl Loopmann (küsitletud 2005.aastal Raely Viirsalu poolt):
„Nägin Karl Reitsi turul sageli. Kui ta hüüdis „Häda tuleb! Häda eesti rahvale!“ siis talumehed
tõmbasid talle piitsaga, poisikesed loopisid hobununnidega. Kuid ega see teda veel vaikima pannud. Ta
pühkis sõnniku kuuelt maha ja jätkas: „See, mis ma räägin, on tõsine ja õige. See tuleb ja on tunnistuseks, et
ma teile õigust rääkisin!“ Ameti poolest oli Karl Reits peentreial. Musta metalliga ta ei tegelenud, ainult vaid
värvilistega. Tal oli oma töökoda Rataskaevu tänaval. Jälgisin mitmel korral, kuidas Reits seisis oma
treipingi ees, kuradinahksed dunked seljas, puhtad, nagu seisaks ta kirjutuslaua taga. Uuriti ikka, et kas ta
pole mitte kommunist. Aga et kommunistid Jumalat ei tunnista, Reits aga oli väga usklik, siis arvati, et ilmselt
on ta ikka prohvet või muidu mõni selgeltnägija. Reits olla Pätsu juures ka käinud. Päts käskinud talle köögis
süüa anda.“
Mitu korda pandi Reits türmi, kuni üks politseinik Reitsile head nõu andnud:
“Kui sa tahad rahvale rääkida, siis ära jää kusagile seisma, vaid astu ise kogu aeg edasi ja niimoodi
muudkui kõnele oma asjast. Muidu tekitad sa rahva kogunemise ja siis peame sind kinni viima.”
Nõnda Karl Reits siis astuski mööda Tallinna tänavaid ja muudkui hüüdis:
“Häda! Häda on tulemas!”
Ida Leuke (jutustas Raelu Viirsalule 1955.aastal):
„Naised turuplatsil loopisid Reitsi mädanenud apelsinidega.
“Kuule, vend Karl,”ütlesin mina, “sina hüüad kogu aeg ainult häda, aga sa ütle parem, millal tuleb
eesti rahva kuldne aeg!”
“Tuleb, kuldne aeg, jah tuleb! Kuldne aeg on siis, kui siin turuplatsil suured puud kasvavad!” Aga
turuplats, Estonia taga, oli sel ajal kaetud munakivi-sillutisega.“
Voldemar Viirsalu:

107

“Olin Tallinnas Kaarli kirikus kontserdil. Ma istusin rõdul. All uks avanes. Keegi keskmist kasvu mees
astus sisse ja hüüdis valjul häälel üle kirikuruumi: “Häda Tallinna linnale! Häda pruudile, häda peigmehele!
Häda eesti rahvale!…” Tipp-tipp-tipp jooksis kirikuteener kontserdi segajat välja viskama. Aga hüüdja läks
juba ise, ust enese järel mürtsuga kinni lüües.”
Oli teisigi selgelt-nägijaid, kuid mitte nii silmapaistvaid, nagu oli seda Karl Reits.
Laine Kala:
“1937.aastal ütles Krüüni Leena minu isale, et „sinu Rakvere maja peal on hädaoht. Müü see maja
ära ja osta linna serval mõni väiksem!” Isa ei müünud. Sõja ajal põles pommitamisel meie linna-maja maha
ja aasta pärast põles ära ka meie Kehra maja. Naine, kes selles elas, jooksis, padi kaenlas, välja, aga
rahakoti unustas laua peale.”
Ajaleht “Vaba Maa” hakkas juba 1934-6. aastail ära tooma
teateid inimeste “segaseks-minemisest”:
• Kodavere küla Ruhja talu perepoeg Rein, vennastekoguduse liige, olla roninud aiale ja
karjunud:“Nüüd on Paabel otsas – Kodavere küla põleb!”
• 1935-36 aasta talve jooksul on “Vohnja ja Undla valdades segaseks läinud viis inimest, kes on
teinud katset oma varandus hävitada ja on soovitanud seda teha ka teistel.”
• Keegi noormees, Richard Sergo, käib juba pikemat aega Nõmme jaama juures kuulutamas rahvale
hävitavate sõdade ja jumalariigi lähenemist. ( “Vaba Maa” 17.jaanuaril 1938)
“Olge head inimesed,andke öömaja! Olen terve küla läbi käinud, aga öömajale keegi ei võta!”
Perenaine süütab lambi, sest kisub juba hämaraks.
“Kas siis teie, naisterahvas-inimene, kuidagi kergemalt ei saa, et sellise külmaga rändate?”
“Pole parata, inimesi tuleb hoiatada, sest viimne-päev on tulemas. Mida enam mammonast orjata,
kui kõik saab tuleroaks!” Seletab õhinal, et tema Narvas oma maja maha müünud, vaestele jaganud ja elatub
nüüd kirjanduse müümisest.
“Ega keegi teie viimsepäeva juttu suuremat ei usu?” arvab peremees.
“Ei usu jah! Inimesed on kurjad. Nad naeravad selle peale, mida mina neile räägin. Kuulutuse-töö on
väga raske. Paar kümne-sendilist raamatut olen saanud viimastel päevadel müüa…”
Ta sööb veidi, palvetab ja heidab puhkama. Hommikupimedikus jälle alustab ta oma vaevarikast teekonda –
kuulutama „kurjadele inimestele“ lähenevat viimset-päeva.

Viimased rahuaastad.

„...sõid, jõid, võtsid naisi ja mehele ...ega saanud aru, enne kui tuli
ära... (Mt.24,38.39)

veeuputus ja võttis nad puha

Küti valla mehed istusid poes, jõid õlut.Meestel jutuainet jätkus. Ilma-elu on väga keeruliseks
muutunud. Keegi jutustab teistele oma unenägu. Tema näinud nimelt unes, et üks lüheldast kasvu mees
magas ahjul, vene kalavinskid jalas. Samas teine aga, mitme talukoha omanik, ohelik käes, käinud ja
otsinud taevalael asjatult nii jämeda oksaga puud, mille külge saaks end riputada.
Väljas lasipuu konutas peremeest ootav hobune. Tund möödus tunni järele. Tekk looma seljast langes
maha. Heinad lõppesid. Loom konutas külma ja tuule käes.
Poeuks paisati lahti. Keegi tormas sisse ja karjus: „Hullud! Lasete looma ära surra! Inimeseloomad,
kus on teie arud!“
Tormati rüsinal välja. Hobune lamas lasipuu ääres maas. Rinnuserihmad lõigati katki. Kuidas teda ka togiti,
elumärke ta ei ilmutanud. Kui juba küllalt oldi elluäratamiskatsetega vaeva nähtud, mindi poodi tagasi endid
soojendama, hobuse peiesid pidama. Surnukspeetud hobune aga ajas end jalgele ja läks sedelgarihmapidi
rege järel vedades koju, jättes peremehe karistuseks jalameheks.

Lihavõttepühad ukse ees

Peremees sulasele: „Peeter, mine osta kümme pudelit viina! Säh, võta raha. Mis pühad need ilma
viinata on! Ja kui puudu tuleb, siis peab lisa tooma! Ega meie naabritest viletsamad olla või. Nad olla ostnud
viis pudelit.“
„Praegu ju riigi poolt karskusenädal välja kuulutatud...“
„Eks see karskusenädal olegi juba lõpule jõudmas. “
Naistel köögis on tegemisi kuhjaga. Keedetakse, küpsetatakse, klopitakse ja praetakse. Vaagen
vaagna järele rändab sahvrisse.
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Keegi pistab pea ukse vahelt sisse: „Tere-tere! Tulen just praegu Nurgalt. Neil seal justkui pulmad
tulemas. Kas te teate, kui palju neile pühadeks võeraid tuleb – viiskümmend inimest! Palju siis teil seda
rahvast hakkab olema?“
„Liisu, kas sa Pudivere sugulasi ei kutsunudki?“
„Nad on ju nii kaugel. Ja ise sa arvasid ka, et ei maksa:“
„Peeter, pane hobune ette ja sõida Pudiverre! Kutsu tädi oma perega pühadeks meile! Oskar, sina
ole nüüd mees, aita vanal oinal pea maha võtta! Tigedaks läind teine. Muudkui taub karjaplikat. Teeme tast
pühadeprae!“

Meile sõda ei tule!

1937.aastal, 4.jaan. kirjutati ajalehes “Vaba Maa”:
“Eestisse saabus üks Saksamaa kodanik, kes ajas kummalisi jutte. Ta tulnud nimelt hirmust aetuna, et
punased varsti Eestimaad ründavad. Saksa lehed kõnelevat sellest iga päev ja rahva seas käib jutt, et
punavägi olevatki juba Rakveres. Temal aga lapsed Eestis ja ta tahtnud veel ennem nende juurde jõuda…”
1937.aastal hakkas Narva tagant Venemaalt, Luuga aladelt, kanduma Eesti ja Soome kanduma
metsapõlemise suitsu. Eesti-Ingeris oli see nii tihe, et varjutas päikest. Isegi Helsingis oli seda tunda.
“Küllap Nõukogudemaa püüdis selle katte all Eesti piirile vägesid koondada!” avaldasid mõned
hiljem arvamust. Kuid 1937.aastal sellest küll nii arvata ei osatud.
1940.aastal jõudsid idapiiri tagant Eestisse jälle väga mustad suitsupilved. Mis neil Narva taga ometi seal
põleda võib?
Aga Eestis oli esialgu kõik veel rahulik. Kuigi maailm oli täis kuuldusi Saksamaa agressiivsetest
plaanidest, kuid teada oli, et
Nõukogude Venemaa ja Saksamaa vahel oli sõlmitud sõlmisid mitte-kallaletungi leping.
1938.aasta alguse riigipäeva kõnes kuulutas Hitler, et Saksamaa ei kavatse enam kaua taluda
teiselpool piire elava 10 miljoni sakslase diskrimineerimist. Samal aastal liitis ta Austria Saksamaaga ilma
ühtegi lahingut pidamata. Vähe veel sellest – vallutajad olevat austria rahva poolt vaimustatult vastu võetud.
Ainult juudid kiirustasid põgenemisega. Laidoner pidas eesti rahvale tekkinud olukorda selgitava kõne,
ütles, et see oli Austria jaoks paratamatus. Kuid „meie põhimõtteks on: Eesti peab iseseisev olema ja
iseseisvaks ka jääma. Meie kaitseme ennast. Meie suudame end kaitsta!“
1939.aasta 1.jaanuar, Virumaa Teataja: „Sõda ei tule!“ Ja selle kinnituseks: Laialt tuntud prantsuse
astroloog madam Lucie W., kes õigesti ette kuulutanud 1938.aasta tulekahju Marseille's, kus 60 inimest
surma sai, ütlevat, et sel aastal suuremat sõda ei tule.
1.september 1939: „Sõda on alanud!“
„Kuulutan, et Eesti Vabariik jääb valjult erapooletuks sõjas, mis on puhkenud välisriikide vahel!“ K.Päts, Vabariigi president.
Ometi surus Nõukogude Venemaa veel samal, sõja puhkemise kuul, Eesti Vabariigile peale Vastastikuse
Abistamise Lepingu nimel all baaside lepingu.Moskvast saabus Eestisse jõhker ultimaatum: kas
reservatsioonideta liitumine Nõukogude Liiduga või Eesti ühendatakse lihtsalt Leningradi oblastiga.
Molotov:
“Eesti ei suuda oma jõul oma ranniku neutraliteeti säilitada, mistõttu Moskva oma headuses tahab väikest
naabrit abistada. Eesti välisminister kirjutagu kohe alla vastastikuse abistamise paktile, muidu okupeerivad
venelased maa ilma sõpruslepinguta.”
Kindral Laidoner nõudis viivitamatut üldmobilisatsiooni, kuid K.Päts teatas oma raadiokõnes
rahvale, et on sellele sõpruslepingule juba alla kirjutanud. Riigikogu andis järele, sest olukord oli juba
selline, et relvastatud vastupanu oleks asjatu eesti rahva vere valamine.17.oktoobril 1939.algas vene
vägede saabumine baasidesse Eesti territooriumile, Paldiskisse, Kloogale ja Ormussaarele paigutati 25tuhandeline nõukoguderiigi sõjavägi.
Sellega oli Eesti võetud piiramisrõngasse.

Saksad lähevad

Hitler saatis oktoobris, 1939.aastal, Eestisse kiirkäskjala taotlusega anda saksa rahvusrühmale
otsekohe luba ümberasumiseks Saksamaale. Opteeruda võivad esmajärjekorras need Eesti kodanikud, kes
on kantud Saksa vähemusrahvuse nimestikku. Baltlastel oli nüüd kiire. Ümberasumine pidi toimuma nädala
jooksul. Neile lubati küll juutidest tühjendatud elamuid ja kortereid Poolas, Saksamaal, kuid enamus
sakslastest kinnitasid, et nad lahkuvad Eestist, oma esivanemate maalt, väga raske südamega. 1.jaanuaril
1940 lõpetas oma tegevuse Saksa vähemusrahvuse Kultuuromavalitsus Eestis.

109

Virumaal kuulus baltlastele 25000 ha maad. Üks suuremaid maaomanikke oli Roela Wrangell. Kuigi
maade kokkuost oli piiratud, oli osatud siiski sellest üle saada talukohtade kinnistamisega lähimate
sugulaste nimele. Baltlastele kuulusid endised mõisasüdamikud, seega head maad.Nüüd, kui saksad olid
läinud, pidi maad jätkuma
kõigile soovijaile. Suuremad mõisasüdamikud otsustas valitsus jätte
riigimõisadeks, kuhu asutada sordi-ja tõuaretusjaamad ja põllumajanduskoolid. Küti mõis, 160 ha, jäi
riigimõisaks. Ülejäänud mõisamaad läksid müügile turuhindadega. Vinni aadlineidude õppeasutusest pidi
saama „ perenaiste ja emade kool“.
Niisiis, saksad olid läinud. Ajalehes ilmunud kuulutuse peale ilmub vanem naisterahvas tööd otsima.
„Mida te teha oskate?“
„Aga kõike! Ma olen eluaeg saksu teeninud. Nad sõitsid ära. Ma jäin kohata.“
„Kas saksad olid nii tohutult rikkad?...“
„Mis nüüd rikkad! Mõned elasid õige kehvalt.“
„Nüüd tuleb omamaa saksu teenima hakata.“
„Oh, ega need pole mingid saksad!“

Põud ja pakane

1939.aasta hilissuvi. Talumees tõstab käe varjuks silme ette ja uurib taevalaotust.Hallikassinisel taustal
liiguvad valged pilveräbalad. Nendes ei ole tilkagi vett.
„Ega hiline põud vast ikka suurt kahju ei tee?“
„Oi heldeke, ärge seda öelge! Suvivilja kasvu pani seisma. Tera jäi peeneks nagu köömen. Õunad
kukuvad puudelt
väikeste pabulatena. Aiavili on kuivanud ja longus. Kartulimugulad pisikesed kui
pääsumunad.“
Tee ääres kopsib mees vaia maasse. Taob ja taob, vaiaots läheb laiaks nagu kalkunisaba. Ärritunud
mees annab veidi tugevama hoobi, vai läheb raksatades pooleks. Mees viskab kirve käes ja kirub: „Susi teda
söögu – maa kõva nagu kivi!“
Rahvas põldudel kiirustab suvivilja koristamisega, sest iva kipub pudenema. Paljudes kohtades on veel
rukkihakidki põldudel, kui juba suviviljaga lõpetama hakatakse. Pärast vilja masindamist tuleb kartuleid
võtma hakata. Muidu päike küpsetab mugulad enne noppimist maa sees ära.
Loomatoitu napib, sest ädal üldse ei kasva. Kellel metsaheinamaad ei ole, need peavad 40kraadises kuumuses lehmi laudas hoidma nagu südatalvel.
Keegi vanamees tuleb, tirides enese järel kaherattalist kärukest, millel kaks piimaplekki.
„So-oh! Kas hobused kõik nii kõvasti ametis, et mees peab ise piima meiereisse vedama?“
„Pole neis ühti piim, vaid puha vesi! Ja vea seda kolme kilomeetri kauguselt! Tuttavad, head
inimesed, ega nad mulle veetilka ei keela. Saan suppi keeta, keelt kasta ja vahel näogi üle loputada. Kuid
ega nad võõrastele ei anna, kardavad, et tuleb omalgi nappus kätte.“
Tee ääres on kaev. Ämber ripub ülal koogu otsas. Aga teekäija oma janu kustutada ei saa, sest
kaevu kaane ees ripub tugev lukupurakas.
Simuna rahvast jootsid kirikumõisa õuel asuv Pedja jõe allikas ja sügav šahtkaev Simuna koolimaja
õuel. Kõik teised ümbruskonna kaevud olid 1939.aasta suvel kuivad.
Aruküla ilma veeta ei jäänud, teda oli varustanud juba vähemalt Põhjasõja aegadest küla keskel asuv iidne
šahtkaev.
Roela Uueväljal põles maani maha Karl Lossi elumaja. Lagi ahju kohal kuumenes kütmisel üle.
Pereisa ja -ema olid parajasti naabritalus raadio-uudiseid kuulamas, kui vanem lastest, 16-aastane, tuli
suure nutuga, et kõik kohad kodus on suitsu täis. Kui vanemad koju jõudsid, oli tuli tunginud juba läbi lae
lakka heintesse.
1939.aastal põles ära ka Friedrich Kleini vana elumaja.
Lapsed olla tulega mänginud. Aga see oli hästi kindlustatud ja Küti valla Ühistegevuse Kindlustuskassa
maksis kahju välja; nii et Klein võis koheselt alustada uue silikaatkividest hoone ehitamisega.
Saabuv 1939-40. aasta talv on väga külm. Lätis langes temperatuur isegi alla 50-kraadi. Sead külmusid oma
vedelasse sõnnikulögasse ära. Kanad külmusid pimedas laudas ja lehmade sõrad külmusid sõnniku sisse.
Kõik valgust läbilaskvad augukesed olid põhkudega hoolikalt kinni topitud. Petrooli sai normitšeki alusel ja
niivõrd vähe, et seda jätkus vaevu vaid lehmalüpsi ajaks ja teisteks sellisteks töödeks, mis ilmtingimata
valgust nõudsid.
Külm pitsitas jaanuaris ja veebruaris kogu Euroopat. Keegi välismaa õpetlane, keda peeti kliima asjus
suureks autoriteediks, teadis kinnitada, et maakera lõunapoolus olevat väheke paigast ära nihkunud.
Sellel kohutavalt külmal 1939/40 talvel kaitses Soome riik
meeleheitliku vaprusega oma iseseisvust. Kes aitaks
Nõukogudemaa sissetungijate vastu? Soome ei
suuda enam kaua vastu pidada! Oleks veel, et jätkuks laskemoona ja relvi! Rootsi kuningas Gustaf kinnitas,
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et selles kogu maailma haaranud möllus peab tema hoidma oma riigi niikaua kui vähegi võimalik konfliktist
kaugemal. Humanitaarabi ta anda saab. Soome oli valmis ka rahu sõlmimiseks, kuid siiski mitte iseseisvuse
loovutamise hinna eest. Üks imelik teade lipsas virumaa teataja leheküljele just enne, kui Nõukogude Liit
ise tegi Soomele rahuettepaneku: rindejoone kohal olevat inglit nähtud – Siitsaadik ja mitte enam! Ajaleht
pahandas, et mis ingel see küll on, kes ennast segab sõja-asjandusse. Aga avaldas siiski foto Karjala
põgenikest, kus esiplaanil istus soome vanamemm ja luges Piiblit.
1940. juuni algul: „ Kogu kaheksa sõjakuu kestel oleme meie saanud seni rahus elada“ (peaminister
J.Uluotsa kõnest).
16.juuni: Nõukogude Liidu valitsus esitab Eesti valitsusele
nõudmise nõukogude vägede paigutamiseks mitmetesse eesti piirkondadesse, kus seni veel neid ei olnud.
Narva 1. Õppekompanii , kus Heinrich Krüünile aastat viis tagasi karmi rividrilli tehti, ei teinud üle piiri
sissevalguva vene armee poole ainsatki pauku. Eesti riik oli nagu halvatud. Vähe veel sellest: Eesti
ohvitseridel enestel tuli, Moskvast saabunud korralduse alusel, eesti väeosi hajutama hakata.
18.juuni: eraisikutele keelatakse relvade omamine.
Vabariigi valitsus esitab tagasiastumisepalve, mille Vabariigi President K.Päts vastu võtab, andes samas
korralduse uuteks riigikogu valimisteks.
21.juunil tõmmatakse maha sini-must-valge lipp Pika Hermanni tornist. Üles tõuseb punane lipp. Maha
võetakse ka senine Eesti Vabariigi juhtkond, eesotsas Pätsi ja Laidoneriga. Nad kadusid
Venemaale – paraku mitte oma vabal tahtel ega vabade meestena.
Peaminister J.Vares rahustab maha riigis tekkinud ärevust:
„ Põllupidajale jääb tema põld alles. Eraomandisse suhtutakse
täiesti seaduslikul alusel.“
24.juunil peab J.Vares eesti rahvale raadiokõne:
„Me teame, et Nõukogude riik on ainuke riik maailmas, kes on austanud iga rahva ja rahvuse iseseisvat
olemasolu ja omaelu. Jätkake rahulikult ja julgelt oma kutsetöös, töölised tehastes ja käitistes, põlluharijad
oma maa mullal, mis teile jääb!“
10.juulil 1940 Minister H.Kruus: „Kolhoseerimine, mis Nõukogude Liidus on teostatud, oli tingitud
Nõukogude Liidu oludest ja tulenes võitlusest trotskismi vastu, et mitte lasta linnu kokku variseda ja sattuda
näljahätta. Maid tuli kolhoseerida, et tagada nende korralikku harimist ja toodangu suurendamist. Meil aga
sellist paratamatust praegu ei ole.“
Karl Loopman:
„Kui Vares viis kommunistid Toompeale, siis ma nägin, kuidas demonstratsioonil Vabaduse väljakul
visati rahva sekka ärakatkutud tiivasulgedega punaseks värvitud vares. Mõned kaastundliku hingega
inimesed
pakkusid õnnetule linnukesele süüa. Varese enda kohta liikusid kahesugused jutud. Ühed
rääkisid, et tuletõrjekomando mehed lasknud Varese maha, et „Mis sa siin meile kraaksud!“ Teised jälle, et
Vares ise lasi end maha. Tema surnukeha viidi Estoniasse. Ma käisin ka vaatamas. Mingi plaatserdus oli tal
tõepoolest meelekohal.“
12.juulil teadustatakse, et „ Rahvavaenlased valimistel kandideerida ei saa!“ (Virumaa Teataja)
15.juulil Põllutööminister A.Jõeäär: „Seoses Nõukogude Liiduga
sõlmitud vastastikuse abistamise pakti ellu viimisega perekondadega maatöölistele, popsidele, neile, kes
on riigikaitseliste vajaduste või rahvusvaheliste lepingute täitmise tõttu pidanud lahkuma oma senistest
eluasemetest – nad on vabastatud kõigist riigimaksudest. Nõnda saab rahuldada maatarahvast ja
väikemaapidajaid ning suurendada toodangut seniste laiskvorstide arvel.“ (Virumaa Teataja, 15.07.40)
„Maa on kogu rahva omand.
Maad ei saa osta ega müüa. Maad võib kasutada üksikmajapidamisena, kusjuures talude suuruse
ülemmääraks jääb 30 ha, või asutada kolhoos. Sotsialistlik kord kindlustab igale töötavale talupojale tema
maa igaveseks kasutamiseks!“ (VT-st)
6.augustil 1940 võeti uue riigivolikogu vastava avalduse alusel Eesti Vabariik Nõukogude Liidu koosseisu.
Miks selline otsus?
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Vastab minister N.Ruus: „Et töötav rahvas võiks vastu minna kurnamisest vabale õnnelikule
tulevikule ja ei satuks imperialistide sõja tallermaaks!“
Küti vallas läks võimu üleandmine libedalt. Minejad soovisid sõbralikult uutele vallaisadele kõike head ja
lahkusid vallamajast. Sama sõbralikult soovisid uued juhid lahkujatele head teed ja asusid oma ametisse.
19.augustil 1940 hakkab juba ajakirjanduse veergudel kostuma hüüdlauseid: „Koondumine kolhoosi on
talupoja oma soov.“ (VT-st)
„Naine vabanegu koduorjusest!“ (VT-st)
Meie ...ei või lubada kulaklikke majapidamisi „mis ei kujuta endast erilist väärtust ja mille valdajad
osutuvad ümbruskonna talupoegade suhtes külakurnajateks.“ (VT 23.aug.1940)
Kes, taevas hoidku! küll niisugust juttu küll levitasid? Oma maa nimel oli eestlane sööstnud
Vabadussõtta. Oma maa oli igale eesti talupojale hindamatu väärtusega. Nüüd juba hakati lõikama maa
küljest tükke ära. Võib arvata, millist paksu verd see tekitas. Häda sellele, kes tuleb minu maa küljest
ribakest endale tahtma! See on m i n u m a a! Taluperenaine aga ei olnud hoopiski mitte ori. Ta oli oma
kodutalu kuninganna.
Virumaal peeti ka esimene ilmalik matusetalitus. Kadunukese kirst oli kaetud punase riidega ja pärjad
olid punaste lintidega. Lauludeks oli valitud „Internatsionaal“ ja „Julgesti, vennad, nüüd tööle.“ Kirstule viskas
igaüks viis peotäit mulda, mitte kolm nagu vaimulikul matusetalitusel.
Komparei maakondlikul esindajal Villem Sool oli tegemisi ja muresid kuhjaga. Rahustaval pilgul
vaatasid tema peale alla kabineti seinal rippuvad Lenini ja Stalini pildid. Patsakas Stalini pilte oli koha
leidnud ka tema töölaual paberikuhjade vahel.

Heauskne uusmaa-saaja

Ellen Mehinurm:
“Minu ema oli pärit Simuna kandist. Tema sai kooliharidust kolm talve. Siis algas taluteenija elu. Ei
see olnud kerge. Selles talus, kuhu tema sattus, ei pidanud ükski teenija sügiseni vastu. Leping aga oli
selline, et palka saab ainult siis, kui teenija sügistööde lõpetamiseni kohal on. Ema pidas vastu, aga jalad
jäid tal raskesti haigeks. Ta sai kuulda, et Peterburis on paremad teenimise võimalused. Sõitis sinna. Temast
sai ühe vürsti tentsiku teenija. Kuid kergem polnud sealgi. Kemmerg oli mitme maja peale ja see asus
väljas. Härrasrahva väljakäiku teenijad kasutada ei tohtinud. Nüüd jäid emal jalad õieti haigeks, nad
hakkasid konksu kiskuma. Käimine muutus väga vaevaliseks. Ja see häda jäi see temale elu lõpuni.
Seda ma ei tea, kuidas mu vanemad teineteist leidsid, aga nad leidsid ja otsustasid abielluda. Või
pime mees seda nägi, kui vaevaliselt tema naine liikuda komberdas! Aga teistel inimestel oli sellega küll asja
– invaliidid abielluvad! Kuidas ometi seda lubatakse!
Mu vanemad otsustasid, et ei küsi vallalt mingisugust abi ega ka üheltki inimeselt, vaid katsuvad ise
hakkama saada. Ema oli oma teenitud raha eest saanud osta õmblusmasina, see aitas kaasa, et kasvav
pere ülalpeetud sai. Mina oli lastest vanim. Kui ema mind kandis ja jaamas rongile minna tahtis, ruttasid
mõned inimesed talle appi. Ema jaoks oli see väga liigutav.
Isa palus ühelt talunikult kartulimaad. Talunik andis talle tüki sööti. Isa kaapis seal, nii et tühjad
silmaaugud mulda täis olid. Järgmisel aastal tahtis ta jälle kartulid maha panna, kuid talunik andis nüüd talle
teise sööditüki. Tema maa, ta võis sellega teha, mida tahtis.
Kui nõukogude kord tuli, said ka minu vanematest uusmaa-saajad. Nii väga tahtsid nad oma maad.
Nad ostsid ka hobuse. Ega isa künda näinud. Mina kündsin, Eevi kündis, kündis ka Valdek, ise nõnda pisike,
et adrakurgedest kinni hoides tal jalad õhus rippusid.”

Siberisse! Ja mitte oma soovil!

17.juunil 1941.aastal küüditati 342 vagunitäit eestlasi Põhja-Eestist Novo-Sibirskisse Kotelnitsa ja
Kirovi oblastitesse; lõuna-eestlased viidi Karagandasse ja Babinskisse. Mehed-naised eraldati, sest mehed
viidi Arktika töölaagreisse; ka Murmanski ja Arhangelski kaevandustesse. Esimesel talvel suri seal mehi kui
kärbseid.
22.juunil 1941 algas sõda. Eesti noormehed mobiliseeriti rindele. Kes läks, sest kes siis valitsuse
korraldusele tohib vastu hakata! kes pages metsa, sest kauaks seda vene valitsust!

Tõesti, Jumal hoidis!

Heino Leo:
“Kui sakslased neljakümne esimesel aastal tulemas olid, mobiliseeris venelane kõik kutsealused.
Mina jäin esimesest ringist põletiku pärast silmades välja. Ma olin alles äsja ristitud “hingamispäevapidaja”.
Teise mobilisatsiooniga pandi ka mind paigale.
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Meid, 4000 eesti noormeest, hakati kaubalaevadel viima Peterburi. Mina olin Eesti Ranna peal. Selle
laeva kapteniks oli minu ema õe mees, Boris Nelke.
Seisime laeva lael, mees mehe kõrval. Meie usklike gupi juht Iisak Rohumets oli ka selsamal laeval.
Tema oli laeva ninas ja kogu aeg põlvili maas. Mõni tonksas teda, aga teised jälle keelasid:
“Jätke mees rahule! Las ta palub Jumalat!”
Laeva pihta heideti neli pommi. Kaks pommi langesid teine teisele poole laeva, kolmas lõhkes laeva
all ja neljas pomm trümmis. “See on meie pääsemine!” hüüdis Rohumets ja tänas valjul häälel Jumalat. Vesi
tungis laeva, täitis ühe sektsiooni, kuid ohtu see laevale enesest veel ei kujutanud. Katlamajade osa oli ka
täiesti terve ja kuiv. Surma oli saanud umbes sada meest ja sada neli-viis meest haavata. Aga mehi võis
meie laeva pardal olla kindlasti üle tuhande. Minu jalg jäi laudade vahele ja sai veidi häda. Kapten suunas
laeva Prangli saare poole. Laeva nina jooksis sahinal liiva sisse. Laevalt lahkumine ei olnud küll lubatud, siis
oleks kohe teistelt laevadelt meie pihta tuli suunatud. Mõned mehed hakkasid ujuma karavani poole ja võeti
seal pardale. Teised kadusid öösel .Hommikuks oli laev meestest tühi. Politrukid ajasid taga, kus kapten on,
et teda vastutusele võtta. Teisel päeval andis sakslane laeva pihta veel kaks pommi, siis vajus tagumine ots
vee alla.
1942.aasta 31. detsembril, kui sakslased juba Eestimaal olid, ütles Rohumets mulle:
“Ma nägin unes, et sul on ees rasked ajad. Võtame aega palveks! “
Kahe ja poole kuu pärast sain saksa mobilisatsiooni kutse. Kuna oli hingamispäev, siis ma ei läinud.
Läksin esmaspäeval. Staabiülemaks oli ühekäeline saksa ohvitser.
“Miks ei tulnud laupäeval?”
“Olen usklik. Pühitsen Jumala Käsu kohaselt laupäeva hingamispäevana. Püssi ma kätte ei võta ja
hingamispäeval ma mingit tööd ei tee. Muul ajal küll.”
“Koheselt arreteerida!” andis staabiülem alluvale, eestlasele, korralduse.
“Mis sa temale sellest rääkima hakkasid,” pahandas eestlane. “Sa räägi oma kohalikule ülemusele!
Nemad seal võivad sulle isegi selle päeva vabaks anda. Aga tema seda teha ei tohi.”
Hakkasime koos välja minema. Staabiülemale, kes eesti keelt ei mõistnud, jäi mulje, et loobusingi
hingamispäeva pidamisest.
Mind määrati tööpataljoni, silmade pärast. Minu silmad muutuvad kergesti punasteks ja
põletikulisteks, eriti kui ma neid ei pilguta. Kui tarvis oli, ega ma siis neid ka ei pilgutanud.
Kohilas algas meestele kohe at-tvaa-tegemine ja püssi tundma õpetamine. Meid, tööpataljoni mehi,
saadeti Lohu mõisa, mis asub Rapla lähedal. Jõudis hingamispäev. Kõik läksid rivisse. Mina läksin ka.
Ütlesin rivis, et täna on hingamispäev ja täna mina tööd ei tee.
“Rivis ei räägita! On sul midagi öelda, siis astu ette ja ütle!”
Astusin sammu ette ja kordasin oma sõnu. Rivis mõni turtsatas. Ohvitser ütles rahulikult:
“ Meie võime sulle selle päeva siin vabaks anda. Aga juba tuleval nädalal lähete Ostrovisse, seal
on saksa ülemused. Ei ma usu, et nemad sulle seda võimaldavad.”
“Mina loodan Jumala peale, kuidas Tema tahe on.”
“Selle sõna peale pole minul sinule enam midagi öelda.”
Ostrov asub umbes 50 km kaugusel Läti piirist, aga rong sinna oli teel mitu päeva. Nii aeglaselt
liikusid sõja ajal rongid.
Meie ülesandeks oli põldudelt korjatud kividest uut maanteed ehitada.
Kui mina selle hingamispäeva hommikul rivi ees teatavaks tegin, et täna ma tööle ei hakka, vaid
pühitsen hingamispäeva Jumalale, kuulsin hüüdeid: “Juut! Juut! See mees tuleb seebiks keeta!” Staabiülem,
65.aastane sakslane, ütles vaiksel häälel minule:
“Teil tuleb igal juhul tööle hakata! Sõjaväes teisiti ei saa…” Siis aga, häält kõrgendades: ” Noh,
kuidas otsustad?” Teistele jäi mulje, et ta riidleb minuga.
Vastasin:“ Tehke minuga, mida tahate. Aga mina olen juba otsustanud, et mina jään surmani
ustavaks Jumalale ja hingamispäeva pidamine on selle lepingu märk.”
Ülemused läksid isekeskis nõu pidama. Kui tagasi tulid, küsis seesama vana ohvitser:
“Kas järgmisel reede õhtul hakkad ka vastu?”
“Jah!”
“Aga meie otsustasime hoopis sinule vastu tulla. Sina oled kõva töömees. Puhka laupäeval!
Pühapäeval aga kütad meestele sauna.”
Minu passi kirjutati: “Adventist. Laupäeval tööst vabastatud.”
See ohvitser oli I Maailmasõja ajal saksa adventiste tundma õppinud ja nõupidamisel minu üle oli ta
rääkinud:
“Ei adventist oma usust tagane! Pigem laseb end ära tappa!”
Kahjuks varsti vabastati see vana ohvitser tema sõjaväe-kohustusliku aja lõppemise tõttu
teenistusest ja ta sõitis tagasi Saksamaale.
Sain uue ülemuse. See oli eestlane. Tema nimi oli Mürk. Mürgine ja üpriski oli ta tõepoolest.
Saabus reede õhtu. Mina näitasin oma passi ette: “Adventist. Laupäeval tööst vabastatud.”
“See ei loe!” röögatas Mürk. “Homme olete tööl või lähete mahalaskmisele!”
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Hingamispäeva hommikul mina üldse rivvi ei läinud, jäin barakki. Teised hoiatasid:
“Mürgiga ole ettevaatlik. Tema on väga palju venelasi maha lasknud!”
Mind pandi kuuri kinni. Siis tuli Mürk, labidas kaasas ja veel mõned mehed, üks neist oli peastaabi
ülem, revolver peos.
Mind viidi metsa, kus oli liivase põhjaga kraav.
“Hakka kaevama!”
Mina ei liigutanud end. Mürk tõukas mind kraavi. Samas hüppas peastaabi ülem ise ka kraavi, surus
minu kätt ja aitas mind välja. Tema oli suurem ülemus kui Mürk. Koos läksime laagrisse tagasi.
“Meie mõtlesime, et saame täna Leo matused!” imestasid mehed. “Aga Leo elus ja terve nagu alati!”
“Keda Jumal tahab hoida, seda hoiab Tema ka tuleahjus!” ütlesin mina.”
Heino Leo elab Tallinnas (2006)

Kulina koolijuhataja tapmislugu.

Heela Männik:
“Kui venelased neljakümne esimesel aastal Eestist taganesid, anti käsk Vinni ja Vaeküla riigimõisate karjad
Venemaale ajada.
Kontrollassistent Rähni koos karjastega ajasid loomad aga Kulina taga Puka metsa varjule. Kuid
seal oli metsavendade punker. Algul oli neid metsavendi seal ainult kaheksa meest. Punker oli päris maa
peal, kahekümne sammu kaugusel allikast. Punkris oli pliit ja ahi ka sees. Teine selline punker oli Kulinal
Maasika Meinhardi metsas.
.
Minu isa hoiatas metsavendi: “Vaadake, et te endast märku ei anna, muidu on terve küla maa pealt
kadunud!”
Metsavendade arv Kulina-Pukas hakkas kiiresti kasvama, paisus kuni 200-pealiseks.
Vinni valitseja tuli karjastele süüa tooma ja palka maksma. Teda hoiatati, et ära mine – Rähni on
seal. Rähni ähvardanud valitsejale ühe tüdruku pärast kätte maksta. Segastel aegadel lõpeb vanade
arvete klaarimine tihtipeale tapatööga. Valitseja ei hoolinud hoiatusest. Metsavennad lasid valitseja ja Kulina
koolijuhataja Kuriksi Raja kraavi ääres maha. Nad olid Kuriksi peale vihased, sest et Kuriks käinud Rakverre
helistamas, et mehed on Puka metsas. Kuriks oli punane. Vene keelt oskas ta ka hästi.
Kuriksi poeg Viktor aga oli jälle kõva punaste vastane. Tema oli Muuga koolijuhataja.
Mõne päeva pärast avastati, et Kuriksi haud on järsku madalaks vajunud. Kuid just eelmisel päeval
oli Viktor Kuriks Muugast ja mitu Muuga meest koos temaga Vahi Mardi juurde tulnud – tema maja on
Roela Pukas just esimene - ja küsinud, et kus see Kuriksi haud on. Poeg oli oma isa hauast välja kaevanud
ja ära viinud. Ka Vinni valitseja poeg viis oma isa ära. Nuttis ja ütles, et tema isa ei olnud mingi
poliitikamees. Miks metsavennad ta ära tapsid! Ega teda sellepärast tapetudki, et ta punane oleks olnud.
Aga Kuriks oli küll punane.“

See sõda pole meie sõda!

„Mille eest ma pean sõdima?“

„Isamaa eest!“
„Kommunisti jaoks on terve maailm isamaa!“
„Olgu, aga su emal on ometi kapsamaa. Mine, sõdi oma ema kapsamaa eest!“
„Noh, selle eest võib ju natuke verd valada!“
„Kuidas natuke?“
„Selle lapikese eest aitab, kui saad kuulist kriimustada!“
„Aga kas sa Stalini eest oled valmis elu andma?“
„.........(!)“
Kui oli eestiaeg, siis leidus Eestiski ideelisi kommuniste hulgem. Aga pärast-poole oli rohkem
„rediseid“ - pealt punased ja seest valged.
Aruküla jäi sõjateedest kõrvale. Suured lahingud olid Avinurmes. Seal said surma Karl Tärno naise
Alviine esimesest abielust sündinud kaks poega.
Avinurme lahingust taganevad saksa rinde väeosad otsisid kõrvalisemaid teid Porkuni alla
jõudmiseks, kus lootsid endid uuesti koguda. Nad sattusid Arukülla, sest otsisid küüthobuseid haavatute
vedamiseks. Tärno majake asus maantee kaldal. Karla, endise vabadussõjalase süda täitus haavatuid
nähes valusast kaastundest.
“Lähme, ma juhatan teid perre, kus on head hobused!” ütles ta ja juhatas sõdurid Rohtsalule. Sinna, metsa
serval asuvasse majja aga olid peaaegu kõik suguseltsi liikmed kogunenud varju otsima.
Perenaise õemees Ülo Mehinurm nägi sõdureid väljavahe teed mööda tulemas ja kadus, pea ees,
imetlusväärse kiirusega heinakuhja. Peremees Heinrich aga astus aeglasel sammul sõjameestele vastu.
Need osutusid saksa väkke mobiliseeritud eestlasteks. Kuulnud, mis sõduritel sooviks, läks Heinrich ja tõi
täkk Maksi tallist välja. “Ei-ei,” kargas nüüd Heinrichi õde Linda ahastavalt vahele. “Mitte Maksi, vaid Kajak!”
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Kajak oli väga kõrge, kuid ütlemata laisa sammuga hobune. Pealegi kartis Kajak hüsteeriliselt kõdi kõhu
alt. Suur Kajak sõjameestele meeldis. Heinrich rakendas Kajaku laia plaanvankri ette ja tahtis küüdimehena
ise peale istuda. Aga Linda tõukas venna kõrvale: “Ei, mitte sina! Sina kasvatad minu ühe lapse küll üles,
aga mina sinu seitset toita ei jõua! Ma lähen ise küüti!” Hobune pöörati läbi metsa Porkuni poole astuma.
Haavatud olid vankril, teised sammusid järele. Metsatee oli kohati sügavate roobastega. Kui oldi juba mõned
kilomeetrid liigutud, tegi Kajak ootamatu jänesehüppe. Murdusid ais ja vankriratas. Ais sai kuidagi ära
parandatud, kuid ratta asemele tuli toigas toeks panna. Ei tulnud sellisest edasiliikumisest enam midagi
välja. Sõdurid ütlesid Lindale, et pöördugu ta hobusega koju tagasi – “Aga liigu metsa mööda, sest need
mehed, kes taga tulevad, on sakslased ja nemad juba armu ei anna!”
Kui Linda päevaloojangu eel koju jõudis, vahutas ta vihast: “Kus Karla on?” Karla oli laka peal põlvili
ja palvetas. Linda ronis redelit mööda üles, luugist sisse punnitama ta end ei hakanud, vaid lennutas vana
saapaga Karla suunas. Hiljem aga kurtis ta: “Ei ma tohi selle Karla peale mitte vihastadagi. Kohe nagu
karistuseks jääb mu pojake siis haigeks.”

Sõjaajal

20-aastane Elmar Karjus mobiliseeriti sakslaste poolt, SS-väeossa. SS-lased kandsid musta
vormirõivastust, käsivarrel aga embleemi, milleks oli murtud harudega rist. Algselt oli SS organiseeritud mitte
võitlemiseks välisvaenlase vastu, vaid just sisevaenlaste avastamiseks. SS toonitas oma religioossust, kuid
piibellik põhimõte lunastusest Kristuses oli selle organisatsiooni jaoks välistatud idee.
Elmar aga oli “palvemaja-usklik”, seega vaimulikult ärganud kristlane. Ilmselt siis ei olnud SS
sõjaolude sunnil oma ideoloogilistes ettekirjutustes mitte enam nii põhimõttekindel. SS oli saksa eliit-väeosa,
kuid sõda on sõda.
Viimase õhtu enne rindele minemist tahtis Elmar veeta pruudi seltsis. Veera, tema kallim,
Veneverest Juure Toomase ilus mustajuukseline tütar, oli sel ajal Krüüni talus teenimas. Elmar võttis istet
talu laia köögilaua äärde. Talupere oli kõik koos. Veera võttis gitarri. Noored laulsid kahekesi:
“Kui õhtu on ja elupäike veereb,
ja tummad varjud katvad elutee,
siis hoopis teisiti küll mõni mõtleb,
kui hommikul, mil tõusis päikene.
Ah, kuidas nõiduvalt siis säras ta
kullates esimesi kevadteid!
Ja vaade õhkus, unelmates loitis
ja elutahe raskused kõik võitis.
Kuid hoopis teisiti kõik sulle näib
kui õhtu on…”.

Elmaril oli ilus mahe baritonihääl.
Krüüni pere seadis end magamaminekuks. Aga armastajapaar ei raatsinud üksteisest lahkuda.
Krüüni Elsa mees August oli juba teki all pisut tukastanud, kui ärkas, sest majas tundus äkki kõik
väga vaiksena. Augustit hakkas kiusama mõte, et võibolla on Elmar Veera toas. Uudishimu ei andnud talle
rahu. Ta ajas ennast Elsa kõrvalt üles ja ust pisut paotades piilus kõrvaltuppa. Äkki kuuldus köögist
tasaseid samme. August vajus ukse kõrval asuva suure linaga kaetud ümmarguse laua alla. Tulijaks oli
Veera. Ta läks oma tuppa. Pisut hiljem aga järgnes talle Elmar. Elmar tegi millegipärast nagu kõhkleva ringi
ümber selle laua, mille lina varjul oli August käpuli.
“Veera!” kostus hääl nagu sahin puude ladvus.
Tütarlapse voodis aga jäi kõik vaikseks. Elmar lahkus. Kuuldus välisukse sulgemist. Ööseks keegi
talus uksi ei lukustanud. Augusti kõrvu aga kandus padja sisse surutud ahastavaid nuukseid.
Elmarit Veera enam ei näinud. Elmar sai lahingus raskesti haavata ja suri Pihkva haiglas. Veera
abiellus kahupäise Heino Leoga, kellele Veera väga-väga meeldis. Aga kui neil abielus vahelgi
arusaamatusi tekkis, siis nähvas Veera Heinole:
“Mis mees sina ka oled! Vat Elmar oli mees! Ja milleks sul lõua otsas see habeme-tuust? Ma ei salli
habet!”
“Leukesel oli ka habe…”
“Temal oli šikk habe! Tema oli härra.”
Leukese tütar Erika oli ema suureks meelehärmiks abiellunud ühe kommunistiga. Kuid pärast tuli
ikkagi lahutus. Lapsi neil ei olnud. Ellen, Leukese noorem tütar, kadus saksa ajal jäljetult. Oli õhtul välja
läinud ja enam tagasi ei tulnudki.
Sõja ajal oli kõigest puudus. Leib, liha, rasvained, kuivained, piim – kõik oli rangelt kaartide alusel,
niipaljukest, kui sulle normiks oli ette nähtud. Aga maarahval oli ikka midagi nii aidas, laudas kui keldris.
Suur häda oli ainult jalanõudega.
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Adiine Kask:
„Ikka ma ei raatsinud ega raatsinud uusi kingi osta.
Siis tuli sõda ja ei olnudki mul neid enam kusagilt osta! Suvel polnud viga, sest saksa ajal sai osta puukingi
– puust tallad ja värvilistest paeltest rihmad peal.“
Juba septembrikuus kadus vabamüügilt suhkur. Seda pidi nüüd saama hakkama varustuskaardiga, 800 g
inimese peale kuus.
Bensiinihind kerkis iga päevaga. Maarahva elu see eriti ei mõjutanud, sest hobu-tööjõud oli ikka veel see
peamine igas talus.
Seepi ei olnud, soola ei olnud, tuletikke ei olnud....
„Virumaa Teataja“ kaudu jagati praktilisi õpetusi, kuidas perenaine
ise kartulitärklisest siirupi keeta võib ja seega pere magusavajaduse rahuldab. Retsept oli järgmine:
klaasitäis või natuke rohkem odralinnasejahu segada liitri sooja veega ja lasta kaks tundi liguneda; siis
kurnata. Kaheksa liitrit vett ajada keema ja lisada hoolikalt segades sellele kahes liitris vees lahustatud kilo
tärklist. Kui kliister valmis, siis jahutada veidi, lisada linnaste leotusvesi, segada, lasta 2-3 tundi seista. Siis
kurnata ja keeta seda magusat lahust, kuni jääb järele liiter siirupit.
Puudest maal puudus ei olnud. Aga neid oli tarvis nii hoolikalt ära kuivatada, et kahte tikku nende
süütamiseks raiskama ei pidanud.
Aedviljaseemet pidid inimesed ise kasvatama ja mitte ainult enda, vaid ka teiste hädaliste jaoks.
Seebikivi sõja ajal saada ei olnud. Taluperenaine aga ei olnud veel unustanud seebi keetmise
oskust. Kui loom tapeti, ja seda tehti talus igal aastal, siis rasvad läksid seebi valmistamiseks. Ainult et
kuidas seda teha ilma seebikivita? Jälle ajaleht õpetama:
Võta kaks osa sõelutud kasepuutuhka ja üks osa kustutatud lupja, sega veega ja lase aegajalt
liigutades seista 1-2 päeva. Aga ära pane vett liiga palju, et leelis lahjaks ei jääks. Leelis peab tulema nii
kange, et toores kanamuna vee peal seisaks.
Nüüd liiter leelist ja 400 g rasva pidevalt puumõlaga segades keeta tasasel tulel 6-8 tundi. Segada tuleb
sellepärast, et seep mitte üle ei keeks. Kui on juba kaks tundi keedetud, siis lisada veel üks liiter leelist.
Proovimiseks, kas segu on valmis, tilgutada seda klaasi külma vee sisse. Seep on valmis siis, kui ta jääb
pinnale ujuma, vesi aga klaasis selgeks. Kui vesi muutub halliks, siis tuleb veel leelist lisada ja jälle keeta.
Seebi soolamiseks, juhul kui rasv ise ei olnud soolane, lahusta peotäis soola väheses külmas vees ja sega
seebiga. Õigesti soolatud seep lööb sõrmega proovides labida küljest lahti. Vähesoolatud aga jääb tihkelt
labida külge ega vahuta. Nüüd pannakse seep hanguma, kas samas raudpajas, milles keedeti või mõnes
puunõus. Kui seebi värv perenaisele ei meeldi – on liiga hall, siis võib ta seebi 5-6 liitris vihma või lumevees
uuesti läbi keeta ühtlaseks pudruks ja panna ta jälle hanguma. Nii võib ka päris valge seebi saada.
Ajaleht „Virumaa Teataja“, mis enne sõda oli suureformaadiline ja palju-leheküljeline, ilmus sõja ajal
kahel väheldasel lehel, esiküljel oli rindeteated, ikka sellised optimistlikud, nagu näiteks:
„Juht ütles:“ Kommunism hävitatakse tänavu suvel täielikult!“
Eesti kindralkomissar oli K.-S.Lietzmann ja Eesti Omavalitsuse juhiks oli H.Mäe, aga kui mainiti lihtsalt Juhti,
siis mõeldi Hitlerit.
Ajalehe tagumine külg oli täis noorte rindel langenud meeste surmakuulutusi ja kaastundeavaldusi
hukkunute omastele.
Ajaleht oli tellitud igasse tallu.
Ja veel üks sõja-oludega kaasnev häda: Teisel sõja-aastal hakkas Eestis inimesi tapma plekiline
soetõbi. Selle taudi levitajaks on täid. Algul puhkes taud vene sõjavangide hulgas, sest täi sigib seal, kus ei
peeta küllaldaselt puhtust. Taudi leviku tõkestamiseks keelati ajutiselt jumalateenistused kirikutes ja kinod
suleti.
Lõputult kõlas üleskutseid: annetage rinde heaks
sooje riietusesemeid, alates sokkidest-kinnastest ja lõpetades vanaema suurrätiga - ükskõik milliseid!
Arukülast paari kilomeetri kaugusel asuva Moori metsatalu juurde langes ühel õhtul lennukilt kolm
pommi. Ega sõjaajal ei saa keegi kusagil end julgena tunda.
1941.aastal said viis Uuevälja last leitud granaadiga mängimisel korraga surma.
Rammu Eeri:
“Sakslased, kui taganema hakkasid, lasid kõrged puud üle Konnakõrve metsavahe tee. Nad ei tahtnud, et
venelased neile liiga kiiresti järele jõuaksid. Ega mina seda ei teadnud, et nemad olid sinna puude alla ka
miinid pannud. Meie Jänese Kaarliga ostsime need puud ära. Lumelörtsakas oli veel maas, kui läksin puid
ära tooma. Kui olin viimase koorma ree peale ladunud ja hobuse eest heinu ära võtma kummardusin, lõhkes
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miin. Palgid lendasid õhku ja regi tükkideks. Mähka Pauli naine Herta ja Jänese Kaarel korjasid minu maast
üles. Õnn, et ma olin parajasti hobuse ees, muidu oleks minust vaid tükke korjata saanud.“

Minema siit Eestimaa pinnalt!

Sakslased läksid,venelased tulid.
Raely Viirsalu:
“ Isa tuli külast, oli väga ähmi täis. Ütles, et kogu küla on minemas. Lälle omad ka. Lubavad Rootsi
ära minna. Aga tema juba oma kodust ei lähe mitte kuhugi!”
Minna-üritajaid oli palju, näis et tühjaks läheb terve Eestimaa. Nii suur hirm oli eesti rahval selle
1941.aastal tundma õpitud nõukogude võimu repressioonide ees.
Umbes 20000 eesti põgenikku jõudis Rootsi; USA-sse 15000; Kanadasse 14000; Inglismaale 4000;
Austraaliasse 7000; Saksamaale üle 4000.
“Isa, isa! Ma nägin eesti lippu üles tõusmas!” jooksis väike Helle õuest tuppa.
“Kui laps juba seda nägi,” ütles vanaema Leena Krüün, “küllap siis kord ka eesti lipp veel kerkib!”

Metsavennad

Heela Männik:
„Metsavaht Aardi Arnu teadis kõiki, kes metsas olid. Tema hoidis metsateed ikka lumest lahti.
Ükskord, aga see oli juba siis, kui venelased uuesti tulid, kutsuti Aardi Arnu enkavedeesse, et: “Räägi välja,
kus punker on, muidu laseme siinsamas maha!” Aga tema kartma ei löönud, ütles: “Lase, kui tahad, aga
minu peret pead sa siis ka ülal pidama!” Ei teinudki nad Arnule midagi.
Mähka metsavaht Treiali Kutt varjas oma vahtkonnas Siili Leod. Jah, Leo oli ka selles kambas, kes
Kuriksi ära tapsid. Ei usu, et tema ise oleks tapja olnud. Tema oli purjus alailma.“
Uueni Kuti esimene naine Marie suri eesti valitsuse ajal. Teise naisega sündinud poeg oli Kutil
kümneaastane, kui venelased neljakümne neljandal aastal tagasi tulid. Metsas, Arukülas Lillemaa talus,
oli küll hea elada, Kutt sai jahil käia ja puskarit ajada, kuid metsavendade pärast hakkas Kutt kartma, sest
oli näidanud ennast neljakümne esimesel aastal kõva kommunistina. Kutt ostis maja Ristikülast. Kui ta läks
aga Lillemaale hobusega kraami ära tooma, kaasas poeg ja koer, tapsid metsavennad nad teel ära.
Rammu Eeri:
“Julmal kombel tapsid nad Kuti. Nokk ja munad lõigati maha. Eks Moori Karl ja Juhkamid olnud need, kes
Kutile lõpu tegid. Kui olid isekeskis arutanud, et: “Mis selle poisiga teha? Kas poome ta õige üles või?..”
kilganud Laaritsa Helgi:
“Pooge jah! Mina pole poond inimest veel näinud!…”
Koera ja hobuse lõid nad ka maha. Kuidas võib küll sõda inimesed nii julmaks teha! .“
Helgi ei olnud pehme hingega naine.Kuid eks see oli ka nii, et inimene laseb hetke-olukorrast end
mõjutada.
Richard Klein :
“Uueni Kuti esimene poeg, Mariest, oli kange kommunist. Käis ikka, kone seljas ja granaat taskus.
Lubas oma isa tapjatele kätte maksta. Mis tema, 17-18-aastane naga nüüd mõni kättemaksja! Teised ju
õppind sõjamehed! Ühel päeval astunudki neli meest põõsa tagant äkki poisile ette ja öelnud: “Ah et otsid
meid? Siin me oleme.” Poiss tahtnud granaadiga virutada, aga jäi hiljaks.”
Heela Männik:
“Pärast Teist maailmasõda oli metsades neid palju, kes seal võimude eest endid varjasid. Kes siis
seda uskus, et vene võim nii kauaks jääb! Kust mujalt ikka toidupoolist saadi kui metsataludest. Venelased,
eriti kui Aavakannu taha metsa see raketibaas tehti, hävitasid neid metsaperesid.”
Laine Kurves:
“Maasika-ema, tema elas ka metsa sees, selles majas, kus praegu mina, tapeti ära. Seda olevat teinud
keegi Venemaalt tulnud kerjus-naine. Vähemalt nii räägiti. See naine oli oma lapsega küla läbi käinud ja
keegi polnud talle midagi andnud. Pärast sõda tuli Venemaalt neid kotipoisse leiba otsima rongide viisi. Ega
ma ei tea, kuidas ja miks see kõik nii oli. ”
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Kurb lapsepõli

Laaspergi Juhanes ja Linda said endale kasulapse, Laine Moori. See oli helevalge peaga, kurb ja
vaikne 10-aastane tütarlaps. Ta oli Helene ja Karl Moori tütar. Tema vanematekodu asus Viru-Jaagupi
lähedal Koeravere tee äärsel metsalagendikul.
Laine Kurves (Moor ):
“1942.aastal tuli meile kaks vene sõdurit ja palusid süüa. Leiba, liha ja piima muidugi oli. Ema pani
neile toidu lauale. Aga sakslased jõudsid juba taganevatele venelastele järele. Hakkasid meie kaevu juures
oma hobuseid jootma. Nii suuri hobuseid polnud meie enne veel näinud. Vene sõdurid oleksid pidanud
endid ära peitma, aga nemad jätsid toidu puutumata ja tormasid uksest välja. Üks neist viskas käed püsti,
aga teine tõmbas tagataskust granaadi. Sakslase püss kõmatas enne ja kustutas ta elu sealsamas. Meie
pugesime pauku kuuldes tagatuppa kapi taha. Sakslased tahtsid vangivõetud venelase enestega kaasa
viia, kuid ema läks uksele ja ütles, et tema näljast inimest ilma söömata ära ei lase. Las sööb enne kõhu
täis! Tuppa vangi enam ei lubatud, kuid eeskojas teda sööta võis. Aga see oli ka tema viimane kõhutäis.
Ikka lasid ta sinnasamasse metsa äärde maha. Ega sõda halastust tunne.
Kui venelased jälle tagasi tulid, siis ema ütles isale:
“Sa peaksid minema nüüd täitevkomiteesse ja rääkima selle loo ära, sest niikuinii teatakse, et meie
maja juures on kaks venelast tapetud.”
Aga isa kartis, hakkas ennast koos teiste metsavendadega varjama, sest arvati, et venelased
lähevad varsti. Ei julgenud isa kodus magada, vaid viis tekid-padjad maja lähedale metsa suure kuuse alla.
Ema oli öösel ka seal tema juures.
Kord õhtu eel tuli meile ruudulises pintsakus mees. Ütles, et otsib mullikat. “Ega teie juhtumisi ole
näinud?” Aga see mees oli nuhk. Ema tuli parajasti just isa juurest kuuse alt toitu viimast. Paar tundi hiljem
märkas ema, et kogu välja äär on täis sõdureid. Läbi akna karjus ta isale: ”Karl, päästa end!” Aga seda
hüüdu kuuldi. Isa küll jõudis põgeneda, kuid ema viidi kinni.
Pärast varjas isa end Aavakannu mäe taha tehtud punkris. Neid oli seal mitu meest: Roelast
Juhkami Heino ja teine Juhkami Heino Arukülast, Aavakannult; Moori Mihkli poeg Leo, minu isa Karl Moor
ja veel keegi Kask Koeraverest. Seda punkrit tuldi tankiga vallutama.”
Richard Klein:
“Meie olime siis parajasti koolis. Väljas kuuldus kõva mürinat ja roomikute lõginat. “Tank, tank!”
hakkasid kõik läbisegi karjuma. Jooksime akendele vaatama, kuigi õpetaja keelas. Vahva, kui tank sõitis!
Kas sina ei näinud siis?”
Raely Viirsalu:
“Ei vaadanud. Ma pöörasin silmad seina poole. Nii raske tunne oli. ”
Laine Kurves (jätkab):
“Laasbergi majja tehti rünnaku korraldamise staap. Kui Linda ja Juhanes koju tulid, oli nagu katk
kõigest üle käinud, loomad olid muist söödud, muist näljas.
Õhtupoolikul rünnati. Aga siis oli juba punker tühi, sest mehed olid öösel kolmekordsest
piiramisrõngast läbi murdnud. Kuidas nad siis sealt muidu välja pääsesid, kui et pidid ... Hiilisid minema
mägedevahelist orgu mööda. Tegid seda kõike nii käratult, et algul ei märgatudki kahe sõduri tapmist.”
Richard Klein:
“ Juhkamid olid SS-lased. Need tõmbasid sõduritel noaga kõrid läbi. Aga muidu olid Juhkamid väga
viisakad ja haritud mehed. Ma tean neid. Olime Harriga Pae metsas karjas, kui metsavennad meie juurde
tulid ja ütlesid, et isa pühapäeval kell kümme metsa tuleks. Meid nad usaldasid. Rääkisid isale, et olid unes
ohtu ette näinud ja sellepärast valvel. Seinpere Juks oli see, kes nad üles andis, oma naha päästmiseks.
Seda mehed ei uskunud, et Juks nad reedab. Aga ju talle siis niipalju kibedat tehti.
Seinpere Juks tappis oma koduõuel 1946.aastal ära kaks venelast. Moori Karl oli parajasti siis
Seinperel. Sõdureid tulemas nähes läks ta kiiresti Karjuse õuele ja hakkas seal pinumaal hagu raiuma.
Pärast läks ja aitas Juksil tapetud venelased maha matta.
Venelased olid tulnud küüthobust otsima. Algul tulid Kleinile, aga Kleini hobused olid
küüdikohustusest vabad, sest Kleinil oli lihakarn. Siis läksid Seinperele ja sinna nad kadusid. Kahe nädala
pärast alles tuldi neid mehi taga otsima. Käidi Seinperel. Siis mindi Laasbergile. Sealt leiti verejälgi. Aga
Laasbergid olid lambaid tapnud. Seda muidugi ei ustud. Linda viidi kinni. Juhanes ronis sõdureid tulemas
nähes aida lakale ja hüppas sealt läbi otsmise luugi alla lumme ning jooksis metsa. Imelik, et nad tema
jälgi ei märganud. Vaatasid üles laka peale, aga seal ei olnud kedagi. Nädala pärast tuli laborist vastus, et
see veri oli ikka tõesti lamba veri. Siis lasti Linda vabaks. Kuna kadunud sõdurid Laasbergile ei olnud
jõudnud, siis jäigi kahtluse alla Seinpere.“
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Seinpere Juks lasti maha, Liide sai 25 aastat, mida amnestiaga pärast Stalini surma poole peale
vähendati. Selle aja istus ta ära. Oli särts naine nagu tulesäde. Krüüni Heinrich oli ostnud kolmeaastase
täkk-hobuse. See oli taltsutamata loom. Aga Liide kargas sellele kohe selga ja täkk kuulas tema sõna.
Juks oleks oma ägeduse pärast elu kaotanud juba 41-l aastal, aga siis ta otse ime läbi veel pääses.
Rammu Eeri:
“Me tahtsime küll Seinpere Juksi ära päästa. Mähka Pauli ja Treimani Kutiga viisime linna ühele
tähtsale tegelasele puid, kes pidi Paulile hea tuttav olema. Jootsime teist, et küll sai. Ärples, et tema võib
lahti lasta igaühe, aga ei saand ta midagi teha. Seinpere Juks ikka lasti maha, et oli kaks venelast ära
tapnud, kes tema hobust ära viia tahtsid. See hobune oli tal veel naise kaasavara-loom.”
Richard Klein:
“Juksi naine tappis kirvega seljatagant teise venelase. Aga Juks võttis kogu süü oma peale.”
Laine Kurves:
“ Lõpuks ikka saadi minu isa kätte. Oli Mäe Arnu juures viina võtmas. Püssipäraga taoti teda pähe,
pandi reele, veel elusana. Aga verejuga oli ree järel. Rohkem temast mul teateid ei ole. Küllap ta ikka teel
suri ja kuhugi auku aeti. ”
( Karl Moor ,sünd.1906, arreteeriti 1.juunil 1946, mõisteti surma 4.augustil 1946)
Richard Klein:
“Lille Helgi andis miilitsale Juhkamid üles. Need käisid tema pool. Küllap Helgile linnas maksti või
muidu hirmutati, et ta nad üles andis.”
Laine Kurves:
“Meile rääkis isa alati, et tema oma lapsi maatööd rügama ei jäta. Tema ehitab alevisse maja. Eks
ta oleks seda teinud ka, sest ta oli väga kõva töömees. Aga oma laste heaks ta ei saanud midagi teha. Meil
endil tuli kõigega nullist alustada.
Kasvasime ilma isata-emata. Aga esialgu oli meil veel vanaema. Aitasime temal loomi sööta ja
talutöid teha. Kuid ega meid siis rahule jäetud! Täitevkomitee mehed tõid kohale ühe joodikust
uusmaasaaja. “Teil tuleb nüüd siit ära minna!” öeldi meile. Sellele mehele aga öeldi meie juuresolekul:
“Kõik siin on nüüd sinu oma!”
Vanaema suri. Läksime kolmekesi, Harri(12 a.), mina (10.a.)ja Helgi (8.a.), onu juurde, kes elas
Küti tee otsal. Onul oli kaks last. Onu perel oli raske meid kõiki toita-katta. Laasbergi Juhanes ja Linda
võtsid siis mind oma juurde, sest isa oli kunagi andnud neile ühe lehma ja see oli veel maksmata.
Laasbergid käskisid minul küsida endale tagasi meie mesipuud, et vaevalt see uusmaasaaja
nendega midagi peale hakata oskab. Läksingi küsima. Aga tema ütles: “Kõik siin on antud minule!” Nüüd
muidugi ei ole seal muud, kui paljas maa.
Laasbergid olid minu vastu head, aga siis tuli puistamine ja nad pidid ise endid küüditamise eest
varjama hakkama. Minu saatsid nad Maasika juurde.
Mööda metsarada käisin mõnigi kord oma kunagist kodupaika piilumas. Siis nutsin kibedasti. Vend
ei paistnud asja nii südamesse võtvat, aga vahel oli näha, et poiss on nutnud, silmad märjad.”

Sõja järel on vargaid-röövleid palju.

Teisele maailmasõjale järgnevatel aastatel vedasid Kornelti poisid oma hobusega Viru-Jaagupist
Arukülla posti.
Kornelti maja asus just endise Vana-Aru karjamõisa küüni koha peal. Postivedajad olid vabastatud
metsaraie kohustusest. Kornelti poisid olid jutukad ja sõbralikud, teeäärseisse taludesse andsid posti ära
otse tuppa.
Treimannil pidas sel ajal üksi talu lesknaine Reeni, kunagise rikka Kehala kõrtsmiku Jaagup
Koppeli pojatütar. Talu pidamine oli lesele ja tema väikestele lastele ülejõu, kõik oli ripakil. Kornelti poisid
otsustasid Reenit pisut aidata. Nad teadsid, et Viru-Jaagupi surnuaia juures elaval Inno Salmel on laudas
mitu looma.
“Mis see Salme ikka ennast nuumab, ta on niigi väga paks!” arutlesid poisid isekeskis. Nad võtsid nõuks
varastada Inno Salme siga ja lammas Reeni pere jaoks. Seda vargust oleks lihtne ajada metsavendade
süüks.
Mähka metsavaht Kirsipuu Paul oli parajasti metsavargaid jälitamas. Nende tabamiseks pidas ta
silmas kõiki kahtlasi liiklejaid teel. Ta märkas ära, et Kornelti poisid veel vastu õhtut Jaagupi poole
sõidavad. Teinud vahtkonnale ringi peale kohtas ta kodu lähedal Jaagupi poolt tulevaid poisse.
“Noh, kas nüüd siis hakkab post ööseti liikuma?” küsis ta. “Või olete salakulleriteks hakanud?”
Poisid püüdsid vastu naljatada, kuid enestel olid hädalised ja hirmunud näod ees. Kui poisid olid
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mööda sõitnud, märkas Paul lumel ree järel vereniret. Järele vaadates ta nägi, et hobune pöördub
Treimanni õuele.
“Küll hommik selgust toob,” ütles Paul endamisi.
Hommikul tuli Inno Salme mööda vereniret oma loomadele järele. Nägi Mähka Pauli ja kurtis, et tal
laudast öösel siga ja lammas ära varastatud. Kutsuti miilits Tinnur ja mindi Treimannile. Tinnur otsis, aga ei
leidnud midagi. Inno Salme ei jäänud sellega rahule. Ta sõitis linna ja kaebas seal, et miilitsavolinik Tinnur
on Treimanni Reeni õemees ja sellepärast ta varastatud kraami kätte sealt ei saa. Siis tulid linnast kaks
vene miilitsat. Varsti oli selgeks tehtud, et kiiruga ja halvasti puhastatud-tükeldatud liha oli juba astjas vana
kuldi liha all. Inno Salme virutas Reenile käega vastu nägu:
“Kui sa oleksid küsinud, siis lamba ma oleksin sulle andnud!”
Reeni hädaldama:: ”Kornelti poisid tulid öösel, puhastasid siin sea ja lamba ära. Mis mina,
naisterahvas, teha sain, lubasid mu ära tappa, kui suu paotan!”
Kogu röövtöö langeski poiste süüks. Kornelti poisid arreteeriti ja saadeti Siberi vangilaagrisse. Teine neist
hüpanud rongilt maha ja saanud vaguni rataste all surma. Üks poistest tuli tagasi ja sai miilitsasse tööle.
Kirsipuu Paul määrati Tõnso jõe äärde metsnikuks. See pidi tähendama ametikõrgendust, aga
Paul ei tahtnud Mähkalt ära minna. “74 aastat oleme siin metsavahid olnud! Küll on valus kodust lahkuda!”
Suured pisarad veeresid mehel üle põskede.
Nõukogude ajal oli metsavahi palk väga väike ja uue metsavahi leidmisega Mähkale oli raskusi.
Lepiku Kaarel olnud juba peaaegu nõus, aga kui teda metsavahtide kooli õppima taheti saata, siis keeldus.
Lõpuks õige mees ikkagi leiti, Gustav Treial, kes oli saksa mobilisatsiooni eest Rootsi põgenenud, seal
kuue-kuulised metsakursused läbi teinud ja seejärel tagasi tulnud. Tema oskas puid ette märkida ja teha
kõike, mis metsas tarvis. Aga täienduskursustele saadeti ka tema, sest vene võimu ajal välismaal saadud
õpetus palju ei tähendanud.
Kord, see oli jälle nõukogude ajal, juhtunud metsavaht Treial peale kolmele salakütile, kes parajasti
põdralt nahka nülgisid. Üks neist oli Rakvere Kooperatiivide Liidu esimees. Mehed rabasid metsavahi kinni,
torkasid tal teiba läbi kuuekäiste ja käskisid tal nõnda, käed laialisirutatuna, pealt vaadata, kuidas põder ära
kooritakse, nahk ja liha autole laaditakse. Suud paotada sellest ei lubatud, muidu tulevat tal põrgu metsas
vahti pidama hakata ja seal kuradeid püüda.
Ega sel ajal liiklemine teedel ohutu ei olnud. Tõnso Kutilt võeti linnateel ära rahakott. Kello Karlilt
tõmmati saapad jalast ära, head kroomnahksed säärikud olid.
Heela Männik (sünd.Männik):
“Mina vedasin Rakverest hobusega Kulina poodi kaupa. Olin 20-aastane tüdruk. Ema arvas, et mul
on kergem kaupa vedada, kui metsas puunormi täita. Mis minu ema ohtudest ka midagi taipas! Tema sitsis
alati kodus. Vene soldatid ründasid mind mitmel korral. Aga mul oli ikka hea hobune aiste vahel. Ma ju
lapsest saati hobustega harjunud. Nii kui ohje pingutasin, nii hobune lendas ja sõdurid pudenesid kui
pabulad kahele poole teele laiali.“

Ma püüdsin neid aidata!

Heela Männik:
„Sada tihu puid tuli meil metsast ikkagi välja vedada, sest meid tehti kulakuks. Mina vedasin ikka
kahe hobusega korraga. Läksin mustaga ees ja hall oma reega tuli ise järele, ühe kõrvaga ikka tahapoole
kikitades, et koormat kännu otsa mitte ümber ajada. Hobune on tark loom. Silm ja kõrv liiguvad temal koos.
Kui ette vaatab, siis kaks kõrva on tal ettepoole, aga kui üht kõrva liigutab, siis vaatab tahapoole.
Ma läksin hobusega metsapunkris peidus olevaile saksa ohvitseridele leiba viima. Rääkisin
hobusele ära, et nüüd pead sa hästi kuss olema. Muidu teised ju kanged hirnuma! Tema tegigi siis ainult
tasakesi: tutt-tutt-tutt. Rajasalu tõi need ohvitserid meile. Aga kuidas meie, ise kahtlusalused, kedagi varjata
saime! Neid oli neli meest, Kiviõli vangilaagrist põgenenud. Juhatasin nad metsapunkrisse ja viisin sinna
toitu. Mäe Arnul oli kaubavaguni peal tuttav. Ta viis mehed öösel hobusega Kiltsi jaama.
Leitnant ja üks allohvitser
sattusid ikka lõksu. Leitnant olevat Tallinna laagris maha lastud. Major ja
hauptmann langesid kinni Leedus. Väga viisakad mehed olid. Kõik nad said otsa.”

Võtke võtke pangalaenu!

Eriti mitte siis, kui hästi soodsail tingimustel pakutakse!
Ega pankurid enestele kahju ei tee. Paar aastat oli sõjast möödunud, kui pärast maareformi kõigile
uusmaasaajatele lahkesti pangalaenu pakkuma hakati. Elu kiiremini järjele aitamiseks, masinate
muretsemiseks.
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Heinrich Rohtsalu nuputama:
„Raha oleks väga tarvis. Saaks põllumajandusmaksu makstud. Mul ainult see pool talu, kellelgi ei
peaks selle vastu olema, kui ma kusagilt riigisoo keskelt tüki uudismaad võtan ja seda laenu saan!“
Saigi laenu. Aga see tuli tal tagasi maksta kümne-kordselt, sest „sõja tagajärgede kaotamiseks ja
inflatsiooni likvideerimiseks“
teostati juba 1947.aastal rahareform.

Kolhoosi!

“Mehed, mõelge ikka järele, mida te nüüd teete!” karjatas Lälle Villem ahastaval häälel, kui Kulina
koolimajja kokku kutsutud rahvale teatati, et on ette võetud Arukülla kolhoos rajada. “Kas te tõesti annate
ära oma verevaevaga ülesehitatud talud?”
1950.aastail lauldi Arukülas nii:

“Olen vaene Venemaa kolhoosnik,
täiu täis ja ilma püksata…
Võtaks naise, et saaks kohvipiima,
Lehma ma ei jõua pidada…”

Seda lauldi muidugi purjus peaga – joodiku asi, ega ta tea, mis suust välja ajab! Joomine Arukülas aga oli
muutunud massiliseks. Viinast puudus ei olnud. Poemüüja sai trahvida, kui viinast väheseks jäi.
Ellen Mehinurm:
“Kõiki hakati kolhoosi ajama. Ega keegi sinna minna tahtnud. Kolhoosnikel oli algul väga raske, sest
palka ei maksnud neile keegi. Minu invaliididest vanemad otsustasid mitte kolhoosi minna, sest siis jääks
pere päris nälga, kuna neist kolhoositöö tegijaid polnud. Või kes neid sinna kolhoosi võtnud olekski! Aga riigi
poolt pandi üksiktalunikele peale nii suured maksud, et neid ei suutnud tasuda jõukamadki. Kohtutäiturid
koos vallaametnikega käisid võlgnike varandusi üles kirjutamas ja konfiskeerimas.
“Vaata, et sa neile meie hobust ei anna!” hoiatas isa Valdekut. “ Katsume ta ära müüa.”
Valdek tuli hobusega parajasti metsast, kui nägi, et üleskirjutajad majja astusid. Ta pööras hobuse
ümber ja sidus lepa külge. Ruttu jooksis ta koju, võttis laudast lehma ja vasika ning viis ka nemad metsa.
Toas aga kirjutati üles söögilaud, voodid, õmblusmasin. Riidekappi meil polnud. Laudast ei leidnud
nad midagi. Ema läks nuttes külanõukogusse paluma, et andku nad ometi õmblusmasin tagasi. Ja tõesti, ei
oleks uskunud, anti tagasi!
Ei tulnud talupidamisest midagi välja. Ilma hobuseta seda ei pea. Makse tasuda ka ei jõudnud.
Krautmanni Linda kutsus meid elama Soldinasse. Seal oli sovhoos. Sovhoosis sai rahapalka. Algul
elasime Linda pool. Tema oli usklik inimene, aitas meid. Pärast saime osta pisikese majakese.”
Erich Malvik:
“Minu naine mingil juhul kolhoosi astumisega nõus ei olnud. Kolm aastat pidasime vastu
üksiktalupidajana. Maksin 10000 rubla aastas kohamaksu. Kauem enam ei suutnud. Andsime Tiiduga oma
kohad Küti sovhoosile. Aga ise me kolhoosi ikka ei läinud.”

Jälle küüditamine!

Kommunistliku partei tegevusprogramm nägi ette “kulakluse kui klassi likvideerimise”. 1949.aastal
tähendas Eestile see jõukama ja poliitiliselt ebausaldusväärsema tunduva maarahva ümberasustamist sõja
ajal töökätest tühjenenud Siberi majanditesse.
1948.aastal nõudis Rakvere rajooni täiterkomitee Kulina külanõukogult talude nimestikku. Selle
järgi oli Arukülas 59 talu, koos koolimaja,metsavahitalu ja piimaühingu majaga.
Uuevälja külas oli 15 talu; Lähtse külas 18 talu; Kulinal 25 maja, koos koolimaja, jahu-saeveski,
piimaühingumaja ja kauplusega; Kure külas (Kütis) oli 18 talu s.h. Küti sovhoosi 4 maja. Küti mõis oli
riigistatud. Võhu külas oli 29 talu,s.h. Roostava metsavahikoht ja vesiveski; Näsu külas oli 21 talu.
Kulina külanõukogu esimeheks oli August Vomm, sekretäriks Ilse Erik.
Heinrich Rohtsalu:
“24.märtsi (1949) pärastlõunal oli käsk Aruküla “Hommiku” kolhoosi juhatusel täies koosseisus
koguneda Küti vallamajja koosolekule. Läksime siis, Saare Aleksander, Pargi Meinhard, Pihlaka
Aleksander, Kuusiku Helmi, Kala Alma ja mina. Pidi olema nõupidamine kevadkülvi asjus. Koosolek venis
ja venis, aga kedagi ära ka ei tahetud lasta. Kuusiku Helmi ja Kala Alma panid nutma, ühel lapsed üksi ja
teisel mees suremas. Neile siis anti luba minna. Tund venis tunni järele. Kinnitati, et peab ootama, linnast
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on lektor tulemas. Mehed tossutasid suitsu, õhk muutus aina paksemaks. Kõik jutud olid juba räägitud.
Igaüks tegeles oma mõtetega. Midagi pahaendelist ahistas hinge. Viimastel päevadel levis kumu, et tuleb
küüditamine. Mitmed külas ei julgenud kodus ööbidagi. Ma läksin Vilult rekvireeritud klaveri juurde ja
hakkasin mängima: “Kaugel kõrges tähte taga on mu hinge kodumaa…” Pihlaka Aleksander astus
lähemale, ohkas: “Kui ilus!” Tema oli usklik mees. Täitevkomitee esimees Põiklik kiirustas sisse, teatas:
“Mehed linnast on kohal. Meile teatatakse tähtsaid asju!” Kohe nad tulidki, sõdurite saatel. Partorg astus
kõnepulti ja kuulutatas mõjuval häälel: “Täna öösel toimub kulakute, rahvavaenlaste ja saksa sabarakkude
kinnivõtmine ja nende sundkorras väljasaatmine! Igale reele asub viis meest ja kohe teele. Mina ruttasin
oma hobuse juurde, päästsin ta lasipuu küljest lahti. Aga kohe olidki viis meest mul järel. Kohmasin abitult:
“Mina lähen koju!”
“Arukülla me sõidamegi!” vastas mulle valla partorg. Sõitsime vaikides. Ilm oli kevadiselt sulavõitu
ja pehme. Peatusime kolhoosi kontori juures. Pihlakas ja Saar jäeti sinna istuma. Mind ja Pargit võeti
kaasa. “Kus Klein elab?” “Elab ämma majas, Pael.” Pae maja piirati sisse. Parsina Aino avas ukse: “Kleini
perest ei ole kedagi kodus! Juba mitu päeva pole neid enam näha olnud!”
Richard Klein:
“Koolis õpetaja Taremaa kutsus mind oma tuppa ja käskis isale-emale öelda, et me ööseks kodust ära
läheksime.”
Linnamehed uurisid paberilehelt: “Kello Marie ja Raude pere?” Ütlen Ongale, et mina sinna ei tule.
Ong tõlkis üksuse ülemale, et kolhoosi esimees keeldub kaasa tulemast. “Tuleb viia väevõimuga!” tõlgib
Ong mulle vastuse. Läheme, kaks laskevalmis relvadega püssimees minu kannul. Mitte minu käsi
koputamiseks kerkida ei tahtnud. Koputama pidi Pargi. “Kes seal on?” kostus seest Kello Marie hääl. “Ütle,
et Pargi!” ärgitatakse Pargit, kelle niigi vaikne hääl sootuks kustuma kippus. “Partei!” pomiseb Pargi.
Marie käsutatakse istuma ja talle loetakse talle ette otsus: “Marie Kello, kulak ja rahvavaenlase pere liige
on määratud sundkorras ümberasumisele. Hädavajalikke asju on lubatud kaasa võtta 200 kg ulatuses. Kahe
tunni pärast valmis olla!” Mina hakkasin nutma. Marie ütles rahulikult: “Ära nuta! Midagi rohkem ei saa tulla,
kui Jumal lubab!”
Liisi Raude:
“Küüditamise ööl olin mina mehega varjul Pihlaka taga metsas. Ema oli üksi kodus, sest isa suri enne
küüditamist. Poja, seitsme-aastase Kuno, saatsime igaks juhuks Sirtse-Marie juurde, kuhu kindla-peale
ükski küüditaja sisse ei astu. Aga laps oli öösel koju tagasi läinud, sest et tema kaasavõetud kass oli läbi
lahtise akna jalga lasknud ja poiss tuli kassi otsima. Nii viidi Kuno koos vanaemaga. Mind veeti pärast,
1952.aastal, mööda vangimaju neile järele. Iga rongi viimane vagun oli vangide vagun: Leningrad- KirovSverdlovsk- Novo-Sibirsk- Krasnaja-Minussinsk. Sealt edasi veoautol, kolmekordselt täislaotud viinakastide
vahel üle 2,5 km kõrguse mäeaheliku. Ema suri Siberis.”
Pargi koos kahe Kiviõli kaevuriga jäetakse Kellole varandust inventeerima. Kontorist võetakse Saar
kaasa ja me sõidame Kuusikumäele Mäe tallu. Nooruke majja võetud tütarlaps Elviira teatab, et pererahvas
on kodust ära läinud juba kaks päeva tagasi. “Läheme Laasperele!” Aimasin juba ette, et ka seal ei ole
kedagi kodus. Laasperel olid majal kõik uksed pärani lahti. Ainsatki hingelist kusagil ei olnud. “Nüüd
Kasele!” Kase Liine oli kodus. Temale loeti ette samasugune otsus nagu Marielegi.
“Lugege mulle, mida tahate,” hakkas Liine naerma.”Mina oma kodust ei lähe mitte kuhugi!” Mingisugused
seletused ei aita. “Aega on jäänud veel üks tund!” teatab ülemus. Saar tõmbas voodilt linad ja hakkas
neisse kummuti ja kapi sahtleid tühjendama. Pamp valmis ja sõlm peale. Liine keelepaelad pääsevad valla.
Ta karjub, nutab, ulub, röögib. Püüab toast välja joosta. On juba suur valge. Seletan, et kolhoosis algab
tööaeg. Minul lubatakse lahkuda. Koorma otsas istuv Liine kutsub mind sõrmega lähemale, sosistab:
“Rehetoa põranda alla on peidetud lihatünn ja pütid. Katsu need mulle järele saata!” Andsin selle teate
samal päeval edasi tema pojale Oskarile. Niisugune õudus täitis mu südame, et ma aasta otsa ei julgenud
Kase majja enam oma jalga tõsta.”
Leonie Landmann:
“Kase Liine oli lesk. Ta oli sel ajal juba üle 70.aasta vana. Rikkad inimesed nemad küll ei olnud.
Lastega Liine selle maja ehitanud oligi. Ta käis lastega taludes tööl. Mees oli tal surnud. Vald oli Kase majja
korterisse määranud ühe Venemaalt tulnud Salme-nimelise naise. Eks Liine hakanud naiselt üüri ka küsima.
Salme läks täitevkomiteesse kaebama. Seal pandi kohe Liine kulakute nimekirja. Ega nõukogude ajal ei
tohtinud keegi kuskilt mingit lisaraha saada, kohe olid spekulant! Kase Teodor käis pärast küüditamist
Kuusiku Heinrichi hurjutamas, et see oma naha päästmiseks tema ema oli ära andnud: “Sina olid üks
sakslaste sabarakk ja nüüd oled jälle pugemas!” Ega siis Heinrich selles süüdi olnud! Pärast Kase pere
küüditamist saadeti mind nende keldrist
kolhoosi loomadele kartuleid tooma. Ei mina läinud, äkki
arvatakse, et mina need endale viin.”
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Heinrich Rohtsalu, kahvatu ja kurnatud olemisega, kodu uksest sisse astudes:
“Teie ei tea, mis külas toimub!…Aga Võhu-isa ja ema ja Marta? Kuidas nendega on!…”
Marta Aeljärv:
„Küüditajad tulid meile vara hommikul. Isa-ema olid juba üleval, kui järsku oli kogu õu sõdureid täis. Üks
eesti naine oli nendega kaasas. See ütles, et teda olla kaasa võetud pakkijaks.
“Pange oma asjad kokku. Raha, pass ja väärtasjad võtke kaasa. Ega teid vangi ei viida, vaid ainult
teise kohta elama!”
“Aga miks?”
“Mehe pärast!”
Ainult kolm kuud ma saingi abielus olla! Johannes mobiliseeriti saksa sõjaväkke. Kui sakslased taganesid,
siis äkki Johannes kargas uksest sisse, ise kõhn kui luu ja nahk. Ema ütles: „Sa ole nüüd keldris varjul, ära
mitte välja tule!“ Aga sealt keldrist ta kätte saadi, otsiti kedagi teist ja leiti tema. Venemaalt ta kirjutas mulle,
et:
„Sul tuleb oodata oma kakskümmend aastat. Parem on, kui unustaksid minu, või lahutaksid täiesti, et sul
minu pärast sekeldusi ei tuleks!“ Ma siis läksin ja lahutasin end temast ära. Sellega oli meie abielul lõpp.
Mind määrati külavolinikuks. Kandsin igasuguseid partei käske laiali ja viisin külanõukokku andmeid, mitu
kotti kusagil talus masindamisel vilja saadi. Ma pidin valvama, et külamehed vilja ära ei peidaks. Ma ei
julgenud sellepärast teistega koos söömagi minna. Sain tampida nii, et saabastel ninaotsad narmendama
hakkasid ja palgaks oli nüüd Siberisse saatmine!
“Võta vähemalt kott jahu kaasa!” ütles pakkija-naine.
“Kott jahu meil kodus ongi! Mida isa-ema siis sööma hakkavad? Vene poisike ka veel majja
kasvama võetud!” See oli üks täitanud vaeslaps, nagu neid pärast sõda palju oli. Ema kasis teda, mina
õmblesin talle riided selga. Tema vanad kaltsud ajasime ahju. Siis ema võttis poisikese oma kurgu alla
magama, mis aga isale vastumeelne oli, sest tema tahtis ise ema kõrval olla.
Ema jooksis Kosele leiba laenama. Aga neil ka tegu alles astjas. Tuli poole leivaga. Isa ütles: “Kohe
nutu ajab peale. Aga mis see nuttki aitab!” Ema pani mulle kaasa kotikese odrajahu. Sellest sain vagunis
putru keeta. Küti vallamaja ümbrus oli rahvast mustalt täis. Ega ma seal nutmist küll ei näinud. Inimesed
rääkisid, et: „Viivad nad meid, kuhu viivad, aga tagasi me sealt tuleme!“ Nutukohin tõusis siis, kui rong Eesti
piiri ületas. Mina ei nutnud. Minu meelest oli see kõik päris huvitav. Väike ilus poisike rääkis mulle: „Mina
sõidan koos oma vanaemaga. Ema ja Aime on ära.“ Mulle meenus, et Aruküla palvemajas ma just tema
vanaema moodi naist olen näinud. See oli Kello Marie oma tütrepojaga. Kaks nädalat olime teel. Väga
uhketest linnadest sõitsime läbi. Mina ei olnud ju kusagil kodust kaugemal käinud, kui ainult see üks kord
Tartus.
Omski jaamas seisis rong kaua. Jaama lähedal oli kirik.
Vagunisaatja ütles vanematele naistele, et nad võivad vahepeal kirikus käia.Naised tulid tagasi, näod
rõõmsad. Ütlesid, et vene papp olevat väga ilusasti rääkinud. Abakanis oli lõpp-peatus. Meid pandi
autodele. Jõudsime Jenissei jõe äärde. Kõik kohad olid sulalund ja vett täis. Kui lai see jõgi oli, seda ma ei
osanud arvata.
„Maha! Ronige maha! Pakid ka pealt maha! Tühjalt lähen!“ karjus autojuht. Minul oli kerge astuda. Aga küll
need olid hädas, kellel asju palju oli. Kase Teodor tiris mootorratast. Üks naine kandis kätel pisikest last.
Kello Marie tassis oma pambukesi, kasukatörp oli tal seljas ja vildilabad jalas; poisike käekõrval aitamas.
Jõejää rägises küll, aga üle saime kõik. Siis äkki öeldi: „Kaugemale enam ei lähe. Hiina piir on ees.
Ligemale kui kakssada kilomeetrit piirist minna ei tohi.“ Ruttu käsutati meid autolt maha, sest juht oli mures,
kas ta veel üle jää tagasi pääseb. Kolhoosis, kuhu jõudsime, läks kisa lahti:
„Mis me nende laste ja vanaeitedega teeme! Milleks niisuguseid siia toodi? Viige nad kohe tagasi! Meie
nõudsime töölisi!“ Hirmus tigedad olid nad meie saatjate peale. Rahvast oli seal üldse väga vähe. Kõik olid
sõjas otsa saanud. Minule öeldi: „Sina hakkad kolhoosi juurviljaaias peenraid rohima. Sa oled juurviljaaia
brigadir. Käsuta inimesi!“ Ei mul olnud seal kedagi muud käsutada, kui iseennast.
Hunte oli hirmu palju. Talvel ei olnud muud, kui kange hundiulumine.Kõik mägede servad olid neid
täis, silmad peas säramas nagu söed.Varsa murdsid ära ja lambaid murdsid. Ega neid siis huntidele
söömiseks jäetud, ikka söödeti inimestele. Hobuselihasuppi anti. Leib oli kibe nagu tõrv ja must kui karusitt.
Kui eestlased juba tööd tegema hakkasid, siis hakkas leibki paranema. Pärast ei olnud elul vigagi.“
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Heinrich Rohtsalu, 26.märts 1949 hommikul:
“Siin sa nüüd asud, mu küla,
mu kodu, mu noorusemaa!
Põliste metsade meres
peidus on põllud kui saared.
Raskete aegade taustal,
pimedal öisel tunnil,
võõraste võimude sunnil
köideti tublimad sinust.
Aeg vägevalt vägistas mind.
Kõikjal on lõhestav valu,
jõhkramaid võimusid palu!
Mul kadunud maa ja mu hing!
Jääb siia vaid orjade küla
ja viijatel taga on rutt.
Ööd täidab ahastus, nutt.
Mul segaseks rudjutud ajud…

Valimised nõukogude ajal

Agitaatori kõnest:
“Võidakse küsida: Miks ma lähen valima, kui kandidaate on üles seatud ainult üks? Nii mõeldagi on
viga! Kui nõukogude riigis teised kandidaadid loobuvad ühe kasuks, siis tähendab see nende poliitiliste
eesmärkide ühtsust. Töötavatel massidel ei ole ega saagi olla lahkarvamusi nagu on seda kodanlikus
ühiskonnas….”
Valimistepäev oli nõukogude riigis suur pidupäev. Valimisjaoskond ehiti loosungite, lillede ja
roheliste okstega.
Üks anektoodi-maiguline lugu Venemaalt Eestisse ümberasunud agitaatori jutust, kes juhatas saali
kaunistamist (kuuldud Aare Männilt):
“Siia nurka ku(u)sed ja sinna nurka ku(u)sed. Ette tulevad lib(p)ud ja taha suur h(k)oor. Pärast jälle
lib(p)ud maha ja ku(u)sed ahju…. “
Said oma hääletussedeli kätte ja lasid selle sealsamas pidulikul ilmel kasti, loomulikult ilma
hääletuskabiini sisenemata, sest valvsad silmad jälgisid sellist jänesehaaki tähelepanelikul pilgul.
Valimisjaoskondades oli müügil mõndagi, mida kaupluseletil ei leidunud. Kõrvalsaalides lauldi ja
musitseeriti ja kui oli soovi, siis tantsiti

Ümberkorraldatud külaelu esimene aastakümme

Kolhoosiaja esimesed kümme aastat olid maarahvale väga rasked. Päevad olid kolhoosi töö jaoks.
Ööd oma ainsale allesjäetud lehmale heina tegemiseks. Lehmad ühislaudas jäid nii viletsakesteks, et
hommikuti tuli neid sabapidi tõstes jalule aidata.
Normipäevade tasuks arvestati kopikaid ja pisut ka natuuras. Kuid aasta lõpul polnud vähemalt
Arukülas moodustatud “Hommiku” kolhoosis midagi saada, sest kogu saak läks riiginormiks ja jäädi veel
võlgagi, mille kustutamiseks kolhoosi juhatus 20.jaanuaril 1949.aastal Viru maakonna Tõitevkomiteele
alandliku palvekirja saatis.
“Ka kolhoosis võiks elada, isegi hästi elada, kui ei oleks neid riiginorme!” ohkab esimees Rohtsalu.
Esimese kümne aasta jooksul ei saadud kolhoosis õieti mingit palka. Kuidas siis ära elada suudeti?
Aga vargustest! Otse metsalise-märgina pitseerisid vargused nõukogulikku ühiskonda. Ei lahkutud majandi
ehitusplatsilt ega juurvilja-kartuli põldudelt midagi hõlma all kaasa võtmata.
Pajusti esimees, August Lepasaar, katsetas äri-ajamise ja kõrvalharudega. See andis rohkem tulu
ja pani Pajusti hilisemale jõukusele aluse. Kuid kinni-langemise oht varitses Lepasaare pea kohal pidevalt.
Sirtse Marie, tõsiusklik inimene, võttis kaelkoti ja läks päise päeva ajal kõrrepõllule mahakukkunud
viljapäid korjama. Piiblis see keelatud ei ole. Neid oli seal lume alla jäämas loogu, eriti veel kui juba kombain
põllu üle müterdas. Suur masin ei pääsenud väikestel põllulappidel pöörama ja nurgad jäid kõik lõikamata.
Aga Marie sattus nende viljapeade pärast kolhoosi vara riisujana häbitahvlile.
Ühismajandi elujärg hakkas tõusutententsi ilmutama kuuekümnendatel aastatel. Kuid varastamine
ja joomine – need jäid.
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Iraida Dunkel:
“Mina tulin Küti sovhoosi põllutööliseks, sest ema tahtis, et ma üksi linna ei jääks. Ema ise uputas
oma muresid viina sisse. Minul ei olnud mingisugust haridust. Kust ma seda saama pidin, kui ema pidevalt
lennus oli! Põllutööline oli maal see kõige madalam. Aga et ema nii tahtis, siis ma tulin maale. Astusin
Narva vabrikus omateenitud raha eest ostetud mummulises sitsikleidis Küti ühismaja akende alt mööda.
Peamehaanik, kellest hiljem sai minu mees, õhanud:
“Oh, kui ilus zootehnik meile tuli!”
Oodati parajasti uut zootehnikut.
Sügisesel sovhoosi lõikuspeol oli kõige paremini näha see nõukogudeaegne seisuste vahe.
Kõrgema klassi moodustasid kontorirahvas, agronoomid ja zootehnikud. Need istusid omaette. Aste
madalamal neist olid kombainerid, traktoristid ja töökoja mehed. Seejärel oli karjanaiste rivi. Kõige alama
klassi moodustasid põllutöölised. Mina istusin nende reas. Mind keegi tantsima võtma ei tulnud. Mulle
tikkus kangesti nutt peale. Aga äkki astus otse üle saali peamehaanik ja palus mind. Tõusin, aga pisarad
purskasid mul silmist jõena. Panin pea tema õlale ja nutsin. Kuidas ma teda siis armastasin! Me abiellusime.
Kuid elu temaga ei olnud mul kerge. Me olin liiga erinevad.”
Aruküla puna-parunite aegu
Keset endisi Kleini põlde losutavad suured hooned, Aruküla karjafarm.
Heinrich Rohtsalu (Krüün), Aruküla osakonna karjabrigadir, paneb 1977.aastal kirja sellest ajast
järgmised read:
“Vihma kallab lõppematult. Arukülas on teed muutunud põhjatuiks Kõige hullem on lugu, kui
pöörata maanteelt Aruküla farmide juurde. Masinad liiguvad nagu murdlainetel, aga põhi on siiski all ja kõik
ujuvad läbi. Lüpsikari, 230 pead, astub vastumeelselt õue, sest liimendav muda kipub juba laudauksest
sisse vajuma. Kaheksa lüpsinaist, luuad ähvardavalt püsti, sunnivad loomi porri astuma. Karjane
ratsahobuse seljas suunab loomad mööda karjatänavat põllule. Silohoidlate juurest on võimalik läbi
pääseda vaid kuival ajal. Muidu mustendavad seal meetrisügavused süvendid, sest silotegemise ajal
lükatakse sealt muda ära buldooseritega. Neid süvendeid on püütud täita kiviklibuga, kuid teravad kivitükid
tungivad loomadele sõrgade vahele ja tekitavad raskesti parandatavaid haavu.
Karjatänava algul ulatub muda mehele põlvini. Loomad püüavad astumiseks leida kõrgemaid kohti
ja äigavad kõrvalastuvale kaaslasele sarvega. Müksu saanud lehm hüppab kõrvale, õõtsuv udar aga riivab
okastraadist piirdetara ja udarasse lõikub haavand. See kattub kohe poriga. Aegajalt jääb pori pinnale
verev laik. Ees lainetab virtsaveega täidetud nõgu. Ka sealt tuleb läbi minna. Juhtloomad astuvad
ettevaatlikult vette. Vesi tõuseb kõhuni. Nad on valmis tagasi pöörduma, kuid peale suruv kari ja karjase
ergutushüüded sunnivad neid oma teekonda jätkama. Poole küljeni tõusnud vesi hakkab alanema. Eespool
haljendab rohurikas karjakoppel. 300 meetrit on ületatud. Õhtul algab sama teekond tagasi. Karjalaudas
loomi üle vaadates selgub, et kolm lehma on jälle lonkama hakanud. Brigadir püüab leida vigastatud kohti ja
vigastuste põhjusi selgitada. Naised pesevad udaraid, mis on nagu kitiga kokku kleepunud. See ei ole
kerge, sest haiged loomad helli kohti puudutada ei luba.
Vaakummootorite undamise saatel kõnnib brigadir lauda juurest lauda juurde, pori poole
saapasääreni. Lautade vahet on 25 m, edasi-tagasi 50 m. Ühe lüpsikorra kestel tuleb brigadiril teha lautade
vahel 20 – 24 käiku. Aruküla karjabrigadir peab voolikuga piima kannust välja tõmbama ja kannude arvu
üles märkima. Lüpsigruppe on kaheksa. Igal lüpsjal neli kuni kuus ja isegi seitse kannu piima. Ühes lüpsis
viiskümmend kannu tühjaks tõmmata. Päevas sada kannu.
Küti sovhoosi valitsuse ajal asuti ka Arukülas tootmishoonete ümbrusi asfalteerima, aga
sügisvihmad lõpetasid joodikutest asfalteerijate töö ja kõik jäi pooleli. Neli aastat Viru-Jaagupi sovhoosi
alluvust ja kolm aastat Vinni vägevust ei ole suutnud porist jagu saada. Kruus on defitsiit. Seda ei ole lihtne
saada.
5.august 1977. Karjabrigadiri poolt südantlõhestavalt palutud kruusakoormad liiguvad Aruküla
poole. Aga põllundusbrigadir juhtub neile teel ette. Brigadiride vahel tekib äge sõnavahetus ja tuline õigus
on mõlemal poolel. Karjabrigadir, kes oli koormad tellinud, käsib noorukesel autojuhil tühjendada koorem
karjateele. Autojuht keeldub porisele karjateele sõitmast. Lõpuks on siiski nõus tagurpidi sinna
manööverdama. Auto tagumine ratas aga riivab sügavat heitvete kaevu, selle puust kaas puruneb ja
raskelt koormatud masin vajub külgepidi sisse. Õnneks on näha liikumas autokraanat. Kraanajuht keeldub
appi tulemast, sest tema tegeleb ehitusdetailide veoga. Ka on tal jalas vaid kerged kingad. Viimaks siiski
annab palveile järele. Vahepeal on kruusakoormaid juurde tulnud. Masinad seisavad reas, juhid jälgivad
auto väljatõstmist. Üks sõidumasin läheneb ja peatub - direktor Kallaste.
“Rohtsalu, tule siia! Miks autod seisavad? Kas seda kruusa on teile tarvis või polegi?!" kärgib
Karl.Johannes Kallaste kurjalt. Põllubrigadir ruttab ligi ja hakkab kirjeldama oma suuri hädasid ja
kruusapuudust. Meeleheitel karjabrigadir tormab autojuhtidele teed näitama ümber karjalautade. Nii nad
nüüd jooksevad, üksteise võidu, karjabrigadir ja põllubrigadir. Viimane siiski annab alla, sest karjabrigadiri
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sõna osutub mõjusamaks.
Läbimärjana jõuab karjabrigadir õhtul koju, söök ka väsimusest alla ei lähe, vajub voodile. Peas
trummeldab vaid üks mõte: Kuidas täita seal seda neetud nõgu? Kas ikka tuuakse veel kruusa? Hommikul
kell neli aga tuleb jälle laudas olla.
Kruusakuhjatiste tasandamine osutub üpris vaevarikkaks. Kruus ei ole ka see õige kruus, on liiga savirikas
Ta on muutunud pehmeks ja libedaks. Buldooser vajus hunnikute vahele küljeli.
“Loodame, et varsti tuleb kuiva, siis muutub tee kõvaks,” ütleb karjabrigadir optimistlikult nukrate
silmadega lüpsjatele.
Ta tõmbab oma märgadele ja mudastele riietele valge kitli ülle ja liigub nüüd loomade vahel nagu arst
haigete juures: “Kust on udar katki? Kus on jalg vigane?”
“Kui saaks silla teha kahe lauda vahele!” ohkab ta igatsevalt, kui kiirustab oma märgades
kummikutes, mis iialgi lühikese öö jooksul ära kuivada ei jõua, lauda juurest lauda juurde. Veel viimased
ukselukustused ja arvestuste tegemised, siis on tööpäev jälle lõpul. Brigadir tõmbab oma porised jalad
isiklikku, veel üsna uuevõitu sõiduautosse ja tänab mõttes direktor Kallaste armulikkust, kes talle autoostu
loa võimaldas. Nüüd võib ta oma isiklikud kondid kergema vaevaga sõidutada metsa ääres asuvasse
vanasse talumajja. See maja on isa ehitatud. Sellest lapsepõlves armsakssaanud paigast ta mingil juhul end
“ümberasustada” keskusesse ei tahaks lasta. Kuigi majandi kaugem plaan seda ette näeb. Varemalt viis
taluni rohukamaraga kaetud kitsas tee. Nüüd on tee laiem ja muidugi ka porine. Mootor urahtab pahaselt,
kui ratas porimülkas tulutult ringi keerlema hakkab. Tarvis on katsuda pisut tagant lükata. Võimsad traktorid
lõhuvad seda põldudevahelist teed arutult. Lubatakse ikka parandada, aga lubadused on jäänud vaid
lubadusteks. Tood teetäidist, kuid kauaks seda.…Brigadir ärkab. Tal olid rooli taga hetkeks silmad kinni
vajunud! Hea, et õnnetust ei juhtunud. Peaks ometi, et täna öösel mõnel loomal surmahäda või rasket
poegimist ei tuleks! …”
August Room, osakonnajuhataja, ihus hammast Aruküla palvemaja peale. Sellest peab saama
küla kultuurimaja! Külarahvas aga rääkis:
„Ei meie tule sinna tantsima, kus teised on Jumalat palunud!“
Evangeeliumi kristlaste kogudusevanem Raki, kes palvemaja juures pisikeses majakeses elas, oli
hädas. Ta püüdis Rooma südametunnistusele koputada. Raki oli asjaarmastajast kunstnik. Ta kinkis
Roomale maali, mille tagaküljele kirjutas: “Kes teisele auku kaevab, see langeb ise sisse!”
“See Raki on rumalam kui Tärno Karla!” põlastas Room.
Roomal oli noor naine. Rooma naine kannatas hingelise kitsikuse all. Ta hakkas Aruküla
palvemajas käima. Room oli tige, keelas naisele palvetundides käimise kategooriliselt ära. Naine aga
hakkas siis hoopis jooma. Room kogus hoolega raha, kopikas kopika ja rubla rubla kõrvale. Ta usaldas
Rohtsalule: “Mina oskan raha korjata, aga rahaga midagi ette võtta ma ei oska!” Naine aga oskas: Kui
Room ära suri, jõi ta koos poegadega maha kõik mehe kallid rublakesed.
Palvemaja aga ikkagi võeti usklikelt ära. Inimesi seal käis ka juba väga vähe.
Aino Kuusk, Vinni sovhoosi Aruküla osakonna lüpsja:
“Mina tulin Arukülla Kundast, 1977.aastal, esialgu asenduslüpsjaks. Ei-noh, miks ma lüpsta ei oska,
mis kunsti sellel on! Poiss oli mul kümne-kuune, ega ma teda saanud üksi koju jätta. Võtsin lapsed lauta
kaasa, tõstsin sõime sisse. Brigadir Rohtsalu ütles, et lastele jooda piima niipalju kui nad juua jaksavad.
Mida muud mul neile anda oligi. Ah minu mees, laste isa? Ei, teda mul ei olnud, enam ei olnud. Elamiskoht
anti palvemajja. See oli siis juba ammugi usklikelt ära võetud. Vist Rooma Augusti ajal. Algul elas seal
Simado Helga, tema oli usklik. Pärast Helgat Nurmelehe pere – mees oli traktorist, naine lüpsja. Neil oli
kolm last. Palvemajas oli hirmus külm, sest ruum oli suur ja kõrge laega. Sellepärast ajasid Nurmelehed
niikaua peale, kuni said teise korteri.
Mul olid kanad ja sead ka. Esialgu olid need Pae laudas, koos Savi Anne ja Brjadko loomadega.
Aga Sannikovi väike poiss pani Pae hooned põlema, tegi heinahunnikusse tule. Kallaste ja Soosalu seisid ja
vaatasid pealt, kuidas tuld kustutati. Kallaste ütles poisile:
“Sul tuleks püksid maha võtta ja hea keretäis anda!”
Mis minul muud üle jäi, kui loomad palvemajja tuua! Pärast sain vähe parema korteri.
Eks Rohtsalu oli selle karjalauda-rahvaga ikka püsti-hädas küll. Ta käis mind ja Keki Veldat
lüpsma kutsumas, et loomad karjuvad ja naised on endid purju joonud. Naised jälle: “Kui oled täis, siis
jäetakse rahule. Muidu ei saa sa ainsatki puhkepäeva!” Kelu Linda küll ei joonud.”
Laansalu Alma näinud unes ette ära, et Aruküla palvemajast saab loomalaut.
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Valged, punased, usklikud ja redised.

Heela Männik:
“Sa küsisid, et kes oli Kaarel Rajasalu? Tema oli Venevere mees, eestiaegne metsavaht; pärast
ostis ta endale talu. Kleini Friedrich ei jõudnud ära imestada: “Sa koguni vanapoiss!” Tõi
Rajasalu
Arukülla, Lällele ja pani Erna talle mehele. Rajasalu oli väärt ja vägev mees. Sellist annab otsida. Koolis
käinud, viks ja viisakas, rääkis keeli, eriti hästi vene keelt. Sõja ajal ja ka pärast seda muidugi oli ta
metsavend. Viiekümne kolmandal aastal elas ta valepassiga Järvamaal. Aga saadi jälile - laps olevat
koolis rääkinud, kus isa end varjab. Talle mõisteti 25 aastat siberit. Kui Rajasalu Siberis oli, lahutas Erna
end temast ära. Stalini surmaga aga tuli amnestia. Kahekümne viiestel tõmmati aastad maha poole
peale. Nii et Rajasalu sai kaksteist ja pool aastat istuda. Ega siis seal enam ka nii raske olnud kui enne. Kui
poeg kuulis, et isa on jälle vaba, kihutas ta kohe ema joodikust elukaaslase minema. Erna tahtis, et ema
tuleks Arukülast ära tema juurde Simunasse elama, aga ema ütles: ” Enne ei tule, kui Kaarel kodus on!”
Kaarel sai vast neli-viis aastat kodus olla, siis oli kas aknast või trepist alla surnuks kukkunud. Aga
rahvas räägib, et see olla hoopis va Kallaste töö. Kallastel, Vinni sovhoosi direktoril, olid käsilased, kes
niisugused asjad ära toimetasid. Moepärast oli ta neile Vinnis mingid töökohad ka teinud, kas kombainide
brigaadi ülemaks või midagi niisugust. Kallaste oli nii punane, et punasem olla ei saagi. Ta oli peipsi venelane, aga nimede eestistamisel võttis ta eesti nime. Ostis eestiajal Kadila kanti maja. Ajas juba siis
suure Vene riigi asju ja toimetas inimesi piiri taha. Sellepärast saigi maja ostetud piirist nii kaugele, et ega
Eestimaa keskelt ei osata otsida. Ta korjas kõiki enkavedeelasi Vinni sovhoosi, kus ta direktor oli, kokku.
Pajusti esimees Lepasaar oli jälle seesugune mees, kes kogus enda juurde kõiki siberi-mehi. Tal oli neid
nagu pinu.
Julm mees oli see Kallaste, puhas röövel. Purjus peaga lasi Mõdriku tee ääres ühe poisi maha.
Sellest oleks muidugi suurem pahandus tulnud, aga Kallaste kauples auto-ostu loa andmise eest teise
mehe, kes kinni läks. Hoolitses, et karistus sellele hästi pisike tuleks.
Kallaste kurameeris Freiriku Velliga. Kui aga teada sai, et Velli vend Rudolf on Saksamaal, siis
kohe jättis ta Velli maha ja võttis endale naiseks hoopis Veneverest Pertali tüdruku, kelle kaks õde olid
metsavendade poolt maha lastud, kuna nad olid miilitsad Rajasalu Kaarlile haarangut tegema juhatanud.
Kallaste jõi hirmsasti. Kui naine suri, siis ei olnud sel joomisel enam otsa ega äärt. Naine tal
sovhoosis kõik asjad paika panigi, sest mis haridust sel Kallastel oli! Ega haridust polnud tarviski. Peaasi,
et kõik punast joont mööda käis. Kirikut ja usku Kallaste ei sallinud silmaotsaski.
Kondoja uuris minu käest ka, kui Eesti riik jälle tuli, et kas ma viha kannan nende möödunud
asjade pärast. Ütlesin, et ei kanna midagi. See ilmaelu on kohe niisugune, et mis sellest viha kandmisestki! “
August Room usalduslikult Heinrich Rohtsalule:
“Kui sul oleks veel võimalus võtta tagasi oma talu, oleksid sa selleks valmis?”
Room muidugi ootas vastust: “Ei enam jaksaks ega tahakski!” Kuid Rohtsalu: “Otsekohe võtan!”
“ Mina küll mitte!”
“Sa polnud ennegi põllumees! Kääksutasid viiulit ja külatüdrukuid!”
August Roomale meeldis Tärno Karlat tögada. Room oli partorg, Karla aga väga kindlameelne
usklik. Üksteist tundsid nad juba lapsepõlvest.
Room alustas, norivalt: “No vend, millal sa meile siis Jumala Sõna kuulutama tuled?…”
Tärno: “Teil on Rohtsalu. Kuulge teie teda!”
Rohtsalu vaidles vahel Roomaga usuasjade üle, muidugi temale omase ettevaatlikkusega. Aga
Room oli küllalt läbinägeliku pilguga. Ütles: “Sina oled kits kahe kuhja vahel – ei tea, kummast
hammustada!”
Viljar Rohtsalu käis Rooma tema haigevoodil külastamas. Viljar sai surma Rakvere adventpalvelast
tulles. Tuul oli elektriliini teele maha langetanud. Pimedas Viljar komistas traatidesse, mis olid voolu all.
Viljari matusel kõneles Room liigutatult: “Mina olin haige. Tema tuli mind vaatama ja rääkis mulle Jumala
Sõna!”
August Room suri enne riigikorra muutust. Ütles surma eel: “Mina olen oma hinge parteile maha
müünud!”
Heinrich Rohtsalul oli palju lapsi: kokku kuus tütart ja kaheksa poega. Kuigi lasterikaste perede
abistamisest tehti nõukogude ajal suuri sõnu, oli tegelikkus ikkagi midagi muud.
Oma mured paneb Rohtsalu kirja järgmistes luuleridades:
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Partei palvel

Heinrich Rohtsalu

“Mul hädavajalik on auto: tarbeese,
nii nagu vanast hobune ja vanker oli!”
Ei linnamees tea maarahva elust,
ta räuskab vastuseks,
et luksust jahin.
“Ei suitsumees ma ole
ega joodik.
Ja kopikast pean lugu
enne kui viin poodi.
Mis luksusest saab olla juttu
lasterikkas peres!
Ja linnast kaugel
pole auto luksus!”
Ta mulle näite toob, et vanasti
ka kasvatati tosin lapsi.
“Kas autoga seks oli vaja sõita?
Sa tahad endal luksust võita!”
Kuid mina vastu:
“Mõtelge, kas vanast keegi sellest hoolis,
et kümme last kõik käiksid perest koolis!
Mu lastel haridusejanu kõigil veres!”
“Ja kolme last sa tahtsid vabaks koolimaksust?
Kas riik peab kandma sinu laste kooliraskust?!
Neid appihüüdeid sinult ikka sajab
ja peale selle autot ka veel vajad!”
“Vaid ainult kolme jaoks ma palun abi,
sest üheksale suudan ise olla tugi!”
Miks tehakse mul seda õudset piina!
Kas sellepärast, et ma ei võta viina?
Kui kopikad kõik pudelisse laoksin
ja töölt ma mõneks päevaks ära kaoksin,
Küll patsutataks õlale ja palutakse ,
et ma ilmuks tööle .”Sa suure pere isa,
me lubame, et kustutame võla!”
Uks avaneb ja ilmub Sekretär,
näol särav naeratus ja sõnad õlised.
Ta puistab austussõnu lasterikkal isal.
Ma lahkun sõnatult ja tühja käega.
Siis leian ennast iidse lossi varemeis,
kus orjapiitsa plaksutati jõhkralt
ja verest nõretasid meeste pihad.
Aeg minu õlgu rõhub sama raskelt,
kuid oma laste tulevikku nõuan mina visalt.
Ma raasukeste kaupa elult välja tingin.
Kool õppemaksu poole peale kingib.
Ja kuigi igatsesin endal uut,
ma peetud auto ostsin oma rahast.
1956.a.

Kolm Heinrich Rohtsalu lastest õppisid Rakvere Internaatkoolis. See kool oli tasuline.
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Mis see Aruküla rahvas nüüd siis teeb?

Ühismajandit enam seal ei ole. Eesti Vabariigi taastamine pakkus talusid tagasi, kuid endist
põllumehe hinge ta enam elustada ei suutnud. Tühjadena seisnud karjafarmi hooned ostis ära keegi
hollandlane, kes seal väikest-viisi tõuloomade kasvatust arendada püüab.
Rohkem loomi kasvatab Heinrich Rohtsalu pojapoeg Mäidu Rohtsalu endises Uus-Aru karjamõisa
laudas - „Pean neid, kuni vastu pean.“
Toomas Rohtsalu alustas broilerifarmiga, kuid läks pankrotti.
Heinrich Rohtsalu ise suri veidi enne vabariigi taasloomist.
Juhan Rohtsalu, kes ära ostis endise Lälle talu, on loobunud nagu teisedki külaelanikud, loomapidamisest ja
andnud põllud rendile kellegi Simuna suurtaluniku kätte. Aruküla
kunagisest
ennesõjaaegsest
kodukaunistamise kampaaniast õitsele löönud talumajad on kas kadunud maa pealt päriselt, lagunemas või
on nukrailmelised pensionäride elupaigad. Päris-põllumehi Aruküla
kohalike elanike hulgas enam ei ole. Uus-Aru metsaäär on põhiliselt suvilate päralt.
Kooli Arukülas enam ei ole, isegi mitte Kulinal ega Viru-Jaagupis, sest lapsi ei ole. Neid, keda
kusagil veel leidub, viiakse bussiga kas Roela või Vinni kooli.
Aruküla palvemaja hoonetki enam ei ole. Selle põletas seal viimasena elutsenud kindla elupaigata ja
töökohata Viktor Sobolev.
Kuid ometi on metsa sisse, hästi varjatult, kerkinud uus palvela hoone. Selle on püstitanud küla
väike adventistide grupp.
Olgu minu raamat selle grupi toetuseks!
Raely Viirsalu

.
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