Tiia Toomet

MAMMA, PAPA JA NENDE LAPSED
Lapsepõlvest saja aasta taguses Tallinnas
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Mamma ja papa lapselapsed 1956. aastal.
Vasakult: Karl, Mati, Anu, Tiia, Laur, Mare.
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Kes olid mamma ja papa
Mamma ja papa olid minu isapoolsed vanavanemad, kes tulid natuke rohkem kui sada aastat
tagasi noorte inimestena Läänemaalt Tallinna elama. Mammaks ja papaks kutsusid neid nende
lapsed ja hiljem ka lapselapsed.
Mina olin üks mamma ja papa lapselastest. Sünnipäevadel ja jõulude ajal käisin vanematega
nende pool külas. Mulle meeldis mamma ja papa kodus onu- ja tädilastega kokku saada, aga
mamma-papa endi elu vastu ma väiksena eriti huvi ei tundnud. Mamma ja papa olid minu arust
igivanad, pärit ühest ammu kadunud maailmast, millega minul polnud mingit pistmist. Suuremaks saades hakkas see maailm mind huvitama. Oleksin tahtnud mamma ja papa noorpõlveajast
rohkem teada saada, aga siis olid nad juba surnud.
Minu isa, onu ja tädid ei osanud samuti oma vanemate varasemast elust kuigi palju rääkida.
Veidi rohkem mälestusi oli neil nende endi lapsepõlveaastatest 20. sajandi alguskümnendite
Tallinnas. Nooremana kuulasin neid jutte vaid poole kõrvaga, üles kirjutama hakkasin aga alles
siis, kui sellegi põlvkonna aeg oli juba otsa saamas. Liiga palju jäi küsimata ja teada saamata.
Järgnevad mälestuskillud on seetõttu nagu üksikud vanad fotod, mis on juhuslikult alles jäänud.
Mõned neist seisavad lähestikku, mõnede vahel on suured ajavahed. Need on kui pusletükid,
millest üritan kokku panna mosaiikpilti lapsepõlvest ühes saja aasta taguses Tallinna kodus. See
kodu oli lihtne ja vähenõudlik, kuid lastele haridust võimaldades siiski parema tuleviku poole
suunatud.
Paigad, kus mu isa oma õdede ja vennaga lapsena elas, on tänaseks tundmatuseni muutunud.
Kunagistel unistel agulitänavatel kihutavad nüüd autod, madalate puumajade asemele on tulnud
kõrge kivilinn. Olgu see väike raamat ühtlasi põgusaks tagasivaateks mu sünnilinna Tallinna
eilsesse, veidi vanamoelisse, kuid siiski kodusooja näkku.
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Sünnib Hilda ja lastest tehakse pilti
Pärast Pauli sündis mamma ja papa järgmise lapsena Hilda. Hildal olid
sündides sinised silmad ja must juuksetutt. Leidale ja Paulile meeldis nende
väikeõde väga.
Ühel päeval, kui Hilda oli pooleaastane, tuli onu Aleks fotoaparaadiga ja
ütles: „Nüüd teeme pilti!” Paulile oli tal seekord kingituseks kaasas lai valge
nahkrihm suure pandlaga. „See on sinu uue ülikonna jaoks,” ütles ta.
Mamma panigi Paulile tädi vanast sametseelikust tehtud uue ülikonna
selga ning kinnitas rihma vööle. Küll Paul nägi nüüd uhke välja! Leidalgi
kästi madrusekraega pidukleit selga panna ja Pauli kõrvale seista.1 Hilda sättis mamma nende
kahe vahele patjade najale istuma.
„Nii, nüüd naeratage!” käskis onu Aleks pilti tehes.
Kõige laiema naeratusega jäi pildi peale Paul. See tuli sellest, et sel ajal, kui onu Aleks aparaati seadis, mõtles Paul, et uus ülikond meeldib talle hästi, aga veel rohkem meeldib talle rihm
ülikonna peal, kuid kõigest kõige toredam on siiski rihmapannal.

Leida ei saa saksa koolis hakkama
Kui Leidal kooliaeg kätte jõudis, pani mamma ta algul saksa kooli2, olgu küll, et Leida oskas
saksa keelt ainult mõne sõna. Mamma lootis, et ehk õpib Leida koolis keele iseenesest ära.
Leida ei saanud aga saksa koolis võõras keeles hakkama ning sai halbu hindeid. Õpetajad
kaebasid mammale, et Leida ei oska saksa keeles arvutada. Mamma mõistis, et nii see asi ei lähe.
Õnneks avati järgmisel aastal otse nende kodu kõrval eestikeelne algkool, mis asus uues suurte
akendega kahekorruselises majas.3 Nii võttiski mamma Leida pärast esimest klassi saksa koolist
ära ja pani ta eestikeelsesse kooli.
Lasteriided polnud saja aasta eest kuigi mugavad, neid püüti riietada nagu väikesi täiskasvanuid. Nii poistel
kui ka tüdrukutel olid moes madruseülikonnad. Tüdrukutel olid volangidega kleidid, poiste kuubedel laiad
vööd ja jalas nööritud saapad.
2
20. sajandi alguses oli Tallinnas veel vähe eestikeelseid koole, enamik koole olid vene- ja saksakeelsed.
3
Tallinna 5. algkool, mis hävis Teises maailmasõjas.
1
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Tallinna 5. algkooli õpilased kooliaias.

Uues koolis hakkas Leida saama ainult häid hindeid. Kõige rohkem meeldisid talle eesti keele tunnid
ja peastarvutamine. Kui Paul kooliealiseks sai, läks
temagi samasse kooli.

Paul arvab, et näeb poodut
Leidal oli rumal komme vahel oma väikest venda
narrida. Nad mõlemad olid kuulnud lugusid Võllamäest. Õues kiriku ukse
kõrval kasvas kaks iidvana paplit, mis tuules kägisesid kummaliselt, justnagu oigaksid. Leida rääkis
Paulile, et nende puude otsa poodigi vanasti surmamõistetuid ning et need on hukatute hinged,
kes seal nüüd nutavad. Päeva ajal Paul puid ei kartnud, ent pimedas ei julgenud nende ligigi minna.
Ühel päeval hullasid Leida ja Paul mäe peal. Kiriku tagaseina ja krunti ülalt piirava plangu
vahele olid kuhjatud suured mahalangenud lehtede hunnikud, kuhu oli tore hüpata ja end
värvilise lehekuhja sisse matta. Mänguhoos ei pannud lapsed tähelegi, kuidas sügispäev väljas
hämaraks muutus. Oli viimane aeg tuppa minna. Enne tuli aga pääseda mööda kirikuesistest
puudest, mis mustendasid juba süngelt. Paulil hakkas hirm ja ta poetas oma käe Leida pihku.
Korraga tõmbas Leida käe järsult lahti ja sosistas puu poole näidates: „Vaata, seal okste vahel
kõlgub poodu!” Paul arvaski nägevat puuvõras tumedat kogu. Ta karjatas ja pistis jooksu – otse
mammale sülle! Mamma oli tulnud uurima, kuhu lapsed nii kauaks jäävad. Kui mamma Leidat
väiksema kiusamise pärast noomis, õigustas Leida ennast: „Ma tegin ju ainult nalja!”

Paul saab konkaga sõita
Sada aastat tagasi Tallinnas elektritramme polnud, nende asemel sõitis konka ehk rööbastel
trammivagun, mida vedas hobune.1 Vaguni ees pingil istus kutsar, kes juhtis hobust, vaguni sees
Konkad, mida kutsuti ka hoburaudteeks, liikusid linnas mitut liini pidi. Üks liin tuli Kadriorust Vene turule
ja läks sealt Viru tänavat pidi Vanaturu kaela, kus hobuseid sõidu vaheajal söödeti ja joodeti. Teised liinid
kulgesid Vene turult praegusele Tartu maanteele ja Pärnu maanteele kuni raudtee-ülesõidukohani.
1
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Konka Narva maanteel.
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Uus korter
Varsti pärast õnnetust voodiraamiga kolisid mamma ja papa ümber samas majas asuvasse suuremasse korterisse. Uues korteris oli avar köök ning üks suur ja üks väiksem tuba. Väikses toas
hakkasid magama mamma, papa ja Liidi, suures toas ülejäänud lapsed.
Suur tuba oli ühtlasi elutuba, mamma seadis selle mugavalt sisse. Poisid ja tüdrukud said
endale omaette magamisnurgad: Leida ja Hilda voodeid varjas papa tehtud sirm, Pauli ja Jussi
asemeid riidekapp ja kummut. Koolilaste õppimislaud oli akna all, millest ühel pool seisis raamaturiiul ja teisel pool lillepostament asparaagusega. Vastasseina äärde paigutas mamma sohva,
ovaalse diivanilaua ja nikerdatud seljatugedega toolid, mis papa oli saanud sõja ajal1 oksjonilt2
odava hinnaga osta. Seintel rippusid raamitud fotod, kummutil oli heegelpitsist lina ja kitsas
klaasvaas kuivanud kõrtega. Laste meelest oli nende uus kodu ilus.

Leida otsustab paremaks saada
Leidale tundus lapsena, et temal on kodus kõige rohkem kohustusi, ja seepärast oli ta vahel oma
nooremate õdede-vendade peale kuri.
Mamma andis lastele aeg-ajalt väikesi majapidamistöid. Paul ja Juhan pidid tooma õue pealt
kuurist pliidipuid ja koridorist vett, tüdrukud aitama mammat köögis ja pühkima toas tolmu.
Kui Leida oli koolis, tuli tolmupühkimine ette võtta Hildal.
Kõige tüütum oli tolmu kätte saada nikerdatud toolikorjudelt. Hilda ei viitsinud tavaliselt kõiki
uurdeid läbi käia ning tõmbas tooliselja vaid kergelt lapiga üle. Kui Leidal oli kiusamistuju, pistis
ta koju jõudes sõrme nikerduste vahele. Sõrm sai tolmuseks ja Leida käskis Hildal tooli uuesti üle
pühkida. Hilda ajas vastu, tüli oligi majas ning vihane Leida viskas sõnakuulmatut õde tolmulapiga.
Mamma riidles mõlemaga ja pärast oli Leidal kangesti paha tunne. Mis oli talle ometi sisse
läinud? Miks ta muudkui kiusas Hildat ja teisi?
Leida otsustas, et see asi peab muutuma. Ta peab õppima oma vihahooge talitsema ja olema
teiste vastu hea. See polnud kerge, aga Leida pidas oma otsust meeles. Ta hakkas oma käitumist
jälgima ning aja jooksul saigi temast hea ja mõistlik suurõde väiksematele õdedele-vendadele.
1
2

Esimene maailmasõda 1914–1918.
Oksjonitel müüdi enampakkumisel peremeheta jäänud või pankrotti läinute vara.

54

55

Paul kardab suuski lõhkuda ja sõidab kivihunnikusse
Erinevalt Leidast oli Paul väiksest peale järeleandliku iseloomuga. Ta muretses alatasa, et võib
teha midagi, mis mammat-papat või õdesid-vendi pahandaks. Ega liigne muretsemine alati head
ei toonud.
Lastel oli mitme peale üks kelk ja ühed suusad. Kelguga sõitsid rohkem väiksemad, Paulile
seevastu meeldis koolivendadega suusatamas käia. Ükskord olid poisid Kadrioru tagumises
otsas Hundikuristiku juures mäest laskumist harjutamas. All oli hea lage maa, ainult ühes kohas
seisis mingi kivivare.
„Ma pean hoidma, et ma mingil juhul kivide otsa ei sõida, muidu lõhun veel suusad ära,”
mõtles Paul ja lükkas keppidega hoo sisse. Ta pidas varet hoolega silmas, ent suusaninad tüürisid
millegipärast kui iseenesest sinnapoole.
„Mitte sinna!” ahastas Paul, kuid sellest polnud kasu – kivihunnik tõmbas teda nagu võluväega
ligi. Paul üritas end viimases hädas pikali visata, aga üks suusk raksatas vastu kive ja murdus
pooleks.
„Ei tohi midagi liiga palju karta, sest siis see just juhtubki,” vangutas papa pead, kui Paul
kodus oma õnnetust kurtis. See õpetus jäi Paulile eluks ajaks meelde. Uued suusad sai ta alles
järgmisel aastal.

Hilda kiidab Vigast-Veerat
Papa ja mamma korter asus Veerenni tänava maja alumisel korrusel. Teisel korrusel oli veel kaks
üürikorterit. Ühes neist elas abielupaar, keda kutsuti Kullerkupu-vanadeks, teises aga Vehniku-tädi.
Vehniku-tädi oli pesunaine, kes käis peredes raha eest pesu pesemas. Varem olid Vehniku-tädi
juures elanud mõned vanemateta väikesed poisid, kelle ülalpidamise maksis kinni majaperemees
Lilienthal. Poisid käisid alati ühtemoodi riides, taskurätikud nina pühkimiseks haaknõelaga
rinnaesisele kinnitatud.
Pikapeale jäi Vehniku-tädi silmanägemine viletsaks ja ta kasvandikud saadeti edasi kuhugi
mujale. Nende asemel kolis Vehniku-tädi juurde Vigane-Veera, kelle üks jalg oli teisest tükk maad
lühem. Vigane-Veera oli õmbleja. Vahel õmbles ta mõne riidetüki ka mamma lastele.
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Ükskord tahtis Hilda Vigasele-Veerale tänutäheks uue põlle eest midagi eriti ilusat öelda.
„See on suur vedamine, et te Vehniku-tädiga kokku juhtusite,” kuulutas ta rõõmsalt. „Te
passite ju omavahel nii hästi: üks lonkab ja teine on pime!”

Liidi keeldub minemast taevasse nagu Neegri-Saara
Liidi magas tavaliselt mamma ja papa toas oma väikeses voodis. Kui ta haige oli, tohtis ta päeval
lamada mamma-papa laia voodi peal. Leidalt päranduseks saadud nukk Loora lebas Liidi kõrval,
kuid sellegipoolest oli haige igav olla. Voodi all seisis papa tööriistakast ja Liidi üritas selle sisu
uurida, kuid haamrid, tangid ja naelad polnud kuigi huvitavad.
Ükskord oli Liidi väga raskelt kopsupõletikus ja mamma kutsus ülakorruse Kullerkupu-mammi
appi teda põetama. Kui Liidi juba natuke tervem oli, laulis Kullerkupu-mammi Liidile aja viitmiseks kurbi laule Neegri-Saarast. Neegri-Saara elu oli raske: ta suri ära, pandi värvimata kirstu
ja maeti maha, aga lõpuks sai ta ikkagi taevasse.
Kullerkupu-mammi küsis Liidi käest, mis värvi kirstu tema endale tahaks. Liidi hakkas nutma
ja ütles, et tema ei tahagi taevasse minna, tema tahab mamma ja papa juures elada. Selle kirstujutu pärast pelgas Liidi Kullerkupu-mammit veel tükk aega pärast seda, kui oli terveks saanud.

Lapsed armastavad mammat rohkem kui papat
Lapsed armastasid väiksena mammat rohkem kui papat. Mamma oli kogu aeg kodus, mamma
juurde võis minna, kui kõht tühi, varvas ära löödud või meel kurb. Mamma andis süüa, puhus
haigelt kohalt valu, võttis sülle ja lohutas.
Papat, kes töötas raudteel, nägid lapsed harva. Papa oli kolm päeva järjestikku tööl ja kaks
päeva kodus. Tööle läks papa varahommikul ja koju jõudis hilisõhtul, kui lapsed juba magasid.
Vahel töötas papa kaks vahetust järjest, siis oli ta ka öösel kodust ära. Kui papa kodus oli, ütles
mamma lastele, et nad ei tohi teda segada, sest ta peab puhata saama.
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Mamma ja papa 1930ndate aastate alguses.

Kuigi papa töötas palju, ei tulnud nad tema palgaga välja. Seepärast tegi papa vabadel päevadel
veel mitmesuguseid lisatöid: tõrvas katust, ladus müüri, küttis kiriku keskküttekatelt. Papa oskas
ka parandada vanu kingi ja teha uusi. Õhtuti tallutas ta kööginurgas laste saapaid ja määris taldu
värnitsaga, et need kauem vastu peaksid.
Rõõmsameelse mammaga võrreldes tundus papa lastele sõnaaher ja morn. Alles suurest
peast said nad aru, kui palju papa oli pidanud tööd tegema, et neil kõigil oleks lapsena kõht täis
ja riided seljas.
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Tallinna reaalkool.
Tallinna 5. algkool.

Mamma ja papa otsustavad lapsi koolitada
Algkool oli Eesti riigis kohustuslik ja tasuta, kes aga tahtis gümnaasiumis edasi õppida, pidi
maksma õppemaksu.
Kui Leida lõpetas algkooli, otsustasid mamma ja papa, et katsuvad oma lapsi koolitada nii
kaua, kui jaksavad. Leida läkski edasi kommertsgümnaasiumisse1 ning paar aastat hiljem hakkas
reaalgümnaasiumis2 õppima Paul.
Laste koolitamine oli papale-mammale raske koorem. Papa võttis endale lisatöid juurde ja
mamma hakkas raha teenimiseks käima Lilienthali kirikut koristamas. Mamma tegi seda hea
meelega. Ta mäletas hästi, kui väga ta ise oli lapsena õppida tahtnud, ja kahetses siiani, et see ei
õnnestunud. Tema enda lastega ei tohtinud samamoodi minna!
Mamma ja papa lapsed õppisid koolis hästi. Mamma valvas rangelt, et nende kooliasjad
oleksid korras ning kooliriided terved ja puhtad. Kui järgmiseks päevaks oli palju üles antud, ei
nõudnud mamma lastelt isegi koduste toimetuste tegemist. „Teie ainult õppige!” käskis ta. „Küll
mina õiendan ise, mis tarvis.”
Mamma unistus läkski täide. Kõik ta viis last said gümnaasiumihariduse ja kaks neist lõpetasid hiljem ka ülikooli.
Tallinna linna tütarlaste kommertsgümnaasium alustas tööd 1911. aastal. Nõukogude ajal oli samas majas
merekool ja praegu asub seal Tallinna inglise kolledž.
2
Praeguse Tallinna reaalkooli eelkäija asutati 1881. aastal, koolimaja sai valmis 1884. aastal.
1
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