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aks meest tuliwad surnuaiale. Ühe haua juures, 
mille küngas wärskest mullast, jäiwad nad seisma, waa-
tasiwad haua pääle ja ohkasiwad. 

„Iumal, Issa pojuke. Püha ristike!" ütlesiwad 
siis mõlemad ja hakkasiwad kaewama. Töö läks ruttu 
edasi, fest nad ei teinud mitte uut hauda, waid kae
wasiwad wana lahti, kuhu hilja maetud. Kui töö poole 
pääle sai, küsis üks teiselt: 

„Kui palju sirakaid sa said ka selle eest, et ise ära 
matsime?" 

„Ei lugenud; aga palju ei olnud." 
„Mina sain wiiskümmend. Saab näha, kui kaua 

nad nüüd matmata peawad. Minul küll neile matu-
feraha maksta ei ole." 

„Vtinul ka mitte," kostis teine. „Tehku mis ta-
hawad.' Löögu seina pääle wõi kiriku ukse külge. — 
Aga mis nad sulle pihtimise pärast ütlesiwad! Mi -
nuie paniwad seda ka patuks, et ma olla naese ilma 
pihtimata lasknud ära surra. Teab seda nende Jumalat, 
mis ta kõik tahab. Mis ma wõisin teha, ega ma 
teda pihtida mõistnud." 



„Ei ma kuulnud pihtimise pärast sõnagi," rääkis 
teme. „Lapfe hinge ikka lubawad ilma pihinnata 
wälja minna. Ta ep mõista weel rääkida. Millas 
sa ka ise pihtimas käisid?" 

„Mina nende pihtimist tean," ümises küsitaw wastu 
ja wiskas mulda wälja. 

„Mina käisin kewadel fuure-reedi nädalal," fele-
tas küsija ise edasi. „Kes tohtis minemata jätta, slh-
wardati kirikus kõwaste, et need saada ära wannu-
tud, kes pihtima ei tulla ja pattusid üles ei tunnis-
tada. Nooma Paap lubada need kõik kuradile, kes ei 
pihtida. Läksin siis ikka ja rääkisin talle mis mõistsin." 

„Tont wõtku nende Nooma paabi ja pihtimise," 
pahandas teine, „rnina neist ei küsi. Ühe ainsa 
korra olen nende pihtilaua juures käinud, aga mis 
nad saiwad sest? Pooli asjugi ma ei rääkinud. 
Andeks andis siisgi. Rumal wäsitas. Parcni ma 
palun ikka meie wana jumalat; kui ta iga kord ka 
ei aita, aga ega ta minu käest ka nii palju ei nõua, 
nagll nende täitmata kotid. Küll neil meie pattude 
pääle silmad on, aga ise teewad põrgu tegusid. — Oh-
oh! Juba kirst paistab." 

„Iah, juba ta neil warsti käes," tähendas teine. 
„Wõtku siis ja lugegu ja õnnistagu kudas tahawad, 
kui ilma rahata seda oskawad. Aga see on sinu oma, 
ta on sünr. Vla katsun õrna enne wälja saada, mul 
pisikene." 

Jätame neid nende surnukirstusid kiskuma ja kuu-
laine lähemalt, kes nad on. Nad on kaks talumeest 
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Eestimaa Katoliku usu ajast. Üks nendest on oma naese, 
teine oma lapse ilma kirikliku õnnistamiseta maha 
matnud, osalt seepärast, et matuseraha maksmisest 
pääseda, osalt seepärast, et neil, nagu ka kõigel muul 
siit maa rahwal. Ristiusust Meel wäga wähe tundmist 
oli. Nende tegu on ülematele ilmsiks saanud ja nad 
Peawad oma surnud ise hauast iiles wõtma, et need 
siis preestri läbi kristlikul kombel wõiks maha mae
tud saada ja et paganlik wiis mitte ei wõiks julgust 
wõtta. 

Sarnast pagana wiisil matmist falajalt on meie maal 
Katoliku usu ajal mitmel pool ette tulnud, siis 
iseäranis rohkeste, kui fee ufk siin esimestes aastasa
dades oli. Saadi niisugustest matmistest teatust, siis 
wõeti surnud iilesse ja pidiwad nad preestri ehk munga 
läbi kiriklikult maetud saama. Tallinna Dominika-
neri kloostri mungad, kellede wastu kirikute waimuli
kud mehed, preestrid ja piiskopid wiha pidasiwad, 
kaebawad ühes kirjas aastast 1422 ordo,ueistri Sy-
wari Lander'ile selles asjas muu seas järgmist: Et 
kirikuid maal wähe oli, „siis olla palju lapsi ilma 
ristinrata pidanud surema ja ka abielu rikkujad ilma 
trööstita ja ilma pihtimata hauda minema. Kui wäe-
sed Eestlased oma preestritele wähe raha maksnud, siis 
olla seda sagedaste ette tulnud, et need mitte ei olla 
tulnud surejatele waenulist tröösti tooma. ' J a kui 
siis talurahwas oma surnud ilma preestrita maha 
matnud, siis olla preestrid, ehk küll ise süüdlased, need 
wälja kaewada ja kiriku ukse külge ehk muidu kuhugi 



seina külge ülesse panna lasknud, ja. Jumalale ja ini-
mestele jälestuseks, enne neid mitte matnud, kurn 
nende waesed omaksed seda raha ehk neid asju maks-
nud olnud, mis neilt nõutud/") — Sarnasel lool käi
siwad Domillikaneri kloostri mungad Tallilmast ise 
maad mööda ümber, nagu mujalgi Katoliku usu maa-
des, et inimesi pihtida, surnuid matta, rahwale pal-
weid ja usku õpetada jne, mille juures kirikute preest-
rid aga neid takistada püüdnud ja nende wastu wiha 
kandnud, sest fee munkade töö puutus nende kasude 
külgi. Enamiste käisiwad need rändaw-mungad jala, 
pisike altar seljas, arukordadel aga ka hobusega. 

Kui mehed surnukirstud hauast wälja saanud, nä-
giwad nad eemalt üle oru kedagi kalda rinnakut mööda 
tasakeste alla sõitma. Wankri pääl näitas üks fuur 
kast olema ja kasti otsas rist. Kasti ees istusiwad 
kaks isemoodi meest. 

Surnukaewajad waatasiwad ja tunnistasiwad. 
„Pea, Toots," ütles teine wiimaks, „need on Mus-

tad wennad!" 
„Iah, Mustad wennad jah!" imestles teine wastu. 

„3iüüd kiriku saksal pikk nina." 
Tulijad oliwad tõeste Mustad wennad, selgema 

nimega mungad Tallinna kloostrist. Neid kutsuti jut-
lustajateks munkadeks, mustadeks munkadeks ja mus-
tadeks wendadeks, nagu kõiki teisi dominikaneri ordo 

*) Nõnda kirjutab Gothard von Hansen oma selle asja 
kohalises raamatus ja tunnistawad feda ka mitmed wanad aja-
loo kirjutajad tõeks. 



munkasid. Sõna „mustad" tuli sellest, et nende pääl-
mine mantel must oli, kuna kirikute waimulikud me-
hed walget ülikonda kandsiwad. 

Mustad wennad oliwad juba alla orgu saanud. 
Siit oli waewaline hobusega üle saada. Org oli 
mäda ja ojasoonetus tema keskel sandi sillaga. Mõle-
milt poolt silda oli teekoht suurte kiwidega ja kändu-
dega täidetud. See oli küll kiriku-tee, aga siisgi nii 
sant. Ta wõis ka seda olla, sest kirikusse käidi siis 
jalgsi ja nõnda saadi ikka siit läbi. Muugad aga oliwad 
hobusega, seepärast nende lugu siin pahem. Neil juh-
tus silla pääl õnnetus. Hobune läks jalga pidi silla 
puude wahele ja nii õnnetumalt, et jalg nikastas. Wäe-
walt wedas ta wankri weel silla päält ära, selle kõr-
wale kiwidega täidetud kohta, aga siis mitte enam. 
Tema nikastatud jalg wääratas uueste ühe kännu 
juurikate wahele ja kui see wälja tuligi, oliwad rat-
tad oma korda suurte kiwide taha jäänud, kust waene 
loom haige jalaga neid enam järele tõmmata ei 
jaksanud. 

Mungad sundisiwad ja sundisiwad hobust, andsi-
wad ka keppi, aga ei tulnud sest ühtegi. 

Surnukaowajad waatasiwad haua ääres asja päält. 
„Mats, läheme appi!" ütles üks 
„Läheme, Toots!" kostis Mats. 
Nad läksiwad. 
„Tcre, wagad wennad!" ütlesiwad nad alla saa

des. „Nägime teil õnnetust olema, tulime appi." Nad 
lükkasiwad, tõmbasiwad, ei tahtnud aidata. Vtungad 



ise aitasiwad ta, aga wanker ei hakkanud weerema. 
„Wagad wennad," ütles Toots, „hüüdke ka Iee-

sukest. Paluge Maarja poole." 
Wagad wennad nõõtasiwad, sundisiwad, tõmba-

siwad, mehed lükkafiwad, hobune tõmbas ka ja juba 
aitas. Wanker hakkas üle kiwide weerema! Hobune aga 
lompas kõwaste. 

Kui nad kiwidest üle saanud tasasema tee pääle, tik-
kus Toots kohe hobuse jala kallale seda arstima. Ta mu-
sis ja muutsutas teda, õõrus ja wajutas ja ise luges: 

„Ieefus ja Peetrus käisid kahekesi kiriku teed. Nende 
eesli jalg nikastas ära. Jeesus ütles: Oot, oot! ma 
tahan mkastust aidata. Luu luu asemele, soon soone 
asemele. Aamen, aamen, aamen." 

Kui ta neid sõnu kolm kord üle lugenud, küsis ta 
munkadelt: 

„Kas on õige nõnda?" 
„Wäga õige," kostsiwad mungad. 
Toots arstis weel edasi: 
„Ieefus sõit silda mööda, mäkke mööda, jõkke 

mööda. Surnu mere randa mööda. Warsa jalga wa-
p erdelli, ruuna jalga raksatelli. Püha Peetrus, tule 
toes, astu abis, tee haige terwes, wsta walu ära. 
Sooned kokku jo sobigu, weri kokku jo wedagu, luu 
liha koperdagu. Aamen, aamen, aamen." 

Mungad kiitsiwad ka seda salmi õigeks. Toots 
luges ka teda kolm korda üle, kuna ta ise ikka jalga 
seadis ja õõrus. Kõige wiimaks luges ta Issa meie 
palwe, aga tagurpidi, lõpu otsast ette poole, ja siis 
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ühe korra õiget wiisi. Sellega pidi nikastanud jalg 
õiget wiisi jälle tagasi minema. 

Praegu küll ei olnud see weel sündinud, sest fui 
hobune minema aeti, lonkas ta ikka. Aga aegapidi 
wõis küll lonkamine lõppeda. 

Kaldast ülesse saades rääkisiwad Toots ja Mats, 
mis lugu neil surnutega olla, ja palusiwad munka-
nd neid matina tulla. Need läksiwad tõrkumata, lu-
gesiwad suruute pääle oma ladina salmisid, piscr-
dafiwad neid oma pühitsetud weega jne. Lõpeks and
siwad nad mõlemile meestele tähed, et nende surnud 
õige õndsaks, tegewa usu seaduje järele olla maetud 
ja et nad neid jälle wõida hauda paima. Kui neid 
selle asja pärast weel peaks tülitada lähetama, siis 
tulla neil munkade tähte näidata. 

Mehed oliwad rõõmsad. Iseäranis arutas oli neile 
fee, et matjad raha ei küsinud. Kohe paniwad nad 
surnud nende rahupaika tagasi ja hakkasiwad hauda 
kiuni aja,na. Seniks läksiwad nmngad kiriku juure 
Preestrile ütlema, et nad need ja need surnud olla ära 
matnud. Wististe ei üteldud sääl neile selle eest hääd 
sõna, sest mehed haua juures kuulsiwad kiriku poolt 
kui fajatawaid hääli. 

Kui mungad hobuse juure tagasi tulnud, palus 
Toots ueid ka oma kodn tulla. Tema naene olla sääl 
raske haige ja igatseda pihtijat. Mungad läksiwad 
sinnagi hää meelega ja natukese ajaga oli see tee 
käidud. Tootsi elukoht oli kiriku lähidal. 

Mustad wennad wõtsiwad oma pihtitooli ja kan-
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netawa altari rataste päält maha, wiisiwad sisse ja 
seadsiwad korralikult üles. Siin oli haige maas ja 
oigas; weike tiitarlaps istus ta ees ja waatas kur-
walt ta pääle. Mungad saatsiwad kõik siit wälja, ka 
lapsukesegi, kes umbes kuue seitsme aastane wõis olla; 
sest pattude tunnistamist ei tohi keegi muu kuulda 
kui see, kellele neid tunnistatakse. 

Haigel pidi wististe palju pattusid tunnistada 
olema, sest umbes tund aega läks ära, enne kui mun-
gad teisi jälle sisse tulla lubasiwad. Hulk paksu pa-
berit oli ülcstunnistatud pattusid täis kirjutatud. 
Munk keeras paberi kokku, pani oma kloostri pitse-
riga kinni ja ütles Tootsile: 

„Püha neitsi Maarja saab tema eest paluma ja 
Jumal saab kuulma. Ta on kahetsewa, rusutud sü-
damega oma patud üles tunnistanud ja ma olen te-
male andeks andmist kuulutanud. Nüüd anname temale 
ka altari sakramcnti. Ta hiug ou waewatud ja tahab 
kinnitust. Kurat on tema juures wägew olnud, aga 
Jumala Ema püha neitsi palwe on wägewam." 

„Kurat taganegu ära üle üheksa soo, üle üheksa 
järwe," ütles Toots. 

Nüüd taheti haigele püha ohtu söömaaega anda; 
aga ei olnud wõimalik. Ta oli ennast pihtimise all 
palju wäsitanud ja wist ka äritanud, mispärast siis 
nüüd tema walu ja nõrkus wäga suureks läks. Ta 
oigas kangeste ja näitas iseäralikult rahutu olema. 

Mungadpalusiwad ja ohkasiwad, aga ladina keeles. 
Toots, haige naese mees, palus ja luges oma 
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keeles: „Mma arsti, mina sobi, Jumal appi, Jeesus 
appi, Maarjate walu wõtma! Arsti käsi, risti wesi, 
piiha ristikene! Awitage, awitage! Kutske kuri lauge-
elle, matke haigus aia taha, wiige walu waarikusfe. 
Issa meie, kes sa oled taewas." 

Haige oigas edasi. Walu ei wähenenud. Toots 
heitis tema üle sõrmega ristisid ja käskis: 

„Hüüa ikka Jesukesta, hõika Maarjada aitama!" 
Siis pooris ta munkade poole ja ütles: „ Iah , kurja 

wägi on suu» tema juures. Ehk on saksa wiha ka weel 
selle juures. Kas ta ise ei rääkinud'̂  Mis ta pihtis ka?" 

Kui mungad midagi ei kostnud, hakas ta jälle edasi 

lugema: 
„Mine ära, hõel, mine ära, foril Mine mööda 

maad metsa sisse, näri haawa, näri haawapuud, wiska 
wiha wahtra sisse, heida armu, heida armu! Püha 
Peetrus, Mateus, Markus! Awe*) Maarja, sania 
Vtaarja! Jumala ristike ette, Iunmla ristike taha. 
Jumala ristike maast taiwa! Aamen, aamen, aamen." 

haige näitas waiksemaks jääma. Meele äritus, 
mis pihtimisega tõusnnd, jäi tagasi. 3lüüd ruttasi-
wad mungad altari sakramendiga. 3lad paniwad sak-
ramendi ande segatud oletus altari pääle, õn-
nistasiwad seda ja andsiwad haigele. Katoliku usu 
maades ei anta altari sakramendi wiina ja leiba nutte 
lahus, waid segatult ja nimelt selles mõttes nõnda, et ihu 
ja weri, mida siin ustakse, ikka ühendatud loos on. 

*) Ave ja Saueta on Ladina sõnad — õnnistatud, püha, 
ja nendega algawad taks Katoliku usu igapäewast palwet, Ave 
Italia, ja Saueta Maria. 



Haige jäi weel waiksemaks. Tal näitas kergem 
olema. Tema mees arwas seda ka enese palwe wäest 
tulnud olema ja luges siis weel ühe lugemise -haige 
pääle. Ühtlasi tahtis ta sellega wagadele wendadele 
näidata, kui palju pallveid tema mõistab ja kui 
auus ristiinimene ta on. Ta oli ara loomuga mehike, 
ülemate wastu ikka hää tahtmise ja allaheitliku mee-
lega, selle eest aga ka himukas enese kohta rahulole-
mist ja kütust kuulma. 

Haige jäi magama. 

„Aitäh Maarjale! aitäh Jeesukesele!" ütles Toots. 
„Las ta inagab. Kilri on wõidetnd. Ta ou temast 
eemale põgenenud. Ei minu lugemised üksi wõinud 
seda wäärt mõjuda. Olge terwed, kallid wennad, 
tulemast! Waatage waua hõclust, kudas ta teda wäe-
wama hakas, kui teie siia tulite ja üksi sees olite. 
Nüüd ma näen, kudas ta teile ja pühale ristile wastu 
sõitleb. Aga ei jaksa. Pidi põgenema." 

Ta waatas haige pääle: „Kui waikselt ta nüüd ma-
gab. Neitsi Maarja ise warjab teda. Küll ta nüüd 
paremaks saab kui ta magada wõib. Ta on mui« 
du* wäga hää inimene, ilus ristiiuimene, aga — 
noh, wagad wennad teawad ise parem. Ruula iVa pihtis 
teile. Mis ta pihtis ka oma nooremast ajast, kui ta 
weel minu naene ei olnud?" 

Mustad wennad waatasiwad tõsiduse ja waikimisega 
küsija pääle. Sellest tundis Toots, et tema küsinnst 
talle pahaks pannakse. Pihtimine peab igawesti sala 
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olema. Kes õige ristiinimene tohib selle katte war-
jule waadata tahta. Toots tundis Hinto seda ja ei 
küsinud enam. Et ta ennast arwas wendasid pahan-
danud olema, siis hakkas ta uueste usulikuist asjust 
rääkima, et o,ua kristlist wäärtust wagadele kloostri-
wendadele selgemalt nähtawaks teha. „Ma teau weel 
palju lugemisi ja palweid mitmesuguste haiguste ja 
nõiduste wastu," ütles ta. „Ia Issa meie palwe 
oli mul juba siis pääs, kui ina kahekümne aastane 
noormees olin. Meie wallas teati ma weel ühe mehe, 
kes Issa meiet oskab. See on Waarumatsi tzannus. 
Aga tagurpidi lugeda ta jeda ei oska. Siis loeb ka 
weel tzaunuse naene mm wallas Issa meiet ja minu 
Ruula ka. Pihtile ei taha meie walla rahwas ka 
patju minna. Ma käisin Lihawõtte pühade ecsnädalal 
ja aasta pärast tahan jälle minna. Pihtiks ennast nüüdgi 
wagadele wendadele, aga ei tea suurt asja weel hinge 
taga olema. Sügise poole, kni enam teol käimist, 
siis juhtub cnam patu asju ette tulcina." 

„Aga kas teie rahwas Jumala wiha ei karda, 
kui nad nii wisad on pihul käima?" küsisiwad mustad 
kloostriwennad. „Paawst Innocenz kolmas kinnitas 
juba 1215 aastal, et iga täis kaswanud inimene wande-
alla langeb ja meie kirikust wälja heidetakse, kes mitte 
wähemalt üks kord aastas pihtima ei tule." 

„Meie rahwas on waene," kostis Toots, „ja preest-
rid nõuawad pihtimise eest palju raha. Ka palub 
meie rahwas oma wanu jumalaid. Nad arwawad, 
et Risti usu Jumal parem ei ollagi ja enam kedagi 
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ci aidata, kui meie pagana aja jumalad. Aga ega mina 
nõnda mõtle." 

Kloostriwendade palge pääle tõusis põlastus, kui 
kuulsiwad, kudas rahwas Jumala kohta mõtelda ja et 
pagana jumalate poole palutawat. 

„AH mis ilusad kõlawad Maarja palwed teie pu-
has keeles," rääkis Toots, munkade wastu hää olla 
püüdes. „JDH kui teie ka nullle neid wõiksite õpetada 
selles keeles!" 

Teine munk luges: 
„Ave Maria, plena gratia, dorninus tecurn, beue-

dicte tu in nmlieribus." 
Toots katsus järele painutada, aga ei läinud. „@imu 

keel kanna," wabandas ta ja soowis teist palwet ütelda 
Munk ütles ka selle. 

„Sancta Maria, dei genitricx, ora pro podis vec-
catoribus." 

Toots kangutas ka selle kallal oma keelt, aga pa-
remat ühtegi. 

„ütle neid oma keeles," käskis munk. 
^Terwitatud Maria, täis armu; Issand olgu fi-

nuga, sa õnnistatud naeste seas!" luges Toots 
wormal. 

„Teine," käskis munk. Toots luges niisama. 
„Püha Ntaria, Jumala sünnitaja, palu meie pa-

tuste eest!" 
„Õiged mõlemad," tähendas munk, „aga õpeta 

neid ka teistele ja oma weikefele tütrele." Ise waa-
tas ta teraselt lapsukese pääle, kes kurwal näol haige 
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ema wiletsa sängi ees istus. „Mis armas laps! Sa 
pead teda hästi kaswatama. Temast peaks Mana 
öde, nonn,kaswatatama. Kas sa ei taha teda Tal-
linna nonnekloostrisse anda?" 

,Mis mina tean, kallis, auulik wend," waban-
das Toots. „Ristiifa ise olla itta lubanud tema eest 
hoolitseda, eks saab näha, mis ta teeb. Minust küll 
saa ühtegi. Ma ep tohi nweldagi niisuguste asjade 
Pääle. 

„2lh ristiisa olla lubanud?" küsis munk teraselt, 
aga tasa ja ise waatas haige poole. Ta tahtis tä-
hele panna, kas see wahest unest üles pole ärkanud. 
„Sa tunned tema ristiisa?" 

„Miks ep tunne," kostis Toots, „olin paari aasta 
eest ise tema juures wahimeheks ja Ruuta oli lamba-
tüdrukuks. 

„Armastas ta ka oma ristilast?" 
,Mis mina waene, kallid herrad wennad, sellest 

tean ütelda. ®mmaU ikka pidas, kui teist oma rahwa 
lapsi. Ega ta laita saks ole, mõnikord aga äkilise 
meelega." 

„Kas tal muid Niisugusid ristilapsi weel peaks 

olema?" 
„Eks ikka ole." 
„Enesel on tal ka wist lapsi?" 
„On ikka." 
„Kui palju!" 
„Ufc poeg." 
„Käib ta ka kirikus?" 



,Ms ikka käi." 
„Kudas su kena lapsukese uimi on? 
,Meie kutsume Madliks, aga mõisas taheti teist 

Madalleenaks kutsuda. Minu arust oleks fee kui sõi-
mummi. Eks igaüks näe muidugi, et ta madal ja 
weike on, ta jo alles noor. Meie hüümne ikka Mad-
liks. Madlike, tule siia, anna sakste käele fuud." 

Madlike tuli ja andis. Mõlemad mungad waa
tasiwad teraselt ta silnm. Neile näitas Vtadlike ise-
äranis armas olema. Nad ei raatsinud pilku ta 
Päält ära pöörata. „Wõi niisugune laps," ütles 
teine kloostriwcnd. „Ia, ja, armas laps, sinul peak-
siwad ilusamad päewad ees olema, kui selles majas 
neid leida on. Püha neitsi wõtku sind oma hoole 
alla." 

„ Iah " ütles Madlike, „püha neitsi tahab mind 
hoida. Ma nägin eile ööse unes, ta tuli meile ja 
andis emale rohtu ja mulle andis ilusa, ilusa risti. 
Kas eit saab terweks?" 

„ Iah , püha neitsi saab teda aitania ja tenia terweks 
tegema," kostis munk. 

Siis keeras ta jutu jälle rahwa ufuliku elu pääle 
ja päris, kas tulla siin rahwa seas ka laulataniata 
abielust palju ette, kas laulatamise asemel weel naisi 
rööwitawat, kas lapsi ristimata jäetawat, kas pagana 
jumalatele weel ohwrist toodawat, kas kirikutes ja 
surnltaedadel pärast matukseid, ka weel sööma- ja joo-
mapidustd peetawat jne. Toots kostis nende kõikide 
küsimiste pääle jah. Küll ei olla keegi neist pattudest 
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enam üleüldiselt moodus, aga ette neid tulla, mõnda õige 
rohkeste. Tema, Toots, ise teada wanemaid, kes alla 
ja üle kümne aastasid lapsi olla wana Pag aua wiisi 
järele metsa maha matnud ja mõned neist lastest ol-
nud ka ristimata. Niisama teada teiua mchi, kes 
enestele wanal wiisil naese olla warastanud ja nen-
dega ilma preestri lugemiseta elada, ja weel" teisi mehi, 
kes eneste naesed olla ära wahetanud, nagu wauast 
wahel tehtud. Ohwrist wüdawat wanadele jumalatele 
weel igal pool ja Risti usu Jumalat põlatawat. 

Mungad raputafiwad pääd ja ütlesiwad: „See on 
kangekaelne rahwas. Ligi tuhat wiissada aastat on 
Issanda Jeesuse sündimisest mööda ja weel sün
niwad siin püha Maarja maal niisugused pagana teod. 
Kangekaelne 'rahwas!" 

Siis nõudsiwad nad Tootsi käest selgemalt järele, 
kes ja kus need inimesed olla ja elada, kelledest Toots 
tähendatud pagana tegusid teada. Toots juhatas neile 
Niisugusid suure hulga. 

„Aga kudas elab teie paater?" küsisiwad nad siis 
talumehelt edasi. „Kas ta Peaks auusa elukombega 
mees oleuta?" 

„Meie kirikusakfa arwate teie? Oi, sihukest ei ole euue 
siin kiriku pääl weel nähtud. Igaüks teab teniast paha 
rääkida." 

„Ega ta majas naesterahwaa ei ela?" 
%oot$ mühatas. „Noh, kus neid siis weel elab, 

kui mitte sääl. Tal on lapsigi." 
„Kus ta kaswatab onrn lapsi?" 
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„Mis mina tean," ütles Toots wabandlikult. „Vt0-
ned on ta enese juures kodus." 

„Ta enese juures kodus!" imestasiwad mungad. 
^Koguduse silma all!" 

„Iah, koguduse silma all," tõendas Toots. „Tema 
enese lapsed. Igaüks teab." 

Munkade imestus ja põlastus oli suur. „OH kui 
häbemataks on sinu karja kaitsejad saanud. Issand! 
Kõige rojasemal wiisil teewad nad sinu seadmiste wastu. 
Kas nõnda õpetab ta eluga oma kogudust? Kas ta 
ei tea pääpiiskopi kanget keeldu, et paatrite majas 
naesterahwast olla ei tohi, olgu siis mõni nende ea-
line lühidalt sugulane? Lahti peab ta saama ametist 
ja ta lapsed kiriku pärisorjadeks surmani. Kui piis-
kopp Tallinnas meie taebdust ei kuule, pääpiiskopp Riias 
faab seda kuulma." 

Munk oli üritusest punane ja ei pannud seepärast 
tähelegi, et siin sünnis ei olnud waimulikust mehest 
nõnda rääkida, sest selle seisuse liige oli ta jo ise ka. 
Nüüd tuli tal wähemalt fee meelde, et haige uni tema 
kõne läbi wõiks rikutud saada ja ta hakas tasasemalt 
rääkima. Ta kirjutas Tootsi suust mitu inimest üles, 
kes kiriku paatri elu olu pidada tundma, kirjutas ka 
tema laste nimest ja nende emade nimest ja tõotas 
asja kõrgemate kiriku ülemate ette wiia. Enne lubas 
ta ka weel teisi asjaloo tundjaid kuulatada, keda Toots 
nimetanud. 

Nüüd pakkus Toots oma külalistele süüa. Need 
wõtsiwad seda wastu ja muud nad oma pihtimise eest 
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ka ei soowinud. &ui nad söönud, andsiwad Tootsile 
pihtitähekese, et nad tema naist Ruutat pihtinud, kraa-
misiwad siis oma asjad wankri puale ja hakkasiwad 
minema. Ära minnes ütlesiwad Tootsile: 

„Aga kui Jumal peaks sinu naese ära kutsuma, 
hoia et sa teda pagana wiisil ei mata, nagu seekord 
lapse olid matnud." 

„<£i, ei," tõendas Toots, „teda ma nõnda matta 
ei laha. Mis ristiinimene ma oleksin, kui oma naest 
nõnda matta tahaksin." 

Mustad wennad läksiwad surnuaia poole jälle ta-
gasi, ct säält niööda lähemasse külasse minna ja sääl 
jutlusi pidada ja pihtimist toimetada, nagu nende amet 
oli. Ka tahtsiwad nad sääl inõnba nendest üles ot-
sida, kelledest nad Tootsi läbi paganlikka asju kuulda 
saanud, et neid õpetada ja noomida. Aga nad ei 
saanud mitte õnnelikult sinna külasse. Kui nad kiri-
kumõisast mööda läksiwad, tuli salk inimesi säält wälja 
ja hakkasiwad munkasid sajatama ja sõimama. Wii
maks wiskasiwad nad nende wankri ümber, altari jaod 
läksiwad kõik maha. Mungad mõistsiwad küll, kust fee 
oli. Kiriku preester oli fajatajad saatnud ja nad üles 
kihutanud. Pahanduse ja häbiga läksiwad nad edasi, 
kui oma asjad oliwad üles korjanud. 

Tükk aega pärast munkade äraminemist ärkas haige 
üles. Ta oli kaua maganud. Nüüd tundis ta enese 
sugu kergema olema. „OH Jumal, kudas need mind 
oma küsimiste ja ufutamistega waewasiwad," ütles 
ta. „Ara tahtsiwad hinge wõtta. Ei jäta ega jäta. 
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Oh Jeesuke, Maarjate, awitage ise! Ei neist piinaja-
test saa midagi." 

Jixa ütle, Ruutake, santi sõna," waigistas Toots. 
„Suured asjad abimehed nad küll ci näita olema; 
ci saanud oma hobuse jala nikastusegi wastu ohtu. 
Aga las neid Iunml näha. Ma hakkan nüüd ka ar-
wama, et nende lugemisest üksi ühtegi ei tule. Miks 
jäid sa raskemaks, kni nad üksi sinu juures sees olU 
Wao sind pihtimas ja mina wäljas pidin ootama? 
Aga kni ma sisse sain ja ise ka sinu pääle lugeina 
hakkasin, siis sai sinuga paremaks. Nuutake, ma ta-
han ikka sirni eest lugeda ja paluda." 

Haige jäi uueste magama. Toots wõttis aega 
ja luges tema juures oma lugemisi ja Issa ifreiet ja 
ka esimest ja teist käsku. Vteid kahte ta mõistis kah. 

Silrm ei tulnud. Haige sai aega mööda terweks. 
Tootsil oli sellest hää meel ja ta hakkas kindlamaste 
munkade ja iseenese lugemiste terwekstegcmise wäe 
pääle uskuma. 

. Toots oli 5iöõlukaela talus peremeheks, aga alles 
teist aastat. Endine peremees oli ühe kardetawa asja 
pärast kõige naese lastega' siit ära põgcncnnd, üle 
mere Soome läinud. Mõisa härra oli siis enda se-
nise wahimehe Tootsi wastu nii lahke olnud ja tema 
siia peremeheks pannud, aina oma enese kraami ja 
loomadega; sest Tootsil ei olnud midagi. 

Aga Tootsist ei saanud õiget peremeest. Ta abe-
les oma isemoodi loomuga siia ja sinna, ja õiget asja 



ei olnud temast kusgil, olgu küll, et ta ennast ise öi-
geks ristiinimiscks kiitis. Tema käest ei saanud igas 
asjas piiskopp oma kümnest ega niõis õigeste oma 
maksust, Sellest tuli, et härra lähemal kewadel 
tenia koha päält mõisa wahimehe ametisse Mugalasfe 
jälle tagasi wõttis; sest selles ametis oli ta hoolas 
ja kräbe olnud. Seda oli ta ka nüüd nnel puhul 
siin jälle, midagi ei jäänud temast nägemata, mis 
tema ametisse puutus. 

Tootsi naene Truuta tallitas Mugala inõisas karja, 
puhastas lossi õue, tegi rohuaias seda ja teist tööd 
jne, nagu kõik teised mõisa orjad ja tecndrid. Tema 
oleks küll parein Kõõlukaelale perenaeseks jäänud, kui 
mõisas orjaks olnud, aga see ei olnud tema teha. 

Rõõmus aga oli weike Ältadlike, et ta mõisasse 
tagasi saanud. Ta uskus, et ta siin jälle ristiisa 
käest ilusaid riideid ja asju kingituseks saab, nagu 
ta enne saamid, ja et ta oina endise tutwa, Edgar-
diga, siin ka jälle mängida tohid. Ta oli õigeste us-
kunud. Tema ristiisa, mõisa omanik von Nottendorp, 
leidis tema selle kahe aastaga, mis ta wallas olnud, 
weel ilusamaks lapseks kaswanud olema. Tal oli ar-
mäs tema pääle waadata, ja pea oli ta temale ka 
uued ilusad riided kinkinnd. Ka andis ta oma pojale 
Edgardile, kes ta. ainuke laps oli, luba, et ta jälle 
wahel Madliga seltsida ja mängida wõida, kni ka 
mitte iga tahes ja ilma ette antud piirideta. Selle 
loa üle oliwad mõlemad lapsed rõõmsad, iseäranis 
Edgard, sest temal ei olnud muud mänguseltsilist, kuna 
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Madli! neid küll oli. Ka näitas poisikene Edgard nii-
suguse iseäralise loomu ja waimuga olema, et tema 
isa maja toredas elus ja ilus enesele küllalt armast 
lõbu ei leidnud. Tema meel ja mõte taldufiwad to-
sisemata asjade ja lihtsuse poole. Madli, kes temast 
paar aastat noorem, oli küll enam elawama loomuga, 
aga siisgi sündisiwad nad mängides armsaste kokku. 
Suurelt osalt pidi see ka sellest tulema, et Madli, tui 
ta enne siin elanud, Edgnrdiga seltsides juba ka wii-
fakanmt olekut oli õppinud. Oli jo neil nende män-
gude juures Edgardi õpetaja ja järelwaataja ikka juu-
res, kelle juhaürfi siis ka Madlikene kuulis ja tähele 
pani, mis pääle ta wäga terane oli. 

Aga Nottcndorpi lahkus oma ristitütre wastu läks 
weel suuremaks. Ta astus ühel päewal wahimehe 
juure ja ütles: 

„Kuule, Toots, ful on kena tütar, tõeste teua." 
„Mis nuua tean, pai härra," wastas see kõige 

alandlikumalt. 

„Ma rõõmustan oma ristitütre üle, ja tahan, ta 
peab hästi kaswatatud saama. Ta peab ka kooli 
saama." 

„Kui härra käsib, siis peab see küll sündima," 
ütles Toots, „aaa ega mina seda wõi; mina pole 
midagi. Mina ise olen härra ja minu hing ja meie 
Madukene kah." 

„Mina tean seda," ütles härra, „aga sina pead 
seda hääks pidama ja selle eest ttlmlm ori olema, kui 
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mina sinu Madli kooli panen. Minu ristilaps peab 
hästi kaswatatud saama." 

„ Iah , jah, kallis härra, ma kiidan härrat wäga 
palju, härra teeb kõik hästi, ja ma tahan kallile här-
rale ikka truu olla ja ikka kõik teha, mis härra tahab." 

Toots oli rõõmus. Kui ta mahti sai, läks ta 
ruttu lodu ja ütles: „Kas tead, Ruula, meie Mad-
like saab nüüd küll weel ilusamad riided. Härra paneb 
tema kogilni kooli. Küll ta kiitis teda ilusaks." 

Madlikefe ema oleks kui jumestanud. Wist oli fee 
rõõmu jumestus. Siis jäi ta mõttesse. Pea waa
tas ta enda noorema tütrekese pääle ja ütles: „Aga 
sinule ei anna küll keegi ilusaid riideid, waeneke!" 

Juba lähemal päewal oli Madli koolis. Rüütel, 
Rottentorp oli oma mõisa pääle weikese kooli asuta-
nud, kus ta enda paronate teendrite ja orjade lapsi 
natukene õpetada laskis. Pää öpiasjad oliwad muidugi 
tähtsamad kiriku palwed Awe Maria, Sancta Maria, 
Issa meie, kümme käsku ja mõned ufuõpetufed. Kes 
terasemad ja härrale muidu enam meele järele oliwad, 
need lasti kauem aega koolis käia ja neile õpetati ka 
kirjutust. Saksa keelt jne. Trükitud raamatu õppimist 
weel ei olnud, sest trükikunst, mis alles hilja Saksa 
maal leitud, ei olnud weel siia ulatanud. Õpetamine 
sündis muidugi enamiste Saksa keeles. Koolitajaks 
oli üks nõnda nimetatud „kirikuori," kelle Rottendorp 
lähema kiriku juurest siia kooliametisse oli kutsunud. 
Ta oli selle aja järele kaunis kena koolitaja ning 
muidu ka hää inimene. Kirikuorjadeks kutsuti sel ajal 



neid inimesi, kes kiriku preestrite läbi oliwad fimdrnuD, 
ja nad oliwad ka tSestc kiriku orjad. Pääpiiskopp 
Henning Riias oli Riia kiriku kontsili pää! 1438 aas-
tal seäduse teinud ja selles muu seas ka seda kinnita-
nud, „et lapsed, kes preestri te läbi sündinud, ja ka nende 
emad, surinani peawad pärisorjadeks tehtama ja ig'a-
wefeks ajaks selle kiriku teeuistuscsse jääma, kus nende 
ifa preestriks oli wõi on." Sarnased kölwatumad 
preestrid ise pidiwad ametist ära heidetud faaiua. Seda 
seadust oli pääpiiskopp seepärast tarwiliseks arwanud 
anda, et tenia Walitsuse all seiswatel paatritel tihti 
lapsi oli, kuna Katoliku usu waimulikud mehed ometi 
abielusse astuua ei tohi. Iga l tarwilikul korral ei 
saanud see seadus tull mitte täidetud, aga üsna ilma 
mõjuta ci jäänud tema ka. Wäheinalt mõnede 
eksimiste kohta sai ta ta täidetud, ja nütined temas 
tähendatnd lapsed ja nende emad kirikute pärisorjadeks 
kinnitatud. Niisugune kirikuori, preestri laps, oli ka 
fee mees, kes Nottendorpi mõisas, Mugalas, koolmeist-
riks oli. Säält kihelkonna kiriku juures oli sarnasid 
orjasid rohkeste, nii et neid sinna liiaks oli, ja sarnasel 
lool wõidi neid iseäraliste tinguniste all ka mujale 
teenistusesse paima, mis siis ka siin sündinud. 

Madli õppis selle kirikuorja juures wäga usinaste. 
Tema terawat mõistust ja rutulist edasi-faamist pandi 
imeks. Seda enam tundis temast ta ristiisa Rotten-
dorp röõinu ja laskis teda, kui kirikuorja kooliteadus 
tema kohta lõppema hakas, ka o*» poja kaswataja 
läbi wahel õpetada. Seega puutus Madli weel enam 
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Edgardiga kokku ja wõis temaga wabamalt mängida 
fui enne. Sest nüüd oli ta osalt kiti Edgardi tooli--
õde, kombetcs ka enam haritud ja inigufates riietes, 
mispärast siis Nottendorp nende mängimisele ja seltsi-
misele enam wabadust lubas. 

Nii oli weikese Madli elu siin kõigiti õnnelik. Ta 
ei tundnudgi, et ta orjalaps oli. Ta ristiisa laskis 
talle koolis süüagi auda, mis mmduai parem oli kui 
wanemate wcsine leem. Ronda läksiwad mööda mitu 
aastat. Madli oli juba neljateistkümne aastaseks saa-
nud ja igal aastal koolis käinud, kui ka mitte ikka 
päewast päewani. Aga siis tuli tema õnnele äkiline 
lõpp. Rüütel Nottendorp hakkas märkama, et tema 
poja tundmused losfiwahi tütre wastu wististe mitte 
enam ainult lapselikust söbrusest juhitud ei ole, waid 
wist ka misgifugust teisest kindlamast tundmusest. Ed-
gard ei olnud ka enam wäga laps, waid juba sugu 
üle kuueteistkümne aasta. Nii wõis iseäralisi tund-
musi tema südames küll juba tõusnud olla, seda hõlp-
samalt, et ta pehme, luulelise loomuga ja osalt unis-
tawa hingega oli. Oliwad need tundmused aga wa-
himehe Madli kohta, siis oli see isa teadmise järele 
wäga taxbttaiv, nimelt seepärast, et tema Edgard wa-
Ustest wiisidest palju lugu pidada ei mõistnud ja oma 
isemoodi meele järele käia armastas. Ifa arwas siin 
siis kohe lahutust teha, muidu wõis Edgardi sugusega 
asi wäga pahaks minna. Tuluke pidi kustutatud saama 
kui ta weike on, suureks saades arwas Nottendorp tema 
kustutamise raske olema; sest ta tundis oma lapse loomu. 
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Seda oli ta ka selgeste wälja saanud, et tema Edgardi 
iseäralised tundmused kellegi muu kohta ei käi kui wa-
himehe Madli kohta. Wälised seisuse waheseinad, olgu 
küll tugewad ja kõrged, ei olnud siin seda seespidist 
hingesarnadust, mis Looja ehitanud, wististe mitte lõh? 
kuda jõudnud. 

Ühel päewal kutsus von Rottendorp wahimehe ette 
ja ütles: 

„Toots, sa ei ole enam minu oma. Ma olen 
sind uue peremehe omaks andnud. Täna lähed mi-
nema." 

Toots kumardas alandlikult ja ütles: „Paluksin 
ka oma naist ja last minuga temale ühes anda. Meie 
ei tahaks mitte lahkuda ja ma olen härrat ikka hästi 
orjanud." 

„Kõik, kõik olen ma teid ära andnud, kõik lähete 
tükis," kostis härra. 

„Aga kudas härra ristilapsega jääb? Kas tema 
kah?" 

„Iah, tema kah!" 
^Jeesuke olgu härraga, Jeesuke meiega," ütles 

Toots, — „tea kuhu siis saame wõi kes meie uus 
härra on." 

Selsamal päewal pidi Toots oma perekonnaga 
Mugulast lahkuma. Mineku pääl läks Madli oma 
ristiisal weel jumalaga jätma ja tänama. 

„Tänan teid wäga, kallis härra ja ristiisa!" ütles 
ta ja hääl wärises enesel liigutuse pärast. „Ma olen 
waene halb laps, aga teie olete mind nii hästi kas-
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walanud, katnud ja koolitanud. Tänan südamest selle 
kalli armu eest!" 

Ta wõttis härra käe ja andis sellele suud. Tema 
ilusad selged silmad oliwad niiskeks löönud, ta süda 
tundis tänu kõrwal ka haledust, et siit pidi lahkuma, 
kus ta nii wäga õnnelik olla wõinud. Ta ei oleks 
sellest käest lahti lasta tahtnudgi. 

Rottentorp rääkis temaga paar sõna ja kinkis 
talle ühe trükitud Uue Testamendi, mis paar aastat 
waremalt Saksamaal oli trükitud. Madli oli siin 
koolis wiimsel aastal küll pisikest usulitu sisuga raa-
matut trükikirjaga näinud, aga Testamenti seni ajani 
ainult kirjutatud kirjaga. Seepärast oli ta selle 
kingituse üle wäga rõõmus ja ei teadnud, kudas kinkijat 
tänada. „Lafe olla, armas laps," ütles see. „Sa 
wõid seda raamatut lugeda ja saad temast armsaid 
asju leidina, aga hoia teda hästi, et teised teda lu-
geda ei saa, kes ehk seda oskasiwad. Sa tead, et rah-
wale on pühakiri keelatud. Aga ole sa ikka hää laps." 

Selle pääle jättis Madli ka Edgardi jumalaga, 
mille juures neile mõlemile pisarad palgele weeresiwad. 
Madli hakkas nuttes minema. Tema haleduse ja ing-
liwiisilise oleku läbi sai ka tema ristiisa süda liigu-
tatud. „Ara nuta!" ütles ta temale järele. „Uues 
kodus saab sul wäga hää olema. Ma olen teie uue 
peremehega sinu pärast rääkinud." 

Lapsuke keeras usaldusega üinber ja küsis: „Kes 
on meie uus härra? Kuhu wiiakse meid?" 

„Teie lähete Aatla härrale; ta on wäga hää härra," 
kostis Rottcndorp lahkeste. 
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„AH, Aatla, fee mõis ei olla siit wist mitte kaugel," 
ütles laps lahkenmlt ja läks. 

Nottendorp keeras oma enese tuppa, paui ilkse finni 
ja istus. Ta uäitas iseeneses rahutu olema. Tüki 
aja pärast liikusiwad tema huuled tasaste: „Kallis, 
kallis laps. Kes oleks wõinud arwata. Kui armas 
on.ta mu südamele! Ma oleks ta kõige paremaste 
üles kaswatanud ja koolitauud, aga mis ma wõin pa-
rata. — Oh et niisugune ometi päris mu oma tütar 
wõiks olla!" 

Kui Madli härra juurest tagasi tuli, rouis tema 
pisike õeke juba rattile. Ema küsis Madli käest: „Mis 
ristiisa ütles ka?" 

„Ta ütles," kostis laps, „n:eid wiitawat Aatla 
härrale ja Aatla härra olla ka hää härra." 

„Seda praegu küüdimees ütles juba," rääkis isa 
„et ta meid Aatlassewiia, — ükskõik, kuhu wiiakse." 

Nad istusiwad pääle. 
„Aatla ei ole kaugel, isa, kas ei ole?" küsis Madli 

Mugala õuest wälja minnes. „Ma mõtlen, ma saan 
Weel ristiisa näha. Ah, Rottendorp on wäga hää 
ristiisa." 

„Aa Jumal, tütreke!" õhkas ema ja kuiwalas silmi. 
„Ei sinu jalad küll enam Mugalasse saa. Kes hoo-
lib meie sugustest! Eks ole küllalt sedagi armu, mis 
sa temalt juba saanud." 

„Ära kurwasta, ema," ütles Madli nende sõnade 
pääle. „Von Rottendorp on jo minule wäga hää 
ristiisa olnud. Aatla härra on wististi ka niisama 
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hää. Ta oli eile siin ja rääkis minuga wäga lahkeste. 
„©iin oli?" küsisiwad ema ja isa. „Eile? Oli 

siis küll seesama, kes ka meie juures käis ja korra meie 
Pääle waatas." 

„Nujah!" kinnitas naesterahwas üksi weel juure. 
„Eks tal olnud ka tarwis oma asju enne hinna maks-
mist näha. Ega Rottendorp meid muidu pärast temale 
ei annnd. Kuri hing!" 

, I r a ütle kurja fõna," waigistas mees. „Za on 
meile ka —" 

„Ära ütle," hüüdis naene wihaselt wahele. „Kes 
weel peab ütlema, kui mitte mina? Sajatama peaksin 
ma teda. Minu inüüb ta ära ja mu lapse! Sinust 
nm ci räägi." 

„Ole ikka rahul, kulla Ruuta," palus Toots. „Ta 
on ometi meile ka palju hääd teinud. Waata, kui 
ilusad' riided Madlil seljas. Ja kudas ta teda kooli-
tas! Missugust näputööd mõistab Madli juba; kui 
kenaste ta wõib lugeda ja kirjutada ja weel kõik Saksa 
keeles! Mis oleks ta kõigest sellest teadnud ilma selle 
rMisata? Ja kes ristiisa on nende seas meie suguse 
lapsele küll enain armu näitnnd?" 

„Nistiisa! Ristiisa!" kordas naene ägedalt. „Mi-
dagi ma ei räägi enam; ma olen wait." 

Tema paled, milledest küll kehwus aga ka ilu pais-
tis, õõgasiwad. Ta oli enam äritatud kui orjalikust 
loomusest oleks wõinud arwata. Kui aga nüüd ka 
tema tütrekene oma ilusa pehme häälega teda waigis-
tämä ja trööstima hakas, kadus ärituse õõg tema 



palgelt pea. Lapselik süüta sõna, lapse lahke, inagus 
hääl, tema puhas, selge silm jõuawad palju. Ema 
palgele tõusis ärituse asemele naerataw lahkus. Ta 
wajutas tütre armastusega kaissu. 

Nüüd alles «aitas Madli wanematele ka oma tru-
kitud Testamenti, mis talle kingitud. Ta oli enne 
mõtelnud, ka wanematele teda mitte näidata, aga nüüd 
tuli tal meelde, et nende eest teda tarwis warjata pole, 
fest need ei tunnud seda keeltgi, milles see oli trükitud, 
ei mõistnud ka misgisugust keelt ei kirja lugeda. Täht-
jas oli neil aga kuulda, et selles raamatus Jumala 
pojast, tema elust ja sündimisest, ta emast ja jüngritest 
jne. räügitawat. 

Nõnda rääkides lahkus ära müüdud perekond oma 
senise härra juurest, nõnda oli von Rottendorp oma 
poja ja oma ristitütre ära lahutanud. 

Aatlas pandi Toots jälle wahimehe ametisse. Mu-
gala Rottendorp oli teda selle ameti pääle ettekiitnud 
ja Aatlas oli fee amet hilja tühjaks jäänud. Tootsi 
naene tegi kõik muud tööd, mis teistel orjade naeste! 
teha oli, nagu ta Mugalasgi teinud. Madli prnidi 
tuppa peremamselli juure, et sellele abiks olla ja üht-
lasi tema juures ta ametit ka õppida. Tema töö oli 
siin kerge ja prii-aega jäi weel ülegi. Seda oleks ta 
õppimise pääle tarwitada tahtnud, aga kahju, tal ei 
olnud siin õppimises juhatajat ega ka tarwilikka raa-
matuid. Tema tähtsam raamat oli ta Uus Tcsta-
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ment ja sedasamagi luges ja uuris ta himuga. Roh-
keste aga wõis ta siin näputöö asjus õppida ja 0p-
pis ka. Nii oli Madli käekäik ka siin, olgu küll, et 
kool puudus, üsna kaunis. Tema endine peremees 
ja ristiisa pidi tema pärast wististe ta uue omanikuga 
rääkinud olema ja tema soowi ja tingimiste järele wõis 
noor tütarlaps siin nii palju lahkust leida. Oli aga 
Madli mõne Päewa siin teeninud, siis näitas ta härra 
temast ka ta enefe wooruste pärast lugu pidawat ja 
oli talle iseäranis lahke. Ta rääkis temaga tihti, ku-
sis, kudas Madli siin oma eluga rahul jne. Tütar-
lapse mõistlik, wiisakas olek ja aruldane iludus ei wõi-
nudgi kellegi pääle, kes teda rohkem nägi, ilma mo-
juta jääda. Ka hakati teda siin härra tahtmise järele 
tema tõsise ristinime järele Magdaleenaa kutsuma. 

Kui von Horsten — nõnda oli Aatla härra nimi 
— nägi, et Magdaleena raamatute sõber oli, siis an-
dis ta temale ka mõnda oma raamatut lugeda, mil-

' lede poolest ta aga temast mitte wäga palju rikkam 
ei olnud. Ometi leidis noor õpihimuline neiu nen-
destgi raamatutest mõndagi uudist ja wõis nende abil 
oma teadmise piirisid laiendada. Kui ta nende raa-
matute sisuga tutwaks saanud, sai ta weel teisi ja ise-
äranis häid raamatuid, aga mitte siit, waid Muga-
last. Ühel pühapäewal oli üks Mugala mõisa mees 
Aatlasfe Madli ema juure tulnud ja sellele paki raa-
matuid ja ühe kirja andnud, üteldes, Mugala noor-
härra olla need tema tütrele saatnud. Raamatutest 
oliwad mõned trükitud, mõned kirjutatud. Nende 
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saatja, oli Edgard. Kaasa antud kirjas ütles ta, tema 
saata need raamatud oma eudise tutwuse mälestuseks, 
teades, et Vcagdaleena raamatuid armastada, Naa-
matud wõida mitmeks ajaks Aiagdaleeua juure jääda. 
Kui talle neid waja, siis saada ta ise neile saadiku 
järele läkitaina, wõib olla ka weel uusi raamatuid 
juure saatma. 

Neiu oli raamatute juures õnnelik. Ta luges neid 
hoole ja isuga. Üks kirjutatud raamat teiste seas 
oli Johannes Hussi õpetustest, tema ärapõletamisest 
ja Koustantsi konziliumist, kes ta hukka mõistis. See 
raainat sünnitas terase waimuga ueiu südames imes-
tust ja kohutust. Ta luges siit Hussi õpetusi ja lei-
dis need wäga annsad ja kaunid olema. Ta nägi, 
kui wäga nurjatu oli waimuliku seisuse elu ka wane-
mates Ristiusu maades ja kudas wahwa waimuga Huss 
selle wastu wõidelnud ja kirikust olu parandada püüd
nud. Ta nägi ka, kui ülekohtusel wiisil püha konzi-
lium Hussi pääle taebdust tõstnud, kui hoolimata mee-
lega teda piinatud ja wiimaks elusalt ära põletatud. 
See raamat tõi kui uue ilma ärksa neiu silma ette. 
Seda oli kõrge kiriklik wõimus nõnda piinanud ja 
ära tapnud, kes nii tuline tõsiduse sõber olnud, kes 
woorust ja häädusi õpetanud ja nõudnud nii julge 
meelega, nii suure armastusega. Ta oli inimeste 
ärapõletamisest ja piinamistest enne küllalt kuulnud, 
aga need õnnetumad pidiwad kõik nõiad, ketserid ehk 
muud suured kurjategijad olema — Hussi aga nägi 
ta kõige parema, kallima inimese olema. Niisugust 



teada oli puhta südamega neiule liig. J a pääle selle 
need muud pahad eluwiisid, mis fee raamat Hussi huk-
kamõistjatest kõrgetest wairnulikuist meestest teadis rää
kida kuni paawsti eneseni! Iseäraline hirm käis neiu 
südamest läbi. Mõnda paha oli ta küll ka siit maa 
alamatest waimilliku ameti pidajatest kliulnud, aga 
nende tõrgetest ülematest kaugel maal oli ta lapfeli-
kult ikka kõige paremat uskunud. Paawstist enesestgi 
rääkis raamat kõige pahemaid häbitegusi ja kõiksugu 
halbu kombeid, milledest sellefaina kontsiliumis, mis 
Hussi hukka mõistnud, ka küllalt kõnet olnud. 

Raamat Hussi üle oli kui uks, mille läbi neiu kahe 
iseäralise ibnä sisse wõis waadata, niida mõlemaid ta 
seni ajani wähe tundnud. Need kaks ilma oliwad 
Katoliku kirik oina waimuliku seisusega ja Püha kiri. 
Magdaleena senise arwamise järele pidiwad need md-
lemad teineteisega täieste kokku sündima, aga täheta 
batub raamatu järele oliwad nad üsna teine teise wastu. 
Et raamat Püha kirja õpetuste ja waimu kohta õigust 
rääkis, seda nägi neiu ise, sest tal oli Püha kiri saa-
dawal, kust ta asja lugu järele uurida wõis, ja selle 
järele arwas ta, et tema raamat wististe küll ka Püha 
kirja õpetajatest ja nende elust õigust ütleb. 

Sellest ajast pääle läks kena neiu enam iseäraliseks. 
Ta oli tihti mõtetes ja luges hoole ja uurimisega oma 
Uut Testamenti. Mis temale enne siin mõistmata 
olnud, oli nüüd Hussi õpetuste läbi selgeks muutunud. 
Ta kaswas kindlaks õigemas kristlikus meeles, tõusis 
kõiges tões ja mõistuses. 



Kui Magdaleena nõnda mitu aastat Aatlas ela-
mid ja juba täieks inimeseks kaswanud, tuli tema elu 
kohta jälle midagi iseäralist ette. Kilter oli tema ema 
raskeste peksnud ja see täitis Tootsi südame, ehk ta 
muidu küll arg inehike oli, walu ja paha mSttega. 
Ta mõtles kiltrele kätte tasuda. Seda mõtlesiwad ka 
mitu teist meest, kellede wastu kilter niisamuti üleko-
hut teinud. J a nad oliwad nõuu kokku pidanud, üks-
kord kiltre kinni wõtnud ja teda kõwaste peksnud. Küll 
oliwad mehed seda öö warjul ja määritud nägudega 
teinud, aga siisgi tuliwad nao ilmsiks. Nad wõeti 
kinni ja pandi wangi. Teisel wangistuse päewal oli 
Aatlas suur pidu ja palju wõeraid koos. Härra von 
Horsten pühitses oma kolmekümne aasta sündimise päe
wa. Selleks päewaks oli ta ka kiltri peksjad taris-
tada jätnud, millega ta külalistele enam mitmesugust 
pidulõbu arwas tegema. 

Kui pidu täies hoos oli, kui küllalt söödud ja joo-
dud, siis laskis von Horsten oma wangid ette tuua 
ja mõistis igaühele sada kolmkümmend hoopi. Oma 
sündimisepäewa pidu pärast aga ütles ta sellest tee-
nitud nuhtlusest igaühele nelikümmend hoopi kinkima, 
nii et igal mehel ainult üheksakümmend hoopi saada 
olla. 

Nuheldawaid oli wiis meest. Kõige wiimseks jäeti 
wahimees Toots. Kui ta maha oli tõmmatud ja mo-
ned hoobid tema palja piha pääle antud, tungis üks 
neiu ümber seiswa pidurahwa seast wälja, laskis wahi-
mehe pääle maha, karjus ja palus temale armu. 



• „Wisake ta minema.'" hüüdis peksmise juhataja 
niahatömbajatele. 

Need tahtsiwad käsku täita, aga ci saanud. Neiu 
oli kindlaste käed peksetawa mehe ümber heitnud ja ei 
lasknud mitte lahti. 

„Halastage!" hüüdis ta. „Peksge mind kui tahate, 
aga halastage mu isa pääle! Kallis härra von Horsten, 
halastage?" 

Peksmise juhataja, kelleks üks piduline oli, ei tund
nud, kes see paluja oli, jäi aga siisgi tema wahwuse 
ja ta paremate riiete pärast pisut tema kohta mõt-
lcma. Aga mis aitas siin mõtlemine. Uueste kas-
gis ta, et neiu peksetawa kullest lahti peab tõmmatama. 
Kuid asjata püüti tema käsku täita. Kaitseja ei kat-
kenlld oma isa kullest. Ta palus ikka tema eest ja war-
jns teda. 

Vou Horsteu nägi küll, et see Magdaleena oli, ja 
tal oli halb, et niisugune segadus tõusis, aga tenia 
rüntlilik uhkus ci lubanud teda wahele minna asja 
teisiti pöörama. 

Lööjad hakkasiwad naeste tööle, et keppide abil 
neidu lahtilaskmisele aidata. Kui paar hoopi tema 
pääle langenud, kargas üks noor mees ümberseisjate 
hulgast wälja ja hüüdis: 

„Pidage! Teda ei tohi teie peksta. Wahwas ja 
halastus ei ole ometi mitte süü, waid kõrge nworus." 

See oli Mugala noorhärra Edgard; sest ka tema 
oli isaga siin pidul. 

Lööjad ei tahtnud wõõra nooremehe keeldu kuulda. 
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tõstsiwad kepid jälle tuulde. Keelaja ei lasknud neid 
maha langeda, astus wahele. 

Koik kogu oli neiu wahwusest nagu kohmetanud. 
Niisama leidis noore rüütli mehine wahele astumine 
iseäralist imekspanemist. Mis oli temal siin asja wõi 
õigust, keetmist wõi käskimist? 

Aga tema tahtmine jäi maksmaks. Sest von Horsten 
tõstis ife sõrme ja ütles: 

„Laske jääda seda korda." 
Siis laskis ta Tootsi uueste wangi wiia. Pidu-

lifed aga ei suutnud Magdaleena päält silmi ära põfc 
rata. Tema wahwus ja ilu oli neid kõiki enese külge 
kui wangi wõtnud. 

„Kudas see on," sosistasiwad ühed ja teised. „Nii-
sugusel mehe pässakal wõib niisugune tütar olla, nii 
pilt-ilus, nii wapper! Ja noor rüütel Rottendorp — 
mis tähendab fee, et tema siin wahele tuli?" 

Neiu ise oli häbist ja õnnest kui segane. Ta oli 
õnnelik, et peksmine katki jäänud, ja häbelik, et nüüd 
nii palju silmi tema pääle waatasiwad ja et Edgard 
tema kaitsejaks tulnud. 

Wana Rottendorp tundis ühtlasi tuska ja ühtlasi ka 
rõõmu. Tal oli hää meel, et tema ristitütar nii wähese 
waluga pääses ja et ta temast nii ime suurt wahwust 
nägi; aga wäga halb oli talle see, et tema Edgard siin 
Magdaleena kaitsejaks olnud. Kas ei olnud fee mär-
giks, et tema pojal ka nüüd weel auuta orjalapse 
wastu wõis iseäralisi tundmusi olla? Ehk kas ei wõi-
luid selle loo läbi isewiisilife nooremehe sitdames kaht-
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lased tundmused kangel hool oma lapsepõlwe seltsilise 
wastu õhutatud saada? Von Rottendorp kahetses, et 
ta poja pidule kaasa tulla lubanud. Aga kas ta wõis 
ette niisugust asja aimata? Ta oli mõtelnud, et Ed-
gard mitme aastase wahe järele Magdaleenat enam 
ei mälestagi, — aga nüüd oli see pagana pekfulugu 
wana tutwust ja wist ka sõbruse — nii kartis isa — 
uueste üles ehitanud. 

Nüüd ei rääkinud keegi piduline muust kui Magdalee-
nast, tema wahwusest, tema armastusest isa wastu, ja 
tema inglilikust ilust. J a Üks ja teine piduline tuli neiu 
juure ja tahtis temaga rääkida, et tema kõnet kuulda 
ja tema haridusest märku saada. 

Magdaleena oleks kõigest meelest piduliste seast kii-
reste kadunud, aga ta ei saanud neist lahti. Temaga 
rääkides nägi igaüks, et kenal neiul tema suure wah-
wuse juures ka haridus oli, mis mitte orjalaft, waid 
kui suurtsugu haritud inimest tunnistas. See pani 
meeled mõtted tema kohta weel enam liikuma. Nii-
sugune iludus, niisugune wahwus, niisugune haridus 
ja wiisakus, — see kõik oli päris keskaja naesterahwa 
eeskuju. 

Neiu enese kaitseja, Edgard von Rottendorp, hoi-
dis nüüd wagusalt temast eemale. Ta süda peksis kan-
geste, tema tundmused ja mõtted kihasiwad segamine 
— nii ime kenaks, wahwaks neiuks oli tema lapsepõlwe 
sõber kaswanud ja niisugune lugu oli temaga siin 
sündinud! 

Kui piduliste jutt ikka weel mitte wahwa neiu ja 
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tema kaitseja päält ära ei pööranud, palus waua 
Rottendorp von Horstenit, et fee külalised tuppa kut-
suks, ja sääl siis muid asju kõnesse saaks loöetud. 
See oli ka Horstenisoow. ^ohepalus ta wõõrad tuppa 
ja ütles: 

„Armsad pidulised! Vta tahtsin nende nurjatumate 
karistamisega pidllröõmu wahel teile natukene iseära-
Iist ajawiidet pakkuda. Palun wabandada, et selles 
niisugune segadus ette tuli. Jätame siis uüüd selle 
tühja asja ja laseme midagi muud tähtsamat kõnesse 
tulla. Härra von Rottendorp on kirjade uurija, tema 
saab meile midagi nudist jutustama." 

Selle pääle wõttis waua Ziottendorp sõna ja üt-
les: „Iah, sõbrad, mul on suurest uudisest jutustada. 
Meie aastasada lõpeb kõige suurema uudisega, mis 
ial wõib päikese all kuuldud saada. Ei olnud sellest 
weel küll, et selles aastasajas trükikunst ja mitmed tei-
sed tähtsad kunstid on üles leitud, ei, ka üks uus 
ilm on leitud. Leidja au Hispaulane Kristof Kolum-
bus. Nagu mitmed teie seast teawad, astus ta nüüd 
ligi paari aasta eest, 12. Oktobril 1492, selle uue 
ilma raunas maale. Juba on sellest uuest ilmast 
tähtsaid teatust ka meie juure ulatanud. Uus ilm on 
lõpmata ilus, ära arwamata fuur tema looduse rik-
kus. Ja suur on ta, mitte kui saar meres, waid to-
sine suur ilm. Hispania on uhke ja õnnelik selle lei-
duse juures." 

Kui kõneleja uue ilma ilust ja rikkusest pikemalt 
seletanud, hüüdsiwad mõned sooja pääga pidulised 
waimustusega temale wahele: 
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„Elagu uus ilm! Elagu Hispania ja Kolumbus! 
Aga kahju, et meie wanemad nii lollid on olnud ja 
selle maa leidmata jätnud. Oleks nemad tema leidnud, 
siis oleks ta ineie päralt olittld, ja siis hõiskaksiine 
nüüd sääl ilusas ilmas von Horsteni sündimisepäewa 
Pidulauas. Ah, fee oleks tublil Aga nüüd ole ai-
nult selle weikese Maarja maa lapikesega rahul." 

Seega oliwad piduliste meeled Vtagdaleena ja 
tema kaitsemise loo juurest laiemale lahutatud ja jälle 
wältas pidulust edasi. Söödi, joodi, röömustati ja tant-
siti kauge õhinaga. 

Noor Nottendorp aga oli mõttes ega ihaldanud 
ta ühtegi lõbu. Seda ei pandud tema juures ka wõõ-
raks, sest rnnbes sarnane oli ta enamiste ikka. Ometi 
oli tema südames seekord enam kui arwati. Tema 
mõtted ei saanud lahkuda selle juurest, keda ta kaitse
nud. Ja kui öö kätte tuli ja teistel kibedam tantsu 
õhiu oli, siis teadis ta kohta leida, kus ta isekeskis temaga 
rääkida wõis. Tema sõnad neiu wastu oliwad tõsi-
fed ja lühikesed ja lõpeks tähendas ta temale, ta ei 
wõida sellest päewast saadik enam teda unustada. 

Wististe oli see tõotus kindlast südamest tõusnud; 
sest pea pärast seda pidu sai Magdaleena Edgardi käest 
kirja, milles see jälle iseäralist soojust näitas. Neiu 
ei «aitnud tahtma oma meeli segada lasta. Ta saa-
tis kirjatöödaga tohe wastuse tagasi ja palus selles, 
et Edgard ial enam niisugusel wiisil tema püüle ei 
mõtleks, parem teda koguni unustaks. See sõna ei 
sündida kudagi tema kohta, et Edgard teda ei tahta 
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unustada. Ainult paha wõida sellest tulla ja ei ich-
tegi hääd, sest tema, neiu, olla alatu, kõlwatu orja-
laps, Edgard aga suurtsugu ja kõrge auuga aadeli-
mees. Neiu omalt poolt saada tema wastu tema roh
kete häätegemiste eest küll alauduses surmani tänulik 
olema, aga muud iseäralikumad tundmused ei tohtida 
nende wahel sugugi ruumi saada. 

Need mõtted neiu poolt oliwad wististe õiged, aga 
palawa hingega noormees ei tahtnud oma iseäralises 
looinus nende järele teha. Ta kirjutas neiule mõne 
nädala pärast jälle ja ikka weel jälle, ning iga uue 
kirjaga näitasiwad tema sõnad weel soemaks minema. 
Et Magdaleena teda weelgi parematele mõtetele püü
dis saata, sellest ei näitnud ta kui midagi mõistma. 

Horsteni sündimise päewa pidul jäi wahimees Toots 
küll karistamata, aga lähemal päewal pidi ta siisgi 
selle kätte saama. Ometi jäeti Magdalecila palumise 
pääle tema karistus iile poole kergemaks ja anti talle 
ainult nelikümmend. Siisgi ei muutnud fee nõrgen-
datud karistus tema südant, ehk see küll arg oli, ei 
kristlikumaks ega ka muidu pareinaks. Tema südames 
tõusis kiltre wastu weel suurem tasumise himu. Ta 
oli kartlik ja arg küll ülemate ja suurte sakste wastu 
ja ei julgenud nende wastu suuremat paha mõtet nal
jalt eneses tõusta lasta, aga kiltre kui oma taolise 
wastu oli tal tigeduse sappi sees küllalt. Oliwad nad 
j o mõlemad mõisa ametmehed, ja siisgi oli kilter tema 
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Truutat nõnda pzUta tohtinud, ja nüüd oli ka weel 
tema ise kiltri pärast nahatäie saanud. See tenia fü-
damele rahu ei annud, nii hirmukartlik see küll mui
du oli. Aga raske oli tal kiltri wastu tasumist 0n-
nelikult täide saata. Tegu wõis jälle täielikult ilmsiks 
tulla ja siis oleks weel suurem naha täis wastu wõtta ol-
und kui esimesel puhul. Seepärast mõtles Toots oma tar-
kuses enne endale kaitset ja kinnitust muretseda. Ta 
läks pühapäewal pärast kirikut paatri juure ja palus 
endale waluwõtmise sõnu õpetada. Ta tahta hästi 
nmksta ja soowida siis ka hästi wägewaid sõnu. Ta 
teadis, et nende paater kõiksugu sõnade õpetamises osaw 
walmis mees on. 

Nagu lugeja ise wõib arwata, ei olnud Toots 
sõnade oskamise kunstis mitte Wiimaste hulgast. Ta 
teadis ka waluwõtmise sõnu mitu jagu, aga ta tah-
tis neid weel muretseda, nimelt kõige uuemaid ja 
mõjusamaid. Päälegi oli ta wiimse peksmise juures 
märganud, et tema senised walnwõtmise sõnad natukene 
nagu nõrga mõjuga olnud. Oli siis paremaid tarwis. 

Kui ta paatrile oma tuntud fõna-warandufe ette 
kraaminud, ütles fee enesel küll weel mõjusamaid olema 
ja nimetas nende hinda. Toots maksis hinna wälja 
ja palus õpetada. Paater luges: 

„Ieefukc kata, Vtaarjake mata, kurja kepi eest, 
witsa walu ccst. Wõta ära walu, aja ära halu, maa 
sisse, metsa sisse, soo pääle, wee pääle, wana kurja 
watfadesfe. Jeesust löödi pillirooga, — pillirooga, suure 
malgaga, ei olnud walu ühti. Aamen." 



Tootsil ei olnud küll mitte hää pää, aga wäga 
hää tahtmine, ja tahtmine on wõimine. Tal oliwad 
siis need waluwötmifc sõnad mõne korra ettelugemi-
sega käes. Kodu iniimes rääkis ta ka naesele ja titt-
rele, et ta enesele uued waluwõtmife sõnad olla saa-
nud ja ise oli rõõmus ja, luges nad ette. 

Naene nurises natuke kui ta kuulis, mis nende 
sõnade eest makstnd ja küsis, mis tahta Toots nen
dega siis nii kähku tegema hakata? 

„Eks juhtu meie sugusel ikka tarwis tulema," 
anvas Toots. „Wöi üht päewagi julge olla." 

„Mis sa tühja usud, isa," ütles Ntagdaleena. 
„See ei wõi olla, et sõnad walu wastu kaitsewad. 
Minul on üks raamat, selle sees õpetab üks auus 
mees Johannes Huss, et kõik sõnad ja posimised, mis 
mõned paatrid ja mungad õpetada, tühi luba olla." 

„Olen jo nende eest hülna maksnud," ütles Toots 
kindlaste. „Patudgi wõidakfe raha eest paatrite käest 
andeks osta, miks siis weel mitte natukest sõnu walu 
wastu? Oleks ikka raha, peaks nõuu kokku, tapaks 
nad kõik maha ja patud ostaks kah andeks kõik." 

Neiu waatas kahetsewal pilgul isa pääle ja rää-
kis: „Pattude andeks müünlinc on weel jõledam pct-
tus kui sõnade müümine. Viinu Püha kirja raama-
tutes ci ole kusgil sõnade ega pattude andeks nttiiimine 
lubatud. Usu mind, isa, ja saa aru, kudas wõib 
kuri tegu sellega Jumala ees kustutatud saada, kui 
selle eest inimesele raha maksetakse?" 

„Aga kildas nemad oma patud raha eest a,:dets 
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saada wõiwad?" küsis Toots iscfeiswas kindluses. 
„Nemad ostawad raha eest ailiult kiriku wanemate 

lahkuse enestele tagasi," ütles neiu, „aga õigust Ju-
maia ees ei wõi keegi rahaga osta. Ka seda ütleb 
Johann Huss selgeste." 

„Mis meie teaine," segas isa. „Kui nemad seda 
teewad, eks siis pea ikka uskuma, meie oleme nende 
wastu rumalad. — Ah, nujah," ülles ta siis ruttu 
edasi, „kiii nende eneste ees wõib füüd mi kergesti an
deks osta, siis lvõib seda ka nende Jumala ees. Üks 
saks oli, sa tead, kahel orjal keeled suust ära ldiga-
nud ja pärast nad raske piinaga ära tapnud. Selle 
eest mõistetud talle, et ta kirikule peab wiiskihnmend 
marki maksma ja ta 011 praegu nende seas niisaina 
auus mees kui enne; seega on tema süü siis selle 
raha eest tasa. Miks siis nende Jumalaga nõnda ei 
peaks olema? — Oleks aga ikka raha oleks!" 

Vcagdaleena ei jõudnud tenia ebausku murda, ehk 
ta seda küll ka enne jnba katsunud ja pärast weel kat-
sus. Tõsise kristliku usu ascinel oli inetu ebausk rahwa 
seas walitsemas, osalt endise pagana aegse ufnga sega-
tud, osalt oma enese istlikus loomus. Neiu terane waim 
aga oli selle asja kohta juba selginud, iseäranis Hussi 
kirjade läbi, ja tal oli kurwastaw näha, missugune 
Pimedus õnnetumat rahwast ka waimu poolt mattis 
„Olcks ueil ometi Jumala sõna oma keeles saadawal," 
mõtles ta, „ja kui inõiligi seda lugeda mõistaks, siis 
saaks ikka walguse terakesi sellesse pimedasse öösse, 
aga nüüd ei tea keegi midagi kristliku usu õigest 
walgusest." 
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Ja kui ta selle asja juures weel pikemalt mötel-
nud, oma Püha kirja raamatuid ja rahwa usulist elu 
enam ja enam uurinud, tõusis temas fee liiakas mõte, 
kas ta ci wõida ise Pühast kirjast midagi rahwa keelde 
ümber kirjutada ja siis mõnedelegi seda nende oma kee-
les lugeda ja õpetada. Ja see mõte ci lahkunud te-
mast enam. Kui ta küll püüdis seda jätta, ennast selle 
pääle nõrgaks ja kõlwatuks arwates, aga ta ei wõi-
nud, süda ei saanud rahu. Kui kange sala wägi oli 
teda ajamas. Ja ta wõttis wiimaks sule kätte ja kat-
sus painutama hakata. Aga ei saanud hakatusegagi 
kudagi pääle. Ei saanud ühtgi sõna kudagi kokku sün-
nitada. Sel ajal, 1500 aasta alguse ligidal, oli küll 
waewalt Eesti keeles mõnda sõnakest kirjutatud, millest 
Vtagdaleena ka midagi ei olnud kuulnud. Ainustgi 
sõna ei olnud ta Eesti keeles kirjas näinud. Seepä-
rast oli ettewõte ütlemata raske. Saksa keeles mõistis 
ta üsna hästi kirjutada, natukene ka Ladina keele 
kirjas, kuid ilma selle wiimse keele oskamiseta, aga 
oma enese emakeele kirjutamisega — sellega ei saa
nud kudagi. 

Ta oli esimeseks katseks Johannese ewangeliumist 
15. päätüki ümber panna wõtnud. See oli temale 
muu seas iseäranis armas. Aga asi ei läinud. 

Ja wäga neiu heitis põlwili ja palus Jumala 
poole, et see teda ta ettewõttes aitaks, te:na waimu 
walgustaks. Kui ta mitu kord katsunud ja mitu kord 
palunud, hakkasiwad wiiulaks ometi tähed sõnadeks 
kokku ühinema. Kui ta weel katsunud, saiwad mõned 
salmid walmisgi. 
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Seega oli ta enese arust juba palju wõinud: otsi-
tud tee oli käes. Ja oli fee tõlk nii hää paha kui 
ta oli, aga mõte oli salmidel sees ja need oliwad 
rahwa keeles kirjutatud. Nüüd wõis töd juba mine-
ma saada, ja neiu wõis mõnedele mõisa inimestele 
ja orjadele warsti midagi nende omas keeles Pühast 
kirjast ette lugeda, nagu ta ihaldas — ja tarwiliseks 
tundis. Sest sel ajal räägiti meie kirikutes peaaegu 
ainult wöõrastes keeltes, enamiste Ladina keeles, ja 
fee natukene, mis mõnes kirikus rahwa keeles üteldi, 
oli ka nii armetu, et keegi sellest mõtet leida ega mi
dagi mõista ei jaksanud. 

Mõne aja pärast oli Waimurikas wäga neiu Uuest 
Testamendist kaks raamatut ümber tõlkinud: Johan-
nese ewangeliumi ja Pauluse Kolosusfe rahwa raa-
matu. Juba hakas ta neid ka tarwitama. Ühel pu-
hapäewa õhtul oliwad mitu inimest tema ümber ta 
ema juures koos, ja ta luges neile oma enese tõlgi-
tud Jumala sõna ja seletas seda, kus kuuljad aru ei 
saanud, oma teadmist mööda. 

Enam osa kuuljaid oliwad neiu lugemisest ja sele-
wsest waimustatud. Neiu enese ema nuttis liigutuses, 
kui tütar Kristuse kannatamisest luges, ja tema emast, 
kes ka risti all seisis. Ka isa süda oli liigutatud, tui 
ka ilma selgema arusaamiseta. 

Kui neiu lõpuks Kolosuse rahwa raamatu kolinan-
damast päätükist luges, et meie üksteisega pidada kan-
natama ja teine teisele andeks andma, küsis Toots 
tohe järsku wahele: „Aga kas ine siis kiltrele ka peame 
andeks andma? Mis seisab seal kiltrite pärast?" 
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Magdalena toštiž, et Püha kiri mitte üksikute kohta 
eeskirju ei anda ega ka kedagi oma nõudmiste alt 
wälja ci arwata. Nii pidada küll ka kiltrele andeks 
andma. 

„Siis sa ei tea seda asja hästi," ütles Toots. 
„Nönda see olla ei wõi. Ta tapab fu ema kas wõi 
surnuks, ja mina pean ikka kõik andeks andma. See 
jutt pole kudagi. Näh, praegu tuleb meelde — ühe
korra rääkisid sa, et Jeesuke ise olla teisi piitsaga kiri-
kus lakfutanlld, ja mina ei wõi siis weel kiltrelegi an-
da. Kõigile oleks neile waja." 

Magdalena seletas, et tasumine olla Jumala pä-
ralt. Sellest ei tulla ka midagi hääd kui ineie tasuda 
püüame. Meie ülemad saada selle läbi meie wastu 
weel enam äritatud, meie elu saada seega raskendaks, 
ja hõlpsaste wõida meie tasumise tööd ka teatawaks 
saada uing siis olla karistus raske. Kas ifa ise ei 
mälestada? 

Nüüd lõi Toots kartlikuks ja andis järele. „Ia, 
parem oleks ikka küll talle andeks anda," ütles ta. 
„Siis ei oleks uut nahatult karta. Testament on 
ikka hästi tehtud." Tenia agara ja ara loomu järele 
oliwad sarnased arwamised tema kohast wist õiged. 

Mõne nädalaga oliwad Magdaleena lugemise tau
nid üle mõisa tutwaks, räägitawaks asjaks saanud. 
Ta pidas lugenus: igal pühapäewa õhtul ja kuula-
jaks oliwad temale enamiste kõik mõisa rahwas. Tema 
föna oli elaw ja füütaw, tema kõne selge ja waimu-
kas; selle juure weel tema armas, mõistlik wiis ja 
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aruldane iludus, fee tegi teda paljude moelest kui uueks 
Püha neitsiks. Ei olnud keegi rahwa seast unesgi kuul-
nud Jumala soua selles selguses, selles waimus, selles 
armastuses, nagu seda nüüd Magdaleena suust kuuldi. 
Inimesed oliwad waimustatud temast ja ta luge-
mistest. Kui tema Jumala poole palus ehk kurbasid 
Jumala sõnaga trööstis, siis hiilgasiwad ühtlasi tema 
ilusad sinised silmad nii elawas armastuses, niikind-
las usus, nagu oleks ta taewalik olennne. Ka üm-
berringi wallast käisiwad inimesed tema lugemise tuu-
didele ja saiwad täis imestust ja liigutust, kui nad 
teda palwes nägiwad ja kuulsiwad. 

Härra von Horsten teadis kõik, mis tema pere 
mamsel — seda oli Viagdaleena nüüd täieste — usu 
asjus tema mõisa pääl tegi. Ta oli mõne korra ka 
ise tema lugemise tunnil käinud ja ka imestuse ja ra
hulolemisega säält tagasi titluud. Sest Magdaleena 
oli tõeste hoopis aruldane inimene, weel enam wai-
mu ja hinge rikkuse kui wälise ilu poolest. Selleks 
oli teda suurelt jaolt tema kaswatus teinud. Oli ta 
jo nõnda ütelda ülema seisuse ja alama rahwa wahe 
pääl üles kaswanud, oli nende mõleniate elu olu 
nõnda tuudma saanud, ühtlasi ka kauni jaokese hari-
duft saanud, mis Johannes Hussi kirjade läbi weel 
iseäranis rohkeste ja uuendawalt oli selgitatud ja pu-
hastatud. Nii ci olnudgi wäga ime, et see kõrgemate 
aimetega terane waiin nii walgustawad tuleks üles 
tõusis. 

Von Horsten oli wahel küll mõtelnud Magdalee-
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nale lilgennsi ära keelata, sest selle aja kirikliku sea-
dnse järele ci tohtinud keegi ilmalikust seisusest im-
mene Püha kirja teistele seletada. Weel wähem toh-
tis seda ilmalikust seisusest naesterahwas teha. Ka oli 
Püha kirja rahwa keelde ümberpaneminc keelatud. 
Seda teadis Horstell ja wist ka Magdaleena, aga kumb-
gi neist ei näitnud see pääle palju mõtlema. Horsten 
nägi ka, et Magdaleena lugemistel tema rahwa kohta 
kasulik mõju oli ja, et neiu ise seda kõigest meelest 
tahtis, siis ci tahtnud ta teda nii kergeste keelda. 

Ometi kirjutas ta sellest asjast korra neiu enese 
ristiisale Mugala Rottendorpile, ja küsis temalt kui 
suuremalt kirjatundjalt nõuu, mis teha. Notten-
dorp sõitis Aatlase, et imelist ristitütart tema luge-
mises ja kirja seletamises ise kuulda. Ta läks kui se-
gaseks, ta süda sai palawaks, kui ta teda kuulis ja 
nägi. Klli lugemiue lõpnud, ei wõiuud ta ennast 
pidada. Tema rüütlilik kõrge meel näitas kadunud 
olema, tonnilikult wajutas ta tema enese rinna wastu 
ja ütles: „AH, ristitütar! Sinus näen ma kui Püha 
neitsit ennast!" 

Kõik paniwad imeks, kui palju fee härra ennast 
Magdaleena wastu alandas. Rottendorp isegi nägi 
nüüd enese üle piiri astunud olema, aga ei saanud 
enam parata. Kui ta lugemiselt ära läks, kihifes ta 
pää kõiksugu mõtetest. Ta oleks kõigest meelest oma 
ristitütre enese juures pidanud, oleks ka nüüd tema 
mis tahes hinna eest tagasi ostnud, aga see pagana 
armastuse wimm Edgardi südames, fee ei lubanud 
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midagi. Ja midagi ei tahtnud ta ristitütrele tema 
ufuasjalifes tegewuses ka keelda; ta oli temale nii ar-
mäs. „Peats Magdaleena asi piiskopi körwade ette 
kantama," iitles ta Horstenile, „siis tahan mina selle 
eest muretseda, et säält midagi paha kellegil karta ei ole." 

Nõllda wõis Magdaleena oma armnõpetufe tööd 
edasi teha; ainult seda paniwad Rottendorp ja Hor-
sten temale ette, et tema ial püha Katoliku kiriku wastu 
midagi ei pidada ütlema, nagu ta erajuttude järele 
temast karta wõida. 

Aga juba oliwadgi Magdaleena lugemised kihel-
konna kiriku paatri kõrwadesse kostnud. Ta kirjutas 
selle pärast Aatla härrale ja ka neiu ristiisale Mu» 
gala Nottendorpile, ning nõndis keelatud halwale as-
jäle lõppu. Kui ta mõne nädala ootmuld ja oma 
nõudmisele täielist täitmist ei kuulnud tulema, kirju-
tas ta Tullinasse piiskopile, seletas asja kirikule kar-
detawaks ja palus sellele rutulist ülekuulanüst. 

Sel ajal istus Tallinna piiskopi tooli pääl Ätiko-
laus Rottcndorp,*) wististe Mugala Rottendorpi lell. 
Ta sõitis mitme doomhärraga Mugalasfe, kus teda 
suure auuga wastu wõeti. Säält nlõtles ta Aatlasse 
edasi sõita, jättis aga selle nõuu katki, kui kaebealuse 
ristiisaga oli rääkinud. Ainult kirja saatis ta Aat-
lasse, millega nõudis, et von Horsten Mugalasfe tema 
ette tuleks ja et neiu Magdaleena lähemal pühapäewal 

*) Nikolaus Rotteudorp walitses Tallinna piiskopkonda 
aastast 1492—1509. Ta oli waimulikkude würstide seast laisa 
loomuga, hooletu ja ilma suurema waimuta mees ja iseäranis 
suur jookide armastaja. 
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kiriku juures pidada olema, kus kiriku ülematel temaga 
rääkida olla. 

Horsten audis wiimse nõuoinife Vtagdaleeuale teada 
ja ütles ka, et piiskopp Rottendorp ise saada ka sääl 
olema ning saada ka Jumala tenistusest osa wõtma. 
Teatus oli neiule küll kohutaw, aga siisgi oli ta röõ-
muga walmis minema, sest ta ihaldas piiskoppi kuulda 
ja näha saada, oli ka jnba warem selle pääle mo-
telnud, et temaga mõnede asjade üle rääkida wõida. 
3tüild wõis siis sündida, mis ta ise soowinud. See^ 
pärast oli ta walmis minema, ehk küll oma jagu 
kartes, ühtlasi aga ka rõõmu tundes. Ta andis Horstenile 
sõna, ta saada soowitud ajal kiriku juures ees olema, 
ilma kellegi wiimata. 

Lähenlal pühapäewal oli Magdaleena aegsaste 
kirikus. Inimesi tuli täna ka õige rohkeste, sest um
bes poolele kihelkonnale kiriku lähedal oli kõwa käsk 
antud, et kirikus peawad olema. Aga weel enne kui 
toredad Jumala sulased tilliwad, ilmusiwad kaks une-
kubjat pikkade ritwadcga rahwa setka. Sest inimesed 
oliwad wäsinud ja jäiwad magusas pühas kojas kohe 
magama. Unekubjad käisiwad ühel pool ja teisel pool 
ja palusiwad teraselt rahwa sekka. Kus nad ial mõne 
pää nägiwad liialt wiltu langenud olema, kust nad 
norinal wõi köwemat hingamist kuulsiwad tõusma, 
sinna andsiwad oma teibaga müksu külge. Seda ei 
tohtinud olla, et kogudus kirikus noorskab tui piiskopp 
ise sisse astub. 

Juba tuli piiskopp doomhärrade saatel sisse. Ta 



oli toredas walges siidi riides, kulla ja hõbedaga ehi-
tud. Magdaleena süda paisus waimustuses teda uähes. 
Piiskopp läks altari ette, luges, fuitsutas ja laulis 
liitaui laulusid, aga ei aiuustgi sõna rahwa keeles, 
päälegi ka kõik nii laisal, wintskel wiisil, et ta ise 
näitas magama jääma kippuma. Kogudus oli selles 

* muidugi hästi usin. Suigukubjade käed tikkusiwad wa-
sima; scst norin tõusis ühelt poolt ja teiselt poolt, 
pääd tikkusiwad wankuma siin ja sääl, neid kõiki oli 
waja libistada. 

.Stui piiskopp kantslisse tulnud ja parajasti tahtis 
pajatama hakata, hüüdis üks hääl rahwa seast paha-
selt: 

„Vttks sa mind müksid?" 
Jim maga!" hüüdis fuignkubjas wastu. „Kuula 

Jumala fõna.'" 
„Via pole maganud," ütles fee wastu. „Ma õh-

kasin Ieesukese poole, sa mõtled aga kõik magamise 
nohina olema." 

„Wait, lurjus!" käskis fuigukubjas ja ulatas talle 
teise mütsu ridwa otsaga lõua alla. „Iumala sõna 
kuula!" 

Tülitatud mees kuulas teda küll tõeste, innud kui 
nutte sõna ta sellest ei mõistnud, sest kõik oli wõõras 
keeles. Unckubjas jättis nüüd tema ka rahule ja läks 
teisi kubjatama. Seega hakkas piiskopp kantslis ka oma 
tööd pääle, muidugi jälle kõik wõõras keeles. Näha 
oli, et ta ennast ega ka kogudust kaua waewata ci 

k
tahtnud; sest wäsimus tikws mõlemile pääle. Ta tegi 



lühidelt. Pääle selle pidas ta enamiste iga föna jä-
rele nit pila pause, et uut sbna enam oodata ei tea-
tudgi. 

Kui jumalateenistus lõpnud, oli Magdaleena 
wististe rahutum kui keegi muu. Nii kehwal kombel 
oli piiskopp hingc-rooga andnud. Neiu oli tema 
sõnast õpetust, waimu ja elu lootnnd, aga ei sugugi 
seda leidnud. Tõsiselt ja walusalt tuli temale Huss 
oma õpetuse ja kannatusega meelde, sest juba selle 
kõrge waimuliku mehe jutlusest wõis ta märgata, mis-
suguse kdlwatuse wastu Huss wõidelnud. 

Pea kutsuti Magdaleena ette. Piiskopp istus 
mitme doomhärra ja kahe preestri keskel lauas. Neiu 
sisseastumisel jäiwad nad kõik iseäralisel pilgul tema 
pääle waatama. Näitas wälja, kui oleks kõigil mee-
lest läinud, mis küsimisega nad hakatust mõelnud teha. 
Wiimaks algas üks doomhärra ja küsis: 

„Teie olete Püha kirja raamatuid rahwa keelde 
ümber kirjutanud?" 

„Ia olen," kostis neiu kindlaste, „aga wäga 
wähe." 

„Teie olete neid inimestele ka ette lugenud?" 
„Olen küll." 
„Püha kirja raamatute rahwa keelde kirjutamine 

on keelatud, teie langete kiriku karistuse alla." 
„Wlina ei ole sellega midagi paha teinud. Püha 

kirjas ei feifa ka mitte, et teda ei pea rahwa keelde 
ümber pandama. Ja kas fee ei ole kurb näha, et rah-
was Püha kirjast ega ka usust nii hästi kui midagi 
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ei tea, seepärast ka pimeduses elab ja kõiksugu ekss-
teede pääle langeb. Seepärast olen ma sellega, mis teie 
mulle süüks arwate, ainult hääd teha mõtelnud, olgu 
ka ainult meie nurga inimeste kohta. Minu peremees 
ja härra wõib ka tunnistada, et minu nõdrast tööst 
ühtegi paha ei ole tulnud, waid wististe hääd." 

Tema käest küsiti weel, mis olla ta Pühast kirjast 
nimelt ümber tõlkinud ja nõuti, et ta need tõlked siia 
preestri kätte peab tooina ning ei ial enant seda tööd 
tegema ega rahwale midagi ette lugema. Karistusest 
jääda ta wabaks, sest tema ristiisa von Rottendorp 
olla tema eest palunud ja selle eest seista lubanud, et 
ta enam farnasid keelatud tegusi ei saada tegema. 
Selle otsuse ütles piiskopp ife, päälegi ilma pikema 
ülekuulamiseta. See oli tema poolt iseäralik armu 
andmine. Ta oli kaebduse pääle oma kaaskonnaga tohe 
siia sõituud, oli ka kaebduse õige leidnud olema, aga 
nüüd tehti asjale nii wäga kerge lõpp. See oli Mu-
gala Rottendorpift tulnud, osalt ka tzorstenist. Rotten-
dorpil oli oma ristitütre kohta iseäralisi paremaid 
tundmusi, ja et piiskopp teniale lühidalt sugulane, 
siis oli ta selle meelt rohkeste painutada wõinud. Siia 
sõites ei olnud piiskopp teadnud, et neiu, kelle pääle 
kaebati, Mugala Rottendorpi ristitütar on. Ta oli 
siis usinaste tulnud, et ketserust süüdi ülekuulata ja 
selle kohta nuhtlust muretseda, aga nüüd oli Muga-
las ta meel muudetud. 

Kohaline preester kui kaebaja aga oli kangeste selle 
otsuse wastu. Mis puutus fee temale, et kaebealune 



nit täl)t\a mehe ristitütar oli ja et selle risttija piis-
kopiga nii lühidalt sugulane ja sõber oli. Magdaleena oli 
tema ametkonnas teinud, niis tema auu wastu ja mida 
seadus kangeste keelis; la ei tahtnud siis nii pehme 
otsusega ial rahule jääda. Piiskopp andis kiili otsuse 
ära, mis juba Viugalas suure joomapidu saatusel wal-
mis tehtud, aga ei märkainid kaebaja füdaut küllalt 
mõista, ehk fee küll Vtagdaleenat koguni ketseriks fele-
tanud ja temale seaduslist ketseri nuhtlust nõudnud. 
Ta mõtles, kui piiskopp oina otsust awaldas. Nuga 
pääpiiskopi juure edasi kaebada. Selle juurest ikka 
pidi teine otsus tulema. 

Kui Piiskopp Nottcndorp oma otsuse awaldanud, 
ütles Magdaleena: „Ma tahan häämeelega oma nõrga 
töö teie kätte tuua, aga ma palun teid, kõrge härra 
piiskopp, muretsege siis ise selle eest, et mõned osadgi 
Püha kirja rahwa keelde saaks kirjutatud ja rahwale 
tema oma keeles Jumala sõna kuulutatud. Teiseks 
mõtlesin ma teid, tõrge härra, weel ühe teise asja 
pärast paluda. Mõned mungad ja paatrid õpetawad 
inimestele mitmesugusid nõia sõnu, et Nendega seda ja 
teist imet teha, ja wõtawad nende sõnade eest raha. 
Niisamuti müüwad mõned teised mungad ja paatrid 
raha eest pattude andeksandmist. Härra piiskopile ei 
saa need asjad wist mitte tundmata olema. Kas ei 
wõiks need teod ära keelatud saada, sest ueed on tõeste 
pahad teod ja sünuitawad ka paha, kuna minu tegu, 
milles ma mõnda kohta Iunsala soua rahwa keelde 
katsusin kirjutada, kudagi paha tegu ei wõi olla." 
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Need sõnad oliwad niitu waimulist meest wihaseks 
teinud. Kõige wihafein oli kaebaja paater Benedict 
Vomhawer. Juba piiskopi otsus oli ta südamesse 
sappi sünnitanud; nüüd oli ta weel cnain paisu läinud, 
nii et ennast pidada ei wõinud. „Kas nüüd ka 
weel ei nähta, missugune ta on," hüüdis ta ägedalt. 
„Kas pole needgi juba ketserlikud sõuad, mis ta praegu 
kõrge kirikliku kogu ennese ees ütleb? See on hir-
mus! Kohe peaks ta inkwisitsioni kätte antama." 

Piiskopp ci olnnd oma rahu mitte kaotanud. 
Peaaegu lahkeste waatasiwad tema pisikesed tuhmikad 
silmad paksust ümarguscst näost ime ilusa neiu pääle. 
„Waata ette, armas laps, mis sa räägid," ütles ta 
siis manitfewal toonil. „Kudas julged sina püha õud-
fakstegewat kriftlist kirikut õpetada tahta. Kirikul on 
wõinnls pattu audeks anda, seda on Issand Jeesus 
ife nõnda seadnud, ja kõrged kiriku ülemad on juba 
amumst ajast saadik selle armu eest tihti ka tasumist 
wõtnud. Wiimaks tegi paawst Klemens IV. aastal 
1349 päris kindlaks seaduseks, et kirik pattude andeks-
andmise eest ka raha wõtta wõib." 

„ I a mida suurem raha fmmna, seda raskem patt 
saab 'Iunmla juures kustutatud?" küsis neiu ja punas
tas käis üle tema hõrna näo. 

„Wai t , nurjatu tüdruk!" käratas paater Vontha-

wer. „Teie olete pääfetfcr!"*) 

+) Ketseriks nimetati ja nimetakse seda, kes selge teabmi-
sega oma kiriku usuõpetustest ära taganeb, ja niisuguste kohta 
oli keskajal enamiste kange nuhtlus. 
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„Teic ütkk ainult, auulik paater, et ma nurjatu 
olla," ütles neiu waikselt ja julgelt, „aga teie ei tõeuda 
oma fdna. Parem oleks, kui teie felle fõna juures oma 
enese elukombete pääle mõtleksite. Aga mina seisan 
ilma süüta teie ees." 

„Wangi! Wangi ta!" karjus trehwatud paater. 
„Tal on kurat! Ta on ketser ja noid ühtlasi." 

Koosoleku juhataja helistas. Teendrid astusiwad 
sisse, Nlagdaleena saadeti nendega ära. Nad ei wõi-
nud teda enam küsida ega eneste ees seista lasta, 
sest ta tikkus sõnu ütlema, mis nemad kuulda ei wõinud. 

„Ketser on ta tüll," ütles ka üks doomhärra,*) 
kui neiu ära wiidud. „Sest nagu ise näeme, on ta 
mitmes tükis kiriku õpetuste wastane, on ka ise tei-
siti õpetanud ja ka weel Püha kirja rahwa keelde tol-
kinild. Aga meile on ka selge, et tema seda just mitte 
pole paha Nldttega teinud, ja noor on ta kah weel, 
seepärast wõib küll temale andeks antud faada,nagu piis-
kopp juba otsustanud. Tema auuline ristiisa von Notten-
dorp on ometi tema eest nii wäga palunud ja tema 
eest edespidi wastntada lubanud, — kudas wõiksime 
teda siis kohe kohtu alla anda. Aga õpetatud ja ma-
nitfetud peab ta saama, kuni ta jälle kiriku onnistll-
sesse tagasi pöörab." 

Selle juure jäädi. Paater Bomhawer ihaldas küll 
muidugi kohtu alla andmist, ja üks doomhärra oli ka 
selles nõuus, aga piiskopp ise ja kolm teist waimu-

*) Doomhärrad oliwad Doomlirikute waimulikud mehed ja, 
ühtlasi piisloppide nõuukogu liikmed. 
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Iist meest tahtsiwad teisiti ja piiskoppi tahtmine sündis. 
Magdaleena kutsuti weel ette ja piiskopp ise ütles 

jälle temale: 
„Ncitsi Magdaleena, teie olete oma eluga ja ise-

äranis ka siin kõrge waimuliku kogu ees luiibarnib, 
et teie püha öndfakstegewa kiriku töcõpetustest mitmes 
tükis olete ära taganema hakanud. Sellega olete nuht-
lust teeninud. Aga teie kõrgeauuline ristiisa von Rot-
tendorp on teie eestpalujaks astunud ja seepärast an-
takse teile armu, nagu juba kuulutasin. Aga üheks 
aastaks lähete teie kloostrisse meeleparandamisele ja 
patukahetsemisele, kus teie eksitusesse tikkuwat hinge 
õige Jumala sõna õpetusega ka saab walgustatama. 
Teie ümberkirjutufed Püha kirjast aga saawad kohe teie 
käest ära wõetud." 

Magdaleena palet wärwis iseäraline jumestus. 
„Mina tahan oma meelt parandada," ütles ta, „fest 
kõik inimesed on ekslikud, aga mõtelge järele, kas ei 
ole teile enam ineeleparandamist tarwis kui minule." 

See sõna täitis kõik waimulikud mehed tulise wi-
haga, osalt ka häbiga. 9tod waatasiwad osalt üksteiste 
õtsa, osalt maha. Neiu pääle, kellele nad kohtunik-
kudeks oliwad ja kes ise nende pääle kohtunikuks faa-
nud, ei kannatanud nende süda waadata. See seisis 
ka kartmata ja kindlaste nende ees kui nende tõsine 
kohtumõistja. Tema silmis säras waim ja julgus, ta 
ilusal palgel kindlus ja õigus. 

Waimulikkude kogu tõusis üles, neiu saadeti jälle 
wälja, koosolek oli lõpetatud. „Inglilik iludus päält, 



aga seeftpidi küll ketferlist waimu täis," ütles üks 
toomhärra, ,Mitte ainult ketser," hilüdis paatex 
Benedikt Bomhawer, „waid ka nõid, nagu juba ütle-
fin. Iseenese ristiisa ja kaitseja poja Edgardi on ta 
ära nõidnnnd, ütlen ma." 

Piiskopp ja doomhärrad ei tahtnud paatri uutest 
kaebdustest midagi kuulda. Wanadegi süüde eest, mil-
lede tõsidus juba selge oli, ei wõinud ega tahtnud nad mi-
dagi nuhtlust mõista, miks siis weel uusi süüdisid kõr-
wade ette tulla lasta. Piiskopp oli lõdwa ja loiu 
loomuga mees, toimetas siis, kus nõnda jnhtus, enam 
sõbruse ja sugulase tundmuste järele, kui asja seisu 
«lööda. Doomhärrad aga ei tahtnud igakord tema 
wastu seista, iseäranis selles asjas mitte, sest mitte 
üksnes piiskopil, waid ka Mugala Rottendorpil oli 
nende kohta omal wiisil niõju. 

Nüüd anti Magdaleena ühe doomhärra ja ta enese 
omaniku uou Horsteni hoole alla. Need pidiwad te-
maga Aatlasse sõitma, sääl tema ümbertölgitud kir» 
jatööd tema käest ära wõtma ja siis tema Tallinnasse 
kloostrisse wiima. Piiskopp ise sõitis teiste härradega 
weel Mugalasfe tagasi, sest sääl oli pidu alles pooleli. 
Sinna oli palju õlut ja muid jookisid ning fõökisid 
kokku toodud, fest seda nõudis piiskopi wastuwõtmise 
komme, ja see piiskopp mõistis neid asju ka tarwitada. 
Ka ei tahtnud Mugala Nottendorp teda weel ära sõita 
lasta, fest ta tahtis temaga weel oma ristitütre pärast 
rääkida. Ta istus temaga ühte tõlda ja nii sõitsiwad 
nad Mugalasfe tagasi. 
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Rottendorp arwas põhjust olenta karta, et Mag-
daleenaga pahaste wõiks minna kui ta kloostrisse wiiakse. 
Oli jo mõnigi iwor inimene sinna jäänudgi ja ei 
enam päikese walgust näha snanud. Seda oli nimelt 
niisugustega juhtunud, kes kellegile kõrgemale wõimule 
wõi mehele wabas elus kudagi pahanduseks oliwad. 
Sarnased füudinud asjad ei olnud Rotteudorpile mitte 
tundmata. Seepärast oli temal oma armsa ristilapse 
pärast küll siiu asja karta ja ettewaatlik olla. 

Ta palus tungiwalt, et fee wäga neiu weel wa-
baks jäetaks. Tema ise tahta ta eest wastutada; ta 
tahta neiu enese juure wõtta, teda siin walwada ja 
tema juures tööd teha lasta, kuni ta oma eksitust 
tundma saada, ennast ümber muuta ja ennast ise mur-
tud südamega kiriku wõimu alla saada alandama. 
Piiskopi pää oli pidukraamist niisama aurune, nagu 
ta loomus muidu lõdw. Ta audis sugulasele järele. 
Kohe saadeti käskjalg piiskopi kirjaga Aatlasse ja kästi 
selles doomhärrat, ainult Magdaleena tõlketööd ära 
tuua, teda ennast aga weel sinna jätta. 

m 

Kõrged waimulikud härrad sõitsiwad ära. Mag-
daleena jäi wabalt Aatlasse. See oli ka von Hor-
steni meele järele. Kui ilulalik isand ei teadnud tema 
seda aruldast ueidu kudagi süüwääriliseks pidada ja 
Päälegi oli Viagdaleena ka tema südamele kallim kni 
Palju igapäewasea orjasid kokku. Ta ei oleks teda 
misgi hinna eest oma mõisast ära anda tahtnud. 



Mugala Rottendorpil aaa oli nüüd kindel nduu, 
ristitütart oma juure tagasi saada, nagu ta piislo-
Pile tõotanud. Edgardi pärast ei arwanud ta nüüd 
selles asjas palju karta olema, sest ta oli Edgardi 
mõne kuu eest Tallinnasse weel Sppima saatnud. Noo-
rele rüütlile ei olnud küll enam koolis õppimist just 
tarwis, aga isa oli märganud, et tema Magdaleenale 
kirju kirjutab, ja nimelt seepärast oli ta tema kauge-
male saatnud, arwates, et ta kodus olles neiuga wõiks 
kokku saada, sest Mugala ja Aatla ei olnud teine tei-
sest kaugel. Tallinnas oli ta tema ka kõwa ülewaa-
tufe alla andnud. Nii oleks ka selle asja pärast pa-
rem olnud, kui ristitütar ta enese juures oleks olnud. 
Siis oleks ta ife wõinud teda paremaste walwada ehk, 
tui poega tarwis koju tulla lasta, siis teda kaugemale 
eest ära saata. Selleks ka»igemaks kohaks mõtles Rot-
tendorp oma wenda ja ta mõisat Lätimaal. 

Ja Rottendorp pakkus tzorstenile Magdaleena ta-
gasi ostmiseks kõrget hinda. Aga see ei tahtnud ühe» 
gist hinnast midagi kuulda, ei üleüldse ilusat neidu 
ära anda. Kui oma waheline rääkimine ei aitanud, 
läks Rottendorp oma asjaga kohtusse. Siin põhjen-
das ta oma nõudmist seepääle, et temal kui ristiisal 
õigus olla Magdaleenat tagasi saada, et siis isalikul 
wiisil tema eksituse teele langenud hinge eest muretseda 
wõida, nagu ta ka piiskopile olla tõotanud. Kohus 
nõudis seda lepingut teada, mis järele Horften Mag^ 
daleena ja tema wanemad enesele saanud. Horsten 
pani oma ostnkontrahi kohtunikule ette. See luges: 
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„Rüütel von Rottendorp Mugalas on oma wahi-
mehe ja selle naese Truuta nende sündinud ja sündi-
mata lastega Aatla härrale von Horstenile ära müü-
nud'. Tootsi ja Truuta praegused lapsed on tütar 
Magdaleena, neliteistkttmme aastat wana, ja tütar 
Mari, neli aasta wana. Mugalas 12. Augustil 1490" 

Kui selle pääle von Horstenit weel küsitud, kas ei 
tahta tema nimetatud neidu tagasi müüa, ja tui Hor-
sten „ei" kostnud, lükkas kohtunik Rottendorpi n0ud-
mife terwelt tagasi. Nii pidi Rottendorp rahule jääma 
ja riAitütre Aatlasfe jätma, nii halb fee talle ka 
oli. 

Magdaleena ei pidanud oma wabadust ka mitte 
odawaks. Ta pidas pühapäewa õhtatel ja homikutel 
mõisa rahwale lugemisi niisama kui enne. Ta oli 
Püha kirjast lugenud, et Jumalat pidada enam kartma 
kui inimesi, ta arwas ka, et tema wabaduse päewad 
kaugele ei saa ulatama; ta tegi siis oma õpetamise 
tööd usu asjas waimustuse ja arniastusega edasi. 
See asi oli kord tema pühamaks püüdeks saanud, seda 
tundis ta ebausu pimeduses eksiwale rahwale ka wäga 
tarwis olema, ta ei wõinud siis ennast kõrgete wai-
muliktude isandate otsuse järele tagasi hoida. Kiu-
satuse mõjul oli tema sõna ka weel mõjuwamad, 
tema armastus elawamaks saanud. Ja ta tegi seletusi 
õigest Jumala kartusest, õigest usu tuumast, õigest 
kristlikust elust jne., nagu ta Jumala sõnast enesest ja 
ka Hussi kirjadest neid asju tundis. Ta seletas, ci 
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aidata preestritele pihtimine, ei fönumiste sõnade 9p-
pinnne, ei palju kordne Issa meie lugemine ega 
roosikrantsid) lugemine, kui süda toewaimust ja õigest 
wagadusest tühi olla. 

Rahwas mõisast ja ringkonnast kuulasiwad nüüd 
teda ka iseäralise waimustusega. Nad oliwad kuulda 
saauud, et nende kallist Magdaleena! kiriku jimrcs 
lugemise pärast kimbutatud ja lugemist temale ara 
keelda püütud; see süütas. Teiselt poolt tundis Magda' 
leena wäga hästi rahwa elu olu, ihu kui hinge asjus, 
wõis siis oina kauni teadmise ja kauni köneosawusega 
ka mõjuwalt nende südamesse rääkida, seda enam, et 
ta enese süda sellest palaw oli, inillest ta rääkis. 
Pääle selle püüdis ta ka ihulikuis asjus oma ligimesi 
aidata, nii palju kui wõis. Ta käis haigeid waata-
mäs ja aitas ja õpetas neid jõudu mööda. Ta palus 
kubjaid ja kiltreid mitmete nende wihaaluste pärast kui 
ka üleüldse, et nad inimeste wastu halastust tunnck-
siwad, nutte nendega metslikult ümber ei käiks. J a 
ta sõna inõjus siin igal pool. Oma ingliwiisilikns ole-
kus, oma tõsises wagadufes ja armastuses wõis ta 
enam ehk wähem igale südamele ligi saada ja nende 

*) Roosikrants on Katoliku usus üks nöör, millele hulk 
auguga kuulikest otsa lükitud ja mida palumise juures nõnda 
tarwitatakse, et palwe igakorra üle lugemise järele üks kuuli-
kene teiste juurest ikka eemale lükatakse, mille waral siis ker
gem näha c>n, mitu korda pal let läbi loetud on. Näituseks 
on „Ave Maria roosikrantsil 50 ja Issa meie roosikrantsil 10 
kuuli otsas, mis patusel tõik tulewad lobi paluda. N i i tuleb 
Ave Mariat selle kodhase roosikrantsiga 50 korda ja Issa meie 
10 korda järestiku läbi paluda .Wähem kordade nende ja muude 
palwete lugemine ei pea raskemate pattude wastu mõjuma. 



— 63 — 

Pääle mõjuda. Kui ta haigetele tröösti sõnu rääkis 
ehk isunejatele hinge rooga andis, siis tundsiwad 
need. kui oleksiwad taewa inglid temaga nende juure 
lehwilmd ehk kui oleks ta tfe ilusani, püham taewa-
line.— Ka oma härra von Horsteni ees palus ta tihti 
orjade ja teendrite eest, iseäranis kui nendest mõni 
oli eksinud, ja ka siin ei palunud ega rääkinud ta 
asjata. Kõige selle mõjul hakkasiwad mitmed teda kui 
üleloomuliseks olemiseks ja pühaks neitsiks pidama, ja 
awaldasiwad tema wastu iseäralist auukartust. Seda 
enam wõis aruldafe neitsi õpetus niisuguste südames 
mõjuda. Nii saiwad inimesed siin Magdaleena sõna 
läbi wooruslikumaks, paremaks ja usu asjus õige-
male teele. J a mitmed jätsiwad maha pimeduse te-
gusi ja tasumise wiha wõimukamate wastu. Sellest 
osalt wist tuligi, et von Horsten ka nüüd Magdalee-
nat tema lugemises ei keelanud. Teiselt poolt arwas 
ta, et Mugala Rottendorp oma ristilast küll ikka saab 
Piiskopi juures kaitseda jõudma, kui selle pääle jälle 
Peaks kaebatama. Ka oli Rottendorp Magdaleena eest 
wastutamise aina oma pääle wõtnud, kuna Horsteni 
käest keegi midagi wastutamist ei olnud nõudnud. Siis 
oliwad weel ilmalikud ja waimulikud isandad sel ajal 
siin maal teine teisega waenas, millest ka tuli, et 
ühed teiste otsust ja tahtmisi palju täita ei tahtnud. 

Ühel pühapäewal, tui Magdaleena ema korterisse 
wii, andis fee temale ühe Ave Maria roosikrantsi ja 
ütles, üks peremees wallast olla selle siia toonud ja 
ütelnud, ta ei saada seda enam tarwitama. Jumalale ei 
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olla seda waja, et tema lapsed üht palwet mitu tümlue 
kord järestiku läbi paluda. Sellest olla tema siin sinu sõna 
läbi aru saanud, seepärast anda tema oma roosikrantsi 
siia ka ära. 

Magdaleena ütles: „Ia, tõe walgus saab tõusma, 
kui ka tema täielikum wõit meie silmadest nägemata 
jääb. Tõde ei põle tuleleekides, on Hufs ütelnud ja 
seda wõime uskuda." 

Ema jäi mõttesse, waatas tütre pääle ja ütles: 
„Tütrekene! Tee, mis sa teed, aga mõtle ka otsa 

pääle. Sina ci jõua ilma ümber muuta ja minu süda 
tunneb, kui oleksiwad rasked ajad sind ootamas. Mi-
nule on fee Jumala sõna küll kalliks saanud, mis sina 
loed ja seletad, ma olen rõõmu ja õnne tundnud tae
walikast walgusest, aga mu süda saaks walus lõhki 
minema, kui meie paater oma soowidele sinu kohta 
ometi teed wõiks leida. Ta on wäga õel inimene; 
sina oled weel noor, ei tunne ilma hästi. Ja ütle, 
kas sa tõeste tead, et nüüd fee Hildebrandi härra 

Riias pääpiskopiks on, kes enne Tallinnas doomhärra 
oli?" 

„Iah, seesama," ütles tütar. 
„Nujah, rääkis ema edasi, „kui wiimaks meie paa-

ter wihaga temale kaebab, siis ei wõi Tallinna piis-
kopp enam sinu wastu pehme olla. See Hildebrandi 
härra elas, kui ta Tallinnas oli, sinu ristiisaga suu-
res waenus. Mina sain teda tundma, kui ta teinaga 
weel sõber oli. Mugala härra elas mõnikord mitu 
nädalat Tallinnas, ja siis täis Hildebrandi härra sa-



gedaste meil, kui neil weel wiha ei olnud. Saiwa 
nad wihaseks, jäiwad muidugi ka wõeraks. Hildebrand 
ei faa neid aegu unustanud olema, ja fui temale sinu 
pärast peaks kaewatama, siis saab ka kiili üteldama, 
et sina Mugala härra ristilaps oled ja tema wastu
tamise Pääle kloostrisse wiimata jäid. Mina mõtlen, 
tema ei saa siis halastust tundma. Kahju, et mull 
seda ennenialt meelde ei tuluud." 

Tütar kuulatas ema kõnet ja laskis külamehe roo-
sikrantsi kuulikest läbi näppude körifeda. Siis küsis 
ta: „Mikspärast nad siis wihaseks saiwad?" 

„Iumal nende asju teab," wastas ema. 
Sel Pilgul tuli Toots sisse ja silmas roosikrantsi 

Magdaleena näpu wahel. 
„Noh, mis sa halad sellega tegema?" küsis ta te-

malt. „Sa ikka räägid wahel niisuguste asjade wastu, 
nüüd hakkad ise kuulisid lugema." 

„Ega see minu pole," ütles neiu. „Üks külamees 
olla toonud. Ta ei tahta teda enam. Ta tahta Ju-
malat ilma kuulideta paluda." 

„Siis wõib see roosikrants õige mulle saada," 
ütles Toots. „Ilma hinnata. Kena." 

Tema naene hakas poole fuuga naerma, ehk ta 
praegu küll nii tõsine olnud. „Ega tema ometi aru-
saama hakka," ütles ta mehe kohta. „Mis fa teinaga 

J; siis tegema hakkaksid. Ega fa laps ole, et asju tahad." 
| Xoüt» waatas. pool tusaselt naese pääle ja üt-

les: „Miim teist aru wõin saada. Paater ütleb, et 
peab roosikrantsi kuulidega paluma, sina ja Madli 
ajate jälle teist juttu — mine teid tea." 

Sellega pidi nende jutt katki jääma, sest mõned 
lugemise kuulajad tuliwad sisse. Kui weel inimesi tul-
nud, astus Vtagdaleena jälle Testamendiga nende ette 
ja kuulutas neile Jumala sõna. Täna luges ja palus 
ta iseäranis südamest. Üksgi kuulaja ei jäänud liigu-
lainata. Ta oli küll ammu uskunud, et tema luge-
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mistele kord lõpp tehakse, ja et ehk ka tema wabadus 
temalt wõetakse, aga senini ei olnud ta neile mõtetele 
palju maad andnud, weel wähem ennast neist kohu-
tada lasknud. Nüüd aga oliwad need mõtted ema 
sõnade ohutusel sügawamalt tema hingesse tunginud. 
Iseäranis oli ema tähendus pääpiiskopist Hildebrandist 
teda mõtlema pannud. Temal oli, kui oleks tema wa-
bad päewad loetud. Selle juures mõtles ta raske 
meelega iseenese ja oma weikese noore koguduse pääle. 
Ta oli siin tõewaimu äratanud, selgemat, puhtamat 
usku inimeste siidalnesse istutanud, õige elusöna seeme, 
mis ta kttlwanud, oli kaswama, haljendama löönud, 
mida ta rõõmuga nägi, — fee kõik pidi temast ilma 
hoolitsejata maha jääma, jälle tühja minema ja otsa 
saama, kui tema wabadus tenialt saaks wõetud. Ei 
olnud siin ühtegi, kelle hoolde tema weike karjakene 
oleks wõinud jääda, kes temast algatud tööd oleks 
wõinud edasi teha. Keegi tema feltsilistest ei mõist-
nud Püha kirja lugedagi, sest keegi ei mõistnud Püha 
kirja keelt, ei teadnud ka oma enese keeles lugemisest 
midagi. Ainult Magdaleena enese ema wõis Saksa 
keelelisest Testamendist natukene aru saada, aga see ei 
ulatanud selleks, et teistele midagi ette tõlkida. Pää-
legi puudus temal ka muidune laialisem teadmine ja 
julgus. Armastust asja wastu olels tal küll j a o t a 
olnud, fee oli tütre äratawal sõnal tõusnud, aga 
sellega üksi ei wõinud midagi. 

Need ja muud seda seltsi mõtted oliwad Magda-
leena hinges liikunud, kui ta tänast lugemise tundi 
alganud. Sellest oli ueiu sõnadele iseäraline liigu-
tamise mõju tulnud. 

Lugemise tunni lõpul awaldas neiu scltsilistele 
mõtteid, temale wõida ehk juba pea wõimatuks teh-
tud saada, siin Jumala sõna kuulutada. Peaks seda 
sündima, siis, manitses ta koosolejad, pidada nemad 
hakatud asjas kindlaks jääma, Kristuse usus ja sõnas 
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kaswama ja ei kellegist endid segada laskma. Töetunnis-
tajaft ja usukannatajast Hussist olla wägew kogudus jä-
rele jäänud, ka siin wõida tõesõna seda wäge awaldada. 

Kuuljad ütlesiwad kõik kui ühest suust: „Meie sind 
ära wiia ei lase. Kas tulgu jälle mässamine, nagu 
enne ilmalikkude asjade pärast mitu korda olnud, aga 
sina pead meie juure jääma." 

Kui kuulajad ära läinud, toodi Magdaleenale üks 
kiri. Neiu wõttis kirja lahti ja luges: 

.Jallis Magdaleena! Ma palun sind wäga, jäta 
oma lugemised ja usuasjadega ümberkäimine maha ja 
katsu paater Benediktiga ennast lepitada. Mina ar-
wan siin mõnest asjast märku saanud olema, kui olek-
siwad rasked tunnid sind ootamas. Nimelt käis üks 
siitene doomhärra, kes meie paatri Benediktiga hää 
sõber on ja temaga ühes sinu wastu ka tuld turtsuda, 
— tema käis Riias ja olla nüüd tagasi tulles ühele 
meie koolimungale rääkinud, et ühe ketseriga Tallinna 
ringkonnas olla iseäralist uudist oodata. Siit piiskopp 
ei olla tema faadanlist kiriku lõhkumise tööd tähele 
panna tahtnud, nüüd saada pääpiiskopp Hildebrand 
asja enese juhatamise alla wõtina; pea olla temalt 
käskusid oodata. Keda inuud wõib ta selle ketseriga 
mõtelnud olla kui sind. Seepärast wõta minu nõuu 
kuulda, jää rahule ja katsu paatriga paha meelt enese 
wastu lahutada. Teiseks teatan sulle weel midagi, 
mis sinule ka wõib märkuseks olla. Minewal pii-
hal anti siin doomkirikus teada, et paari kuu eest ta-
gasi, 23. Mail 1496, Italia maal Florenzia linnas 
üks õige suur ketser olla ära põletatud. See mees 
olnud dominikaneri ordo munk Girvlamo Savonarola. 
Ta hakanud kiriku wastu uut õpetust õpetama, asu-
tarnid Florenzasse ka juba uue kirikliku riigi oma 
uuendatud usuga ja nõudnud, et paawst Aleksander 
saaks auujärjclt ära heidetud. Muidugi ci olla kirik 
seda sallida wõinud Savonarola saanud palju piina-
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mise järele ära põletatud, teistele ketseri mõtetega ini-
mestele manitsuseks ja püha kristliku kiriku kaitfennseks. 
Ma loodan, et sa seda lugu enese kohta tähele pane-
mata ei jäta. Loodan, et sind pea näha saada wõin. 
Sind meeles kandes 

Tallinnas 1. Augustil 1498. Edgard. 

Neiu jäi mõttesse. Silmad lõiwad tal pisarasse ja ta 
õhkas: „Tõeste, see on jälle üks Hussi sarnane puhta 
hingega mees olnud. Meie kirik põletab oma tõsised 
armastajad ära. Issand, millal tuleb abi!" 

Lähemal Neljapäewa õhtul hilja oliwad Jumala 
sõna kuulajad Magdaleena juures jälle koos. Pisike 
toake oli neid täis. Neiu tuli ja seletas neile seekord 
Issanda tähendamise sõna wiinapuuft ja wiinapuu 
oksadest. Ta manitses neid usus ja armastuses Is-
sanda külge jääda, nagu oksad wiljapuu külge. Ta 
kinnitas ja julgustas neid, ikka selles seisma, mis nad 
Kristuse sõna seletusest olla tundma saanud. Rasked tun-
md olla neile tulemas, aga jumalik tõde ei karta raskusi. 

Magdaleena oli manitsuse lõpetanud ja palwe te-
gemist alganud, kui wiis iseäralist meest sisse astusi
wad. Nende oma kihelkonna paater Benedikt Bom-
hawer, kolm kohtuametnikku Tallinnast ja üks doom-
härra. Wiimne oli Riiast pääpiiskopi saadik. 

Doomhärra astus teiste ees palwetaja neiu poole, 
aga kui ligidale sai, jäi seisma. Wististe oli tema 
esimene mõte olnud, kohe palwe ajal teda wangi wõtta 
lasta, aga siis, kui ta neitsilist palwetajat tema ime-
likus armsas wiisis ja ilus selgemalt silmanud, tun-
dis ta auukartust ja tahtis palwe lõpuni oodata. 

Magdaleena nägi sissetulijaid kiili, aga ei lasknud 
ennast segada, palwetas edasi. Kui palwe lõpnud, üt-
les doomhärra: 



„Mma olen pääpiistopi Michael Hildebrandi^) faa-
dil Riiast ja tema kasu pääle wõtan ma, teid, neitsi 
Magdaleena, ülekuulamise alla wangi. Ärge kartke, 
teile ei saa midagi paha sündima. Ometi peab teid 
üle kuulataina ja teie eksiteele langenud hinge päästa 
püütama. Selleks tulete minuga kaasa. Teie ei ole 
kirikule niigi palju auu andnud, et piiskopp Rotten-
dorpi otsuse järele oma lugemised oleksite maha jätnud." 

Neiu tõusis üles, waatas doomhärra silmasse ja 
ütles: „Teie teate. Jumalat peab enam kartma, kui 
inimesi. Siisgi seisan mina teie wõimuse all, eks teie 
tee, mis arwate." 

Doomhärra küsis iga koosoleja käest tema nime, 
kirjutas need üles ja lubas siis Magdaleenale weel 
tunni aega walmispanemifeks. 

Neiu oli weel lühema ajaga walnns. Ta jättis 
tõik seltsilised jumalaga ja andis silmameel neile kätt. 
Kui ta ka emale kätt andis, langes see temale kaela 
ja ci tahtnud temast lahkuda. „Wnge mind ühes mu 
lapsega!" hüüdis ta järge mööda. „Ma ei wõi temast 
jääda — ma pean teadma ja nägema, mis temaga saab." 

Härrad käskisiwad neidu, ta pidada tulema. Aga 
ema ei lasknud ikka temast lahti. Ta nuttis ja kae-
bas õnnetumalt tema kaelas. „Ma palun, wiige mind 
temaga ühes!" 

Kui nad weel ei lahkunud, tuli Toots wahele 
ja ütles: „Ruuta, mis sa jampsid, saksad wõiwad pa-
haseks saada. Lase lahti! Püha ristike ja Maarjale 
igal pool meiega." Wiimse sõna juures waatas ta 
Magdaleena wangistajate poole. Ta tahtis sellega 
neile märku anda, et tema Maarjakesele ja püha ris-
tikesele ja seega ka neile igas tükis truu on. Ta oli 
nagu ta ikka olnud. 

*) Michael Hildebrand, endine Tallinna doomhärra, oli aas-
tast 1484 luni 1509 Riias pääpiistopiks. Pääpiistopi laes sei
sis ülem waimulik walitsus Liiwi, Eesti ja Kuura maal. 
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Magdaleena ütles emale mõne tröösti föna ja kee-
ras siis ennast härrade poole. „Kas sünnib teie tegu 
minu wastu," küsis ta, „ka härra Horfteni teadmisega?" 

„Praegu ei tea ta sellest weel mitte," kostis doom-
härra. „Aga fee on ükskõik, te«na ei julgeks ometi 
meid pääpiiskopi kasu täitmises takistada, tui ta küll 
seda peaks tahtma. Ta teab hästi küll, et talle siis 
kiriku wanne ja nuhtlus walmis oleksiwad. Teatame 
temale pea." 

Ei lastud enam palju aega wiita. Tehti tütre ja 
ema wahele lahutus. Magdaleena astus ukse ees oota-
wasse wankrisse. Sõit algas. 

Ahastaw ema langes nuttes selle pisikese lauakese 
pääle, mille ees tütar lugenud ja palwetanud. Ini-
mefed, kes siin lugemisi kuulanud ja neidu kaitseda lu-
banud, waatasiwad kohkunud wiisil, aga liikumata 
päält, mis sündis. Keegi ei näitnud selle pääle m0t-
lema, mis nad hilja ütelnud, et nemad küll ei lasta 
Magdaleenat ära wiia. Rahwa wapper waim oli 
juba rusutud. 

Kui ema kuulis wankert weerema hakkawat, kar-
gas ta üles, jooksis wälja wankrile järele, — jook
sis tüki maad wankriga ühes. Ta hoidis wankrist kin-
ni, nagu tahaks ta teda paigale pidada. Ja ta hüü-
dis ühte lugu: „Mu laps! Mu laps! Mis saab sinust! 
Oh et mu silmad weel sind näeks!" Wiimaks oli ka 
kui needmise sõnu tema suust pääpiiskopi ja paatrite 
kohta kuulda, aga siis andis kutsar hobustele enam 
piitsa, õnnetu ema jäi maha. 

Nad wiisiwad Magdaleena Tallinna nonneklostris-
se. Kitsasse tumedasse keldriwppa, kloostri alla, pandi 
ta kinni. Siia käisiwad mõned kloostriõed ja doom-
härrad teniale oma epistlist lugema, et tema eksinud 
hinge hukatuse teelt päästa, kiriku puhtasse walgusesfe 
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teda tagasi tuua wõida. Praegu tegi Riiast tulnud 
doomhärra tema kallal oma armuöpetuse tööd. Kui 
ta puhu aega tema südame kallal murdnud, ütles neiu 
kindlalt: 

„Ärge waewake ennast, härra Naldinus. Kui teil 
ligimeste meeleparandamise pääle nii rohkeste armas-
tust on, siis teeksite paremaste, kui minu pääletaeba-
jäte poole pööraksite." 

„Keda teie selle sõnaga mõtlete?" küsis teine tu-
fafelt. 

„Kõige Päält meie kihelkonna paatrit Venedikti. 
Kuulake järele, kui nurjatumas olekus tema hinge 
lugu seisab, kui hirmsaste tema usku ja wagadust teo-
tab oma tegude ja eluga, kuulake järele seda, siis saab 
teil aru käes olema, kust kohtadest neid tuleb otsida, 
kellede juures meeleparandamise tööd nii wäga waja." 

Magdaleena oli kauniste äritatud, kui ta neid sõnu 
rääkis. Doomhärra Baldinus waewas teda oma so-
nadega juba mitmendat korda, mispärast neiu kanna-
tus wähenema hakkas. 

Aga südi doomhärra ei wäsinud ka. „Ma ütlen 
teile weel, mõistke ükskord." pahandas ta, „teie olete 
oma waimulikkude ülemate ja nende käskude wastu 
teinud, seega ka Jumala wastu, sest ülemad, iseüra-
niz waimulikud ülemad, on Jumalast nende ameti 
pääle pandud." 

„Ilunal on tõsiduse, hääduse ja õiguse Jumal," 
ütles Magdaleena kindlaste, „mitte puneduse ja pettuse 
Illmal. Teie ei tohi mitte Jumalat enesele selles arwa-
mifes toeks ega katteks wõtta, kui waimulikud mehed 
patu orjuses elawad ja see juures oigeid ka weel taga 
kiufawad. Teie panete minule suuremaks süüks, mina 
olla Püha kirja raamatuid rahwa keelde kirjutanud ja 
seda inimestele ise ette lngenud, — näidake, kus ütleb 
Jumala sõna seda süüks wõi keelatud asjaks?" 

Baldinus oli näost punaseks läinud. „MSistmata 
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inimene," käratas ta, „kas teie ükskord ei wõi mõista, 
et Jumala pühad mehed, paawstid ja piiskopid, on 
seda ära keelanud Püha waimu juhatusel. Ja pää-
piiskopp Henning on seda omal ajal nimelt ka meie 
Vtaarja maa kohta ära keelanud.*) 

^Auulik härra," kostis neiu rahulikult, „teie näete, 
nende keeldus ei sünni tõega ega Jumala sõnaga kot-
ku. Ja mina ei ole nende keelu wastu tegemisega mitte 
kurja ega kahjn teinud, waid ennemalt hääd. Sest 
pimedus ja rumalus on rahwa seas suur ja õpetust 
igal pool hädaste waja. Mis paatrid ja mungad kiri-
tutes räägiwad, ei wõi ühtegi aidata, sest et see rah-
wale tundmata keeles sünnib. Ja kui ka mõnd natu-
kest kusgil rahwa keeles ütelda tahetakse, siis on ta 
fee nii wäga segane, et arusaada ei wõi. Pääle 
selle teewad wäga mitmed paatrid ja mungad oina 
sõnade ja salmide õpetamisega koguni kahju, eksitawad 

*) Pääpiislopp Henning Scharfenberg Riias, kes aas-
tast 1424—1448 walitses, pidas 1438 aastal Riias suurt kiriku 
kontsiliumi, kus ta oma ametkonna kogudustele ja kirikutelt suure 
kirikliku seaduse tegi. Selles loeme muu seas.- §2. Keegi ei 
tohi Püha Katoliku kiriku seaduste juures oma enese arwamisi 
paremaks Pidada, nagu fee usust ära langenud ja hukka läinud 
ketserliku seltskonna läbi, mis Husst õpetuste läbi tõusnud, täna 
päewil sünnib, waid igaüks Peab kindlaste ja kahtlemata meie 
kiriku kombetest ja õpetustest kinni pidama. — §38. ühelegi 
üht-inimesele ei ole lubatud, ei awalikult ega erawiisil Katoliku 
usu õpetuste üle kõnest, läbirääkimisi ei waidlusi Pidada. Et 
aga meie suureks waluks meie aegadel wäga paljudes paikades, 
nagu meie teame, hulkawaid ketseri õpetusi wälja laotatakse, siis 
kinnitame meie, et igaüht usust ärataganemist piiskopile ehl 
kohalisele kiriku preestrile kohe peab teada antama, ja et neid, 
kes seda teadaandmist tarwiliku! korral tegemata jätawad, tui 
ketseri õpetuste edendajaid peab trahwitama. — § 47 Waimulik-
ludele kui ka liht-inimestele keelame meie kiriku wande pääle» 
panemisega ära, et nemad ei misgisugusid waimulikka ega kirik
likku raamatuid ei kirju, ta mitte neid, mis kiriku ajaloolise 
ja kirikuõiguslise sisuga on, ei ise rahwa keelde ümber ei kirjut 
ega ta tedagi teist ümber kirjutada ei lase. 

ise 
ita 



rahwast kõiksugu ebausu sisse, nagu juba küllalt olen 
seletanud ja näidanud." 

Doomhärra keeras ümber ja kohmis wälja. „Päris 
saadana hing," ümises ta wihaga. ^Wäljaspidi kõige 
ilusam ingel, aga seespidi pahareti kangekaelust ja 
ketserlist waimu täis." 

Magdaleena jäi kauaks ajaks kloostri wangikotta. 
Pääpiiskopi saadik laskis Aatlas kSik need inimesed, 
kes tema wangi lugemisi kuulamas täinud, üle kuu-
lata, et ehk iseäralisi waleöpetusi Magdaleenast kuulda 
saada. Magdaleena ei olnud oma lugemistes selle aja 
llsulikkude kombete wastu mitte palju ütelnud. Tema 
seletused oliwad enamiste fee pääle käinud, et rahwale 
üleüldisest risti usu waimust. Jumala kartusest ja krift-
tikust elust selgemat aimu anda. J a mis ta ta siis-
feste usu kombete kohta ütelnud, seda ometi katsust-
wad tema kuulajad nõudjatele awaldamata jätta. 

Baldinus kirjutas asja loost ka pääpiiskopile Riiga, 
ja mitu korda. See kõik wõttis aega. Ka oli neidu 
nimelt waja kaua wangistada, et eht seeläbi teda mee-
leparandamisele painutada wõida. Temale taheti seda 
tundmist südamesse teha^ et ta enese eksijaks tunneks, 
oma pattu kahetseks ja kirikule jälle sõnakuulelik olla 
tõotaks. Aga ei saadud lootustgi, et sinna maale jõu-
taks. Küll käisiwad wägewad, kawalad kõnemehed tema 
südant murdmas, küll tegiwad seda ka mõned wali-
tud õed kloostrist, aga nende kellegile sõna ei suutnud 
siin midagi. Magdaleena kostis walibatele walidamalt, 
tasastele tasasemalt ja ikka niisuguse osawusega, et 
need wiimaks waikima pidiwad. 

Vlõue korra oli ka tema ristiisa Rottendorp tema 
juures täinud. See oli kohe Tallinnasse ruttanud, kui 
kuulnud, mis Magdaleenaa sündinud, ja oli siin 
tema hääks wähemalt sedagi teha püüdnud, ct tema 
wangipõlw ja temaga ümberkäimine wõimalikult inim-
likuin oleks. Tema sõna näitas ka ikka mõjunud ole-
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wat. Magdaleena! ei olnud siin wangis ühtegi neid 
raskusi kanda, millede alt ketserlikud wangid muidu 
ial ei pääsenud. Talle anti süüa kui inimesele, talle 
oli ka woodi ja mõned tarwilikumad riided magamise 
jaoks antud, 'ta ei olnud mitte raudadesse pandud, 
tema juure wõisiwad ka kloostriõed wahel juttu ajama 
minna, et siis ühtlasi teda paremate mõtete poole ära-
tada katsuda. Nii läks tema wangipõli siin korda, 
ainult seda oli karta, et kohtulik otsus tema kohta 
raske wõiks olla. Juba seadis doomhärra Baldinus 
pääpiiskopi käsul ja juhil ketseri kohut kokku, sest ink-
wisitsioni siin maal ei olnud. 

Ühel õhtul andis föügitooja, üks noor õde. Mag-
daleenale ka ühe kirja. See oli Edgardi käest. Ta 
oli tema wangipõlwest kuulda saanud ja ihaldas temaga 
kokku saada, milleks ta ka juba oli teesid katsunud 
tasandada. Tallinna nonne klooster, päris nimega Mi-
kaeti klooster ingel Mikaeli järele, ei olnud ilmalik' 
kude inimeste sisse pääsemise wastu mitte kindel koht. 
Oli mitu korda ette tulnud, et mõned ilmalikud me-
hedgi öö aegadel siia sisse saada wõinud; oliwad ka 
mõned nonned siit salajalt ära wiidud ja naeseks wõe-
tud. Noorel rüütlil Edgard Rottendorpil oli aga kõige 
armsam tuttaw ja kasuõde siin wangis raske kaebduse 
all, temas tõusis siis palaw igatsus, ühel ehk teisel 
wiisil selle wangiga kokkll saada. Osalt selle pärast oli 
ta teniale ka kirjutanud. Tema kostus wõida kirja 
tooja läbi sündida kas suuga ehk sulega. 

Muidugi pidas Magdaleena Edgardi kloostrisse 
tulemist wäga kahtlaseks ja laskis temale ütelda, et 
tema mitte tulla ei katsuks. Sellest ei saada kellegile 
ka ei midagi kasu tulema. 

Sellest kostusest hoolimata astus Edgard lähemal 
õhtul föögitooja seltsis, kelle sõbruse ja usalduse ta 
enesele wõinud muretseda, siisgi kloostri wangi juure 
sisfe. Ta oli enese nonne riidesse pannud ja nõnda 
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oo katte all hõlpsaste siia pääsenud. Neiu kohtus, lui 
ta teda nägi ja tundma sai. Edgard jäi aga rahu-
lilult siia, kui söögitooja wälja läks, ja soowis, et 
new temaga põgeneks. Kohtu otsus tema kohta saada 
raske olema ja ainult põgenemise läbi wõida selle eest 
pääseda. Pääle selle wõiba nad sel teel ka kindlamalt 
ühendatud saada, sest nad põgeneda kaugemale, kuhu 
enam kiriku wõimus ega ka isa keeldus neid tülita-
nial ci ulatada. 

Noormees awaldas neid mõtteid Sõgawal hingel, 
elawal armu tujul. See, kes siin wangis kannatas, 
oli temale enam, kallim kui üksgi ingel. Lennata oleks 
ta tahtnud selle ilusama ingliga, lennata armu ja õnne 
tiiwul. Ehk kui nutte, siis oleks ta ainult surra taht-
nud tema eest. 

Neiu rind oli tõsistest asjust täidetud — aga kuu-
maks lõi ta noore mehe armuõhinlife kõne ees. Lo»-
dufe käsk ei kaota oma mõju ka kloostri müüride taga 
ega pühamate püüete peletamisel. Neiu näitas, nii 
wäga ta küll oli, siisgi enam wangistatud olema noore 
mehe armu õõgest, kui kloostri wägewatest müüridest. 
Vlillele ta seni ajani kindlusega wastu seisnud, kui 
Edgardi kirjade pääle wastanud, oli siin tumedas 
külmas kloostri aluses korraga wägewaks leegiks tõus-
ma tunginud. Wististe oli selles ka see asi mõjunud, 
et tema siis kardetawa kohtu eest ja ka oma armas-
taja isa keelu eest pääsenud oleks, kui pakutud armas-
tufe wastu wõtaks. 

„OH Edgard," õhkas ta osalt õnnes osalt mures, 
„fa oled raske kiusatusega minu juure tulnud. Aga 
ei — ma tahan oma asjas siisgi kindlaks jääda, tahan 
julge nleelega kohtu ette astuda ja tema otsust kuulda, 
mitte põgeneda. — Oh, mu hing tunneb õnne sinu 
arnmstuses, fa wõid seda uskuda — aga see oleks 
kõlbmata, Issandale tööd teha, siis aga inimeste kar-



tüse ja inimese armastuse pärast põgeneda, ei — en
nem peaksin ma surma walima." 

Edgard rääkis temale weel oma nöuust, seletas 
ka, et põgenemise juures kartust ei olla, aga ei saa-
nud neidu oma nõuusse. Küll näitas sellele jah üt-
lemine kergem olema kui ei, siisgi jäi ta wiimse juure. 

Kui nonneks moondunud noormees kloostrist lah-
kus, oli tema mitmesugustest tundmustest, mis ta põues 
kihasiwad, üsna segane. Ta tundis, nagu ci wõiks 
ta ilma Vtagdaleenata sammu enam edasi saada, wa-
hemalt siis mitte, kui Magdaleena wangis on. Palju 
parem polnud lugu Magdaleenaga. Edgardi sõnad 
oliwad tema südamesse ühe leeke põlema süütanud ja 
rahu sellest wiinud. 

Kolmandamal õhtul tuli Edgard jälle oma nonne 
mmldris. Kui ta kallist wangi teretanud, hüüdis see 
tuliselt wastu: 

„OH Edgard, ära tule — ära tule ühe õnnetu 
õnnetust weel suuremaks tegema — ära räägi sõnu, 
mis mind piinawad." 

„Magdaleena!" ütles noormees õhkades ja waju-
tas tema sõrmed oma huulede wastu. Kui ta weel 
rääkinud, wajus neiu nõrgalt tema najale, nagu oleks 
ta magama jäänud. Siis liikusiwad tema huuled tasaste: 

„Edgard, wii mind, kuhu tahad — ma ei wõi 
enam wastu panna." 

Nooremehe muidu kähwatas pale lõi ilusal jumel 
öõgama. Õnn säras tema silmadest, õnn täitis tema 
hinge. Neiu, keda ta nii wäga armastas, wõis tema 
omaks saada, wõis ülekohtuse karistuse eest ka pää-
seda. See oli kahekordne suur wõit. Põgenemise 
enesega arwas ta hästi walmis saama. Ta oli selle 
pääle jnba mõtelnud. 

Warsti lahkus ta kloostrist, läks ühe waimuliku 
mehe juure, kellega ta juba rääkinud, ja käskis seda 
lähemal ööl laulatamise pääle walmis olla. Lähemal 
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Päewal muretses ta hobused ja muud asjad põgene-
inisete, muretses mörsjale ka laulatuse riided ja paar 
tunnismeest laulatuse juuresolijateks. Ja kui õl)tu 
saanud ja tükk ööd mööda läinud, läks ta jälle nonne 
riides kloostrisse ja tuli pisut aja pärast Magdaleenaga, 
kes ka nonne riidesse warjatud, wälja. Oma wale-
wötine jättis ta meeles ukfe ette, et feega kloostri wöt-
mehoidjat ja teisi sarnasid ametnikka süütaks näidata 
katsuda. 

Nad saiwad õnnelikult kloostrist wälja. Ei wõi-
nudgi siin õnnetust tulla, sest Edgard oli wahid ära 
ostnud, ja walwamine ning sisse- ja wäljakäimine ei 
seisnud Tallinna nonne kloostris mitte kõige pareums 
korras. 

Kui neiu mõrsjaehted selga paunud, ei olnud tund-
mustel tema rinnas enam ühtegi piiri. Niisugusest mehest 
tohtis tema armastatud olla, tohtis teda armastada, 
temaga altari ette astuda! See õnn oli rääkilnata. 
Teiselt poolt langes selle õnne pääle nagu kole nuist 
wari see lugu, et tema põgenejaks saanud ja et Ed-
gardi isa tahtmine nende ettewõtte wastu oli. Ja 
tema senine püüdmine, tema wahwus ja kindlus oma 
õige a$ia juures, — seda koike oli ta nüüd ise kui 
häbiks ja teotuseks teinud. Nende mitmesuguste tund-
muste all heitles ta iseenesega. Tal oli kindel nõuu 
olnud, ennast ja oina asja kohtu ees kõige wahwusega 
kaitseda, ta oli neile näidata tahtnud, kuda kiriku enese 
elu ja olu wigu ja haigusi täis on ja kuda sarnast tööd, 
nagu tema teha püüdnud, selle haiguse wastu hädaste 
waja olla, aga nüüd oli fee kõik mööda. Ta oli ala-
tümaks põgenejaks saanud. 

Ja noorel mõrsjal tuli mõte, kloostri wangikotta 
tagasi põgeneda — aga seda ei wõinud tema ka. Ta 
j>li kui ära nõiutud, iseenese tahtmise wastu tegema. 
Armastuse leek Edgardi wastu käis kõigist mõistuse 
otsustest üle. Selles asjas oli wäga jumalakartlik 
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neiu korraga kui ilmalapseks saanud. Ta ei jõudnud 
teisiti. Ta oli tundmustes kui närtsinud. 

„Aga kas fa ei karda mitte, Edgard, et meie Tal° 
linnastgi wälja ei saa?" küsis ta Wärisewal häälel. 
,Meie wõime kinni wõetud saada." 

, I r a karda," kostis Edgard. Koik suud, kes meie 
asjast teawad, on täieste kindlad, ja kohe pääle lau-
latufe oleme siit kadunud." 

„Kuhu sa wiib mind?" 
„Meie sõidame Narwa kaudu Wenemaale. Süül 

on teine usk, sinna ei ulata siinse kiriku ega ta ordo 
wõimus sinule enam järele, sääl oleme pääpiistopi 
ja lõige tema nõuuliste eest warjul ja wõime täieste 
wabalt elada." 

Selle pääle ruttasiwad nad mungakloostri kirikusse, 
kus laulataja ja tunnistajad juba ootasiwad. 

Raske oli mõrsjal altari ette saada. Tema põl-
wed liikusiwad nõttuma, ei tahtnud enam teda kanda 
jõuda. Kui ta altari ette sai ja siin põlwili langes, 
nagu komme nõudis, oli fee tema noorusele õnneks. 
Seista ei oleks ta jõudnud. 

Juba algas püha talituse toimetaja oma „jah" 
sõlia küsimisi. Aga enne kui kumbgi temale weel kosta 
oleks saanud, hüüdis sügaw tarne hääl kusgilt kiriku 
pimedast nurgast: 

^Rüütel Edgard von Rottendorp, sina wõtad cne-
sele naeseks oma enese õe!" 

Laulataja suus jäi sõna kinni. Peigmees ja mõrsja 
waatasiwad üksteise otsa, surmalujuline kahwatus taU 
tis mõlemate palget. 

Siis tõusis Edgard üles, keeras suu kiriku suure 
ruumi poole, mis kaugemalt üsna pime oli, sest ai-
nult altari juures oli natukene walgust tehtud, mis 
säält kaugele ei ulatanud. Ka tunnismehed keerast-
wad ümber, waatasiwad tumedasse ruumisse ja wa-
rifesiwad hirmu pärast. 



„Kes oled sina, kes sa mind keelata tahad?" küsis 
noor rüütlilik peigmees osalt hirmnl, osalt julgust otsides. 

„Rüütel Edgard von Rottendorp, sina wõtad ene-
seie naeseks oma enese õel" tümises wägew sügaw 
hääl teist korda. 

Kõikide hirm tõusis. Koik wärisesiwad. Ka Mag-
daleena oli üles tõusnud ja toetas ennast altari aia 
najale. Ta weri, mis praegu palawalt woolanud, 
kippus tarretama. Jälestus ja kohutus imeliku kuulduse 
üle süda öbsel tumedas kirikus oli kõikidele osaks. 

Sel silmapilgul astus suur salk inimesi kirikusse, 
mitmetel tuled käes. Kui nad altari ligi saiwad, nägi 
Magdaleena nende seas ka pääpiiskopi saadikut Val-
dinuft, paar teist doomhärrat ja ka oma ristiisa von 
Rottendorpi. 

Waewalt oliwad tulejad altari lähidal seisma jää-
nud, kui kohutaw waimu hääl weel kolmat korda hüüdis: 

„Rüütel Edgard von Rottendorp, sina wõtad enesele 
naeseks oma enese õe.'" 

See waimuhüüe mõjus ka uute juuretulijate pääle 
raske kohutusega. Edgardi isa näitas koguni kukkuda 
tahtma seda kuuldes. Aga ta sai ühe tooli najale 
toetada. Siis jäi kõik waikseks, nagu haud. Usuti 
waimu häält kajanud olewat. 

Kui südamed uueste toibunud, wõeti Magdaleena 
ja Edgard, kui ka nende katki jäänud laulatuse tun-
nismehed wangi ja hakati kirikust minema. Enam 
kohkunud ja nõrgem kõikidest oli wälja minnes wap-
per rüütel Rottendorp, Edgardi isa. Waimu wägew 
hüüe oli teda tui halwanud. Ta oli selle läbi ka selle 
naesterahwa isaks tunnistatud, kes ainult tema risti-
tütar pidi olema, kes ketserliste kaebduste all seisis ja 
nüüd põgeneda püüdnud ning tema pojaga ennast lau-
latada tahtnud. Waimuhüüe oli neid mõlemaid tema 
lasteks, õeks ja wennaks, tunnistanild — suure inimeste 
salga ja tähtsate meeste kuulmisel. 
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Magdaleena oli esiti selle tunnistuse kuulmisel kui 
unenäosse langenud — imelik hüüe näitas temale tõsi 
olla wõima. ,,Wend, kallis wend!" ütles ta wälja 
minnes Edgardile ja andis temale kätt. 

„Õde!" kostis teine wastu ja püüdis neidu toetada. 
See hakas ka ise oma nõrkusele wastu panema, 
nähes, et nüüd uueste kõige kangemat wahwust waja tu-
leb.Kaunis kindlal sammul astus ta kirikust wälja. Ometi 
oli tema südames iseäraline, mitmepidine torm mäs-
samas. Korraga oli temale nagu taewast hüütud, et 
tema selle wägewa rikka rüütli tütar olla, kelle Pojaga 
ta ennast palawas armastuses laulatada tahtnud. 
Esimest korda pääses fee ime mõte tema hingesse; aga 
ta näitas temale oige olema. Miks oli ta ristiisa 
teda muidu nii wäga isewiisil kallistanud ja armasta-
nud — Uba^ waese rumala wahimehe ja orja tütart? 

Palju wäiksemad ei olnud ka Edgardi tundmused, 
sest ka temale näitas imelik hüüe tõde olema, ehk seni 
ajani küll midagi sellest mõttest tema hingesse ei ol-
nud puutunud, mis kiriku tumedusest neile kajanud. 

Koik kirikust tulejad oliwad km raskest hirmutawast 
unenäost ärganud. Imelik hüüe oli neid läbi ja läbi 
kohutanud. Wististe nad kõik uskusiwad seda hüüet 
ühe iseäralise walwawa waimu hüüdmiseks, kes püha 
seadust kaitseda püüdnud ja wenda ja õde meheks ja 
naeseks saamise teel keelama tulnud. Sel ajal oli 
waimude usk wägew, ja et siin waim rääkinud, seda 
uskus wana Nottendorp küll weel kindlamalt kui keegi 
teine. Sest üksgi elaw inimene ei wõinud seda sala-
dust siin teada ja ometi oli selle hüüde mõte tema 
teada õige. „Iumalale tänu, et nad altari ees jah 
sõna teine teisele weel ära ütelda ei saanud," rääkis 
ta iseenesele. „Siis oleks asi weel hullem olnud." 

Nüüd pandi Edgard Vtagdaleenaga kui ka nende 
tunnistajad wangi. Wiimsed lasti aga pea lahti, ai-
nult Magdaleena jäi wangi. Teda hoiti nüüd palju 
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walidamal wiisil ja ka kõige suurema hoolega, se 
nüüd oli tema süü palju suuremaks saanud; wägewad 
waimulikud mehed pidasiwad teda nüüd ka nõiaks, kes 
Edgard von Rottendorpi olla enese armastamisele nöi-
dunud. Muidu ei olla nii suurtsugu mees tema kui 
alatu tüdruku armastamisele wõinud langeda, päälegi 
nii kindlaste, et ta temale ka wangikotta järele läks 
ja teda enesele naeseks laulatada tahtis. Asi pidi 
nõia wäe abil sündinud olema, seda uskusiwad doom-
härrad kindlaste. Sel ajal ei olnud nõia usk igal 
pool Europas küll weel mitte oma täies wägewufes, aga 
nõrk ei olnud ta ka etrnm. 

Kuna nüüd Magdaleena pääle nõidumise süü lan
ges, siis jäi seeläbi Edgard tema armastamise ja wan-
gist wäljatoomise asjas koguni süütaks, niisama ka 
tema tunnismehed. Seepärast lasti nad ka lahti. 
Mis wõib keegi selle wastu, kui teine tema ära nõiub. 
Nõnda arwati ja selle järele siis ka tehti. Nõidust 
aga peeti nii suureks süüks, et nõiad ära hukati olgu 
kas tule, uputamise ehk mõne muu surma läbi. See-
pärast oli siis nüüd ta kõik pehmus õnnetuma neiu 
wastu kadunud. Ka wana Rottendorpi eesträäkimifed 
ei aitanud siin midagi. 

Et kirikus kuuldud imeliku waimu tunnistuse kohta ka 
elawa inimese suust seletust saada, selleks kutsus doom-
härrade kogu Mugala Rottendorpi ette ja küsis temalt: 

„Tunnistate teie kirikus kuuldud waimuhüüde enese 
kohta tõeks ehk ei!" 

„Wai,nu tunnistllse wastu ei wõi mina midagi," 
ütles Rottendorp. 

„Teie olete siis selle ujust ära langenud nurjatuma 
tüdruku Magdaleena isa?" küsis doomhärrade kogu ju-
hataja, Baldinus, edasi. 

„Wististe nõnda." 
„Kes on tema ema?" 
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„Minu endise wahimehe Tootsi naene Truuta, kes 
siis aga weel naene ei olnud." 

„Kes on Teie poja Edgardi ema?" 
„Minu endine seaduslik abikaas,kes ammu surnud on." 
Enam ei olnud küsijatele selles asjas Rottendorpi 

suust tarwis. Nad paniwad asja loo pääpiiskopile 
ette ja küsisiwad temalt juhatust. Wastus tuli tagasi 
ja selles kästi, Magdaleenaa tulla nõidumise abinõuud 
wälja uurida, fui tarwis ka waljuse teel, siis saada 
näha, mis temaga pidada sündima. 

Selle järele oli waesele neiule kõige pahemat karta. 
Neiu oli tema tõeste weel, sest jah sõnad jäiwad põ-
genemise ööl ütlemata ja käed kokku panemata. Ki-
riku ülematel oli see ka üks tõik, kas neiu ehk naene, 
kui ta aga nõid oli. Nõia süüdi peeti Magdaleena 
juures raskemaks kui tema waremalt arutatud ketser-
likka süüdisid. Päris tõsiseks ketseriks ei olnud nad 
jo teda leidnud, aga nõia süü tunti küll kindel olema 
ja sel ajal oliwad nõiad ning ketserid kirilille mõle-
mao ühe hirmsad — mõlemad surmasüüdlased. Palju 
tuhandeid nõidasid põletas Katoliku kirik ära, mitmed 
la meie maal, mida siin ka weel Lutheri usu ajal 
sündis. Aga ketserite hukkamist ei ole, nii palju kui 
ajalugu teab, meie maal ette tulnud, kuna aga teistes 
riikides ka wäga palju ketserist ära põletati. 

Kudas oldi põgenemise ööl teada saadud, et Mag-
daleena kloostri wangist kadunud ja Edgardiga mun-
gakloostri kirikusse läinud? Arwata on, et nonnekloost-
ris need, kes sellest põgenemisest teadsiwad, oma suu 
küll kinni pidasiwad. Aga üks wana hall munk tei-
sest kloostrist näitas sellest asjast haisu ninasse saanud 
olema, ja wististe osalt seeläbi, et tema Edgard von 
Rottendorpi oli näinud ühe oma kloostri wennaga 
salajalt rääkima. Ta näitas noort Rottendorpi ja 



tema armastuse lugu kauniste tundma, sest ta oli 
oma ametiwenva pärast seda, lui ta Odgard Rotten-
dorpi temaga näinud rääkima, mõistu wiisil hoiata-
nud. Pääle selle oli ta põgenemise õhtul ühe oma 
kiriku laulupoisikesega nonnekloostri wärawate lühidal 
hulkunud ja siis säält ruttu ära kadunud, kui poge-
nejad kloostrist wälja tulnud. Kaasas olewa poisikese 
oli ta tundmata wiisil ja ilma nimeta kirjaga doom-
hürra Baldinufe juure saatnud, mis kirjas ta sellele 
Magdaleena põgenemisest märku andnud. Sellest oligi 
asja ilmsiks saamine tulnud. Kust aga tähendatud hall 
munk ise selle asja wälja nuhkida teadnud, ei olnud 
mõista, niisama ka mitte seda, miks ta nii warjawal 
wiisil oma tähtsat teatust awaldanud. Wõib olla, et 
tema see waim ka oligi, kes kirikus Edgardile wäge-
wa keelufõna ütles. Ältunkadel ja preestritel ei olnud 
inimeste falajatest asjadest nii hästi kui midagi tead* 
mata. Nimelt oli pihtimine neile wõtmeks, mille läbi 
nad enamiste igale warjatud asjale juurde peasesiwad. 
Edgardi armastus Magdaleena wasta aga ei olnudgi 
kellegi tõsine sala asi. Seda wõis iga munk wäga 
hästi teada, fest fee oli juba Mugala ja Aatla raja* 
des teatud, ja säälne preester oli juba ammu kaeb-
dust teha katsunud, et Magdaleena ka nõid olla, ni-
melt Edgard Rottendorpi sildame kohta. See oli aga 
iseäraline, et waimuhääl palju enam teadis, neid 
õeks wennaks teadis. 

Mispärast Edgard ennast just põgenemise paigas 
Tallinnas laulatada tahtis, ei wõi ka selgeste mõista. 
Wist arwas ehk ta, et tema Wene maa rajades kus-
gilt oma ufu preestrit ei oleks saanud, kuna tal säält 
oma usu maale tagasi tulemine laulataja otsimiseks 
ka julge ei nüitnud olema, sest et kinni oleks wõinud 
wõetud saada. Nüüd oli seeläbi, et ta ennast Tallin« 
nas laulatada tahtnud, küll fee temale awalikuks saa-
nud, et ta endale oma enese õde naeseks wõtta taht-



nud, ja seesuguse eksisammu katki jäämine oli talle 
muidugi meele järele, aga — nüüd seisis endise mõrsja 
asemel tema armastatud Sde wangis rasket nuhtlust oota-
mäs. See oli ka paha, ja Edgardi südamele wäga walus. 

Magdaleena! oli nüüd iga päew pihtijatega tege-
mist. Üts waimulik mees tuli teise järele ja igaüks 
nõudis temalt südame nõidumise saladusi ja pakkus 
temale oma kõrwa, et neiu sinna fisfe pidi pihtima, 
missuguste noiauöuudega tema Edgard Rottendorpi 
südame enese külge sidunud ja missugusid ühenduse 
tegusi ta saadanaga tegewat. Äiuidugi ei pihtinud 
Vtagdaleelia neile kellegile midagi, ei olnud ka temal 
neis asjus midagi pihtida. Kõige agaram oli Baldi-
nus teda pihtimisele awatelema ja sundima. Mitu 
korda kinnitas ta temale ka, teda saada ainult natu-
kene karistatama, kui ta kõik ära tunnistada, mis tenla 
abinõuud Edgardi ärategeinifeks olnltd ja nüssugltfes 
ühenduse olekus tema kuradiga seista. Et neiu ka nii-
suguste meelitawate katsete wastu kindlaks jäi, nõu-
tawaist asjllst midagi ei ütelnud, siis katsus Baldinus 
wahel ähwardustega. 

„Teie saate raskeste piinatud ja kõige alatumal 
wiisil ära hukatud," ütles ta, ,>kui teie suu tunrns» 
tamifeks lahti ei lähe." 

„Teie ei tohi ilma süüta tedagi piinata ega hukata," 
«tles neiu walibalt. „Kui küll pääpiiskopp Hildebrand 
minu were järele nii wäga januneb, siisgi, tema ei 
ole weel ilma ülem walitseja. Mina annan enese 
paawsti kaitse alla." 

Baldinus näitas wiiinfe sõna juures naeratama. 
^Paawsti kaitse alla?" küsis ta kui imestawalt. „Alek-
fander tuues peaks teid kaitseda wõtma meie ja pää-
piiskopi wasta? Nii palju wõite teda siis pääpiiskopist 
enese wastu paremaks arwata? Alles nii rumal wõite 
teie selles asjas olla? Siin wõib teid ainult kahetseda." 

Neiu wahtis kindlal pilgul doomhärra õtsa. „Teie 
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tahate oma kõnega ütelda," küsis ta siis, „et paa 
Aleksander VI. õigusest ei hooli ega seda kaitse?" 

^Nöia ja ketseri õigust, nagu teie mõtlete, ei wõi 
üksgi paawst kaitseda, weel wähem praegune. Aga 
siisgi, ühe tingimise all saaks Aleksander kuues eht 
tüll teid surma wastu kaitsema, nimelt, kui ennast 
oma iluduses temale wõiksite näidata. Aga siis oleks 
teie elu ka ainult temale kaitsetud." 

Nende sõnade läbi sai Magdaleena äritatud. Tema 
näost käis jumestus üle. Küll oli teina paawst Jo-
Hannes XXIII üle, kes Hussi ajal (1410 — 1415) 
walitses, Hussi kirjadest kõige nurjatumaid tegusi lu-
genud, aga Aleksander kuuendast ei olnud ta midagi 
paha kuulnud. Konstailzi kontsiliumi kardinalide kogu 
oli ka Johannes XXIII, tema ropu elu pärast 
paawsti auujärjelt ära heitnud, ja just sel põhjusel 
oli Magdaleena praegust paawsti, Aleksandrit, ofaltgi 
niisuguseks arwanud, nagu sarnase suure, püha aineti 
pidaja olema Peab. Aga nüüd mõistis ta tähtsa wai-
mulitu mehe enese sõnadest, kes teda pilgata tahtis, 
ka praeguse paawsti kohta hoopis teisiti. — Aleksan
der VI., endine kardinal Vorgia, kes 1492—1503 
paawsti auujärje! istus, oli ka tõeste kui kõige hirm-
sama patuelu eeskuju. Kulla wõimul paawstiks tõus-
nud, elas tema kõiksugu wõinialikudes pattudes ja 
nurjatumates tegudes, mis toores meel ial mõtelda 
mõistab. Italia würstid ja muud wägewad mehed, 
kes temale wastu olla jillgesiwad, laskis ta falajal 
wiisil kihwti läbi enese tülinast teisi ilma toimetada 
ja jagas nende mõisad oina sohilastele, mis tal oma 
ilusa armukese, Rosa Vanozzaga ja teistega olnud. 
Ka üht oma enese ilusamat tütart, Lucrezia Borgiat, 
kelle ema praegu nimetatud Rosa oli, pidas ta ene-
fele armukeseks. Üksgi tähtsam mees, teda tema kudagi 
enese plaanide ehk eluwiiside wastalise teadis olenm, 
ei wõinud ühegi pidu pääl, ei ühegi söömalaua juu-



— 86 — 

res julge olla, et ta siin Aleksandri salaluuraja toi-
metusel kihwti ei saaks ega sureks, nagu wäga sage-
baite sündis. Seepärast kanti wastakihwtisid igal pool 
kaasas, aga paaivsti kihwtide wastu nende mõju palju 
ei ulatanud. Oma waimuliku wõimu fuurendanlife ja 
oma perekonna rikastamise eest kandis Aleksander kan-
geste ja kawalufega hoolt. Julges teegi selles teda 
takistada tahta, siis pidi fee warem ehk hiljem ühe 
laua juures langema. Sawonarola, kes tema taht-
mifel hiljuti Florenzas ära põletati, oli temast ühes 
oma jutluses ütelnud: Häbita auuta metsaline, usu 
ja wooruse teotus, kes oma enese roojuse mudas püherdab 
kui siga." Ta suri sellesama kihwti läbi, mis üks tema 
poeg ühele kardinalile oli walmistanud, kes tema juu-
res pidul oli. — Ometi oli ka jumalakartlikka, puhta 
ja auusa elukonlbega paawstisid, kes wooruse ja tar-
kusega oma kõrget ametit pidasiwad ja ristikogudusele 
õnnistuseks oliwad. 

Kui Baldinus Magdalecnaga weel katsus rääkida, 
oli see kui tummaks jäänud. Ta ei tahtnud, ei wõi-
nud enam midagi ütelda, kui ta praegusest paawstist 
enesest nii kahtlast lugu kuulis. Doomhärra läks tu-
fafelt wälja. 

Ja Magdaleena ei tunnistanud ial midagi, mis 
nõuuti, ei ütelnud ennast ka ühesgi kaebduses füüdla-
seks, ei kahetsenud ka, ega tõotanud „õigeks kristla-
seks" saada. Teiselt poolt seisiwad pääpiistopp, tema 
saadik ja mitu teist niisama kindlaste tema wastu. 
Ei aitanud siis aja pikendamine midagi, hakati otsust 
walmistama. Ja ühel päewal toodi Äiagdaleeua tet-
ferliku kohtu ette ja Valdinus tui eesistuja rääkis: 

„On awalikuks tulnud, et teie kuradilihi nõia 
wäega noore rüütli Ebgard von Rottendorpi olete ära 
tärnid, — kas tahate seejuure jääda, et teie ennast 
selles süüdlaseks ei tunnista ega oma nõidumise abi-
nõuudest midagi ei taha ütelda?" 
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Magdaleena kostis kindlaste: „Kui minust tõeste 
peaks nõidust usutama, siis on fee uskumine suur fü-
dame sõgedus ja kõige suurem eksimine. Mina ei lase 
ennast ial kõige inetumale waletamisele sundida." 

Baldinus rääkis pühaliku tooniga edasi: „Ainule 
õndfakstegewale kirikule on kohuseks, et tema nõida 
eneses ei tohi sallida, ja temal on wõimus ja käsk, 
nõidasid enese seast ära häwitada, — kas teie ka seda 
wõimust, mis kuni teie elu kohta wõib puutuda, ei 
taha karta ja tõtt üles tunnistada'^" 

„Wna ütlesin juba," kostis neiu, „ma ei lase en-
nast misgi asja läbi maletamisele sundida. Tõtt peab 
palju enam auustama ja Jumalat palju enam kartma 
kui inimesi nende fõgestatud nõudmistes." 

Kohtunikkude silmis waikus wiha. 
„Suu, nurjatu tüdruk!" käratas üks kohtu härra. 

„Sinul on kurat!" 
,/)teed loomad näikse ainult teie enese tumedates 

arwamises pesitama, auulik doomhärra," kostis neiu 
waikselt. „Mina neid ei tunne." 

Kin äritatud doomhärra seepääle weel uusi kari-
tusi tegi, andis Talliilna piiskopp Rottendorp Ladina 
keeles märku. Issanda sulased ei pidada endid mitte 
wihale äritada laskma ja soowis, et asja juurest kõr-
wale ei mintaks. 

„Kohus peab siis selle pääle jääma," algas Baldinus 
uueste, „et teie selle juures kindlaks jääte, mis ütlesite?" 

„Iah!" kinnitas Magdaleena. 
„Aga Teie olete Vatlas ka Püha kirja raamatuid 

rahwa keelde kirjutanud ja lugemisi pidanud, milledes 
meie õndsakstegevat usku tema puhtuses olete sega-
nud," rääkis Baldinus. 

„Selles teie ütelufes on kõik muu tõsi," kostis 
kaebealune, „aga fee mitte, et mina usku oleksin se-
ganud. Nende läbi, kes mind kuulnud, wõib tõeks 
tehtud saada, et mina mõtteid ja arwamisi usu asjus 
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ja usu töe tundmiseks ainult felgendanud olen." 
„Teie olete ütelnud, et pihtimine ja roosikrantsiga 

palumine olla Jumala ees jõledus." 
,,Ei. Mina olen ütelnud, et palumine roofilrant-

siga ja pihtimine siis tühi silmakirja töö ja ka jõledus on, 
kui see tõsisest südamest ei tule, waid ainult wiisi pärast." 

„Tahate teie ikka seepüäle kindlaks jääda, et teie 
Püha kirja raamatute ümberkirjutamist ja oma luge-
misi endale süüks ei pea ega neid tegusi kahetseda ei taha?" 

„Iah!" kostis neiu walju häälega. „Surmani jään 
mina feepääle kindlaks, ja palun teid südamest, ütelge 
seda ka kõigile neile, kes minu lugemisi kuulnud on: 
Mina olen Jumala kartuses ja tõsiduse auustamist 
elanud, ja kudas wõiksite teie mõtelda, et mina siin 
teie ees Jumala salgajaks ja tõsiduse teotajaks saatsin. 
Üksgi wägi ei saa mind sellele sundida jõudma." 

Tema ilusal palgel paistis iseäraline waimustus 
ja julgus, kui ta neid fõnu rääkis, mille läbi ta mit-
med waimulikud härrad näitasiwad südames puuduta* 
tud olema. Kui kaitseta wäest wangi püüdsiwad nemad 
teda wõita, aga tuttu nendest pidiwad siin tundma, 
tui oleks wangistatud neiu neid wõitnud. Valdinus 
aga hoidis oma külmuse alles ja rääkis weel: 

„Teie olete oma nõiatböga ja kangekaelsusega surma 
teeninud, mis annab teile julgust kõrge kohtu ja surma 
wastu nii kartmata olla?" 

„Õigus!" kostis neiu waimustuse ja wahwusega. 
„Teil on wõimus ja teie wõite mind surmata, aga 
teie tunnete hirmu seda tehes." 

„Temal on kurat," hüüdis üks teine doomhärra 
jälle. „Saadan ise annab temale julgust ja õpetab 
teda nõnda rääkima." 

Magdaleena silmist hakkasiwad pisarad weerima. 
Wi hoolega kui ta küll mna\t pidas, läks tema süda 
siisgi haledaks. „Doomhärra," ütles ta waikselt, „Iu-
mal on minu julgus. Teda eneses ja ennast temas 
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tundes olen mina ka surmale walmis nõnda kui siin 
seisan. Ma palun, tehke minuga ruttu, mis teete." 

„Kurat on sinu julgus ja saadanaga elad sina 
häbemata ühenduses," ütles üks kohtunik wihaga. „Sa 
teotad Jumalat raskeste, kui tema nime nimetad." 

„Miim soowiksin, et teie teda ei teotaks," ütles 
Magdaleena. „Minu teotamise eest ei ole teil tarwis 
teda kaitseda." 

„Wihane kohtunik läks weel ägedamaks. „%a on 
pää-nSid ja saadanaga kõige pahemas ühenduses. Saa-
dana abiga näitab ta ennast meestele ka nii ilusaks. 
Tal peab ka nõiamärk ihu pääl olema. Kas on tema 
nahk hoolega läbi otsitud?" 

„Iah on," kostis Baldinus. 
„Leiti nõiamärk üles?" 
„Ei, tema ihu pääl ei ole ühtegi märki, leida," 

ütles Baldinus. 
„Nujah!" kostis teine, „faadana abil teeb tema 

köit — saadana abil warjab ta ta oma nõiamärgi 
otsijate eest ära. Aga mina tahan selle wälja otsida. 
Wiidagu tema siit kohtulikust pühast kohast ja kisatagu 
tema riided seljast, mina pean tema llõiamärgi leidma. 
Mina tahan saadana wõimu selles asjas tema juures 
tühjaks teha. Minu silma ta moonutada ei pea jõudma, 
olgu tal sada saadanat sees." 

„Saadanal wõib wõimust olla," ütles Magdaleena 
wiha ja põlgdusega, „aga mina ei luba enese ihu, 
mis Kristuse werega pühitsetud, ühegi saadanliku silma 
alla. Iilinal saab mind selles aitama." 

Selle pääle wiidigi Magdaleena kohtu eest ära. 
Aga „nõiamärki" ei tuldud tema juures otsima. Piis-
kopp Rottendorp seisis sellele nõuule wäga wasta ja 
seletas, see ei olla Issanda sulastele sünnis, teist korda 
niisugust naesterahwast riidest lahti teha ja tema ihu 
kullest teist korda nõiainärki otsida. Tema soow wõeti 
makswaks, kuna mõned kohtuliikmed küll teisiti tahtsi-
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ad. Sel ajal arwati, et igal nõial kusgil warju-
lifes kohas ihu pääl nöiamärk olla. Selle pärast oli 
wiisiks, et nõia nime alla langenud inimestel piina-
mife eel kõik ihu läbi otsiti ja fee juures ka lõik ihu-
karwad igast kohast ära aeti, et nöiarnärki leida. Kui 
siisgi misgisuguft iseäralist niärki kusgilt ei leitud, siis 
üteldi ja usuti, nõid warjata kuradi abil oma märgi ot-
sijate silmade eest ära ja peeti teda oma soodu ikka nõiaks. 
Magdaleena nõiamärki ei oldud aga mitte wäga piin-
likul wiisil otsitud. Ometi usuti kindlaste, et tema 
nõid on. Sest nõiausk walitses siis wägewaste, ja 
ei mitte ainult rumalama rahwa juures, waid nimelt 
ka waimulikkude ja ilmalikkude ülemate, würstide, koh-
tunikkude ja teadusemeeste juures, ainult mõni arul-
dane wälja arwatud. Arwati ka, et naesterahwa seas 
palju enam ja wägewamaid nõidasid on kui meestesoo 
seas, sest kurat mõeldi niinelt naestesoo wastu lahke 
olema neile oma salajat nõiawäge andnia; kurat pidi 
naesterahwasaga, kes temalt nöiawägesi wõtnud, põr-
gulist armastuse elu elada wõima. Nöiausku arwa-
takse juba enam kui tuhande aasta eest Ristikoguduses 
nii wõimula olnud olema, et alam rahwas nõidasid 
ära põletanud. Kiriku poolt sai nõiausk esimese kõr-
gema kinnituse paawst Gregor IX. läbi 1233 aastal 
ühe selle kohalise seadluse ilmumisega. Pärast seda 
andis weel paawst Johann XXII. aastal 1307 ja 
1327 inetule nõiausule kuradi abil uute seadluste läbi 
kõwemat kinnitust ja kangemat hoogu. 1350 oliwad 
ristiusu maades juba kanged nõiajahid lahti. Domi-
nikaneri munga ordo liikmed ja teised waimulikud me-
hed käisiwad maad mööda ümber nõidasid ja ka ket-
serisi üles nuuskimas, ja kes ühe wõi teise põhjuse 
pärast niisuguse kahtluse alla juhtusiwad langema, wõeti 
warsti kinni ja hakati neilt kõiksugu nöiatunnistusi 
nõudma, ka siis juba raskete piinamiste najal. Läk-
siwad ajad weel edasi, tõusis nõidade põletamine hirm-
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sale wägewusea. Üks Würzburgi piiskopp üksi las-
kiS 600 nõida elawalt ära põletada ja Fulda würst-
abt üksi üheksa aasta wältusel 700, Trieri pääpiisto-
pid 6000 nSida. Thomas de Torkwemada, keö 1483— 
1489 Hispanias üleni inkwisitor oli, laskis sellel oma 
ameti ajal 8800 inimest elawalt ära põletada, muist nen, 
dest kui nöiad muist kui ketserid. Kes kudagi teiste inimeste 
ees kahtlaseks, polatawaks ehk wihatawaks saanud, kelle-
de kohta ülemate ehk alamate poolt midagi iseäralist rnõ* 
telda wõidi, oli pea kas nõia ehk ketseri nime all kinni wõe
tud ja kiriklik wõimus tegi temaga mis arwas. Wõidi 
ometi Prantsuse maa päästjagi, wäga ja wahwa neitsi 
Ieanne d'Arc, nõiaks arwatud ja nõiana (1431) ära 
põletatud saada, ilma et kuningas Karl VII., kellele 
imelik neiu tema riigi ja auujärje tagasi andnud, tema 
kaitsemiseks midagi oleks teha püüdnud. Ei olnud siis 
ka siinsetest waimuliktudest meestest selle aja järele ku-
dagi ime, et nemad Magdaleena! suureks nõiaks ja 
madalamal traadil ka ketseriks pidasiwad. Oli 
neil jo oma teada mõlema süü tarwis tema juures 
põhjust küllalt. Et nad temalt piinamise abil tunnis-
tusi ei pressinud, mida ta jo hääga ei andnud, oli 
nendest muidugi heldus küllalt. Tuli see heldus wist 
sellest, et siin maal nõidade põletamine nii harjunud 
asi ei olnud nagu õhtupoolistes riikides. Aga karis-
tawa otsuse tema kohta pidiwad nad raskema te-
gema, selleks oliwad tema süüd nende nägemise ja selle 
aja olu järele wäga suured ja awalikud. 

Kui nad tema eneste eest ärafaatsiwad, hakatigi 
otsust walmistama. Aga midagi muud ei tuntud sel-
leks omasemaks kui surm. Kergemat otsust ei wõidud 
ka pääpiiskopi kirjade pärast anda, fest iga kohtunik 
wõis ise raske kahtluse ja ketserliste kaebduste alla 
langeda, kui ta ndia wõi ketseri wastu pehme oli. 
Siisgi katsus Tallinna piiskopp Rottendorp surma ot-
suse tegemise wastu siin rääkida, sest temal oli siin 



— 92 — 

sugulase põhjusel asja halastawam olla, ja Mugala 
Rottendorp oli teda sellepttrast ka nimelt palunud. 
Kui aga mitmed teised walidamalt surma nõudsiwad, 
jäi tema järeleandlikult wait, sest piiskopi kübar oli 
temale armas asi, mida ta nii kergemeelega kaotada 
ei tahtnud, kuna ta selle saamiseks ka hää summakese 
raha oli kuluta,»ud. Päälegi oli ta loiu loomuga 
pehme mees, ilma misgisuguse kindla tahtmiseta ja me-
hisema maimuta. 

Kui Magdaleena uueste ette toodi, ütles kohtu ju-
hataja Baldinus temale: „Kohus on walmis teie kohta 
oma otsust tegema, aga oma heldes, õiglases meeles 
annab tema meie Sndfakstegewa püha kiriku armul 
teile weel luba, enese kaitseks midagi ütelda. Tahate 
teie kiriku armu meelt enese ja oma hinge wastu 
ära tunda ja oma süüdisid ülestunnistada ja kahet-
seda, siis tehakse otsus seda mööda teie kohta kergem. 

Neiu waatas tõsisel, wainiukal pilgul kõrge kohtu? 
kogu pääle. „Mina olen juba ütelnud," kostis ta 
siis, „et ma selles süüta olen, mis teie minu wastu 
kaebate, ja et ma surmani selles mõttes kindlaks jään. 
Vtinu kaitsemiseks aga ei wõta teie ühtegi sõna minu 
suust kuulda, ei taha ka mind rääkidagi lasta. Mina 
ei tea ühestgi kuradi wäest ega nõidumisest midagi, 
olen feega nõia süüst puhas. Ja seda, mis teie mu 
nule ketserlikus asjas süüks panete, olen mina õtse 
jumalikul tahtmisel teinud, et pimeduse wõimu wähen-
dada ja jumalakartust, usku ja woorust inimeste juures 
kaswatada püüda. Tänu Jumalale, seda on ka sündinud, 
olgugi ka pisut; aga paha, millest teie räägite, ei ole minu 
töö läbi kusgil sündinud. Teie ei wõi seda näidata ega 
tõeks teha. Jumal ei ole mitte pimedus, et tema 
meie juures kõiksugu pimedust ja rumalust armastaks. 
Jumal on walgus ja tõde ja tema armuline seadus on, 
et ta inimesed walguses ja tões elaksiwad, ja see on 
ka minu nõder püüdmine minu tutwate riugis olnud. 
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Teil on mõte mind seepärast karistada — mina ei 
wõi teid selles keelda, fest wõimus on teie käes. Aga 
ühte palun mina, mõtelge selle rahwa pääle, kelle 
sekka teie olete tulnud Kristuse õpetust wälja laotama, 
et tema päästetud ja lunastatud saaks pimedusest. 
Aga weel ei tunne see rahwas usu walgust, ei Kris
tuse armuöpetuft. Mitmes asjas on ta weel süga-
wamassc pimedusesse langenud kui tema enne oli. 
Ja kui õnnetumaks on tema saanud ilmaliku elu a& 
jus, kui ära riisutud õigustest, eluhäädustest, ja seda 
kõik nende läbi, kes temale Kristuse armuõpetust ja 
usu walgust tuliwad tooma. Sellepärast, Kristuse 
järelkäijad ja tema karja kaitsejad, mõtelge, mis teie 
wõlg ja kohus on ja mis eest teie Jumalale peate 
wastust andma. Kui teie selle rahwa ajaliku elu õi-
gustest olete ära riisunud, halastage siis tema pääle 
hinge asjusgi, walgustasse teda waimu walgusega. 
Minu kaitseks ci taha teie minult midagi kuulda, kuulge 
mind siis, kui selle rahwa kaitseks midagi ütlen, kes 
waimu asjus teie hoole all seisab." 

Kohtu liikmed waatasiwad osalt häda ja häbiga, 
osalt kange wihaga tema pääle. Üks nendest kattis 
oma kõrwad käte alla ja karjus: „Keelatagu teda! 
Tal on kurat — ta ou fyabzmata seltsiline saadanale 
ja räägib saadana ette ütlemisel. Hirmus Jumala 
teotus, mis teda lubatakse suust wälja lobiseda." 

Kohtu juhataja andis jälle lnärku, et teda ära 
wiidaks, mis kohe sündis. Aga pea toodi ta tagasi, 
suruti põlwede pääle maha ja Valdinus luges otsuse 
ette: „Süüdlaseks leitud saadanlikus nõidumise kuns-
tis, saadanaga ühenduses olemises ja ketferliste mõtete 
poole hoidmises. Surmale mõistetud nende kõikide 
süüde eest, iseäranis nõidumise eest." 

Magdaleena kähwatas. Siis tõusis ta üles ja ütles 
wärisewa, surutud häälega: „Mind surmate teie küll, 
aga tõtt ei jõua teie surmata. Vtina suren kartmata. 
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aga teie ei wõi minu were pärast mitte ilma kart-
mata Jumala ette astuda, kui teie surma tund tuleb." 

Mõni päew hiljem tehti turu pääl homiku wara 
walge tulles suurt puuriita. Esiti pandi tugew tulp 
püsti, siis laoti sellele puud ümber. See oli õnnetu 
neiu Magdaleena tarwis. Selle tuleriida pääl pidi 
ta elu lõpetama. 

Juba hakkasiwad kirikute kellad helisema. Magda-
leena toodi timukate wahel ja waimulikkude ja ilma-
tikkude kohtunikkude saadetusel wangitojast surmapaiga 
poole. Waimulikud isandad laulsiwad ja lugesiwad oma 
salmisid, et surmaohwri hingele põrgu walu wastu kergi-
tust teha, nagu usuti, asjalikult aga enam seepärast, et 
rahwas surmaohwri sõnu kuulda ei wõiks, kui fee rää-
kida tahab. 

Kui tuleriida lühidale saadi, nähti taewa alust eemalt 
tumedaks lööma. Kange tuulispää wiis kaugemal liiwa 
ja kõiksugu prügi pilwena taewa alla ja tuli lähemale. 

Mehed seisiwad tulelontidega juba riida kõrwal ja 
süütasiwad sellele tuld külge. 

Ka Magdaleena ümbertõlgitud raamatud Testamen-
dift pandi tuleriida pääle, et neid tema enesega ühes ära 
põletada. 

Tuulepööre tuli ligemale. 
Saadanale ära antud ohwri toojad jäiwad seisma ja 

üks neist hoidis risti selle ette ja rääkis temale: 
„Wannu weel ära oma jumalakartmata tegusi ja 

ühendust saadanaga,siis saad sina tulesurmast päästetud." 
„Katfu ennast päästa igawesest surmast," ütles Vtag-

daleena ja keeras põlgdufega temale selja. 
Siis hakati teda tuleriida pääle üles wiima, mis 

teisest kullest juba põlema hakas. Aga ei läinud fee enam. 
Kange tuulepööre oli siia ulatanud, wiskas majade 
päält katukseid ära, pillas inimesi turul maha, keerutas 
puud riidast laiale ja üles õhu sisse. Ja selsamal pilgul 
tuli suur salk ratsawäge kangeste ajades turule ja tuule 
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kiirusel tõmmati surmale mõistetud wang ühe hobuse 
selga ja, jälle kihutas ratfaliste salk tuhat nelja tagasi. 

Kohtuametnikud kui ka nende teendrid ja ka rahwas 
oliwad tuulispää keerutusest ehmatanud ja selle hoopi-
dest osalt uimased, mitmed ühest kohast teisi wirutatud ja 
ägades tuaas, ei mõistnud ega wõinud siis ka midagi 
ratsanikkude salga takistamiseks teha. Suurem hulk pi-
das tuulispääd Jumala saateks, mõned ka Vlagdaleena 
enese nõiatööks, köit aga oliwad kui halwatud ja jäiwad 
kohkumisega järele wahtima, kui ratsalised tagasi kihu-
tasiwad. Muist kohtunika ei näinudgi segadusega 
kohe, et Magdaleena ära oli. Kui seda nähti, hakati küll 
hobuseid otsima, et ratsanikkude salgale järele ajada; 
aga see ei läinud enam. Neil ei olnud ühtegi hobusemeest 
kaitseks ega saatjaks, kui nad wangiga tuliwad, sest kes 
wõis arwata, et keegi oleks julgenud saadanale ära an-
tud nõida päästnta tulla. 

Aeti kiill weel mitut teed mõõda linnast wälja, et nõia 
Päästjatele järele saada, aga ei saadud neid nähagi. 
Iga tee ääres kuuldi küsimise pääle ainult nii Palju, et 
ratsalisi siit mööda kihutanud, aga kes nad olnud wõi 
kuhu läinud, sellest ei teatud midagi. 

Magdaleena jäi kaduuuks. Koik kuulamine ja ot-
siminc oli asjata. Nii palju usuti, et Edgard von Not-
tendorp tema päästja olnud, sest ka see ise oli ka-
dunud. Saadi wiimaks ka kuulda, et Magdaleena läbi 
Narwa Wenemaale wiidud. 

Wenemaalt oli Edgard enesele mehi palganud 
ja nendega siia ruttanud. Paar päewa enne surmaotsuse 
täitmist oli ta nendega siia jõudnud ja siin neid osalt lin-
nas, osalt linna rajades falajal hoidnud, kuna ta ise 
paraja päästmise pilgu pääle luuranud. Tuleriida pääle 
toomine oli selleks kõige õigem aeg. Siis oli ta oma 
meestega Magdaleena surmarongile wastu tormanud 
'" tema elawalt nende käest ära päästnud. 

'Wenemaal jäiwad Edgard ja Magdaleena õena ja 



wcnnana elama ja oliwad ka selle wiisiga õnnelikud. Siin 
ei olnud neil enam karta, sest siia ei ulatanud Katoliku 
usu wõimus. 

Pea kirjutas Edgard siit ka oma isale ja andis temale 
oma adressi teada. Sellel oli iseäraline ihaldus oma laste 
juure elama minna. Ta müüs oma mõisa siin maal ära 
ja läksgi laste juure wägewasse Nowgorodi linna. Ka 
Magdaleena ema Truuta ja selle wõõra isa Tootsi wiis 
ta kaasa, sest nüüd, kui Magdaleena ära, ei olnnd Aatla 
härra neid enam temale keelanud. Ta oli nad tekale 
kergete tingirnistega andnud, fest temagi soowimine oli 
see, et Magdaleena ja tema ema weel üksteist näha 
saaksiwad. 

Nowgorodis rääkis Magdaleena ema, kui kord wai-
muhüüdest jutt oli, mis Tallinna mungakloostri kirikus 
kuuldud, ta ära, et tema ühele mungale, kui ta Müaata 
wallas perenaene olnud, Magdaleena sündimise saladust 
olla pihtinud, sellele oma tütrekese õiget isa nimetanud. 
Sellest märtasiwad teised ka selgeste, et fee waim, kes sääl 
Magdaleenat Edgardi õeks tunnistanud, seesama munk 
oli, kes ligi paarikümne aasta eest Truutat pihtinud. Ta 
ei olnud awaliku! wiisil seda tunnistada wõinud, sest 
pihti saladuste awaldamise oli ja on raske trahwiga 
keelatud, mispärast ta siis salnjalt ja waimu wiisil pidi 
sääl takistajaks hakkama, kus seda tarwis teadis olema. 

3tottendorpi perekond elas Nowgorodis õnnelikult ja 
rahulikult. Pea sai Magdaleena siin ühele Wene würs-
tile mehele, kellega ta armastuses elas. Ka wana Not-
tendorp armastas teda ellaste, ei nimetanud teda ka enam 
ristitütreks, waid tütreks; ja tema ei nimetanud teda 
ka enam ristiisaks, waid isaks. 

Fopp, 
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