
 
 

Saateks 
 
     Käesoleval aastal täitub elupõlise koolimehe Emil Langi sünnist 100 aastat, 
ja ühtlasi ka 50 aastat tema surmast. 

  
     Ta sündis 19. septembril 1910 Simuna 
kihelkonnas Käru külas Avanduse vallas, kus 
tema isa oli Käru Algkooli juhataja. 
     Emil Lang omandas õpetajakutse Rakvere 
Õpetajate Seminaris, mille lõpetas 1932. aastal. 
Ta töötas Venevere ja Rahkla Algkoolis ning 
alates 1. oktoobrist 1941 alustas tööd Muuga 
koolis ning pärast Muuga Algkooli 
reorganiseerimist Muuga 7-kl Kooliks sai  
temast  kohaliku  kooli  direktor.  Sellel  
ametipostil  töötas ta kuni oma surmani – 20. 
apr 1960.  
 

      Koolidirektor Emil Lang oli kohalik maa sool selle sõna otseses tähenduses. 
Sõja perioodil ta mattis, ristis, ravis loomi ja inimesi, kui selleks tekkis vajadus. 
Loodus oli tema elustiil: ta kasvatas taimi, istikuid, mesilasi.  Palju hoolt ja 
armastust nõudva koolitöö kõrval leidis ta alati aega ja energiat kultuurielu 
arendamiseks ümbruskonna rahva hulgas.  
     Koolile ja mõisale pühendunud pedagoog muutus legendaarseks juba oma 
eluajal.  Kauemat aega juhatas ta kohalikku laulukoori ja näiteringi, tegutses 
edukalt kodu-uurimise, loodus- ja muinsuskaitse alal.  
     Hingelt ja ihult suur koolimees oli rahva hulgas armastatud ning väga 
populaarne, aga ta lahkus peaaegu oma elu kõrgharjal, kui oli jäänud 5 kuud 
oma 50 sünnipäevani.  

*   *   * 

     
     Käesolev minikogumik on pühendatud Emil Langi 100 sünniaastapäevale. 
See sisaldab tema kolleegide, sõprade, õpilaste, isetegevuslaste, pereliikmete 
mälestusi-meenutusi nende pilgu läbi nähtuna, ajas enam kui pool sajandit 
tagasi. Kogumik on illustreeritud fotodega. 
     Inimestele, kes olid lahkelt nõus oma mälestusi kirja panema, et neid  
kogumikus avaldada – suur aitäh. 
 
 
        Muuga Maanaisteselts EHA 
        Muuga Põhikool 
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Kool Langi ajal 
 

     19. septembril (Emil Langi sünnipäeval) 1944 süüdati Muuga koolimaja 
Vene lennukite poolt põlema ning maja hävis koos põhisisustusega. 
Koolihoonena võeti kasutusele Muuga mõisahoone, mis oli väga halvas 
seisukorras: katus katki ning kahes suures salongis lagi sisse varisenud. 
Koolidirektor Lang koos abilistega suutsid hoone viia sellisesse seisukorda, et 
mõisas sai õppetööga alustada 1. novembril 1944. 
 
     Kuna tules hävis enamus kooli inventarist, siis tuli hädavajalik laudadest 
kokku klopsida. Koolipinkide aset täitsid pikad saelaudadest valmistatud lauad. 
Istmeteks lasti teha pikad istepingid. Et endine koolihoone paiknes 
mõisahäärberist 2,5 km kaugusel, siis ei saadud sealset kooliaeda enam 
kasutada, pealegi oli see rüüstatud. Maakorraldusega mõõdeti koolile uus maa-
ala, millest 2 ha oli põldu ja 9 ha endist mõisa parki. 
 
     Kooli kroonikaraamatu andmetel saadi järk-järgult juurde inventari: 1946. 
aastal 15 kaheistmelist pinki. Parandati koolihoone katust, valgendati seinu ja 
lagesid. Viimased olid eriti halvas seisukorras. Kooliteenija, kes läks häärberi 
pööningule pesu kuivama viima, kukkus läbi pehastunud lae klassiruumi ja sai 
vigastada. Juurde ehitati 2 pliiti koos soemüüridega. Rajati parki spordiväljak 
333,3 m ringrajaga ning muude vajalike hüppekastide ning võrkpalliplatsiga. 
 
     Esimestel õppeaastatel kaunistasid häärberit Neff’i kunstiteosed, mis aastatel 
1946-1948 viidi Tallinna Kunstimuuseumi. 
 

     1951. aasta suvel tehti mõisahoones kapitaalremont. Ehitati vaheseinu ja  
pandi internaadi ruumidele uued põrandad. Samal aastal rajati kooliaeda 
kiviktaimla ning ehitati veetaimede ja kalade jaoks bassein.  

 
     Elektri püsivalgustus saadi majja 1955. aasta lõpus ning 1957. a paigaldati 
keskküte. Koolis tegutses  naturalistide ring.  Õpilased kasvatasid ja hooldasid 
pargis küülikuid. Nendega käidi ka Tallinnas näitusel ning koolile avaldati 
tehtud töö eest tunnustust. 
 
     Kõige selle eestvedajaks ja juhendajaks oli koolidirektor Emil Lang. Tema 
initsiatiivil ja juhtnööride järgi rajati eeskujulik kooliaed koos statsionaarse 
kasvuhoonega. Direktori algatusel süvendati pargis tiigid ja lasti sinna 
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kalamaimud, koolimajja rajati elavnurk, kus lisaks lilledele leidsid koha ka 
mitmed lindude ja imetajate kaavikud. Direktor oli jahimees ja ümbruskonnas 
tuntud taksidermist. Tema  perioodil oligi koolis põhirõhk suunatud loodusele,  
selle hoidmisele ning silmailu arendamisele. 
 
     E. Langi initsiatiivil ja isiklike pingutuste tulemusena püstitati Muuga pargis 
1959. aastal kirjanik Eduard Vilde mälestussammas, esimene Eestis (skulptoriks 
Ferdinand  Sannamees). 
 

*     *     * 

 

 

Meenutusi elupõlisest koolimehest 
 
Jenny Kurdla – Rokk, õpetaja 1942-1943: 
 

     Kui mind Muuka tööle määrati, olin pisut pettunud, sest Muuga pidi olema 
mingi kauge, üksildane ja väga tagasihoidlik maakoht. Muugast aga leidsin eest 
väga meeldiva koolimaja, väga mõistvad lapsevanemad ja kolleegid ning 
sõnakuulelikud lapsed. 
 
     Koolimaja ees üle maantee olid kruusaaugud noorte mändidega, taga 
lillerohke aed ja selle taga toomingakoppel, kõrval aga ilus kuusik sinililledega. 
Tihti luusisime lastega kuusiku all, see oli ka külanoorte meelispaik. 
 
     Aed oli põhiliselt loodushuvilise koolijuhataja Emil Langi hoole all. Kui ta 
aias toimetas, oli lastesumm alati ta ümber. Ta tõmbas õpilasi nagu magnetiga, 
teadis ja oskas palju, oli hinnatud koolimees. Temalt sai palju vajalikku ja helde 
oli ta aiaande jagama. Mina täiesti kogemusteta õpetajana sain E. Langi 
juhendamisel aiast palju loodusõpetuse tundideks. 
 
     Minu arvates oli koolis kindel kord ja selletõttu oli seal hea töötada. 
Koolijuhataja Emil Lang oli õiglaselt nõudlik. Igal asjal ja õppevahendil oli oma 
kindel koht. Alati võis kõige pisema asja kohe leida. Oma ainukese märkuse 
Muugas töötamise ajal sain selle eest, et unustasin tabeli pärast tunde oma 
kohale panemata. Ka õpilaste osas olid nõudmised täidetavad ja arukad. 
 
     Mäletan, et esimese tööpäeva õhtul koostasime ühiselt tunniplaani. Lang ikka 
nimetas, et see pagana, pagana auk! Ma ei mõistnud, mis august ta kõneles, sest 
tunniplaani koostamisest polnud mul aimugi. Nii ei teadnud, kas naerda või olla 
tõsine. Hiljem Simuna koolis õppealajuhatajana tunniplaani koostades olin 
tõsiselt hädas nende „pagana aukudega!” 
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     Simuna koolis vabanes 1943. a üks õpetaja koht ning mulle tehti ettepanek 
sinna tööle asuda. Et mu kodukoht oli Simunas, siis jäin ettepanekuga nõusse. 
Järgmisel aastal pommitati Muuga koolimaja, üks pommidest kukkus minu 
endisesse korterisse. Ilus koolimaja läks sellest põlema ning hävis tules.  
 

*     *     * 

 

Regina Roosaar - Õis, õpetaja aastatel 1943-1946: 
 

     See oli 1943. a novembris, kui Muuga kooli juhataja Emil Lang saatis mulle 
sõna, et ma võiksin tulla kooli lapsi õpetama. Minule oli see suureks rõõmsaks 
üllatuseks. 
 
     Olin lõpetanud Väike-Maarja Gümnaasiumi 1942. a kevadel. Ma ei 
teadnudki veel, mis saab edasi. Ja nüüd see kutse. Ehkki mul polnud aimugi ei 
metoodikast ega pedagoogikast, otsustasin, et võtan kutse vastu. Nii saigi minust 
Muuga kooli õpetaja 22. novembril 1943. 
 
     Koolijuhataja Emil Lang oli otsustanud, et ma hakkan õpetama IV klassis 
eesti keelt, loodusõpetust ja isegi usuõpetust. Koolijuhataja oli alati valmis 
aitama. Mäletan, et kooli tuli kontrollima tolleaegne koolinõunik Märt Meos, 
soliidne hallipäine vanahärra, väga tunnustatud koolimees. Seadsin end 
usuõpetuse tundi minema. Koolijuhataja Lang surus mulle kaenlasse Piibli ja 
Uue Testamendi, näitlikustamiseks. Märt Meos aga minu usuõpetuse tundi siiski 
ei tulnud. 
 
     Vana koolimaja hävis sõjamöllus. Kolisime Muuga mõisa parunite lossi. 
Koolitöö algas 1. novembril 1944. Koolijuhatajal tuli tegelda väga paljude 
probleemidega. Meil polnud koolipinkegi. Algul saime pikad pingid, millel 
lapsed istusid, raamat süles. Kui oli vaja kirjutada, olid õpilased põlvili, vihik 
pingi peal, ja kirjutasid. Koolipinkide saamine võttis aega. 
 
     Koolijuhataja oli ettevõtlik ja energiline. Ta oli autoriteet – kõigile. Kevadel 
aitas ta korraldada meeleoluka peo 1. mail. Me meelitasime kased „hiirekõrvule” 
ja ehtisime nendega peosaali. See tekitas meeldivat elevust. 
 
     Kui polnud enam millegagi ahju-pliiti kütta, palus koolijuhataja võimudelt 
luba, et saaksime pargist saagida-lõhkuda kuivanud puid. Nii olimegi, eesotsas 
Emil Langiga, üks küttevarumise meeskond: saagisime, lõhkusime... 
 
     Hea on meenutada Muuga koolis oldud aastaid, hea on meenutada koolijuhti 
Emil Langi. Lahkusin koolist 1946. a suvel, et 1. septembril samal aastal minna 
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õppima Rakvere Õpetajate Seminari. Ja minust saigi õpetaja 44 aastaks. Nüüd 
juba linnakoolis. 
 

*     *     * 

 
Kodu-uurija Heino Ross: 
 
    1946. aasta kevad-suvel, kui koolitöö oli lõppenud, sõitis mõisa õuele kolm 
või neli veoautot.  
 
     Lang elas mõisas ja kuna oli soe aeg, siis ta käis palja ülakehaga, kandes 
ainult lühikesi pükse. Teatavasti oli Emil Lang suurt kasvu, laiaõlgne ja 
üllatavalt tugeva häälega. Parim Põrgupõhja Jürka, keda nähtud ja keda talle 
meeldiski kehastada.  
 
     Autode õue jõudmisel tegeles Lang mõisa tallipoolse trepi lähedal puukuuri 
juures kana tapmisega. Lõi kanal pea maha ja pani pakule, et veri välja jookseks. 
Kirve, mis kana pea maha löömisel oli veriseks saanud, võttis kaasa kui hakkas 
trepi poole minema. Kui Lang jõudis trepile, mis oli üsnagi kõrge, jõudis trepi 
ette ka autoga kaasas olnud mees ning esitas Langile paberi, millel seisis, et Neff 
oli Vene kunstnik ja kogu tema vara viivad nemad kohe praegu Leningradi. 
Lang oli kirja lugemise lõpetanud ja seda tagasi andes ütles, nüüd juba tõelise 
Põrgupõhja Jürka häälega, mis oli Muuga külasse kuulda: „Ainult üle minu 
laiba!” Nii jõuline käitumine ja võib olla ka verine kirves mõjusid nii, et autod 
keerasid ruttu ringi ja kadusid. 
 

 *     *     * 

 

Olev Allikalt, õpilane 1942-1949: 
 
     Direktor Lang oli võimekas mees. Juhatas laulukoori, oli näiteringijuht ja 
mängis ka ise kaasa. Koolis andis matemaatikat, füüsikat, keemiat, laulmist, 
kehalist kasvatust ning tööõpetust. Hiljem tuli erialade õpetajaid juurde ning siis 
tema tunnikoormus ka pisut vähenes. 
 
     Lang elas koolimajas. Pargis oli väike laut, seal peeti lehma ja siga. Nii oli 
toit omast käest. Lisaks pidas ta ka mesilasi. Põlenud koolimaja juures mesilased 
hävisid. Tulles lõhkusid venelased kõik ära. Mõisas taastas Lang mesilaste 
pidamise uuesti. Ta õpetas seda mullegi ning mul on praegugi mesilased. 
 
     1944. aastal jätkas kool tööd nüüd juba Muuga mõisas. Alguses polnud 
mööblitki. Istusime pinkidel ja kirjutasime põlvili põrandal pinkide peal. Olin 
siis kolmandas klassis. Kooli võeti siis 3 töömeest: minu isa, vanem vend Ülo ja 
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Pajumetsa Johannes. Nemad tegid koolile hädapärast mööblit: pikad lauad, 
pingid ja vist ka tahvlid. Remontisid kõike, mis vajalik. Talvel vedasid nad 
koolile küttepuid. Palka nad vist ei saanud, aga pääsesid metsanormist. Vene ajal 
oli isegi naistel metsatöö kohustus. Kõigil tuli puid lõigata 25 tm, norm oli 
ühesugune nii meestel kui naistel. 
 
     Koolil olid suured kahhelahjud. Neid andis kooliteenijatel kütta. Lapsed 
aitasid puid teisele korrusele tassida. Puud olid ka märjad ja ega nad suurt 
soojust ei andnud. Mäletan, et vahest külmemal ajal olid meil palitud seljas. 
 
     Kooli lõpetasin 1949. aasta kevadel. Olin väikest kasvu, võimlemistunnis 
seisime ikka kõrvuti Kaldavee Kaljuga rivi lõpus. 
 
     1956. aastal moodustati senise kolhoosi asemele riiklik majand „Kalevi” 
sovhoos. Riik maksis siis muist osakuid inimestele välja. Palju raha jäi ikkagi 
järgi. Direktor Lang palus 10 000 rubla Eduard Vilde ausamba jaoks ja Muuga 
tiigi puhastamiseks. See raha ka eraldati. 
 
     Lang andis avalduse kuju valmistamiseks sisse ja plaanis selle avamist 1957. 
aastal. Tööd aga ei jõudnud selleks ajaks valmis ning lisaaega nõudis ka 
skulptuuri tegemine. Pidu oli ette valmistatud ja peeti ikkagi ära. Terve staadion 
oli rahvatantsijaid täis, kõik suured ja väikesed tantsijad väljakul. Veel ehitati 
pargi alla laululava. Seal kõlas laul ja näitemänguseltskond andis etendusi. 
 
     Vilde sammas avati 1959. aasta suvel. Ka siis toimus suur pidu. 
 

*     *     *  

 

Virve Kurs, muugalane aastail 1948-1952 
Viimne vestlus 
 
      Emil Lang oli tõeline maa sool. Ta tegi alati palju rohkem, kui otsesed 
kohustused nõudsid – suviste koolivaheaegade ametliku puhkuse kasutas 
koolimaja remontides jne. 
 
     1959. a kevadel saadud teade Eduard Vilde mälestussamba oodatavast 
avamisest pani tema tegutsemishaaret senisest veelgi enam hindama: eelnes ju 
selle teokssaamisele ulatuslik organiseerimistöö. 
 
     Tseremooniapäeval oli Kirjanike Liidu esindajana kohal Paul Rummo, aga ka 
kirjaniku lesk. Nõustusin Emil Langi (olgugi mulle aimamatult tulnud sooviga) 
kõnelda lastes huvi õhutamisest Vilde teoste vastu. 
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     Õhtuse pargi-rahvapeo ajal jätkasime majas omavahel vestlust samal teemal, 
edasi suhetest peredes ja üldse lähikondsetega. Mällu sööbis just tema 
kõikeületav hoolivus. 
 
     Teadsin, et ta on haige, aga jäädav minek vähem kui aasta pärast oli 
ülekohtuselt varajane. Teda ei unusta keegi, kes teda tundis. 
 
 

*     *     * 

 

Õpetaja-pensionär Malle Väljaots: 
 

Mina tutvusin Emil Langiga viiekümnendate aastate algul Väike-Maarja 
rajoonis Venevere 7-kl koolis, kus Lang käis matemaatika tunde inspekteerimas. 
Tol ajal polnud Väike-Maarja rajooni haridusosakonnas parajasti inspektorit 
matemaatika tundide kontrollimiseks. Kui Venevere kooli tuli inspektorite 
brigaad, siis paluti Muuga kooli direktor Emil Lang matemaatika tundi 
inspekteerima. Lang oli hea suhtleja väga humoorika väljendusviisiga. 

 
 Külastatud tunde ta analüüsis sügavalt ja andis õpetajatele juhtnööre, ei 

kritiseerinud teravalt, nagu tegid seda teised inspektorid. Vaheaegadel ta jutustas 
naljakaid lugusid oma tööajast Veneveres. Oli mitmeid huvitavaid seiku, kuid 
hästi on meelde jäänud lugu sellest, kui tema matemaatika tundi külastas 
kooliinspektor Märt Meos. See jäi mulle eriti meelde sellepärast, et Meos oli 
Väike-Maarja keskkoolis minu vene keele õpetajaks. Langi sõnutsi kontrolliti tol 
ajal tunde nii, et inspektor küsitles ise õpilasi. Tund oli esimeses klassis. Lapsed 
olnud väga arglikud ja kartnud vastata. Klassis oli üks poiss, kes „istus“ 
neljandat aastat. (Kummaline,  et nii kaua lubati õpilasel klassikursust korrata!?) 
See poiss olevat kõik vastused andnud õigesti ja selgelt. Kui inspektor küsitluse 
lõpetas, pöördunud ta klassi poole ja öelnud: „Võtke kõik eeskuju sellelt valge 
peaga poisilt seal ahju kõrval! Olge kõik tema sarnased!“ Poiss vastanud 
inspektorile: „Ma teadsin seda kõik siin ahju nurgas juba neli aastat tagasi.“ 
Meos olevat kergelt köhatanud ja vaadanud Langile etteheitvalt otsa. Lang 
olevat kui puuga pähe saanud, jalad värisenud, nii et äärepealt oleks või pikali 
kukkunud: „Üks ainus laps klassis oskas arvutada ja seegi „totu“.“ See poiss 
tõesti olevat juba esimesel aastal arvutanud peast hästi, kuid lugema ja kirjutama 
ei suutnud õppida. Siis polnud ei erikoole ega eraldi õpetamist. Õpilane istus 
ühes klassis, kuni suutis selle normaalselt lõpetada. Lang jutustas seda nii 
humoorikalt, ka miimika oli naermaajav, nii et kõik me, kes õpetajate toas 
olime, naersime pisarateni ega suutnud kuidagi naeru lõpetada. 

 
Teist korda nägin Emil Langi Venevere rahvamaja laval, kui Muuga 

näitering esitas „Valevorsti“, kus Lang mängis peaosa. Ta oli suurepärane! Olen 
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hiljem vaadanud „Valevorsti“ kaks korda, kutseliste teatrite esituses, kuid nii 
head peaosa mängijat ma ei ole näinud. Isegi praegu suudan meenutada 
mõningaid eriti meeldejäävaid stseene Emil Langi esituses, kuid mitte nende 
kahe kutselise näitleja kujusid.  

 
Hiljem kohtusin mõned korrad temaga seltskonnas, kus Lang oli ikka alati 

tuju üleval hoidja ning vestluse keskpunktiks. 
  

*     *     * 

 
Ida Freienthal (endine Niitväli) töötas Venevere Algkoolis vanas 

koolimajas koristajana ja internaadikokana. Koolimajas oli ka Pauline ja Emil 
Langi korter. Ida jutustas tihti, kui õrnatundeline ja aupaklik oli Emil oma 
abikaasa vastu. Ida polevat hiljem oma elus näinud ühtegi teist abielumeest, kes 
oma kaasat nii armastas. Eriti paistis see silma koolivaheaegadel ja just suvel, 
siis kui õpilasi polnud majas. Mitmeid kordi olevat Ida näinud, kuidas Emil 
kandis Paulinet süles jõe äärest majja. 

 
Kord oli Pauline nädala kodust ära, arvatavasti kusagil suvekursustel. 

Laupäeva õhtupoolikul riisus Emil koolimaja ees oleva kruusatee korralikult ära 
ja tõmbas rehaga kogu tee mustriliseks. Ida olevat parajasti läinud koolimajja ja 
just seda mustrilist rada pidi. Emil Lang olevat hõiganud: „Ära tule mööda teed! 
Mine kõrvalt maja tagumisest uksest! Pauline tuleb varsti koju ja tema jalad 
peavad olema esimesed sellel mustril.“ Astuski Ida kõrvale ja Emil rehitses tema 
jäljed ära ning tegi uue mustri. Oli teisigi õrnuseavaldusi, mida ta ei häbenenud 
avaldamast teiste inimeste juuresolekul.  

 
Idal oli väga kahju, et see üliõnnelik abielu karile jooksis. Küllap vist 

sellepärast oligi see nii suurt ja tormilist armastust täis, et ruttu lõppeda. Emil 
Lang määrati tööle Rahkla kooli, Pauline jäi aga edasi Veneverre. Tol ajal ei 
olnud liiklemine nii lihtne nagu praegu. Talviti pidi Emil olema pikemat aega 
Rahklas, pääsemata Veneverre ja nii nad vähehaaval kaugenesid teineteisest. 
Nende abielu laguneski, sest Emil leidis Rahklast uue armastuse.  

 
*     *     * 

 
Ilse Kalaus (Altermann), õpilane Venevere-päevilt: 

 
Minu mälestused härra Langist saavad alguse aastast 1933, mil ma läksin 

Venevere 6-klassilisse algkooli. Samal aastal alustas koolis õpetajana tööd ka 
härra Emil Lang. Ta õpetas mulle esimeses, teises ja kolmandas klassis 
matemaatikat ja kodulugu, poistele oli ta ka kehalise kasvatuse õpetaja.  
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Mäletan kuidas matemaatika tunnis ei jäänud minu klassile meelde 

korrutis 7x7=49. Härra Lang käskis meil kõigil püsti tõusta ning tema takti järgi 
kooris öelda: „Seitse korda seitse on nelikümmend üheksa,“ ja nõnda seitse 
korda järjest. Peale seda ei läinud kellelgi see  meelest. 

  
            Koduloos juhtus ükskord üks lõbus seik. Me kleepisime ilusatest 
läikivatest paberitest kujundeid oma vihikutesse, liimi tollal polnud, oli 
kartulikliister, mille härra Lang ise keetis. Paar ülemeelikut poissi otsustasid 
liimimise asemel kliistri hoopis ära süüa, nii ei jäänudki härra Langil midagi 
muud üle, kui minna tunni ajal uut kliistrit keetma. 
 

Üldiselt oli härra Lang väga tore ja sõbralik õpetaja, kuid meenub üks 
hommik, kui tal oli mõisasaali kõrval asuvas klassis suuremate õpilastega 
võõrkeele tund. Väiksematel klassidel oli too hommik koolist vaba, kuid siiski 
olid mitmed õpilased varakult kooli rutanud. Saalis lärmates segasid nad härra 
Langi tundi. Korrale kutsumiseks ning karistamiseks käskis õpetaja lärmajatel 
ülejäänud tunni seista klassis suurte õpilaste ees reas. Härra Langi ei kardetud, 
kuid ta oli õpilaste jaoks autoriteet. 

 
Veel mäletan, et ta kutsus tihti õpilasi pärast tunde endale appi. Kord 

läksin mina ja veel paar õpilast talle appi münte kuivatama. Härral oli pool 
kausitäit vanaaegseid münte, mida ta puhastas mingis vedelikus. Meil kulus 
nende kuivatamiseks päris kaua aega, kuid tegevus oli huvitav ja tulemus särav. 

 
Kevadel, kui ilmad soojad, tõi õpetaja Lang kuurist välja oma aerupaadi 

ning sõidutas sellega kõiki, kes soovisid. Ka mina sain ükskord paadiga sõita, 
kahjuks jäi paadisõit lühikeseks, sest mina ja ülejäänud kaks õpilast olime nii 
väikesed, et hakkasime natukene kartma ja õpetaja viis meid kaldale. 

 
          Ilusad mälestused meenuvad aiapidudelt, mida korraldati kevadeti ning 
millest võtsid osa nii lapsed kui laste vanemad. Peod toimusid mõisaõues. 
Lapsed laulsid paraadtrepil ning suuremad õpilased etendasid härra Langi 
õpetatud näitemängu. Hiljem korraldas härra Lang lastele võistlusi ning õpetas 
meile selgeks ka rahvastepalli mängimise. 
 

Kuna õpetajad elasid koolimajas, oli mõisapark ja selle ümbrus härra 
Langile justkui koduõu. Meenub, et tal olid pardid, keda ta talvel hoidis laudas, 
kuid kevadel laskis neil vabalt paisjärves ujumas käia. Härra tegeles ka pargi 
haljastamisega. Tema eestvedamisel ja õpilaste kaasabil istutati näiteks mõisa 
jõepoolsesse aeda hekk, mille võrsed veel praegugi aastakümneid hiljem, 
maapinnast välja pürgivad. 

*     *     *    
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Vivian Koort, õpetaja aastatel 1949-1952: 
 
 
     Oli 1949. aasta augustikuu päikesepaisteline pärastlõuna, kui tõttasin tutvuma 
oma esimese töökoha (toonase nimetuse järgi) Muuga Mittetäieliku 
Keskkooliga. Mööda valget marmortreppi teisele korrusele jõudes kohtasin 
tööhoos higist nõretavat, sassis juustega, värvikriimust ehtsat Põrgupõhja 
Vanapaganat pintsel käes koolipinke võõpamas. Olin jahmunud, kui mu 
küsimusele muiates vastati, et seisangi direktori ees. Esimene mulje osutus peagi 
petlikuks. „Jürkast” sai juba lähema pooltunni jooksul välimuse poolest oma 
armastatud kooli igati väärikas esindaja. Nagu hiljem veendusin oli Emil Lang 
iga töö suhtes küllalt nõudlik ja parema võimaluse puudumisel tuli paljugi ise 
teha. Ta oli alati abivalmis, hea suhtleja, väsimatu organisaator ning 
lugupidamist vääriv inimene, keda austati ja kardeti. 
 
     Veel samal päeval tutvustas direktor mu arglikul soovil, täpsemini seda suurt 
uudishimu äratanud hoonet, mis oli kui muinasjutus kogemata sattunud liiga 
tavalisse ümbrusse. Mu giid teadis palju. Nagu tasapisi paotades üht või teist ust 
rääkis kaasakiskuvalt kunagisest elust nende uste taga ja põnevast ajaloost, 
milles ei puudunud ka õudusjutud nagu vanades mõisates ikka. 
 
     Kooli mõisamajasse asudes olnud alles nii mõndagi endisaegsest sisustusest 
ja kunstiväärtustest, mille hoidmist peeti pühaks kohuseks. Tänu Emil Langile 
õppisin minagi põhjalikumalt tundma ja armastama oma tulevast elukohta ning 
hindama selle väärtusi. Kohtumine esimese töökohaga oli üllatavalt huvitav ja 
jättis noore inimese hinge kustumatu mulje – palju põnevam mõnest moodsast 
koolimajast. 
 
     Nii võis selle maja ajaloost ja oma tööst jutustada neid mõlemaid jäägitult 
armastav inimene. Meie kõigi meelest oli Lang väga õige persoon hoidma tema 
kätte usaldatud väärtusi ja suurepärase pedagoogina sama õpetama ka uuele 
põlvkonnale. 
 

*     *     * 

 

Jahi- ja pillimees Uno Kaja: 
 

     Tulin Muuka 1951. aastal. Emil Lang oli siis koolidirektor. Ta oli väga 
sõbralik mees ja kõigile ulatas käe teretamiseks. Tegime koos muusikat 
tantsuks: Emil klaveril ja mina akordionil. Nii oli laste koolipidudel. 
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     Jahimehena oli ta Muuga Jahisektsiooni esimees. Ta muretses esimese 
metssea laskmise loa. Sel korral oli Tõnissoni Ants meil nii öelda koera-poisiks, 
tema leidiski metsast sead. Koerad ajasid sead välja ja Vartsen Volli lasi maha. 
Lang võttis jahimehed kokku ja küsis Arvolt, kus sa olid? Arvo vastas, et istusin 
puu otsas. 
 
     Emil Lang oli iseloomult sõbralik ja heasoovlik, alati vastutulelik. Ühtviisi 
hea ja pädev nõuandja nii aianduses kui mesinduses. 
 
 

*     *     * 

 
Ilma Riispapp – Lausvee, õpilane 1955-1963: 
 
     1956-nda aasta kevadel tõi Emil Lang meie koduaeda mesilaspere koos 
taruga. Ta käis mitmel korral emal abis juhendamas ja õpetamas, kuidas 
nendega ringi käia. Ema muidugi luges vastavat kirjandust ka. Mina oma lapse 
uudishimuga olin alati ninapidi juures – seni kuni sain oma esimese vopsu silma 
alla. Hakkasin mesilasi kartma ja seda siiani. 
 
     Lapsena mõtlesin, et küll Emil Lang on ikka julge ja vapper mees, kuna 
tegeles mesilastega. Need sibasid mööda tema paljaid käsivarsi, kui ta 
kärjeraame tõstis. Ema pidas kaua aega mesilasi, minu mäletamist mööda oli 
neid tarusid aias 8 või isegi rohkem. 
 
     Kadunud Ülo Allikalt meenutas, kuidas Emil Langi juhendamisel rajati 
jooksuringrada ja kaugushüppeplats Muuga parki. Hobuse ja adraga künti 
rohukamar üles ja veeti ära. Ülo tuli oma kodutalu hobuse ja adraga samuti appi. 
 

*     *     * 
 

Õpetaja-pensionär Laine Rahuoja:  
 

     „See oli 1953. a kaunis suvepäev, kui ootasin Rakveres bussi, et sõita Muuka 
oma esimest töökohta vaatama. Ei võinud ma tookord aimata, et see jääbki 
esimeseks ja ainsaks. 
 
     Juurde astus tuttav. Kuulnud, kuhu ja miks kavatsen sõita, ütles ta: „Muuka? 
Seal ju tapeti kunagi üks koolipreili ära.“ Mina:“??!!“ 
 
     Juhatuse järgi jõudsin Muuga pargi põlispuude alla, mille vahelt helendas 
pidulikult mõisahoone – minu tulevane kool. Maja lähedal tuli vastu üle 
keskmise tüse mees, ainukeseks kehakatteks avarad trussikud, endal pea täiesti 
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kiilaks aetud. See oli Emil Lang, koolidirektor, kelle hirmu ja armu said tunda 
nii õpilased kui õpetajad. 
 
     Ei saagi vaikida Emil Langist, kui rääkida Muuga koolist, nii tihedalt oli üks 
seotud teisega. Ta oli koolipere ametlik ja tegelik liider, kooliaia rajaja 
(korduvalt), taidluse edendaja ümbruskonnas, E. Vilde ausamba püstitamise idee 
autor ja organiseerija jpm. See nimekas koolimees, vastuoluline isiksus ja 
andekas pedagoog muutus legendaarseks juba oma eluajal. Minu teada oli tal 
ainuke hüüdnimi – „vana Lang“. Aga ta lahkus peaaegu oma elu kõrgharjal, kui 
oli jäänud 5 kuud 50. sünnipäevani… 
 
     Oli sel mehel toredaid ütlemisi: tänapäevane kooliuusik (I kl laps) oli tal 
„tallejalg“, ulakavõitu koolipoiss – „karvajalg“, veidi ulakam „igavene 
karvajalg“ ja kui juba kõlas: „Kuradi karvajalg!“ – siis oli lugu äärmiselt tõsine 
ja mees ise ülimalt väljavihastatud. 
 
     Mäletan veel, et kord oli nääripidu tulemas. Minul tuli oma väikestele 
tüdrukutele õpetada lumehelbekeste tants. Ei tundnud ma end kaugeltki 
tantsupedagoogina. Jõuline ja kogukas direktor tantsis mulle selle siis ise ette, 
lauldes sinna juurde „Tiliseb, tiliseb aisakell“. 
 
     Tol ajal ei olnud koolimajas elektrit ega keskkütet. Tundide algus lükkus 
talvel valgemale ajale. Internaadilaste õppetunnile eelnes lambiklaaside 
puhastamine ja petrooleumi kallamine lampidesse. Paari aasta pärast oli meil 
majas juba elekter, mida andis väike popsuv jõujaam vana mõisahoone lähedal. 
Sellise luksusega olid varustatud Muuga tähtsamad hooned: masin-traktorijaam, 
kolhoosi kontor ja kool. Kella 12 paiku hilisõhtul vilgutas öövalvur 3 korda 
valgust ja vähese aja pärast valitseski pimedus. 
 

*     *     * 

 

Muuga postkontori ülem Leida Veskimäe – Heidmets 
Poja sünd ja „titevarbad”: 
 

     Oli 1954. aasta imeilus suvepäev. Töötasin tol ajal Muuga postkontoris, mis 
asus Noavere külas endises Julius Majamehele kuulunud kahekorruselises 
majas. Selles hoones asusid veel Muuga külanõukogu ja kauplus. Teisel korrusel 
olid korterid. 
 
     Emil Langi perre sündis neljas laps – kauaoodatud poeg. Lang oli väga 
õnnelik, tuli poodi, ostis pissipoti, lisaks veel viinereid ja õlut ning pani need 
kõik potti. Pakkus kõigile, kes poodi tulid, et tähistada „titevarbaid.” 
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     Ta oli huumorimeelne mees, oskas tulemuslikult kooli juhatada, oli 
heasoovlik, kuid võis vajadusel ka karm olla. Vastutulelik ja abivalmis. 
 

 

*     *     * 

 

 Vilma, Emil Langi tütar: 
 

       Mõeldes meie kodule ja elule Muuga mõisas isa surmani 1960 ja otsides 
sellele lühikest sõnastust, tuli mulle meelde üks vana foto – me istume vanema 
õe Tiinaga korvid süles mõisa ees basseini ääres ja me oleme just tulnud ube 
korjamast, sellepärast need korvid. Fotol muidugi pole näha seda tunnet, mida 
ma tookord tundsin – sume, pehme pilvealune ilm, rahu   ümberringi, käe all 
pehmed, soojad oakaunad. Olengi leidnud selle sõnastuse – meie elu kulges seal 
pehmes sumeduses – ümberringi mõnus mängumaa, vana park ning meie ema ja 
isa kaitse, meie kohal ja ümber. 
 
     Isale mõeldes mõned meenutused neist aastatest. Me läheme õhtul pimedas 
pargist välja  ja vaatame taevast, seal pidi lendama sputnik, nägimegi. Vaatame 
teinegi kord taevasse, seekord päeva ajal ja läbi tahmase klaasi – 
päikesevarjutus. 
 
     Kusagil kasvavad tihedalt väikesed puukesed, seda nimetatakse puukooliks. 
Ma ei saa küll sellest aru, kuidas puud koolis käivad. Ühel peenral kasvavad 
kuumaasikad, sellised väikesed ja natuke hapud – imestan küll, et nad pole üldse 
kuu moodi. Teises kohas kasvavad kartulitaimed, mille külge isa pookis tomatid. 
Isa sahtlis on kummaline kõver taskunuga – pookimisnuga. Kurgipeenar on 
kõrge, selle sisse on isa pannud sõnnikut, et kurkidel oleks soe kasvada. Hm! 
Kusagil heinamaa peal, mäletan küll väga täpselt seda kohta, me maitseme 
maamesilase mett. Me teeme seda ettevaatlikult, kärge ei tohi hammustada, sest 
isa paneb kärje jälle samblasse tagasi. On küll kummaline, aga selle 
maamesilase mee maitse on mul tänini keele peal. Me “valvame” mesilasi, on 
pereheitmise aeg. See tähendab mittemidagitegemist – lihtsalt oled puu all, istud 
teki peal, või  pikutad, vaatad pilvi ja lehti ja kui mesilased ägedalt sumisema 
hakkavad, jooksed tuppa isale ütlema.  
 
     Isal on koolilapse kaldjoontega vihik. Ta kirjutab vene keele tähti ja sõnu, 
õpib vene keelt. 
 
     On palju igasuguseid lõhnu: isa hööveldab midagi, ümberringi on värsked 
rullis höövlilaastud, isa teeb topiseid – mingi võõras ja vastik lõhn. Mulle need 
liikumatute klaassilmadega linnud ja loomad küll ei meeldi, ei meeldi 
tänapäevalgi. Salapärane hiigelpööning tuvidega, kummalised varjud ja 
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tolmulõhn. Isa vurritab värsket mett, meie sööme värsket kärjemett, lõhn on 
vänge, käed kleepuvad, hamba alla jääb õietolm… lille maitse… 
 
     On suvi, isa toob tallist hobuse ja paneb hobuse taha ühe metallkolaka, see on 
hiigelkõblas ja hakkab pargiteid puhtaks ajama. 
 
     Elavnurgas, imelik sõna, on valged hiired, merisead ja siidiussid. Katsun 
siidiussi kookonit, see on justkui ämblikuvõrk. 
 
     Me elame esimesel korrusel. On õhtu, ma kuulen ülevalt klaverihelisid, 
küllap on lauluproov. Õpetajate toas tehakse inimestele grimmi.  Nad on 
võrdlemisi koledad. Tuleb näidendi esitamine. Sõidame veoautoga Porkunisse 
laulupäevale, seal on rongkäik, palju inimesi ja palav.  
 
     Kadestan teisi koolilapsi, sest neil on koolitee. Meie peame vaid hommikul 
alt üles klassi minema. Ma siiski sain ühe aasta „käia kooliteed“, see oli esimene 
aasta  pärast isa surma. Nii ma kõndisin pärast tunde teiste lastega koduteed, ma 
läksin ühte teise koju. Meil polnud kiiret, seisatasime siin ja seal, vaatasime 
pilvi. Oli küll tore ja ma ei pidanud enam teisi kadestama. 
 
     Isa surmaga kadus sume suvi, kõik need lõhnad, varjud, kaitstud kodu, surma 
käpalöök lõi kõik segamini. Ma seisin äkki keset karmi maailma ja läksin 
kuhugi…koolidesse, teistesse kohtadesse. Muuga park ja mõis läksid mu ees 
mitmeteks aastateks kinni. Ma ei tahtnud neid nurki, nurgataguseid, varje ja 
päikeselaike tülitada, nad jäid sinna suurte puude alla. Nendel aastatel vaatasin 
tihti uue kodu trepilt mõisa poole. Seal oli meie lapsepõlve kodu, suured 
puuvõrad kobaras kaitsmas ja hoidmas meie mälestusi. 
 
 

*     *     * 
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Fotosid koolist ja Emil Langist 
 

 
 

Muuga mõisahoone Emil Langi ajal. Häärberi I korrust ehivad metsviinapuud 
 

 
 

Mõisahoone peasissekäik 
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Vasakult kolmas Emil Lang 
 

 
Foto Venevere-päevilt. 

Seisavad vasakult Venevere kooli õpetajad Robert Pärnik ja Emil Lang. 
Paadis vasakul Pauline Lang, ülejäänud on VI klassi õpilased, 

kelle klassijuhatajaks oli Emil Lang. Õpilased paremalt: 
Kalju Bernthal, Õie Pärnaste, Paul Kaasan, Heina  

Bernthal, Valve (Mehvalda) Aunapuu ja Valve 
Bernthal 
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1958. a kevadel koos lastega pargis 
 

 
 

Märt ja Vilma koos karu topisega 
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1949. a VI klass ja õpetajad. 
Istuvad vasakult: Luule Remmelgas, Helvi Viilvere,Tiina Lang, Emil Lang (süles Vilma), 

Saima Rebane, Helgi Prääm, Heino Tanneberg, Enn Riispapp. 
 

 
 

Õpetajad 1950 a kevadel. I rida vasakult: V. Kurs, P. Pärnaste, E. Lang, A. Kukk. A. Leede. 
Seisavad: V. Koort, S. Oja, A. Nurm ja O. Masing. 
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1955 a lõpetajad ja õpetajad 
 

 
 

1955. a  lõpupäev 
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Emil Lang jahikoeraga 
 

 
 

Heinategu pargis. Esiplaanil istuvad Tiina ja Vilma 
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1955. a peale eksamit 
 

 
 

1956. a peotantsukursused 
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1958. a kevad 
 

 
 

Õpetajad 1957. a kevadel. 
Vasakult Kurti Niinemets, Helma Kaeval, Naima Vainokivi, Oktavia Masing, Hilde Kivi, 

Emil Lang, Laine Rahuoja, Eha Salu, Vaike Allese ja Aimi Ainumäe 
 
 
 
 



 24 

 

 
 

Tädi Erika ja Emili pere 
 

 
 

Õpetajate tuba paiknes 1957. aastal mõisahärra kabinetis. 
Paremal seisab Emil Lang 
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Muuga segakoor – 1958. a. 
 

 
 

Porkuni laulupeol. 
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Emil Lang teeb näitemängus osalejale grimmi 
 
 
 
 

 
 

Ettevalmistuste tegemine E. Vilde ausamba püstitamiseks Muuga pargis. 
Initsiaator EMIL LANG (seisab puu varjus). 
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Õpetajad ja osa õpilasi 1946/47 õppeaastal kunstiväärtustega mõisasaalis. 
Vasakult: 1. Emil Lang, 2. Rosilda Tamm, 4. Anne Leede, 5. Lembit Kuusk. 

 

 
 

1959 – õpetajad samal aastal püstitatud ausamba 
juures. Emil Lang fotol paremal. 

 



 28 

 
 

Emil Langi matused. Hüvastijätt lahkunuga mõisa saalis 
 

 
 
 



 29 

 
 

 
 

Matuse rongkäik pargis 
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Matuse rongkäik Simuna kalmistul 
 

 
 

Viimne puhkepaik 
 


