
 

Lamamiskušett doktor R. Piho kabinetist Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuusemi Kalevipoja 

toas. L. Kasaku foto 07.02.2012 

Lamamiskušett on dr Fr. R. Kreutzwaldi memoriaalmuuseumis ekspositsioonis Kalevipoja 

toas. Seegi on sümboolne, sest ka doktor Fr. R. Kreutzwald oli Võru linnaarst samas majas, 

kus töötas doktor Rudolf Piho. 

IV PEATÜKK. JUHTUMISED/SEIGAD, MIS ON SEOTUD DR PIHO JA 

TEMA TÖÖGA 

Aasta 1950. Minu ristiisa, tohter Piho Ruudi juurde tuli vanem naisterahvas.  

„Tohtre herra, ma kole sitasti kuule.“ 

Tohtre herra vaatab, vaatab ja ütleb: „Memmeke, tiiat kui hää, kui taad ilma lora vähemb 

kuulet.“ Memmeke mõtleb ja leiab, et tohtri herral on täitsa õigus.
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Aasta 1950. Minu ristiisa, doktor Rudolf Piho juurde tuli vanem naisterahvas. 

„Doktor, ma kuulen väga halvasti.“ 

Doktor vaatab, vaatab ja ütleb: „Memm, tead kui hea on, kui seda lora vähem kuuled.“ 

Memmeke mõtleb ja leiab, et doktoril on täitsa õigus. 

 

Kirurg Juhan Ennulo meenutab:  

 Võru tuletõrjepeolt oli tulnud mees esmaspäeva hommikul ambulatooriumi 

näokriimustuse või veritseva kulmu pärast, mille ta saanud koduteel. Kui siis 

haigla juhataja dr R. Piho küsis, kuidas eilne pidu üldiselt läks, vastas küsitav: 
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„Väga ilus pidu – juuakse ja tapeldakse veel praegugi“. Sain aru, et taplemisest tuli 

aru saada kui sõnaduellist.
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 Kord pöördunud dr Piho poole keegi töömees ja palunud abi: tema ei saavat öösel 

magada, kui on õhtul viina võtnud. Piho vastanud: „Mina jälle ei saa viina võtta, 

kui magan.“ Selle deklaratsiooniga oma kogemusest oli põhiline ravi juba 

töömehele määratud. Dr Piho polnud karsklane ja unepuuduse puhul olevat ta 

medinaali tarvitanud.  

 

 A. Pobol küsinud dr Piholt: „Kuidas see Krause seal Võrus ka töötab?“ Dr Piho 

öelnud: „Doktor töötab hästi, aga teeb neid uut moodi lõikusi (teatavasti Võrus 

kuni Krause sinnaasumiseni maolõikuseid ei tehtud, neid loeti selle aja kirurgias 

rasketeks), aga Võru inimesed on vanamoelised ega pea neile uut moodi lõikustele 

vastu – ära surevad!“ 
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 L. Pääsuke, kes kohalike arstide erapraksise asju teadis, rääkis, et mõnikord olevat 

dr R. Piho korteris abitarvitajate hulk nii suur olnud, et tohter tüdinenud ja 

pagenud mööda vihmaveetoru alla. Võib-olla oli sellel vihmaveetoru mööda 

allatulekul teisigi põhjusi, kuid allatuleku fakt ise oli usutav tohtri kärmuse ja 

väikese kehakaalu tõttu.
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Perearst Kaja Kasak meenutab: 

 Rudolf Piho vältis sünnipäevadel käimist, põhjenduseks tõi selle, et näeb neid niigi 

iga päev.  

 Rudolf Pihole ei meeldinud matused ja ta vältis neid, põhjendades, et ta ei taha 

näha, kuidas inimene auku pannakse ja muld peale aetakse. 

 Rudolf Piho aitas Jantra küla meestel sõjaväeteenistusest pääseda.
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Rudolf Piho meenutab Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumi juhataja Aimi Hollo. 

1960. aastate teisel poolel oli Aimi ema väga haige ja arstid diagnoosisid tal vähi. Emale ei 

andnud süda rahu, kuna ta ei tundnud end vähihaigena ja nii võttis ta ette tee Missost Võrru 

doktor Piho juurde.  

Piho oli arvatavasti Gruusiast saabunud ja võttis patsiente vastu kodus, haiglas ta sel ajal 

enam ei töötanud. 

Doktor Piho palus emal suu lahti teha ja ütles siis: „Proua, Teil on liikuv neer.“ Doktor 

Piho tegi ise ravimtaimedest ja rohtudest rohusegu ja pani kirja kasutamise korra, öeldes, et 

kui see ei aita, siis kasutame päris ravimeid. Aimi ema täitiski doktori ettekirjutust ja pole 

siiani (praegu on ta 91-aastane) talle diagnoositud vähki surnud. 

Teda imestab siiani doktor Piho oskus diagnoosida, teised arstid tegid proove ja nägid 

palju vaeva, doktor Pihol piisas suhu vaatamisest. Hiljem selgus, et Aimi emal oligi liikuv 

neer, mis tegi valu ja võttis jalust maha.
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Linda Iva (sünd 1929. a) mälestused ja meenutused doktor Pihost.
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 Linda Iva isa (2010. a tähistati tema 110. sünniaastapäeva) oli jutustanud, et kord 

oli Linda õele, kes oli veel nii väike, et ei käinud koolis, koju kutsutud arst Piho. 

R. Piho kirjutas rohu, isa läks retseptiga apteekri juurde, kes oli küsinud, kellele 

see rohi on määratud. Isa seletas, et lapsele kõhuhädade pärast. Apteeker oli siis 

maininud, et tegemist on hobuseannusega, aga oli rohu ometi andnud. Rohtu anti 

lapsele täpselt Piho näpunäidete järgi ja Linda õde oligi terveks saanud. Linda Iva 

osutas Piho läbinägelikkusele ja tarkusele.  

 Kusagile peresse oli beebi juurde kutsutud arst, sest laps ei ärganud mitte kuidagi 

üles. Piho oli tuppa astunud, ei olnud lapse juurde läinudki ja juba ukselt öelnud 

„See laps on purjus!“ Täpsemal uurimisel selguski, et lapsehoidja oli lapsele veini 

andnud, et ta ei jonniks ja rahulikult magaks. 

 Linda ise on ka lapsena Piho juures käinud, kahjuks ei mindud aga alati kohe arsti 

juurde, kui tervisega probleemid tekkisid. Kui mindi, oli Piho öelnud, et Linda 

kõrva kasvab liigliha ja see takistab kuulmist. Anti küll tilgad, mida kasutati, aga 

kuulmislangus on Lindal lapsest saadik olnud. 
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Pääga olõ-i kõrran 
  

Edimädse Eesti Vabariigi aigu oll' üts' Liinamäe nuurmiis' kutsut Võrolõ konsiiliumi ette, kon 

kaeti, kas noorõ mehe kõlbasõ kaitsõväeteenistüste. 

Imäl oll' väega hallõ poiga kotost är laskõ, talotüü taht' iks mehejoudu. Suur' ja tukõv poiss' 

oll', õnnõ veidü pikä toimõga. Imä käsk' pojal tervüse kotsilõ üldä, et pääga olõ-i kõik' kõrran. 

Ku kõik' kutsutu nuur'mehe olli üle kaetu ja sõaväe kõlvulidsõs arvadu, tull' Liinamäe 

poisilõ miilde imä oppaminõ. Tä tekk' vallalõ ussõ, kon tohtrõ istsõ ja ütel' väega hallõ 

helüga: «Mul olõ-i pääga kõik' kõrran!» 

Tohtrõ Piho Ruudi nõsta-õs säändse jutu pääle nõnnagi papridõ kotsilt. «A kellel meil taa 

pääga iks nii väega kõrran om!» mühät' tä õnnõ.
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Peaga ei ole kõik korras 
 

Esimese Eesti Vabariigi ajal oli üks Linnamäe noormees kutsutud Võrru Konsiiliumi ette, 

kus vaadati, kas noormehed sobivad kaitseväeteenistusse või mitte. 

Emal oli väga kahju poega kodust ära saata – talutöö tahab ikka mehejõudu. Suur ja tugev 

poiss oli , aga veidi aeglane. Ema käskis pojal öelda, et tal ei ole peaga kõik korras. Kui kõik 

kutsutud noormehed olid ülevaadatud ja sõjaväekõlbulikeks arvatud, tuli Linnamäe poisile 

meelde ema õpetus. Ta tegi ukse lahti ruumi, kus istus doktor ja ütles väga kurvalt: „Mul ei 

ole kõik peaga korras.“ 

Doktor Piho ei tõstnud jutu peale ninagi paberilt. „Aga kellel meil ikka peaga kõik nii 

korras on! “, mühatas Piho.  

 

1973. aasta jaanuaris alustati Pindi koguduse õpetaja maja ehitamist. „Juba ehitamise alguses 

kutsus Võrus elav pensioniealine koguduse liige, arst Rudolf Piho mind enda juurde ja andis 

mulle üle Pindi koguduse õpetaja elamu ehitamiseks oma toetuse – rahapaki. Selles oli 60 

viierublast raha. Hiljem kuulsin kelletki, et 5 rubla olevat tema patsiendilt saadav visiiditasu. 

Dr Piho sooviks oli, et tema raha eest saaks maja juurde midagi rohelist.“
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1933. aasta 11. novembri ajalehes Uudisleht ilmus artikkel „Sinasõprade linn. Kreutzwaldi 

asula iseärasusi“, kus karikatuuris on kujutletud Võru linnategelasi pildis ja kõikidele 

tegelastele on ka pühendatud tekst. Doktor Rudolf Piho kohta on kirjutatud „Linna- ja muidu 

kõva arst dr Piho“ (number 21). 

 

 

KOKKUVÕTE 

Minu uurimistöö eesmärk oli kirja panna oma kodulinna ühe kuulsama mehe, R. Piho elulugu. 

Kui ma seda tööd tegema asusin, ei teadnud ma R. Pihost eriti palju, isegi mitte seda, et ta oli 

mu vanavanaonu. 



 

 

Uurimistööd tehes sain ma teada palju huvitavat: leidsin üles Mochise (Vilmos Szötsi), 

kelle asukohast polnud keegi varem täpselt teadlik ning sain vanavanaonu kohta uut 

informatsiooni. 

Ma arvan, et Rudolf Piho jõudis elus nii kaugele tänu oma töökusele, positiivsele 

ellusuhtumisele, tahtejõule ja usinusele, millest paljudel inimestel puudu jääb. Rudolf Piho oli 

mees, kes pühendas kogu oma elu rahva teenimisele, olgu selleks töötamine linnaarsti, haigla 

juhataja ja üldarstina või mitmesugustes teistes meditsiinivaldkondades. Arstina pööras dr 

Piho tähelepanu eelkõige maarohtudele. Retseptiravimeid kirjutas ta välja siis, kui nägi, et 

maarohud ei aita. 

Ta on jätnud kustumatuid jälgi nii meie väikese kodulinna Võru kui ka Eesti riigi 

meditsiini ajalukku. Loodan, et käesolevat uurimistööd kasutab tulevikus peale minu ka keegi 

teine, kes soovib tutvuda R. Piho eluga või isegi uurimistööd jätkata.  

Arvan, et R. Piho oli mees, keda tuleks mäletada väärikalt. Järeltulevad põlvkonnad 

võiksid teada, et meie kodulinnas töötas kunagi taoline mees.  
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Lisa 4. Rudolf Piho arstikutse (lekar) omandamise tunnistus 

 
 

 

 



 

Lisa 5. Rudolf Piho allkirjastatud arstivanne 

 

 
 

 



 

 

 Lisa 6. Rudolf Pihoga seotud esemeid Võrumaa Muuseumi kogudes 

 

 

  

VK 4993 Aj 1534. Dr Rudolf Piho uksesilt. 

VK 1171:1 Aj 331:1. Puuvillasest riidest arstikittel, mis 

kuulus Võru linnaarst Rudolf Pihole. 

 

 

VK 1172:3 Aj 332:3. Arstitool Võru arsti doktor Piho kabinetist. 



 

Lisa 7. Eestikeelne tõlge hispaaniakeelsest intervjuust R. Piho lapselapse Vilmos Szötsiga  

 

Kui Teil on olnud võimalus vaadata vanu telesaateid ning olete näinud Mochise saadet, siis 

võib-olla olete märganud seal ka Vilmos Szöts Piho nime. V. Szötsi isa on sündinud Ungaris 

ja ta võitles II maailmasõja ajal sakslaste poolel. Mochise ema Virve Piho Lange emakeel oli 

eesti keel, kuigi ta oli saksa päritolu. Vilmos Szöts on sündinud Stuttgartis 1947. aastal, kuid 

1950. aastal lahkus tema pere sealt Mehhikosse. 

Vilmose isa õppis kunsti ja restaureerimise erialal Tübingeni Kunstiakadeemias ja sai tööd 

keraamikuna Anforas, kust ta jäi 1992. aastal pensionile.  

Mochise ema Virve Piho Lange õppis Tübingenis keeli ning omandas doktorikraadi 

antropoloogia, etnoloogia ja sotsioloogia valdkonnas UNAM-is 
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, kus ta sai suurepäraseks 

spetsialistiks koodeksite alal. Ta oli ka esimene, kes seletas lahti sotsiaalsete klasside 

kihistumise asteekide ühiskonnas.  

Vilmose üks endisi klassikaaslasi oli Cesar Roel, keda hiljem tunti Cesar Costa nime all. 

Kui viimane kolis Pueblasse, kolis ka Vilmos Szöts sinna. Pueblast lahkumisel esitasid sõbrad 

Mochisele teatris erinevaid näitemänge, nagu „Herakles“ ja „Augeiase tallid“ Friedrich 

Dürrenmattilt.  

Isa saatis poja Saksamaale Schwäbisch-Gmündi disainialasesse rakenduskõrgkooli, kus 

Vilmos uuris graafilise disaini tööstust. Puhkuse ajal andis ta tasuta loodusrikkuse avastamise 

tunde. Kui Vilmos Szöts Piholt küsiti, kus ta sündis, vastas mees: „Lapsena viibisin palju 

Valle de Bravos. Kui mul oli igav, veetsin aega koos talupoegadega, ning mulle näidati 

maailma, millest olin ära lõigatud – õppisin tundma, mis on armastus.“ 

Kooli lõpetamiseks tuli esitada lõputöö, mille üks osa võis koosneda filmist. Vilmosele 

sattusid Prantsuse ja Hispaania filmid, millest ta tegi tunniajalise filmi roomajatest, 

kahepaiksetest ja putukatest.  

1975. aastal Mehhikosse tagasi tulles avastas Vilmos, et sõprade töökoda Poblana oli 

tornaados hävinenud. Mochisele öeldi, et Nezahualcóyotli
11

 zooloogiainstituudis otsitakse 

sobivaid inimesi. Seal võeti V. Szötsi film vastu ja viie minutiga oli ta tööle palgatud. Vilmos 

tegeles neli aastat madudega ja see andis talle võimaluse Mehhikos ringi reisida.  
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 UNAM – The Universidad Nacional Autónoma de México (Mehhiko Riiklik Autonoomne 

Ülikool) 
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 Nezahualcóyotl – linn Mehhikos Valle de Bravo ligidal 



 

Ta sõitis Aafrikasse, kuid tagasi tulles avastas Mochis, et Mehhiko on alati olnud tema riik 

ja kuskil pole nii hea olla kui siin. Koht, millest ta kõneleb, on muidugi Valle de Bravo. Siin 

avas mees oma antiigipoe Poblana, mis tegutses 20 aastat kuni poe müümiseni.  

25 aasta jooksul oli mees teinud kindlasti üle 2000 ekskursiooni Valle de Bravo ümbruses. 

Koht oli iseenesest väga ilus, aga aja möödudes avati seal mitmeid turistidele mõeldud kohti 

ja Mochis otsustas selle paiga ilusad vaatamisväärsused saladuses hoida. Üks selline koht asus 

Santo Tomás de los Platanose lähedal. Mägede küljelt leidis Mochis kivisse kodeeritud 

sõnumi. 

Vilmos Szöts rääkis intervjuud andes lühidalt, kuid täpselt. Lause lõpetamiseks sulges ta 

alati oma huuled, mis pidi olema omane röövelliku iseloomuga inimestele. Kui küsida 

Vilmoselt, kuidas ta end määratleb, vastas mees, et hullule vastavalt. „Ütleme nii, et ma pole 

tavapärane inimene.“ Mochisele meeldib rääkida, ta räägiks kas või 12 tundi järjest, kui tal 

lastaks.  

Ta on õpetanud nii de Valle kui ka TECi
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 koolides. Juba aastaid on Vilmos Valle de 

Bravo ajalehes Opossum avaldanud artikleid ajaloost ja nii suurte kui ka väikeste piirkondade 

ilust. Valle de Bravo oli juba eelajalooliselt asustatud, seda tõendavad arvukad 

koopamaalingud. Enne vallutusretki oli piirkond olnud tihedamalt asustatud kui praegu. 

Sellest annavad tunnistust ligi sada arhitektuuriväärtuslikku paika Valle de Bravos piirkonnas. 

Ajalehte Opossum praegu enam ei ilmu, kuid Mochis on ikka valmis avaldama artikleid, 

juhul, kui keegi ajalehe taastab. 

Vanaviisi saab Mochisega ilu avastada Valle de Bravo ümber koos sakslastest sõpradega ja 

Stefaniga iga pühapäeva pärastlõunal kanalil 34. Rahva soovil korratakse 2006.–2009. aastal 

tehtud 114 episoodi. 
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 TEC – tehnikakool 



 

Lisa 8. Hispaaniakeelne artikkel Vilmos Szötsiga (Mochis Pihoga)  



 

Lisa 9. Osa Rudolf Piho suguvõsast, mis on seotud uurimistöö autoriga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mari Piho 

(sünd Kõiv) 

(18.03.1843–17.01.1931) 

 

Johann Piho 

( 30.03.1838–24.04. 1919) 

Rudolf Piho 

(02.01.1888–30.12.1971) 

 

 

Anna Lange 

(01.05.1900–????) 

Virve Piho Lange (Szöts) 

(14.11.1924–20.07.1990) 

 

 

Vilmos Szöts (Mochis Piho) 

(1947) 

 

Julie Piho 

(1878–1961) 

 

Jaan Kasak 

(1869–1952) 

Paul Kasak 

(suri lapsena) 

Meeta Kasak 

(Rahulane) 

1919–2010) 

Bertha Kasak (Laane-

oja) 

(1900–1994) 

 

Rudolf Kasak 

(1913–1963) 

 

Toomas Kasak 

(06.01.1959) 

 

Kaja Kasak 

(12.04.1955) 

Lauri Kasak  

(18.06.1994) 

Anti Kasak 

(28.12.1989) 


