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Lepra wäljalagunemise peale Baltimaa kubermangudes on
kõige esiteks Ed. von W a h l , endine chir. Professor Tartus,
tähendanud ja ou selle kui ühe rahwatobe tähtsust ära seletanud.
Juba Wachsmuth oli ükssikuid seesugust juhtumisi tähele pannud
ja E. von Bergmann oli neid rohkemaks minema näinud, nenda
et juba temal asja oli ütelda, lepraga olla lugu Baltimaa kubermangudes teisiti, kui läännepoolises Europaas, kus tõe poolest
ainult üksikuid juhtumisi nähtud on; Ed. von Wahlal läks siis
korda selgeks teha, et lepra kardetawal wiisil laiali lagunemas on.
Wellberg'i ja nimelt P, Hellata uurimise-tood on sellele kõigutamata tunnistust annud. Pea kogusiwad ka teised seesugust tunnis»
tusi, nenda A. Bergmann, Paulson ja Chomse Riigad ja
Kuuramaal. I g a l poolel leiti lepra-haigeid rohkem, kui arwatud
oli. Selle järges toimetas Ed. von Wahl ühe komitee kokku,
kes ette wõttis üht lepra-hospidalit asutada ja selle tarwis raha
korjata.
See kallis tegu aga, mida Ed. von Wahl algas, see ei ole
weel lõpetatud. Kui tema mõte pärast tema surma ka rohket
wilja on kannud, ja just pärast tema surma uut elu saanud,
siiski ei ole wili weel mitte küpsenud — see mõte weel mitte
teuks saanud. Nimelt Peterburgast, siis Tartu'st, Kuuramaast,
Eestimaalt, Kownost ja Pihkwast on andeid tulnud, mis ühe
lepra-hospidali asutamist selle kalli mehe mälestuseks tema nime
peale ja kui tema inimesearmastuse mälestuse-kiwi wõimalikuks
tegema piawad. Liiwimaa Ritterkond on siis ofawõtwas lahkuses
üht maatükki hoonetega lepra-hospidali asutamiseks annud. Ikka
aga ei mõju see kõik weel, ka ^0-nenmle jäule kõikidest juba
lundud lepra-haigetest peawarju ja ülespidamist saata, ikka on
weel palju teha ja anda tarwis{ '"

Kiri

Selle elawa ja tegewa osawõtmise juures, mida fee asi
wiimasel aeal osalt ka kaugematel maadel leiduud, on wist
kohaline lühidelt üles panna, mida meie sellest iseäralisest haigusest ja selle wälj«lagunemisest teame ja mida sellest laiematel
ringkondadel teada tarwis läheb, kui ehk selle juures ka midagi
piaks korratatud saama, mis juba enne tuttaw on.
Lepra, Biiblis pidalitõbi nimetatud, on üks külgehakkaw
haigus, mis bazillufe (ühe wäga weike eluka) fisserändamisest
inimese kehasse sigib. Kaht sugu pidalitöbet tuntakse, solmlist
ehk muhklist, ja palju pleklikku leprat. Wiimane on siin maal
natuke arwem, näitab aga Paläftina^s (Kanaani maal) sagedam
olema.
Solmline ehk muhkline lepra algab enamist naha tõmmupunase paksendamisega otsa-esise ja silmakulmude ümberkaudu,
kust karwad ära lähewad. Nägu läheb kujutumaks, fõlmlifeks
ja muhklifeks koguks, silmade nõder waatus peidab kuju poolest
hirmsast rikutud õnnetuma mõistust, mida temal sagedast weel
täieste on. Pea sigiwad sõlmed ka käte ja jalgade külge. Kus
neid puhtad ei peeta, seal siginewad neist muhud, millest haisewat
mäda wälja jookseb, mis seda kergemini tulla wõib, et tundmus
haigest paigast kaub ja walu mitte enam kahju eest ei kaitse.
Ka teine nahk, kus mitte sõlmest peal ei ole, on muudetud; selle
peal nähakse tommukaid plekkisi ja see näitab iseäralisel wiisil
klaasi-sarnane wälja, läheb õhukeseks nagu rauga nahk, kuida
üks pidalitõbine ka ülepea rauga-näuliseks saab. Puudub haigus
nina ja kurgufõlme kulge, siis lähewad heal ja hingamine korisewaks. — Sagedast hakkab lepra nüüd ka nerwidesse, ka nende
külges nähakse iseäralisi sõlmest ja kohalised paigad on tundmuseta.
Wenib haigus seespidiste organide — kopsu, maksa — peale,
siis laugemad muidugi juba nõrgendatud haiged aastateks haigewoodisse, kust nemad enam üles ei tõuse.
Kuna sõlmiline lepra 7 — 1 0 — 1 5 - 2 0 aastat kestab, kestab
plekline lepra weel palju kauemini. Selle juures figiwad naha
peäle maakaardi'sarnased lumi-walged laiad plekid. Need on
täieste ilma tundmuseta. Ühe seesuguse paiga sisse wõib nõela
sügawast pista, ilma et haige midagi tunneks. Tundmuse puuduse
järg on jälle hooletus haigete paikade kohtoa Haawad ja lõhked
sigiwad nimelt haigeks jäänud käte ja jalgade külge, lähewad
sügawamaks, nenda et sagedast üksikud liiked, terwed sõrmed ja
wärwad, sagedast kõik maha langewad. Wiimane nähtus, mis
õnnetumat pidalitõbist muidugi kurwema wõimatuse alla paneb,
tuleb ka solmlise lepra juures ette, kui haigus, kuida tähendatud,
nerwide külge hakkab.
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Iseäranis kole ja kohkutaw on ineeleuoder, raukline nägu
laste juures, sest ka need wõiwad leprat saada, kui ka täiskaswanud inimestest arwemini ja wist iialgi mitte enne kümnemat
kunni kaksteistkümnemat elu-aastat.
Ühe pidalitõbise terwekssaamist ei ole weel i i a l g i nähtud.
Küll aga wõib kohalise hoolekandmise läbi õnnetumate waew
kergitatud saada, haawade ja järeltulewate mädanemiste eest
wõiwad nemad hoitud ja need wõiwad ka parandatud saada. —
Sõlmed wõiwad taganeda, nenda et nende armid, karmade puudus ja õhendatud, paiguti tundmuseta nahk ja keha wareme
rauklik wäljanäitus jälgesi näitawad, mida haigus omal teel
seespidiste organide poole järel jätnud on.

Küsime nüüd, kust siis see kote külaline tulnud on, siis
annab meile Leloir omas tulusas kirjas lepra üle järgmist seletust:
Lepra hakatused kauwad wana aea pimedusesse. 1500 aastat
enne meie aea-arwu oli lepra juba Juutide rahwa«häda, mille
wasta wõideldi (Moses Lewiticus), 1500 aastat enne Khristus't
tähendas tark Atreya „Kushta" nime all omas kirjas „Rig'Veda«
Sanhita" selle tõbe peale. See on ehk Indias, ehk ka Egyp«
tus'es sündinud, ehk ka Kesk-Afrika's. Juba mitu aastasadat
enne Khristus^t wõitlesiwad Persialafed haigete karmi wäljaheitmisega Jefte tobe wasta (Archigenas). Europaas ilmus pidalitõbi
esiteks wanal Greekamaa'! Xerxes'e ja Darius'e sõeakaikude kannul.
Pompejus'e sõeawäe läbi sai lepra Greekamaaalt Italiasse weetud,
nenda et see seal 100 aastat enne Khristus't ilmus. Sealt kanti
seda Rooma sõeariistadega üle kõige Europa: Lombardiasse,
Franken'isse, Spania'sse ja Saksamaale. Aastal 636 oliwad
juba Italiaa, Metzis, Verdun'is, Schweiz'is lepra-hospidalid.
Aastal 757 tunnistasiwad Pipin ja Karl Suur leprat abielulahutamise põhjuseks.
Kõige rohkem aga Ristisõdade aeal, 11., 12. ja 13. aastasaea lõpetusel, lauutas ennast lepra kange kiirusega üle kõige
maade ja sai rahwaste hirmuks. Pea algas siis ka agar wõitlemme selle tõbe wasta. Aastal 1229 lueti Prantsusmaal
2000 pidalitõbist, kõige Ristirahwa keskis 19,000. Lazarns'eorden sai asutatud hoolekandmiseks pidalitõbiste eest ja selle seltsi
juhataja (Ordensmeister) pidi ise üks pidalitõbine olema. —
Haigete lahutamine terweteft sai karmusega tallitatud, pidalitõbine
sai elusalt surnuks mõistetud ja temale üks nähtaw täht külge
pandud, ja kui pidalitõbiste sekka ka mõni teme haige sattus,
siis oli neil karmidel feadmistel ometigi see rõõmustaw järg, et
15. aasta-saeal kõik Europa puhastatud ja lepra kadunud olema
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näitas. Ainult mõnel maal, kus haigete wäljaheitmist mitte
ette wõtta ei julgetud, nagu Norramaal, niöllas lepra edasi.
Sel aeat, kus lepra Europas kustus, wedasiwad maadeleidjad seda tõbe, poletud-wiinaga ja teiste oma umbwoorustega
ühes, Indianlastele Amerika rahulistes jahinurmedes. Seal sai
sellest kutsumata wõerast siis Antillede saarestikkus ja Mexiko's
üks maa-nuhtlus. Orjade-kauplemine tõi siis Afrika'st weel lisa
ja tähele on panna, et ainult need maakonnad puhtaks jäiwad,
mis wõibatega kokku ei saanud - nenda Brasilia ja PõhjaAmerika. Wiimasele maale sai lepra teiselt poolelt weetud.
Khiina'st lagunes see tõbi Waikse-mere saarede kaudu (Sandwichsaarestikust) Põhja-Amerikasse wälja. Inglismaa ja Prantsusmaa
arstid hakkasiwad kohe.haigeid terwetest lahutama ja selle läbi
ei lagunenud lepra mitte wäga laiali. Meie näeme kõigist sellest,
et lepra rahwaste suurte liikumiste kannul käib, igal poolel
suurte fõeawäeteede ääre asub ja jälle kaub, kui haigete lahutamisi terwetest nõuuks wõetakse ja hoolega täidetakse.
Koik need tõe-asjad näisiwad kunni Wiimaste aastateni,
umbes kümme aastat tagasi, unustatud olema. Damell wanem
ja Boeck Leipzigist, studerisiwad leprat Norramaa% ei tahtnud
selle külgehakkamist aga mitte uskuda. Nemad pidasiwad seda
üheks päritud haiguseks, mis tobe rutulise laiali-lagunemise juures
igal poolel, kuhu seda toodi, koguni mitte õige olla ei wõi.
Wast hiljuti läks Armaner'il, Hanfen'il ja Neisseril korda,
lepra-bazillust leida ja kliinikus ilmunud nähtuste järel waidlemata tõeks tunnistada, et lepra üks külgehakkaw tõbi ja et haigete
lahutamine terwetest ainus abi selle tõbe laiali-lagunemise wasta
on, ja sellega ka Walitsuste poolest -osawõtmist lepra-hospidalite
asutamiseks äratada. Wäheste aastate sees on seal, kus seda
tehti, juba selle tõbe kahanemist näha.
Peäle Norramaa on iseäranis pidalitõbisteks, nenda-nimetatud lepra-pesadeks, lugeda: Iapan ja Ida-India. Kardetawal
laiali-lagunemifel on lepra Baltimaa kubermangudes (v. Wahl),
nende piiretel seiswates kubermangudes ja mõnes kubermangus
lõunepoolifel Wenemaal (Münch, Oldekop). — I d a - I n d i a s
elawad 250,000 pidalitõbist ja see on Prinz of Walesi tähelepanemist äratanud, kes nii heaste Londonis üht lepra-hospidalit
asutada laseb, kui ka arstist lepra studerimisea Indiasse minema
kutsub.
Pidalitõbiste lahutamine terwetest Sandwich - saaredelt
Molokal saarele on pater Domiani kangelase-surma läbi üht,
kuida mina tähendan, teaduse ja seltsliku elu kohta kasulikku,
kuulsust saanud. On ometigi see Belgia ohwrimeelate preester
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puhtast, kallist immeste-armastusest kihutatud, alalisele hirmule
selle hirmsa tobe külgehakkamise eest, wälja minna julssenud,
õnnetumatele Molokai saarel waimulikku troosti ja ihulikku
hoolekandmist wiima ja on, pärast seda, kui tobi tõeste tema
külge hakkas, oma martyriat 17 aastases kannatamises toeks
tunnistanud.
Ka Baltimaa kubermangudes on lepral oma aealugu.
Amelunga järel leiame meie 13. aasta-saeal, s. o. ühel aeal,
kus Europa leprat juba tundma õppinud oli, Rittretefeltsi ja
nimelt waimulikku ringkonda wägewas wõitlemifes selle haiguse
wasta. Ka siin peeti leprat külgehakkawat, ehitati sellepärast
lepra-majasi ja anti karmi seadusi haigeti lahutamiseks terwetest,
sest „külgehakkamise pärast ei tohi nemad iialgi terwetega kokku
saada, sest et üks ainus haige lammas kõiki karja hukatuse sisse
saata wõib", kirjutas Riia Piiskop. Sel aeal oli Liiwimaal
100 lepra maja. Haiged saiwad, niipea kui neid pidalitõbiseks
ära tuntud oli, kirikusse wiidud, seal neile surmapalwet luetud
ja siis saiwad nemad j ä ä d a w a l t inimeste jeltskonnast wälja
heidetud. Läksiwad nemad jalutama, siis pidiwad nemad
„kunstlikkusi käsi" walgest millast rinna peal ehk üht klappret
kandma ja pidiwad tuule alt neist mööda minema, kes nende
wasta tuliwad. Nemad oliwad sedawiisi feltslikult surnud ja
kui see nende kohta, kes weel tööjõulifed oliwad, liiga karm olemo
näitab, siis ei tohi unustatud saada, et haigete lahutamine terwetest
sel aeal ja ka nüüd ainus nõu oli ja on, teist rahwast külgehakkamise eest kaitseda. Suur jagu haigetest oli selle juures wist
muidugi juba oma tööjõudu kautanud ja oleks, kui oma käe
peale jäätud, wileisufes lõppema pidanud, kuida meie seda ka
weel täna näha wõime. Kui siis ka haigete lahutamine terwetest
ühegi waljusega täidetud sai, siis ei puudu ka nendest aegadest
tegewa armastuse ja helduse nähtustest, mis wiletsate saatust
wagade asutuste, heaste wäljaarwatud ja osawate korralduste
läbi lepra-majades kergitada püüdsiwad, nenda et wiimaks üks
kaunis warandus kingituste ja testamentide läbi maades ja ma*
jades kokku tuluud oli, õnnetumate elukorda kõige wähemast
wäljaspoolt kindlast põhustada.
Nende nõuude abiga oli pidalitõbi aastal 1400 Baltimaal
juba kadunud. Sellest tõbest ei olnud enam juttu kunni 19. aasta*
saea. keskmiste aastateni, sest nähtused, millest selle aasta-saea
hakatusest kirjutud on, ei kannata kritikat wälja ja ei ole sellepärast mitte lepra-nähwsteis pidada. — Arwatud on, lepra olla
wahe-aeal meie maa teeta soode taha taganenud, mõned haiged
olla seal pooliti kadunud ära unustatud ja nenda olla haigus
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läbi aastasadade alles seisnud, nagu säde tuha all immitsetes.
Sellega wöiks eksi-mVte seletatud saada, et lepra soode ohuloomustest (miasmedest) wälja läinud on, nagu malaria. Eksi«
mõtteks nimetan mina seda, sest et meie leprat niisamati Norra»
maa mägimaadel, kui ka Wahemere rändas ja merest ümberlaenetud Iapan'is leiame. Siiski arwan mina, et meie Hellata
mõtte poole heitma piame, mis järel lepra 14 aasta»saea lope>
tusel tõeste ära kautatud oli ja hiljemini uueste sisse weetud on,
wist Wenemaa lõunepoolistest kubermangudest tagasitulijate solda»
tite läbi. Ühes leiab Hellat ka üht lepra sissewedamife-wärawat
kaubateel üle Peipsi järwe.
Pidalitõbiste keskis leidis Hellat 4 protsenti wälja-teeninud
soldatid — töe poolest nii palju, et seda tähele panna tuleb.
Üks nendest tuli koju ühte lepra-puhtasse maakonda ja tobi
hakkas tema ema külge. Ka Paulson tähendab selle peale, et
Holmhof Riia juures, mis umbes 35 aasta eest leprast puhas
oli, seda tobe ühest Wenemaa seestpoolt tagasitulijast soldatist
saanud on, mis pea nii laiali lagunes, et 1,4 protsenti kõigest
rahwast tõbiseks sai. Tartu ümberkaudu on üks wald, kus
1,7 protsenti rahwast pidalitõbine on!
Missugune summa wiletsust ja kaebamist ei seisa mitte
nende numrete sees, kui mõteldakse, et haiged pea iseenesele jälestuseks saamad, rahwas loomuslikkus hirmus tõbe koleda kuju
eest, õnnetumaid pidalitõbiseid wälja tõukas, tuule ja maru kätte
— enne juba kui teadus seda häda külgehakkawaks tunnistanud oli!
„Els Robin Tarwastust on juba mitu aastat kõigest mi*
meste-seltskonnast wälja tõugatud ja elab üksi ühes onnis kestet
metsa". — „Aadu Kark Tarwastust poos ennast üles, kui ka
tema enese wend temale enam peawarju ei annud." (Hellat).
J a need nähtused ühes mitmete nendesarnastega oliwad
ühel aeal, kus weel iga arst kinnitas, et fee haigus mitte külge'
hakkaw ei olla! — Kuida saab aga nüüd lugu olema kus ükski
arst seda enam ütelda ei wõi, ütelda ei tohi?
Umbes ühe aasta eest tuli minu juure üks umbes 26 aas»
tane naesterahwas ülemast seltskonnast. Tema oli omal 13. elu*
aastal kui koolilaps Tallinnas leprasfe haigeks jäänud ja oli
Paris'is, Mostwa's ja Wnn'is abi otsinud. Miinid oli temale
wiimaks ütelda usaldatud, et tema haiguse paranemiseks lootust
ei ole. Pea pärast seda oli tema ka kuulnud, et pidalitõbi
külgehakkaw on. Tema küsis nüüd, kas tema oma wrnna terweid
lapsi oma juure kaswatada wõtta wõiks. Kui mina ka arwata
wõisin, missugust wiletsust mina sellega sigitaksin, kui seletaksin,

et õnnetu perekonnast, seltskonnast wälja heidetud olema piab —
siiski ei tohtinud mina tõtt mitte jalata, et pärast mitte kõik
perekond õnnetuse sisse ei sattuks. Ennast ilma süüta wälja
tõugatud olema teada, ennast kui kedagi tunda ja teada, kes
kõigile tema ümber jälestuseks, hirmuks ja kartuseks on — mis
hirmus saatus! Mina tunnen üht wana Juuti, nimega Abraham
Mäufel, kelle haawad ja muhud hea hoolekandmise läbi paranemisele ja taganemisele saadetud oliwad. Teda oli kodumaale
minna lastud. Mõne tuu pärast tuli tema tagasi. Tema oli
kuulda saanud, et tema häda külgehakkaw on. „Ei wõi mina
ometigi jääda omaksete juure, kui saan ehk tooma neile häda!"
ütles tema küsimise peale, miks tema tagasi oli tulnud. Kaugele
ära läks tema, kust temast enam midagi ei kuuldud, läks ära
wma armsate laste juurest, omaist 60 elu»aastatest ja omast
wiletfast kehast hoolimata, — Kibe aeg on kätte tulnud selle eest
hoolt kanda, et keegi kaugele maailma, priitahtlikule ärasaatmisele
minema ei pia, et aga omaksed tema kardetawa ligiduse eest
kaitsetud faaksiwad. Aeg on tulnud, et meeleheitja, kes kõikidest
ära tõugatud on, isitapmife eest kaitsetud saaks ühe kodupaiga,
ühe lepra-hospidali asutamise läbi!
Noh, Professor von Wahl on esimest sammu teinud, maa«
eestseisus on krundi kinkinud. Kui ka tänised korjandused roo*
mustawat järge on annud, siiski ei ulata kõik fee weel, kuida
juba üteldud, mitte, ka 20. jäule kõigeist haigetest kodupaika
anda, nendele tarwilift hoolekandmist toimetada. Hellat luges
omail selleks ettewõetud rändamistel aastal 1887 Baltimaa kuber«langudes 378 pidalitõbist. Klinikasfe tuliwad wiimaste 2'/2
aastate fees juhtumise kaupa 13 haiget, kes weel üles pandud ei
olnud. Weel üht nägin mina mõne pääwa eest ühes weel läbi«
uurimata Eestimaa maakondas. Mina ei arwa ennast mitte
eksima, kui pidalitõbiste hulka Baltimaa kubermangudes rohkem
kui 500 hinge peale arwan.
Tänine sissetulnud anded, kokku Liiwnnaa Ritterkonna.kingitusega, teewad Tartus ennast afutawale komiteele woimalikuks,
kõige wähemaft põhjust panna ja seda inimeste-armastuse tööd
algata. Selle asutese edendamine ja ülespidamine jääb ikka weel
rahwa asjaks, kes andmisega ja korjamisega hoolt kandma piab,
et mitte ainult üks jagu pidalitõbisteft üht inimefe-kohalist hoolekandmist ei leia, waid et lepra-hospidal pea nii kaugele ulatab,
et seltskond ennast ise haigete lahutamise läbi terwetest, kaitseda
wõib, kõiki «laad sellest tobest puhastada."
Kuida kõik meie kodumaa Saksa-teelised lehed, nenda oleme
ka meie omaks kohuseks pidanud, seda tähtsat kirja ja kutsumist
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äratamiseks oma lugejate ette panna. See asi on lõige peält
rahwa asi, s. o. meie ligemal kodumaal Eestirahwa asi, sest
rahwa keskist pärib see ülikardetaw tobi kõige peält oma ohwreid
ja laguneb rahwa keskis kõige kardetawamal wiisil laiali. Kõige
selle järel, mida meie näinud ja kuulnud oleme, on osawõtmine
sellest rahwa«asjast tänine pea ainult ringkondades liikunud ja
elaw olnud, keda mitte iseäranis rahwa sekka ei lueta. Nende
rahwa heategijate sekka lueme, peäle Liiwimaa Ritterlonna ja
peale Tr. P. Hellat'!, kes ju kõiki oma wõimu selleks rahwa»
teenistuseks näib pühitsenud olema, Saksa „Peterburgi Zeitungi"
toimetust ja lugejate rmgkonda, kes Jaanikuu 11. pääwani juba
2613 rubla lepra-hospidali heaks korjanud oliwad. Kas mitte
„kibe aeg" kätte ei piaks tulnud olema, et meie muidu tõeste
mitte tuim rahwas, nimelt meie auus usu» ja rahwus-kindel
talurahwas, seda asja oma tõsise tähelepanemise ja elawa osawõtmise alla wõtaks? Wiletsamate wiletsust rahwa silma ette
kujustada, Ewangeliumit rahwa ees üles lüüa ja Matth. 25,49
peale tähendada, see on selle kirja otstarbe.
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