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„Sinä kaswatat ruohon karjalle ja jywat ihmisten tarpeeksi, tuot«
taakses leipää maasta: Ia että wiini ihmisen sydammen ilahuttaa" —

niin lauletaan 104:ssä psabnissa. Leipä ja wiini owat ihmisten ruo«
kana. ja juomana. Niinkuin jywät ihmisen taita»van käden alla muut-
tuwat leilväksi, niin jalostetaan myös wiinimarjan luonnollinen neste
wiiniksi. — Ihininen ei ainoastaan tahdo, niinkuin eläin, tyydyttää näl<
käänsä ja janoansa; hän tahtoo myös, ruualla ollessaan, ilahuttaa sy'
däntänsä ja sitä warten onkin Luoja antanut ihmiselle ihanat köynnök»
iet, että hän täyteläisen marjan nesteestä walmistaisi wahtoaivaa wiiniä.
Wiinimarjan sokuri-rikas neste on »vaan ulospuserrettawa ja pantawa
käyinään, niin tuosta sameasta, »varikosta aineesta selkiää se kirkaS, el»
wyttäwä juoina, jonka rinnalla kaikki muut juotawat (esim. palmu» ja
hedelmäwiini, olut ja palowiina) tuntuwat hakvoilta wäärennys-teoksilta.
Oluessa on wähemmän wäknviinaa ja enemmän rawitsewia aineita kuin
wiinissä; se tekee pään raskaammaksi — palowiinassa on sitä »vastoin
marsin paljon wäknviinaa ja warsin wähän helpompaa juotawaa; se tur«
»nelee ruuiniin, Kun myrkky ikään; maissiwiini (chicha), jota Perulaiset
tekewät surwotuista tahi p»»reskeltuista maissijywistä, on näöltänsä kuin
'rupain.n wehnä°olut eikä »vedä wertoja päärynän mehullekaan. Mexiko»
laisten „pulque", jota »valmistetaan alos'n nesteestä, haisee niin, että
outo tarttuu käsin nenään, ennenkuin rupee sitä juomaan. Palmuwiiniä
täytyy juoda samassa kuin se alkaa käydä; muuten se kohta muuttuu
etikaksi. Wiini yksinänsä jalostuu »vuosi »vuodelta, jos ihminen osaa
pitää siitä »vaarin; useita wiininlajeja woi säilyttää monta »vuosisataakin;
ainoasti »viinissä owat wäkiwiina ja maalliset aineet, taiwaalliset, wir«
woittawat, iuuo.tuttawat, wonnistawat ja elwyttäwät aineet sekoitetut
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niin erinolnaisilla tawoin, ettei muuta sen wertaista löydykään. Mitä
muuta juomaa onkaan, joka, niinkuin wiini, karkoittaisi mielestä murheen
ja snrun synkkiä Pilwiä ja täyttäisi sielumme ilolla ja autuudella — joka
tekisi pelkurin urhoolliseksi, ujon uljaaksi, hiljaisen kielewäffi jakiukkuisen,
iloiseksi — joka muuttaisi kerjäläisen kuninkaaksi ja »vanhuksen nuorukai-
seksi — joka innostuttaisi urosta uusiin jaloihin töihin seka runoniekkaa
uusiin aatteisin ja samalla tuottaisi sairaalle ynnä »väsyneelle lohdutusta
ynnä uusia »voimia . Ei mikään muu juoma ole, kuin »viini, samalla
wirwoitus- ja juhlajuomana, joka elähyttää seura-elämää ja yhdistää ih-
miset toisiinsa. Ei mikään mun neste loistele ja kimellä niin kauniisti,
olkoon se sitte tumina, Purpuran wärinen, tahi »vaalea kuin kulta; wii,
nistä nousewat, kiehuivat myös ne ihanat päärlyt, säkenet ja riemut,
joista runoilijat innoissaan owat laulaneet. Ihminen, jolla on wapaa
tahto, woi wäärin käyttää taiwaan jaloimmat lahjat; wiini on waaral-
linen wiettelijä, joka, woitettuansa ihmisen tahdon ja halun, laskee kaikki
riettaat himot ja taipumukset, raakuuden ja hurjuuden turmelemaan hä»
nen sieluansa. Mutta »väärä käyttäminen ei tykköuään poista eikä tee
kirottawccksi sen oikeaa käytäntöä. Historia osoittaa, että »viinimarjan
»nehua tuottawa wiljelys ammoisi.ta ajoilta alkaen on edistynyt leipää
tuottawan maanwiljelyksen rinnalla ja aina on ollut mitä lähimmässä
yhteydessä ihmisten siwistyksen ja tapojen kanssa.

Wanhimmat kuwat ja kirjoitukset ilmoittalvat »viiniköynnöksen ar-
»vossa pitättlistä. Kaikki kansat, joille semmoinen kallis kaswi oli suotu,
katsoiwat sen tai»uaan lahjaksi; sen oli muka tuonut heille joku jumala
tahi joku kuuluisa, ihmisten siwistyksen suhteen ansiollinen uros tahi ku-
ningas. Egyptiläiset, nuot ikiwanhat maanwiljelijät, wäittiwät, että hei'
dän yli-jumalansa Osiris ensin oli ruwcnnnt »viljelemään »viiniköynnöstä.
Heidän kiivi-temppelien ja hautahokvien seinä-maalauksissa näkyy Viini-
köynnöksen kmva niitten sawi-ruukkujen wieressä, joissa rypäleitten nes'
tettä säilytettiin. Egyptiläiset eiwät juoneet käynyttä wiiniä, waan ai-
noastaan äsken puserrettua, sillä wäkewä, humalaan saattawa wiini oli
heidän luulonsa mukaan pahan Typhon'in keksimä, koska sillä oli niin
kauhistut.awia »vaikutuksia. Wasta Kreikkalaisten kanssakäymisen kautta
»viisastunut Psammetiko joi todellista »viiniä *). Egypti ei knitenkaan ollut

*) Se oli juomanlct..ian toimena atrian cn.ana pusertaa lviinimarjain
nesteet liinawaatteen lä»uitse ja sitte kantaa sitä ympäri »vieraille. 3tnn Pba^
raotin »vastaanotti maljan juomcmlaötiamsa käsistä.
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semmoinen wiinimaa kuin Palestina. Pyhä raamattu kertoo meille, että
hurskas Noah, kun »vedenpaisumus oli lakannut ja maa uutena wiheriöitsi,
kukoisti, kohta taas istutti »viinipuita, waan ensi-ilossaan nautitsi »varsin
paljon niitten wirkistäwää, sydäntä hywittäwää mehua. Tämä tapaus oli
Israelin lapsille pantu waroitus-merkiksi, manaukseksi kohtuullisesti juo-
maan rypäleitten jaloa nestettä. He joutuiwat sittekin usein juoppouden,
orjiksi (niinkuin useista profetain kirjoista näkyy). Palestinan »viinillä
runsaasti siunattu maa kasivoi monta jaloa, tulista iviiniulajia; etenkin
iviihtyi tuossa sangen lämpymässä ilmanalassa ailvan pieniä, makeita
»viinimarjoja, jotka antoiivat koivin päihdyttäivää wiiniä. Paraat lajit
kaswoiwat Syrian alawimmassa kohdassa, Libanonin ja Antilibanonin
wälissä, Gskolin laaksossa (mistä ivakojat toiivat noita mainion hywiä
»narjoja Hebrealaisten leiriin), Gngeddin kuumilla ivuorten rinteillä ja
alangossa Kuolleen meren lähellä.

Ei ainoastaan kummuilla ja wuorilla, waan myöskin »vedeltä rik-
kailla tasangoilla »viljeltiin iviiniköynnöffi i hywällä »nenestyksellä. Maikka
Palestinan maa nyt on jäänyt peräti raatikkoon, tapaa sieltä »vieläkin
10—12 naulaa painama terttuja ja marjoja niin suuria, kuin meidän
isoimmat kirsperimarjamme. Palestinassa on »vieläkin jotenkin lukui-
salta »viinipuita, jotka oivat 30 jalkaa korkeat ja I'/_. jalkaa paksut.
Woi sentähden selwästi kuwittna mieleeiisä sitä onnellista aikaa, jolloin
kansa rauhallisesti sai asuskella iviinipuitten ja sikunapuitten »varjossa.
Suojaksi petoja, kettuja, sakaaleja sekä »vuohia ja jäniksiä ivastaan oli
wiinimä.ien ympärille rakennettu muureja, pensas-aitoja ja »vahti-tornia-
kin, joissa »vuokraaja tahi omistaja itse woi oleskella kuin huivilassa ikään.
Wiinimäen miehet (peltomiehet) osasiwat sangen taitaivasti ruokkia sekä
karsia köynnöksiä juuri sitä warten tehdyllä wcits.Nä ja kaiivella uudes-
taan, sekä möyhentää maata ja perata kiwet pois.

Wiinimarjain poimiminen oli oikea riemu-juhsa; kun marjat »li-
mat kerätyt koreihin, wietiin niitä kuurnaan. Puserretusta nesteestä otet-
tiin järkiään erikseen esikois-lahja ynnä kymmenny.s.t pappien »varalle;
sitte kaadettiin sitä nahkaisiin leileihin tahi semmoisiin suuriin saiuiruuk-
kuihin, jotka wielä owat tawalliset itä-inaissa. Niissä sai wiini käydä
tahi keitettiin sitä niin sakeaksi kuin siirappi, että saataisiin wiinimarjan
hunajaa. Hebronista knletetaan »vielä nyky-aikoinakin 300 kameelin kan
tamusta eli 1,500 .entneriä semmoista hunajaa Egyptiin. Paljon ry-*
päleitä kuiwutettiin myös rusinoilsi; edellä mainittu »vähempi laji, „sore."
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Niinkauan kuin neste oli käymässä, ei säkkejä (leiliä) saatu sitoa
kiini. Säkit oliwat tehdyt wuohen nahasta ja sisältä »vuoratut Vikillä
tahi woidellut puu-öljyllä. Saroiruukut kaiivettiin maahan, waan nahka-
leilit ripustettiin pimeihin suojiin. Usein jätettiin myös wiini hiiwansa
päälle seisomaan; siten saatiin uusi käyminen toimeen ja neste muuttui
tulisemmaksi. Niin lämpymissä maissa, kuin Palestina on, löytyy jo
pääsiäisaikana kypsiä wiinimarjoja, mutta oikea »viinimarjain poimiminen
alkaa ivasta syyskuun alussa. Mooseksen laki muisteli leppeästi ja wii°
saasti köyhiäkin, joilla oli oikeus perästäpäin noukkia iviinimäiltä. „Kun
wiinitnäkes korjannut olet, älä wastuudesta sen jääneitä hae; waan ne
olkoot muukalaisen, orwon ja lesken omat". (5 Moos. kirja 24: 21).
Wiininwiljelykfen edistämistä »varten säädettiin, että sen miehen ei tar-
winnut mennä sotapalvelukseen, joka oli istuttanut wiinipuita, waan ci
wielä saanut niistä initään satoa. Niinimailla ei saanut olla muita
»viljamaita (ettei marsin paljon katsottaisiin omaa etua ja laihdutettai-
siin lihawaa maata). Jos muistutamme mieleemme, että »viiniköynnös
paraiten wiihtyy semmoisella maanlaadulla, jossa elot tuskin woiwat tuot-
taa sanottawaa tuloa, niin hoksaamme, kuinka typerästi Ranskan kowa
ylenwaltias Ludwig XIV teki, määrätessään (iv. 1731), ettei uusia wiini-
mäkiä saatu perata, koska elojen »viljelys siitä tvähentyisi. Hänellä oli
siis aiwan toisellaiset tuumat, kuin Israelin kansalla. Kuinka rikas Pa-
lestina oli »viiniltä, näkyy siitäkin, että runoilijat ja profetat, puhujat
ja siweyden saarnaajat tarinoissa ja »vertauksissa, wiehättäwissä lauluissa
ja kuivauksellisissa toimissa mielellään mainitsiivat wiiniköynnöksistä. Kun
puut oliwat aikeissa walita itselleen kuningasta ja fikunapuu sekä öljy»
puu oliwat antaneet niille kieltämän »vastauksen, puhui myös »viinipuu
samaa suuntaa: „antaisinko minä nesteeni kuiivua, joka ilahuttaa juma-
lien seka ihmisten mieltä; pitäisikö minun kohota leijumaan teidän pääl-
litse, te puut?" Pro feta (lefaia 5: 1 ja 2) ei tiedä waikuttawampaa
tapaa, selittääksensä kansalleen kaikki murheet pettäneistä toiweista, kuin
nämät sanat lausuen: „Minä weisaan ystäwälleni minun setäni »veisun
hänen wiinimäestänsä. Minun ystäwälläni on wiiniinäki lihawassa
paikassa. Ia hän aitasi sen ympärinsä ja perkasi kiwet pois ja istutti
siihen parhaat »viinipuut ja rakensi myös siihen tornin ja pani sinne

nimeltä, jolla oli erinomaisen makeita, milt'., kiivettömiä marjoja, antoi
sekä paraat rusinat että tnlisimpaa »viiniä. Huonommat lajit puserret»
tiin yhteen kaakun mukaiseksi möhkäleeksi.
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»viinikuurnan ja odotti sen »viinimarjoja kantaman; »vaan se kantoi pa»
hoja »narjoja". Wapahtaja esitti likeisen yhdistyksen Hänen ja opetus-
lastensa »välillä näillä sanoilla: „Minä olen iviinipuu ja te olette oksat";
sakramentissa, missä uudistamme ja ivahivistamme läheisen yhdistyksen
Vapahtajamme kanssa, tarjotaan meille leimassa ja »viinissä hänen uh»
rattu ruumiinsa ja »vuodatettu werensä. Niinkuin raamattu kertoo we»
denpaisumuksesta ja Noah'ista, jutteliwatKreikkalaisten uskonnolliset tarut,
että Zeus (Jupiter), kun hän onnellisesti oli torjunut ylösryntääivät
titanit taiwaasta ja ihmisten jo oli mahdollinen elää ankarain luonnon
mullistusten jälestä, kutsui henkiin wiinin jumalan (Dionysos, Backos),
joka sitte kulki Asian sekä Guropan halki, jalopeuroja, tiikeriä ja leopar-
dia Maunujen edessä; se oli kumauksena siitä, että »viini woi kesyttää
rajuimmatkin luonteet.

Kreikkalaiset, jotka innokkaam»nin kuin mnut kansat, rakastuvat ja
paretnmin taisiwat esittääkin kauniin tasasuhtaisuuden, owat tarinoissaan
Backon retkistä ja elämänwaiheista Paljon »vetäneet esiin sitä hurjaa,
siw.ytöntä jo pirullista elämää, joka on seurauksena wiinin nautinnosta
— wiinin jumalan seurassa oli millejä, wallattomia naisia, pukinjaloilla
ivarustettuja fauneja ja satyriä. Mutta Kreikkalaiset owat myöskin osoit-
taneet, miten marsin tarkka, jäykkä siweys, joka peräti hylkää wirwoitta-
wan, kiihoittawan iviinin nautintoa, wiimein rankaisee itsensä. Ensin
»vastustettiin ja »vihattiin Vackoc» paljon Kreikassa, mutta hän ajoi päälle»
kantajansa kangaspuusta ja rukin ääreltä, niin että he huimina juoksi-
»vat ympäri ketoja; itse kuningas Lykurgo. tarttui poikaansa ja siwalsi
häneltä kädet sekä jalat poikki, luullen häwittäwänsä wihatun wiini»
köynnöksen.

Kreikan maa oli erinomaisen mukawa wiininwiljelykselle. Siinä
on lukuisalta päiwänpaisteisia kunnaita, syivälle maahan tunkemia meren
lahtia ja jokien laaksoja ynnä ivuorisia saaria lauhkealla ilmanalalla.
Niinkuin Palestinllssakin, säilytettiin wiini myös Kreikassa ruukuissa ja
kuletettiin nahka-leileissä. Jo 1000 »vuotta ennen Kristuksen syntymää
oli iviinin wiljelys lewinnyt wähän Asian kreikkalaisiin siirtomaihin ja
Kreikan eli Aigeian Meren saariloihin; ikiwanha runoilija Homeros tiesi
jo ylistää wanhaa iviiniä ruhtinaallisen talouden paraaksi tawaraksi. Hän
lauloi makeista rypäleistä Akilleen puutarhoissa, missä iviinin noukkimi-
nen mainitaan. Siiueydellisissa suhtein aiivan koivat Lakedaimonilaisetkin
rakastiwat oiwallista wiiniä. Että se tulisi oikein wäkewäkst ja sopi»
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ivaksi säilyttää, keittiivät he sitä tulella ja pitiivät sitä neljä ivuotta pii-
lossa, ennenkuin rupesitvat sitä käyttämään. Kun wiini oli käytettäivä
tawallisena jnomana pöydässä, sekoitettiin siihen mettä, mutta sangen
juhlallisissa tilaisuuksissa ja kun tahdottiin elää oikein hauskasti, juotiin
wiini puhtaana; juomarattia ei puuttunut semmoisiakaan, jotka paniwat
»viiniin monellaisia höysteitä sekä hyivälle tuoksuivia kasiveja, joten nau-
tinto ivielä enemmän parannettiin. Wanhat Juutalaiset koettiivat myös-
kin myrrhalla ja muilla höysteillä saada iviiniä wäkewä»n»näksi. — Mei-
dän aikuiset Kreikkalaiset juowat wiiuiä loivasti sekoitettuna hartsilla.
Hartsiwiinit woiwat kenties, säilyä kauemmin, waan ne owat wasten-
mieliset sille, joka ei ole niihin tottunut. Krctan saaresta taisi Satur-
nus »viedä wiiniköynnöksen Italiaan, mutta ivasta »vähittäin leivisi ivii»
»...uviljelys Sikiliasta ja Neapelista saarmnon pohjoisiin seutuihin. Ensi-
alussa oli wiini niin harwinaista ja kallista, että Nomnlus käski, että
wiinin sijassa uhrattaisiin maitoa, »vaikka »viiniä juoma-uhreissa kyllä
katsottiin tärkeäksi. Numa sääsi, ettei, ruumiita poltettcussa, saatu heit-
tää wiiuiä niitten päälle. Miehet elivät saaneet ennenkuin kolmenkym-
menen wuoden »vanhoina (naiset eiivät koskaan) nautita iviiniä; naisia
»voi rangaista kuolemallakiu, jos, miehen tietämättä, joiiuat sitä. Nämät
ankarat lait peruutettiin sittemmin, kun iviinin iviljelys leivisi yhä enem-
män. Wanhojen Romalaisten ivcckaa siiveys »nnuttui paitsi sitä aikain
kuluessa kauhistaivaksi ylellisyydeksi. Etenkin tuhlattiin paljon ulkomait-
ten harivinaisten »viiniulajien ostainiseen. Makea, tmnmanpuuainen Ka-
lernon wiini, joka kaswaa Vcsuivion jlturessa, oli jo mninoisaikoina
»nainio ja knuluisa. Toinen oiwallinen wiininlaji sai sittemmin niinen
..Kristuksen kyyneleet" (I_l.or^___cw

Ranskan maahan taisi wiini leivitä Italiasta ja kenties» myös
Kreikan saariloista, sillä Phokean siirtolaiset rakensiwat jo 542 e. Kr.
Ranskan eteläiselle ranteelle Massilian (Marseille'»») kanpungin. Ranskan
sydänmaat oliwat siihen aikaan ivielä raatikossa; Italian lämmin ilman-
ala ja maknisat »viinit houkuttiivat siis yhäti Gallian asukkaita töytää-
mään Alppien ylitse. Kuinka asiat sen perästä owat kummallisesti kään-
tyneet! Ranska on kohonnut etewiiuinäkst .viinimaaksi, mutta Italia on
jäänyt takapajulle wiininwi.jelyksessä; jälkimmäinen maa tuottaa, maikka
marjat oivat olivat, aiivan taivnllisia ja huonojakin wiininlajeja, joita ei
soivi lähettää ympäri »naaillnaa kaupaksi. Italia ei enää »vedä w_rtoja
Hispaniallekaan, joka ennen ei kaswanut uiitään »viitiiä, inutta nyt woi
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kerskaillen lausua itsestään, ettei sillä enää ole yhtään maakuntaa, miss'ei
köynnökset »viihtyisi wihriöinä, reheivinä.

Hispanialaisten on wielä oppiminen oikein »vaalimaan iviiniänsä,
jos he tahtoivat, että taivarcmsa tulisi tärkeäksi maailman kaupassa. Heillä
on »vielä tapana keittää wiini säsyksi ja sitte sekoittaa siihen nuorta,
usein waan puoleksi käynyttä, »viiniä. Heidän iviininsä säilyivät sentäh-
den hattuoin kauemmin kuin li Muotia, mutta niissä on paljon tväki»
»viinaa ja sittekin mieluisaa makua. Wielä wäkewämpi on Portugalin
portwiini.

Roman keisarien aikana leivisi wiinin »viljelys Rheinin joelle saakka.
Marsutkin keisari Probus antoi (w. 281 M. Kr.) Perata »viinimäkiä
keskisen Rheinin ja Moselin lähistössä, mutta ivanhat kirjoitukset ja
piirrokset osoittawat, että Burgundin köynnöksiä jo ennen oli iviljelty
Rheinin ympäristöissä. Mainittu keisari pani myös alulle Unkarin san-
gen jaloksi kehinneen wiininwilje.yksen; hänet murhattiin kuitenkin kuu-
denteua hallitusivuonna Sirmiulnissa, koska hänen oinat sotilaansa silut-
tuiivnt siitä, että heidän Päälle pantiin järin kowia päiwätöitä.

Kuusi wuosisataa myöhemmin edisti Saksan keisari, suuri Kaarlo,
toimeliaasti wiinin »viljelystä laajassa Frankin ivaltakunnassa. Etenkin
Rhein'in iviinit (renskat) saiivat silloin jalon maineen.

Tyrolin ja Schweitz'in wuorikansoja onnistuttiwat jo aikaisin iviini-
köyunökset, jotka kasivoiivat lälnpimillä laaksojen »vieremillä, jokien ja
järwien lähellä. Kaarlo IV muutti Burgunder-köynnöksiä Böhmiin (Mel-
nikiin, lähellä Moldaun ja Elben yhdistyskohtaa).

Kuinka erinomaisen hywää wiini mahtoi olla Rheinin »vasemmalla
rannalla, osoittaa Verdun'in sopimus iv. 843, jonka kautta Saksa eroi*
tettiin Rllllskasta ja Saksalaiset joutuiwat Ludwigin alle kuulumaan.
Tämä hallitsija sai „runsaan wiiuintulon tähden", paitsi omaa osakuntaa
Rheinin oikealla puolella, myöskin erään piirikunnan sen »vasemmalla
puolella (kaupungit Mainz, Speyer ja Worms ympäristöineen). Suuren
Kaarlon aikana »viljeltiin jo wiiniköynnöksiä Franken'issa ja luostarien
asukkaat koettiwat aiwan uutterasti ja huolellisesti kasivattaa hywää »vii»
niä puistoissaan ja »vaaroillaan. Kristin kirkko, joka Piti iviiniä Va-
pahtajan weren kuwanksena, »vaikutti siis monella taivoin ja sangen pal-
jon maan jaloimman jucman toimelliseen hankkimiseen. Että iviiniä jo
kymmenennellä »vuosisadalla koottiin wiljawalta Tyrolissa ja Schwcitz'.ssa,
todistaa eräs kertomns, jonka »nukaan S:t Gallen'in rikkaan luostarin
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Viinikuurnaan muutamana syksynä ei mahtunut kaikki wiini-warat, minkä-
tähden niitä täytyi jättää paljaan ilmankannen alle säästymään.

Hengellisten herrain kanssa kilwoitte..iva. Saksan keisarit, joiden
maatilat suuren Kaarlon esimerkin mukaan kohta tuliwat oikeiksi malleiksi
kunnollisen, järjellisen wiininwiljelyksen puolesta. Hoh.nstaufi.n halli»
tessa, suositeltiin ja kiihoitettiin wiinin ynnä hedelmäin Viljelemistä seka
heidän kantamaassaan (Schwaben'issa) että siitä Pohjoseen päin aina
Sachsen'iin saakka. Muuten on se kyllä merkillinen seikka, että wiinin-
wiljelys keski-njalla oli wirkeä ja jalo semmoisissakin tienoissa, jotka nyt
oivat tunnetut huonoiksi wiin.mai.si. Thuringen'issä, Altmark'issa, wie»
läpä Poln»nern'issa ja Holstein'issakin harjoitettiin siihen aikaan iviinin-
wiljelystä ja Saksalais-ritarien iveljistö istutti wiinipuita Thorn'in
ja Königsberg'in ympärille sekä saikin sangen maukasta atria-wiiniä.
Mainio suur-inestari Minrich von Kniprode tuotti ritarikunnan kustan»
nuksella köynnöksiä Italiasta sekä Rhein'il.ä ja istutti »uita tasangoille
sekä kunnaille. W. 1379 tuottiivat weljistön Viinitarhat jo 608 tons
wiiniä. Että tämä wiini ei ollut wiini- etikkaa, todistaa Bayer'in hert-
tuan, Rudolfin, käynti Ordensburg'i.sa (Ma_ienburg'issa) w. 1363.
Kun juomanlaskia atrian lopulla oli täyttänyt kulta-maljan Thorn'in
Viinillä ja ojentanut sen herttualle, että hän ynnä suur-mestari ja»nuut
ritarit tyhjentäisiwät sen hywän sota-onnen edestä, »virkahti tuo etelä-
saksalainen, joka oli oikea wiinin tuntija: „ täytä malja wielä kerta, sillä
tuo wiini on kuin todellinen öljy ikään, joka tahmistuu huuliin kiini".
Ilmanala ei tuon ajan perästä ole kylmennyt niin paljon, että se yksi-
nänsä olisi syynä wiininwiljelyksen rappiolle joutumiseen Pohjois- ja koillis-
Saksassa; ennemmin on ihmisten huolenpito ja uutteruus laiminlyö»
nyt tuota elatuskeinoa ja kääntynyt muihin askareisin. Moni tyhjä
seinä, moni muuri, monet ryytimaitten sälehäkit ja paitsi sitä monet
päivänpaisteiset hiekkakunnaat, jotka eiwät kelpaa »viljapelloiksi, woisi-
wat toki nykyisinkin olla köynnösten alana, tukena, jos ei tarpeellista
halua puuttuisi.

Että Saksanmaalla on etewä sija muitten wiinimaitten rinnalla,
näkyy seuraawasta katsauksesta.
Ranskan maa tuottaa 8,760,000 äyrinmaalta . . 67,500,000 aamia
Itämältä „ 4,270,000 . 38,533,000. „

Hispania ., ., .

Saksa „ 1,304,000
. 8,300,000 „

. 6,060,000 „



9

Tästä wertailewasta luettelosta nähdään, että Ranska epäilemättä
on kaikkein etewin wiinimaa. Siinä askaroitsee 1,200,000 perhettä
(6,000,000 henkeä) wiininwiljelyksessä; se on wiides osa koko ranskan
wäestöstä. Wiimteollisuus antaa yksinänsä '/^ kaikista waltion tuloista
ja puolen kaupunkien tuloista*).

Lämpilnät Itämaat owat »viiniköynnöksen kotiseudut, mutta sen
kantaperä.tä ei enää saa selkoa (niinkuin muittenkin »viljeltyjen kasivien
laita on). Mingreliassa, Georgiassa ja kaikissa maissa Araratin, Tau-
ron ja Kaukason wälillä kaswaa »viiniköynnöksiä »viljelemättä erinomaisen
runsaalta, uhkealta. Niinkuin Keski-Guropan muratti, kiertyy se metsissä
puitten ympäri, 3—6 tnmnaa paksuudeltaan ja niin pitkänä, että se
toisen puun latwasta oikoo läheisen puun lativaan. Maanmiehet anta-
mat rypäleitten kaswaa miten sattuu eiiuätkä poimikaan kaikkia; »»iin yltä-
kyllin on niitä siellä. Kreikassa, Italiassa jaRanskassa laivataan myöskin
metsä-köynnöksiä, ivaan ne owat oikeestaan lewinneet metsiin »viinitar-
hoista. Pohjois-Amerikassa, Mississippi-metsissä löytyy myöskin metsä-
köynnöksiä, jotka kärhentelewät korkealle pnita pitkin ja sitte taas junreh-

*) Muistettawa on, että tämä kertomus ilmestyi alkukielellä (saksalla)
iv. 1859.

Italia tuottaa ainoastaan .... . 1,800.000 aamia.
Portugali ......... . 1,400,000 „

Kreikka . 500,000 .,

Schweitzi . 456,000 .,

Eteläinen Wenäjä . 561,000 „

Saksan maalla tuottaa:
Bayeri 560,000 äyrinmaalta . 1,351,000 aamia.
Baden 132,000 . 220,000 „

Nurtemberg 110,000 , . 150,000 „

Preussi 64,000 . 450,000 „

Hessen-Darmstadt 24,000
Nassau 15,000

. 240,000
„

. 115,000 „

Sachsen 10,500 „

Hessen-Kassel 500 1,000 .,
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tiaisensa uudestaan wääntywät alaspäin. Mutta ainoastaan ihmisen hoi-
don alla kehkeäivät kaikki iviinin hywät awut (wieno lemu, mehewyys,
monenkaltaisuus, j. n. e.). Viljelyksen kautta on enemmän knin 200
wiiniköynnös-lajia lewinnyt y»npäri koko »naanpalloa.

Pohjoseen Päin wiini niviljelys ei ulotu loitolle, koska Syyskuun
päiivät oivat kylmät ja rypäleet eiivät kerkii kypsyä Heinäkuun ja Elo-
kuun kuluessa. Mostowan kesän helle on »»»elkein yhdenivertainen kuin
Parisin, mutta Meuäjän ivanhassa pääkaupungissa eiivät rypäleet kypsy
muualla, kuin kaswin-huoneissa. Sillä Elokuussa on lämpö-määrä jo
hyivin alhaalla (-s- 14 sata-asteisella lämpömittarilla) ja Syyskuussa sat-
tuu jo yöhallaa siihen aikaan kun iviinimarjat rupeemat kypsyinään. Koska
Europan läntinen puoli on lämpimämpi, tuin sen itäinen puoli (joka
on ankea karkealle maatuulelle eikä talwella merituulten kantta saa jo-
tenkin tasaista lämpömäärää), niin »viljellään oiivallista wiiniä Rheinin
ja Moselin laaksoissa ivielä 50 ja 51 pohjoisen leweysasteen alla, »»»»»tta
itäisemmissä Meissenlssä ja Dresden'issä kaswaa ainoastaan hapanta
wiiniä. Saalen ja Unstrutm tienoissa (Naumbnrg'in ja Freiburgin
lähellä) Pitää kesän ja syksyn olla sangen kuumina, jos »viini ivo» tulla
jemmoiseksi, että se edes jotensakin »vetää »vertoja Rheinin Viinille.

Eteläänpäin ulottuu -wiiniköynuösteu piiri sitä »vastoin hyivin
etäälle. Persiasta ulottuu se Kaschmir'iin, Deka»»'iin, Pohjois-Kiinaan
ja Japaniin. lawan saaressakin kaswaa kelpo rypäleitä, mutta ainoasi,
korkeammilla paikoilla, sillä päiiväntasaajan paahtaman, polttawan anrin-
gon alla nääntyisi iviinipnu tahi kasivaisi siihen keltaisia köynnöksiä tahi
kypsyisiivät »»»arjat »varsin äkisti, hätäillen, niin että kukat, raa'at jakypset
rypäleet yht'aikaa heikoutaisiivat yhden kasivin elin-nesteitä, jotenkaswin
moitnat hajoisiivat, laimistnisiivat. Abuschär'in kuumilla kedoilla (Per-
siassa) täytyy kaiwaa sy»viä hautoja, jotta ivoisi suojella rypäleitä aiivan
tnimasta Päiivän helteestä ja Saksassakin jääpi rypäleitten kypsyminen
keskeiseksi, jos lehdet »varsin aikaisin kellastuivat ja lankeeivat alas, niin
että tertut jääivät paljaiksi. Neckarin rannoilla (Wurtemberg'issa) iviihtyy
köylinös 1,000 tahi korkeiutaan 1,500 jalkaa »nerenpinnalta ylöspäin,
mutta Pohjois-Schw.itz'issä istutetaan wiinipuita 1,700 jalan korkealla
ja Alppien etelä-pnolella 2,000 jalkaa korkeammalla, kuin merenpinta on.
Sikiliassa kaswaa se milt'ei 3,000 jalan ja Himalayan muorilla 10,000
jalan korkealla — jälkimmäinen mitta osoittaa jo ikuisen lumen rajaa
Alpeilla sekä Pyreneittä.
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Jos käännymme uuteen maanosaan, niin menestyy »viiniköynnös
aiwan hyivin 33 eteläisellä leiveys-asteella San lajon laaksossa (Chili'ssä)
sekä Arequipan laaksossa (Boliviassa) 7,797 englannin jalan korkealla.

Koko Meriko'ssa ja Guatemalassa, »nissä wiiiuköynnöstä wiljellään suu-
rella huolella, menestyy se sangen hyivin. Pohjois-Amerikassa rumetaan
yhä innokkaammin iviljeleinään »viinipuita yhdysivllltojen eteläisissä maa-
knnnissa, etenkin Louisianansa, »nutta ylimalkaan on wiininwiljelys »vielä
Vähäpätöinen siellä. Hispanian ja Portugalin, Saksan jaRanskan »vii»
nejä on sinne tuotu merien takaa. Länsirannalla löytyy »viinirypäleitä

Kaliforniassa, San Franciscon lähellä (38 pohj. lew.) ja Ohion not-
telmassa on niitä 37 pohjoiseen lcweysasteesen asti. Cincinnatinsa
(„Lännen ruhtinattaressa") on perattu paljon wiinimäkiä; iv. 1854
luettiin jo 1,760 acres *) iviinimäen sarkoja, joista noin 1,200 kuului
Cincinnatin lähistöön, muut Ohion alhaisempaan laaksoon ja Missi.-
sippin seutuihin.

Marjojen neste muutetaan seliväksi tahi poreilewaksi waahtowiiniksi
(champagne), jota paljon ihaellaan. Ensi-koetuksen onnistulninen woi
syystä herättää hywiä toiweita ja. ryytiinaanwiljelysseura Cincinnatiissa
»väittikin eräissä näyttäjäisissä, että heidän kaupunkinsa ympäristö tnlisi
yhtä kuulnisaksi »viinimailtaan, kuin Rheingau muniltaan.

Afrita»» länsi-ranteilla, Eauarian saarissa (Madeirassa) ja wihriän
niemen saarissa on wiininwiljelys jotenkin suuri; S:t Thomas-nimisessä
saaressakin (kuuman Guinean ranteen lähellä) laivataan Viiniköynnöksiä.
Niinkuin yleisesti tiedetään, kaswaa „ kap "-»viiniä aiivan runsaalta Hy-
wän toiivon niemellä, johon on tuotu ja istutettu köynnöksiä Rheinin
rannoilta. Englannin siirtolaisten muassa on »viinipuita myös kulkenut
Uuden Hollannin eteläisille rannoille ja Ameri.asta on niitä jo leivinnyt
/Sandwichs"saaristoon (Tyivenessä meressä); siellä ne aimollifesti me-
nestyivät.

Koska Mahometin-uskoiset Koranissa owat kielletyt »viiniä juo-
masta, laiminlyötiin wiininwiljelys kaikissa Arapialaisten ja Turkkilais-
ten asuininaissa; Tnrkin maakunnissa, jotka melkein kaikki oivat mainiot
»viiniseudnt, tyydyttiin rusinain ja »nefikaakkujen »vallnistamiseen tahi kei-
tettiin wiinim.hna „sapa'kst". Profetnn kieltoa rikottiin kuitenkin aiivan

*-*) l aere (Englannissa ja Pohjois-Am.rikassa) Suomen tyn-
nyrinalaa.
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usein; useat Turkit latkiwat Viiniä lusikalla, kun ei sitä saatu juoda ja
nyky-aikoina owat wiini-kapakat »valtionkin puolelta siedetyt; usea Maho-
metilainen osoittaa, ettei ole monta askelta wakaiminasta kohtunllisu»»»
desta kohtuuttomaan ylellisyyteen.

Maan kuumimmassa Vyöhykkeessä, Afrikan ja Arapian hietikoilla,
on waristawa Viini yhtä Vähän sopiwa ja' kelpaaiva, kuin kylmissä
maanti.noissa, missä sen waristawa ivoima tuntuu »varsin ivähältä. Eng»
lantilainen sekoittaa kosteassa, utuisessa ilmanalassaan painostamaa olutta
ja porteria Viiniinsä ja lisää wielä melkoisen paljouden palowiinaa; sitä
enemmän täytyisi Samojedilaisen ja Gskimolaisen myrkyttää itsensä »väki»
Viinalla, jos hän yksissä määrin tahtoisi kartuttaa juomansa Voimaa;
mutta luonto on osoittanut hänelle toisen aineen, joka tuottaa hänen
Vereensä hiili-ainetta ja samalla kasivattaa ruumiille tarpeellista liha-
wuutta; se on kalojen, hylkeitten ja walaskalai n raswa. Ainoastansa
semmoiset paikkakunnat, missä on ylentämää, iloista ja hauskaa seura-
elämää, — lauhkeassa ilmassa siis etenkin, on Viinillä oikea sijansa ja
warsinaisia wiinimaita on ainoasti maanpallon lämpimissä tienoissa.

Kaikkien wiinunaitten „
rintakoriste, helmi" (Rheingau) on, kumina kyllä,

aiivan Viiniköynnöksen pohjoisella rajalla. Sen molemlnat syrjähaarat
owat Mainin ja Moselin laaksot.

Taateli-palmun jaloa hedelmää owat Arapialaiset tarkan iviljclyk-
sen katitta saaneet muodostumaan aiivan erikaltaisiksi lajiksi. Arapian
oppineet tietämät luetella 139 lajia; ivaan sangen monenkaltaisiffi oivat
Europankin hedelmät muuttuneet ihmisen wäsymättömän »vaikutuksen
kautta. Ei mikään hedelmä kuitenkaan Voita Viinirypälettä laatujen
eriäwäisyydessä sekä oiwallisuudessa. Jokaisella maalla on omituiset wii-
ninsä, jotka tuntuivasti eriäwät toisistaan — Ranskan wiini on peräti
toista laatua kuin se, jota kaswatetaan naapurimaassa, Saksassa, ja
kuinka erilaiset owat Unkarin ja Kreikan Viinit, ivaikka molemmat owat
tuliset! Mutta joka tienookin on kuuluisa omituisista »viininlaaduista
ja yhdessä tienoossakin on jokainen yksityinen wiinimäki siunattu oman-

laatuisella kasmilla. Niin oivat esim. Saksan munien joukossa Rheinin,
Moselin, Neckarin, Pfalzin, Franken'.n ja Wnrzbnrg'in miinit, Sachsenm,
Itäwallan ja Vöhmin »viinit näkywästi eriäwiä toisistaan ja Rheinin

3



13

seutujen wiininlajit o»vat taas eroitettawat toinen toisestansa eri mäkiä ja
tiluksia myöten, sillä siellä on lohannisbergia (»Rheinin munien kukka"),
punaista, »väkeivää, kryytimäistä Atzmannshäuser'iä, Rudesheimeriä, Hoch»
heimeriä j. n. e. — jotka kaikki kaswawat Nassau'n »vähäisessä hert»
tuakunnassa.

Useimmat Rheinin munit kaswawat liuskasawessa, Bordeaux'»» ja
Languedocin Viinit sawenmukaisessa kiisussa, champagne-wiinit liidussa,
Vesuvin ja Etnan Viinit rapistuneessa laawassa; Tokay'n wiinit kas-
wawat myöskin tulenjälkeisessä maanperässä, jossa löytyy Paljon soraa,
pimpsikimeä ja liitua. Tokay'n läheisiltä »vuorilta sulaa lumi paljoa
aikaisemmin, kuin alawilta jokien laaksoilta, koska maa siellä on lampi»
mämpi. Sitä hiilistöä, joka on Hochheim'in koron alla, katsotaan myös»
kin syyksi siihen seikkaan, että lumi helpommin sulaa siitä, kuin semmoi»
silta likipaikoilta, joilla on toista maanlaatua. Kuiiva kilvipohja, jonka
päällä on matala mäkimultakerros, on mukaisa wiiniköynnöksen wiljelyk»
selle, koska selninoinen maa oikein ahmaa auringon hellettä. Lihaivassa,
iväkeivässä ja kiivikossa maassa menestyy se parhaiten. Champagnen
maakunnassa on aiivan tasaiset peltomaat; koska maanlaatu siinä on
lämmin, niin rinteitä ja ahteita ei kaihoinkaan, maikka ne muuten pa-
remmin ottamat auriugon säteitä »vastaan; kunnaat jn »vuorten rinteet
owat ylimnlkain sopiivimmat »viinin wiljelykselle, etenkin jos niitä muu-
reilla sekä turwe»»valleilla »voi penkeröittää, niin että jokaisen »vähäisen
laivan takana on seinus, joka kimmahuttaa auringon säteitä takaisin. Hy»
wän iviinimäen pitää niin paljon kuin mahdollista olla päiivänpaisteen
alaisena, Varsinkin acnnnlla ja päiwänsydäinm.llä. Läheiset suot ja nuos»
keat metsät, lopen kuiiva ja lopeu kostea ilmanala owat Vahingolliset
»viiniköynnöksen menestymiselle. Seinien ja muurien suojassa, jotka las»
keivat aamu- sekä keskipäimän auringon »vapaasti »vaikuttamaan, kasiva-
tetaan »viinipuita säleistöjä »nyöten ja saadaan hymän-makuisia marjoja
semlnoisistakin paikoista, jotka oivat niin kylmät, että niissä tuskin luu»
lisi wiinirypäleitä ollenkaan menestymän. Saksassa ja Ranskassa köy-
tetään köynnökset, jokainen erikseen, lyhykäisiin keppiin ja pidetään jotenkin
lähellä maanpintaa, että olisiivat niin paljon, kuin »nahdollista, päiivän»
paisteelle alttiit ja tuttvissa tuimista tuulista; mutta pohjoisessa Ita»
liassa annetaan köynnösten »väänteillä jalaivia sekä metsä-fiknnapuita ylös»
päin ja muodostaa pitkiä kiehkuroita. Maikka köynnökset ulottuivat kor-
kealle ja puitteu lehmät ivarjostaivat rypäleitä, kypsyivät näinät kuitenkin,
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koska päiwä kowin paahtaa. Marjojen erilaisuus on siis ääretön sitä
myöten kuin maanlaatu, ilmanala j____ti.no.. omat erilaiset.

Mutta »viinimäen-miehen menetys waikuttaa myöskin mahdottoman
paljon »viiniköynnökseen. Ei mikään muu kasivi Vaadi niin alituista
kaswattamista ja huolenpitoa, kuu» »viinipuu. Sitä myöten kuin maan-
laatu on raskas tahi kepeä, hiekkainen tahi saivensekainen, pitää myös
lannoituksen olla Voimakas ja mehuinen; paitsi kaikkia muita »varokei-
noja, on myös se huomattaiva, että lannoitus on pantawa kämmenen
leivyn päähän itse köynnöksestä. Pakkasen takia on köynnös taliveksi
maahan kaiwettama ja mullalla sekä olkiloilla katettawa. Kewäillä, kun
ei enää huoli Pelätä loivaa hallaa, »vedetään Viinipuu ylös jonakuna
fuiwana selkeänä Päiwänä; sitte seuraa „ puhdistaminen"; mna heitetään
syrjään ja pienet juuret leikataan poikki muutaman tuuman pitkältä emä-
juuresta; sitte karsitaan pois kaikki liian rehewät wersot ja liika-oksat,
missä työssä toki jokaisen köynnöksen omituisuus on tarkkaan »vaariin-
otettaiva, niin että useampia Versoja jätetään woimakkaasen, kuin heik-
koon köynnökseen. Sitte seuraa „ »vapojen paneminen", „maan möyhen-
täminen" ja perkaaminen sekä kitkeminen, nuorten ivesain käyttäminen ja
Vihdoin „latwominen"; nuoren köynnöksen yläpää leikataan miiniiveitscllä
poikki. Näitten alituisten askareitten kestäessä, on wiinimäen-miehen pal-
joa enemmän kuin peltomieheu Pelkääminen haitallista ilmaa. Koiva
pakkanen estelee talivella ja kewäillä silmäkkeitten muodostumista jakuk-
kimisaikana haittaawat su»nut, kasteet ja pitkälliset sateet hedelmän syn-
tymistä. Kun marjat oivat kypset tahi kypsymäisillään, huuhtoo usein
rankkasade höllän maakerroksen pois muorelta ja rakeet, jäät lyöivät nsein
armottomasti marjat maahan. Monenlaiset eläimet kärkkimät »viini-
rypäleitä; siilit ja rotat, sirkkuset ja hiiret, harakat, naakat, rastaat, kot-
taraiset ja peltopyyt, neuliaiset, mehiläiset ja sininärhit ottaivat osansa;
maakirput, muurahaiset ja heinäsirkat, kaikki, kntka »vaan „lentäwät ja
matelemat", koettawat päästä wiinipuuta ja sen hedelmiä syömään. Viini-
köynnöstä pilaamat myös useat taudit; milloin keltataudit, milloin ruoste
jolloin lehdet kuiivuivat), milloin home j. n. e. Hyivät wiiniwuodet owat
sangen harwinaiset. Rheinin siunatuilla rannoilla luetaan ylimalkain 11
huonoa wiiniwuotta kahdenkymmenen Vuoden kuluessa. Ihmetel.äwää' siis
ei ole, että wiininwi.je.ijät tekewät »velkoja, eiwätkä taivallisesti kerää aarteita.

Kohta kun marjojen poimiminen (olkoon se sitte runsas taikka
uiutta) on lopussa ja jalo ueste ou kaadettu astioihin, alkaa työ uudes-
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taan. Huonommat »viinit hailaantuwat »valeen, ivarsinkin jos eiivät
tarpeeksi ole käyneet tahi jos marjat eiivät ole olleet oikein kypsiä. Vii-
nin pinnalle nousee hometta; ivalkea ja punainen home ei ole haitalli-
nen, waan kyllä keltainen sekä mnsta. Hailaantuneen iviinin »voimaa
täytyy joutuisaan parantaa iväkemämmälla Viinillä tahi ranskan Mäki-
iviinalla; paitsi sitä on se kaadettawa toiseen, rikitettyyn astiaan. Veres
wiini haihtuu nopsaasti; siten syntynyt tyhjä tila astiassa on kohta.täy-
tettäivä. Jos käyminen oli ivaillinen, niin että höytäleitä ja litsaleita
on syntynyt, niin on uusi »viinineste lisäänpantaiva ja käyminen uudis-
tettaiva tarpeellisessa lämpymässä; taivallista on myöskin kaataa »viini
astiaan, joka on koivin rikitetty ja sitte selkeyttää sitä kalanliimalla j. n. e.

Silloinkin, kun »viini juoksutetaan puteleihin, on monta »varokei»
noa »nuistettlliva. Puhtaita ja kuiivia putelia ei saa täyttää täpötäyteen,
waan niitä ummistetaan tarkalleen korkilla, tämä hartsitetaan huolelli-
sesti ja sitte pannaan puteli syrjälle.»» hiekkaan, niin että puteliin jäänyt
ilma siirtyy pois korkilta, joka tnrpoaa Viinistä ja siten tulee umpihen-
kiseksi. Jos muni puteleissa tnlee sameaksi, pitää sitä taas kaataa as-
tiaan ja kirkastaa palamilla kiivillä tahi wiinikiwellä ja»viinihapolla sitä
myöten, knin wiini on »valkea tahi punainen. Ei mitään juomaa »vää-
rennetä (walskata) niin suurissa määrin, kuin Viiniä. Astiain ylellinen
polttaminen tulikiwellä tekee iviinin turmiolliseksi hermoille ja ruoan su-
taukselle. Oikea myrkyttäminen seuraa lyijysokurista, joka tekee »viinin
makeammaksi sekä soman keltaiseksi, niin että usea, joka ei ole erinomai»
nen wiinin tuntija, pettyy Väristäkin.

Ne wälikappaleet, joilla wiini tehdään punaiseksi, oivat ivähelnmän
waaralliset. Harzgebirge'sta lähetetään esim. »vuosittain monta tuhatta
centneriä mustikkoja, Vattuja ja muitakin marjoja Hainburgin «miinin-
parannustehtaisin". Punapuulla ja punatvärillä koetellaan nryöskin saada
Viinin punoitusta heleämmäksi, ivaan siitä tnlee »viinin »naku karkeaksi
ja haitalliseksi Vatsalle. Viattomin on tohtori Gallin uusin keino: keh-
noina Vuosina sekoitetaan sokuria happameen iviini-nesteesen, että pa-
rempaa käymistä saataisiin aikaan ja samalla sitä sokurinsekaisuutta, jota
aurinko sinä Vuonna ei ole Vaikuttanut Viinimarjoissa. Maan ihmisten
taitaivuus ei koskaan woi, iviiniä tehtaissa, matkaansaattaa samaa, kuin
luonto itse tekee. Viinistä »voidaan eroittaa pois wiini-pirtua («alkohol")
ja sitte taas kaataa tätä hailaskaan nesteesen, mutta ainesten luonnollinen
(eloperäinen) yhteys on siten häiritty ja semmoista »viiniä on »vaikea juoda.
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Rypäleitten polkeminen ja pusertaminen ei paraiten onnistu ko»
neilla (massinoilla), »vaan niillä yksinkertaisilla »välikappaleilla, jotka jo
»vanhoihin aikoihin oliwat tawalliset. Se seikka ei paljon muuta puser»
tamisen laatua, että uudempi aika on tehnyt ruuivingin Pitkine kankoi»
neen yleisesti käytetyksi. Kuurnina oli Itämaissa hameista ajoista saakka
kuoppia tahi luolia, jotka oliwat hakatut kallioon tahi kaiwetut, uurretut
maahan tahi käytettiin kuurnina isoja kiivi-altaita, jotka oliwat nelikul»
miona 6—B jalkaa ympärimitaten ja 4 jalkaa syivyydeltä; niitten poh-
jassa oli ristikoilla suljettu reikä, jonka läivitse neste juoksi toiseen, al-
haisempaan astiaan. Kun miinimarjat oliwat siihen mätetyt, katettiin
ne muutamilla laudoilla; sitte sotkettiin niitä sillä taivoin, että 5—6
miestä laulaen hyppi laudoilla säännöllistä tahtia. Ihmisten jalat sot-
kemat wielä nyky-aikoinakin maailman-mainiota oiwallista Tokay'n wiiniä.
Tertut jätetään puihin rippumaan Lokakuuhun asti, jolloin yöt tulemat
kylmemmiksi; wilu ajaa köynnöksen mehua alaspäin (takaisin), jota mas»
toin lämpöinen päiwänsydämmen anrinko edelleen hantoo rypäleitä. Kuo-
ret (tuppelot) ratkeawat wähitellen, jonka kautta liiallinen wesi haihtuu
pois; »vaan wiinimarjain jaloinpi sisällys sakeutin» ja soturi-aine, joka
sitte tuottaa »viinille wäkewvy.tä jn oiwallista »nakua, sikistyy yhä
enemmän.

Aikaa woittain kaswawat »viinimarjat suurien Hispanian rusinain
(cibebien) näköisiksi. Ennenkuin rypäleet lasketaan kuurnaan, noukitaan
kuiwat marjat erikseen; niitä kerätään sitte eri-ammeisin ja tallotaan sitte
paljailla jaloin. Jos niitä laiteltaisiin konstikkaalla koneella, ei niistä
lähtisi paljon mitään mehua tahi kumminkin aiwan »vähän. Ainoas-
tansa ihmisjalat mahtamat muuttaa tuommoisen marjajoukon »veteläksi
putroksi, jossa tuskin enää »voi silmin selittää yhtäkään marjan kuorta.
Muut miinimarjat puserretaan samalla taiuoin, kuin muissakin wiini»

Gtschin lähistössä (Tyrolissa) ja Rheinin ratinoilla kuiivataan
paratta rypäleitä olkien päällä sitä »varten, että sokuri-ainetta karttuisi
enemmän; sitte wasta ne pannaan kuurnaan. Näinät „ol.i»viinit" owat
etelämaitten tulisten »viinien kaltaisia. Hispaniassa keitetään, niinkuin
jo edellä on mainittu, osa »viininnesteestä siirapiksi; sitte sekoitetaan sitä
muuhun »viiniin. Joka eri maalla on omituiset menettelytapansa wiiniä
walmistettaissa, niinkuin myöskin omituiset »viinilajinsa. Tyrolilaiset

maissa. myöten, kuin pannaan enemmän tahi »vähemmän kuiivia
marjoja käyivään »viiniin, saadaan Tokay'n wiinin erilajia.
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esim. eroittaivat „ mehu-Viinin" (semmoisena, kuin sitä puserretaan Itä»
mallassa ja Rheinin lähellä) „ kuori-Viinistä", joka ennen oli yleisemmin
käytetty. Rypäleet lasketaan, näet, sammioon; niitä surwotaan sitte „ puu-
petkeleellä" ja koko tuo sekasotku (kuoret, Varret ja nesteet) kaadetaan
sywiin ivateihin, joissa se ilman katetta saa keritä 14 päiwää.' Ras»
kaat, limaiset aineet wajoowat pohjaan, kuoret sekä Varret uiivat pinnalla;
keskiiväliin jääpi puhdasta, seltvää Viiniä. Ennenkuin käyminen on
päättynyt, kaadetaan wiini toiseen astiaan, jossa uusi wajoitus, muutaman
kuukauden kuluttua, tapahtuu ; sitte on se ihan kirkas jakelpaa juotatvaksi.
Jos tämän wienon iviinin sijaan halutaan wäkewämpnä, niin täytyy en-
simmäisen käymisen kestää 4 —7 wiikkoa. Koska tulli-asetukset tähän
asti owat pidättäneet Tyrolin wiinin Viemistä muualle ja sitä on pal-
jon mennyt omassa maassa (etenkin Vorarlbergissa), niin on siellä tehty
hyivin Vähän „ mehu-Viiniä", koska sitä ei niin Valeen moi juoda eikä
sitä ole kylläksi saatu »vaihtaa rahaksi.

Mikä wiininlaji on etewin, on yhtä Vaikea päättää, kuin mikä
hedelmä on oiwallisin kaikista. Jokaisella hywällä Viinillä on omituiset
etewyytensä; se wastaa jossakin määrin sen maan luonnetta, joka on
sitä nostanut poivestaan. Kaupan kautta owat Viinit tulleet yhteiseksi
omaisuudeksi kaikille, maan sittekin on niillä jotakin yhteyttä kansain elä-
mänlaadun ja tapojen kanssa. Se on aiman huomattaiva asia, miten jo-
kainen kansa juopi wiiniä ja mitä lajia. Elivätkö Unkarin tuliset iviinit ole
tarpeellisena kiihoituksena suoperäisten Theihin tasankojen asukkaille, jotka
syöwät sangen raswaista sianlihaa ja aiivan wähän wihanneksia (kaaliksia).
Unkarin wäkewät iviinit owat terweydenkin puolesta sangen tärkeät sem»
moisille ihmisille, jotka paljon oleskelemat ulkona, jotka »vähän tietämät
hermoja heikontawista kirjoista, jotka wäkewimmällä pippurilla höystyt-
täivät „gulyasch"-läskiään ja iviuhuwaa Vauhtia ratsastawat aroja pitkin.
Ranskalainen, tuo kaalisten syöjä ja hienon kananlihan rakastaja, Panee
tawallisesti Vettä wäkewämmän wiininsä sekaan. Ranskan keskikohta!»
sessa lauhkeassa ilmanalassa pitää Bordeaux'»» wiini parasta keskisuuntaa
tulisten, wäkewäin ja lauhain Viinien Välillä; sitä on helppo juoda, ivaan

se on sittekin tulista sen Verran, että se oiwallisesti soweltuu yhteen hil-
peän, »vilkkaan pakinoimisen kanssa. Waahtoawa, kiehuwa, paukahtawa
Chainpagnen-wiini sopii »vielä paremmin yhteen ranskalais-wikkelyyden
kanssa, joka aina tahtoo »voittaa rynnäköllä, ivaan jonka palawa into
kohta taas masentuukin. Lauhkeat, mieluisat Moselin wiinit owat jo
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„Wein" (wiini) sopii niiniksi sanalle „Rh.in". Jos Kreikan iviinin-
julnala Backo wielä kerran ilmestyisi ja retkeilisi Guropan halki, niin

rakennuttaisi hän epäilemättä linnansa Rheingauiin, Rudesheimin ja
Biebrichin »väliin, missä leiueä, kaunis, siniwiheriä joki ylpeäin hoivien
ja Vuorilinnojen, muratilla seppelöittyjen ja tuminaniuihriäin pähkinä-
puitten marjossa piileskeleiuäin rakennusjäännösten mälillä milloin laa-
jenee seliksi symässä laaksossa, milloin kapenee ahtaiksi salmiksi; missä
miiniköynnöksillä koristetut „ Vasallit" kummaltakin puolelta yhtymät ku-
ninkaalliseen pääjokeen ja missä kaikki on kirkasta, iloista ja mieluisaa;
— eikö se ole oikea, autuas »viinimaa? Siellä moi luoda silmänsä mo-
nen peninkulman päähän ja kaikkialla näkyy waan wiinimäkiä, ei muuta
kuin wiinimäkiä, oikea ivunikumpujen erämaa — puutarhain
johon silmät ja jalat eksyivät. Gtschin laakso on ihmeellisen ihana (Ty-
rolin ja Italian rajalla) ; jyrkät, korkeat porfyriwuoret owat yhäti waih»
telewat näöltään, niinkuin wuorilinnat ikään; maa kohoaa askelmina
»vetiseltä, ruohoiselta joen rannalta maissi-mainioihin, hedelmä- ja orange-
tarhoihin saakka, missä myrtit ja laakerit wiheriöitsewät, kukkuvat; »uaa»
rojen rinteillä on »nyös wiinitarhoja, joitten halki, wiiniköynnöst.n pil-
wistössä, kulkee somia, siistiä polkuja; pähkinäpensaita ynnä köynnös-
kasiveja on juurtunut aiivan ylhäällekin jyrkkiin wuoren-kupeisin ja lu-
mella, jäällä peitetyt huiput katsoivat alpp.metsien takaa alas tuohon
kuumaan, hedelmillä runsaasti siunattuun laaksoon, ikäänkuin mielisiivät
he wiilistää nääntywää matkanuestä; mutta tuo kuuma ilma tuntuu
ahdistamalta, painaivalta; y.t'ympäri on hiljaa, ääneti, kuin kirkossa ikään;

siellä ei ole sitä iloa, riemua, »vilkasta liikettä, kuin Rheinin joella, joka
ihanasti lemittelee ivesiään, oikeaan sekä »vasempaan suoden aukeita näky-
aloja ja kaikkialla näytellen rantojensa hauskoja asukkaita.

yksinänsäkin Saksalais-sävyisyyden täydellisenä kuivauksena, »uutta Rheinin
wiini osoittaa saksalaista mielenlaatua sen puolesta, että se tuopi ilmi
salaiset aarteensa sitä myöten kuin sen kanssa tutustutaan. Rheinin »val-
keat ja punaiset iviinit eiivät ulkomuotonsa puolesta näytä millekään,
mutta ne owat kestäivät »voimaltaan, täynnänsä tulta, joka elivyttää sielua
eikä kuitenkaan tee päätä raskaaksi, täynnänsä »nyös sitä »vienoa lemua
ja suloista runollisuutta, jota ainoastaan saksalainen mieli oikein Voi
käsittää ja ihailla.

Kahden puolen Moselia, joka luikertaivana, kuin käärme, pyrkii
Rheinin luoffi, owat korkeat rannat alpinlnukaisia; ne tohoowat kuin
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rohkeasti toinen toisensa päälle rakennetut penkereet yhä ylemmäksi ja
owat laakson pohjasta korkeimpaan kukkulaan asti Verhotut Viiniköyn-
nöksillä. Viini on siellä tärkein tawara, jokapäiwäisen elämän keskus.
Vaikka useat »vähäiset perheet tilojen jakamisen, aituu-welwollisuuden ja
asukkaitten laiskuuden kautta owat häwinneet ja köyhyys sekä murhe on
»vallan päällä, niin wahwistaivat asujat mieltänsä nudestaan omalla »vii-
nillään ja heidän toiiveensa tulee (Riehliu tarkkaaman lauseen mukaan)
„ Viinin-Viheriäksi ", sillä semmoinen ivuosi, kuin 1857, antaa uupuneille
»voimille uutta ponteivuutta.

Rheinin ympäristöissä löytyy monta paatnnntta jnoppoa ja paljon
löysää roska-kansaa, Vaan sentähden ei »voi todella sanoa, että juopumus-
synti siellä on yleinen. Päinivastoin. Varsinaisten »viinimnitten asuk-
kaat owat ylimalkain kohtuullisemmat, kuin oluenjuojat ja palowiinan
orjat. Se on huomattaivaa, että »viininivi.jelys ja iviininjnominen niin
kokonansa owat perehtyneet, liittyneet itse kansaan, että sen ruoka ja
mielenlaatu, wieläpä taika-uskokin, siitä antawat todistusta. Jos hyivä
iviiniivuosi on tulossa, kukkii lericho'n ruusu*) aitvan ihanasti, jos se
joulunaikana pannaan »veteen. Muratin lehdet ilmoittcuvllt jo edellisenä
talivena kokeneelle silmälle, millaiseksi tulema »viininsaanto on muodostuma.
Vanhanaikuisen kansanluulon mukaan »nuuttuu pyhänä jonlu-yönä kaikki
mesi »viiniksi kello 12 ja 1 »välillä, mutta tuho perii sitä uuteliasta, joka
koettaa juoda tuota mäli-aikaista »viiniä. Vanha kansanlaulu kertoo,
kuinka ijäkäs juomari istui äreillään kapakassa sillä tunnilla, kun muut,
noudattaen kellojen kutsumia ääniä, riensiivät joulun aamukirkkoon. Mie-
hen kaswot wääntyiwät tyytywäiseen nauruun: „nyt »nuuttuu »vesi ivii-
»iiksi". Hän alkoi jo rallata käheällä äänellä ja mieli maistella ihmeel-
listä wiiniä, kun paholainen korjasi hänet synkkään kotiinsa.

Peltomiehet istuttamat päästäiselle pyhitettyjä pa.muja wiljawai-
nioihinsa, ettei näiltä puuttuisi taiivaallista siunausta ja Rheinin wiini-
»näkien isännät asettaivat useita Pyhiä kuwia Viinimaillensa sekä antawat
»nyöskin kirkossa Vihkiä Juhannus-Viiniä, jota sitte onnea tuottamana
lisäyksenä kaatawat ammeisin wereksen iviinin sekaan. Vanhaa, oiwal-
lista Viiniä kutsutaan „Chrysami.si" (se on: »vihitty Voide-öljy); Van-

halla puhtaalla Viinillä on nimenä „ täysi musiikki" ja »viinin „ kukka"

*) lii_i'u._ln*_ti.3., pieni kukkanen, jota fobta Virkistyy, kun
sitä pannaan '..t..u, waikta se jo näyttäisi sangen lakastuneelta.
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(„bouquet") on oikea Rheinintapainen nimitys. Rheinin seuduilla ta»
ivataan erittäinkin wiinin laskijoita, jotka mestarin taivalla ymmärtämät
kellariseikkoja ja tuntemat wiiniä paremmin kuin muut kuoleivaiset. Sem-
moinen wiinintutkijll ei saa polttaa tupakkaa eikä „ panna hienoa" eikä
syödä katkeroita, suolattuja ja saivustettuja ruoka-aineita. Kun juhlalli-
nen tutkimustyö on tehtäwä, ei hän myöskään saa syödä mitään öljyn»
sekaista eikä hapanta; maristus on niinikään haitallinen. Aamupuolella
ja selkeällä ilmalla on maun aisti luotettawin. Se on kyllä hupaisa
näky, kun mestari kisällien ja »vieraitten parmessa, jotka eiivät Vähintä-
kään ymmärrä iviininlajien laatua, astuu alas kauniisti holivitettuun kel-
lariin, missä tynnyrit hiljaisina ja juhlallisina »venyivät rinnatusten hy»
ivässä järjestyksessä. Kaikki toimitetaan aiivan säännöllisesti. Lasi ei
san olla hiestyneenä; mestari pitää sitä wähän aikaa lämpöisessä kädes-
sään, että wiini wäljähtyisi. Ensin maistelee hän mietoja, sitte wäkewiä
ja makeita iviinejä. Jokaisen siemauksen jälkeen huuhdotaan suu »vedellä.
Ainoastansa pieni leipäpala syödään eri koetusten mälillä, että kielen
hermot taas tulistivat herkiksi uudelle kiihoittamiselle. Mestari pitää tut-
kien lasia päiwänwaloa »vasten, tarkastellaksensa juoman kiiltoa ja kuu-
lakkuutta; warowaise.ti panee hän sen sitte nenänsä alle, tunteaksensa
iviinin tuoksua. Muutamia pisaroita kaadetaan myöskin kämmeneen ja
hiwutetaan kowasti, niin haju tuntuu wielä selwemmin, etenkin jos palo-
wiinaa ja hedelmä-miiuiä on pantu sekaan. Usea mainio maalari on
koettanut kuivata tuommoista, hauskaa tilaisuutta, tuntijan ja tuntemat-
toman erinka.taisia kasivoliikuntoja, kellarin hämärää ja täysiä sammioita.

Kun ilma on kaunis ja sato on runsas, on »viinimarjain poimi-
minen aina suurena ilojuhlana. Ennen aikaan, kun ei wiiwytetty niin
myöhäksi ja poimimispäiivät siis oliwat lämpöisemmät, kesti iloisan
Rheinin rannoilla ampumista, laulun, rätisewäin rakettien heittämistä ja
muita juhlatemppuja melkein loppumattomiin. Nyky-aikoihin ilma ei
aina ole mukaisna juhlille ja hauskat mielet owat kyllnettymisen maa»
rassa, koska wiininkorjuu pätewistä syistä on lykätty myöhäisemmäksi;
»viinimarjoihin karttuu, näet, »viimeisten 14 päiivän kuluessa, paljon sokuri»
ainetta, kun auruiko ystäwällisesti suutelee niitä kylmien öitten perästä.
Mutta aina »vilahtaa toki wähän riemua näkymiin, waikk'ei „ilo oikein
ilolle käy, riemu riemulle remahda". Viininkorjuun lopulta ei kummin»
kaan saa puuttua sen oiwa loppujakso, „ilweet". Kun poimiminen on
päätetty, nostetaan so»nin poika ynnä somin tyttö Viimeksi täytetylle
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tynnyrille; wiinin haltija sekä haltijatar owat koristetu. kukilla ja kirja»
Villa nauhuksilln; kaikki wiinimäen miehet seuraamat jälestä laulaen,
soittaen jn siten marssitaan kylään, missä sitte tanssitaan ja juodaan.
Hegyallya'lla (se matala Vuori, millä Tokay ynnä ne muut paikat owat,
jotka tuottamat „tokayer-wiiniä") tapahtuu wiininkorjuu Vielä myöhem»
min, kuin Rheinin tienoissa ja siellä Vietetään silloin todellista kansan-
juhlaa. Maan pohjoisseuduista (»vieläpä Galizia'stakin) saapuu ihmisiä
suurina joukkoina. Elot owat jo siihen aikaan niitetyt jakoska niitä kohta
puhdistetaan hewoistentallomalla katottomalla saivilattialla, (eikä riihessä,
niinkuin meillä), niin on maakansa nyt jotenkin joutilasna ja hakee sen»
tähden huwitusta wiininkorjuusta. Naiset tuleivat etenkin lukuisalta saa-
pumille; siellä nähdään Puolan, Unkarin, Taksan sekä Slowaki-waimoja
pudistllwan toinen toisensa kättä. Seura on sangen sekalainen jakirjatun.

Kaikki Varakkaammat wiinimäkien isännät, jotka muut Vuoden»
ajat asuskeleivat Pesthissä, Wienissä tahi Pretzburgissa, lähtewät wiinin»
korjuun ajaksi linnoihinsa, maakartanoihinsa Hegyallya'lla, jonne heitä
seuraa perhekunnat sekä kutsutut ystäivät. Vieraita iviininkauppiaita
kerääntyy »nyöskin ja kaupusteleivista juutalaisista ei koskaan ole puu-
tetta. On kuin kylpy-aikn ikään; kaikki tahtoivat huivitella. Pelipank»
kiakin pannaan toimeen jn tanssihuwituksia («baleja") myös. Alhaisem»
semmalle kansalle pelaamat mustalaiset Rakocy-marssia ja koska jokaiselle
on sallittu juoda ohimonsa jälkeen" niin paljon wiiniä, kuin mielensä
tekee, niin on ilo jn meno sangen suuri.

Tyroli'ssa tehdään kaikki hiljemmin, mutta talonpoika kutsuu mie-
lellään kaupungin herroja maistelemaan miininestettään; lopuksi syödään
ja juodaan wahwasti; kaikkia lajeja koetellaan, kunnes herrat myöhään
illalla horjumilla askeleilla waeltawat takaisin kaupunkiin. Schweitzissa
ja Boden-järwen lähellä kutsutaan myöskin ystäiviä ja tuttuja „kihuun".
Lindaun tienoilla nähdään usea tynnyri, joka Viepi äsken puserrettua
nestettä kellariin, kuletettawan, kukkakimppu tulpanreiässä. Suhisetvaa,
käywää wiiniä juodaan siellä, niinkuin myös Itäwallan Tonawan-laak»
sossa, enemmän kuin muuta Viinin. Tuommoinen „suh_sewa" Viini on
Vielä samaskainen, waan maken ja mieluisa juotnwn; waikkn se on ni»
wan nuorta, osoittaa se kuitenkin juoiville Vieraille, että sillä on mel»
koisia Voimia ja että se jaksan heittää kokonaisen miehenkin kumoon.

Wiinin ja hedelmäin pusertimia, joita ruuwingilla »väännetään
nestettä ulo.pusertamaan, wtsntaan Tyroli'. sa ja Schweitzissa „torkelniksi"
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(latinankielen sanasta .orqusry, kiertää); sitä sanaa käytetään muutamissa
pnheenparsissa saksan kielessä.

Hapan ja huonokin »viini herättää kansassa iloa jn leikinlaskua.
Muistuttakaa waan mieleenne Schlesian „ jaloa" gruneberger-wiiniä ja
kuinka siitä on laskettu pilaa sekä pilkkaa. Eikö „ kolmen miehen »viini"
ole oikein hiriuittäivä . Sitä »voi juoda ainoastaan sillä taivoin, että
kaksi miestä pitää juomaa kiini ja kolmas kaataa kirotun juoman hänen
kulkkuunsa. Ia „sukka-wiini" sitte, joka on semmoista, että sukansilmät
jo ensi-wilahdukseltakin nyrpistyivät kiini. Boden-järwen wiiniä kiitettiin
keski-ajalla, ivaan sittemmin joutui se pahaan huutoon ja Sipplingenissä
huonostuiivat köynnökset niin pahanpäiiväisesti, että eräs kokkapuheinen
talonpoika antoi seuraawnn neuwon: ken illalla on juonut sipplinger-
wiiniä, kääntäköön itsensä yöllä muutaman kerran sängyssä; muuten puh-
kaisee happo ivatsan toista puolta. „Rod "-»vuorelle, lähelle Ettlingeniä
(Alpeilla), on istutettu köynnöksiä, waan siinä, niinkuin useassa muussakin
kohdassa, on w_an katsottu paljoutta, eikä oiwallisuutta. Wiininlaji on
sentähden huonontunut ja seuranwn sananlasku syntynyt: „ Gttlingenin asuk-
kaat ei»vät jalosta mitään; he ajattelemat: hyivä, jos saadaan soppaakin".

Wiime-kuluneilla wuosikylmneiullä on taas rumettu soivittamaan
wanhoja syntejä, jalostamaan ja paremmin maalimaan Viinipuita, sillä
„ken satuloitsee hyVin, ratsastaa mukaVasti". Boden-järiven ympärillä
asumat owat niinikään parantaneet iviiniään, jota leikillinen kirjailija
Weber »Kirjeissä Saksassa matkustamalta saksalaiselta" rienasi pahem»
»naksi, kuin etikka jn halwemmaksi, kuin saiju.

Louhikot rannat Mersburgin lähellä, jotkn owat auringon täydel-
lisen Vaikutuksen alaisina, kaswawat nyt jaloa „rypä.e.t_en Verta". Useat
wiininlajit Mersburgista ja Salemista owat melkein yhtä tuliset ja
makeat, kuin Malagan wiinit. Pilkattu sipplinger-wiinikin on parantu-
nut siitä, että wiinimäkiä ja wiiniköynnöksiä huolellisesti on ruokittu.

kuinka „!nark"-kreiwit Vilhelm ja Maximilian (marsinkin edellinen) 1830»
luwillta saakka koettiwat saattaa wiininwiljelyksen Boden-järiven rannoilla
oiivallisempaan kuntoon. Vurtembergin kuningas Vilhelm on monella
laivoin edistyttanyt maanwiljelystä ja myöskin omalla esiinerkillään lii»
hoittanut kansan hoitamaan Viinipuitansa paremmin kuin ennen. Paitsi
sitä asetettiin Stuttgartiin kaksi yhtiöä samalla tarkoituksella (m. 1824
jn 1828).

Tohtori I. Bader kertoo teoksessaan „ Badenin maasta jakansasta"
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Pohjoisemmassakin Saksassa, jossa ilmanala on kylmempi, sumut
sakeammat ja syksyt lyhyemmät, on myöhimpinä aikoina kasivatettu san-
gen jaloja »viinejä. Gruneberg, Naumburg, Meisen ja Freiburg owat
häwäisseet entisiä pilkkaajiansa.

Valitettaivaa on, että Saksa, Guropan siunattu keski, Varsin usein
on joutunut sotien alaksi ja siis usein mennyt taaksepäin wiinin ivilje-
lyksessä. Turmiollisin oli 30-wuotinen sota, joka saattoi aivarat alat
autioiksi. Neckarin laaksossa, Heilbronnin hedelmällisissä ympäristöissä
ei kolmen tunnin matkan alalla ollut jälellä yhtäkään hedelmäpuuta,
yhtäkään Viiniköynnöstä. Ia kuinka häivittiivät ranskan kenrastlit, ah-
naan Ludwig XlVmnen hallitessa, kukoistawaa, ihanaa Pfalz'ia. Niille
janooiville sotajoukoille, jotka »nenneillä »vuosisadoilla tulwasiwat yli Sak-
san maata, piti hankkia niin paljon iviiniä kuin mahdollista; hyivyydestä
ei niin paljon pidetty lukua. Sotaivuosina 1790—1815 häivisi niin-
ikään usea oiwll, jalo köynnös Vorarlbergin Feldkirchistä jaLichtenfteinin
Vaduzista; sijaan istutettiin aiivan ahtaalle alalle semmoisia Viinipuita,
jotka antoilvnt runsasta, maikka huonompaa nestettä. Jos ei sittekään
tullut kylläksi, piti mnntn Parantaa runsaalla sonnituksella. Siinäkin
toimessa tehdään usein liikoja ja pappi Veizenegger oli oikeassa, sanoes-
saan: „Viinipuu ja koira omat monessa suhtein toinen toisensa kaltaiset.
Jos koiralle annetaan marsin Voimakasta rnokaa ja se saa laiskana loikoa
läinpöisessä uunin sopessa, tulee se jörömäiseffi, lihawaksi, karstaiseffi eikä
tee mitään hyötyä; jos sille ei anneta mitään ruokaa, waan ruoskaa ja
potkimisia, alkaa se Vihata herraansa ja juoksee tiehensä. — Niinimäen
omistaja woi helposti soivittaa tämän kumauksen omiin oloihinsa".

Tuohon suureen, Vedeltä ja kaswuilta köyhään erämaahan, joka
l.wiää Afrikan pohjoispuolen halki ainn Arapiaan saakka, on Jumala
istuttanut taatelipalmun ki.rtelewäisille arapialaisille lahjaksi, joka suureksi
osaksi tuottaa heille samaa hyötyä, kuin riisi, sokuriruoko ja puumuli-

Taatelipalmu (r__o«__ix äHct^lilerH).

Taateli- ja KoKospalmut.
XII.
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pensas Niilin hedelmällisen laakson asukkaille. Ainoastaan taatelipalmu
tekee oleskelemisen aiva.oitten hietikkojen keskellä mahdolliseksi. Kaikissa
kohdissa, missä waan kosteikko (oasi) iviheriöitsee, ojentaa myöskin taateli»
palmu keltaisin kukkawiuhkojacm ilmaan ja antaa paisumin rypäleitänsä
rippun alaspäin. Ihmisiltä se ei Vaadi muuta apua, kuin että he muu-
tamina »vuodenaikoina kastelewat sitä ja sekoittamat wähän sontaa siihen
maanpaikkaan, mihin semmoinen puu ou istutettaiva.

Taatelipalmun piiri on pohjoisella maalipallon puoliskolla; se on
sangen leweä, sillä se ulottuu 12 pykälästä 37 pykälään. Afrikassa se
ulottuu Atlantin mereltä Tafileltin, Marglan, Tuggurtin, Neftan, Tri»
pölisin jn Simahin sekä Andscholahin oasien ohitse aina Niilille saakka;
eteläänpäin se leivittää haarojaan Tuarikin maahan, Ghadamekseen,
Ghatiin, Fezzan'iin sekä Kardschoh'in ja Dakiloh'in oaseihin jn Niiliä
ylöspäin Egyptin kautta Nubiaan. Atlas-Vuoren eteläpuolella (33 py-
kälän kohdassa) on erittäin Taateliinaaksi kutsuttu pitkä, kaita maanpnikkn
(Biledulgerid eli oikeammin Belad el gerid l-^elad el dscheridH).
Arapiassa owat Medinan taatelitarhat kuuluisimmat ja Syriassa sekä
Wähässä Astassa kaswaa myöskin taatelipalmuja, waikk'eiwät niitten he-
delmät enää oikein kypsy laffa'ssn. Paikan asema on siinä suhtein tärkeä.
Taatelipalmu kaswaa esim. wielä Sikiliassa, Spaniassa, Välimeren ran-
teilla ja Portugalin Algnrwe»nimisessä maakunnassa (joihin maihin Ara-
pialaiset owat leivittäneet tuota puun-lajia).

„ Luonnon-katselmuksissaan": „los katselemtne palmujen äärimmäisiä
maantieteellisiä rajoja semmoisissa pnikoissn, jotka eiivät ole korkeat, niin
huomaamme, että muutamat lajit (taatelipalmu (Hainasropg Ku___i_i_,
waiwnispalmu Oliawasrops palmstto ja »elpiäit Uudessa Zeelan»
nissa) owat tunkeneet loitolle molempain maanpuoliskojen lauhkeihin ilmn»
wyöhykkeisin niihin kohtiin saakka, missä »vuoden keskikohtainen lämpö»

Sen awarastn kaswanto-alastn lausuu Alexander von Humboldt

määrä tuskin on 11",_ ja 12",5. Jos Viljeltyjä kasweja asetetaan ri»
wiin sitn myöten, kuin mnntiivat lämmintä ja aloitetaan niistä, jotka
tarwitsewa. enintä, niin niitten järjestys on seuraama: cacao, intigo,
pisnng, knh»vi, puumuli, tnatelipallnu, citrus, öljypuu, oikeat kastanjat ja
Viini. Taatelipalmu tunkee Guropnssn 43-/2"—-44 Pykälään (sen edus-
tajana on täällä (!__s.i__k.yi*c>i)B I.ui_M_). Genunn Rivern del Ponente'ssa
jn Bordighern'ssa (Monacon ja San Stefanon Välillä) sekä Dalmatiassa
(Svalatron ympäristössä) kaswaa niinikään taatelipalmuja (Bordighera ssa
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on ryhmä, missä kaswaa noin 4,000 puuta)". — Muistaminen on
kuitenkin, että taatelipalmu muualta on muutettu Guropaan eikä siis ole
kotoperäinen tässä maanosassa ja että se täällä kaswaa sangen huonoja
hedelmiä tahi ei yhtäkään.

Jordanin sywä ja iso laakso oli ennen aikaan runsaasti siunattu
taatelipalmuilla, jotka Genezarethin lähellä kaswoiwat sangen uhkeina ja
Jerikoa sanottiin palmu-kaupungiksi. Juutalaisten ja romalaisten ra»
hoissn seisoo palmu Palestinan kumauksena. Makkabealaisten aikuisissa
rahoissa on toisella puolella Viiniköynnös, toisella palmu osoituksina
maan rikkaudesta ja onnellisuudesta. Mutta ne Valtiolliset myrskyt,
jotka owat raiwonneet siellä, owat myöskin häivittäneet taatelipalmut
milt'ei sukupuuttoon. Robinson näki Jerikon lähellä yhden ainoan palmu-
puun jn Gng.di'ssä ei yhtään.

Taatelipalmut eiwät tarwitse mehuista maata, waan sen täytyy
olla kylläksi kosten jn puhdas salpeteristn. Siitä syystä owat esim. Me»
dinan taatelitarhat sangen syivään perustetut (noin 10 jalkaa tasangon
pintaa alemmaksi). Maata on kaiwettu ylös ja pantu läjiksi tarhojen
muurien ympärille, koska päällisimmät maakerrokset eiwät kelwanneet pal»
muille. Kun puut seisowat sywässä, karttuu niille paitsi sitä enemmän
kosteutta. Afrikan hietikolla on Vadi Gharbi *) niinikään alankona hie>
tikön jn sen yläisen tasamaan »välillä, jolla Murzuk on; sinne juoksee
siis ne medet, jotka Valuivat tuon yläise» tasamaan eri.a.taisista maa»
kerroksista. Sentähden on siinä laaksossa yltäkyllin kasiveja sekä kesyjä
eläimiä ja lukuisat purot owat aiwan hyötyisät taatelipalmuille, jotka
siellä rehoittaivat suurina metsinä. Murzuk'in yläisestä tasamaasta nousee
nuoskeita höyryjä, jotka tuottamat kuumetauteja, waan owat terweellisem»
mät taatelipalmulle, kuin ihmiselle. Varsin ahkeraa kastelemista katso»
taan siellä haitalliseksikin, koska lopen paljon suola-ainetta liuottaman
»veden muassa tunkee puitten juuriin.

Taatelipalmut owat, niinkuin meidän pajupuumme, eri sukupuolta
(yksineuwoiset). Palmuja kasivatetaan paraiten istukkailla, koska ne, jotka
kaswatetaan siemenistä, nousewat hywin hitaasti. Kun istukas otetaan,
tiedetään paitsi sitä aina, tuleekoo siitä naaras- Vai koiraspuuta; siten
woi myöskin kasivattaa puita niissä sukusuhteissa, jotka owat etuisim»

*) Sitä sanotaan myöskin hedelmällisyytensä Vuoksi ainoastaan „El
Wady'ksi". El Wady *- laakso ja oikeastaan wiljawa laakso.
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mat. Naaraspuut kantaivat yksinänsä hedelmiä ja sentähden hämitetään
koiraspuita niin että maan Vähäinen luku on jälellä. Hedelmöityksen
tähden jätetään usein ainoasti 5—6 köiraspuuta seisomaan 1000 naa-
raspuun parween. Hedelinöitystä edistääksensä, taittaivat holhoojat (eten-
kin jos koiraspuut owat Varsin loitolla) Huhtikuussa komeat, kullankal»
täiset kukkatertut, jakamat jokaisen kukkaiviuhkon »vähäiselnmiksi tertuiksi
ja ripustamat sitte näitä naaraslukkien Viereen. Paljas-jalkaiset Tha-
mes" kampiivat ketterästi raudan-komilla piikillä warustettuin lehdenjuu'
rien Välitse, awaaivat naaraskukkien ulkomerhoja, pudistaivat siite-pölyä
niihin j. n. e.

Palmupuut istutetaan säännöllisiin ruutuihin; toiselta puulta toi-
selle kulkee luikerteleivia „snkias" (kastelu-kaiivantoja). Useimmilla oas'eilla
on erityinen mirknmies („kai.-el-ma"), joka johtaa ja leivittää Veden-
juoksua. Tuo katsastaja awaa tahi sulkee ne Vähäiset kaiwannot, jotka
owat uurretut siihen palmurunkoon, ku omituisena iveden pidättäjänä
on pantu pää-kaiivantoon. Hän tietää tarkoilleen jokaisen kasivumaan
tarpeita sekä jokaisen omistajan osaa ja mittan eri-medenmäärät tiima-
lasilla. Niillä oas'eilla, joissa on lähteitä, ei tietysti tarmita ihmisen
tekemiä »veden johtoja. Vetiseen hiekkakerrokseen kaiwetaan ivaan reikä
ja siihen pun istutetaan; se menestyy sitte hywin yhäti kostealla maalla.

Belad-el-Dscheridissä kaikkein kalliimmaksi katsottu taatelipalmu
on Deglet-Nur. Tämän palinulajin taatelit (hedelmät) oivat soman kel-
taiset, kuulakat ja erinomaisen makuisat. Ne kypsyivät Lokakuussa ja
rungon latwasta rippuu B—lo hedelmäkimppua, joista jokainen painaa
12—20 naulaa. Deglet-Nuria kuletetaan »vereksinä palmun lehdistä
palmikoiduissa koreissa tahi muohen nahoista tehdyissä säkeissä ja niitä
pidetään erinomaisina herkkusina. Köyhempi kansa ei syö niitä, waan
tyytyy Vähemmän arivoisiin lajeihin, sillä taatelia löytyy monta eri»
lajia, niinkuin pohjoisempien maitten kirsperinmarjoja ja weskunoitakin.
Taatelin löytyy isoja, sormen pituisia, waan myöskin pieniä, metsäfiikunan
suuruisia; niitä on keltaisia, rnskeita, punaisia, Viheriöitä ja mnstia.
Kreiivi d'Gscayrac de Lauture *) sai w. 1849 Tozerin ja Neftan oasien
hallitsijoilta selkoa Viiden neljättä taatelilajin nimistä, joita siellä Vil-
jeltiin. Tohtori Vogel on sitte pannut muistoon 37 lajia, jotka kas-
wawat Murzukin paikoilla. Medinan lähistössä taitaa kaswaa yli 100

*) Wertaa mainitun kreiwin kirjaa „Afri.an erämaista." Leipzig 1855.
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eri-lajia. Suurimmassa armossa pidetty niistä on Dschelebi-laji. Hed°
schas nimisessä Arapian osassa kerätään kypsiä taatelia jo Kesäkuun lo-
pussa ja Egyptissä Heinäkuun lopussa, mutta Saharan oas'eilla rume-
taan siihen ivasta Lokakuussa, josta aikain Poimiminen kestää, kaikkia eri-
lajia lukein, Marraskuuhun saakka. Useat taateli-lajit eiivät koskaan näy
kaupassa, Maan annetaan heivoisille ja kamelille, mutta toiset (niinkuin

esim. Monakhir-taateli) oivat niin harivinaiset, että niitä ainoasti löytyy
Tunisin bcyin pöydällä.

Taatelit owat oas'ein asukkaille Vallan tärkeänä rawinto-aineena.
Niinkuin tveskunoita ja kirsperiä »voi niitäkin keittää soseeksi, paistaa sekä
keittää höyryssä ja kuiivattuina käyttää erilaisiin leiivoksiin. Jos taa-
telia ivanutetaan yhteen otrajauhojen kanssa, saadaan sangen rgwitsewaa
ja hywänmakuista „Bsissa"-leipää. Kuiivatut taatelit eiwät pilahdu
paahtawassa helteessä; sentähden owat ne »varsinaisia hietikko- ja „kara-
wani"-hedelmiä ja siltä puolelta katsoen Pyhiäkin.

Kun James Richardson (»v. 1850-1851) Barthin ja Over-
wegin kanssa matkusti Keski-Afrikassa, löysi hän Ghatin ja Tintalus'en
»väliltä, Faleslos'en kaiivon Viereltä koko joukon taatelia, jotka matkueen
edellimäinen osasto oli hylännyt siihen. Semmoinen Varasto jätetään
koskematta. Halpa keppi tahi lahonnut puu-pala on Pantu merkiksi, jota
jokainen siwutse kulkewa matkue pitää kunniassa. lärkewä warowaisuus
oli kehoittanut matkuetta jättämään Nlzita taatelia jälkeensä; kohta hok-
sattiin, että raivinto - aineet melkein peräti oliwat häwinneet Asirin
maasta, missäkurjuus jarutto mallitsiivat. Kourallinen taatelia ja»veden-
siemaus omat beduinille riittämänä päi»vällisenä, mutta wesi on todellakin
ivälttämätöntä, sillä taatelit maistamat kuiiville eikä niitä »voi syödä ilman
kostutusta. Mutta taatelit eiwät ainoastaan ole sopiivia hengen Voi-
massa pitämiseen, waan myöskin atrian sulostuttamiseen. Jos taatelin
sydän otetaan pois ja sen sijaan pannaan manteli tahi moi-palanen, saa-
daan hyivin lnakuisaa herkkusta. Arapialaisten kyökeissä osataan monella
taivoin yhdistää taatelia »mman, maidon ja »voin kanssa; niitä keitetään
piirroksikin, johon »vielä sekoitetaan hunajaa. Arapialaiset mäittäivät, että
taitawa emäntä kokonaisen kuukauden kestäessä joka päiivä »voisi tarjota
isännälleen uudenlaisen taateliruuan; he emät millään muotoa inahda
käsittää, kuinka »ne, europnlaiset, ivoimme elää ilman taatelia.

Runsasta, inöyheistä taatelista puserrettua, sokurinestettä (niinkut-
suttua taateli-hunajaa) käytetään useihin ruokalajeihin sekä raswaksi että
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höysteeksi; rikkaitten pöytiä Marten saadaan erinomaisen hywää mokaa,
jos taatelit pannaan niitten omaan nesteesen. Nuoren puun ydin on
myöskin sangen hymänmakuin.n, mutta ivanhemmissa puissa löytyy tuota
herkusta ainoasti rungon ylimmäisessä latmapuolessa. Pienet, keskikas»
wuiset kukat keitetään Arapiassa palmukaaliksi ja tehdään myöskin pal»
mujuustoksi. Nesteestä Valmistetaan »viilistäivä juoma melkein samal»
lainen kuin meidän koiwi.n-mah.amme, mutta sitä täytyy juoda merek»
seltä, sillä muutaman tunnin kuluttua käy se jo etikaksi..

Taatelien sydämmistä puserretaan öljyä ja tehdään jauhoja raa»
Maitten elatukseksi. Hedschasin asukkaat panewat sydammet kahdeksi päi-
Väksi Veteen likoomaan ja antawat niitä sitte iviljan sijaan kameleille,
lampaille ja lehmille. Medinassa löytyy kauppapuoteja, missä ainoas-
taan taatelin sydämmiä myydään ja kerjääjät noukkiivat kaikilta kaduilta
poisheitettyjä taatelin sydämmiä (siemeniä).

Palmun niiniä käytetään nuoriksi, etenkin niitä lustoja, jotka ym-
päröitseivät nuorta siemen-koteloa. Lehdet halaistaan ja niistä kudotaan
koria sekä mattoja- Lehti-ruotien päät ruhjotaan rikki ja tehdään luu»
diksi. Taatelipalmua Voi siis käyttää kaikellaisiin tarpeisin. Tohtori Ed.
Vogel*) kirjoitti Murzukista:

„Koko Fezzan ja Tripolitanian toinen puoli eläwät sillä. Jokai»
nen owi sekä pihtipuoli on täällä tehty taateli»puusta. Suojien laet
owat laitetut taateli-malkoista, joitten päälle ja »väliin on pantu oksia
(niinkuin kaislaa Saksanmaalla). Köyhempi kansa elää majoissa, jotka
kokonansa omat yhteen liitetyt palmu-oksista. Palmupuu on myöskin
taivallisinna poltto-aineena. Köyhemmät kulettaivat sitä kaupunkiin 6—B
peninkulman päästä ja myymät kaksi kimppua 1 piasteriin (1 piasteri
—22 penniä Suomen rahassa). Taatelit omat ihmisten sekä eläinten

ruokana — kamelit, hewoiset jn koirat, kaikki syöivät niitä. Tuskin Voi
ajatellakaan, kuinka lukuisalta taatelipalmu täällä löytyy. Kun Abdel
Golil (1829) piiritti Soknaa, antoi hän hakata maahan tarhojen pal»
mupuita, pakoittaaksensa kanpunkia antaumaan. Seitse»nässä päiwässä
kaatoiwat hänen sotilaansa 43,000 puuta, waan sittekin seisoi Vielä
liki 70,000."

Jos taatelipalmut häiviäisiivät, olisi useitten oas'ien asukkaitten
mahdotonta asuskella niillä. Sentähden pidetään sitä rikoksena rauhan

*) Tohtori Petermannin „Mittheilungen" nimiseen lehteen w. >855.
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aikana hakata maahan taatelipuun, ennenkuiu se itsestään on rumennut
kuiivumaan. Sodan aikana on taatelipuitten kaataminen jotenkin Varma
keino Vihollisen Voittamiseen, mutta kohta kohoaa uusi istutus ylös.
Vasta 20 muoden kuluttua antaa taatelipalmu täyttä satoa, mutta nel-
jännellä ja »viidennellä »vuodella näkyy jo hedelmiä. Taatelin-korjuun

kestäessä, »voi jokainen tarhoissa syödä haluansa myöten, ivaan kotiin ei
saa Viedä mitään.

Ei ainoastaan kaupunkien asukkaat, ivaan myöskin kuleksiwat pai-
mentolaiset omistamat oas'illa taatelitarhoja. He pitämät niitä Varten
„ghames" ja katsastelijoita, jotka toimittamat joka-päimäisiä askareita,
kunnes korjuun aika lähestyy; silloin pystyttäivät omistajat telttejään
oas'in lähelle, jotta itse woiwat olla läsnä hedelmäin poimitnisessa.

Eräässä puheessaan »vertaa Mohammed taitamasi»' hymäntapaista
ja jalomielistä miestä taatelipuuhun : „hän seisoo suorana Herransa edessä
ja noudattaa kaikissa toimissaan niitä mieleen-johtumia, jotka tulemat
ylhäältä; koko hänen elämänsä on pelkkää hywäntahtoisuutta lähimmäisiä
kohtaan". Arapian sadut omat halullisesti kertoneet armossa pidetystä
taatelipuusta. Pienestä, makeasta Helua-taatelista kertomat Hedschasin
asujaimet, että profeeta sillä kerran on tehnyt mainion ihmetyön. Hän
pisti siemenen maahan; se juurtui kohta ja kasivoi niin joutuisaa että
se Viiden minuutin kuluessa kehkesi täysikasivaneeksi, hedelmiä ka»itawaksi
puuksi. Toinen ihme tapahtui sen taatelilajin kanssa, jota sanotaan El
S.haniksi: semmoinen puu termehti profeettaa, kun hän kaiveli fen juu-
ritse, laufuen salam alsikum (rauha olkoon sinun kanssasi). Neitsyt
Maaria on myöskin kokennt palmupuun hywyyttä. Koranin 19 Eu-
rassa" (23 —26 wärsyissä) kerrotaan: „Kun syirnytystuskat kerran saa-
wuttiwat häntä palmupuun lähellä, sanoi hän : 'ah jos olisin kuollut ja
«lihotuksiin joutunut!' Silloin huusi ääni hänen aliansa: 'älä murehdi!
Herra on jo juoksuttanut Pienen puron sinun jaloillesi; pudista palmu-
puuta, »uin lankee kypsiä taatelia päällesi i ne antamat sinulle rawintoa
sekä juomaa ja pyhkiivät kyyneleesi pois.'" Tähän Koranin kohtaan no»
jautuen, »väittää tarina, että taatelipuun hedelmä neitsyt Maarian ru-
kouksista on annettu ihmisille.

Paollansa Egyptiin tuli Maaria lapsinensa nälkäisenä ja janoo»
»vana palmuja kaswawaan seutuun; matkan waiwat oliwat uuwuttaneet
hänen »voimansa. Hän luuli Viimeisen hetkensä tulleeksi ja ikäwöi ivir»
woittawaa rawintoa. Hän kääntyi rukoilemaan Herraansa, sairaitten ja
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aivuttoinain isää ja katso! palmun pitkäivartisten lehtien »välistä tilli esiin
paisuma littu, joka katkesi ja näytti toiivoivalle Maarialle taatelin keltaisen
kukka-ivulhkon. Kukat karsiwat - maahan ja peittäwät häntä kullankarivai-
silla kukka-hilpeillä; mihin ne lankeemat, paisumat ne jakaswawat. Missä
ne ennen kukkiwat, rippuu Viheriöitä hedelmiä, jotka silmänräpäyksessä
alkamat punoittaa ja kypsymät, niin että »uita ivoidaan syödä. Vir-
kistäwinä ja »viilistäwinä putoowat ne janoowan naisen helinöihin ja ivir-
woittawat häntä ynnä hänen lapsensa.

Kahdennenkymmenettä psalmin 13 wärsyssä sanotaan:
kaan pitää iviheriöitsemcin niinkuin paknupuu"; Jeremian ivalitusivirsissä
muistuttamat sanat: „se on oiwallista että nnoruudessa jo ollaan ikeen
alaisina" taatelipalmusta, jonka lehtiin ennen köytettiin kiiviä, että runko
sitä Vapaammin kasivaisi ylös korkeuteen päin.

Kehkeäwän kukan ihmeellinen kasivamis-Voima ei missään näytä
niin jalolta ja merkilliseltä, kuin palmujen kukissa, jotka melkein näky-
Västi, kuuluwasti kaswawat. Siitä huoinaittaivasta äänestä, jokakuuluu
kukkien ensi-sukeumisessa, muistuttaa A. v. Humboldt („ Kosmos "-nimi-
sessä teoksessaan) somasti ja nerokkaasti, kertoen Pindnron keivät-dithy-
rambista seuraamat sanat: „Argoliin Nemea'ssa ilmoittaa taatelipalinnn
ensimäinen esiin pistämä iverso, että lemuaiva keivät on tulossa".

Persialaiset owat pyhittäneet tätä jaloa pnuta auringolle ja kut-
suivat taateli-hedelmää auringon hedelmäksi.

Wielä majesteetillisempi »varreltaan sekä lehwiltään ja wielä kum»
inallisempi hedelmäinsä sukeumiselta kuin taatelipuu on kokospalmu, jota
syystä on nilnitetty „kaswien mallan kruunuksi". Sen korkeus nousee
60 —80 jalkaan. Suoraan kohooiva runko on usein IV2 jalkaa läpi-
leikaten; jnuret ei»vät »nene syivään, Vaan owat wahwat ja niin kim-
moiset, ettei koivinkaan myrsky mahda kaataa maahan tuota komeaa puuta.
Sen knori on piikitön »vaan täynnänsä puolen kuun-muotoisia helpeitä,
sillä sitä myöten kuin runko kaswaa, karisemat lehdet pois, jättäen jäl-
keensä Vähäisiä, lyhyitä tynkiä, jotka helpeinä jääivät piirilöiksi rungon
ympäri ja kartuttamat puulle kuorta. Muuten palmupuilla ei ole »var-
sinaista kuorta (niinkuin sitä puuttuu parsa-heiniltä ja liljamaisilta kas-
iveilta) ja tie suuret lehdet, jotka wiuhkain näköisinä lewiiwät lativassa,

iKokospalmu (...os Nu.il.r2 1..).
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omat ainoina oksina. Runkonsa keskestä kehittää Palmu yhtenään nuoria
sirkkalehtiä ja muodostaa »vihdoin, kun rnnko on täysikasivuinen, niitä
ylpeitä lehiviä, jotka eiivät enää karsi pois, waan joitten Varjossa kukat
sekä hedelmät edelleen kaswawat — iknisen nuoruuden kmvauksina.

Kokospalmun latwassa on 10—12 isoa sul'an-näköistä lehteä, jotka
kaswawat 12—14 jalan pituisiksi. Jokainen lehti pistää ulos 3 jalkaa
pitkästä ja monta tuumaa paksusta lehtiruodista, joka selkä.unkonn ojen-
taikse pitkin miekantapaista, suippukarkistä lehteä. Nhteen lehteen knnlnu
paljon lehdyköitä ("foliola"), jotka, niinkuin kamman piit ikään, pistä-
ivät ulos kulumallekin puolelle (melkein samalla laivoin, kuin taatelipal-
mullakin). Kokospallnnn ivihannuus on kiiltäivä ja soman tumma;
wasta sitte, kun puu on tullut ivallan Vanhaksi, alkaivat lehdet kellastua.
Nuot lehdet näyttäivät sangen kauniilta, komeilta, koska ne »vakaasti,
majesteetillisena teltana näyttäivät liehuwan siireMwässä ilmassa. Sil»nä
luodaan taivallisesti yksitoikkoiselta, tasan paksulta nmgolta ihaelemaan
tuota tasasuhtaista lehdistöä, joka on aiivan toista näköä, kuin meidän
lehtipuitten lehmät, sillä näissä haaroitteleivat oksat aina jotenkin moneen
»nutkann. Lehdistön keskestä kohoaa kierteinen useista nahkamaisista leh-
distä Ahteen kääritty tuppi (..spatha"), joka on 2 jalan pituinen ja noin
3 tuumaa paksu. Kun se ankenee, laskee se esiin koiras- ja naaraskukkia.
Koiraskukissa on 6 hedettä ja puolitekoinen emi. Naarasknkat omat paljoa
lukuisamlnat, kilin koiraskukat; kukkien iväri on waalea, lihankarwainen
ja tuoksu ei ole erinomaista laatua. Mutta nuot »vähäiset siemcntämis-
lekkeet kaswattawat kuminallisia kimihedellniä, suuria kuin lapsen pää;
niitä on 10—12 joka »varressa. Koska kukan-tuppia on monta joka
puulla, uiin kantaa täysikasmninen kokospalmu toisinaan 200—300 päh-
kinää ja koska sellainen puu »voi elää 80 — 100 »vuotta, ou helppo ar-
ivata mikä aarre yksi ainoa puu on ihmiselle.

Ko kospähkinä on muodoltaan soikea, melonin kaltainen, melkein
kollnikolkkainen, sisaättpainunut »varren kohdassa; Vastaisessa päässä on
arpi. Pähkinän ympäristönä on ensin keltainen, sitte ruskea päällys-
nahka, jonka alla on 3 tuumaa paksu niini; se otetaan pois, ennenkuin
pähkinä on ihan kypsynyt ja sen armo on erilainen sitä myöten kuin sen
Väri on keltaisempi tahi ruskeanip»'. Tätä nimeä käytetään kuin hamp-
pua ikään ja säretään hienoiksi kuituiksi siten että sitä pehmennetään jn
raskaalla puupalalla »»läikytetään kotvan kiiven päällä. Noita kuituja
kehrätään ja tehdään purjewaatteetsi, purjelangalsi, nuoriksi sekä touwiksi,
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jotka omat paremmat kuin hainpputouwitkin siinä suhtein, että ne hi-
taammin pilaantumat meren medessä.

Kokospähkinälle, joka kulkee pitkät matkat meren suolaisilla aalloilla,
on luonto suonut niin ivahwan niinipäällyksen, että se hywin kauan sy-
dämen pilaantumatta Voi ajella Valtameren ulapoilla. Se lanka, jota
kehrätään tästä niinestä, on suuressa armossa pidetty ja on nimellä
„Coir" sangen tärkeänä taivarana Englannin ja Itä-Indian kaupassa.
Msinänsä Ceylon'in saaresta »viedään »vuosittain 3,000,000 naulaa
Coir'ia Calcuttaan sekä muihin Indian satamoihin. Maledevi'ltä ynnä
muilta kokos-rikkailta saarilta kuletetaan yhä enemmän Coir'ia Asian
manterelle.

Niinen alla on Varsinainen, alussa Valkea kuori, joka Vähitellen
muuttuu ruskeaksi ja niwan kowaksi, niin että sitä mukawasti woi war-
wata ja kiillottaa. Siitä tehdään monenlaisia astioita sekä muita taide-
teoksia (Saksassa etenkin Furth'issa, Nurnbergissa ja Carlsbad'issa).
Kokospähkinäin kuoresta puserretaan paitsi sitä öljyä ja poltto-aineeksi
kelpaa se myöskin. Haani'n saareen (Tonga-saaristossa) on herra Brodin
(ennen Ruotsin konsuli Tahiti'lla) perustanut öljymyllyn jakäyttää siinä
höyrykoneita, joita maristetaan särjetyillä kokospähkinäin kuorilla. Sahalla
pannaan pähkinät puoleksi ja omituisella puralla laimetaan sitte sydän
ulos, josta öljyä »valmistetaan. Siellä nähdään mahdottomia pähkinäin
läjiä, joita huokeaan hintaan ostetaan saarien koto-asukkailta, »vaan myös-
kin sakon sijassa ryöstetään pahantekijöiltä. Naisten konnissa näet päh-
kinäin kuorista tehtyjä, keilimäisiä, ontelotta koristeita. Ne pistetään sitä
Marten amattuihin reikiin, jotka aikaa ivoittain »viruivat niin suuriksi,
että kuoret lankeeivat pois ja korivan lehdet näyttäwät rikkirewityiltä
repaleilta.

Kohta kypsyinisen jälkeen on sydän wielä ihan »vetelä ja silloin
tunnettu nimellä „kokosmaito". Tämä maito on sangen rawitsewa ja
wirkistäwä, näöltään kuin Vetelä hera ja ma'ultaan »vähän imara, äitelä,
niinkuin herakin*). Ajan kuluessa sakenee neste kotvaksi, »valkeaksi sie»
meneksi, joka »naistuu »vähän sinnepäin kuin makeat mantelit; »vaan
koska se muuten ei ole niin hymänmakuinen, kuin nämät, syödään sitä
ennemmin etikalla ja öljyllä kuin salatulla tahi kaadetaan kiehuivaa Vettä

*-*,» Kreiivi Görz („Matka ympäri macnlmaa" III) ei kalsonut kokos»
maitoa niin hylvänmakuiseksi kuin oli luullut. Niin Väittää professori Meyen'»
kin .a.wi-tietee.sään.
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surivotun siemenen päälle; sillä taivoin saadaan kasivimaito, joka on
»nantelilnaidon laatuinen. Tärkein tuote kokospähkinäa siemenestä on
öljy, jota Indiassa kanan on käytetty poltin-öljyuä rikkaitten kodissa.
Kokosinaidosta saadaan myöskin öljy, joka uipi »naiden pinnalla ja sitä
ajetaan niinkuin päällinen taivalliselta maidolta sekä tehdään hyivälle
maistuwaksi ivoiksi. Koska hedelmäin neste paitsi sitä on sangen sokuri-
rikas, tehdään siitä käymisen kautta ja tislaamalla Väkewää, oiwallista
paloiviinaa, jota ei kuitenkaan näy kaupassa.

Viiniä sekä paloiviinaa saadakseen, käytläivät asnkkaat enimmiten
itse puun nestettä, etenkin tuppien eli puikelojeu runsasta mehua. In-
tian »naan-omistajat ka»npi»vat sangen sukkelasti kokospalmnn latmaan.
Wahwll nahka-hihna köytetään kokospuuhnn ja »niehen »vyötäisiin. Jalat,
jotka hän Panee puuta »vasten, pidetään rottinki-Vanteella yhdessä. Hän
hypähtää nyt ylöspäin ja kohoo kuuroittain yhä ylemmäksi; jokainen »vä-
häinenkin uurre Puun pinnassa on jaloille tukeua. Vyötäisillä on ha,
nellä nuorasta rippuma lipas ja kori, joka on kudottu kokospuun lehdek-
sistä -niin että se pitää »vettä. Lippaassa on »väärä »veitsi, suippeneiva,
pyöreä puupala ja pikkuinen kowaisin. Rihmalla tahi palmu-lehdistä
leikatulla liuskalla köytetääu kukka-puikelot yhteeu ja naputetaan, surivo-
taan sitte wähän puupalalla, että neste tarkemmin »vuotaisi ulos. Meit-
sellä piirretään kolmeen tahi neljään puikeloon, jos puu on suuri. Astia
ripustetaan sitte puuhun; siihen juoksee wuotawa neste, jota toisinaan
myöskin juoksutetaan bamburuokoja myöten puusta puuhun, jos nämcit
seisomat lähellä toisiansa.

Huolellisesti pidetty puikelo antaa 24 tunnissa paljon nestettä,
joka jo 6—7 tunnin kuluttua on sen »verran käynyt, että se mnistnu
hyVälle, »nntta 36 tunnin perästä jo on etikan-makuinen. Koska puun
sekä pähkinäin »-kaswaminen eiwät siedä »varsin runsasta nesteen »vuota-
mista, heretääu jonkun ajan kuluttua nesteen juoksuttamisesta; sitte saa
puu taas kaswaa hedelmiä kaiken Vuotta, niin että yhdellä puulla yht'-
haawaa woi olla kukkia ynnä kypsiä ja raakoja hedelmiä. Kokospalmu
antaa hyiuänmakuisempaa wiiniä kuin useimmat muut palmulajit ja tis-
laamalla tehdään siitä Itä-Intinn wäkcwimpää arrak'ia.

Kokospalmu»» kaaliksct oivat myöskin anvossa pidetyt. Niitä saa-
daan nuorista, keskenkasvuisista lehdistä, jotka oivat pehmeät ja ma-
keat. Suuria lehtiä käytetään kattojen kattamiseen ja niitten kinteitä
mattojen sekä Paperin wll.mis.ainis.en. Kokospalmun syistä Pnuta ei
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niin hywin woi käyttää rakennustarpeisin, kuin telttien tangoiksi ja
pihtipuoliksi.

Kokospuita kaswntetnan hedelmistä jn niitä woi pistää mnahan
minä Vuoden niknnn tahansa. Taivallisesti Valitaan sitä Varten paraat
pähkinät, jotka wähän syrjälleen pistetään kaiwettuun reikään ja maahan
sekoitetaan suoloja, sillä kokospalmu rakastaa ylimalkain suolaista wettä;
paitsi sitä estetään sillä tawoin „termitien" el» Vaikeitten muurahaisten
kaimamisia; ne onsittamat kaikki, mitä ei ole lasistatahi metallista, maan
suolaista eiwät suwaitse. Jos maa on hywin möyhennetty ja kasteltu,
alkaa pähkinä itää noin 18 päiwän perästä. Iduke ilmestyy pienenä,
walkeana ja on makea kuin sokuri. Sitä pidetään oiivallisena herkku»
sena sekä Hinduein juhlapöydillä (jotka kutsumat sitä Kelingue'ksi) että
europalnisten majoissa (missä sillä on nimi Kari).

Lehtiä tulee näkyiviin 35—40 päiwän kuluttua ja samaan aikaan
alkawat juuret lewittää haarojaan maan sisukseen. Silloin woi »vielä
helposti muuttaa nuoret puut toisesta paikasta toiseen. Kokospalmujen
kaswatuslnaa on tawallisesti nelikolkkainen ja jokaisen palmun »piereen
pannaan usein banani, koska luullaan että „ semmoinen naapuri on pal-
mun mieleen". Kokospalmua täytyy ahkerasti kastella (niinkuin taateli»
palmuakin); Vanha sananlasku antaakin puun sanoa: „Kastele minua
nuoruudessani, niin minä sitte annan sinulle juotawan kaiken elinaikasi".

Paraiten menestyy kokospalmu Ceylon'illa ja Etu-Intian ranteilla,
etenkin Malabar'in rannalla. Siellä se jo tuottaa hedelmiä 5-6 muo»
delllllln, »vaan paljoa lämpöisemmillä Molukkien saarilla antan se ivasta
10 Vuodellaan kypsin pähkinöitä. Ceylonin eteläpuolessa on kokospalmu-
metsä, joka ulottuu rantaa »nyöten 26 englannin peninkulman *) pitkältä,
muutaman tunnin matkan lemeältä. Arwelun mukaan seisoo siinä noin
11,000,000 täysikasmuista kokospalmua. Hyivästä puMa luetaan tn-

wallisesti 80 pähkinää; kummaa siis ei ole, että w. 1853 Vietiin Cey-
lonista 1,033,900 gallonia kokosöljyä. (1 gallon — 1,?.e Suoinen
kannua).

Nikobar-saariston asukkaat elnwät tyktönään kokospalmuilla. Jos
otaksumine, että heitä on 5,000 ja 3 pähkinää Päiivässn luetaan jokai-
selle hengelle — (se ei ole paljon, sillä .okospähkinän neste on heillä
juomaweden sijassa jn sikoja, koiria ynnä kanoja elätetään myöskin

*) l Englannin peninkulma •--- 1,... Suomen Virstaa.
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näillä hedelmillä) — niin menetetään Vuosittain 5-6 mi.jonaa pähki-
nää. Vuosittain »viedään tuosta saaristosta mähintäkin 10 miljonaa
muille maille.

Kokospalmu menestyy hywin kuiwalla, hiekkaisella maalla, waan
kaihoo nuoskeaa rneri-ilmaa. Se kaswaa sentähden uhkeinna Varsinai-
sena rantapuuna lämpöisten merien äyräillä, saarien ja saarentojen ran-
noilla. Usealle koralli-saarelle on kokospähkinä nostattanut rehewiä palmu-
metsiä. Niin tapahtui esim. Kokos-saarilla, 2 pitkää Kippari-saarien ryh-
mää (Sumatran länsipuolella). Pari sataa peninkulmaa „ Loyalitet**-
saarien tuulen-puolella on Umaroff-ryhmä, johon kuuluu 8 kokossaarta;
ne ownt kaidoilla salmilla eroitetut toisistaan; asukkaat tappelemat siellä
yhäti pikkuisista maatiloistaan ja »voittaja rankaisee aina Vihollisiaan
kowimlnin, jos hän hakkaa heidän kokospalmujansa maahan, sillä nämät
owat heille elämän lähteenä.

Uudessa maanosassa näki Alexander von Humboldt kokospalmuja
Venezuelan aroilla ja Wurtemberg'in herttua Paul löysi sangen isoja
palmu-metsiä Cuban sydän-tienoissa, »uin että kokospalmu. toisinaan »voi-
mat menestyä loitollakin mereltä, mutta oikeestaan owat ne toki ranta-
laisia. Itä-Intian sydänmaissa on myöskin koetettu »viljellä kokospal-
muja, maan se ei aina ole onnistunut.

Kun taateli-lehdot kaswawat erämaan likellä, ilahuttatvat ne mat-
kustajaa, waikk'eiwät niitten Varjot ole aiwan tiheät. Kokosmetsä ei
myöskään ole niin kalwehtiwa ja wiilistäwä, että se millään muotoa
Vetäisi Vertoja Kes.i-Gu.opan pyökkimetsille, mutta kokosmetsä on kau-
niimpi kuin taatelilehto. Kokospalmu on uhkeampi, komeampi; sillä on
paitsi sitä mitä kauniimmat ympäristöt; sen pilwestössä kasivawat iha-
nat Pisangit, „helikoniat" y»»nä useat muut kuuman ilmanalan kasivatit
ja sen lativa kohoo kaikkia muita korkeammalle, niin että se näyttää kai-
killa kulmilla aaltoileman lehwä-meren hallitsijalta.

Arwattawa on, ettei sellainen puu, kuin kokospalmu, anna monen-
laisia kamaroitaan ainoastaan ihmisille, »vaan myös »voi jakaa eläimille.
Latwassa teliniwät »nakeille kärkkäät apinat ja laivertaivat papukaijat;

Kokospalmun asukkaat.
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juurelta kurkistawat rotat, odotellen, että pikkuinen pähkinä putoisi alas.
Pieni orawa, jota Malaijit kutsuivat „tupaia'ksi", elää latwassa Pyy-
tääksensä niitä hyönteisiä, jotka rakastawat puikelojen makeita nesteitä.
Hän taitaa myöskin mielellään syödä niitä muutllmia Pisana, joita Itä-
Intian palmu-näätä (I-araäoxurus t^pus) jättää kuonin, kun se on
syönyt pähkinäin pehmeät osat. Mustaa »vähäistä »nalaijin karhua (Hr-
sus _i_g,lt.iot.nu_.), joka oleskelee Borneo'lla ja Sumatralla, sanotaan
myös kokos-karhuffi koska se paljon rakastaa kokospähkinöitä. Musta
pistiäinen (<_Älai_6_*Ä _?alinl.rum) laskee muniaan sielnenen pehmeään sisuk-
seen; ulosryömiivä toukka on walkea, paksu, läikkywä ja milt'ei kuulakka
pelkästä lihaivuudesta. Hiuduit syöwät halukkaasti tätä kahden tuuman
pituista matoa ja europalaisetkin o»vat makuuttaneet, että se on oikea
herkkupala, kun sitä paistetaan.

Elefantit tietämät aiwan hyivin, että nuoren palmun lativa on
oiivallincn ruoka ja maistelemat sitä mielellään. „Ula Pethola", täp-
likäs jättiläistarme, ottaa kernaasti kokospalmun asuin-sijakseen, pyytääk-
sensä niitä eläimiä, joita antelias palmu houkuttaa luokseen. Maa-raivut
kaluuwllt usein kokonaisia pähkinäkimppuja rikki. Ryöstäjä-rapu (Liraus
la.ro) rakastaa etenkin palmun hedelmiä. Se kupee myöskin hyivälle
tuoksmuaan Pandanus'een, syödäksensä sen Pieniä kokosmukaisia hedelmiä.
A»nboina'lla ja muissa saarissa Asian-Australian meressä löytyy tuota
eriskummaista kuoriaiseläu.tä jotenkin lukuisalta. Kotoperäiset asukkaat
owat arwattawasti kauan tietäneet että muutamat rawut pää-asiallisesti
elä»vät kokospähkinöillä, mutta Europan matkustajat ja luonnontutkijat
eiivät uskoneet semmoisia kertomuksia todeksi. Tutkija Darwin katseli
tuommoista rapua Kceling- eli Kokos-saarilla (Intian meressä), missä
kokospalmuja kaswaa niin paljon, että owat »nelkeinä metsinä. „ Tutki-
muksissaan maan- ja luonnon-tieteessä" kertoo hän seuraamaa:

„ Ennen olen jo maininnut eräästä raivusta, joka elää lokospähki-
nöillä. Se on yleinen kaikissa mantereen tienoissa, sangen iso ja luul-
taivasti läheistä sukua ryöstäjä-raivulle tahi kentiesi aiivan yhtä lajia.
Gtiljalat päättyivät wahwoilla, suurilla kynsillä, taemmaisissa on Vaan
»vähäiset, heikot kynnet. Ei juuri helposti luulisi, että rapu mahtaisi
awata kokospähkinää, mutta herra Liest makuuttaa, että hän monta kertaa
omin silmin on nähnyt sitä. — ___ — — — Ryöstäjä-rapu ei Vaella
yöllä, ivaan päiivällä, mutta taitaa joka yö käydä meressä siellä loiko-
mia muniaan hedelmöittämässä".
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Pojat tulemat esiin ranteella ja eläivät ensin pehmeillä, sokurin-
makuisilla heinälajilla, pienillä hedelmillä ja kenties» madoillakin. Kohta
kun ne owat täysikaswaneet, kaiwawat ne syiviä reikiä puun juurien alle
ja wiewät sinne paljon kokospähkinän kuituja, ikäänkuin Vuodetta wal-
mistaaksensa. Tuskin on luultaivaa, että ne kiipeewät kokospuuta ylös,
sillä tämän palmulajin runko on Varsin korkea ja sileä; helpompi on
päästä Pandanus'en latwaan.

Kuinka pellawaita ylistetään Saksan Kansan
saduissa ja tawoissa.

XIII.

PellaVas on jo pantu yhteyteen Vanhan Gernianilaisten ylijuma-
lan Vodanin (Odin'in) kanssa. Vodanin päi»vällä ei saa puhdistaa pel-
lawaita, ettei jumala suuttuisi ja antaisi heivosensa tallata kaswawia
pellawaita. Kahteentoista yöhön (loulupäiwästä Loppiaiseen asti) ei saa
keträtä eikä jättää mitään kuontaloa mokkiin, sillä jos semmoista tapah-
tuu, ajaa Vodan siitä lämitse*). Etenkin jumalattaret, rouwat Holle
(Hulda) ja Berchta, suojelewat pellawan Viljelystä ynnä rukkia, jonka-
tähden kansa enimmiten kumitti heidät »nieleensä ketruu-waimojen näköi-
sinä. Holle rouwa lahjoitti ahkeroille palweluspiioille »msia rukkia ja
keträsi myöskin yöllä heidän rullansa täyteen; laiskoilta keträäjiltä poltti
hän sitä Vastoin ja rywetti rukit **). Kun joulujuhla oli tulossa, Varus-
tettiin kaikki rukit runsailla pellawailla, koska haltijatar silloinkulki siwutse;
Vaan laskiaisyökst (jolloilt hän palasi) piti kaikki olla keträttynä ja rukit
pistettiin piiloon. Jos haltijatar tällä juhlalla, joka oli pyhitetty ha*
nelle, huomasi kaikki säännölliseksi, lausui hän siunauksensa: „Niin monta
hywää »vuotta, kuin hiuksia". Jos asiat oliwat päinwastoin muuttui
tuo lause kiroukseksi: „niin monta huonoa Vuotta". Keträäminen oli
siten jalostettu tärkeäksi askareeksi kaikille emännille. Niinkuin miehiä
pantiin miekkojen ja keihäitten nimikoiksi, niin pantiin naisia Värttinäin
ja rukkien nimikoiksi (esim. Fridowebban Anglosachs'in kielessä).

*) Musäus, Meklenbttrgin kansansatuja.
**) Griinm (Jakob), Saksan mythol.gia I.
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Schwaben'issa, Glsatz'issn, Schweitz'i.sn, Itäwnllnssn jaBayer'issa
kunnioitetaan Berchta (Bertha) rouwaa enemmän, kuin Hollea. Hän
katsastaa niinikään keträäjiä sekä pella»vaita ja häwittää mitä Vuoden
Viimeisenä päiivänä »vielä on keträamätta. Sinä Berchta'n juhlapäiwänä
syötiin kauraryyni-putroa ja kalaa; Thuringiläiset syöwät wielä nykyisin
uudenwuoden aattona silliä ja putroa. Ken poikkesi siitä tawasta, saat-
toi puoleensa haltijattaren »vihaa. Tämä leikkasi sitten onnettoman ma-
haa halki ja pisti haawaan orjantappuran oksia. Börnerin kertomuksen
mukaan (»Kansantarinoita Orla°Gau'sta") tutkii Berchta loppiaisaattona
kaikki maakunnan ketruutuwat ja hylkää toisinaan keträäjille tyhjiä rullia,
käskein heidät keträämään ne täyteen niin ja niin monen tunnin kuluessa.
Jos ei sitä tehdä, tulemat pellaivaat selkkaisiffi ja likaisiksi.

Kun Berchta rouwa kerran semmoisena aattona löysi ketruu-tuwan
täynnään naurawia, pauhaawia Vieraita, paiskasi hän sentähden suutuk-
sissaan 12 tyhjää ritllaa ikkunasta sisään ja komensi, että ne yhdessä
tunnissa olisiivat täyteen keträtyt. Kun sitte aika kului kulumistaan, al-
koi hätä ahdistaa; silloin juoksi sukkela tyttö luhdille, toi sieltä rohtimia
ja kietoi niitä rullien ympäri. Sitte keträttiin muutamia rihma-kertoja
päälle, niin että rullat näyttiwät aiivan täysiltä. Berchtan tultua, an-
nettiin rullat hänelle ja hän läksi tiehensä, päätänsä pudistaen. Oli
myös wanha ketruuwaimo, joka kaiken talmea ivyrritti rukkiaan eikä tau-
onnut loppiaisaatoksikaan, Vaikka hänen poikansa ynnä miniänsä kyllä
ennustiivat, että Berchta kostaisi. „Eikö mitä!" Vastasi Vanha keträäjä-
ämmä, „Berchta ei a»ma minulle mitään palttinaa; täytyyhän tuota itse
hankkia". Vähän ajan kuluttua, awautuu ikkuna, Berchta kurkistaa tu-
paan ja heittää sisään tyhjiä rullia, joita yhdessä tunnissa piti täyttää.
Ämmä rohkaisi mielensä, keträsi joutuisaan muutainia kertoja jokaiseen
rullaan ja »viskoi ne sitte kaikki ohitse juoksemaan jokeen. Jos ei hän
olisi ollut niin mainio keträäjä, niin ei hän suinkaan olisi tohtinut niin
julkisesti koettaa Berchta rouivan lepyllisyyttä.

Gertrud rouwa keträäjien haltijattarena. Maanwiljelys-kalenterissa mer-
kitsee kaksi pientä rottaa tuota haltijatarta; ne järsiwät täyteen keträttyä
rullaa, Varoittaen, ettei Gertrudin juhlapäiwällä saa keträtä. Muualla
Saksassa on neitsyt Maaria saanut Huldan ja Freyan ammatit jaKa-
leivän miekkaa (taiwaalla), jota myös sanotaan Jaakobin sauwaksi, kut-
suwat Selandin talonpojat „Marierock"; ruotsalaiset sanowat „Frigge-

Krain'issa, »nissä pellawaita aina on Viljelty huolellisesti, on
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rock". Skandinawian jumalaistaruissa mainitut Nornat (kolme sallimuksen
haltijatarta) todistamat, että ketruu-taito on ikiwanha pohjoisissakin maissa.

Ei mikään muu kaswi Vaadi niin suurta huolenpitoa, ahkeruutta
jn kestäwäisyyttä, kuin pellawas. Kuinka paljon työtä, ennenkuin pelln-
wnnkuiduistn snndnan puhdasta pellawasta! Sentähden kuminastumat
itse jättiläisetkin, nähdessään peltomiehen ja keträäjän työtä, uutteruutta.
Vaikka jättiläisten Vaimot omat mahdottoman suuret, näyttää kuitenkin
kestäwä, ahkera ihminen wielä jalommalta, »voimakkaammalta; kansan
leikkimielisyys on sangen ofaawasti käsittänyt jn kuwnellut sitä asiaa
sadussa jättiläinen pellawan-korjuussa". Oldenburgissa se satu kuu-
luu näin:

~ Vanhaan aikaan asui Vedessä jättiläisiä. He tuliwat usein ran-
nalle . leikitsemään niillä isoilla kiwillä, jotka wielä owat rannallamme
hajallaan. Niitä wiskoiwat he toinen toisensa Päälle. Kerran näkiwät
sitte työmiehiä, jotka par'aikaa tempoimat ylös pellawaita. Silloin ky-
syiwät jättiläiset: „Mihin tuota heinää panette?" — „Siitä tehdään
paitoja", wastasiwat miehet. —

„ Kuinka sitte menettelette? "
—

„ Ensin
pitää pellawia ruohkia". — „Gikä muuta mitään?" — „Sitte sitä
pannaan likoomaan". — „Ia sitte?" — «Sitte se wiedään saunaan". —

„Ia sitte?" — „Sitte sitä loukutetaan". — «Ia sitte?" — „Sitte
sitä lihdataan". — «Ia sitte?" - „Sitte sitä rohditaan". — ,Ia
sitte?" — „Sitte sitä pitää keträtä ja kutoa, walaista, leikata ja om-
mella; sitte wasta owat paitamme Valmiit". Jättiläiset pudistiwat pää-
tään, Väittäen, että turhaa työtä oli liiaksi; „hywä, ettei meidän tar-
witse puuttua sellaisiin".

Schleswig'issä kerrotaan jättiläis-naisesta, joka näki talonpoikais-
naisen kylwäwän pellawan-sietneniä. Kuultuansa, että niistä toiwottiin
saada paitoja, pyysi hankin saadakseen Vähäisen. Nainen antoi ja jät-
ti.äis-eukko riemuitsi, kun pellawat alkoiwat itää, kaswaa jakukkia. Kun
pellawaita sitte piti tempoa ylös, luuli hän, että Paita oli Valmis, Vaan
koska asian haarat selitettiin, närkästyi hän, keikahti yhdellä hypähdyksellä
likimmäisen »vuoren yli ja katosi. lättiläis-waimo olisi Vähemmin tus-
kaantunut työn paljoutta, jos hän olisi tiennyt, kuinka Elvan tyttäret
siinä työssä huwitteleiwat, kun ei mikään estä kielen ketterää liikkumista
ja monta henkeä tamallisesti on ko'ossa.

Dithmarschen'issa, missä talonpojat ylimalkain mielellään auttamat
toisiansa (esim. huoneenrnkennuksissct), kutsuwat nuoret naiset ystnwiänsä
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loukuttamaan ja lihtaamaan; semmoisiin «taikoihin" menewät aina ker-
naasti, sillä työn perästä seuraa tanssit. Lihtaa»nispäiwitsi aivataan huoneen
oivet selko-selailee»» ja lattialle asetetaan lihtoja, joitten ääreen istuutuu
joukko »vannoja, Mikkeliä ja taitaivia naisia. Taaempana on tuoleja armaita
ystälviä ivarten, jotka oivat pukeneet päällensä »valkeita röijyjä. Työhön
ryhdytään hilpeillä mielin ja »vaikka «klipp-klapp" kuuluu joka haaralta,
kuuluivat uaisten sanat ja leikinlaskutkin. Siellä lauletaan, tarinoidaan,
nauretaan; ohitse menewä nuorukainen »viskaa kentiesi omenoita tahi pää-
rynöitä naisten keskelle; he kiittälvät tietysti kohteliaasti, näppärästi ja
yks kaks, niin on työ lopussa.

Alhaisemman Rheinin rannoilla oliwat lihtanmispäiivät ennen
oikeita juhlia, joissa laulettiin erityisiä pellaivas-lauluja («balladeja").
Eräässä semmoisessa kerroiaan runollisesti, kuinka pieni kyyhky lensi leh-
»nnspuun lativasta »viheriäin mättäitten ylitse jalon kuninkaan linnaan;
se kantoi pikkuisen sinisen kukan ja kuninkaan nuorin tytär keträsi hie-
noa lankaa.

Koska raaivaat, elot ja pellawaat owat Saksan talonpoikaiskansan
tärkeimpiä, mi.luisimpia olnaisuuksia, niin kalvattaa maamies jo aikojaan
ennen »liittoa kaikellaisia luonnon-ilmeitä, jotka muka ennustaivat run-
sasta tahi hnouoa satoa, niinknin Jerikon ruusu ja nturatti oivat »viini-
mäen omistajan profeetoilla. Mci-Pfalzissa esim. kylmetään kolmena
laskiaispäiivänä pellaivaita Pataan. Sitä »uyödeu kuin ensimäisen, toisen
tahi kolmannen päilvän kyllvö ensi»» kaswaa ylös tiedetään, onnistuuko
cukaineu, keskimääräinen »vai »nyöhäinen kylivö paraiten. Ne jääpiikit,
jotka kolmena laskiaispäiivänä riippuivat alas räystäistä, osoittawat pi-
tuudellaan tuleman kesän pellawaitten korkeutta, jonkatähdcn niitäkin muis-
tetaan Pellaivaita kylivettäissä. tiaiset lihtaaivat myöskin pellawaita ja
keittäivät lankoja laskiaistiistaina, toiivocn, että Pellawat sinäkin Vuonna

kaswaisiwat oiwallisesti. Laskiaisyöllä tanssitaan ja silloin pitää waiinoja
hurraten nostella, niin tnlee pellaVaita runsaalta; Juhannusaattona pitää
tyttöjen hypätä «Pietarintulen" eli „päiwänseisahdu_sen" yli; kuta kor-
kennunalle hyppiivät, sitä pitemlniksi kas»va»vat pellaivat — niin lu»lllaan
Alä°Pfalz'issa. Siellä fylmäivät mlännät itse pellaivan-sieuienet; „»nuu-
ten ne ei idä". Se on sangen kaunis tapa, sillä ne Vaimot, jotka kyl-
ivöstä alkaen ruokkimat pellaivaita, pitäivät niitä myöskin suuressa ar-
mossa ja missä naiset eiivät Pidä huolta Pcllawaista, kylwäwät »ni.het
turhaan. — Morsiamen pitää ottaa keralleen walmiiksi ommcltuja laka-
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noita ja »valkeita paitoja. Ne pellawan-siemenet, jotka ivaimo tuo muas-
saan miehelään, eiivät kasiva; sentähden pitää hänen lainata kolmelta
naapuri-akalta kourallinen siemeniä, joita sekoitetaan hänen omiinsa, että
nälnät tulisuvat paremmiksi. Schaumburgissa (Veser-joen lähellä) luul-
laan, että pellawaita siten suojellaan maakirpnilta, että puhdas tyttö
wähää ennen auringon nousemista kolme kertaa alastonna käypi pellamas»
koppelin ympäri, lausuen keikkuw»'Ne kiusaajille manaussanoja.

Kun työt pelloilla owat loppuneet ja illat »venyivät pitkiksi, ko»
koontluvat »vaimot ja Paliveluspiiat tupiin kiistaa keträämään. Vstä-
malliset pakinat lämpimän lieden ääressä owat heille korwauksena niistä
waiwoista, jotka pellaivaat oivat tuottaneet heille. „Ketruu°tuwat" oivat
Saksalle omituiset laitokset, jotka owat kartuttaneet iloista yhteiselämää,
hauskaa leikin laskna ja riemua maakansassa; niistä on kauas lewinnyt
inonellaisia satuja ja heimon-tarinoita. Poliisi-säännöillä on niitä, paha
kyllä, koeteltu estää. Totta on, että niissä on kerrottu paljon kummitus-
juttuja, harha-luuloja ja loruja, että joutilaat miehet niissä owat tör-
keästi kohdelleet palivelnspiikoja, waan kaikki tapahtui niissä julkisesti,
eikä salaisuudessa. Jokaista hywääkin asiaa ja laitosta woidnan wäärin
käyttää, waan itse asia ei sentähden ole tykkönään hyljättäwä. Koska
«ketruu-tmvat" owat häwiämäisillääu, »uin kerrottakoon tässä mitä Just.
Moser Mirkkaa niistä:

«Kun piikät talwi-illat oliwat käsissä, käski emäntä ketruil-tnpaan
lapsensa ja piikansa, joitten piti olla puhtaina, siistinä. Siellä »haas-
tettiin" päiwän kaikista tapauksista, kujanmaan ja peltojen asioista sekä
seuraaman Päiwän tehtäwistä. Rihmoja kelatessaan, kertoi emäntä usein
oftettawaisen tahi ilahuttaivan tarinan. Pikkuiset lapset juoksiwat toisesta
syleistä toiseen ja isäntä nautitst järjestyksen, ahkeruuden suloa sill'aikaa,
kuin hänen kätensä kutoiwat »verkkoja tahi linnuupyydyksiä tahi hän opet-
teli lapsiaan, kysellen, arwoituksia esitellen. Toisinaan Viritettiin myöskin
lauluja ja rukit myrrimät silloin basso-ääntä. Ketruu-titivassa ajettiin
yht'aikaa monta en-asiaa".

Useat taika-uskoiset taivat owat myöskin terweellisesti Vaikuttaneet
keträäjien ahkeruuteen. Lauantaina esim. piti olla keträämättä; Viikon
kuluessa piti olla ahkerana, ettei tarVinnut keträtä sunnuntaihin saakka.
Rullan piti olla täynnään laskiaistiistaina; muuten ei tyttö sinä »vuonna
saanut miestä j. n. e. Eräällä talonpoikaisivaimolla oli tapana keträtä
kaiken lauantain yötä, kun kuu paistoi kirkkaasti. Kerran Viskasi kuu
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hänelle kuusi rullaa, läskein, että hän yhdessä tunnissa keträisi ne täyteen.
Waiino keträsi maan yhden rihma-kerroksen jokaiseen rullaan. Kun kuu kello
12 tuli takaisin, oliwat kaikki rullat lattialla. Kuu nosti ne ylös, sanoen:
«Onneksesi keksit tuon keinon, Vaan muista se tästälähin: päiwä on sinun, yö
minun" *). Meidän aikoihin riktoisiwat aiwan harivat keträäjät kuun kieltoa.

Pohjoisessa Schweitzissa kulkee wielä paikoittain se luulo, että ne
langat, joita mustatukkaiset seitsemänmuotiset tytöt owat ketränneet, owat
erinomaisen tehokkaat. Niistä tehdyt paidat ja housut suojelemat luu-
waloa, jäsenten kolotusta ja taika-temppuja ivastaan y. m. s.").

Useassa Saksan seudussa Pannaan siemeneloja kylivön aikana sem-
moiseen säkkiin, johon pilaamaton tyttö on ketrännyt langat; muuten
eiivät kylmetyt elot menesty oikein hywästi. Keski-ajalla luuliwat soti-
laat itsensä olewan turwissa nuolista ja »niekoista, jos Puhdas tyttö oli
ketrännyt langat heidän paitaansa.

Semmoiset luulot kiihoittitvat nuoria tyttöjä keträämään. Kaikki
sellaiset kaskut, jotka nyt owat häwiämäisillään, owat muistelmia kuol-
leilta, rehellisiltä ihmispolwilta, keträäwiltä äideiltä ja tyttäriltä. Kuinka
hartaasti entiset saksalaiset wiljeliwät pellawaitaan, osoittawat Saksan
jumalais-tarut, useat sananlaskut, arwoitukset, puheenparret j. n. e. „Gnsi-
wuodellani kannan sinisiä kukkia, toisella lyödään minua siniseksi ja kol-
mannella kantamat minua kuninkaat sekä ruhtinaat". Näin sanoo pel-
lawas. Rukkipa wirkkaa: «Minä seison kolmella jalalla, kaivelen nel-
jällä, juon öljyä, enkä »vettä; seisoessani olen waiti, käwellessänt huudan".

Saksan kansaan sywälle juurtuneet tawat todistamat wieläkin sen
hartautta pellatvaan Viljelyksessä; ei »nikään Vireä puumuli-teollisuus
moi Saksan maalta karkoittaa tuota kasmia, joka niin oiwallisesti me-
nestyy siellä. Muutamissa Veserin tienoissa walm.stawat tytöt, pella»
waita korjattaissa, tokan pellawaista ja koristawat sitä nauhuffilla. Sitä
kannetaan sitte päiwällispöydän y»»»päri. Niissä Vaakunoissa jakilwi ssä,
joita on kaiivettu ylös Vanhoista Saksan sotilasten haudoista, nähdään
usein kuivattuna naisia knngaspuitten ja loukkujen ääressä. Vielä jotenkin
myöhäisiin aikoihin saakka harjoittiivat korkea-sukuisetkin naiset kutomista
ja keträälnistä. Pellawaat owat sentähden kuivauksina emäntien siivey-
destä ja kestäwäisyydestä.

*) Tapoja ja satuja M-Pfalz'ista; kerännyt Schöniverth.
**) Alppi-satuja; kerännyt Aernaleken.
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Koska maamiehet owat huomanneet, ettei ihmisten tieteet, taidot
ja ponnistukset yksinänsä mahda tuottaa runsasta satoa, kun ei lie armoa
antajista, lupaa luonnon tyttäristä, ja koska joka päimä älytään, että
maata hallitsewat olennot, ~wäet", jotka owat woiinakkaammat, kuin ih-
misten mahti ja luwunlasknt, niin owat ihmiset ikiivanhoista ajoista
saakka uhranneet kaikkien hyivien lahjain suojalle karjainsa sekä pelto-
jensa esikoiset; ylhäältä owat he anoneet siunausta »vainioilleen ja pi-
täneet maan hedelmiä Jumalan lahjoina. Peltomiestä »nuistutetaan
useammin, enemmin Jumalan laupiudesta, kuin käsityöläisiä, taideniekkoja,
kauppamiehiä j« oppineita (siltä se »vähintäkin ihmisistä näyttää). Pelto-
miehen pitää etenkin uskoa Jumalaan; usko tuottaa hänen »meteensä
hilpeyttä ja miehuutta komilla ajoilla ja jännistää käsimarsia, niin ettei
hän uuivu taisteluun Pahoja luonnon moimia ivastaan, jotka tekeivät
hänen pyrintönsä turhiksi.

Peltomiesten latvoista, luuloista ja tarinoista.

XIV

Luonnollista oli, että juuri ne luonnon Voimat ja ilmiöt, jotka
»vaikuttiivat niin mahtawasti ihmisten onneen, tulimat heille näkymiksi
jumalallisen olennon ilmestyksiksi. Aurinko, kuu ja tähdet, jotka antamat
Valoa, lämpöä ja määräämät päiwän, Vuoden ajat; ukkos-ilma ynnä
sen salamat ja raepuuskat, jotka kyllä puhdistawat ja raiti stawat ilmaa,
waan myöskin woiwat turmella laihoa; iso, äyräitten yli tulVaawa Virta,
joka lihoittaa maita mudalla ja heivoinen sekä härkä, jotka owat maan»
Viljelykselle tärkeimmät eläimet, kaikki tulimat jumalien kuiviksi. Osiris,
Egyptiläisten korkein jumala, ei ollut muuta kuin lannoittaman Niilin
olennoittamus; hänen puolisonsa Isis oli Egyptin maa, joka komin ikä»
wö'i puolisoansa, kun hän oli poissa, yhtä komin iloitsi, kun hän oli
läsnä, ja yhtä koivin kamoksui hänen »veljeänsä, Typhonia(— erämaan
myrkyllinen, kuiwaawa tuuli). Isis lahjoitti ensin Vehnää ja otraa — ne
oliwat, niin sanoaksemme, hänen synnyttämät lapsensa awioliitossa Osi-
risin kanssa —; mutta Osiris opetti ihmisiä miljelemään niitä; hän
keksi atran, lapion ja kuokan, »valjasti ensin härän atran eteen ja perusti
lakeja, tapoja, jumalan palwelusta ja kunnallisjärj.stystä, luoden maan-
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Viljelijöille pysyiviä asuinpaikkoja. Osirisin kanssa yhteen liittyi sitte
Vähitellen muitakin jumalia. Auringon haltijana kantoi hän nimen Se-
rapis. Isis oli kuun haltijatar. Apis, Egyptiläisten pyhä härkä, oli
niinikään sen maanwiljelyksen kuwana, jonka Osiris oli pannut alulle.
Siinä »vihityssä härässä oli Osirisin sielu aina Egyptiläisiä läsnä. Py-
hän elukan tuntomerkkeinä oli musta karma, »valkea nelikolkkainen Pilkku
otsassa ja sirpin muotoinen pilkku oikeassa kupeessa. Selässä piti olla
kotkan näköinen Valkea pilkku.

Maata wiljelewäin Hinduein mielestä on lehmä, joka antaa maitoa
ja moita, sangen Pyhä. Sitä ei saa tappaa eikä sen lihaa syödä. Mai-
toa, Voita sekä pyhää „kussa"»heinää uhrataan jumalille. Maanmilje-
lyksen alkuperäisiä jumalia owat Indra, ukkosen ja sateen haltija (Intian
Zeus eli Jupiter) ja salaman kullalle wälkkywä lyöjä ynnä Agni, maal-
linen tuli, joka koristaa kodin lieden, tekee ihmisten ruuat hywäninakui-
siksi, edistää heidän yhteiselämää ja usein myöskin Vihoissaan polttaa
kaikki heidän taivaransa. Niinkuin tuli haihduttaa kiinteät kappaleet il-
maan ja wiepi uhrin hajua taiivaasen, niin Pidetään myöskin Agni ju-
malaa muitten jumalien sanansaattajana, jumalien ja ihmisten »välittä-
jänä, etenkin auringon jumalien, Mithran ja Vnrunnu, käskyläisenä.
Hänelle uhrattiin enimmiten oiwallista woita.

Palaaman auringon kunniaksi »viettäivät Hinduit jaloa uuden »vuo»
den juhlaansa, jota he sanoivat „Pongol"iksi (se mel-kitsee: kiehuu, kihisee).
Jo kuukausi sitä ennen rakennetaan pieni alttari tiilikimestä; sen päälle
mätetään »varhain aamulla lehmän sontaa säännöllisiin kerroksiin jakur-
pitsan kukkia pannaan koristeiksi. Illalla otetaan kaikki pois, waan kui-
wcmutta lehmän sontaa säilytetään; semmoista työtä jatketaan 30 päi-
»vää oikeaan Pongoliin asti. Pyhä Varasto sytytetään silloin tulelle ja
sen päällä keitetään riisiä ja maitoa. Kun maito rupee kiehumaan, huu-
tamat kaikki: «Pongol!" (se kiehuu). Ensin uhrataan jumalille riisiä
sekä maitoa ja sitte syö koko perhekunta, joka auringolta rukoilee siunausta
tulemaksi »vuodeksi. Seuraawana Päiwänä maalataan ja kullataan leh-
mien sarmet; ne saaivat sitte juosta pitkin teitä ja kotona marust.tnan
sill'aikna «pongol"ia. Illalla kannetaan auringon-jumalan kuiva peltojen
yli (se on epäjumala Sangrandi, joka ratsastaa hewoisen selässä jakan-
taa keihään kädessä); sitte tapetaan nelin jaloin juokseiva eläin; siitä
suunnasta, mihinpäin se »viimein on juossut, ennustetaan hywää tahi
pahaa. — Bramini. heittäwät arpaa, saadaksensa tietoa uuden Vuoden
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Kreikkalaisten juma.uusopiu mukaan on Deineter (se merkitsee:
maa-emä) elonwiljelyksen haltijattarena ja maan hedelmällisyyden ruokki-
jana. Kreikan Villit alku-asukkaat, jotka eliwät tammenterhoilla, oppi-
mat häneltä »viljelemään hyödyllisiä wiljan-lajia. Hänen aivioliitossa
Veljensä Zeus ylijumalan kanssa syntyi. Proserpina tytär, jonka Pluto
(maanalan jumala) ryösti haahmujen pimeään olopaikkaan. Murheelli-
sena etsi Demeter armasta tytärtään ympäri koko »naailmna ja kun ei
häntä löytynyt, sytytti äiti suutuksissaan kaksi tulisoittoa Etnan tulesta
ja poltti sitte kaikki maan kaswawat laihot. Viimein sai hän toki
tietoa tyttärensä olopaikasta, ivaati hänet takaisin ja sai Jupiterin aivulla
sen lohdnttawan lupauksen, että Proserpina ivuoden toisen puolen saisi
oleskella maan Päällä. — Viljanjyivä pistetään maan synkkään poween,
haudataan niinkuin kuollut ikään ja mätänee tahi linkoaa, että uusi elämä
syntyisi »vanhan sijaan. Hedelmällinen maa-emä ei kuitenkaan tahdo, että
lapsensa kuolisi, maan nostaa sen auringon paisteen ynnä sateen aivulla
takaisin päiwän waloon, kauniin maan pinnalle ja makuuttaa sille kuole-
mattomuutta, koska tuota menetystä yhäti toistetaan. Ken jyivän liu-
koomista ja uudestaan syntymistä estelee tahi häiritsee, kuolettaa sitä
ja ryöstää siltä kuolemattomuuden. Tästäkin asiasta owat jumalais-
tarut antaneet näppäriä miittauksia. Kun Deineter kuleksi ympäri, Pro-
serpinaa etsien, tuli hän myöskin Gleusis-niiniseen kaupunkiin Ättikan

maakunnassa ja koska Keleos ystäwällisesti osoitti hänelle »vieraanvarai-
suutta, imetti hän hänen »vastasyntynyttä lasta omalla maidollaan ja
pani sitte lapsen yöksi tuleen, puhdistaaksensa sitä kaikesta kuolevaisuu-
desta. Lapsen äiti kaivatti kuitenkin jumalatarta eikä osannut luulla
muuta kuin että lapsi-rukka palaisi; hän riensi siis esiin, waan otz uh-
kauksillaan ja soimauksillaan syynä siihen, että Demeter todellakin antoi
lapsen palaa. Somitukseksi antoi Demeter toki Keleon »vanhimmalle po-
jalle kuolemattomuuden, opetti häntä »viljelemään maata ja lahjoitti hä»
nelle mannut, lohikänneet »valjaissa, eloja täynnänsä. Triptolemus — se
oli pojan nimi — »valmisti myöskin jumalattaren neuwojen mukaan
atran ja matkusti sitte ympäri maata, opettaen ihmisiä käyttämään sitä.
Scythia'ssa tapasi hän pahanilkisen kuninkaan, nimeltä Lyakus, joka ka»

tapauksista ja maidon kiehumistapa juhlan ensipäiwänä on myöskin tär-
keänä enteenä pidetty. Asukkaat käymät Pongol-juhlana toisiansa tai»
somassa, antamat toisillensa lahjoja ja toi»vottaivat toisillensa «hywää
pongolia".



46

dehti hänen taitoansa. Hänet muutti Triptoleinus ketuksi. Wiljan-
zumalattaren kunniaksi perusti Triptoleinus Gleusisin juhlat, joita tuli-
soittojen Valossa Vietettiin useilla salatuilla käytöksillä. Demeterin temp-
peliä mainitussa kaupungissa ja siihen kuulumia salaisuuksia pidettiin
suuressa arwossa ja kunniassa senkin perästä, kun Kreikan mahtaivuus
oli kadonnut. Kuolema ja uudestaan elpymä jywä oli luultaivasti op-
pineitten mielestä sielun kuolemattomuuden kuivauksena.

Romalaiset wiettiwät 8 päiivää Ceres'en juhlia. Siweät rouwat
kantoiwat esiin uhria hänelle, Valkeihin »vaatteisin puettuina ja tulisoitot
käsissä. Katsojat oliwat myöskin »valkeihin Puetut. Maanomistajat toi-
mittimat Vuosittain «Ainbarivalia" eli retkiä, kulkuja peltojen ympäri;
tiine emakko-sika (hedelmällisyyden merkki) mieliin kolme kertaa ympäri
mainioita ja uhrattiin Viimein ynnä maitoa, Viiniä ja hunajaa Ceresille.
Kansa lauloi, tanssi. Kun jaloja kulkuja pantiin toimeen ympäri koko
kaupungin peltoja, teurastettiin sikoja, lampaita ja härkiä jumalattaren
kunniaksi.

Niinkuin Hinduit wiettiwät „Pongol"ia, wiettiwät myöskin Van-

hat german.laiset joulua («juel, jul") palaaman auringon juhlaa. Se
oli »vuoden ensimäinen juhla ja pitempi kuin kaikki muut, sillä sitä kesti
12 »vuorokautta, 25 päiivästä Joulut.— 6 päiwään Tammik. Silloin

teurastettiin ortti (karju) jumalien äidin, Freyan, kunniaksi. Tanssia
laskettiin, keinuja nautittiin ja emännät leipoimat hienoista jauhoista
«auringonkehiä" (— ympyriäisiä rinkeliä, jotka ikäänkuin kuwasiwat au-
rinkoa). Näitä käytettiin jumalille uhriksi ja ystäwille sekä tuttawille
lahjoiksi; niitä syötiin niinkauan kuin juhlaa kesti. Mitä jäi tähteeksi,
ko'ottiin tarkasti ja pienet, murretut palat sekoitettiin eloihin tahi an-
nettiin kyntäwille ihmisille ja heivoisille syötäwäksi, että sato tulisi run-
saaksi. Kristin usko muutti „juel"-juhlan jouluksi, jonka ivanhaa nimi-
tystä Tanskalaiset ja Norjalaiset imeläkin käyttäivät.

Useat Venäläisten taivat uuden »vuoden aikana owat yhteydessä
maanivi.j.lyksen kanssa. Ukrain»"ssa Vietetään Vuoden alkajaisia seuraa-
»billa tawoin: Aikaisin aam»»lla, kun himeä tnlwi-aurinko wielä piilee
terhenessä, kerääntyivät kylän nuoret, 6— 12 Vuotiset pojat, Vänhem-
painsa nimessä toiwottamaan hoivin herralle onnea uudeksi Vuodeksi ja
samalla häntä «heitetään". Jokainen pikku onnentoiivottaja kantaa Vä-
häisen elolla täytetyn pussin tahi, jos semmoista puuttuu, isänsä suuren
kintaan. Samalla kuin herra tulee näkymiin, pujahtawat kaikki kädet
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Wcmhain Germanilaisten jumalat sekä jumalattaret oliwat mel-
kein kaikki jossakussa yhteydessä maanwiljelyksen kanssa. Skandinaivian
kansakunnan ylijumala Vodan (Odin) oli kyllä etenkin sodan ja sota-
onnen hallitsija, rohkeitten rynnäkköin edistäjä, mutta Valhallasta (tai-
waalliselta asuntopaikaltaan) katseli hän kaikkia ihmisten hankkeita, jär-
jesti heidän rauhallisiakin toimia ja siunasi, suosi maan hedelmiä. Vo«
dan'in ja hänen mieli-heivoisensa Sleipner'in Varalle jätettiin Saksassa
wiljakupo pellolle, kun eloja korjattiin; sen lähelle mentiin nöyrästi, pää
paljastettiin ja Vodan'ille lausuttiin rukouksia hyivästä ja runsaasta Vuo-

dentulosta. Vielä lähemmässä yhteydessä maanwiljelyksen kanssa oli
Vodanin poika Donar (Thor) ynnä tämän äiti Hertha (maa). Donar
kuivataan (niinkuin ukkosen jumala Zeus) pitkäpartaiseksi. Hänen hal-
lussa oli salamat ja jymyt ja »vastustamattomalla nuolellaan (Vasarat-
laan) musersi hän koivimmatkin kalliot; sateella möyhensi hän kuiivaa
maata ja hallitsi ylimalkain ilmoja sekä kasivien menestymistä. Vanhat
Preussilaiset, -Litmalaiset ja Lättiläiset 'kutsuiwat jymyn-haltijaa «Perku-
nas" ja Vielä 17 Vuosisadalla kuultiin Virossa tämänkaltaisia rukouksia:
«rakas jymyn-jumala, me uhraamme sinulle härän, jolla on kaksi sarwea,
neljä sorkkaa ja rukoilemme, että suojelisit kyntöämme, kylmöämme, että
olkemme tulisi punertaivaksi kuin »vaski ja Viljamme keltaiseksi kuin kulta.
Aja kaikki mustat, paksut pilwet toisaalle isoille soille, korkeille metsille
ja awaroille erämaille; »vaan anna meille, kyntäjille ja kyliväjille, hedel-
mällisiä aikoja, lauhkeita sateita ! Pyhä jymyn-jumala, tunvaa peltoamme,
että alhaalla on hywää olkea, ylhäällä paksut terät ja hyivät jywät
sisässä!"

pussiin ja herraa Vasten tuiskuaa, rapisee herneitä, otria, Vehnää, toisi-
naan myöskin pähkinöitä; sill'aikaa huutawat pojat suunsa täydeltä:
„ Onnea ja tenveyttä koko uudeksi Vuodeksi! Antakoon Jumala rukiita,
Vehnää ja kaikellaista Viljaa!" Ulkona pihalla odottawat herran talli-
rengit, taluttaen komeasti koristettua mieli-heivoista; heidän jätkiinsä as-
tuu piika ynnä koko kanalauma, jonka etupäässä iso, ylpeilewä kalkkuna-
kukko marssii; sitte tulee lammaspaimen, joka punaisesta nauhasta taluttaa
muhkeaa, hienowillaista pässiä ja Vihomiimeisenä astuu lehmäinpai-
men, tuoden esiin paraan härän ja somimman lehmän — kaikki käyden
juhlakulkua.

Hertha, maa-emä, pelto- ja metsäriistan antaja, asui somassa, tam-
mia kaswawassa saaressa (luultawasti Rugen'i.sa). Semnonit jn Lon-
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gobardit läksiivät joka wuosi kewäillä Herthan pyhään saloon »vieitämään
juhlaa; jumalatar Vedettiin juhlaivauuuissa salon ympäri.

Gaue eli Gade rouiva oli myöskin maanwiljelyksen haltija ja
Priegnitz'issä kutsutaan »vieläkin sitä iviljakupoa, joka jätetään pelloille,
vergoden-deel-stnch (Gade°ronVa»i°osakupo). — Holle rouwa matkaan-
saattaa lunta siten että hän pudistaa muodettaan, niin että »valkeita höy-
heniä tuiskuaa. Hän kulkee wuosittain ympäri maata ja tuottaa hedel-
mällisyyttä. Niinkuin Vodan ajaa hän myöskin toisinaan suhahtamissa
»vaunuissa. — Niistä ajoista, kun gennani.aiset palweliwat luonnon
woilnia ja haltijoita, on monta muistoa ja puheenpartta säilynyt mei-
dän aikoihin asti.

Kun kristinusko lewisi Saksan pakanallisiin »näihin, täytyi »van-
hain julnalain Väistyä; missä ne wielä jäiivät kansan »nieliin, »nuuttui-
»vat ne hymistä olennoista pahoiksi, ilkeiksi haltijoiksi Entisiä «rouwia"
ja jumalia pyydettiin tyytymään mähempään. Holle, sateen emä, joka
tvarjeli pellaivaan »viljelystä ja »viljamaita, muuttui pelto-aaiveeffi eli
wilja-kou'oksi, jolla oli Vaalean keltainen huntu ja rautarinta; hän ryösti
ne lapset, jotka tohtiivat mennä loitolle Pelloille kilkkiä hakemaan.

Thor'in ynnä hänen pappiensa tahi ivelhoivaimojen kademielisyys
luultiin syyksi siihen, että kaswawassa laihossa oli kapeita polkuja (joita
jänikset luultawasti oliwat polkeneet), että tulo Vastoin arwelnita huo-
mattiin huonoksi ja että ruoste äkisti mustensi ja pitasi terät. Siten
rumettiin puhumaan elonleikkaajista (bilmesschneider) ja sen mnkaisia luu-
loja liikkuu »vieläkin useissa Saksan tienoissa. Voigtlandissa taitawat
muutainat talonpojat luulla itsensäkin « bilmesschneider"iksi. Juhannus-
aikana (toisinaan myöskin Vapunpäiivän aikana) menewät he ennen au-
ringon nousua ulos pellolle, köyttäivät pieniä sirppiä suuriin ivarpaisinsa
ja käwelewät sitte pellon sarkojen halki, leikaten olkia poikki. Heillä on
päässä pieniä kolmikolkkaisia hattuja, ivaan heidän täytyy tarkasti kaivattaa,
ettei kukaan terivehdi heitä, sillä siinä tapauksessa on heidän kuolemansa tu-
lossa. Eloista niiltä pelloilta, joita he niinikään owat niittäneet, tulee puoli
heidän omaksi, sillä kun omistaja puipi elojaan, lentää puoli pois; kuka
tiesi mihin! Falkensteinissa <Hlä-Pfalz'issa) ja Tirschenreutissa luullaan,
että hitto itse tahi ivähintäkin jokn hänen kantapoikansa on «bilmes-
schneider"inä. Hän ratsastaa pukilla ja hänellä on sarwet päässä. Tuo
pukki on kenties, muisto-jäännöksenä Thorin palmelllksesta, sillä Thorille
oliwat pukit ja »vuohet pyhitetyt. Koska entiset hywää suoivat, laihoja
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siunaawat jumalat owat muuttuneet pahanilkisiksi, niin täytyy myöskin
kristityn kansan koetella suojelus-keinoja. Laihoon asetettiin sentähden
palmun oksia tahi pyhitettyjä kekäleitä, jotka muka poistiwat pahoja
henkiä. Nihkiivettä kaadettiin myöskin pellolle ja pyhitettyjä kuulia am-
muttiin pellon yli. Pakanallisuuden aikakaudella (kertoo Grimm) kantoi
kansa »vaatetettuja Pyhiä kuivia Vainioitten yli, että nämä. tulisimat he»
delmällisemmiksi. Katholisuskolaisten juhlaku.'ut owat luultaiva.ti ase-
tetut tuommoisten pakanallisten kulkujen sijaan. Katholilaiset astuiwat
juhlakulkua wiljllwainioitten yli, kristillisellä siunauksella ivoittaaksensa
pakanallisuuden synkkää »valtaa.

Kun kerroimme Alppien taloustoimista, mainittiin kuinka juma-
lattomat paimenet saiwat kowan rangaistuksen (kansan saduissa) ja ko-
konainen alppi joutui autioksi Tuho perii sen maaniviljelijänkin joka
ha.weksii leipää. Schleswigissä ja Holsteinissa kertoo maakansa seu-
raaman kaskun:

Lapsuudesta muistan wielä selwästi, etteiwät »vanhempani koskaan
leikanneet palaakaan uudesta kannikasta, ennenkuin Veitsen lappeella oli-
wat siunausmerkiksi tehneet ristin sen alapuolelle; leipäpalaa, joka oli
pudonnut lattialle, ei saatu tallata eikä heitellä. Mummoni sanoi aina
«siunattu leipä" silloinkin, kun hän »valitti sen kowuutta tahi kalliutta.
Se tapahtui protestantillisissa tienoissa Magdeburgin lähellä. — Hispa»
nialainen kunnioittaa leipää niin hartaasti, että hän, kun pala on pu-
donnut lattialle, kohtaa raappaa sen ylös jn suutelee sitä kolme kertaa,
sanoen: «Jumala siunatkoon meitä!" Mä-Pfnlzissa »varotaan myöskin
kowin, ettei leipää putoaisi lattialle. Jos semmoista sattuu, niin ote-
.taan sitä sangen warowaisesti ylös, sillä siellä luullaan, että jokaisen »vii-
meisellä tuomiopäimällä pitää kyyhkysen haahmussa noukkia, koota kaikki
ne leipäpalat, jotka hän eläissään on hukannut. Psalzissa tehdään kolme
ristimerkkiä, ennenkuin leipää aloitetaan ja ensimmäinen kasa (wiipale)

«Schackenburgin maatilalla on alawa niitty. Eräs tyttö toi kau-
pungista leipää äidilleen. Mutta paluumatkalla tuli hän »vesilätäkölle
ja koska hänellä oli koreat »vaatteet sekä uudet kengät, ja koska hän ei
tahtonut kiertää noro-niityn ohitse, niin pani hän leiivät lätäkköön ja
astui niitä myöten, päästäkseen kulmin jaloin mastaiselle puolelle. Lei-
mat eilvät kannattaneet; ne uppoiwat näkymättömiin, kun mäkeä riensi
awuksi. Tyttö »vajosi eitä ehtinyt sanoa muuta, kuin »varoittaa kaikkia'
ylpeydestä ja leiivän polkemisesta".
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pannaan poikkipuolin kannikalle, niin että risti siten syntyy. Bayerin
sämpylän sekä Schwabenin ruisleiwän yläpuolessa on kaksi sywää uur»
rosta ristikkäin. Että leiwän muodolla alkuperäisesti on uskonnollinen
merkitys, oleinme jo nähneet silloin, kun puhuimme joulurinkeleistä. Vielä
tänään käytetään useilla seuduilla (esiin. Thuringenissä) uuden »vuoden
rinkeliä ja uuden »vuoden kehiä, joita lahjoitetaan lapsille hywää tuotta-
mina antimina. Kun talon emäntä hapattaa taikinaa, ristielee hän sitä
kolme kertaa.

Osoittaakseen Herralle kiitollisuuttaan runsaasta sadosta, uhrasi Is»
raelin kansa esikois-lyhteen Passah»juhlana ja esikois-leimän helluntaina;
jokaisen yksityisen maanwiljelijän piti myöskin kaikista maansa tuotteista
pyhittää esikko Herralle, ennenkuin hän naulitsimitään Varoistaan. Eloista,
hedelmistä ja »viinistä uhrattiin esikot ja papit söiivät niitä.

Salnanlnukaisia tapoja oli ivanhan ajan Kreikkalaisilla jaRoina-
laisilla. He eiwät ylimalkain »naistelleet mitään, joka ei ollut pyhitetty
jollekulle jumalalle; rukous- ja kiitosuhrit toimitettiin sillä taivoin, että
eläimiä teurastettiin, lenvoksia ja hedelmiä uhrattiin ja »viiniä, öljyä, Hu-
uajaa, maitoa sekä mettä kaadettiin maahan jumalien kunniaksi. Leikkuu»
juhla Vietettiin siten, että koko kansa uhrasi antimiaan. Homeros kertoo
Iliadissa (IX, 535 ja seur.), cttä Oeneus, Kalydonin kaupungin kunin»
gas, leikkuu-uhria toimittai.saan, oli unhottanut Arte»nis'ta (Diana'a),
joka sentähden lähetti metsäsian häivittämään kuninkaan peltoja. — Vii-
sas Numa ueuivoi Romalaisille, että uhraisimat maahedelmiä ja suolalla
sekoitettuja jauhoja jmnalille, rukoillen näiltä turmaa maanivi.jelykselle.
Kun Romulus perusti Roman kaupungin, määräsi hän jo peltopappeja,
joille hän pyhäksi »virkamerkiksi antoi »valkealla »lauhalla yhteen sidotun
tähkäkruunun. «Tämä — sanoo Plinins — oli Nomalaisten ensim-
»näinen kruunu".

Koska kristikunta alkoi wiettää kirkollisen kiitosjuhlan »vuoden tu-
losta, antoi se leikkuulle yleivämmän, uskonnollisen merkityksen. Mutta
paitsi sitä on kansojen latvoissa säilynyt monta omituista juhlallisen ilon
osoitusta. Lippe-Schaulnburgissa (esimerkiksi) Vietetään leikkuujuhlia ai-
ivan omituisella taivalla. Niitä rattaita, joilla eloja kuletetaan, kaunis»
t _taan kukilla sekä nauhuksilla; kuusi heivoista on edessä; ne oivat myös-
kin koristetut. Rattailla istuu karjapiika, leikkuunjumalattareksi puettuna
ja kaksi muuta palmeluspiikaa hänen Vieressä. Pystyisen kepin päässä
kantaa hän ison, raskaan olkiseppeleen, johon on sidottu paljon punaisia
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ja sinisiä, hauskasti liehuwic» nauhoja. Tuolla seppeleellä istuu kullattu
kukko, kaksi kauratähkää nokassa (se on Valppauden kuivaus). Sen alla
on toisinaan kullattuja munia — hedelmällisyyden merkkejä. Karjapiian
edessä seisoo soittoniekkoja ja hänen takana renkiä, punaisilla nauhoilla
koristetut heinähangot ja harawat käsissä. Pehtori ratsastaa rattaitten
edellä ja hänen edellä juoksee soma poika, kengät ja Valkeat sukat jaloissa
ja »alkea mekko päällänsä; kalwoimilla ja lanteitten kohdassa on hänet»
läkin punaisia nauhuksia Hän läiskyttää alinomaa pitkää, lyhytwartista

ruoskaansa. Koko tuo matkue lähtee puolenpäiwän aikana Pellolle; kaikki
työntekijät, jotka oliwat leikkuussa osallisina, yhtyivät retkeen ja wiilnei-
set lyhteet ajetaan kotiin. Kun tullaan kartanolle, menee karjapiika sep»
peleineen herran ka»nmariin, jonne pehtori ja emännöitsijäkin saapumat.
Karjapiika lausuu runoinitalle soivitetun puheen, jonka loputtua herra
kiittää kaikkia heidän uutteruudestaan; sitte astuu hän perheineen, Vie-
raineen juhlasaliin. Siellä rippuu laen keskeltä edellisen leikkuun sep«
pele, jonka »vanhin renki nyt ottaa alas; uusi pannaan sijaan ja sen
alle kerääntyy koko seura piiriin, Virittäen Virren: „Nyt kaikin kiittä-
käät Te Herraa iloisesti!" Sitte rupee isäntä sekä rouwa wuoroittain
tanssimaan alamaistensa kanssa. Heidän jälkiin seuraa pehtori ja sisä»
piika; sitte saamat »nuut pyöriä oman mielensä mukaan ja wirwoittaa
itsensä oluella, Viinalla ja paisteilla. Kaiken yötä kestää tanssimista ja
aamulla hurrataan kartanon omistajan kunniaksi.

Elojen puimiseen on yhdistynyt monta omituista ja naurettawaa»
kin tapaa sekä satua. — Hywä kyllä, jos joku on niin wäkewä, ettei
kukaan woi wetää hänelle wertoja, mutta hän ei saa ylpeillä siitä. Useasta
riihenpuijasta sanotaan: «hänen »vertaiseksi ei pirukaan woi pyrkiä", mutta
kerran rupesi pahalainen kuskaamaan semmoisen puijan kanssa. Möl-
lenhofin saduissa Schleswigistä ja Holsteinista kerrotaan, että Eider-
stade'ssa on soma talonpoikaistalo, jonka tiloilla myöskin löytyy suuri
lato; sen owen kupeessa on kahden riihen tappajan kuwat. Suuremman
alle on kirjoitettu: «Minä olen mies, joka taidan puida"; wähäisemmän
alle: «Minä taidan myöskin puida, »vaan se työ ei maksa waiwojani".
Tuossa mainitussa kylässä oli niin iso ja Voimakas mies, ettei kukaan
muu jaksanut kilpailla hänen kanssaan. Kaikki hänen kumppaninsa kuo-
liwat liiallisiin waiwoihin. Viimein hän ei saanut ketään puimatoive-
rikseen; kun hän sitte kerran tuli torille uutta kumppania hakemaan,
Vastattiin hänelle: „ sinun kanssa ei itse pirukaan woi puida". Kun
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hän toisen kerran saapui torille, tuli pieni musta mies häntä »vastaan
ja kysyi: «oletko sinä se mies, joka taitaa puida?" Iso mies myönsi.
Pikku mies sanoi: «Taidanhan minäkin puida, »vaan se työ ei maksa
waiwojani. Tahdotko toki kerran koetella minun kanssa ja ottaa minut
tomeriksesi?" Iso ivastasi: «Minulla on ennen ollut muita kumppania;
heidät olen pilnnnnut kuolijaksi, »vaan sinä näytät todellakin siltä, kuin
taitaisit puida; tule siis keralleni". «Ei hätää", »vastasi pikku mies,
«miilun täytyy ensin tuoda ivarstani". Iso cnweli, että se »vaan oli
»väliteitä ja koukkuja, mutta pikkuinen »väitteli jyrkästi, että hän ivält-
tämättömästi tcmvitsi omaa »varstaansa. «Minä lähetän renkini non-
tamaan", sanoi iso. «Hänen täytyy sitte n.ennä rattailla", ivastasi pikku
mies; «kantaa sitä hän ei jaksaa". Iso nauroi, ivaan lähetti toki rat-
tailla tuomaan sitä- Kuu renki tuli takaisin, huomattiin, että »varsta
kokonaan oli raudasta. Ennenkuin puiminen alkoi, käski pikku mies
emäntää korjaamaan pannut ja lautaset uunilta pois, mutta emäntä
»vaan naurahti. Jo ensi-lyömällä, jonka pikku »nies löi rautaisella
marstallaan, mnlskahtnvat kaikki talon kapineet maahan. Iso pelästyi,
mutta hän ei tahtonut antautua, ivaan pui yhtä tahtia kuin toinen»
kili. Pikku mies alkoi puida yhä liukkaammin, kunnes iso kuolleena kaa-
tui lattialle.

Joulu»», Loppiaisen ja Kynttilän päiwän aikana päättäwät Grem-
heimin ja Offingenin riihen tappajat (Tchivabenissa) salaa, että joku
heidän kumppanistaan, joka on typerä ja tuhina, pantaisiin kantamaan
hunsivottia. He sitoivat kaksi keppiä ristiksi, taärnuät niitten ympäri
olkia ja muodostamat siten noin 2 jalkaa pitkän ihmiskuwan; toiseen
käteen pannaan sille marsia, toiseen hanko. Tätä kuivaa sanoivat he
hunsivotitsi; muutainissa kylissä .nyös puima-akaksi. Kun riihen tappa-
jien työ on loppumaisillaan, herkeemät kaikki »nuut yht'aikaa puimasta,
niin että »näärätty yksinänsä mäikyttää lattiaa. Kaikki purskahtamat nau-
ruun ja huudahtawat hänelle: «sinun pitää kantaa hunslvottia". Hän
hiipii silloin naapurin luuivalle, jossa Pamillaan puidaan, heittää huns-
»uotin lumvan oivesta sisään ja pyrkii niin sukkelaa, kuin suinkin mah-
dollista, pois. Mutta se onnistuu hyivin hanvoin; hänet saadaan kiini;
hänen kätensä sekä mainittu kuiva sidotaan yhteen hänen selän taaksi;
hänen naamaa mustataan ja takaperin täytyy hänen sitte ratsastaa »van-

halla liikkaawalla tahi sokealla heivoisella. Nilkalleen kuljetaan kylän
läwitse hurraten, nauraen. Jos hänellä sattuu olemaan rahoja muassa,
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menewät hänen kumppaninsa ratsastuksen jälkeen rawintolaan, jossa hä-
nen täytyy suorittaa mitä suihin sujahtaa*).

Bayerissa on se päiwä juhlapäiwä, jona Viimeinen lyhde* on ta-
pettu; kaikkein täytyy auttaa puimistyössä, sillä nyt «kohtalo" määrä-
tään. Se renki tahi piika, joka paiskaa Viimeisen lyönnin Viimeiselle
lyhteelle, saapi kohtalon osakseen. Tuon lyhteen olet sidotaan yhteen ja
kohtalon alaisen täytyy sitte kulettac» se lähimmäiselle naapurille, joka
ivielä on täydessä työssä luuivassaan. Jos naapurin kanssa ollaan rii-
dassa, sidotaan lyhteesen raskas kiivi, jota lyhteineen heitetään miesten
päätä »vasten tahi köytetään lyhteesen joku rienauskirje. Naapuri, joka
samalla päimällä lopettaa puimistaan, on toki Varoillaan ja hänen wa»
kensä kawattaa tarkasti, tuleeko „mitä kohtaloa". Jos renki tahi piika
saadaan kiinni, menetellään samalla tarvoin, kuin Offingenissakin; ai-
noasti se on eroituksena, että leikki raaemmilta bayerilaisilta usein päät-
tyy Verisesti; ennen oli loppu usein se, että joku lyötiin kuolijaksi. Il»
lalla tarjotaan leiwoksia, ruokaa, olutta ja »viinaa ja jos paasto ei wielä
ole loppunut, pannaan wähäiset tanssitkin liikkeelle. Se, jonka osaksi
kohtalo on Puuttunut, saapi omituisen, 2 jalkaa lemeän kohtalokakun,
jonka päälle taikinasta on tehty sallimuksen jnmalatar; hänen ympärille
pikkuisia »varstoilla »varustettuja miehiä; siihen Pannaan myöskin »vähäisiä
palawia waksifynttilöitä. Mutta päiwän narri ei saa rauhassa iloita
uudesta lahjastaan. Kohta knn iohtalokakku suurella laudalla on kan»
nettu sisään, alkaivat kaikki kantajat ja puijat huutaa, ikäänkuin emakko-
sikaa iväättäisiivät (kutsuisiivat); Viimein nykäistään onnetonta sekä ne-
nästä että korivista. Tämä hauska tapa kantaa nimen: „»varstan kor-
jaaminen"**).

Ranskan maakansassa on myöskin säilynyt monta omituista tapaa.
Maine'n maakunnassa Vietetään „kupo-juhlaa" kohta kun puimisaika on
loppunut. Kun puijat omat lewittäneet Viimeisen ahdoksen, asetta»vat he
ladon Perään kukilla ja nauhoilla koristetun lyhteen, jonka he sitoivat
paaluun siten, ettei nuoria näy. Luuwan lattialle leivitetyt lyhteet sall-
ivat olla kotivan aikaa; kylän asukkaat kokoontuwat ja lähtewät sitte kar-
tanon herraswäell. tahi (jos herrasiväki on poissa) »vuokraajalle, jolta
pyytämät apua yhden lyhteen hajottamiseen. Kartanon omistaja tahi

*1 Bayerin satuja sekä tapoja Fr. Panzerilta (Munchen 1855).
**) Leoprechtingin kuwaelmat Lechrain'ista (Bayerissa).
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»vuokraaja suostuu pyyntöön ja koettaa monta kertaa perheineen päästää
kiinni sidotun lyhteen irti, kunnes salatut nuorat leikataan poikki; tuo
wii»nei»_en lyhde nostetaan sitte ylös ja kannetaan riemusaatolla muitten
parmeen, jolloin lauletaan laulu seuraamaa sisällystä: «Juhannus on
mennyt ja leikkuu-aika on kulunut; nyt alkamat kaikki pojat reippaasti
puida; puikaamme, jyskyttäkäämme iloisilla »nielin".

Kaksi miestä käy kupo-kulkuen edellä, mastoilla luoden, lennättäen
pölyä, siten muka la'aistakseen tietä. Vuokraaja ynnä hänen reumansa
kantaivat taivallisesti lyhteen juhlallisen näköisinä ja heidän lapsensa hei-
luttawat käsissään tähkäwihkoja. Jos perheen tuttaivia tahi ystäwiä on
tullut sinne käymään, antamat nuoret neidot heille pe.tokukka-tukkuja,
jywiä täydellä tinawadilla; sitte tuodaan esiin seppelöittyjä kantotuoleja
ja heidät kannetaan (heidän Vastahakoisuudesta huolimatta) luuwaan.
Taitawin kylwäjä, jolla on täytetty Viskuri kainalossa, heittelee Vähän
wäliä jywiä ilmaan; hän astuu jälempänä ja hänen rinnalla käy puijia,
jotka häilyttäwät warstojaan. Kun kupo päästetään, lauaistaan »nuu»
tamia pyssyjä — semmoisia ilon osoituksia ei koskaan saa puuttua Rans-
kan talonpoikien juhlilta. Vähäiselle siistille Valkealla liinalla peitetylle
pöydälle tuodaan sitte puhtaimmista Vehnäjauhoista leiivottu leipä, suuri
»voipala ja muutamia wiiniputelia, niin että jokainen »voi ottaa »vähäi-
sen mirivoitusta; sitte päättywät puimispuuhat.

Ala-Normandiassa on tattari enimmin miljelty; sitä syödään mur»
kinaksi, päiwälliseksi ja illalliseksi, ikäänkuin turkin ivehnää (maissia) muu»
tamissa Italian tienoissa. Tattarin puiminen päättyy rattoisiin pitoihin,
joihin kutsutaan paljon ystäwiä ja tuttuja. Ennenkuin »viimeinen sitoma
puidaan, pannaan emäntä seisomaan luuwan lattian keskelle; puijat aset»
tuwat piiriin ja käwelewät hänen ympäri yhtä tahtia iskein warstojaan
lattiaa Vasten. Sill'aikaa pyytää jokainen, mitä hän mieluisimmin ha-
lu ia seuraamiin kemuihin, mikä wäkewää hedelmäviiniä, mikä hywin
paistetulta kylkipaisteja, mikä kananpaistia, mikä hanhenpaistia, »nikä
mitäkin, waan kaikki muistawat paitsi noita herkkuja pyytää tattarista
tehtyjä pannukakkuja, sillä ne owat pitojen perustus ja pohja. Viimeiset
puilnistyöt omat kohta lopetetut; luuwa sitte puhdistetaan ja muuttuu
ruoka- sekä tanssisaliksi.

Edellisissä kertoelmissa olemme ainoasti muutamilla wiiwoilla osoit-
taneet kuinka maanwiljelijän työ kuwastuu hänen »nielenlaatuun ja ajatus»
muotoonsa. Maanwiljelys on aina Pysymä todellisen hurskauden ja siivey»
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den wanhinna perustuksena, mutta yllämainitut tawat ja sadutkatoowat
katoomistaan sen »valon edestä, jonka luonnontieteet owat Virittäneet ja
joka tunkee päiiväläisenkin halpaan hökkeliin. Järki kukistaa tunteita ja
nämät peräytymät sille alalle, joka on niille määrätty. Kuta enemmän
elämä muuttuu käytännölliseksi, sitä kuimemmaksi tulee se myöskin; kun
»nassinoita pannaan kylmämään, kyntämään ja satoa korjaamaan, häwiää
kaikki runollisuus niiltä työn-aloilta. Se on Jumalan säännön mukaan,

joka määrää ihmisten aikaa ja aikakausia yhtä tarkoin kuin Vuoden ai»
koja. Käsiwarstan tahdinmukaiset lyönnit, jotka **/_,, ja "/y tahtia
kaikuivat niin tuttawasti luuwasta hiljaiseen kylään, Väistyivät puima»
koneitten Vähemmin hauskan narisemisen edeltä — mutta juuri nnot
koneet mapauttaivat monta kättä, jotka nyt »voiivat toimia muualla, sekä
sisässä että ulkona. Talonpoika saapi Viimein tietää, että halla möy»
hentää maata särkemällä Vasarallaan ja että ilman hape sekä auringon
säde rapistuttamat kotvaa kallion. Hän oppii pitämään ukon ennen pe-
lättyjä nuolia niinä sähköllifinä kipinöinä, jotka tuottamat ihmisille ter-
meyttä ja »vainioille hedelmällisyyttä, Mutta luonnon Voimien tunte-
minen mahivistaa myöskin luottamuksen ainoaan Jumalaan, joka on mu»
kaivasti järjestänyt kaikki eikä jakele antimiaan oikullisesi!, waan ikuisen
järjestyksen mukaan. Talonpoika ei enää hylkää sattumuksen maltaan,
leikataanko elot 14 päiwää ennen niitten kypsymistä Vai juuri kypsymis»
aikana, koska hän tietää, että 14 päiwää ennen täydellistä kypsymistä
on paras leikkuu-aika. Olet owat silloin raskaammat, jywien kuoret
ohuimmat ja itse jyivä turpeimmillaan, mutta jos hän wielä antaa kyp»
syinisen edistyä, kaswaa jyivän ympäri paksumpaa peitettä, niin että sna»
daan enemmän listimiä ja »vähemmän jauhoja. Koska talonpoika tietää
syyt Viljan nokeen ja rnosteesen, rupee hän järkewämmin ja »viisaammin
toimittamaan peltojen Viljelystä. Noki, torajyivät ja ruoste owat lois»
sieniä, jotka ilmanwaiheilla ilmestyivät .asweihin Huonosta tahi Pi-
laantuneesta wehnäjywästä ka.ivanut, heikko wehnäkorsi ei siinä tapauk-
sessa jaksa ummistaa akanoita jymän ympärille, niin että tähkä tulee
epätasaiseksi ja pörröiseksi. Vettä kerääntyy sitte niitten »väliin ja kun
lämmin enenee, alkawat kaswin tärkeimmät osat mädätä. Sentähden ka»
ristelemat Ranskan talonpojat aamulla Varhain Pitkällä nuoralla kasteen
Viljasta. Paraat keinot ruostetta Vastaan owat toki aina hywä siemen
ja hyivä maa, sillä kuta ivoimakkaammat Viljankorret owat, sitä parem»
min woiwat ne »vastustaa lois-sienien kaswawista. Siementä on myöskin
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useassa paikassa pesty ja se keino on sangen hyötyisä. Mutta ennenkuin
tieteellisesti simistyneet maanwiljelijät rupesiwat koettelemaan semmoisia,
oliwat talonpojat »vaistomaisesti aaivistaneet asian oikeaa laitaa. Muu-
tamissa tienoissa sekoitettiin eloihin tuhkaa, jota Pyhän messun aikana
oli poltettu uunissa j. n. e. Jos kaikkia manhoja tapoja ja käytöksiä
tarkemmin tutkittaisiin, niin keksittäisiin Paitsi uskonnollisia ja siweydellisiä
perustuksia, »nyöskiu useita luonnontieteellisiä; sentähden ei pidä ylpeästi
halweksia kansan Vanhoja tapoja ja käytöksiä.

XV

Puumuli, joka on kentiesi tärkein kaikista kauppatawaroista ja
werhoo useimpain ihmisten ruumiit, saadaan Malwa-sukuun kuulumista
kaslveista, joitten tieteellinen nimitys on FO^-Min. Tästä puumuli-
pensaasta on tarkoin eroitettawa puumulipuu (Lombltx), joka kaswaa
Itä- sekä Länsi-Intiassa ja jonka siemenkotelot myöskin sisältämät puu-
mu.ia; »nutta se on niin lyhytmillaista, että sitä maan käytetään matras»
seikst ja karkeiksi »vaatteiksi.

Puutnulipensaiia on monta erilasia ja toisintoa; merkillisimmäi
owat seuraamat: (^OBB. arboi-sum, puunkaltainen, moniwuotinen pensas,
kukat punaiset; 6. llsi-daee-nm, yksiivuotinen, 3—4 jalkaa korkea kasivi,
kukat keltaiset; 6. dll,rdaäonBS Länsi-Intiassa, kolmiwuotinen; _l. i»irBn-
wm, monimuotinen, noin 20 jalkaa korkea pensas Brasiliassa; _l. rsli-
ssioBnm jonka keltaisesta »villasta oikeat nantki(nanking)-kankaat kudotaan;
luultaivasti on tämä wiimeinen kaswi myöskin antanut ainetta muinois-
kansojen byssus«waatteisin.

Puumuli wanhassa ja uudessa maanosassa.

Puumulipensaan lehdet owat leweät, eni»nmiten wiisi-liuskaiset;
keltainen tahi punainen terä on Viisilehtin.n; »verho on kaksikertainen;
lukuisat heteet omat — niinkuin Malwa-lajeilla ylimalkain — yhteen
kasivaneet. Hedelmät kaswawat koteloiksi, jotka oivat yhtä suuret kuin
kyyhkysen munat M joissa siemenet — niinkuin paju-kasweillakin — owat
kätketyt pehmeihin Villalankoihin; nämät tulemat nakyiviin, kun siemen»
kotelot owat kypsyneet ja halkeewat. Tawalltsesti owat nämät kuidut
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Valkeat, mutta muutamilla lajeilla likaisen »valkeat tahi keltaisetkin. Sii-
hen aikaan, kun kotelot aukeewat, on sade Vahingollinen pehmeälle puu-
mulille. Puumulikaswit saadaaan haaroittelemaan ja siis myöskin useam-
pia kukkia kantamaan siten, että »varret sormilla taitetaan, kun oivat liian
korkealle nousemaisillansa. Koska uusia kukkia yhä edelleen puhkeaa, »vaikka
edelliset jo o»vat muuttuneet hedelmäkoteloiksi, niin näyttää puumuli-
»vainio sangen miellyttäwältä; tumman-wiheriäin, leweäliuska.st.n lehtien
»väliltä paistaa Vaaleita kukkia ja lumiwalkeita siementen Verhoiltua.

Puumulikaswit owat lewinneet sangen laajalle alalle, »vielä a»va»
rammalle, kuin pellawaat. Koko molempain kääntöpiirien Malinen »vyö-
hyke ja paitsi sitä lauhkean ilmanalan läheiset seudut aina 40 - 45 poh-
joiselle sekä eteläiselle l.weysasteelle saakka owat puumuli-kaswille mukaivat.
Se rakastaa tuimaa, hiekkaista tahi kiwikkoa maanalaa, jonka kuitenkin
täytyy olla »viljeltynä ja jotenkin altisna sateelle. Puumulia kaswaa
Itä-Intiassa, Japanissa. Kiinassa, Persiassa, Vähässä Asiassa, Syriassa,
Palestinassa, Kypros-saaressa, Egyptissä, Afrikan ranteilla ja keskessä,
Kreikassa sekä Kreikan saarissa, Siciliassa, Apuliassa, Calabriassa, Mal»
tassa, Hispanian eteläisillä sekä itäisillä rannoilla ja Krimin saarennolla
45 pohjoisella leveysasteellakin, koska pohjoiseminat korkeat wuoret siinä
suojeleivat kylmistä tuitlista. Uudessa maanosassa »viljellään puumulia
Brasiliassa, Englannin Guiana'ssa, Cayenne'ssa, Uudessa Granadansa,
Venezuelansa, Peru'ssa ja Uruguayssa, Länsi-Intian saarissa, Ihdysmal-
tojen eteläisissä maakunnissa (Louisiana, Arkansas, Mississippi, Tenessee,
Alabama, Florida, Georgia, Gtelä»Garolina), Mexikossa, Texasissa ja
California'ssa. Sen Viljelys on »nyöskin lewinnyt Isle de Francen ja
Bourbonin saariin, PhilipPineihin ja Australiaan, niin että se jo Vyönä
ulottuu maalipallon ympäri.

Ikiwanha kuin Hinduien ' siwistys on puumulin Viljelys Itä-
Intiassa. Kiinaan leivisi se werrattawasti myöhään, Vasta I2:nnella
Vuosisadalla j. Kr. s.; sitä ennen tehtiin siellä Vaatteita silkki-kankaista
ja turkiksista. Hinduit pitäwät sitä Vastoin Vieläkin melkein pelkkiä
puumulimaatteita. Heidän notkeat, taitamat kätensä tekewät puumulista
mitä hienoimpia kankaita, läikkywiä kuin silkki, sileitä kuin pergamentti
(nahkapaperi), kemeitä ja kuula.oita kuin hä»nähäkin »verkot ja samalla
mahivat, kuin palttinat. Me käytämme ftuwuksemme willaisia, karwaisia
aineita ja höyheniäkin; Kimalaiset silkkiä sekä turkiksia, waan Hinduit
ainoastaan puumulimaatteita. Jokaisen Hindostanin asukkaan Varalle
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luetaan »vuosittain 2*/^ naulaa puumulikangasta, mutta iväenluku nousee
siellä noin 170 miljonaan.

Se on tietty asia, että puumulia kauan aikaa ennen Kristuksen
syntymää »viljeltiin Gthiopia'ssa, Egyptissä, Arapiassa ja Persian lahden
rantamailla. Niilin laaksossa, joka etenkin kaswaa pellawasta, jäiwät
puumuli ja puumulikangas ylellistawaroiksi; niitä käytettiin ainoastaan
korulvaatteisin. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 41 luwussa (42 w.) sa-
notaan esim.: Ia Farao otti sormuksen kädestänsä ja Pani sen Joosefin
käteen ja puetti hänen kalleisin llinawaatteisin (walkeaan silkkiin) j. n. e.
Niihin loistotapetteihin, jotka koristiwat tabernaklia, fäytettiill myöskin
byssus-ainetta; «tee pyhä maja kymmenestä »vaatteesta (tapetista), wal»
koisista kerratuista lunalaugoista, sinisistä, purpuraisista ja tulipunaisista
Villoista" (2 Moos. 26: 1) ja ylilmnäisen Papin ahdas hame sekä hiippa
oliwat samasta ivaatelajista (2 Moos. 28: 39) Romalainen Plinius
kertoo 19:ssä kirjassa (luonnonhistoriaansa): «Vlä-Ggyptissä, Arapian
»vastakohdalla, kaswaa pensas, nimeltä gossypion eli xylon, jonkatähden
»nyöskin siitä »valmistettua »vaatetta sanotaan xyliniseksi *). Se on wä»
häinen ja kantaa hedelmän, joka on pähkinän kaltainen ja jossa, löytyy
Villatukkunen; tätä keträtään niinknin taivallista Villaakin. Valkeampia
ja pehmeämpiä kankaita ei saa inistään, jonkatähden Egyptin papit »nie-
luisimmin pukeutuivat semmoisiin". Mutta Herodotos (2: 37) kertoo
että Egyptin papit ainoastaan pitiwät liinawaatteita ja ivanhojen his»
torioitsijain kirjoissa tapaamme muutenkin usein liina- ja puumnlikan»
kaita mainittuina sekaisin; niinpähän pipliassakin liina- ja puumnlikan-
kaitten nimitykset schesch, buz, bad, pischthah, rikmah ja khor. Se ei ole-
kaan kummallista, sillä kankaat oivat niin monta erilasia ja hienoutta,
että outo meidänkin aikoina tuskin woi kohta eroittaa niitä toisistaan.

Missä sotaretket ja löytömatkat asetti»vat maailman näkymiin uusia
maita ja siwistys oloja, sieltä taivattiin »nyöskin puumulia ja puumuli-
kankaita. Vanhan ajan ihmiset kummastuiivat, kun jalo Aleksanteri In»
tiassa oli nähnyt puun, joka kasivoi puumulia; Ferdinand Cortez häm-
mästyi niinikään, kun häu, Mexikoa »valloittaessaan, siellä näki mitä hie»
noimpia, puumulista kudottuja, waatteita sekä »vaippoja. Hän lähetti

*) Suomeksi: puuwaate. Suomenkielinen sana puumuli on iväännetty
ruotsin sanasta «bomull" (ja saksankielen sanasta Baumwol.e ****- p»»uwilla).
Romanilaiset ja Englannin kielet owat lainanneet »vastaaman nimityksen ara»
pialaisilta s,Koton" eli «Khotn").



59

niitä ynnä muita eriskummallisia kapineita herralleen, keisari Kaarle wii»
dennelle. Columbus löysi jo puumulia Länsi-Intian saaristossa sekä
Etelä-Amerikan mantereella. Pizarro ja Almagro kertoiivat sen käytän-
nöstä Inkasten luona Perussa. Kaffrit (Etelä-Afrikassa) pitiwät myös»
kin puumulimaatteita, kun Portugalilaiset (w. 1516) oppiwat heitä tun»
tema_tn.

Se on wähän wäkiwallantapaista, että ihminen ryöstää eläimiltä
Villat. Puu tahi pensas awaa sitä Vastoin itse hedelmä-kotelonsa ja
tarjoo ystäwällisesti willa-warojaan eikä tämä aine »vaadi niin »vaikeaa
työtä, liottamista, lihtaamista j. n. e., kuin hamput ja Pellawaat, ennen-
knin niitä woi keträtä. Puumuliin takeltuneet öljyiset siemenet pitää
ruokkia pois, etteimät särkyessään tahraisi »valkeaa puumuli-ainetta ja itse
puumulia pitää lemittää ja möyhentää; sitte on se walmis keträttäwäksi.
Kun Mungo Park tnnki Afrikan sydänmaihin, näki hän kuinka naiset
walmistiwat puumulin keträttäwäksi siten, että lewittiwät sitä kiwelle tahi
laudalle ja sitte rautawalssilla poistuvat siemenet. Vinterbottemin ker-
tomuksen mukaan oliwat Senegambian ja Guinean neekerit kauan käyt-
täneet puumulia, waikk'eiwät paljon hoitaneet puumulipensaita. He ket-
räsiwät puumulia oinituisella rukilla, jota he kierfiivät suurella näkin-
kengällä tahi puisella iveiivillä sill'aikaa kuin langat juoksilvat toisen kä-
den peukalon ja etusormen Välitse. Sangen taitawasti saiwat he toi»
meen hienoja, tasaisia keträämiä.

Neekeri-miehet toimittawllt kutomisen. Heidän pienet, muutolliset
kangaspuunsa omat niin kaidat, että niissä ainoastaan woi kutoa 4—6
tuumaa leweät kankaat. Vaikka heidän koneensa owat halwat, niin owat
heidän teoksensa toki hienot. Tohtori H. Barth kiittää etenkin Gandon
puumulinauhojen hienoutta. Bambarrassa näki hän kahden kämmenen
lewyisiä puumulinauhoja täytettämän maan taivallisimpina rahoina ja
ja Agadesin torilla »naksettiin puumulikankailla. Angolan eräässä maa-
kunnassa (Cazango) suorittamat Vapaat asukkaat hallitukselle Veronsa
1,200 puumulikankaalla, joista jokainen kappale on 6 jalkaa pitkä, 3
jalkaa leweä. Indigo'lla Painetaan Sudan'issa oikein oiwallisesti; sekä
puhdasta puumulia että sinisiä ja siniiviiruisia puumulikankaita tuodaan
hedelmällisestä Sudanista Afrikan pohjoisiin maihin.

Afrikan kankaitten yksinkertaisuus, koristamattomuu. on Varsinkin
tuntuwa, jos niitä »verrataan Itä-maitten monenlaisten ja loistamien
puumulikangasten kanssa. Jos tarkasti laskettaisiin lukua kaikista niistä
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erilaisista kankaista, jotka puumulinmiljelyksen pääpesästä, Intiasta,.owat
lewinneet läheisiin naapurimaihin, etenkin Persiaan ja joita, wnositnhan-
sien kuluessa, on tehty kaikissa Itämaissa, niin osoittaisi sumina noin
124 erilasia (siihen luettuina silkin ja puumulin sekoitukset). Paitsi hie-

noa, löyhywää musliinia, »valkoista perkaisin Caromandelin ranteelta
ja Masulipatnamin punaisia kankaita löytyy niin monta ivälilajia ja
toisintoa, että Hinduin herkkätuntoiset näpit ja Itämaan kauppiaan har-
jaantunut silmä yksinänsä woiwat paikalla eroittaa lajit toisistaan. Har-
jaantuneen Hinduin käsi keträä niin hienoa rihmaa, että neljä semmoista
on yhteen punottama, ennenkuin saadaan niin paksu rihma, kuin meidän
massinaiinme iekemät hienoimmat rihmat.

Intian kankurit »voiwllt asettaa yksinkertaiset kangaspuunsa Vaikka
mihin, puun juureenkin. Kaksi »valssia (telaa) lepää neljällä maahan
isketyllä »vaajalla; lointen Väliin on pantu kaksi keppiä, jotka ylhäällä
kahdella nyörillä owat sidotut siihen Puuhun, minkä Varjossa kanknri
työskentelee; alaspäin menee kaksi nyöriä kankurin isoihin »varpaisin; siten
woi hän hajoittaa lointen eri rihmat toisistaan ja pistää kuteet mällin.
Joka erilasiin käytetään erilaatuisia puumuli-aineita, jotka hyivin menes-
tyivät mikä missäkin tienoossa. Hohtawa Valkea Väri saadaan toimeen
omituisilla pesemisillä ja peittaamisilla, jotka muuttumattomana perintönä
owat kulkeneet ivnosisadalia ivuostsadalle. Ihmeteltäiviä oivat maisemilla,
eläimillä ja kukilla koristetun sitsin heleät, kauniit Värit — ja nämät
Värit oivat toki taivallisesti lasten maalaamia; Hindnin siwellin ei ole
tehty hienoista karmoista (sillä paineitten äikeä happo söisi niitä kohta),
waan se on hoikka, teroitettu bambu-ruoko, jonka yläpäähän on kiinnitetty
puumulitukku; tätä kastetaan aina määrättyyn Mariin. Kun tahdotaan,
että iväriä juoksisi ruo'on alapäähän, likistetään kosteaa puumulitukkua.
Persiassa, jossa tärkeää märjäysainetta — kraftpia — sangen wukawasti
saadaan kerätyksi, on karttunien painaminen joutunut aiivan oiwalliselle
kannalle. Buckingham kuwaelee erästä Orfahin painoa näin: «Miehiä
ja poikia on pitkänä riivinä erään huoneen yläsalissa. He istuwat lat-
tialla, »Natalien, jalan korkuisten jakkujen edessä; jokaisen jakun toisella
puolella on kattila ivanneen. Waseminassa kädessä on heillä »vaateharjan
näköinen ja snuruinenpuupala, jonka alapuoleen kuosi on uurrettu. Puupala
kastetaan paineesen ja pannaan sitte »vaatteelle. Painaja lyöpi sitte ker-
ran oikealla kulakallaan puupalaa, niin että paine tarkoin pystyy. Mutta
koska tätä menetystä täytyy kertoa kankaan joka 4—6 neliötuumalle, niin
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Itämaalaiset omat olleet meidän opettajamme kutomisessa ja pai»
namisessa. Heillä oli tuhatmuotinen kokemus ja käsityöläisilleen maksoi-
»vat he »vähemmin päi»värahaa, kuin europalaiset — työpalkat omat In-
tiassa ja Kiinassa olleet »vaan *-/,,, Englannin palkoista —; hindueilla
on paitsi sitä puumuliwarat waliniina omassa »naassaan, mutta sittekin
on Europan teollisuus tässäkin seikassa temmannut woiton Intian teol-
lisuudelta. Englanti lähetti jo iv. 1832 Intiaan ja Kiinaan puumuli-
kaukaita, joitten armo summassa nousi I '/.^ miljonaau puntaan. W. 1836
lähetti Englanti Itä-Intiaan puumulitaivaroita, jotka yhteeusä maksoi-
wat 2,582,000 puntaa ja Kiina wastaanotti samana »vuonna 10 mil-
jonaa kyynärää ivalkeaa puumulikangasta, 2*/.^ miljonaa kyynärää ivär-
jättyä puumulikangasta ja 3 miljonaa naulaa lankoja.

kulkee työ jotenkin hitaasti. Europankin tehtaissa matkittiin kuitenkin
kauan kyllä tuota »nenetystapaa, kunnes englantilaiset keksimät malssipai»
non, joka tarkoittaa puiset »vormut Europan mantereeltakin.

Portugalilaiset oliwat ensimmäiset Europan kauppamiehet, jotka toi-
ivat puumulikaukaita meidän maanosaan. Taidokkaat Hollantilaiset mat-
kimat kohta sitä teollisuutta ja sitte seurasiwat saksalaiset heidän jät-
kiinsä; Sachsenin Plauenissa perustettiin ensin karttuuni-tehtaita. Eng»
lanti.aiset oliwat »viimeiset, mutta heidän älykkyytensä huomasi näppä-
rästi puumnlitcollisuud... suurta merkitystä ja tärkeyttä; heidän keino-
lias neronsa keksi kohta massinoita, koneita, joiden kanssa ahkerimman
kankurin ja taitaivimman keträäjän kädet eiivät enää mahtaneet kilpailla.
Richard Arkivright laittoi lv. 1775 puumulimassiuansa, jota heivois-
ivoimilla pantiin liikkeelle. Mutta samana ivuonna teki James Watt
höyrykoneensa sopiwaksi, hyödylliseksi teollisuudelle ja sen perästä ruivet-
tiin pitämään Ison Britannian äärettömiä kuvihiiloksia sen tärkeimpinä
maanalaisina aarteina, joita kohta läpättiin näkymiin; se maa tuli »va-
leen maailman mainioimmaksi seuduksi, Ketruutoneen keksijä, köyhä parran-
ajaja R. Arkivright otti patentin (yksinoikeuskirjan) keksinnöstään ja keräsi
tvähäu ajan kuluessa V^ milj. puntaa. Hän kuoli »v. 1792 Crum-
fordissa ruhtinaallisesti koristetussa kartanossaan.

Mainitut keksinnöt Englannissa tuottuvat puumulille woiton pel-
lawaitten yli; Saksan ennen aiivan mahtawalle liinateollisuudelle, joka
oli »väestön kymmenennen osan elatuskeinona, annettiin kuolinhaaivoja.
Paitsi sitä tapahtui suuria muutoksia koko yhteiskunnallisessa elämässä,
kun koneet teinpasuvat ivallan käsityöltä. Ketruukoneella keträä nyt yksi
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ainoa ihminen päiwässä yhtä paljon, kuin Intialainen koko Vuodessa
rukillaan; kahdessa päiwässä Valaistaan nyt myöskin kankaita, joitten
walkaifemiseen ennen tarwittiin 6—B kuukautta. Lancashire'n kreiwi»
kunnassa kudotaan joka wuosi niin paljon puumulilankoja kalingoksi
(«kallikä"), ettei 20 miljonaa keträäjää rukilla saisi sen Vertaa tehneeksi;
keträäjien luku, joka ennen ketruukoneen käytäntöä Englannissa nousi
50,000 henkeen, on kuitenkin nyt en/nnyt niin mahdottomasti, että heitä
on _l/.., miljonaa. Uudemmissa ketruupyörissä («mules") on I,ooo—-
1,100 kierutinta ja ketruutehtaita 10,000 kieruttimella löytyy jotenkin

paljon Englannissa, Schweitzissa, Saksassa sekä Pohjoi.-Amerikan yhdys-
walloissa. Nyky-ajan jumalatar, Teollisuus, »viettää jaloimmat Voitto-
juhlansa noissa seitsemän»kert«isissa palatseissa, joitten saleissa kokonaiset
pataljonat mukaivasti woisiwat ekseerata; niissä toimittawat koneet puu»
mulin puhdistamista, kampaamista jn keträämistä sekä lankojen kertaa-
mista, sowittamista rullille ja kelaamista; toisissa jättiläissaleissa loikkii
sadoittain kangaspuita, joita höyry myöskin panee Vaikuttamaan. Rauta
ja kiivihiilet, kaasu ja höyry owat siinä yhdessä ihmisen nöyrimpinä pal-
welijoina; hänen käsi solmee waan katkenneet rihmat yhteen, käskee ko»
neet pysähtymään tahi alkamaan työtänsä ja määrää luonnon ivoimille
kaikki tehtäivät. Kuinka ihmeellisen suureksi Englannin puulnuliteollisuus
on kasmanut, näkyy seuraaivista nnmeroista:

W. 1750 tuotiin Englantiin ainoastaan 3 milj. naulaa puumulia;
w. 1775 ainoastaan 5 milj.; V. 1820 noin 152 milj.; V. 1833 300
milj. ja w. 1856 1,014 '/y milj. Ei missään muussa maassa ole sem»
moista tawarapaitkaa kuin Liwerpoolin kaupunki, johon tuodaan --/c, kai»
kesta Englannissa käytetystä puumulista; eikä missään muualla ole
semlnoista teollisuuden pääpaikkaa kuin Manchester, jonka ympärillä
(12 engl. peninkulman alalla) on 280 kaupunkia ja kylää, jotka kaikki
owat jossakussa yhteydessä puumuliteollisuuden kanssa. Puulnulitawarat
tuottawat nykyjään 30 prosenttia kaikkien Englannin wiemätawarain
arwosta.

Englantilaista wäsymättömyyttä ja jäykkyyttä tarwittiinkin nosta-
»naan puumuliteollisuutta tuoinmoiseen kukoistukseen; joka wuosi paran»
nettiin koneita; aikaa, hiiliä ja »voimia säästettiin yhä tarkemmin, niin
että puulnulitawarat alinomaa huokenuvat, maikka ruoka-ainettein hinnat
yhä nousiivat. W. 1833 oli esimerkiksi kalinko 4 wertaa huokeampi
kuin w. 1814.
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Sata »vuotta aikaisemmin ei kukaan olisi »voinut aawistaakaan,
että ikuvanha tawaratulwa ajettaisiin takaisin lahteisinsä päin; semmoista
tapahtui toki nyt. Itämaat eiwät enää olleet puumuliteollisuuden joh-
tajia, maan heidän täytyi tärsiä Englantilaisten etewyyttä. Mutta toi»
saalla nähtiin samaan aikaan seikkoja, joita Englantilaiset eiwät olleet
arwanneet. Heidän siirtomaansa Pohjois-Amerikassa oliwat taistellen
»voittaneet itselleen »vapauden emämaan yliwallasta; Englanti hankki it-
selleen korwausta Itä-Intiasta. Näytti siltä, kuin suuren Itä-Intian,
puumulin oikean kotimaan, »varat kyllä riittäifnvät Englannin teollis-
tarpeisin. Mutta kohta huomattiin, että puumulin kulettaminen maata
myöten sydänmaista satamoihin teki sen paljoa kalliimmaksi; Itä-Intian
puulnuli ei myöskään ollut niin sopiwa koneille, kuin Amerikan puumuli,
jonka kuidut olilvat pitemmät. Puumulin Viljelys karttui joutuisaa
Vhdys»valloissa ja kaupan »vaiheet Vaikuttuvat siis sen, että Englanti
joutni uuden maailman ivaikutuksen alaiseksi, niinkuin Itämaat lvuoros»
taan oliwat Englannin »vaikutuksen alaisina.

Niistä 1,400 miljonasta puumuli naulasta*), jotka koko maan»
pallo ivuosittain tuottaa, on 1,000 »nilj. Nhdyswaltojen kaswnttamia ja
m. 1855 tuli näistä nauloista 681,629,424 Englantiin! Samana
wuonna lähetti Itä-Intia Englantiin ainoastaan 145,179,216 naulaa.
Menneellä »vuosisadalla ei suinkaan tätäkään olisi woitu aawistaa, sillä
w. 1747 lähetettiin ensikerralla 7 säkillistä puumulia Charlestoivnista
Europaan ja »v. 1784 71 säkillistä. W. 1785 tuotiin ensikerta Gos»
sypium arboreumin siemeniä Bahama-saarista Sawannahin seutuihin;
sen lajin kuidut oliwat sangen pitkät ja sitä kutsuttiin Sea-I.land»
Cottoniksi. Sen kyl»väminen ja »viljelys onnistui ouvallisesti Etelä-
Carolinan ja Georgian lähellä olewissa saarissa. Tämän puumuli lajin
ala on kuitenkin niin »vähäinen, että sitä tuskin on '/, astetta Ameri-
kan itäisellä rannalla (32" 10'-42" 40' pohj. lem.). Sillä ahtaalla
alalla kaswawat puumulin kuidut oikein pitkiksi ja wahwoitsi. Myöhem-
min owat kniteykin samallaiset koetukset hywin onnistuneet Floridan saa-
rennon sisämaissakin. Hiukan laajemmalle on Goss. herba.eum'in wil»
jelys le»vinnyt; sen piirikunta ulottuu Ahdysivaltojen eteläisilnmästä päästä
35 leweysasteelle saakka Atlantin rannalla ja 37 asteella Mississipin

*) De Bo»ve'n mukaan tuottaa Itä»lntia 185 milj. naulaa*, mutlt Astan*
maat !>0 milj.; Brasilia :w mi!j ; Etelä-Amerika (paitsi Brasilia) ja Mexiko
.5 milj.; Länsi«lntia 8 milj.; Egypti 25 milj.; muut Afrikan maat 3_ milj.
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W. 1840 tuotti Amerikan puumuNniviljelys 790,479,275 naulaa
ja w. 1850 987,637,200 naulaa. Näin runsasta satoa ei suinkaan
olisi saatu, jos ei Vhdysivaltojen eteläisissä osissa olisi ollnt miljouittain
mustia orjia, sillä puulnuli-wainioitten kylwäminen ja ruokkiminen ivaa»

tiwat sangen paljon työtä, koska ohdakkeita ynnä muuta rikkaruohoa
nousee puumu.ikaswien sekaan. Sama Englanti, joka »vastustaa mustien
orjuutta sekä orjakauppaa, nojaa toki suurimman osan rikkauttaan ja
mireimmän kauppansa sekä teollisuutensa ja »nerenkulkunsa mustien rauk»
kojen hartioille. Englantilaiset koettamat kukistaa orjakauppaa, mutta
Limerpoolin ja Manchesterin tärkeys on suureksi osaksi seuraus orjien
työstä. Tama Ne»v°Nork, joka niin ankarasti saarnaa ja toimii orja»
tvllltioiia »vastaan, painuisi kohta mähäpätöisemmäksi kauppa-kaupungiksi,
jos ei puumulipakkoja niin summalta »vietäisi sen kaupungin kautta.

ympärillä olewi.sa Valtioissa. Texas-nimisessä Valtiossa owat ylaiset
tasamaat niin kuuvat, ettei vuumulien pohjoisraja siinä nouse niin etäälle
pohjaan päin, kuin liittokunnan muissa »valtioissa. Mexikon pohjoisissa
osissa on puulnulin »viljelys sitä »vastoin hylvälla kannalla jokien laak-
soissa sekä yläis-tasangoilla, missä sateen paljous on melkein yhtä runsas
kuin Ahdyswaltioissakin. Tierras calientes *) oivat siellä yksinänsä sopi-
mattomat puumulille, koska niillä sataa lopen paljon kesällä.

Kun ylpeä Englantilainen miettii näitä seikkoja, nulostuu hänen
»nielensä ; yhtä kiihkeästi, kuin hän ennen tahtoi nostaa puumulitehtaänsu
eteivimlniksi koko maan päällä, yhtä kiihkeästi pyrkii hän nyt Vapaaksi
Amerikan »vaikutuksista ja koettaa omissa siirtomaissaan kaswattaa ketruu-
ja kangas-tehtailleen tarpeellisia raaka-aineita. Msi neekeri on Amerikassa

kolme mertaa kalliimpi herralleen, kuin yksi Hinduilainen päiwä.äinen
Intiassa. Eiköhän siis Itä-Intiankin maasta nousisi puumulia, joka
hymyyden puolesta olisi Amerikan puumulin »vertainen, jos waan huo»
lelliseminin hoidettaisiin puumuli-pensaita? Jos rautateitä rakennettaisiin
ja höyrylailvoja pantaisiin kulkemaan pitkin jokia, alenisi myöskin Puu-
mulin hinta ja Manchester pääsisi yhteyteen Berarin (Dekanin paraan
puumulitienoon) kanssa. Manchesterissa onkin yhtiö syntynyt, joka aikoo
perata Godaivery-jokea niin että sitä myöten »voisi kulkea. Tämän joen
alaan kuuluu 5,800 neliöpeninkullnaa.

*) Amerikan kuumissa osissa eroitetactn toisistaan .i*ln.e korkeus-astcl»
maa: li.rra trig, (kylmin, korkein), lierra templeäa (lauhkea, keskimmäinen)
ja 'lieri***, o^lients (alhaisin astelma, joka wiettää merelle asti).
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Englantilaiset owat myöskin luoneet silmänsä Afrikaan. Barthm
ja Livingstone'n uusimpia tutkimuksia ja matkoja tiedusteltiin niin ute-
liaasti siitäkin syystä, että tahdottiin tietää, oliwatko maat ja kansat
siellä sopimat jalommalle pimmulinmiljelykselle ja menisikö siellä Eng-
lannin teollisuuden tuotteita hywästi kaupaksi. Eräässä kirjeessä Vuo-

delta 1857 (14 p. Maalisk.) ilmoitti Englannin konsuli Campbell La-
gos nimisestä paikasta (Benin'in lahdella), «ettei Afrikan sisämaissa, 16
pohjoisesta leiveyspykälästä päiwäntasaajalle saakka, ollut yhtäkään kansa-
kuntaa, joka ei Viljellyt puumulikasivia ja pukeutunut omatekoisiin puu-
muliivaatteisin. Useat kansat, jotka asuiwat ainoasti 200 engl. penin-
kulmaa ranteelta, eiwät koskaan olleet nähneet Manchesterin ja Glas-
gow'in »nainioita kankaita. Englannin teollisuuden tuotteita pidettiin,
käytettiiin (juhlaivaatteiksi), ainoastaan niissä tienoissa, joilta orjakauppaa
niin paljon kuin mahdollista oli häwitetty ja Paiisi sitä myöskin niissä
maissa, jotka oliwat purjehdukselle kelpaawien Senegalin, Gambian,
Dscheban ja Nunezin jokien lähistöissä. Sierra Leonen rantamaat oli»
ivat myöskin otolliset Englannin kaupalle. Mutta ainoastaan moniaita
hienompia kankaita kulkee Sego'on, jossa mohrilaiset kauppamiehet, Bam-
baras ja likeisten maitten korkea-arivoisemmat miehet ostamat niitä,
mutta niitä painetaan siellä kohta indigo-sinillä. Nigerin joen molem-
milla Puolin olemissa maissa miljellään jo Paljon puumulia ja kaikista
mainituista kohdista ivoisiivat Europan laiivat tuoda puumnlia samalla
kuin sen edestä tarjoisimat niitten paikkojen asukkaille teollisuutensa tuot-
teita. Campbell ehdoitteli, että hallitsijoille tarjottaisiin isompia koneita
puumulin puhdistamista Marten. Neekerit, jotka sangen Vähäisen mak-
sun edestä woiwat ostaa laajoja alueita wiljamaiksi, owat siinä suhtein
paremlnassa tilassa kuin Hinduit, ett'eiwät kuulu minkään Zemindarin
alle, joka kiskoisi heiltä suurempaa osaa maan kaswusta".

Tässä emme tahdo lausua ariveluita siitä, kuinka tärkeäksi Austra-
lia Voisi kohota wirenn puumulinwilje.yksen kautta; mitä edellä olemme
sanoneet, osoittaa jo kylläksi, ette» mikään muu aine niin paljon kuin
puumuli Pane kokonaisia laiwa stoja liikkeelle, yhdistä kaukaisimpia maita
toistensa kanssa, tuota rahoja, elatusta usealle miljonalle ihmisiä, Vai-
kuta yhtä syivälle kansain yhteiskunnallisiin oloihin ja määrää mahta-
wilnpain kansain »valtiollisia ivehkeitä.
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Rauta ei ole kalliin, maan tärkein kaikista metalleista; raaemmat-
kin kansat oivat Vaistomaisesi»' älynneet ja käsittäneet sen suurta arivoa

kohta kun sitä oppuvat tunteinaan ja suvistyneet kansat owat ikiwan-
hoista ajoista alkaen innokkaasti sitä hakeneet, työskennelleet. Mutta
»vuosituhansia kului, ennenkuin opittiin eroittnmann rautaa muista alkeis-
aineista, joihin se malmisuonissa on yhdistynyt. Länsimaitten kansojen
(eikä Itämaalaisten) on onnistunut suurimmissa määrin esiintuoda tätä
maan yleisimpää metallia ja tehdä sitä someliaaksi kaikkiin elämän tarpeisiu.

Nauta idässä ja lännessä.
XVI

Koska Vaskea Paljoa helpommin moi sulattaa sekä muodostaa ja
sitä löytyi puhtaana luonnossa, niin käytettiin Vanhimpina aikoina prons-
sia (Vasken ja tinan sekoitusta) usein raudan sijassa. Pronssista (eikä
raudasta) Valmisteltiin aseita, »niekkoja, astioita ja kaikellaisia huone-
kaluja. Israelitain tabernaklissa oliwat wekarat ja naulat pronssista,
sillä semmoisiksi kapineiksi olisi rauta ollut liian kallis. Rautaa ivoitiin
saada ainoastaan hajanaisista meteorien kappaleista (joissa se on ihan
selwänä) ja maanpinnan lähellä olemista, helposti tuntumista rautamal-
meista. Että jo hywin aikaisin osattiin sulattaa rautaa malmeista, näkyy
semlnoisista piplian kohdista, kuin Mooseksen 5 kirjan 4: 20, »nissä
Egyptiä iverrataan rautapätsiin, jonka hiiluksesta Herra oli pelastanut
kansansa. Wiidennen Moos. kirjan 28: 48 kutsutaan uhkaaivaa orjuutta
«rautaiseksi ikeeksi" ja seminoiset »vertaukset todistamat, että rauta oli

tunnettu. Muista piplian kohdista huomataan, että Israelitat jo sali-
gen aikaisin käyttävät rautaisia kirweitä puitten ja kiivien weistämiseen;
rautaisia sahoja, ketjuja ja kahleita mainitaan »nyöskin. Tuomarein kir-
jan 4: 12, 13 mainitaan Sisseran yhdeksän sataa rautaista sotawaunua
ja 5 Moos. 3: 11 sanotaan, että Basanin jättiläis-kuiiinkaalla Ogilla
oli rautainen ivuode. Se oli kenties, paasaltista, joka sisältää 20 pro»
senttiä rautaa ja on yleisin kiwilaji muutamissa seuduissa Jordanin itä-
puolella (nykyisessä Hau.an'issa). Sieltä on (Burckhardt'in kertomukseu
mukaan) löydetty paasaltti-owia ja muiuoisjäännöksissä löytyy ruumis
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arkkuja samasta kimenlajista. Russegger'»»» tutkimukset owat osoittaneet,
että Sinain saarennossa, Palestinassa ja Libanonissa on paljon rauta-
malmeja. Libanonin tienoissa on »vieläkin woittoa antawia rautakai-
»voffill. Tyrolilaiset toiivat rautaa Hispaniasta ja Arapiasta; tätä ar»
ivoisaa luo»»nontuotetta kuletettiin arwattawasti Egyptiinkin muilta »nailta,
kosk'ei sitä siellä ollut ja poltto-aineita Puuttui, niin ettei rautateollisuus
siellä Voinut päästä kukostumaan. Mannasti ei ivielä tiedetä, rakennet-
tiinko isot pyramidit ja temppelit, loivasta graniitista hakatut obeliskit
ja taidokkaasti tehdyt weisto- ja korko-kuivaukset ilman rauta-kapineita,
wai taidettiinko tehdä kapineita »vaskesta ja pronssista niin koivin, että
melkein metimät »vertoja teräkselle.

Foiuikialaiset leivittävät taitoansa raudan takomisessa Välimeren
saariin sekä Kreikkaan. Tietty on, että Kreikkalaiset asettiivat ensimmäi-
sen seppänsä Olympon jumalien parmeen; sen «»»voiseksi hänen ammat-
tinsa katsottiin. Etenkin kalliina pitiivät he sitä rantaa, jota tuotiin
chalybien maalta (Ponton rannoilta). Nuot raudasta rikkaat laaksot
Mustan meren ranteilla oliwat luultaivasti senaikuisen rautateollisuuden
keskuksena; sulatus-uunia nähtiin siellä »vielä Strabo'nkin aitoina ja w.
1837 käwi W. Hamilton katsomassa niitten tienoitten seppiä. Sieltä
leivisi rautateollisuus Armenian ylänköön ja Grzerumiin, »nisiä mainion
hymiä teoksia »vieläkin »viedään Persiaan ja Turkinmaalle. Mainitut
cha ly bes taisiwat juuri olla ensimmäiset, jotka kelmollisesta rautamal-
mista tekiwät terästä (sillä on kreikan ja latinan kielissä nimi chalybs).

Sitä mainion kowaa, hienoa ja kimpeää terästä, josta tamaskitut
sapelinsäilät taottiin, »valmistettiin kauan aikaa Damasko'ssa; tämä kau-
punki pysyikin kauan sapelikanpan pääkohtana, kunnes Timur (Ta»nerlan)
walloitusretkillään saapui Syriaan; silloin muutti hän miekanhuolittajat
Samartandiin (Keski-Asian Pariisiin). Oikeat tamaskitut säilät owat
siis »vähintäkin 450 »vuoden »vanhat; niitä on wielä saatawana Itä-
maissa, »uutta aiman korkeihin hintoihin. Ennenkuin rautasepät oppi-
mat jalostamaan rautaa teräkseksi, mahtoiivat he paljon työskennellä,
puuhata kuonaraudan korjaamisessa, parantamisessa. Kun Ktesias (nuo-
remman Kyyröu ja sittemmin Artaxerxes Mnemonin henkilääkäri) Per-
sian historiassa kertoo, että hän Persian kuninkaalta Artaxerxeeltä sai
Intian teräksestä tehdyn miekan, joka (hänen »väittelyn mukaan) oli yhtä
hyivä knin Damaskon säilät — niin »voimme tästä yhdestä seikasta
päättää, että takomistaito Intiassa oli oiwalliseen kuntoon ehtinyt. Per-
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sialaiset ynnä Romalaiset ostiivat jo wanhimpina aikoina Intian erin»
omaisen hyiväksi kiitettyä rantaa ja Intian terästä («wuz") pidetään
»vielä tänäänkin mitä koivimpana ja parasna. Europan luonnontieteitten
täytyi edistyä kauan aikaa ja koetuksia jatkettiin monta aikakautta, ennen-
kuin Gnglaniilaiset jalon luonnontutkijan Faraday'n neuivon mukaan op-
pimat wallnistamaan yhtä hywää terästä kuin Intialaisetkin. Aikanaan
kuuluisa merirosivo Angria sanoi Englannin miekoista, että niillä hy-
»västi kyllä woi wiiltää woita. Intian wuz-nimisestä teräksestä tehdään
talttoja, Milloja, sahoja, ivähälsiä laiiskoja säiliä j. m. s. kaluja, jotka
omat »uin kowia, että niillä leikataan lasia, kiiveä ja rautaa. Jos
isompia säiliä malmistetaan, niln keitetään tuota terästä taivallisen rau-
dan sekaan.

Todennäköistä on, että raudan takominen leivisi Hindostaniin sen
kaukasolaisen kansakunnan kanssa, joka Iranin (Persian) ylängöltä siirtyi
Intiaan ja ensin asettui asuinaan ylä-Indvn Varrelle. Nuot arialaiset,
joilla oli Valkea iho ja pitkät soleivat »vartalot, kohosiivat kohta matala-
kasmuisten, tummempain alku-asukasten herroiksi. He oliwat siwisty-
neemmät ja taidokkaat. Heidän kalliot.mppelinsä, joka puoleksi m» maan-
alainen ja on hakattu kotvaan »vuoreen, ei suinkaan ivalmisiunut ilman
koivasta metallista tehtyjä kapineita. Uuden ajan kielitutkinnot owat
osoittaneet, että mustalaiset kuulumat sanskrit-heimoon. He omat laiskat
ja huolimattomat muissa töissä, mutta oiivalliset Pajassa; se ei siis ole
kummallista, että sepät Siebenburgenin mustalaisten käsityöläisistä omat
lukuisimlnat. Ne »viikatteet, jotka tehdään lakobsdorfisfa, owat Paraat
koko maassa ja niitten tekijät harjoittamat ivireää myyntiä, mutta mus-
talaiset toimittamat muitakin monenlaisia takeita joutuisaan ja kunnolli-
sesti. He tekemät seppien ammattikunnalle niin suurta haittaa, että muut
sepät iv. 1853 antoiivat Siebenburgenin kauppa- ja käsityö-hallitukselle
ivalituskirjeen — mutta silloinen hallitus hylkäsi semmoiset maliinkset
kuulumattomiin.

Ken kerran on nähnyt mustalaisen takoman hewoisen kenkää, tietää
kuinka yksinkertaiset noitten itämaalaisten »varustukset ja kapineet owat
ja kuinka liukkaasti he sittekin toimittamat tehtainansa. Intian sepän
paja on sangen alkuperäistä laatua; hänen alaisimena on kiwi, jonka
ääressä mestari työskentelee, istuen jalat ristissä allansa; hänen apulai-
sensa elivyttää stll'aikaa ivalkeaa kahdella möhkeästi kyhätyllä palkeella;
tuli on »viritetty latiskan kiiven juureen, joka on pantu pystyyn maahan.
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Hiiliin sekoitetaan riifinjyivisiä karisseita akanoita ja tuppeloita, jotka
»uin kartuttaivat tulen »voimaa, että työ sujuu '/^ »vertaa sukkelammin,
kuin jos pelkkiä hiiliä waan käytettäisiin.

Himalayan eteläisellä rinteellä, Nonkrim-laaksossa, löysi tohtori
Hooker erään ikiwanhan raudan-huuhtamon, joka muisiutiaa mieleeinme
Aristoteleen kertomusta, kuinka chalybit (joista ennen on mainittu) kerä-
siwät rautaa jokiensa hiekasta. Tuo matkustama Englantilainen sanoo:
«Ilman maiheet ja wedentulwat owat epäilemättä paljon maikuttaneet
Nonkrim-laakson sywempäin kohtien muodostumiseen. Vmpyriäisiä gra-
nuti-lohkareita on 200 jalkaa korkeana kunnaana laakson keskessä. Gra-
niiti on siellä ailvan hapras; se murenee järeäksi, punertaivllksi hiekaksi,
josta Bogapani-joki saa wärinsä. Etsiessään sitä rautasoraa, joka löy-
tyy hiekan seassa, johtamat asukkaat wettä juokse»naan hiekan päällitse,
jolloin keweämmät murut tvaluivat pois. Paikoilleen jääneet pannaan
sitte kaukaloihin, joissa malmi-aineet eroitetaan pois muusta sorasta.
Sulattaminen toimitetaan sangen yksinkertaisesti sysimalkealla, jota Viri-
tetään ja pidetään »voimissa isolla kaksikertaisella lietsimellä; kaksi miestä
on sitä painamassa ja nosiamassa. Sulatusuunia ei ole. Tuli palaa
pystytetyn kiwen toisella puolella; tämän juureen on hakattu reikä ja
siihen on lietsin asetettu. Malmi sulaa noin kahden kulakan suuruisiksi
kappaleiksi ja semmoiset kappaleet owat pinnaltaan sangen epätasaiset.
Nuot möhkäleet halcustaan tawallisesti puoleksi, jotta sisuksen puhtaus on
silminnähtäivä".

Sllmallaisilla keinoilla ja kapineilla takomat Siperian lakutit niin
oiivallisia weitsiä, tikaria, kirweitä sekä. muita aseita, että heidän teoksia
kyllä ihmeteltäisiin Europan' teollisissa näyttelyissä. Koivimmassakin pak-
kasessa lohkeileivat heidän aseensa hywin harwoin. — Englannin paraat
kirweei woiwai tuskin kestää semmoisia koetuksia.

Japanilaiset, jotka muuten omat taitamat kaikissa konetöissä, eiwät,
kumma kyllä, saa toimeen hywiä teräkaluja. Eräs parranajaja, joka
Amerikan laimasiossa tuli Japaniin, osti Hakodadin kaupungista parta-
weitsen, mutta se ei pystynyt oikein eikä sitä hiomallakaan saatu oikein
ieräwäksi. Japanilaiset osaamat toki hywin kyllä yhdistää hiili»ainetta
rautaan ja heidän oiivallisesti kiillotetut ' teräivät sapelin säilänsä osoitta»
wat, että heillä on kowaa, hywää terästä.

Kiinalaiset saawat rautansa sorasta ja pienistä kiivistä sekä ma-
neetti-raudastll, koska näitä aineita löytyy maanpinnan läheltä. He huuh-
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toivat malmia ja sulattamat sitä sitte puilla tahi kiivihiilillä matalissa
uuniloissa. Neljä tahi kuusi miestä lietsoa löyhyttelee suurella Palkeella.
Sula metalli juoksee hietaisiin ivormuihin, jos Valinrautaa halutaan;
mutta jos aikomus on tehdä taottaman rautaa, niin kaiivetaan maahan
uunin eteen tuumaa syivä. Pyöreä kuoppa (pari jalkaa halkimiiaten) ja
sen syivänteen ympärille tehdään ivähäinen, jalankorkuinen muuri. Tälle
muurille nousee useita miehiä, pitkät persikopunsia tehdyt kepit kädessä;
kun metalli sulana juoksee kuoppiin, lyödään sitä kepillä nelikolkkaisiksi
palasiksi, joita sitte kalkutellaan, muodostellaan, ympyriäisiksi harkoiksi.
Tällainen sulaiustapa on aiivan Vaillinainen; sentähden ei Kiinan taot-
tawaa rautaa pidetäkään arwossa, mntta matinranta on siellä oimallinen.

Terästä (schu-kau) »vallnistetaan Kiinassa sillä laivoin, että Valin-
rauill-kanki ympäröitään ohuella takora»»dan kerroksella; tä»nän kangen
pään ympäri pannaan samea ja siite pistetään se uuniin. Kun kangen
pää. alkaa sulaa, otetaan se
jatketaan yhtenään, kunnes raudan erilajit oVat yhteen keitetyt. Raaka-
eli ivalin-rauta (joka sisältää 5 prosenttia hiiliä ja siis on haprasta)
on silloin hylännyt hiiltä kankiraudallekin, joka muuten on melkein ihan
puhdasta rautaa; siten saadaan terässekoitus, jossa on noin I—2 pro-
senttia hiiltä. Tämä Kiinalaisten käytöstapa ei juuri ole kiiteitäivä. Omi-
tuista on, että tuon muuten tarkan ja taitaman kansan rauta- ja teräs-
teokset owat jotenkin hnonot. Heidän »veitset ja iviikatteet, naulat ja
lukkonsa owat kömpelösti tehdyt. Heidän ankknrinfa ja isommat rauta-
koneensa eiwät ollenkaan wedä wertoja Europan teoksille.

Koska raudanivalmistus Asian mainioi»n»nissa fiwistys-maissa wielä
»viettää lapsuuden päiiviä, ei se ollenkaan woi kummastuttaa meitä, eitä
sen teollisuuden kanta Afrikassa on wielä alhaisempi. Muutamissa Af-
rikan tienoissa on raudanwalmistus toki sangen Vireä. Kordofanissa
esimerkiksi sulatetaan hölmää, jota siellä on aiivan rnnsaalia ja hywää
rautaa saadaan toimeen *). Sulatus tapahtuu ikiwanhcm tawan lnukaan
alaspäin suippenewissa kuopissa. Gurnian maakunnassa (Sudanissa)
näki tohtori Barth useita tien »varrella oleivia sulatus-uunia, jotka oli-
wat noin 6 jalkaa syiviä ja 1 jalkaa poikkimitaten. Menetys oli
sellaine»», että raudansekaisille kiiville ladottiin pnita, jotka sytytettiin; sitte
juoksi sula metalli kolmea ivähäistä kuorua myöten isoon astiaan.

Nnss.M.in kcrtomuksctl Nlilkaan.
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Itämaat owat siis jääneet, pysähtyneet entiselle kannalleen. Toi»
sinaan iawaiaan kyllä sielläkin huolellisesti ja tciitamasti »valmistettuja
teoksia, jotka owat ihmeteltäwät, etenkin jos muistellaan kuinka yksinker-
taisia keinoja on käytetty; mutta »väsymätöntä pyrintöä täydellisyyteen
päin ja taukoamatonta edistystä käsitöissä, taiteissa ja tieteissä tawataan
ainoastaan Europan ja Amerikan (Europasta kehenneessä) elannossa.
Mcmhat tcuvat ja Pelkkä kokemus pitämät itämaalaifia kahleissaan rauta-
teollisuuden suhteen. Msi kansa on jäänyt uuninsa ääreen kuhnustele-
maan, toinen maahan kaiivetuille knopille, kolmas iniehen-korkuisille, mun»
ratnille Pätsille. Viimeksi mainitut oliwat jo ivanhaan aikaan tunnetut
ja käytetyt; paljon edistystä ei tar»vittu, ennenkuin niitä muodostettiin
maas-uuniksi, joissa woidaan tehdä rautaa suuremmissa määrin, koska
taidollisesti kartutetaan palkeitten moimia. Kiinalaisten kannalta ei eh-
ditty kanas, ennenkuin raskaat patjat pantiin »vaikuttamaan sulaan rau»
taan ja kuohumaa metallia puhdistettiin muksuttamalla ja pinnistämällä
sen sijaan että Kiinalaiset naputtamat puukepillä; mutta näihin edistyk-
siin Asiallliset eiwät ole kyenneet.

Intiassa on nyky-aikoihin saakka käytetty ikiivanhoja sulatuskeinoja.
Masta Englantilaiset owat siellä panneet toimeen isompia Europan kuo-
siin rakennettuja rautaruukkia. Menäläisetpä oivat perustaneet sellaisia
Siperiaan. la.lntia on kuitenkin mahdottoman rikas rautamalmeista.
Bengalin ja Madrasin maakunnissa, Nerbuddan laaksossa sekä Kumarnin
piirikunnassa löytyy suuria rautaivaroja. Tschandgarin lähellä (Nerbud-
dan laaksossa) sisältää malm. 64 prosenttia metallia ja sitä löytyy »vä-
häisinä pyöreinä möhkäleinä melkein ihan maanpinnassa. Malmikerros-
ten sywyys on muutamissa kohdissa 10 jalkaa. Jokien pohjassa menyy
myöskin rauta-aineita. Ma.nusuonten läheltä tawataan useimmin kiivi-
hiiliä tahi muiia poltto-aineita. Se on aiivan tärkeä asia, sillä poltto-
aineet owat, rautaa »ualmistettaissa, wielä suuremman arivoiset, kuin mal-
min likeisyys. Useat rauta-aarteet wenywät koskematta ainoastaan siitä
syystä, että Mtäiväisiä puu- ja kiwihiili-waroja puuttuu *). Kuinka hy-

*) W. 1852 sai Wenäjän kruunu Altain ka.woksista 96.000 puntaa
walinrautaa, 952 puutaa terästä ja 36,124 puntaa 9 naulaa kankirautaa; yh-
teensä 133,076 puutaa. Sulatukseen käytetään siellä sysiä ja koska metsät jo
owat paljon harwenneet, niin rautateollisuus ei oikein pääse lewiämään, »voi»
mistumacm, »vaikka malmia olisi kyllältä.
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Hlnduii, Malajit ja Kiinalaiset rakentamat huoneita ja siltoja
bambu-ruo'oista, jotka heillä toimittawat raudan Virkaa. Mutta Euro»
palaisten rakennuksiin käytetään paljon rautaa; koko siwistyksemme kanta
on ikäänkuin rautainen; muistakaamme ivaan pommiamme, ivalinteräk-
sestä tehtyjä tykkiämme, höyrykoneitamme, kristallipalatseitamme jaranta-
teitämme. Leedsin, Sheffieldin ja Solingenin teräskalnt täyttämät
Itämaitten puodistoja ja karkoiitawai Bagdadin sekä Damaskon koti-
tekoisia kapineita; bambu°ruo'on, tuon itämaa.aisen wäkiwallan ja hen-
gellisen orjuuden kuivauksen, täytyy myöskin Paeta Guropalaisten rautaisen
noitasauwan edestä ja länsimaalaisten rautaiset käsimarret kiertyivät ken-
ties, kohta itämaitten ympäri, »vangiten ylen mahtaivaa luontoa jaPääs»
taen wähäwäkiset ihmiset Vapaammiksi, Voimakkaammiksi. Sillä se Ju-
mala, joka loi raudan, ei suinkaan suivainnut orjia. Meidän aikamme
on raudan aikakautta, waan ei suinkaan siinä merkityksessä, jossa »van-
hat'runoniekat tuota nimitystä käyttiwät. Vaikka jokaisella siwistyksen
kannalla on omat pimeät puolensa ja tahransa, niin täytyy toki myöntää,
että nyky»aika pyrkii asettamaan kaikki kansat hengelliseen ja aineelliseen
wapauteen, jota wastoin wanha aika tahtoi niiiä kukisiaa. Kun Eng-
lantilaiset Hinduien suhteen unhottiivat tuota nyky-aikuisten pyrintöjen
päämäärää, joutuiwat he koivan koston alaisiksi ja heidän täytyi kääntää
takaisin uudelle tielle. Japan ja Kiina oivai jo lähestyneet Europan
ja Amerikan siwistystä; sähkö.ennättimet, höyrylaiivai ja rauiaiiet yhdis-
täivät yhä lujemmin Itämaat ja Länsimaat toisiinsa; rania on siis luul-
tawasti waikuttawa sitä, että Hinduien ikiwailha siwisiys ja Kiinan jäh-
mettyneet laitokset amautuwat kristillisen siwistyksen elwyttäwille tuu-
lahduksille.

win Intian rauta kelpaa rakennuksiin, owat Englantilaiset käytännöllisesti
osoittaneet Saugurin kauniilla rippuwalla sillalla.

Itämaitten ja Länsimaitten siwistys-olot eiwät »nissään muussa
suhteessa ole niln silminnähtäivästi erilaiset, kuin rautateollisuudessa.
Teollisuuden mahdista ja jaloudesta ei mikään muu aine anna niin
Varmoja ja epuuttamattonua todistuksia kuin rauia. Vähäinen, taidollinen
Belgia tuottaa yhtä paljon rautaa kuin amara, puoleksi itämaalainen
Venäjä; Preussian Valtakunta tnottaa enemmän kuin koko Asia jaEng-
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lanti enemmän kuin koko muu maailma. Taide-yhiiössä (Boc_..)* ot
_^rt,B) 19 p. louluk. 1855 pidetyssä luennossa arwasi herra I. Kenyon
Blackwell erimaitten rautatuotteitten määrää seuraaivaisesti:

Ken tahtoo käsittää, kuinka nopeasti Europan teollisuus karttuu,
Verratkoon toisiinsa yhden maan summia eri-ajoilia. W. 1796 tuotti
Britannia ainoastaan 125,000 tonsia, w. 1806 jo 258,000 tonsia,
mutta 1823 450,000; w. 1830 650,000 tonsia ja nykyisin 5 Vertaa
enemmän, nimittäin 3^ miljonaa! Itämaita tuotti iv. 1823 yhteen
lukein 1,253,782 centneriä raakaa rautaa; 30 Vuotta myöhemmin (m.
1854) 4 Vertaa enemmän: 4,733,197 centneriä, josta melkein

tehtiin taottaivaksi raudaksi ja teräkseksi; muut osat malinraudaksi.
Itämaalainen ei ymmärrä tehdasteollisuutta, koska hän ei osaa

(niinkuin Guropalainen) ottaa luonnon »voimia jakoneita Palwelukseensa.
Meidän uunitehtaissamm. waikuttawat »naas-uunit, kupu-uunit, uuttamis-
uunit, Valssit, konepajat, lukkupajat j. m. s. yhdessä. Maikka koneet
suorittamat niin paljon työtä, tuottaa iso tehdas sittekin elatusta monelle
sadalle ihmiselle, joilla ei ole mikään Vakinainen ammatti ja.kuitenkin
toimitetaan kaikki aiwan tarkasti, siiwosti. Itämaalainen ei ole päässyt
käsityöntapcusta etewämmäksi; sananparsi «yhdistetyillä Voimin" on hä-
nelle jäänyt oudoksi, koska hän käyttää ihmistvoimia yksinänsä siihenkin,
mitä hänen pitäisi toimittaa luonnonwoimilla.

Jos esimerkiksi otamme erään uunitehtaan Z»vickau'in lähellä, niin
on siinä 11 eri-osastoa: 2 maas-uunia, Vormujen Valimo, malssikone,

*) 1 tons -**- 2,000 naulaa (20 centneriä).

Ranska tuotti .
. . ....750,000 tons'ia*).

Vhdyswallat .... ....750,000
„

Preussi ....300,000 „

Itämaita ....250,000 „

Muut Saksan »valtiot. ....100,000 „

Belgia ....200,000 „

Menäjä .....
Ruotsi

....200,000 „

.... 150.000 „

Muut maat .... ....300,000 „

Summa 3,000,000 tons'ia.
Britannia .... ....3,500.000 .,

Summa 6,500,000 tons'ia.
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Vastainainitut tehtaat eiwät kllitenkaan ole mitä suurimpia; Eng-
lannissa ja Belgiassa on »vielä paljon isompia. Intiassa ja Jaman
saaressa tehdään kyllä yhdessä ainoassa yössä bambu-rnooista silta jo-
tenkin leiveän joen yli, jos ivaan »nollia saiaa ihmistä yhtyy työhön,
mntta werrattawasti wielä nopeammin — jos rakennuksen ivakaivuutta
arwostcllaan — Valmistetaan Europan rautateillä rautasiltoja kauhisia-
wllin sywäntcitten, jokien ja lahtien ylitse. Niagara-Virran ylitse saa-
tiin rautainen rippuwa silta »valmiiksi 17 p. Maalisi. 1855. Seuraa-
mana päiivänä kello */_: 11 e. pp. läksi ensimmäinen jnna liikkeelle Gng-
lannin puolelta; se kiiti kohtuullista »vauhtia siltaa myöten jariensi siite
edelleen New-Aork'ia kohti. Siinä jnnassa oli yksi lokomotiivi ynnä 22
raskaasti lastattua tawarawaunua, jotka oliwat yhtä pitkänä linjana,
knin koko silta. Painoa oli noin 700,000 centneriä ja hirmuinen lunta
ajelema myrsky raimosi kun siltaa koeteltiin, waan eipä tokaan huomattu
Vähintäkään notkumista. Semmoisesta taidon Voitosta luonnon yli
Itämaat eiwät »voi kerskailla. Kahden'sadan ja »viiden »viidettä jalan
korkealla oikoo tuo silta toiselta rannalta toiselle (822 jalkaa). Heikon-
näköisen sillan toisella puolella on mahdottomat kosket ja toisella se mää-

rällinen wesipyörre, joka kauhistuttaisi uljaintakin merimiestä. Ne neljä
ivahwaa kannatuskeijua, jotka owat kiinnitetyt neljään kiwitorniin, owai
jokainen 10 tuumaa halkimitatcn ja yhteen taotut 3,640 rautcckangesta,
niin että niissä yhteensä on 14,500 lankaa. Jokaisesta ketjusta rippuu
hoikempia ketjuja jotka kannattamat alhaisemman rautasillan. Vläsillan
alla on, näet, toinen silta, jota myöten jalkamiehet ja taivalliset »vau-
nut kulkewat.

.lllkkikaiwo., tiiliruukki j. n. e. Kaikellaisia työntekijöitä on siinä niin
paljon, että kokonainen pieni kaupunki on kasivanut tehtaan lähistöön.
Cramer-Klettin isossa konepajassa (Nitrnbergissä) on 12 eri-osastoc» ja
työpalkkoihin menee siinä »vuosittain noin I V2 miljonaa markkaa. Raaka-
aineei maksamat »vuosittain noin 10 miljonaa »narkkaa.

Taitawimpainkin Kiinalaisten ja Japanilaisten mielestä mahtoi-
»vat koneet ja lokomotimit Pariisin teollis-näyttelyssä (m. 1855) olla ih-
meelliset, milt'ci päätä pyörryttivät. Heidän entisiin haivainioihin ja
fokelnuksiinsa nuot konstikkaat taikakeinot eiivät ollenkaan soiveltnneet. He
oliwat «ulkona itsestänsä". Seinen rannalle rakennetut mahtawat wesi-
ja höyrykoneet, akselii, pyörät ja torivet oliwat jo e.iskmnmaiset ja ne
oliwat toki ainoastaan apulaisina, ulkowarusiuksina oikeille massinoillc.
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Jos meidän aikuisen rautateollisuuden ihmeteltäivistä teoksista luom-
me silmämme niihin ponnistuksiin, joita on tuhlattu, ennenkuin rautaa
saatiin niin mukaisaksi ja huokeaksi kuin se nyt on, niin täytyy meidän
kummastella lanteisten kansain kestämyyttä, älykkyyttä ja uutteruutta.
Vanhain tärinäin mukaan käytettiin Steiermarkissa jo 13 Vuosisadalla
korkeita uunia ynnä Voimakkaita palkeita, »nutta hitaasti häwisiwät mie-
hen korkuiset «tykki-uunit" ja pääsiivät uudellaiset «maas-uunit" taival»
lisiksi. Glscchissa ja Ala-Reinin rannoilla ruivettiin 14 Vuosisadalla
yleisemmin käyttämään sangen korkeita nunia ynnä meden liikuttamia
palkeita, mutta »vasta 15 Vuosisata toi ilmi isompia randan-ivaliinoja.
Kun sitte suuremmat tykit 16 Vuosisadalla alkoiwat laskea sotaleikkiään
ja pienempiä tykkiä, tykin luotia, mörssäriä, liesiä ynnä muita huone-
kalllja Valettiin, elpyi »valaminen korkeissa uuneissa niin Vireäksi, ett'ei-
wät Hispanian »nohrit, jotka ensin piirityksissä käyttuvät palawia luotia,
olisi ivoineet semmoista uneksiakaan. Koska nyt hiilimarat tulimat yhtä
tärkeiksi rautateollisuudelle kuin itse rauta-aineet ja Englannissa edellisiä
oli erinomaisen runsaalta, niin joutui Englannin rautateollisuus muitten
.ilpaweljien edelle.

Englannin rinnalle pyrki hiilistä rikas Belgia. Ranskalaiset pa-
ransiwat liitettä.vällä taivalla »nenetystapoja ja taitawat Saksalaiset nm-
kaelimat edellisten arivoisilnpia keksintöjä, mntta astui»vat toki olnituisia
uriakin, niin etiä lnuut kansat heiltäkin »voiivat Vuorostaan oppia jotakin
nutta. Kaikki koetti»vat niin tarkkaan kuin mahdollista säästää poltto-
aineita. Ranskassa, Vestfalenissa, Prenssin Rheinimaakunnassa ja Bel-
giassa noudalettiin siinä suhteessa erilaisia perusteita (kaasun käyttämisessä
j. n. e.). Glasgoivissa (Skotlannissa) rmvettiin aiivan uusiin koetuksiin
hiilien kanssa.

Saksalaisille on walinteräksen keksiminen ja sen käyttäminen tykkien
tekoon tuottanut paljon kunniaa, mutta koska näitten kuivaelmain en»
simmäisessä Vihkossa on laweammin puhuttu niistä asioista, niin pa»
nemmc tähän ainoasti Vraunschweigill iykistön päällikön lauselinan niistä

Sangen tärkeä on ftoltto-aineitten säästäminen silloin knn raakaa
rautaa tehdään keitto-(melto-)raudaksi tahi kanki- ja maissi-raudaksi. Kauan
aikaa käytettiin siiä muutosta Marten keitto-ahjoja ja moukaria, kunnes
Englantilaisi, keksiwät «puddling"-takomista; raaka rauta joutui siten
ivalsfilaitosten litistettäväksi ja lieskan suudcltaivaffi, »vaan polito-aineiiten
Väliin sitä ei pistetty.
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koetuksista, jotka tehtiin 1 2-naulaisen kranaaiti-iykin kanssa: «Minä wa-
kuutan ja wäitän, että Kruppin Westfalenin malmista tehdyt walin-
teräksiset putket owat paremmat kuin meidän paraat pronssi»putkemme.
Niitten käyttälninen muutio-tykisiössä olisi sangen hyötyisä ja linna- sekä
piiriiysiykistöissä ynnä laiwoissa tuottaisiivai ne »nonta etua. Paitsi sitä
antaisiwat ne Saksan rautateollisuudelle miljonia woitoksi ja aseiiaisiwai
meidät omaperäisemmälle pohjalle sotatarpeisinkin katsoen".

Vaikka Saksalaiset eiwät ole jaksaneet kilpailla muitten kansojen
kanssa isojen tehtaitten perustamisessa, niin owat he toki seppinä ja iai-
tawina rantatyöntekijöinä kaikkien muitten Vertaisia; Ranskassa ja Eng-
lannissakin otetaan heidät mielellään ivastaan. Heidän hyivät rautateok-
sensa herättiwät jo Romalaisten huomioa ja Longobardit takoiwat jo
Alboinin aikana viwallisia aseita. Kaarle suuren capitularioi mainiise-
ivat nimen-omaan raudantaonnan, jota oli joka kaupungissa, joka kylässä
Steiern»arkin ja Solingenin rauiateokset oliwai jokeski-ajalla kuuluisat-
Kahdella Bremenin kauppiaalla oli w. 1392 Sieiermarkin rauta°tawa-
roiia kaupaksi; he läheitiwät niitä Prmssiin ja Venäjään. Kun kruuti
oli keksitty, rupesiwat jurasepät iekemään tykkiä ja Hans Hofmann takoi
Augsburgissa 16 muosisadalla 2—3 centneriä painamia 7—12 ja-
lan pituisia «falkonet"-putkia*). Breslauissa kiellettiin juraseppiä iv.

1674 Valmistamasta muuta kuin aseita, heivoiskenkiä ja kiskokaluja,
koska lukkusepät tahtoiwat pitää hienompain kapineitten wallnistaMista
yksinomaisena oikeutenaan. Lukkuseppäin ammattikuntaan kuuluiwat alussa
myöskin tornikellojen tekijät, pyssysepät, wintturien ja kannusten tekijät,
ryykkirauta-sepät, rautapaitojen tekijät, naulasepät, napakairain ja wiilain
tekijät. Heimohaaroihin kuuluiwat kirwes- ja wiikatesepät, rengassepät
(esim. Naulnburgissa), kypärisepät, saha-, »veitsi-sepät ja miekanhuolittajat.
Rllutamoukarien lähistöissä työskenteliwät lankojen wenyttäjät ja pelti-
sepät wäänsiwät, lohkoiwat lewyjään.

Lukkuseppien taitawuus näkyy selwästi niistä oiivallisista lnkuisia,
raudoituksista, porttiläpistä ja häkeistä, joita löytyy Nurnbergin, Augs-
burgin ja Freiburgin kirkkojen oivissa ja porteissa ynnä kaupunkien
»vanhoissa raatihuoneissa. Vanhassa Alä-Saksan kielessä on runsaalta
nimityksiä sepän kapineille ja teoksille: hamar, hamer, hamor — wasara;
zanka, tange, taung, tang — pihdit; anapoz, stedi, anawalz, onfilt — alai-

*) Falkonet -- wähäiseilipi tykkilaji.
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sin; essa, ässe — ahjo; wihila, frol, fil — wiila; nagal, nail — naula;
zuek — tellikka; kaikki nämät owat peri-saksalaisia sanoja. Sangen ylei-
nen on kansassa myöskin satu Vieland-sepästä, joka takoi itselleen siipi-
niekan puivlm ja kaiosi korkeuteen, koska hänen kantakinterensä oliivat
halpantuneet. Seppien pajoja sanottiin Vielä keski-ajalla Vielandin ma-
joiksi. Koska käsiiyöt oivat kituneet »vanhain alumattisääntöjen ja Pin-
teitten alaisina, on iehdasiyö tykkönään päässyt Voitolle. Toiwottawaa
olisi, että rautiot taas uuden ajan mnkaisissa yhtiöissä Vilpastuisiivat
ioimissaan ja siten löytäisiivät kadonneen ke»veä»l, suvilla Varustetun,
pmvun, joka Pelastaisi heidät »veltostumisesta!

Englantilaiset oivat kaikkia muita kansoja etewämmät käytännölli-
sessä älyssä, luonnon woimien taiiawassa, nutterassa taiivuttamisessa ja
aineitten muuttamisessa ihmiselämän tarpeitten mukaan. Pohjois-Amerikan
asukasten älykkyys ja järjestämistaito on »vaan englantilaisen neron ku-
koistus, joka on kehennyt uudessa maanosassa. Anglo-sachsien heimokun-
nista owat meidän siivistysolojen tärkeimmät kannattimei, kohottimet —

höyrykone ja rautatiet — syntyneet. Mutta saksalaiset ja ranskalaiset
omat olleet kunnollisina apulaisina noitten keksinnössä; englantilaiset owat
muissakin asioissa hyötyneet Saksan taiteilijain kokeista sekä tutkimuksista
fysiikil» (luonnontieteen) alalla. Ensimmäinen »viittaus höyrykoneen ra-
kentamiseen oli se koetus, jonka eräs Saksan lääkäri, niineltä Papin, iv.
1687 teki Casselissa; hän tomutti iiselleen «»npihenkiseksi suljeiun keitto-

kattilan; »vesihöyryn ivoima murensi kattilaan pannut luut mäsäksi. En-
simmäisen höyrykoneen teki sitte iv. 1705 kaksi englantilaista, nimeltä
Savery ja Neivcome; he aikoiivat sillä joutuisaa pumputa meden Pois
hiilikaiivoksista. Tämä ensimmäinen höyrykone oli toki sangen »vajawai»
nen, koska ulko-ilman piti painaa mäntä takaisin alas, kun höyry oli
nostanut sen teliössä. Teliöön, männän alle, laskettiin, näet, kylmää
mettä, josta höyry taajeni, niin että ilmaton kohta syntyi. Semmoinen
jäähdyttäminen »vaikutti toki sen, että poltto-aineita meni mahdottoman

Englannin rautatiet.
XVII.
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Kun höyry kerran oli tunnettu liikewoimaksi, heräsi kohta se ar°

iuelu, että paitsi liikkumattomia koneita myöskin Voisi käyttää liikkmvia
eli lokomotiivia. W. 1778 rakensi Ranskan insinööri Cugnot (lue Kynjo)
ensimmäisen lokomotiwin (höyryVeturin) ; hän arweli ensin että sitä Voisi
panna kulkemaan taivallisiakin teitä myöten. Kun siiä ensikerta koeteltiin
Pariisissa, töyttäsi se ankaraa Vauhtia arssenaalin (asehuoneen) muuria
Vasten ja Paiskasi sen kuuloon. Tämä kone säilytetään ivielä siinä «Con-
servatoriuin"issa, jossa taiteisin ja käsitöihin kuulumia kaluja näytellään.
Mainittu koetus osoitti, että sopiivia ratoja myös oli hantittaiva loko-
motiiville. Siinäkin asiassa oli eräs Saksan keksintö kauan aikaa sitte
wiitannut oikeaan suuntaan. Vuoden 1500 paikoilla käytettiin jo Harzin
ivuoristossa puisia raioja pikkuisia ma.niimaunuja («koiria") Marten;
kaksi hirttä pantiin kummallakin tien puolella rinnatkaa ja niitten »vä-
lissä kulkiivllt pyörät. Kuudennentoista »vuosisadan keskiivaiheilla kutsutti
kuningatar Elisabeth »vuorityömiehiä Saksasta Englantiin; kohta sen
perästä rakennettiin samallaisia puisia ratoja Englanninkin »vnonseutui-
hin. New-Castle'n hiilikai»voksille pantiin semluoisia toimeen w. 1676;
koska hewoinen niitä myöten ivoi iveiää 4 iveriaa raskaammai» kuorman
knin tawallisella maantiellä (80 centneriä 20 centnerin sijasta), tuli hii-
lien kulettaminen meren ranteille näitten ratojen kautta paljoa helpom-
maksi. Wiettäwissä tienoissa kulkilvat »vaunut itsestään alaspäin. Ette-
ivät pyörät keikahtaisi alas paikoiltaan, iskettiin hirsien nlkoreunaan rauta-
kiskoja, joiden yläpuoli kohosi hirsiä korkeammalle ja koska Puuhirret kohta
kuluimat, keksittiin iv. 1738 se keino, eitä pyörien kulntettaiviksi pantai-
siin ivaletusta raudasta tehtyjä tallatta, joita kuulutettiin rautanauloilla
— siien oliwat rautatiet keksityt. Puisten ratojen (ralt-roaäB) sijaan
rakennettiin nyt rautateitä; muut parannukset seurasiwat nopeasti toinen
toisensa jätkiin. Alushirsien sijaan nuuettiin panemaan muuratulta kiivi-
laitoksia tahi neliköNaisiksi hakaiuita kiwilohkareita; litteäin tallaitten sijaan
ruivettiin käyttämään sär»nikkäitä ja näitä asetettiin tien poikki ladotuille
pölkyille. Ennen mätettiin lasti isoihin Vaunuihin; nyt ruivettiin jaka-
maan sitä useihin ivähäisempiin ja nämät pantiin pitkänä junana toinen
toisensa jälkeen juoksemaan. Ne sangen lnukawat junaivaunut, jotkaKlaus-
thalin Friedrich rakennutti, otettiin iv. 1810 »nalleiksi Englannissakin.

paljon, sillä iveden piti kohta taas muuttua höyryksi. Masta 1769 asetti
James Watt ensimmäisen kunnollisen höyrykoneen reilinkiin; siinä mai»
kutti sisään töyttäälvä höyry männän sekä kohoomista että »vaipumista.
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Meidän »vuosisatani»... alusta alkaen aprikoimat useat englantilai-
set, kuinka rantaratoja myöten »voisi juoksuttaa lokomotimia. W. 1802
rakensi Treverthik ensimmäisen, tarkoituksen mukaisen lokomotiivin. Se
iveti (eräällä Gtelä-Valesin rautatiellä) 5 Vaunua, jotka rautamalmi-
lastineen painoiivat 220 centneriä. Kahden luaantieteellisenpeninkulman
kulkemiseen meni 1 tuntia. Mutta koska keksijä katsoi mahdottomaksi,
että sileä pyörä ivoisi kulkea eteenpäin sileällä radalla, jossa tarpeellista
kihnutusta puuttui, niin pantiin pyörän raudoitukseen nauloja ja ratoi-
hin laitettiin uurteita. Naulat ja uurteet enensiwät iärisiyksen ja ku-
lumat »valeen, jonkatähden tuo keksintö kohta hylättiin. Blenkinsop teetti
»v. 1811 pykäläisiä pyöriä ja uurroksilla Varustettuja tnllaita, sillä yhä
Vielä pysyttiin siinä luulossa, että loiva hierous oli Välttämätön. Mutta
anvattawaa oli, että nuot pykälät ja hampaat taittuisiivat, jos pyörät
Vähänkin liukahtiivat syrjälle päin; sentähden huomattiin Blenkinsopinkin
keksintö ivähäpätöseksi. Vasta iv. 1814 osoitti sitte Blackett, että mei-
dän nähden sileä pinta toki tuottaa sen »verran kihnutusta, että pyörä
sillä kulkee, takaisin liukahtamatta. Siten oli pulina selivä ja Georg Ro-
bert Stephenson rupesi lohia soivittamaan uudenlaista lokomotiivia yhteen.

Näillä rantaradoilla ivoi yksi heivoinen »vetää yhtä paljon kuin
8 heivoista wiertotiellä. Se oli kyllä helpoitus taivarain-kulettamisen
suhteen, mutta ainoastaan »vähäinen ja ainoastaan lyhyemmille »välille
hyötyisä. Rautatie ei »vielä ollut mitä sen piti olla.

Georg Stepheiison (köyhän lätNinittäjän poika Neiv-Castle'». lähis-
töstä) tuli lokomotiivinsa karitta yhtä kuuluisaksi kuiu James Watt höyry-
koneensa kautta. Hän oli jo kauan aikaa aitonut rakentaa il»uka»van lo-
koivotiivin, mutta siihen meneiviä rahoja puuttui. Lord Ravensivorth ru-
pesi »viilnein hänen suosijaksi ja mainitun iniehen rahoilla rakensi sitte
Stephenson ensimmäisen lokomotiivinsa, jota sanottiin «Mylordiffi". Se
iveti yhdessä lunnissa 80 ionsia 4 Engl. peninkultnan matkan ja oli
melkein yhtä kallis kuin heivoiswoima. «Mitä se sitte toimittaa?" huu-
siivat Viisaat Vanhalla-olijat. „Se toimittaa kaikki", ivastasi nerokas
Stephenson, joka jo ensi-koetuksessa huomasi, miiä hänen koneessaan Vielä
oli parannettawaa, ennenkuin »voimaa ja nopeutta karttuisi tarpeeksi.
Höyry-palkeen keksimisellä teki hän lokomotiivin nopeuden kahta Vertaa
suuremmaksi ja antoi siten aiheita kaikkiin seuraamiin laitoksiin.

Gnsi-alussa ei ollenkaan aprikoitu, että .okomo.iwilla knletettaisiin
ihlnisiä, waan ainoasiaan iawaroita. Liwerpoolin ja Manchesterin wä-
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Tuo jalo yriiys jäi siis joksikuffi ajaksi jatkamatta, mutta toime-
lias mies, nimeltä Pease, otti Stephensonin kumppanikseen ja asetti
New-Castle'en lokomotiwi-tehtaan. Stockton "-Darlingion-rautatie oli
sill'aikaa walmistunut ja siinä oli Stephensonin lokoinotimilla mitä lois-
tamin menestys. Ensimmäinen juna ivei (w. 1825) hiiliä, jauhoja sekä
250 henkeä. Siinä junassa oli 38 »vaunua jakoko se paino, jota höyry-

koneen piti panna liikkeelle, nousi 90 tonsiin (— 1,800 centneriä)., Ste-
phenson itse johti lokomotiivia, joka epäileivän maailman suureksi ihmeeksi
kulki 10 Gngl. peninkulmaa tunnissa.

lilla kaihottiin etenkin joutuisaa ja huokeaa kuletusta. Jälkimmäinen
kaupunki tarwitsi mahdottoman paljon puumulia tehtaisinsa, niin ett'ei-
mät kanawat ja tiet mahtaneet tyydyttää yhä karttumia tarpeita. Ste-
phensonia kutsuttiin keskusteluun ja hänen kanssa tuumailtiin rautatien
rakentamisesta. Maa oli kyllä epätasainen, niin että »vauvoja ja Vas-

tuksia Voi ennusiaa, mutta Stephenson »vakuutti »vakaasti, että rautatien
rakentaminen sille »välille olisi mahdollinen ja tuottaisi hyöiyä, »voittoa.
Insinöörit ja maamittarit luottiwat hänen puheisinsa ja aloiitiivat työtä.
Mutta teitten tarkastajat, maanomistajat jakanaivain päällysmiehet nos-
tiwat nyt aika melun; kaikki pelkäsiivät, että heille tehtäisiin wahinkoa
ja ämmät sekä lapset ahdistiwat maamittaria kiivillä ja ilkeillä rienauksilla.

Ensin ei ollenkaan tarkoitettu ihmisten kulettamistll, mutta koska
noin monta henkeä moi kulkea koetus-junalla, niin syntyi se tumna, että
reisuaivaisia ivarten tehtäisiin eri ivannut; ivanha postiivaunu, nimeltä
«Charlotta kuningatar", sai puisen alusivärkin. «Kuinka tätä »vaunua
nyt nimitetään?" kysyttiin Stephensonilta. «Gxpurriment", wastasi hän

Tätä ensimmäistä rautatie-ivaunua sa-
nottiinkin «koetukseksi"; siiä koristettiin waakunoilla ja päällekirjoitus
kuului: ?6rioulu_n privatun» utilit«,B publiea (yksityisen »vaara on ylei»
sölle hyödyksi).

Liwerpool—Manchester-rautatiestä keskusteltiin nyt uudestaan ja
tuuma tehtiin suurilla kusiannuksilla todeksi. W. 1829 oli se rautatie
walmis ja paraasta koneesta luwattiin palkinto. Kun erilaiset koneet
Lokakuussa koeteltiin, sai Rob. Stephensonin, Georgin pojan, rakentama
lokomotiivi määrätyn palkinnon; sen nimi oli Rocket (— raketti). Ste-
phensonit, isä ja poika, oliwat parantaneet useaa kohtaa höyrykoneissa
ja kahden ranskalaisen, Segninin jaPelletanin, kohennukset oliwat myös-
kin ostviittoina Englantilaisille.
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Koko Liwerpool— Manchester-rautatie awattiin 15 p. Syyskuuta;
Stephenson sai »vastustajilta, panettelijoiltaan täydellisen woiton. Loko-
motiivi wei pitkän junan 36 engl. penink. tunnissa. „Tuo arivaamaton
uopeus" — kirjoitti eräs kirjeenwaihtaja —

„»vaikutti yleisöön mahta-
wasti niinkuin uusi ja äkkinäinen ilmestys ainakin". Vähää ennempänä
oli 2uarterly-Re»view kirjoittanut: «Eipä sen iyperälnpää ja nauretta-
»valnpaa ole kuultu kuin se julkisesti lausuttu toimo, että lokou»oti»vit
kulkisiivat kahta Vertaa nopeammin kuin postimaunut. Ennemmin Voisi
odottaa, että yleisö antaisi ampua iisensä ilmaan ricochet-raketilla kuin
että kukaan uskoisi henkensä koneelle, joka lentää semmoista kyytiä".

Parlamentin »valiokunta, joka oli kuullut kerrottawan Stephen-
sonista, julisti konesepän hulluksi, koska hän tohti Väittää, että hän lo-
.omotiwilla (keskimäärin luettu) ajaisi 12 engl. peninkulmaa tunnissa.
Eräs Valiokunnan jäsen tiedusteli rohkealta ehdotus-mestarilta monesta
epäilyttämästä kohdasta; hän wirkkoi muun muassa: «Jos kone, joka
rientää 9—lo penink. tunnissa, tiellä sattuisi lehmään kiinni, eiköhän
se olisi sangen surkea asia?" «Epäilemättä", »vastasi Stephenson hy-
myillen, «sangen surkea tapahtuma — lehmälle".

Liwerpool—Manchester-rautatien onnellinen päättäminen ratkaisi
rautateitten »vastaista kohtaloa Englannissa ja mantereella. Kaikki Britan»
nian isommat kaupungit kiiruhtitvat pyytämään parlamentilta lupaa rauta-
teitten rakentamiseen; kaikkialla rumettiin rakentamaan summattoman suu-
ria laitoksia; laaksot, joet, suot ja meret eiivät enää peloittaneet, sillä,
Liwerpool-Manchester-rautatietä tehtaissa, »voitettiin jo seminoisia mas-
tuksia. Alussaan kulkee tuo tie jo 3,000 jalkaa pitkän tunnelin kautta
Leiverpoo.in lopotin alatse, sitte taas toisen tunnelin läwitse ja pitkät
wälit »venyy se risnkimppujen ja paalutusten päällä; osaksi on se raken-
nettu juuri siitä sammalikko-maasta, jonka päällitse se kulkee.

Derby ja Sefton lordit eiwät millään muotoa antaneet rakentaa
rautatietä tilustensa kautta; sitä täytyi siis tehdä Chat-Motzin — laajan
sammalikon — halki. „Se paikka wiepi wähintäkin 270,000 puntaa!"
»vakuutti eräs insinööri. „Ia se wajoo sittekin'" arweliwat toiset. Sillä
paikalla maksoi rautatie 28,000 puntaa ja se on nyt Luverpool- Man-
chester-rautatien paras kohta. Kun rautatie oli Valmistunut ja amattiin
liikkeelle, alkoilvat Derby ja Sefton kohta Puuhata saadakseen toimeen
toista rautatietä Liwerpoolin ja Manchesterin »välille, joka oikoisi hei-
dän tilustensa halki.
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Vuosisadan neljänneksessä (1830—1856) päällystettiin Britan-
nian saaret rautatieverkolla, joka jo oli 100 peninkulmaa Pitempi, kuin
maan läpileikkaus, nimittäin 1,800 peninkulmaa. Tilastolliset tiedot
osoittiwat w. 185^ seuraawia numeroita:

Ahdyswalloissa oli sitä »vastoin samana »vuonna 5,322 Saksan
peninkulmaa. Siellä oliwat puukalut ja maa huokeannnat kuin Eng-
lannissa. Englannin 18,000 engl. peninkulman pituisista rautateistä
oli maksettu 300 milj. puntaa. Parlamentin lupakirjoihin meui 14
milj. puntaa ja neljäs osa noista 300 miljouasta kului'maitten ostoon
sekä konvauksiin, ennenkuin työhön woitiin ruweta. Kaikkiin Englannin
rautateihin meni 26,000,000 poikki-pölkkyä (..steepers"), joista 2 milj,
joka »vuosi tuli epäkelmoksi, niin että uusia oli hankitta»va. Sitä warten
kaadettiin »vuosittain noin 300,000 puuta, sillä isosta puusta saadaan
ainoastaan 6 sleepers. Rautakiskot (radat) oliwat myöskin »vuosittain
muutettawat joissakuissa paikoissa, niin että siihen meni 20,000 tons'ia
rautaa. Omituista on myöskin ajatella kuinka paljon hiiliä yhden »vuo-
den kuluessa tupruelee ilmaan; lukua on laskettu, että Englannin rauta-
tiellä joka minuutti poltetaan 4 tynnyria hiiliä.

W. 1856 oli lokomotiwien luku 5,000; jos ne pantaisiin yhteen
linjaan, olisi niitä 30 engl. penink. pitkältä. Maunuja oli, kaikki yhteen

Isossa Britanniassa .
.

. 1,800 Saksan peninkulmaa.
Saksassa (paitsi Itäwaltaa) . 1,162

„

Ranskassa 878 „

Itäwallassa 420
Belgiassa 231 „

Wenäjälla ......

Sardiniassa
132 ..

96
Hispaniassa 78
Hollannissa 45 ,.

Schweitz'issä 40 .,

Toskanassa
Tanskassa 25 „

Ruotsissa 21 „

Portugalissa
Neapelin kuningaskunnassa .

Norjassa

17 „

9 ..

Kirkköwallassa 3 „ ,,
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luettuina, enemmän kuin 150,000; niitä olisi piisannut 500 engl. pe»
nink. pituiseksi linjaksi. Noissa Maunuissa matkustaa »vuosittain 120
milj. henkeä ja joka »vuoden sekunti on 2 '/^ engl. penink. pyörien alla.
Ahdella ainoalla rautatiellä (Londonista Birminghamiin — 22-^ maan-
tiet, penink.) on 350 pysähdyspaikkaa (tatsieunaa) ja sillä kulkee Vuo-

sittain enemmän kuin 200,000 junaa. Sen Virkamiehiä ja palweli»
joiia on 13,000. Kaikilla yhtiöillä (Englannissa owat yksityiset yhtiöt
perustaneet kaikki rautatiet) ou yhteen lukein 100,000 palwelijaa ja
»virkamiestä. Jos siihen wielä pannaan ne ihmiset, jotka muuten saa-
mat työtä rautateitten kautta, ei puoli-miljona suinkaan ole liian kor-
keaksi arwattu; syystä siis sanotaan, että '/z^ Britannian asukkaista on
jossakussa yhteydessä rautateitten kanssa.


