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Előfizetőinkéi  szívesen kérjük előfizetéseiket 
megújítani,  miután felesleges  példányokat  nem nyo-
mattat  hatunk. 

A „Nemere" kiadóhivatala. 

l i á r ó K e m é n y G á b o r k ö r l e v e l e . 

A napokban közöltéi a lapok K e r n é n y 
Gábor körieveiét az ország törvényhatóságai -
hoz, melyet lapunk a kórlevél nagy terjedelme 
nva't nem vehetett át. Ezen körievei, mint a 
jN. H • mondja, valóságos prograirmja az uj 
miniszternek. Az uj kereskedelmi miniszter uj 
formákat  törekszik meghonosítani Korábbi mi-
nisztereink a parliamentben szokták elmondani 
programmj»ikat, néha — mint például Tisza 
Lajos — csak távoz.ísukkor »pour ítir regret-
ter les adieux«, mások -- mint gr f  Zichy Jó 
zsef  mindjárt be'éptükkor ; báró K e m é n y 
Gábor szakított e tradíciókkal Főbb eszmeit 
körvonalazta tisztviselői kórt ben s most részle-
tes programmot ad a törvényhatóságoknak. 

Ugy tetszik nekünk, a miniszter ur okos-
kodása ez alkalommal egészen jó helyre van 
adreszálva. A nagy Közönség s első sorban a 
törvényhatóságok urai azok, a kikre a hazai 
közgazdaság modern alapra fektetésének  nehéz 
föladata  vár Nagy fájdalom,  hogy ez igy van; 
meit őszintén mondhatjuk - mi nem nagyon 
vérmes reményeket füzünk  a megyei urak re-
form  törekvéséhez A foídmive.'ési  minisztérium-
nak nem is ez az eLö kísérlete. Ez elótt egy 
évvel már adott ki egy körrende.lefet  Trefort 
ur, a melyben a közigazgatási bizottságok ily 
irányú tevékenységet szabályozta. Ugy látszik, 
a maga magában iidvös rendelet azonban a pa-
píron maradt, legalabb eddigelé nem hallottuk 
seholsem az igy kezdeményezett mozgalom meg-
indítását Sót jövőre sem ftizlink  hozzá túlságos 
reményeket. A korábbi kísérletek, a statistikai 
megbízottak, a gyakorlati téren keresztül v itt 
kísérletek, házi ipar kérdés, borkezelés, s;ijtké 
szités stb. mind félig-meddig  sikerültek csak s 
ha eplezetlenül akarjuk bevallani, saját magunk 
olőtt bevallani állapotainkat: nem lehet mást 
mondanunk mint azt, hogy oly prókátor ne ti-
zet vagyunk, a melynek nincsenek képzett jo-
gászai, és oly agmuitur állam, a melynek nem 
csak az állami, de a társada'mi téren is legel-
hanyagoltabb gyermeke */'pen maga a foldmi-
velés 

Bárft  Kemény Gábor érzi a vádat, mely az 
igazságban tízévi államháztartásunk eredménye-
kép nehezedik az ál a a veretett tárcára. Érez-
nie is kell Minisztériumának legkitűnőbb szak-
léríia »A kultúrmérnökök meghonosításáról« 
szólva a nyi vánosság előtt nagyon is leplezet-
lenül mondotta ezt ki. A fö'dmivelés  államfenn-
tartó fontossága  van mél'ányolvn az uj minisz-
ter köriratában, és még egy más mélyre ható 
momentum, a mely okvetlenül szemébe tűnik 
mindenkinek, ki hazai közgazdasági v'szo- yaink 
nyomorúsága felett  va'aha komolyan gondol-
kozott 

r.ti  A. i,rí. 
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Gyermekkori  emiekek 
A multat el nem I.'mIÍ 
Holdog emlék soha; 
Az is f.ij,  a mit elvett, 
Az is, mit megliigya. 

lir. Eötvös. 
I. 

Bizony rég volt az, a miről itt irni akarok. 
A kort Bach-korszaknak nevezték és ugy nevezik 
ma is, a kik emlékeznek még rá. Meglehet, hogy 
sokaknak keserű emlékű, én azonban édesen em-
lékszem vissza e korra, mint gyermekéveim leg-
szebb napjaira. Mint öntudatlan gyermek nem érez-
hettem az absolut rendszer nyomasztó hatását ; rám 
nézve tökéletesen mindegy volt, akármiféle  kor-
mányforma  létezett is Magyarországon. Egyet azon-
ban feledni  nem fogok:  az akkori fináncok,  vagyis 
a modern republikánusok azon odaadó buzgóságát, 
melylyel az absoluc kormány rendeteit végrehajtani 
igyekeztek. Eleven emlékezetemben van, hogy c-gy 
alkalommal szomszédunk miként tréfálta  meg őket. 
Keresték a „forrózást-1  mindenfelé,  a nélkül, hogy 
ráakadtak volna. Egy hely volt csak, melyet még 
ki nem kutattak, t. i. a „hiju", hova máskor legelő-
ször szoktak felmenni.  Létrát hozattak tehát s a 
diadal biztos reményében haladtak azon „fog"'-ról 
„fogra"  felfelé.  Szomszédunk bajusza alatt moso-
lyogva nézte az egész jelenetet s midőn már fönn 
voltak, a létrát megfogván,  a következő szavakkal 
vitte ki az udvarra: „Ma nem kaptok, kaptok!" 
Nem is kaptak biz a^ok semmit egyebet annál, mit 
a gazda igért. Ez ugyanis ki adta a rendületet 
a h á z b e l i e k n e k , hogy a biztos helyre el-
dugott „forrózást"  azonnal „fel  kell tenni" s ki-
főzni  a finánc  urak szemeláttára. 0 maga is dolga 
után látott. Naplement körül a „fenn  feledett"  "fi-
náncok megunván a sok „szekéren mentezést", kö-
nyörögni kezdettek, hogy eressze le őket füstös 

börtönükből. Hanem a tréfás  gazda ott hagyta to" 
vább is, ott hagy11 a hivatalos 48 óráig. Szegé-
nyeknek ekkorra a szemök egészen ki volt dagad-
va a sok füsttől  s hozzá még oly éhesek voltak, 
hogy alig tudtak a létrán levánszorogni. Soha éle-
temben nem láttam szel'debb két embert ezeknél. 
Hozzá is láttak csiki cséplő módra az elejökbe 
helyezett jó ebédhez és a fogság'uk  ideje alatt ki-
főzött  jó mézes pálinkához. 

Ez volt utolsó látogatásuk helységünkben. 
Történt pedig ez az eset ugy 1854 körül. On 

ntn tudom oly biztosan, m;rt ezen tílen kaptam 
én is meg a „sulykot" s a tőlem annyira szeretett 
és imádott első fanyelű  bicskot, mint tilinkó- és 
bakszán*) készítési vágyaimnak netovábbját. 

De kérdhetné az eddigiek által bizonyosan ki 
n ni elégített olvasó, hogy hát mi volt íulajdonké-
pen az a „sulyok". 

Elmondom azt is. 
Istenben boldogult szegény mostoha apám 

(ki csak a vilig előtt, de előttem soha sem volt 
mostoha) az emiitett év őszének egyik napján a 
a következő hirrel lepte meg anyámat: 

— No hallod-e, a legényt holnap iskolába kell 
küldeni, különben meg fognak  büntetni. 

Az a „legény" én voltam. A „legénynek" cím-
zés kiváltsága volt mostoha apámnak élete utolsó 
órájáig. Midőn haldokolt szegény, távol voltam a 
szülői háztól és utolsó szava is az volt : „életemben 
bár csak még egyszer láthatom vala meg azt a 
legényt." Szerettem az öreget, mert jósága által el-
feledtette  velem az árvaságot; nélkülözött, csak-
hogy engem szerencsésnek, boldognak láthasson. 
A szeretet, melylyel hozzá ragaszkodtam, benne is 
hasonló érzelmet ébresztett irántan. Legyen áldott 
emlékezete I 

Anyámat ezen liir kissé meglepte talán, mert 
egyetlen gyermek voltam a háznál, kivel napestig 

H.'. • mszéken igen elterjedett gyermekjáték, 
si izonji leginkább őszre esik. 

elynek 

A vámközösség Ausztriával, a hogy i S6 S-
ban stipuláltatott, nem alterálta Magyarország 
közgazdasági helyzetét Egy szabad kereskedel-
mi alapon álló közös vámterület Magyarorszá-
got közgazdaságilag egyenlő helyzetbe hozta 
minden, szabad kereskedéssel biró, félig  fejlett 
állammal és mind a jövőre nézve teljesen biz-
tosította az analóg helyzet minden áldásos és 
minden ártalmas következményeit  egyaránt — 
Teljesen utat mutatott más államok történelme 
és nem lehet tagadni, hogy ugy az 1873 ig ter-
jedő terjeszkedés, mint az ez ut ;n bekövetke-
zett összehúzódás oly tökéletesen hasonlko: tak 
más ál'amok közgazdasági válságainak történe-
téhez, mint egvik tojás a másikhoz. 

Az iS/8-iki kiegyezés azonban lényegesen 
megváltoztatta a helyzetet A szabad kereske-
delmi vezérelv elejtetett s az uj formák  közt 
Magyarország az ipar terén nem egyszerűen, 
de kettősen passzív helyzetbe jutott. 

Ezt érzi báró Kemény Gábor s ezt érzi az 
egész ország. De az uj földmivelési  miniszter 
még érez és tud többet is Minden sorából ki-
tetszik, mennyire elborzad a leverő látványtól, 
mely közgazdasági viszonyaink áttek'ntésekor 
megragadta elméjét Tíz év alatt rlig történt 
valami ez irányban. Az egész nemzet más útra 
vetette magát és most — hosszú tíz év csaló-
dása után — kiderül, hogy a nemzet összes 
közgazdasága azon tényezőre van utalva, mely-
nek emelésére semmi sem tetetett. Vájjon ké-
pes lesz e igy felvenni,  megállani a heves küz-
delmet az u , napról napra erősebb verseny í 1-
lel szemb-n, mely Amerika és Oroszország si-
vatagairól szál1 vele szemben? És ha nem : mi 
lesz e ne.nzer j-mje, melynek politikai sorsa, 
hogy ne mond,iu, po'itikai végzete az volt 
elveszíteni közgazdaságának virágait,gyümölcseit 
s jto'jára hosszú csa ódás keserű fájdalmával 
fo.'dúlni  vissza azon tény ezőhöz, melyet kellőleg 
fejleszteni,  kellőleg ápolni elmulas/.tott ? 

oly édesdeden el tudott gyügyögni, — vagy mert 
nem látta helyes dolognak azt, hogv egy öt éves 
gyermek télviz idejére beléphessen a múzsák tem-
plomába. 

Azonban engedett a kényszer helyzetnek s 
miután csizmáimat ugy a hogy, rendbe hozatta s a 
„rokkocskán is egy kicsit segített", nehezen bár, 
de mégis beleegyezett, hogy másnap iskolába men-
jek. A családi határozat nekem is tudtomra ada-
tott azon hozzáadással, hogy holnap ü órakor tal-
pon legyek, mert akkor utánam fog  jőni a néni 
leánya, kinek kalauzolása mellett meg- fogom  ta-
lálni a „calassist". Calassisnak nevezték akkor és né-
mely helységben ma is igy nevezik az iskolát. A 
székely nyelvjárás nem jószivvel türi a mássalhang-
zók összetorlódását, azért a hol lehet, közbe ékelt 
magánhangzók által lágyítja meg a szav tkat. Igy 
lett a latin „classis" szóból a calassis, mely szóban a 
két s-et a világért sem mondaná sz-nek a székely, 
hanem meghagyja a maga valóságában magyar s-
nek. Igy tanították ezt mindenütt a reform,  fa'usi 
iskolákban a jó öreg kántorok, azon időkben, mi-
kor a latinnyelv vala ott is a mindenható. Csúfol-
ták is őket más hitfelekezetüek,  a nélkül hogy be 
tudták volna bizonyítani, hogy^ vájjon Cicero ha-
talmas orációiban az s-et a metsző, vagy a zápfo-
gain ejtette-ki ? Ezen időből származhatott azon la-
tin vers is, melylyel a következő napi temetést a 
mester tudtára adá a múzsáknak : 

Audite pueres ! 
Ibimus ad funeres. 
Vos ibitis bis, bis, bis, 
Ego ibo post vobis. 

Valamint ez is : 

0 siligo, siligo, 
Ego plus non diligo. 
Rettenetes szegénység 
A teleki mesterség. 

Természetes dolog, hogy sehol sz-et ejteni nem 
szabad. 

Az iskolába menetel már eddig is forró  vá 


