
] Megjelenik ezen lap heten-l 
kint háromszor: 

szerdán, pénteken j 
és vaaftruip. 

Elfiflzotési  feltételek:1 

Helyben házhoz hordva, vagy! 
vidékre postán killdve 

Egész évre . . 6 frt  — kr. 
Fél évre . . . 3 frt  - kr. 
Negyedévre . . I frt  50 kr. 

Hirdetmények dija: 
3 hasAbos petit-sorért, vagy 

annak helyéért 6 kr. 
Bélyegdij kiilllu 30 kr. 
Nyllttér aora 15 kr. 

Az urna előtt. 
Azon a ponlon állunk, a midőn politikai 

elvünknek, nézetünknek külső kifejezését  is meg 
adhatjuk. A legszentebb, legmagasztosabb al-
kotmányos jogát gyakorolja minden hazafi  a 
s z a v a z á s k o r . 

Vigyázzatok polgártársak ! 
Minden utolsó követ meg fognak  mozditani 

ellenetek, hogy romlatlan szivetekbe belophas-
sák a hazának galádul ártó nézeteiket azok, a 
kik nem restelik nyiltan kimondani, hogy csak 
személyes gyűlöletre alapitják kormánybuktató 
hazafiatlan  terveiket. 

Elaltatják a lelkiismeretet . . . 
S mig a lelkiismeret a külső csábok pil-

lanatnyi ingere alatt kábultan szendereg: az-
alatt oda visznek bennetek a szavazó láda elé, 
hogy adjátok beleegyezésteket oly politika 
felforgató  terveibe, a miket keserű könyhulla-
tásokkal vennétek visszi nemsokára. 

Csakhogy akkor már késő lesz ! 
Most van időtök meggondolni tetteiteket. 

Fontoljátok meg jól. 
A ki ugy szereti hazáját, a kinek megyéje, 

községe és embertársa boldogítása szivén fek-
szik : azt nem némítják el hízelgő üres szavak. 
Annak tények és nem phrazisok kellenek. Az 
a honpolgár megveti a gálád üzelmek erkölcs 
rontó csábításait. 

Vezessen titeket az igazság szelleme ! 
Menjetek, gyakoroljátok legszentebb jo-

gaitokat nyugodtan, a tiszta lelkiismeret csen-
des nyugodtságával. 

Ti megtudjátok fontolni,  ki és m i t tehet 
a ti javatokra ; megfontolhaljátok,  melyik ré-
szen van az igazság : szavazzatok oda ! 

Vigyázzatok ! s ha reszkető kezetek a bT-
ső határozatlanság, az ingatag gondolkozás ha-
bozását jelentené, gondoljátok e pár szóra : a 
h a z a m i n d e n e l ő t t . 

A haza nevében, az ő érdekében, jóléte, 

A 2 I € í « á e « 

M é g e g y 

válasz a „Csiki apróságokéra. 
Csik-Szereda, 1878. aug-. 2. 

Tisztelt szerkesztő ur ! 
Becses lapja julius 17-iki 57 ik száma tárca-

rovatában „Csiki apróságok" cim alatt . . .0 . . .d 
aláirással egy kótyonfitty*)  nyelvészkedhetném'ség 
jelent meg, mely „magyarnyelv sajátságait tanul-
mányozók figyelmébe"  van ajánlva. 

Engedje meg tehát t. szerkesztő ur, hogy ugy 
is, mint ki a magyarnyelv sajátságait s különösen 
a csiki._nyelvjárást tanulmányozom már évek óta s 
a „Magyar Nyelvőr" akadémiai folyóirat  minden 
füzetébe  közleményeket adok s ugy is, mint „csiki 
góbé" felhiva  érezvén magamat, azon „apróságok-
ra" néhány szerény észrevételt tehessek. 

Megvallom, furcsa  helyzetben vagyok ama 
közleménynyel szemben. Tulajdonkép azt se tudja 
az ember, hogy komolyan bánjék-e vele, — vagy 
csak együgyü tréfának  tekintse. Ha nem volna 
komolyan „a nyelvészek figyelmébe  ajánlva" azt 
hinném, hogy csak aféle  tárcacikkbeli Borsszem 
Jankóság s magam is nevetnék rajta; de miután 
ugy látszik, hogy komoly szeműiddel van irva s a 
stylus nyelvészkedést affektál,  nem lehetek annyi-
ra „góbé" — bármily meggyőzően (!) be is van bi-
zonyítva a cikkben a mi góbéságunk — hogy sze-
rény hallgatással ,szentesítsem az ott Írtakat. 

Cikkíró „mint hajdanában esik somlyói diák 
sokat gondolkodott a góbé elnevezés felett"  s most 
mint komoly n y e l v é s z bebizonyítja, hogy a 
csíkiak csakugyan — góbék. A bizony, góbék va-
gyunk. Ezen elnevezést pedig annál kevésbé szé-

*) Lásd 'Magyar Nyelvőr* VII kötet 331. lipját. 
T. N. I. 

felvirágzása  reményében szavazatok. El ne hi-
bázzátok lépéseiteket! 

Lapunk mindig az igazságért harcolt. Őszin-
te, tiszta érzéssel, jó lelkiismerettel hangsúlyoz-
tuk, hogy különösen H á r o m s z é k m e g y é-
n e k saját létérdeke fiigg  attól, ha a kormány-
nyal szemben a b i z a l o m politikáját követjük. 

Ezt erősen hangsúlyozni kötelességünknek 
ismerjük ma is. 

Lesz idő, mikor a székelység áldásos gyü 
mölcseit /dvezentli e bizalomnak. Ne adjátok 
(el tehát kongó üres szavakért jobb jövőtök 
reményét ! 

A székely nép hajdan karddal kezében 
vivta ki jogait. A történelem arany betűkkel 
örökité meg apáitok ragyogó tisztaságii nevét. 
Emiékök éi ma is közöttünk. Vigyázzatok, hogy 
a történelem ne Ítéljen felettetek  és meg ne 
ítéljen titeket ! 

Eljön az idő, melyben igazat fogtak  adni 
szavainknak. Ez az idő pedig nincs már messze. 

Legyen megáldva a jók munkája őseitek 
emléke, unokáitok késő ítélete lebegjen sze-
meitek előtt. 

Mi bizunk bennetek. Bizalmunk, szeretetünk 
kisérjen titeket a szavazó urnához. A magya-
rok istene megáldja hazafias  munkáitokat! . . 

Tudjuk, hogy lépésteket nem fogják  a 
késő bánat szomorú könyei követni; mert ti 
azt tisztelitek meg a személyben,"bár ki is legyen 
a ki azt megérdemli a ki azt a megpróbáltatások 
nehéz perceiben is olyfényesen  kiérdemelte : kor-
mányotokat. 

Ebben a biztos tudatban áldást kívánunk 
hazafias  müködéstökre. II. 

* A pénzügyminisztérium a következő rende-
letet bocsátotta ki. A m. kir. minisztérium határo-
zata folytán  és egyetértőleg a birodalmi tanács-
ban képviselt királyságok és országok cs. kir. 
minisztériumával. A lovak kivitele iránt 1876. évi 
novemberhó 21-én és 1877. évi juliushó 2-án kelt 
rendeletekkel („Budapesti Közlöny" 1876. évi 268. 

gyelhetjük, miután még semmi nyelvészet nem bi-
zonyította be (még cikkiróé sem), hogy amaz elne-
vezés valami szégyenletest jelentene. Egyébiránt 
most minden csik-somlyói diák tudja, hogy általá-
ban nemcsak a csíkit, hanem minden székelyt gó-
bénak neveznek. Kár ennélfogva,  hogy cikkíró 
csak „hajdan" volt somlyói diák. 

De halljuk cikkíró okait, miért vagyunk m1 

góbék ? 
„Széles Magyarországon — irja — a mennyi-

ben a rendelkezésem alatt álló táj szólásokból nyo-
mára jöhettem, a mindennapi élet körébe tartozó 
tárgyakat többnyire minden vidéken ugyanazon 
néven nevezik s csudák csudája ! (Rémítő ! bor-
zasztó ! iszonyatos kalamitás !) Csikország némely 
tekintetben meg nem elégedve a helyes és magya-
ros elnevezéssel, csinált a maga számára, olyan el-
nevezéseket melyek nemcsak nevetségesek, hanem 
a müveit világ által el is itélendők." (No Csikor-
szág elmehetsz, a müveit világ elitéi, megvet és 
lenéz. Nem lész többet ország, meghódolsz a musz-
kának!) 

Ecce „müveit világ"! Oh, ha M. ország és 
minden más ország minden vidékének tájszólását 
a „müveit világ" szempontjából bírálnák a nyelvé-
szek ! Oh, akkor cikkíró mily óriási bravourt arat-
na „a világ nyelvészet mezején" apróságaival! 
Csak hogy — fájdalom  — a nyelvészet még nem 
emelkedhetett ama képzelt világjelentő fokra,  hogy 
a csiki nyelvjárást ama magaslatról látná célszerű-
nek megbírálni. Igy hát cikkíró nyelvészkedése 
nem e világból való. 

Egyébiránt, — hogy komolyan beszéljünk — 
kereken tagadom cikkíró azon állítását, mintha ő 
„a rendelkezése alatt álló tájszólásokból jött volna 
nyomára" a góbé bizonyításnak, mert mikor cik-
két irta, egyetlen tájszólás-gyüjtemény sem állha-
tott rendelkezésére ; sőt cikke után azt is tagadom 
hogy tudná mi a tájszólás voltaképen. Vegye elő 
kérem Kriza „Tájszólását", a „Nyelvtudományi köz-
leményeket". a Maervar Nyelvészetet", a „Magyar 

és 1877- évi 149. sz. és „Pénzügyi Közlöny" 1876. 
évi 53. és 1877. évi 27. sz.) közzétett tilalom meg-
szüntettetik. Ezen rendelet azon napon lép hatály-
ba, a melyen a vámhivatalnoknak tudomására jut. 

* A hadsereg köréből. Király ő felsége  flempf-
ling Rudolf  ezredest, a 49-ik gyalogdandár parancs-
nokává, Kutting Albin ezredest, a 76. sz. gyalog-
ezred parancsnokává és Kocicka Vencel 55. sz. 
gyalogezredbeli alezredest, a 21. sz. gyalogezred 
tart. parancsnokává kinevezte ; továbbá : Hassak 
Jószef  várakozási illetékkel számfelett  szabadságolt 
s~ az ujabban megejtett felülvizsgálat  alkalmával 
szolgálatképesnek minősített 4. sz. tábori tüzérez-
redbeli őrnagyot, csapatszolgálatra berendelés mel-
lett, az 1. számú tábori tüzérezredhez áthelyeztetni 
rendelte. Catarg György nyugalmazott hadnagy-
nak, a birodalmi tanácsban képviselt királyságok 
és országok csendőrségéhez való áthelyezését el-
rendelte, dr. Rischanek Hubert törzsorvos, a gráci 
7. sz. helyőrségi kórház osztályfőnökének,  a meg-
tartott felülvizsgálat  következtében, ez idő szerint 
szolgálatképtelen gyanánt 6 hónapra a várakozási 
illetékkel számfelett  szabadságoltak viszonyába 
helyezését elrendelte és megparancsolta, hogy ez 
alkalomból — sokévi szolgálat tételei elismeréseül 
— a legmagasb megelégedés kifejezése  tudtára 
adassék ; végül: Noék József  14. sz. gyalogezred-
redbeli címzetes őrmesternek, a hamburgi utász 
hadapród iskola növendékének — egy bajtársnak 
a hullámokból önélte kockáztatásával eszközölt 
megmentéseért, — a koronás ezüst érdemkeresztet 
adományozta. 

A szeszadóról szóló 1S7S. XXIV. t. o. 
2. §-ához. 

Tisztelt szerkesztő ur! 
A „Nemere" legközelebbi számában egy k.-

vásárhelyi levél jelent meg, mely a képviselő-vá-
lasztásokkal együtt járó zavargásokat még tetézni 
kívánta a kis üstökkel való pálinkafőzés  kérdésé-
nek^ félsz  in re juttatásával. Hogy minő indokok ve-
zették az illetőket, ez alkalommal nem fürkészem. 
Hihetölesr, mint annyi mindent, ezt is pártkérdé-
sekkel hozták kapcsolatba. Minthogy tehát most a 
kézdi-vásárhelyiekre nézve tul vagyunk a képvi-
selőválasztásokon, hozzá lehet szólni s minden to-
vábbi félremagyarázás  kikerüléséért nem lesz fe-
lesleges a fentebbi  kérdést pár szóval megvilágitni. 

Nyelvőrt", vagy bármely tekintélyt érdemlő nyelv-
tudományi munkát s megkap-e azokban csak egyet-
len szót azok közül, melyeket mint csiki tájszókat 
a „Nemerében" ön előtálal ? jin elővettem látja és 
utána néztem, de meg nem kaptam bennök egy 
szócskát is, mely az ön állitását igazolná. Sőt a 
mi nyelvjárási butaságunk feletti  szives kétségbe-
esésére vigasztalásul önnek annyit idézhetek ezen 
munkákból, hogy „a csiki és háromszéki nyelvjárás 
egyike a legmagyarabbaknak és a legösiebbeknek". 
Hiszen-e Budenznek, Fogarasinak, Hunfalvynak, 
Szarvasnak, Simonyinak ? Vagy lia tán ön előtt 
ezen szakmunkák sem tekintélyek, akkor legyen 
szives még egyszer utána járni állításainak s ha 
ön Csíknak bármely falujában  a felhozott  „topor-
tyánféreg",  „fülemüle",  „nyugodalomtőke", „lóba 
dugónak", „ketyegő fene",  „zökkentő", „éjjeli bá-
tor", „lesbeteg", stb. állítólagos tájszókat mint köz-
nyelyen használtakat ki tudja mutatni: kész va-
gyok a liáromszéki árvaleányház javára annyi ala-
pítványt tenni, a hányat azon szavakból képes 
lesz kimutatni. 

A mik a somlyói diákok közt — az ön korá-
ban — a csiki nyelvjárás gúnyolására, egymással 
való ingerkedéseik alkalmával emlegettettek, azok 
még nem tájszólások s igen boldogtalan nyelvész, 
a ki azokat olyanokul akarja feltüntetni.  Ezek — 
a mint ön magát kifejezi  — csak „mocskos" gu 
nyolódások. 

Hogy a palacsintát „kőrelepcsnek" (de nem, 
mint ön irja: „kőrelepcsentettnek") nevezik Gyer-
gyóban (és nem Csíkban, kérem), annak igen ala-
pos és helyes oka van. Megmondom miért, mert 
tudatlanságában ebből is gúnyt üz. Azért nevezik 
„kőrelepcsnek" kérem, mert hajdan — és gyéren 
most is — a palacsintát melegített kövön sütötték 
és sütik. Hogy tehát a „kórelepcs" összetett hang-
utánzó szó miért volna roszabb az idegeu „placsin-
tánál" s miért volna annyira elítélendő, azt csak 
„világnyelvészeti szempontból" lehet állítani. En 
legalább a „kőrelepcs" ősi és magyaros elnevezést 
most is jobbnak tartom az oláh „palacsintánál". 

N E M E R E 
Szerkesztőségi iroda: 

Főpiac, Osnlak-féle  ház, 

.hová a lap szeUemi réizét 

illető közlemények 

küldendők. 

Kiadó hivatal : 
Pollik Mór könyvnyomdája, 

hová a hirdetések és 

előfizetési  pénzek 

bérmentesen intézeedik. Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászati lap 
A ftirarnszéki  ̂ Kázíipar-egffeft44  és a „sepst-szenfegyöf̂ L  dukénytes tüzoftá-egyí&fc"  fowafcatos  kMmye. 


