
rag. Miért ? Mert azt igyekszik kimondani s bizo-
nyítgatni, hogy én a „góbé" elnevezést szégyenle-
tesnek találtam. — Én csak a felhoztam  példákat 
gáncsoltam s gáncsolom ma is. Hogy minden szé-
kelyt góbénak neveznek, azt én is ugy tudom, 
mint minden somlyói diák nem tudja s nem is tud-
hatja ; mert kérdezzen meg t. uram egy első ele-
mi, vagy ha ugy tetszik, egy első gymn. oszt. ta-
nulót, vagy egy c?ik-szeredai I. oszt. isk. suhan-
cot, bizony akad köztük olyan, ki még azt sem 
fogja  megmondani tudni, hogy vajon székely-e, v. 
zsidó ? Tapasztalatból mondom, hogy egy főgymn. 
tanár tanári vizsgája alkalmával a legnagyobb ma-
gyarnak keresztnevét sem tudta megmondani. Ha 
már kérem tanárokkal is ilyenek történnek : mit 
várhatunk akkor egy fejletlen  tanulócskától ? Hogy 
minden székelyt góbénak, én arról — miután meg 
voltam győződve — nem szóltam semmit''); — én 
csak a csíkiakról irtam s nem ok nélkül, mert bi-
zony a csiki atyafi  minden más vidéki székely ba-
rátja előtt góbé volt és annak is marad s mert ta-
lálkozunk épen csiki atyafiak  részéről olyanokkal, 
a kik cikkeik alá „Egy alcsiki góbé"*) aláírást 
tesznek. Es így nem volt oka önnek kárrogni azon, 
hogy én csak hajdan voltam somlyói diák.1) 

így izetlenkedik t. T. Nagy Imre ur első 36 
sorában. ízetlen tréfája  a következő 25 sorban to-
vább foly  s tart ezen kikezdésig : „Egyébiránt — 
hogy komolyan beszéljünk" stb. Mig tehát eddigi 
sorait megírta, jobb és tanácsosabb lett volna a 
csik-szeredai fürdőben  egy kicsit megmosdani. 

De nézzük tovább mit mond ü-lőször is 
bámulom önt t. uram, a ki kilenc nyelvészeti mun-
kát megismert, mégis olyan badarságokra tud ve-
temedni. A nyelvészet t. uram sokkal komolyabb, 
mélyebb felfogást  igénylő tudomány, mint ön kép-
zeli ; nagy mezején rugdalózni, pöffeszkedni  szabad 
ugyan, de nem illő, nem játja ; az én tanárom, a 
nagynevű tudós nem rugdalózott s ezt ma sem te-
szi ; nagy műveltsége, sokoldalú széles tudomáaya 
mellett — mert hát ö kérem nem 9 nyelvíazeti 
munkát ismer — igen is szerény s némely kétes 
esetekben kimondotta és kimondja azt, mit az aka-
démia is felállítása  alkalmával zászlójára tűzött, 
hogy t. i. „Győzzön a jobb !" Más tudósaink is 
ugy a múltban, mint a jelenben bizonyos dolgokat 
illetőleg inkább tapogatóznak, de nem vagdalkoz-
nak, mint ön teszi. 

Révai Miklós, a nagyhírű tudós, kiről én azt 
tanultam, hogy mint nyelvész a legnagyobb, mint 
irodalmár pedig a legnagyobbak közé tartozik, — 
több jeles munkának szerzője, állította ugyan, hogy 
minden eleme a szónak, legyen az rag, vagy kép-
ző, mint önálló szó volt valaha, de nem rugdaló-
zott. Ama nyelvészeink is, kik Beregszászi N. P. 
tekintélye alapján a keleti nyelvekkel  összehason-
lítva tárgyalták nyelvünket, milyenek : Molnár Já-
nos'), Nagy János'), Horvát István"'), Kolmár Jó-
zsef'  '), Dankovszky Gergely n), Szabó József"),  Vi-
da Károly"), Kerekes Ferenc'5), Pecz Leopold'"), 
Kállay Ferenc"), gr. Teleki József),  Ballagi Mór") 
stb. stb. ide tartozó munkájokban, mint a számo-
zott helyek alatt mutatják, szerényen elmondják 
nézeteiket, de sonasem rugdalóznak.2") így tesznek 
t. uram, nyelvbölcselöink is pl Fogarasi János2') 
és Cucor®''), a nagy szótár szerzői, majd Engel Jó-
zsef'  ), Fábián István") stb. stb., továbbá a finnis-
táknak egész sora, milyen — hogy többet ne em-
lítsek — Sajnovics János'5), Reguly1), Hunfalvy"), 

Repicky János"), Decsy Sámuel"), Budenz'0) és 
Vámbéri"), végül a történeti m. nyelvészetet fejte-
gető emberek, milyen Pray és Sajnovics, a „Ha 
lotti beszéd"' és „Margit legenda" kiadói; Révai 
e térnek lelkes felkarolója,  Horvát István, a ma 
gyar oklevelek tanulmányozója és ezeknek töbl; 
középkori kódexekkel együtt kiadója ; Sándor Ist 
ván"), ki régi Írókból sok hasznos dolgokat jegy-
zett fel  ; Döbrentei, a gyulafehérvári  és bécsi ko 
dexek kommentálója; Jászai, a müncheni kodéi 
magyarázója ; végül Toldy Ferenc, a nagy irodai 
már, ki több középkori kódexeket adott ki és azo 
kat magyarázatokkal látta el. Mindezen embere 
ínk t. uram, nem izetlenségekkel, nem pöffeszke 
désekkel igyekeznek valakit állításaikról meggyőz-
ni, vagy ha tévedett, megigazítani, mint ön teszi, 
hanem elmondják nézeteiket ugy, a mint tudják s 
örvendenek, ha magyar nyelvünknek bármi cse-
kély szolgálatot tehettek. 

(Folytatása következik.) 

és dalárdával minél élvezetesebbekké teendik. Az 
első estély f.  hó 25-én lesz, megjegyezvén, hogy 
külön meghívásra e tárgyban senki igényt nem 
tarthat. 

Az adakozások u. m : tépés, sebkötö, szív ár-
beli adományok az elnökséghez intézendők. 

Hisszük, hogy Sepsi-Szentgyörgy város neme 
sen érző hölgyei k i v é t e l n é l k ü l résztveende-
nek a jó ügy munkájában. 

Ezen hitben, ezen reményben teljes bizalom-
mal felhívjuk  városunk hölgyeinek kegyes, rész-
vétteljes pártolását. 

S.-Sztgyörgy 1878. szept. 20 án. 
B o g d á n I s t v á n n é , M á l i k j ó z s e f n é , 
a segélygyüjtő bizottság elnöke. je^y/ü. 

S e b e s t y é n S á n d o r n é , 
alelnök. 

Bogdán Andrásné, Bogdán Flóriné 
Csutak Jánosné, Spitzer-Weinberger Sarolta, 

Kelemen Lajosné, Mélik Jánosné, 
Gidófalvi  Lászlóné, VásárhelyiSamuné, 

bizottsági tagok. 

Haromszékmegye hölgyeihez !! 
>Meg vagyok győződve, hogy szavam nem 

fog  siker nélkül elhangzani, midőn kedvelt Ma-
gyarországom mindenkor áldozatkész hö'gyei-
hez a szenvedők érdekében fordulok*  — igy 
szól felséges  királynénk Tisza Kálmán miniszter-
elnök úrhoz intézett legkegyelmesebb kézira-
tában. 

Bizonyára nincs nő e hazában, ki e biza~ 
lomteljes szavakra tettre ne buzdulna. 

Igen ! alakuljanak bizottságokká kisebb-
nagyobb körben, gyűjtsenek pénzt, készítsenek 
sebkótöket sietve ! 

Felséges királynénk, hazánk védangyala 
szól Magyarország hölgyeihez 

Mutassáí meg Háromszékmegye hölgyei, 
hogy a női legszebb erény : a jótékonyság- és 
könyörületre való felhivás  érző szivekre ta'ált. 

Kelt S.-Sztgyörgyön, 1878. szept. 17-én. 

Pptsa József, 
Hárorííszékmegye főispánja. 

M e g h í v á s . 
A házi-ipart és oktatást terjesztő egyesület 

választmánya f.  hó 24-én d. e. 10 órakor ülést tart, 
melyre, miután az egyesületet érdeklő igen fontos 
ügyek fognak  tárgyaltatni — a választmány t. c. 
tagjait tisztelettel meghívom. 

S.-Sztgyörgy, 1878. szept. 18. 
l'olsa József, 
h. i. e. elnök. 

1 Orbán Balázs is a Székelyföld  leírásában (Lásd a Hargita 
leirásál) góbénak nevezi magát 

8 Lásd a „Magyar A lam' 1877 évi folyamának  egyik junius 
vagy jnliusi számát 

I flár  ne letten) volna soha! 
8 A zsidó szóknak a magyar és egyéb neinzelii szókban ta-

lálandó hasnnlilála (Magyar Könyvház  IX—XXII kötet) 

* cGrammatica hungarica cum parallclismo* 1S57 

'Rajzolatok a nngyar nemre! legrégibb történeteiből'— 
rest. 1825 

I I *A magyarnyelv eredetisége s önkifejlése''  1857 
1 1 eIIungari gentis aviticum cognomen' 
" eA dicső magyarnyelv régisége* (Tud. Gytijt. l83o) 
1 4 „Elmélkedés a magyar nemzet viszontagságainak történe-

te felett' 
1 5 .Értekezés a kettűsbelüjil hangokról és azoknak jegyei-

ről a magyarnyelvben, sok nevezetes szószármaztatási észievete-
leltkel egybeizőve' Debrecen, 1836 

'» Az 1833-iki ,Tud. Gyűjt.'-ben török és magyar szókat 
hasonlít össze. 

,7 „Hist. értekezés a nemes székely nemzet eredetéről'.— 
Enyed, 1829 és „A pogány magyarok üs vallása'—(A Kisfaludy-
társaság pályakérdése  1847-ben) 

1 9 t Mikéi, lehet a magyarnyelvet uj szókkal gaz lagitani »' 
(Jutalo-nfelelet  1 in i;;yarnyelvr >1) 

'» Egyebeken kívül lásd „A magyar nyelvészkedés köre' 
c imíl művét. 

1 0 És itt bátor vagyok megjegyezni, hogy felhoztam  példá-
imnál csak az ujabb időkre voltam tekintettel és leszek ezután is. 
Kívánatra — mert tisztán fekszik  előttem nyelvünknek  története 
— a legrégibb időktől is kezdhetem 

p I 8 I d e , a r t o z ó munkája : ,A magyarnyelv metaphisikája' 

" «A magyarn elv szótára' készítette Cucor és Fogarasi. 
" Irt  e A tiszta magyar gyökökről'  (Akadémiai pályakér-

dés 1835-ben) 
5 4 Irt „A magyarnyelv természetéről* 
5 5 «Demonstratio idioma Unga'oium et Lapponum idem es-

se' . Koppenhagen, 1770. Újra Nagy-Szombat, 1771 

« Egyebeken kivul — mint utazó és kutató — megismer-
kedett a finn,  lapp és eszt, majd^ vogul és osztyák nyelvekkel 
Halála miatt kutatásainak eredményét a világgal nem ismertethet-
vén meg, hagyományait Toldy, Hunfalvy  és Budenz ismertetik és 
ismertették. 

Segélyt a szenvedőknek! 
A legelső magyarnő, koronás Királyasszo-

nyunk ö felsége,  a női gyöngéd szeretet és hőn 
érző sziv ragyogó példányképe kibocsátotta felhí-
vását sebesült testvéreink érdekében Magyarország 
hölgyeihez. 

A lelkes szózat a trón bíboráról hangzott le. 
Felséges Királynőnk Jegmagasabb bizalmával tisz-
telt meg bennünket akkor, midőn Bosznia véráz-
tatott földén  megsebesült testvéreink szenvedésé-
nek enyhítésére a m a g y a r n ő k e t szólította fel. 

Ezek a szavak, mint hazánk minden részében, 
nálunk is élénk viszhangra találtak és — a s.-szt.-
g y ö r g y i n ő k s e g é l y g y ü j t ő b i z o t t -
s á g a f.  hó 20-á n m e g a l a k u l t 

Csak egy szükkörü bizottság ez egyelőre, 
melynek feladata  városunk nemesen érző hölgyeit 
minden rangkülönbség nélkül összegyűjteni, hogy 
a nemzeties cél érdekében sietve tegyen meg min-
den lépést, mely a harcban megsebesült, vagy el-
esett testvéreink honn maradt szűkölködő családjai 
nyomorán sürgősen összegyűjtött könyöradomá-
nyaival segíthessen. 

E célból honleányi bizalommal fordulunk  vá-
rosunk lelkes hölgyeihez: segítsenek a könyörület 
munkájában ! 

A gyűjtést megkezdettük; gyűjti, iveinket ki-
bocsátottuk. Adakozzanak, kiki tehetsége szerint 1 

Hogy a segély nyújtás minél tömegesebb és 
minél gyorsabb lehessen : hetenként kétszer, s z e r -
d i n és s z o m b a t o n estéli 7 órától kezdve 
„ f i l l é r e s t é l v e k e  t" rendezünk a városház 
nagytermében. Ezen estélyek 10 kros belépti díj-
jal mindenki előtt nyitva állanak. A nők kik itt 
megjelennek magukkal tépésnek való lenrongyo-
kat hozván, társaságban tépnek. Városunk ifjaitól 
pedig legyen szabad teljes bizalommal megvárnunk 
hogy ez estélyeket felolvasásokkal,  szavallatokkal 

L E G Ú J A B B . 
ltajevoszello, szept. 18. Ama hir, hogy Novi-

Brcska tegnapelőtt bevétetett, korai volt. Brcskát 
csak tegnap, szept. 17-én makacs harc után vette 
be a 13. hadosztály. A harc reggel kezdődött és 
déltől kezdve rendkívül makacs volt. A sáncokat 
és a várost este 7 óra felé  rohammal vettük be. A 
veszteségek eddig ismeretlenek, azonban nem igen 
nagyok. 

Béc<, szedt. 18. A negyedik hadtest parancs-
nokságától a .következő távirat érkezett: A 13-ik 
hadosztálybóra 26. gyalogdandár e hó 16-án elérte 
Dubravát a Tinja mellett, mig a 25-ik dandár ma-
kacs, estig tartó harc után Lovesaret és Krespicst 
megszállotta. E hó 17 én a 13. csapathadosztálynak 
a Novi-Brcska elleni támadásra kellett alakulnia 
és a 25. dandár szárnynyal a Száva mellett a sa-
máci uton fejlődött,  mig a 26. dandár Novi-Brcska 
déli oldala felé  rendeztetett. A csapatok makacs 
tűzharcban nyomultak előre ós eleinte a tüzérség 
a kilátási pontok teljes hiányában csak kevéssé 
támogathatta azokat; csak az előnyomulás további 
folyamában  volt lehetséges 3 üteget működésbe 
hozni. A gyalogság a helység elé ért és roham-
mal vett be'két, ott emelt sáncot, melyek egyike 
két ágyúval volt felfegyverezve,  és azután benyo-
mult a helységbe, melyet azonnal megszállottak. 
Az ellenállás az utolsó pillanatig rendkívül makacs 
volt; a harcnak csak közel esti 7 órakor szakadt 
vége. Két ágyú és két zászló esett zsákmányul. A 
veszteségek a jelentés elküldés ig nem voltak ki-
puhatolva és addig csak négy tiszt megsebesülése 
volt ismeretes. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Sepsi-Szontgyürgy hölgyei, áthatva a kö-

nyörületesség és honleányi buzgalom nemes érze-
tétől, sebesülteink érdekében rendszeres tevékeny-
ség kifejthetése  végett tegnap a polg. iskola egyik 
termében tanácskozásra gyűltek össze. 

A gyűlés mindenek előtt elnök, jegyző, pénz 
tárnok és bizottsági tagok megválasztását tűzte ki. 
Elnökül választatott Bogdán Istvánné, alelnök Se 
bestyén Sándorné, pénztárnok Bogdán Andrásné, 
jegyző Málik Józsefné.  Bizottsági tagok : Bogdán 
Flóriánné, Csutak Jánosné, Gidófalvi  I.ászóné, Ke-
lemen Lajosné, Spitzer Sarolta, Vásárhelyi Samu 
né úrasszonyok. 

Elhatároztatott (a mint lapunk más helyén is 
olvasható), hogy fillérestélyeket  rendeznek heten 
ként kétszer : szerdán és szombaton 10 kr be'.épti 
dij mellett, hol közösen tépést készítenek a sebe-
sültek részére. Sepsi-Szentgyörgy hölgyközönségé-
től — méltán — reméljük, hogy ezen estélyeken 
tekintélyes számmal lesz képviselve. A társaság 
aláirási ive az estélyeken a beiratkozok rendelke-
zésére folyton  ki lesz téve. A férfiaktól  pedig el-
várjuk, hogy ezen összejöveteleket minden kitel-
hető módon élvezetessé fogják  tenni — felolvasá-
sok, szavallatok stb. által. Az első összejövetel f. 
hó 25-én szerdán történik a városház dísztermében 
vagy az azzal kapcsolatban levő szomszéd terem-
ben. Az alakuló gyűlésen jelenlevők önként ajánl-
koztak, hogy az illető helyiségeket felváltva  vilá-
gitatni fogják. 

Elhatároztatott továbbá séta-hangversenyek 
rendezése — Császár Bálint polgármester ur aján-
latára — mérsékelt belépti díjjal, hogy a résztve-
vők minél nagyobb számát biztosíthassák ezeken. 

Feleslegesnek tartjuk hangzatos szavakkal buz-
dítani városunkat a részvételre Sepsi-Szentgyörgy 
közönsége mindig szép példáit adta a könyörüle-
tességnek, s csupán tőlük függ,  hogy ebbeli hírne-
ve csorbát ne szenvedjen. 

jl « E gy vogul monda' (Akad Ertek 1859.) Reguly Antal 
hagyományai, a in tud. akadémia megbízásából kiadta Hunfalvy 
Pál 1 kötet. „A vogul föld  és uép.» Fest, 1864. Ezeken kívül ér-
tekezései is varnak. 

J e Ferney Jánosnak hibás szós/ármaztatásait mutatta ki. 
" „Pannóniai l'hoenix, avagy hamvából feltámadott  magyar 

nyelv' Uécs, 1790 
s o „Reguly Csuvasz példamendatai*. Cseremisz Tanulmányok 

és „Cser. Szótár', „Vocabularium Ceremissicum utriusque dialetic„ 
Pest, 1865. 

3 1 Török-csuvasz példabeszédok kiadója. 
" „Antiquitates I.iteraturae Hung. Vol I » Pest. 1803. 
" Pl. „Sokféléje'  5 darabjában is. 

K ö z ö n s é g - k ö r é b ő l . * ) 
K.-Vásárhely,  szept. 16. 1878. 

Tisztelt szerkesztő ur 1 
A „Nemere" 79-ik számában pár szó jelent 

meg a helybeli tűzoltó-egyletről. 
Kérdés volt ki legyen az iró : s személyemet 

hozták gyanúba ; több oldalról lettem megszólítva 
a párszó ügyében. 

Köteleségemnek tartom kinyilatkoztatni hogy a 

) E rovat alatt megjelent közleményekéit  nsn 
iősséget a 

villái fele-
Szerk. 


