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gatják, 1. §ezátorea, I II . köt., 189. 1.: pfprrcíoa min mód de a 
chema ealul» (a ciora előtt álló pfprr hangutánzó toldalék). 

De mer t már a csikó-nál t a r tunk, miért nem aknázta ki M. 
jobban mind azt a tanúságot, a mely a csikó-nevekből meríthető ? 
M. bizonyosan helyesen magyarázza a teljesen elszigetelt nógrád
megyei csina szót a kaukázusi cyeni stb. lónevekböl, a melyekkel 
a baranyamegyei ber-gány «tüzes ló» második része is szorosan 
összefügg — hja, a kaukázusi nyelvészet valóságos varázsvessző! •— 
de miér t nem magyarázta meg nekünk a cseka szó egészen hasonló 
mellékalakját a eseniká-t is az ő mélyre ható kaukázusi tudomá
nyáva l ? A hasonlatosság legalább meglepő. A disznót, a min t 
láttuk, Háromszéken úgy hívogatják, hogy cséka, cséka, cséka, 
elkergetik pedig így: csénika ne! vagy pedig Csernáton községben 
a h ívogatás : Cséka csé, cskö, cskö.' a kergetés hang ja : esenika me! 
H á t ehhez nem kitűnően illik, ha Mezőtúron a csikót így hívogat
ják, hogy ne-csina-ne (elhajtják azzal, hogy : csit-ta-ne)? H a a 
csina semmi egyéb mint a csikónak más kaukázusi elnevezése, há t 
fejemet teszem rá, hogy a esenika meg nem egyéb a csiika-n&k egy
szerű változásánál, más időben más kaukázusi nyelvből átvett 
pár jánál . Látnivaló, milyen fogyatékos még M. nagy müve, milyen 
gazdag aratás vár itt még — a kaukázusi nyelvészkedésre! 
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