
A N A P V I S S Z H A N G J A 

A Z ÉTER L Ö V É S Z Á R K A I B A N 

NAPJAINK totális küzdelmeinek egyik mohó hatalma, 
a rádió, az éter hullámaival átitatódó közhangulat bal-
sejtelmeinek vagy derűlátásának sáfárja. Az a tény, hogy 

a közvélekedés ma már legfontosabb kötőanyaga a megpróbálta-
tott társadalomnak, továbbá : hogy korunk nem az egyénre, 
hanem az összességre bízza a nacionalizmus vágyait — mindez 
megváltoztatta a háború vezetésének taktikáját. Az ellenség 
mindenütt, minden percben, bárhonnan rámtámadhat, tehát 
elmosódik a «frontmögötti» magatartás kibúvókkal alkudozó 
lehetősége, aminek helyébe ott kell teremnie a nemzettag áldozat-
készségének, önfeláldozásának, sőt találékonyságának is. 

Mindezért sokan sopánkodnak és abban igazuk is van, hogy 
korunk nem a kényelmes élet pázsitja. Konok kíméletlenséggel 
dúlja föl ma legbensőbb valónkat a történés folyamata. Nincs 
mentség és a struccok fejéről süvöltve fogy el a homok . . . A külön-
böző propagandaminisztériumok fölállítása bebizonyítja, hogy 
maga az államvezetés is szükségesnek tartja — a terelő pulik 
szaporítását. . . Hogy ne maradozzon el a birka, meg hogy, ha 
álom lepné meg a juhászt : együtt maradjon a jószág. 

Giraudoux mondotta minap, a francia néphez intézett szóza-
tában, hogy aki bekapcsolja a külföldet vevőkészülékébe, az, 
ugyanabban a pillanatban «a nemzet katonája, kinek lelkiségét 
ellenség vehette célba . . .» És valóban : a technika csodái a nem-
zeti élet alapsejtelmeiben, az otthonokban teregethetik ki az 
ármányt : a félelmet okozható álhírt, az államférfit rágalmazó 
hazugságot vagy a bizalmat mételyező célzatosságot. 

Az éter háborújának nagy stratégiája — a lélektan. A nemze-
tek lélektana ! Démonikus tudomány ez, tele feltevésekkel, kevés 
jóhiszeműséggel és pokoli kísérletekkel. 

Ma egyáltalában minden hájjal megkent és az összes szó-
tárak szinonimáival bőkezűen rendelkező koponyák agyalják ki 
a híranyagot, amit az illető, «igénybeveendő» népnek édesanya-
nyelvén — «adnak majd b e . . . » E műveletet sohasem bízzák 
a véletlenre, hanem mindig : csak a «kellő» pillanat lehet alkal-
mas arra, hogy az időrögzített inszinunáció elég mély rétegeket 
járjon át a megsebzendő nemzettestben. Mikor azután valami 
csapás éri a célbavett összességet, akkor — akár a légibombázás-
sal egyidejűleg — az elektróncsövekben is kipirul az ellenség 
őszintesége és a hangos szó megkezdi a maga pergőtüzét. . . 

Más a helyzet, amikor a «semlegesek» érzékenységére speku-
lálnak. Ilyenkor a «megdolgozandó» nemzet zeneköltőinek művein 
keresztül férkőznek minden nép jogos büszkeségéhez és a hír-
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anyag összeállításán úgy változtatnak, hogy a «félremagyaráz-
ható» helyzetjelentéseket — egyszerűen «azon» a nyelven nem 
közlik. (Olykor nagyot csodálkozhatunk, ha egymás után végig-
hallgattuk néhány hatalom többnyelvű adásait.) 

A spektrum-analízis pontosságára emlékeztet az a vegyítés, 
ahogyan a különböző közvéleményeket befolyásolni igyekeznek ... 
A külföldi lapszemle mindmegannyi bizonyíték, hogy valamely 
ország az illető adóállomás külpolitikájának malmára hajtja-e 
a vizet, vagy sem . . . Jól jegyezzük meg : vannak országok és 
azokban több adó, amelyek, egyugyanazon percben, több nyel-
ven és más-más hullámhosszon — egymástól eltérő, sokszor ellen-
kező, legtöbbször azonban csak a jólmegfigyelhető árnyalatok-
ban elütő, ül. célzatos híranyagot röpítik világgá, aszerint, hogy 
az adóállomáshoz legközelebb eső szomszédot milyen érdek-
szferák bilincselik le vagy hogy az ott élő népnek mi a vágya 
s mekkora a politikai iskolázottsága. 

Természetesen az ilyen komplex kérdések megítélése renge-
teg ötletet, sokoldalú tudást és az illető, «terítékre kerülő» nép-
nek személyes ismeretét kívánja. Az angol tájékoztató minisz-
tériumban 867-en dolgoznak és a londoni BBC 23 nyelven «ad». 

Néhány vevőkészülékgyár azt hirdeti gyártmányáról, hogy 
«A gondolkodó ember»-t szállítja — házhoz. A valóságban pedig 
az a helyzet, hogy a rádiójánál veszteglő polgár egyáltalában nem 
gondolkodik, hanem csak — hall. Hallgatja a híreket, lesi a szen-
zációt és tovább fecsegi dobhártyája re f lexe i t . . . A kávéházi 
konrádot mostanában egy más válfaj helyettesíti: minthogy 
nem illik «tájékozatlannak» mutatkozni, jónéhány embertársunk 
azt képzeli, hogy helyesebb mindjárt antennának felcsapni . . . 
Minden gátlás nélkül, gájzírek módjára, locsogják el egymásnak 
a «hallottad»-akat meg a «bemondták»-at. Valóságos hír-clearinget 
bonyolítanak le és ez a denaturált-hazafi az, akire az ellenséges 
propaganda számít, akire «beállítását» méretezi és akinek világ-
polgárságára hivatkozni olyan olcsó. 

A hírek «csomagolása» már oly ügyes, hogy gyakran még 
az elfogultat is megtévesztik. Előfordul, hogy a legtárgyilagosabb 
csoportosítás között egy abszolút hazugságot ad közzé valamelyik 
adó, amiről csak 12 vagy 24 óra múlva derül ki, hogy mi volt 
az indoka, vagy mit akart kiugrasztani a felelős államvezetők-
ből? . . . 

Az ellenséges adóállomások különös gondot fordítanak arra, 
hogy bemondóik tökéletes kiejtéssel beszéljék az ellenfél anya-
nyelvét. A kiejtés ugyanis leleplező, gyanutkeltő, már pedig senki 
sem hallgatja szívesen, ha mindjárt az első perctől kezdve nem 
lehet más érzése, mint az, hogy álnokság kerülgeti. Európa 
adóin keresztül most minden este azután valóságos nyelvészeti 
lakomázás folyik ; a Babel helyett menetrendszerű menű, amely-
ből mindenki kiválaszthatja a maga kedvenc falatjait, vagy azt 
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a beállítást, amely vágyálmainak, esetleg ízlésének leginkább 
megfelel. . . Nagyon céltudatosan készítik elő az akusztikai 
hatásokat is. Ahol sok a híranyag, ott egyszerre két, sőt három 
bemondó olvassa be az eseménymozaikot. A közvetítők hangja 
ilyenkor úgy van megválasztva, hogy a figyelmünket még fokozza 
a hangok ritmusa . . . A megejtő hangú bemondókról azután 
legendák kerülnek forgalomba. Ha nagyon érti a mesterségét és 
ellenség szolgálatában áll, akkor rendszerint kém volt az illető, 
vagy a büntető törvénykönyv paragrafusainak várakozását elégí-
tette ki. 

Az éter háborújában a legsűrűbb lövészárkokat a rövid-
hullámok birodalmában árkolják. Itt folyik tulajdonképpen az 
igazi közelharc ; sokszor fizikai értelemben is. Egyszerűen úgy, 
hogy mihelyt megszólalt az ellenfél, nyomban ugyanazon a rövid-
hosszon — de nagyobb erővel — rákapcsol a zavaró készülék, 
ami azután csak roncsol (füttyjelek), vagy ami gyakoribb : ponto-
san az ellenkező cáfolatokat sugározza k i . . . Egy másik, általá-
nosabb módja a védekezésnek — ami különösen a középhullá-
mok hétköznapi világában érvényesül — az, hogy a napihírek 
közlését ugyanarra az időpontra tűzik ki, amikor a számba-
vehetően legkellemetlenebb adó hasonló műsorszámot ad. Ilyen-
kor — legalább — az egyik propaganda a pad alá esik . . . 

A rádióban azonban nemcsak az ellenséget éri támadás, 
hanem a saját nemzet nevelése a még fontosabb szempont. Éppen 
ezért minden adóállomás közvetlen körzete tulajdonképpen a 
nemzeti lélek darabja : erődrendszere vagy termőtalaja. A közös-
ségérzet áplása, a népi kollektívum irányítása, a nemzeti elhiva-
tottság érzetének fokozása : mind a rádió befelé-való-munkájá-
nak örök forrása. Mikor azonban ez a munka folyik, akkor az 
államvezetés belelátni enged kártyáiba és éppen ezért ma már 
minden kormány megfigyelteti, hallgattatja a szomszédok adá-
sait. Ebből néha igen sok súlyos következményre lehet és kell 
felkészülni, tehát a rádióprogramm lassan hasonló jelentőségre 
tesz szert, mint az időjárásjelentés, vagy a nemzetközi menetrend. 

Kokas Miklós 

A KÉK- ÉS A F E H É R K Ö N Y V 
Az angol-német háború kitörését, amelyben Franciaország 

Anglia oldalán avatkozott be a küzdelembe, nagyszabású diplo-
máciai tevékenység előzött meg és a háborúskodás megkezdése után 
úgy az angol, mint a német kormány sietett a diplomáciai dokumen-
tumokat nyilvánosságra hozni. Az angol kékkönyv és a német fehér-
könyv a legtöbbet forgatott írásmű ma azok kezében, akik arra a 
hálátlan feladatra vállalkoztak, hogy megállapítsák, kit terhel a 
felelősség a háború kitöréseért. Kétségtelen, ezeket a dokumentu-
mokat azért adták ki, hogy belőlük a felelősséget meg lehessen álla-
pítani. Aki tehát ebből a célból olvassa azokat, kétségtelenül ért-
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hető dolgot cselekszik. A diplomáciai okmányoknak azonban az a 
sajátosságuk, hogy azokat nem az igazság maradéktalan feltárása 
érdekében fogalmazzák. Igy történik azután, hogy az okmányokat 
mind a két kormány közzé teszi és mind a kettő a másik felelősségét 
akarja vele bizonyítani. Nos, ez az egy körülmény is elegendő volna 
ahhoz, hogy minden további nélkül belássuk, a felelősség kérdése a 
diplomáciai okmányokból nem derül ki, illetve csak azokból nem. 
Legfeljebb olyan anyagot szolgáltatnak, amelyből pro és contra 
lehet idézgetni. 

Nincsen hiábavalóbb dolog, mint a háború felelősségének kuta-
tása. A felelősség kérdésének eldöntése előtt ugyanis egy alapvető 
kérdést kellene tisztázni. Azt ugy anis, szabad-e a kialakult renden 
változtatni, helyesebben arra törekedni. Erre a kérdésre, minden 
további nélkül hajlandók vagyunk azt a választ adni, hogy szabad, 
sőt szükséges is minden olyan esetben, amikor nyilvánvaló igazság-
talanság jóvátételéről van szó. A változás kivívása nem kívánja 
feltétlenül a fegyveres mérkőzést. Tárgyalás útján, békésen is el 
[ehet az ellentétet intézni. Nos, ez a tézis akármennyire világosan 
is áll a szemünk előtt, mégis észre kell vennünk a benne rejlő ellent-
mondást. Nevezetesen azt, hogy a békés út magában rejti a fenn-
álló rend változhatatlanságát, mert hiszen e mellett az ellenoldalról 
kijelentett és megmásíthatatlan visszautasítás már minden vál-
tozást lehetetlenné tesz. A Népszövetség alapokmánya lehetővé 
tette, hogy a békediktátumok igazságtalanságait orvosolják, de 
arra sohasem kerülhetett sor, mert elég volt egy egyszerű nem 
szócska ahhoz, hogy minden jó szándék kudarcot valljon. Ezért, aki 
azt mondja, hogy a fennálló rend változtatására szabad törekedni, 
annak tisztában kell lennie azzal is, hogy ez a törekvés háborúhoz is 
vezethet. Ha azután kitör a háború, napestig vitatkozhatunk 
arról, az-e a hibás, aki valamit követelt, vagy az, aki nem járult 
hozzá a követelés teljesítéséhez. Más volna a helyzet, ha az volna az 
elvi álláspont, hogy a fennálló rend megváltoztatására irányuló 
törekvés már önmagában meg nem engedhető. Akkor minden 
további nélkül lehetne a rendzavaró felelősségét megállapítani. 

Ami már most a német lengyel kérdést illeti, a közzétett ok-
mányokból megállapítható, hogy az angol kormány nem látott semmi 
kivetni valót azon, hogy a német kormány követeléseket támasz-
tott Lengyelországgal szemben. Németország ennek a kérdésnek az 
elintézését életkérdésnek minősítette és az angol kormány ezt el-
fogadta, amikor kijelentette, hogy nem kívánja Németországtól, 
mondjon le életérdekeiről. Csak az volt a célja az angol kormány-
nak, hogy Németország célját ne fegyverrel, hanem tárgyalás útján 
érje el. 

Ehhez Anglia fel is ajánlja közvetítését, bár kijelenti, hogy 
tanácsot nem kíván adni ebben az ügy ben a lengyel kormánynak. 
A helyzet kísértetiesen hasonló kezdétben a cseh probléma meg-
oldásához. Itt is, ott is, ha Németország fegyverrel valósítja meg a 
célját, kitör a háború a nagyhatalmak között is. Csehország meg-
támadása automatikusan kötelezte volna Franciaországot a segély-
nyujtásra s ebben az esetben Anglia lett volna kénytelen Francia-
ország mellett hadba szállni. Lengyelország esetében az angol 
garancia támadt fel és vonta maga után Franciaország beavatko-
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zását. De a cseheknél az angol és a francia kormány tanácsolták a 
békés kiegyezést. A lengyeleknél a békés tanácsadás elmaradt, itt 
tehát ki is tört a háború. Kitört pedig anélkül, hogy a pontosan 
körvonalazott német követelésekről tárgyaltak volna. A német 
vezér 16 pontból álló javaslatát a megegyezés módjáról, amely 
meglepően enyhe feltételeket szabott, augusztus 30-án éjfélkor 
közölték az angol követtel, de magát a javaslatot írásban nem nyuj-
tották át. A megoldási módot tartalmazó jegyzéket csak másnap 
este kilenc órakor adták át az angol követnek, ebben az időtájban 
a nagy nyilvánosság elé is bocsátották. Néhány órával ezután a 
német csapatok már megindultak Lengyelország ellen. 

A német kormány a csapatok megindítását megelőző két napon 
át várta, hogy lengyel teljhatalmú kiküldött érkezik, akivel tár-
gyalhat. A lengyel kiküldött nem jött, a háború pedig késedelem 
nélkül kitört. 

Egész csomó kérdést lehetne feltenni, amelyre a dokumentu-
mok alapján nem lehet választ adni. Miért tanácsolta a békés el-
intézést Anglia és Franciaország Csehországnak és miért nem taná-
csolták Lengyelországnak is? Miután elfogadták, hogy Németország 
követeléseket támaszthat Lengyelországgal szemben, a háború 
kérdése a fenti kérdésen dőlt el. A kérdésre a választ — ismétel-
jük — a közzétett kék- és fehérk önyvalapján megadni nem lehet. 

Az angol kormány a háború kitörése óta megállapította, hogy 
a hadicéljuk a mai német rendszer megszüntetése. Ez a hadi cél a 
közzétett diplomáciai okmányokkal semmiféle kapcsolatban sem áll, 
ellenben ismét megerősíti azt a korábbi megállapításunkat, hogy a 
közzétett diplomáciai okmányokból az igazságot kihámozni lehe-
tetlenség. 

De minek kutatni a háború felelősségének kérdését. Hogy 
Magyarországnak semmi része sem volt az 1914—1918. évi világ-
háború kitörésében napnál világosabban be volt és van bizonyítva. 
Mégis Magyarországgal szemben jártak el legkíméletlenebbül. Egy 
bizonyosat a mostani angol-német háborúval kapcsolatban azért 
mégis lehet mondani. Ha az egyik győz, akkor a háborúért felelős — 
a másik lesz. Tóth József 

Vojnich-díj... Ötödször 

Van egy irodalmi díjunk, ma 
már inkább jelkép, mint díj, ame-
lyet az év legjobb és legnagyobb si-
kerrel dicsekvő darabjának kell 
odaítélni. Egészen furcsa dolog, 
hogy ennek a díjnak odaítélésével 
a legritkábban lehetünk megelé-
gedve, akár mi, akár az irodalmi 
közvélemény. Pedig az idén kétség-
kívül a legkiválóbb magyar drá-
maírónak irodalmunk great old 
Man-jének Herczeg Ferencnek 
ítélte oda. A darab, amely a 

Vojnich-díjat megnyerte, az Utolsó 
tánc jó darab, megfelel még annak 
a követelménynek is, hogy csak-
ugyan nagy sikere volt. Mi jogon 
szólalunk fel tehát mégis a döntés 
ellen? Félre ne értsenek, ami itt kö-
vetkezik nem irányul sem Herczeg-
nek minden vitán felül álló tehet-
sége, nagysikerű darabjának ér-
téke ellen. A kifogásunk kizáró-
lag az, hogy Herczeg Ferenc ez-
uttal már ötödször kapja ugyanezt 
az irodalmi kitüntetést. Lehet-e 
célja irodalmi díjnak az, hogy 
visszatérőleg mindig ugyanazok-
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nak osszák ki. Szinte úgy fest már, 
hogy ezen a díjon néhány meg-
szakító alibivel csak Csatho Kál-
mánnak és Herczeg Ferencnek van 
joga osztozni. Nagy szegénységi 
bizonyítvány ez a magyar dráma-
írásnak. Nem volna más dráma-
írónk csak ez a kettő? Mi van a 
fiatalokkal, akiknek ez a jutalom 
még valóban nagy kitüntetés, biz-
tatás, lendítő erő lehetne? Herczeg 
Ferencnek, akinek része volt bőven 
az élet és irodalom minden diada-
lában nem sokat jelent már, hogy 
ötödször kapja meg ugyanazt a 
plakettet. Azt hisszük inkább ter-
hes neki ez a kitüntetés s talán ő 
örült volna legjobban, ha a bíráló 
bizottság ezuttal már valamelyik 
fiatalabb pályatársának munká-
ját méltatta volna. S a bíráló bi-
zottság, ha jobban körülnéz kissé, 
éppen az elmult évben könnyen 
talált volna olyan darabot, amely-
nek irodalmi, sőt mély magyar 
probléma-értéke is van s amely 
igazán komoly sikerre is tekinthet 
vissza. Távol legyen itt minden 
összehasonlítás. De ha arról van 
szó, hogy van több darab, amely 
megfelel a pályadíj feltételeinek, 
mégis inkább annak kell oda ítélni, 
amely először részesülhet benne. Ki 
hallotta már, hogy valaki kétszer 
kapta a Goncourt díjat? Pedig 
vannak kiváló regényírók Fran-
ciaországban, akik kétszer is meg-
érdemelték volna. Igaz, hogy az 
álláshalmozás is tipikus magyar 
betegség. Tanár 

EJ, EJ, K R I T I K U S ! 
Az «Alterego» című történelmi 

vígjátékkal foglalkozott az egyik 
kritikus. A históriában járatlan, 
még inkább a járatos közönség 
kedvéért kitért arra, hogy a darab-
ban két «koronás fő» is szerepel : 
Mária Terézia és II. József. 
Majd így folytatta : «Mária Te-
rézia ugyan császárnő és királynő 

volt, II. József azonban csak ka-
lapos király.» Némileg meghök-
kentem ezen a meglepő állításon. 
Mert ha nem csalnak történeti is-
mereteim, II. József ebben az idő-
ben már német-római császár volt, 
magyar király pedig még nem 
lehetett, sem «kalapos», sem más, 
hiszen élt és kormányzott Mária 
Terézia, a törvényes magyar ki-
rálynő. Ő viszont sose volt csá-
szárnő, hiszen római császárrá 
csak férfit lehetet megválasztani. 
Felteszem, hogy az illető kri-
tikus jártas a színházi dolgok-
ban, históriában annál kevésbbé, 
s így nem ajánlhatunk neki egye-
bet : történelmi drámákról írva 
sem szükséges holmi felvilágosí-
tásokba tévednie, különösen akkor, 
ha maga sincs egészen tisztá-
ban a dolgokkal. Ha a járat-
lant és felületest ugyanis téve-
désbe ejti, meg nem felelő mó-
don informálja, a hozzáértőnek 
viszont bosszús pillanatokat sze-
rez és kihívja a kritikát — ön-
maga ellen. S vajjon mit ér-
demel — ad analogiam jutott az 
eszembe — az a publicista is, aki 
nemrégiben a lengyeleket méltató 
cikkében összetéveszti az 1794-i 
lengyel felkelést az 1830-as sza-
badságharccal, Kosciusko Tádét 
Bem apóval, az ostrolenkai csa-
tát a macievici csatával s még 
tetejébe a hősi halál cserfaágá-
val is felékesíti Kosciuskót, akiről 
—ezt az irodalomtörténetből ille-
nék tudnia — C s e n g e y Gusz-
táv «A fogoly lengyel» címmel írt 
verset. Pasquino 

P A R Ó K A ÉS FESTETT 
KÖRÖM 
Folytathatnám így tovább : 

Coktélező Claudius, Hamlet ki-
rályfi frakkban és spádéval, 
vagy Sancho Panza-termetű és 
térfogatú színész Metternich 
kancellár szerepében, — amint 
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ezen egy vidéki színház «Sasfiók» 
előadásán volt alkalmam de-
rülni. De ez vidéken volt és 
régen, viszont a Nemzeti Szín-
házban az «Alterego» előadásán 
szúrt nekem szemet —, hogy 
Mária Terézia egyik udvari dá-
mája fején púderes parókában, 
arcán az elmaradhatatlan szép-
ségtapasszal, bő abroncsos szok-
nyában jelent meg a színpadon, 
ami természetes is volt, hiszen 
tudom, hogy nem Paquin reme-
kében kellett kilebegnie, — azon-
ban körmei nem a rokokó-korba 
illő körmök voltak, hanem vér-
színű, modern karmok, amelye-
ket egy amerikai vamp is meg-
irigyelt volna ! Tudom, hogy ez 
a dolog nem lényeges, sőt tudom, 
akadnak olyanok is, akik rá-
mondják : nőies kicsinyesség ezt 
észrevenni, azonban nem tehet-
tek róla : ezek a túlontúl ki-
manikűrözött feltűnő körmök 
megzavartak, s éppen azt a ha-
tást váltották ki belőlem, mint 
amikor a frakkos Hamletben 
Claudius király szalmaszálon 
szürcsölte a koktélt, vagy pedig 
ott lenn, vidéken az elképzelé-
semben magas sovány Metter-
nich herceget a kövér és góbésan 
beszélő pocakos bonviván dom-
borításában láttam viszont. 

Mme Sans-Gène 

TOVÁBBI C S A T Á R O Z Á S 
A C S Ó T Á R KÖRÜL 
A csótár szó körül megindult 

vita élénken foglalkoztatja a 
magyar nyelv tisztaságával és 
helyességével foglalkozók érdek-
lődését. Újabban a következő 
hozzászólást kaptuk : 

Világosan emlékszem, hogy 
Tiszanánán, Heves megyében, a 
századfordulón gyermekkorunk-
ban «csótár» alatt egyedül és 
csakis azt a fekete tollforgót ér-
tettük, amelyet a halottaskocsik 

díszesen felszerszámozott lovain 
láthat az ember. Természetesen 
lehetséges, hogy mi, gyerekek, 
nem érdeklődtünk kellően utána 
annak, hogy melyik dísz a csótár, 
hanem, mint nekünk legfeltű-
nőbb jelenséget, a fekete toll-
bokrétát azonosítottuk azzal a 
jeggyel, amely a lovat «csótá-
rosló»-vá teszi. Arra nem is em-
lékszem, hogy ezek a kocsiba-
fogott, felszerszámozott gyász-
lovak viseltek-e valami takaró-
félét. Lehet, de nekünk a toll-
bokréta tetszett lényegesnek,úgy 
látszik. Lehetséges, hogy az a 
gyerek, aki azután falun nőtt 
tovább is, rájött arra, hogy mi 
hát valósággal a csótár, de én 
hamarosan elkerültem faluról s 
a csótár mindig tollforgó érte-
lemben élt bennem, mindaddig, 
amíg, bevallom, nagy meglepeté-
semre, rá nem kellett jönnöm, 
hogy a csótár, legalább is eredeti-
leg, valami egészen más. Ha a 
csótár alatt mások, felnőttek is, 
a fekete tollforgót értik, legalább 
az ország egyik vagy másik 
vidékén, akkor azt kell felten-
nünk, hogy a szó jelentésének ez 
a megváltozása nemcsak ben-
nünk, gyerekekben, hanem már 
a nagyokban megtörtént. Ez 
nagyon könnyen megeshetett. 
Régi magyar temetéseken 
ugyanis a gyászmenetben csótá-
ros paripát is vezettek s a jelen-
tésváltozás akkor mehetett 
végbe, amikor a csótár szó ere-
deti jelentésében már kiment a 
közhasználatból, a «csótár»-t va-
lami más, közkeletűbb szóval 
jelölték meg, s a csotárosló leg-
feltűnőbb jegyévé a tollforgó 
lett. A vita tétele már magában 
véve is e mellett bizonyít. Ér-
dekes lenne tudni, hogy az élő 
népnyelv ért-e és hol, tollforgót 
a csótár szó alatt. 

Dr. Csillik Bertalan 
egyetemi magántanár 


