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nekem szólt, aki ugyanabban a lapban a mankón bicegő nyelvet ostoroztam. 
Azóta legalább félszáz ilyen cikk jelent meg abban az ujságban és még több 
egyebütt. Egyre gyakrabban tünedeznek föl a nyelvünk épségéért és szép-
ségéért síkraszálló írások. Azóta alakult meg a Magyar Tudományos Aka-
démia nyelvművelő bizottsága és indult meg ennek népszerű folyóirata, a 
Magyarosan. 

Hálás vagyok a Napkelet-nek, hogy állandó rovatot nyitot t a nyelvi 
kérdések megbeszélésére. A nyelv fejlődése nem ért véget régi nagy íróinkkal. 
A ma élőkkel sem fog véget érni. A nyelv fá ja a mult ta la jába bocsátja gyö-
kereit, de koronája ú j meg új lombokat haj t . 

Napról-napra új meg új idegen szavak honosodnak meg nyelvünkben. 
Idegen, ú j fogalmak nevét idegen szó nyomán kell nyelvünkbe olvasztanunk. 
Ezen nincs is miért keseregnünk. Árpád apánk nem ismerhette az áram-
vonalat. Gyöngyösi Murányi Venusa nem hullámosította tartósra a ha já t . 
A légcsavart hiába keressük Csokonai költészetében. Ezekkel a szavakkal 
nincsen semmi baj . A nyelvújítás mindegyre ta r t még, napjainkban is. 
A szó és kifejezés magyarosságát nem kora dönti el. Csak arra ügyeljünk, 
hogy azzal a légcsavarral légnadrág-ba ne pot tyanjunk, mert akkor menthe-
tetlenül lezuhanunk. A «légnadrág» és társai ellen élénken tiltakozunk. 

S Z É P S É G K I R Á L Y N Ő . 
Irta: Mihály László. 

Az esti ködben, lámparőtben vörös női fej ott a plakáton, 
pirosan izzó betűk ott felette és előtte, látom, 
kamaszok s szennyes vigyor kitorzul a szájuk szélén: mozicsillag, 
azelőtt meg szépségkirálynő és most buja parfőmillat 

felhőzi körül, perzsa bunda, pezsgő és külföldi hotelek 
Ostende-ban nyaral s St.-Moritzban és Nizzában tölti a telet 
felváltva, s körülzsongják, dongják mézes férfidongók 
és őnagysága boldog is, lám, nem cselekedett bolondot, 

amikor azt a végit fogta meg, melyik sokkalta könnyebb: 
tanult, akár te, drága húgom, de gondolt egyet és a könyvet 
lecsapta, pódiumra állott, ha éhes szemek várva-várták 
s másnap nevét a lapok már széltében trombitálták, 

országhíresség lett és megkérdezték, mi a véleménye, 
a kormányváltozásról, sportról s dicsősége csalfa fénye 
nyomdafestéktől párolgó ujsághasábon enyhe mérget 
szívat fel messzi lányszobák lakóival. Most, úgy-e érted, 

szegény kis húgom, hogy sikernek, nagy életnek mi a nyitja: 
falánk szemek előtt alakod, bájod minden csöppnyi titka 
nyíljék fel s te aratsz majd a felgerjedt szennyes léha lázon: 
ma még csak a zsűri, de holnap már az orditozó mozivászon 

fröccsenti szét a tested, hangod, fülnek, szemnek, százezernek: 
mert sztár lettél s nem bánod, mást, ezer butát hol is senernók 
Látod, szegény kis húgom, neked is így kellett volna tenni 
nem álmot szőni és gürcölni, de szépségkirálynővé lenni, 
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Pedig neked sokkal szebben ragyogott kék szemed s merészet 
álmodtál, mint a bátyád és kisvárosunkból a művészet 
elűzött téged is, hívőnek, akarónak, nyugtalannak 
láttalak mindig s energikus kis karod sohse lankadt. 

Nem telt ám autóra, villamosra sem, a sárba talpalt 
formás lábacskád a lucsokban s robotoltál és a hajnalt 
a munkaasztal mellett hányszor érted dolgozva másnak 
s be nem hódoltál magazinokból csalogató álnok varázsnak: 

hogy hadd az olcsó menzát, az ehetetlen sovány ebédet 
s ne légy esővert, mégis büszke kis madárka, aki véded 
körmösön is magad: hozzád felérőt nem látott még a pesti aszfalt, 
nem szebbet, nemesebbet s te hájas parvenűk kegyét lesd és magasztald 

a felkínált bundát és lásd okosnak a bárszagú gőgöt 
és figyeld áhítattal, mit messziről Amerika bőgött 
s bömböli hangszóróján egyre: hipp-hipp hurrá . . . jazz, szépségkirályné . . . 
a te helyedben hagynám azt a bizonyos csapot s beállnék 

az üvöltő karba. Ám rajtad nem fogott szó, mi a lényeg, 
felfogni sohse tudtad : «partnered» nem volt, csak vőlegényed, 
magad varrtad ruhád s a boldogságot, hírt mind vágyva hitted 
s reményeid a tavaszoddal hirtelen a sírba vitted. 

Húgom, szegény húgom, miért is nem csillogsz ott, hol a szépségkirálynék? 
Be más lett volna nagy sorod s én is de vígabban állnék, 
nem lenne párnánk, paplanunk, pirosló gondparázzsal bélelt 
apám nem félne száraz falatért s napot s az éjjelt 

nem görnyedné ráma felett anyám keresztül és odale délen 
öcsém meggyógyult volna s élne ő is, ó, szorongva, mélyen 
érzem, így történt volna. Késő. Pedig hát de boldog 
is lettem volna és a többi is, így árván felsikoltok 

utánad. Rossz percemben így sirattalak, de hála, hála, hogy a posvány 
fölött csak ellibbentél szűzi büszkeséggel, anélkül, hogy ocsmány 
zöld gőze benyálazott volna s hermelin-hó tisztaságod 
királyné-koronája csillog majd örökkön ! Hagyjuk, a világot 

éljék csak mások, nem bánkódva, hogy az új Ninive pusztul 
s rothad : habzsold ki csak belülről ember és ne ernyedj és ne lustulj 
mindennap friss mámorban, élvezetben s hogy valahol új Kain 
ítéletet készít, ne bántson s hogy az Eiffel-torony romjain 

színesek lesznek talán urak s járnak szörnyű győzelmi táncot 
holtak felett s mert jól tudják a leckét, a régi láncot 
azok kezére fonják, akiket még meghagyott a bomba, gáz, 
halálsugár . . . Bolond, miért is huhognád « «Európa vigyázz !», 

ha így akarják . . . Esti lámparőtben női fej ott a plakáton 
vöröslőn s bíboran izzó betűk köröskörül ül s előtte, látom, 
vigyorgó kamaszok. Igy van ez Pesten, száz városban, ideírjam, 
hogy hol? S húgom fölött egy ölnyi föld, hány mázsa föld a sírban . . . 


