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hogy egészen természetesnek talál-
tuk, hogy az asszony a kérdést így 
csonkán is megértette és felelni tud 
rá. Többi jelenete is igen jó volt, 
csak a harmadik felvonás legelején 
éreztük a kelleténél könnyedebb-
nek. Ami Lukács Pál beszédmódját 
illeti: a valósághű színpadi beszéd-
nek azt a fogását, hogy a mondat-
nak nyelvtani konstrukcióját szét-
dobja, talán ő képviseli legerőseb-
ben. Artikulációjában is az utóbbi 
időkben néha feltűnő hanyagság 
érzik. Szinte szabállyá vált nála, 
hogy a két magánhangzó közé eső 
pattanó mássalhangzókat eltorzítja 
vagy egyszerűen kihagyja. A na-
gyon szó az ő szájából najon-nak, a 
fogok pedig fook-nak hangzik. 

A többi szereplő közül kivált Var-
sányi Irén, Hegedüs Gyula és Kürti 
József voltak a szokott jók. 

* 

A Renaissance színház újdonságai 
közül csak Az őszi szerelem, Pierre 
Wolf és Henri Duvernois színműve 
méltó a megbeszélésre. Pedig e da-
rabban is furcsán kavarognak 
együtt az irodalmi értékek, a súlyo-
sabb mondanivalók és a hangulati 
finomságok a legkülsőségesebb ha-
táseszközökkel. A nagylelkű törté-
nettudósnak és léha feleségének 
egymásmellé helyezésében sok lélek-
tani finomság jut kifejezésre, a kis 
divatárus leánynak és a tudósnak 
egymáshoz való szerelme nagyon 
üde ós kedves, de a darabnak fő-
fordulata, a két gyermek elcserélése 
olcsó mozitrükkökre emlékeztet. S 
ami a rutinos francia szerzők részé-
ről valósággal meglepő, az a darab-
nak itt-ott kínos és unalmassá váló 
erőszakos nyujtása. Mindamellett 
nem volt hiábavaló e darab színre-
hozatala, már csak azért sem, mert 
Somlay Artúrnak és Simonyi Má-
riának ismét alkalmat ad játéktu-
dásuk bemutatására. A többi sze-
replők közül a közönség lelkesen 
tapsolja Ilosvay Rózsit. A kis divat-
áruss lányt valóban sok bájjal játsz-
sza, de igazán sikerülten csak ott, 
ahol valami tréfásabb, valami paj-
zánabb hangot kell megütnie. Ahol 
azonban melegséget kellene sugá-
roznia, ott meglehetősen prózai és 
érzéstelen. Az após szerepében Har-
sányi Rezső humora ú j ra egész ere-
jével érvényesül. 

Galamb Sándor. 

Sztambuli benyomások. Sztambul 
ma nemcsak a foglalkozás, vallás 
és nyelv szerint, hanem politikailag 
is heterogén elemekből áll. Az elté-
rés ez utóbbi vonatkozásban nyilat-
kozik meg legrejtettebben, de mégis 
határozottan. Császárság, az ő nyel-
vükön szultánság, nincs többé, a di-
nasztiát visszaváróan emlegetni nem 
ajánlatos; nem is emlegetik. A vá-
ros és lakossága önkéntesen avagy 
akarata ellenére köztársasági kere-
tek között él. Mint mindenhol, itt 
is akadtak az új rendszernek han-
gos szószólói, nagyhangú éltetők,, 
kik esküt tesznek az ú j kormány-
formára, de hasonló erőltetett kész-
séggel szolgálnák — legföljebb egy 
rövidebb tartamú visszavonultság 
után — a régit, ha fölébredne. A 
nagy tömeg köztársasági, — meg-
győződés nélkül, de könnyen vissza-
fejleszthető dinasztia-hűvé, — szin-
tén különös meggyőződés nélkül. 

Önkéntelenül előtolakszik a gon-
dolat: van-e a város mai polgársá-
gában érdeklődés a politika iránt: 
vannak-e nagyszámú csoportok, tes-
tületek, melyek a politikát önma-
gáért keresik, melyeknek tápláló 
eleség a közállapotok megvitatása; 
vannak-e olyan csoportok, melyek 
egyetemes faj i vagy felekezeti szem-
pontból lelki szükségletképen kere-
sik a közjó megteremtésének és mé-
lyítésének módozatait. 

Ilyen egyének mindenütt akad-
nak. de ilyenekből alakult társula-
tokat Sztambulban csekély számban 
találunk. A régi rendszernek egy-
koron tekintélyes oszlopait vagy a 
rágalom és a vád döntötte sárba, 
vagy a két irányzat közt természet-
szerűen, de sajnálatos mértékben ki-
élesedett ellentét zárta ki a közszol-
gálatból. Speciálisan az utolsó szul-
táni kormány politikája gyűlöletté 
változtatta a korábbiak irányában 
tanusított közönyt. A nagyhatalmak 
által megszállott fővárosban idege-
nek kegyén tengődve, abban látta 
feladatát, hogy a mult századok elő -
kotorászott szellemében narkotizálja 
a dinasztia utolsó napjait és látha-
tóan jó néven vette, hogy a meg-
szállók brutalitása segítette őt a tö-
megek fegyelmezésében, s végnapjai 
csendjét biztosította. Hatásköre — 
székhelyén az idegenek jelenléte, tá-
volabb a tekintély hiánya miatt — 
napról-napra csökkent; nyugati 
Anatóliát a görög megszállás, a ke-
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letit a felkelő függetlenségi harco-
sok ragadták el tőle. amabban egy 
már feladott, emebben egy nekiítélt 
területet vesztett el. Az események 
nem igazolták a szultáni kormány 
megalkuvó politikáját s a diadalma-
san előtörő köztársasági párt sors-
döntő sikereinek kivívása után kí-
méletlenül pálcát tört riválisának 
magatartása fölött. A történelem-
nek nem példanélküli eseménye is-
métlődött meg: egy dinasztia, első-
sorban maga az államfő, hatszáz év 
óta népének jóban-rosszban veze-
tője, nem örvendhetett fa ja diadalá-
nak, mert az egyúttal saját buká-
sát jelentette: a hanyatló irány ter-
mészetes csődje egy különben jó-
akaratú férfiú vállaira zuhant. 

Az Oszman-dinasztia bukásának: 
évében más trónok porbahullása is 
fokozta a század tragédiájának 
nagyszerűségét, de Oroszországot 
kivéve a fölbomlás sehol sem járta 
át annyira a meglevő intézménye-
ket, mint Törökországban. A nagy 
szakadék, mely az egyidejűleg pár-
huzamosan működő két kormányt 
törekvéseiben egymástól elválasz-
totta. lehetetlenné tette a szereplő 
egyéniségek együttműködését. El-
tekintve az ú j rezsim állítólagos fe-
kete listájától, melynek 150 proscri-
báltját a súlyos vádak hosszú ideig 
a hazatérés gondolatától is elriaszt-
ják, nagy tömeg szellemi erő hever 
parlagon, mert valamikor „szolgálta 
a szultánt". 

A mai kormány nem titkolja a 
szemrehányást, hogy az anatóliaiak 
kétségbeesett küzdelmének három 
esztendeje alatt Sztambul népe köz-
vetlen életveszedelem nélkül arány-
lag nyugodtan élt, sőt az ellenségnek 
fizetett sarc és a feladott öntudat 
árán vagyonát is szaporította; méltó 
tehát, hogy az új életre ébresztett 
birodalmat azok vezessék, kik az 
életrekeltésben több erőt, nagyobb 
áldozatkészséget mutattak föl; Ana-
tólia újból elfoglalta Sztambult, de 
ez alkalommal nem akar rabszolgája 
lenni. Az egykori főváros eleinte 
felháborodással fogadta a jövevény-
tiszviselőket, de két esztendő tapasz-
talatai megtanították arra, hogy a 
hatalom előtt meg nem hajolnia le-
hetetlen; s ma már nem az a panasz, 
hogy a magas állásokat idegenek 
töltik be. hanem hogy a legjelentő-
sebb hivatalok egymásután átköl-
töztek — Angorába. 

Két és fél év telt el azóta, hogy 
a török főváros a lázadóknak bé-
lyegzett köztársaságiak diadalmas 
előnyomulását „ünnepelte". Az ün-
nepély vegyes érzelmeket takart a 
meglepett tömegekben. A győzelem 
az udvari pártnak halaszthatatlan 
bukását, az idegen kereskedőknek — 
idegennek érezte magát a bennszü-
lött görög, örmény, zsidó egyaránt — 
a megszálló hadakkal együtt egy pá-
ratlan kereskedelmi konjunktúra tá-
vozását jelentette. Ha valami kétség 
merült föl, hamarosan eloszlott. Az 
események igazolták az aggodalmas-
kodókat, sőt a reménykedőknél is sú-
lyos gondokat idéztek elő; az ú j kor-
szak és ú j rendszer országos szem-
pontból sok bajt megszüntetett, de 
helyi — sztambuli — szempontból sok 
újat szült. 

A régi Sztambul az első diadalmas 
forradalomig, az ifjú-törökök szalo-
nikii felkeléséig, politikai tekintet-
ben képviselte a birodalmat és az-
zal egy jelentésű volt. Gondtalan 
csendje a birodalom belső békéjét je-
lentette s biztosította a periferikus 
lázadások elnyomását; a főváros ura 
uralta a birodalmat is. A kincstári 
kiadások java része az udvar és a 
központ közvetítésével a főváros 
népe közt folyt szét és ha a kor-
mány — inkább idegen nyomásra, 
mint meggyőződésből — valamelyes 
reformra vállalkozott, a munkát a 
főváros népe csinálta és élvezte. 
Ahogy a vasutak inkább Sztambul, 
mint a vidék érdekeit szolgálták, 
úgy a kikötő és a többi egyébként 
országos érdekű intézmény is. Az ud-
var belátta, hogy a milliós nagyvá-
ros jól- vagy fékentartása elsősor-
ban saját érdeke és még a különben 
más célú palotai fényűzés is hozzá-
járult a tömeg ellátásához. A fővá-
ros jelentékeny része birodalmi vagy 
— ezzel egy eredetű — udvari ke-
nyéren élt, sőt ebből éltetett máso-
kat is. 

E szerény, de biztosnaklátszó gaz-
dasági bázis már a nagy háború vál-
ságos szakaszaiban meg-megingott, 
a megszállás korában pedig s végül 
éppen a diadalmas előnyomulás ál-
tal előidézett helyzetben teljesen fel-
borult. Az első csapást a háborúk 
szörnyszülöttje mérte rá, a drága-
ság; a másodikat Sztambul speciális 
átka. az állítólag „tervszerűen irá-
nyított" tűzvész. Az anyagi gondok-
tól zaklatott kedélyeket érzelmi bán-
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talmak, a megszállók vallás- és ke-
gyeletsértő gőgje roncsolta tovább, 
de megváltást a csodamódon leimád-
kozott győzelem se hozott; a fölsza-
badított városból elmenekült kor-
mányával a szultán, sejch-ül iszlam-
jával a kalifa, a lakosság legpénze-
sebb éltetői. Jelentékeny összegek 
maradtak ki a forgalomból; a régi 
tisztviselők terősen redukált nyug-
díjba kerültek; az egyházi emberek 
jövedelmük nagy részével befolyásu-
kat is elvesztették; ügyes alkalmaz-
kodók az ú j fővárosban érvényesül-
tek s a régiben csak néhány ember 
maradt lényegesebb munkakörben. 

A kormánynak most is van pénze, 
de azt nem Sztambulban. hanem az 
újonnan székhellyé avatott színtörök 
Angorában költi el. A sztambuli la-
pokban szinte naponta megjelen egy-
egy kép: az ú j parlament épülete 
Angorában. . . az ú j pénzügyminisz-
térium Angorában. . . az evkaf bér-
palotái . . . és ú j utca Angorában. . . 
és egy-egy hír: a findiklii palota 
csillárait beépítették az ú j parlament 
üléstermébe... a Jildiz szőnyegeit a 
kormány Angorába v i te t i . . . a Top-
kapu szeraj műkincsei megérkeztek 
Angorába. . . az evkaf Angorába 
tette át bérházépítő politikájának 
súlypontját . . . és — ki gondolta 
volna még két év előtt —: Angorá-
ban képkiállításokat rendeznek.. . 

Angorában századokon át nem tör-
tént annyi esemény s fennállása óta 
nem írtak róla annyit, mint az 
utóbbi két év alatt. A sztambuli 
könyvesboltok kirakataiban vaskos 
díszművek, tudományos munkák és 
albumok hirdetik, hogy a nyugati 
nagy nemzetek Angora jelenkora 
alapján fölfedezték Angora klasszi-
kus multját. A jelen szempontjából 
fontosabb, hogy a szegény kisázsiai 
városka köztudomású államsegély-
ből és ki nem derített egyéb for-
rásból olyan tűzoltó-garniturát vá-
sárolt Németországban, amilyennel 
az e tekintetben valóban kitűnően 
fölszerelt Sztambul sem dicseked-
het. S amíg Angora épül, gépeket 
hozat, gyárakat rendel és szerel föl, 
amíg polgármesterét — kit szintén 
Sztambultól hódított el — európai 
körútra küldi, hogy a legszebb és 
legpraktikusabb terveket szerezze 
meg Angora fölépítésére —, azalatt 
Sztambul polgármestere újból meg-
honosítja a kukoricával kevert ke-
nyeret és mint ilyenkor szokás, né-

met tudósok véleményével bizony-
gatja, hogy az nemcsak olcsó, de 
„táplálóbb és jobb ízű az eddigi-
nél". 

Csoda-e, ha az eddig állampénzen 
dolgozó iparost szemében a két rend-
szer, két főváros közti ellentét gaz-
dasági vonatkozásában domborodik 
ki, csoda-e, ha a félezer év óta havi 
fizetéshez és állami szolgálathoz 
szokott lakosság a hosszúra nyúló 
„első pillanat" zavarában kenyér 
nélkül maradt és a nálunk is ismert 
recipe szerint sajnálni kezdi a „régi 
jó időket". 

— „Angora tehát öt év alatt szép 
nagy várossá épül, ha a mai irány 
meg nem változik." 

— „És ha a nép megbírja az adót 
— toldotta meg a gondolatot egy 
iparos. — Angora nagyon sokat 
nyel el." 

Nagyfokú rövidlátás vagy önzet-
lenség kellene hozzá, hogy az ész 
föl ne érje a megkülönböztetést és 
a lélek egyensúlya meg ne bomol-
jon. Az előbbi hiányzik. 

Szégyenkezés, közöny, vagy gyá-
vaság okozza, hogy Sztambul elha-
gyatottságáról, anyagi és szellemi 
mellőzéséről nyiltan senki nem be-
szél. Néha egy éle leple alól csillan 
ki a fájdalmas igazság. Egy bájos 
hölgy — Sztambul — lemondóan 
ejti le kar já t toalett-asztala előtt; 
a kép alatt a szöveg: „minden re-
ményem hiú, fáradozásom meddő" 
(t. i. mert a köztársasági elnököt 
sem Isten-adta szépsége, sem ön-
maga csinosítgatása nem bírta 
Sztambulba hozni.) Némely panasz 
szinte a síránkozásig megy; a Re-
szimli Gazeta (1924 okt. 4-én) hozza 
a Szultán Ahmed-tér képét, melyen 
„régente zsibongott a tömeg, de alig 
egy-két gesztenyés lézeng, mióta 
nincs, aki Sztambult keresse, aki 
sajnálja, aki szeresse." Vannak, 
akik az ú j politikát okosan ma-
gyarázgatják a város hátrányosan 
exponált fekvésével és testvéri ön-
zetlenséggel bizonygatják, hogy az 
Aranyszarv elkényeztetése után az 
anatoliai törökségnek kulturális és 
gazdasági fölemelése nagyon indo-
kolt irányváltoztatás; hogy a tíz kö-
römmel megvívott szabadságharc 
közönyös szemlélése vagy éppen a 
szultáni politikának hallgatólagos 
helyeslése nem egyenértékű az ana-
toliaiak vér- és pénzáldozatával, te-
hát a megkülönböztetés jogos; de 
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a fáma arról is tud, hogy az ú j kor-
mányzatot a régi főváros hagyomá-
nyaiban lappangó erő s az anyagi-
lag károsodott polgárság elégület-
lensége ta r t ja távol. 

A kölcsönös idegenkedés leplezése 
egyik félnek sem sikerült. 1924 őszén 
a kormány Dumlu bunárnál ren-
dezte győzelmének emlékünnepét. A 
csata színterére gyűlt törökség ex-
tázissal ünnepelte az államfőt, fa j i 
életének meghosszabbítóját; az ün-
nep után az államfő az egykori dia-
dalmas hadsereg mienetét követve, 
éppen olyankor ért egy újabb állo-
másra, mikor ez „fölszabadulási ün-
nepét" tartotta. A diadalmenet nagy-
szerű, gondolata sokkal tartalma-
sabb, mint a császároknak pénzen 
rendezett díszfelvonulásai, mert a 
török hőst a valóban fölszabadított 
földnép, hamvaikból élemedő váro-
sok és falvak köszöntötték. A pasa 
két hétig tartó diadalmenet után, 
miközben sok bölcseséggel szólott a 
jövő feladatairól és az erők szüksé-
ges egyesítéséről, Mudaniánál ten-
gerpartot ért és egy cirkálóra szállt. 

A sztambuli lapok határtalan lo-
jalitással írtak a hosszú szemleútról 
ós a közhangulatot előkészítették a 
pasa fogadására. Éppen péntek volt, 
már reggel jelentették, hogy a cir-
káló közeledik. Déltájban ágyúk 
bömbölése zúgott végig a városon, 
megszólalt és búgott, visított a ki-
kötő minden szirénája. A levegő 
reszketett a rettenetes zajtól, az em-
berek lelke az örömtől. Sztambul 
szíve nagyot dobbant: megjött a 
pasa. megjött a belső béke! Az ün-
neplő tömegekkel zsúfolt mecsetek 
percek alatt kiürültek, a nép a ten-
gerpartra özönlött, hogy üdvözölje 
a vendéget. Az ólomszürke cirkáló 
elhaladt a Leány-torony mellett, a 
Top-kapu foka előtt, de még mindig 
nem állt meg. Odább sem. A Dolma-
bácse előtt sem. Szelte a kék tenger-
vizet és húsz perc alatt eltűnt a szo-
ros kanyarulatában. A kifáradt szi-
rénák egyenkint elnémultak, az em-
bereknek is inkább hallgatni jött 
kedvük, csak az arcukra kicsapó fáj-
dalmas csalódás beszélt. Pár óra 
mulva megjelentek az esti lapok, 
egyiken a cirkáló és előkelő utasai-
nak képe, fölötte a vastagbetűs cím: 
„Gázi Musztafa Kemal pasa ő fen-
sége (ő méltósága) városunkat meg-
szemlélni kegyeskedett..." Anél-
kül, hogy a császárok és szultánok 

egykori városát ennél többre mél-
tatta volna, a pasa Trapezuntba ha-
józott, heteken át sorra látogatta 
föllépésének és első tevékenységének 
színterét, keleti Anatólia sziklás he-
gyeit és egy hónap mulva nagy ke-
rülővel szárazföldi úton tért Ango-
rába. 

Még egy adat a titkolt törekvések 
illusztrálására: A „Dzsümhurijet" 
(= Köztársaság) c. napilap a „chan-
dán" szó régebbi jelentésén elmél-
kedve úgy találja, hogy az nemcsak 
uralkodót, hanem egyesületi elnö-
köt, főnököt is jelentett. A „Szon 
Telegraf" (= Legújabb Táviratok) 
tiltakozik a szó értelmezése ellen, 
mert attól fél, hogy „mihamar a mai 
államfő neve előtt fogja találni". 
(Nov. 1-én.) 

Bajosan hihető tehát, hogy a 
Sztambul és Angora közötti ellen-
tét kizárólag gazdasági okon ala-
pulna — bár ennek is szerepe van 
benne —, sőt igen jelentős részt kell 
politikai motivumoknak tulajdoní-
tani. De ha magánál a gazdasági 
kérdésnél maradunk, Sztambul hely-
zete éppen most különösen indokolja 
igényét a központi hatalom támoga-
tására. Eltekintve a már érintett, 
századok óta aktuális kérdéséről, le-
égett és leégésre kárhoztatott részei-
nek fölépítéséről. Sztambulnak egy 
másik pénzforrása, az utóbbi évek-
ben erősen vitatott kereskedelmi je-
lentősége egyrészt a nyugati hatal-
mak, másrészt a nemzeti kormány 
politikája következtében egyre pro-
blematikusabbá válik. Mind a keres-
kedelmi kamara tekintélyes folyó-
iratának (40. évfolyamban török és 
francia szöveggel havonta nyolc 
quart-íven jelenik meg) adatszerű 
jelentése, mind a kereskedők magán-
jellegű panaszai szerint a kikötő 
hajóforgalma erősen megcsappant, a 
tranzitóforgalom negyed-ötödrészére 
hanyatlott. 

A baj orvoslására ezideig nem tör-
tént semmi, növelésére igen. A gö-
rögök eltávolítására gondolok. A 
kormány a lausannei békében bizto-
sított jogánál fogva kitelepíti mind-
ama görögöket, akik az összeomlás 
után szivárogtak a birodalomba, a 
bennszülött görögökre pedig nyo-
mást gyakorol, hogy lehetőleg ezek-
től is szabaduljon. A sorsára bízott 
Sztambul a maga erejéből törekszik 
a közel félmilliónyi tömeget pótolni 
vagy lelkében törökké tenni, tehát 
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olyan nagyszerű célt tűzött maga 
elé, amelyre a fényes multban szinte 
rendkívüli hatalmi eszközök birto-
kában nem gondolt senki. 

A Balkánon tehát megismétlődik 
a vesztett török háborúk után több-
ször látott népmozgalom, melyet még 
a mai nacionalista szellemű korszak-
ban is inkább a vallásból keletkező 
ellentét irányít és csak másodsor-
ban politikai cél. Az aránylag hit-
buzgó és amellett alacsony kultúr-
nivójú mohamedán olyan országba 
vágyik, hol — akár politikai jogok 
élvezete nélkül — teljes vallási és 
faj i szabadságot érez. A görögség 
ellenben gazdasági okokból mereven 
ragszkodik ú j „hazájához" s még az 
újonnan betelepültek is bevárták a 
karhatalom intézkedéseit. A vezető-
ség a napilapok által előkészített 
közvélemény hangos helyeslése mel-
lett hajtotta végre a kormány uta-
sításait és ellenőrizte közel ötven-
ezer ember távozását. 

A modern eszközökkel lebonyolí-
tott kisebb fokú népvándorlás emlé-
kezetbe jut tat ja a mórok kivándorol-
tatását Spanyolországból. Ott a mo-
hamedán elem volt kénytelen hazát 
cserélni, itt a keresztény; vallási 
szempontból a két esemény között 
nincs hasonlóság, de igenis van gaz-
dasági vonatkozásaiban. Amint a 
mórok Spanyolországnak sokkal 
ügyesebb kereskedői voltak, mint az 
uralomra jutott faj, úgy a görögök 
is iparban és kereskedelemben, 
munkában és munkáltatábsan fölül-
múlták a törököket. Kitelepítésük 
következetes sürgetésének is ez az 
igazi oka. A sovinizmustól hevült 
közvélemény hallotta ugyan az el-
lenfél magyarázgatását és e gazda-
sági harakiri megfontolására irá-
nyított intelmeit, de nem adott nekik 
igazat. Szerinte a gazdasági élet vár-
ható válsága a távozó görögöket 
fogja érni, akik egykori virágzását 
élvezték; a törökségre egyikből sem 
háramlott semmi, de legalább meg-
tisztul a politikai és erkölcsi élet. 
Így biztatják egymást az erőseb-
bek. a nagy tömeg pedig régi mó-
don teszlim-jébe burkolódzva fel-fel-
sóhajt, hogy maholnap a lyukas fa-
zekat is külföldön kell foltoztatnia. 

Ahol a kicserélési akció lezárult, 
ott már érezhető is az iparoshiány. 
A cserébe kapott török elem ugyan 
mozgékony és rövid tétovázás után 
rexisztenciát teremt magának, de 

mint kávés vagy dohányültetvényes, 
faja és saját maga szenvedélyeinek 
szolgálatát választja egyben kenyér-
kereseti forrásul is. 

Általában úgy látszik, hogy a tö-
rökségnek a megürült kereskedelmi 
poziciók betöltésére nagyobb haj-
lama és készültsége van mint az 
ipari termelés folytonosságának 
helyreállítására. A kereskedelmi ér-
zék érdekesen figyelhető meg Sztam-
bul sokat emlegetett koldusain; az 
ülő vagy guggoló koldus messze 
előrenyujtja a fényesre kopott pléh-
tányérkát vagy a lefaragott kon-
zervdobozt, amibe az alamizsnát 
kéri; még mormolja érte az áldást 
s már kiteszi a pénzecskét a leterí-
tett rongydarabra, társai mellé: itt 
a tíz párás, itt a huszas; külön ra-
káson a szintén húsz para értékű, 
de rézzel kevert, kisebb városi pénz, 
a „fis", és raj ta túl a negyven pa-
rás, egykor körülbelül 24 fillér, ma 
2—3 aranyfillér, a kezdődő, komoly 
pénz. Gondosan osztályozódva gyű-
lik a pénz egész es t ig . . . A minde-
nütt tapasztalható érzéken kívül a 
kereskedelem ellen irányuló ellen-
szenv teljes hiánya indokolja, azt a 
föltevést, hogy a törökség e tér hé-
zagait fogja leghamarább betölteni. 

Az ipar kedvezőtlenebb jövőt ígér. 
Nemrég Szalonikiból és Marseilles-
ből (!) hozták Sztambulba az épület-
téglát. Általában ma is alig számot-
tevő, bár egyes iparágak kis üze-
mei állati szorgalommal próbálják 
pótolni a modern eszközök hiányát. 
S míg ezek nagymennyiségű, bár 
nem éppen elsőrangú cikkel túlhal-
mozzák a pangásukban is zsúfolt vá-
sártereket, míg a többi iparág mun-
kás- és anyaghiányban szenved, — 
Kis-Ázsiában egészen sajátságos mó-
don igyekeznek erőt önteni a sír 
széléről visszarántott Törökország 
gazdasági életébe. Azért mondom ezt 
a módot sajátságosnak, mert hívei 
— majdnem minden számottevő té-
nyező — az anyag természetét figyel-
men kívül hagyva pusztán a faj i lel-
kesedés lángjával akarják táplálni. 
Angora nekilendülését már érintet-
tem, ehhez hasonló haladási törek-
vést híresztelnek minden vidéki góc-
pontról. Majd minden héten publi-
kálnak egy vasútépítési, gyáralapí-
tási, erdészeti vagy bányászati szer-
ződést. A csalódásokhoz szokott kö-
zönség nagy örömmel olvassa a 
tényleges eredményeket s ezért a 
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vasútépítés állapotáról (főleg az an-
gora-szivaszi vonalról) naponta kö-
zölnek újabb tudósításokat: a síne-
ket X-ig lerakták; Németországból 
egy hajórakomány sín érkezett; a 
Szamszun—Csarsamba— Bafra - vonal 
megépítésére a Nemlizádék kaptak 
koncessziót; az Ilidzsa—Palamutlik 
közötti vonalat olasz társaság fogja 
megépíteni; Angorában megnyílt az 
Is bankaszy („a munka bankja", a 
jövendő Törökország vezérintézete); 
a kormány gondoskodott róla. hogy 
öt év mulva az ország gyufaszük-
séglete belföldi áruval fedeztessék; 
Szamszunba tizennyolc vasuti híd al-
katrészei érkeztek Németországból; 
hír szerint a kormány fontos erdé-
szeti szerződésre készül lépni a Grő-
del-családdal; ú j ra üzembe lép a kő-
tahjai porcellángyár és föléled az 
eszkischiri szőnyegszövés (mindkettő 
a görögök kivándorlása miatt akadt 
meg, kikben gyakorlott munkásait 
vesztette) stb.; a kormány a földmí-
velés fejlesztése végett Német- és 
Franciaországból szakembereket ho-
zatott. „Csak az a baj, hogy anyagi 
eszközei elsőrangú erők szerződteté-
sére nem elegendők." 

És ezzel eljutottunk ezen kérdés 
legnagyobb nehézségéhez, a pénzte-
lenséghez. Nemcsak egyesek baja ez, 
a kormány is küzködik vele. A bank-
jegykibocsátás jogát a szultánok an-
gol pénzcsoportnak adták; évek óta 
se innen, se egyéb helyről nem kapott 
kölcsönt, inflációhoz nem fordulhat. 
Idegen tőke és belföldi kölcsön nél-
kül fürge adópolitikával (a forgalmi 
adót nem ismerik) szerzett rendes 
bevételeiből fizeti kiadásait (a tiszt-
viselői illetmények közel állnak a 
békebeli nivóhoz). Deficitje nem is 
lehet, pénzszűkében legföljebb úgy 
segíthet magán, hogy saját alatt-
valóival szemben fennálló kisebb 
tartozásainak kifizetését elhalasztja 
(pontatlansága hírének egyik oka). 
A rendes kiadásokra tehát fedeze-
tet talált, de a költséges reformok 
és a beruházkodás komolyan átér-
zett szükségét ezzel kielégítenie, 
amerikai méretű munkát anatóliai 
adójövedelemmel elvégeztetnie lehe-
tetlen. A tiszteletreméltó, de célhoz 
nem segítő sovinizmus előbb-utóbb 
érezni fogja azon igazság súlyát, 
bogy gazdasági kérdést csak gazda-
sági eszközökkel lehet megoldani. 

Fekete Lajos. 
Napkelet. 

Kiállítások 
A konzervativizmus és a radika-

lizmus évtizedek óta tartó harca a 
politikai, közgazdasági és társadal-
mi kérdések mezején kívül a művé-
szetek terén is dúl. 

A multból tanulságokat kereső, 
a hagyományokon szervesen fejlődő 
irányzatban több a természetesség 
és valóság, mint a jövő csillogó el-
méleteitől kissé vakult irányzatban, 
az első pozitiv alapokon nyugszik, 
az utóbbinak igazságát csak a jövő 
lesz hivatva igazolni. 

Mindkét részen meglelhetjük a 
szélsőségek híveit; amott a mult-
hoz való ragaszkodás kizárólagos-
ságát, emitt meg a legképtelenebb 
elméletek tiszavirágéletű „izmu-
sait". 

A technika szédületes fejlődési 
iramától kábult ember nehezen 
akar annak tudatára ébredni, hogy 
a haladás menetét büntetlenül nem 
lehet mesterségesen siettetni a szé-
pen kieszelt, de a gyakorlati teher-
próbát ki nem állott elméletekkel. 

A mult hó folyamán a két kimon-
dottan ellenlábas művészi irányzat 
művelői léptek alkotásaikkal a 
nagyközönség színe elé: a régi ha-
gyományokon őrködő Benczúr-Tár-
saság a Régi Műcsarnokban és a 
progressziv művészek egyesülése, a 
KUT (Képzőművészek Új Társa-
sága) a Nemzeti Szalonban. 

A KUT kiállításán első pillanat-
ban szembeötlik, hogy milyen szét-
ágazóan egyéni a kutató művészet. 
Egyik művész a természetből merí-
tett élményét új kifejezésmóddal 
tolmácsolja, a másik mester mun-
kájában a természet mint újszerű 
„meglátás", egyéniségének megfe-
lelő átkomponálásban jelentkezik: 
van olyan is, akinek hangsúlyozott 
célja egy újszerű technikai eljárás 
keresése vagy megteremtése. (Meg-
jegyzendő, hogy az ultramodern tö-
rekvések szószólói nem szerepelnek 
az egyesülésben.) 

Rippl-Rónay József már nem szo-
rul bővebb méltatásra. Eléggé is-
mert fogalom már művészete, mely-
nek újszerűsége a természet inter-
pretálása merész, kápráztató tech-
nikával. Kiállított pasztellképei kö-
zül kiváló figyelmet érdemelnek a 
„Kövezők", „Kelenhegyi út télen" és 
a bravúros „Női arckép". 

Vaszary János szinte bántóan 
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