
ták a tömegek anyagi és igy szellemi felemelésének a lehet�ségét. Napjaink 
megrázkódtatásai a polgárság váltójának beváltását igérik s egy uj, az egész 
emberiséget felölel� humanizmus megszületését. Az Olimpiász körül duló harc-
nak lehet az a szerepe, hogy valamelyest hozzájárul az arcvonalak tisztázásá-
hoz. Minden igazi humanista, minden gondolkodó ember megláthatja azt az 
igazságot, hogy a haladás képvisel�i nem azok, akik Spárta szellemét képvi-
selik, hanem azok, akik, tul minden társadalompolitikai és világnézeti ellen-
téten az athéni kultura hagyományainak szellemében, de annak uj, magasabb 
fokra való emelésével, az emberiség évezredes utópiáinak megvalósitásáért 
küzdenek. Szalay István. 

TA L Á L M Á N Y O K A P E S T I M I N T A V Á S Á R O N . A most lezajlott buda-
pesti tavaszi mintavásárral kapcsolatban rengeteg jót és szépet ir-

tak a napilapok. A vásáron valóban volt minden, ami kivánatos: selyem, 
bársony, csipke, gyöngy, ékszer, racionálizált gépek, pszichotechnika és 
gyermekmeg�rz�, rádió és irodalom, zene és művészet, étel�ital, weekend�
ház és mintapályaudvar. Még divatrevű is volt az e célra épitett 3000 
személyes befogadóképességű szabadtéri szinpadon. Mi azonban a vásár-
nak nem evvel a részével kivánunk foglalkozni, hanem azzal a két ér-
dekes, a szokványos látnivalóktól elüt� kiállitással, melyeknek jelent�-
sége túlnyulik a napi krónikán. A vásár keretén belül rendezték meg 
ugyanis els� kiállitásukat a magyar feltalálók és a magyar légvédelem. 
A haladás és a rombolás egyszerre jelentek meg a magyar piacon. A 
találmányi kiállitás a napenergia felhasználásával, szélmotorok, viztur-
binák, holt energiát hasznositó gépek, mesterséges szén és koncentrált 
tápszerek el�állitásával foglalkozik. A légvédelmi kiállitás viszont bemu-
tatja azokat a romboló�, gyújt�� és gázbombákat, melyek pillanatok alatt 
kipusztithatják a mai életet minden találmányával és minden feltaláló-
jával. És még sincs ellentmondás a két kiállitás között, hisz' a ma fej-
l�désének eredménye a gázháború is, csakhát ezek a feltalálók, hogy úgy 
mondjuk, praktikusabban értékesitették találmányulkat, mig amazok és a 
játékos álmodozók örökös tűzhelykarika, örökhűt� ballon, tűzvéd�szer, 
biztonsági gázcsap, távlocsoló, id�mér�vel ellátott fazék, porszivó ruha-
kefe, önborotvakészülék, tűbefűz�készülék, tésztaprésgép — és egyéb, az 
életet kényelmesebbé tev� apróságok feltalálásán fáradoznak. Más, már 
kissé praktikusabb feltalálók a magántulajdon védelmét szolgálják. Sok 
lakásbetörés, zsebmetszés, autólopás, kerékpárlopás ellen véd� készülék 
látható. Másrészt biztonsági zárak, bankbiztonsági berendezések gázzal 
vagy vizövvel védett páncélszekrények. Az egyik ezirányú találmány hir-
detése a következ�: „Rádió segélykér� vizöves páncélszekrényszabada�
lom! Megakadályozza a kasszsfurrást és a rablótámadást! Állami, me-
gyei, községi hivatalok, pénzitézetek, bankok, ékszerüzletek áruházak 
biztos védelme." A kapitalizmuis kiszolgálása némely találmány elneve-
zésében is érvényesül. Van: „ L a k á j " rajzbenyomókészülék, „ K u l i " faka�
lap, „Kaloda" vasbetonoszlopráma. Sok találmány szolgálja a repül�gép�
technikát, a rádió�, grammofon� és filmtechnikát. Van beszél� könyv és 
beszél� ujság, rendészeti lap fényképpel ellátva és készülék a testek tér-
beli helyzetének megállapitására. Sok az életvédelmet és az életmentést 
célzó találmány, néhány találmány viszont a „földöntuli" életre is kiter-
jeszti figyelmét. 

Látható itt pl. vizhatlan lemezb�l készült kripta s műk� és műmárvány�
keverékb�l el�állitott koporsók, „melyek tartóssága évszázadokig mara-
dandó. Törés, összeomlás kizárva! Rámája olyannyira tökéletes, hogy a 
koporsó csukódása majdnem teljesen légmentes, ami az oxidálást kizár-
ja és többszöri exhumálást is elbir." — A légvédelmi kiállitás ezzel 



szemben a földi élet kriptáit, a gázbiztos pincéket és óvóhelyeket mu-
tatja be. Német, olasz, lengyel propagandaplakátok kiáltják felénk, hogy 
védekezzünk. Egy Göring idézet azt mondja, hogy „csak balga emberek 
lehetnek azok, akik a légvédelmet félvállról tekintik és ügyefogyottan 
buták, akik annak magasztos feladatát nem értik meg". Az egyik sarok-
ban a berlini Siemens�telep légvédelmi modellje látható, jelz�lámpákkal 
és önmüköd� riasztóberendezkedéssel. A kiállitás egyébként a romboló�, 
gyujtó� és gázbombákat, hatásukat, a gázsérülések diapozitivjait és az 
egyéni és tömegvédelem lehet�ségeit matatja be. Látunk gázálarcokat, 
szűr�betéteket, oxigénpalackokat, különféle impregnáló anyagokat és 
kézioltókészülékeket. Látjuk a gáztámadás közben dolgozó ment��rsé-
get és tüzoltóságot. Látunk légelháritó ágyút, mintaházat gázbiztos pin-
cével és tűzbiztos padlással. Védd magad! — harsogja a kiállitáson árult 
20 filléres brosura. A brosura bevezetéséb�l idézzük a következ�ket: „A 
m. kir. Országos Légvédelmi Parancsnokság szükségesnek látta az 1936. 
évi Budapesti Nemzetközi Vásár nyilvánosságát és kereteit egy oly' lég-
védelmi kiállitás létesitésére felhasználni, amelyen belül a kiállitott 
anyag a légi támadó fegyverek hajtásáról és a védekezés kézzel fogható 
és a mi viszonyaink között is megvalósitható módjáról szakszerű felvilá-
gositást nyujt. Szükségesnek látta továbbá a parancsnokság, hogy mind-
addig, ameddig a törvényes lehet�ségek a légoltalom központilag irányitott 
felépitését lehet�vé nem teszik ismertesse azokat a szervezési és műsza-
ki elveket, amelyek felhasználásával a légoltalom munkája szükségsze�
rűen ugyan, de mégis öntevékenyen megindulhat. Ez lenne e kis füzet 
faladata." Egy gázmaszkos reklámcédulát is osztogatnak, melyen a Gáz�
védelmi K P . Társaság jelzi, hogy „Minden a lég� és gázvédelem tárgy-
körébe tartozó kérdésben, tehát úgy gázálarcokra vonatkozóan, mint 
óvóhelyek épitését, illetve meglév� pincéknek bomba� és gázbiztos óvó-
helyekké való átalakitását és berendezését illet�en szivesen szolgál fel�
világositással. További célkitűzése az összes, az ipariban, bányákban, 
műhelyekben, továbbá a ment�� és tüzoltószerveknél szükséges gáz� és 
füstvéd�, valamint légz�készülékek terjesztése." A Gázvédelmi KP Tár-
saság a továbbiakban arról értes�t, hogy a „Mercur" műszaki és vegy-
ipari rt. és berlini „Degea" társaság összes gyártmányait raktáron tart-
ja. A kiállitás kijáratánál látható a légvédelmi könyvek és folyóiratok 
kiállitása, ami kétségtelenül élénk kontrasztban van a szemben felálli-
tott Magyar Bridzséletnek, Tolnai Világlapjának és az Uj Id�knek pa�
villonjával. Meglepetésszerűen nagy már a magyar légvédelmi szakiroda-
lom. Sok az eredeti magyar könyv is. (—i. —z.) 

S Z I N M Ű P Á L Y Á Z A T 

A csehszlovákiai munkás műkedvel� szinpadok szövetségének 
(DDOC) prágai magyar csoportja pályázatot hirdet olyan szinműre, 
amely a szlovenszkói magyar falu, munkásság, vagy a felmorzsolódó 
kispolgárság mai problémáival és ezen problémák megoldásával foglal-
kozik. A szindarab terjedelme töltsön be egy esti műsort. A rendezés 
technikája lehet�leg egyszerű legyen. Szoros témakört nem szabunk, s 
a műfaj kiválasztását szintén az iróra bizzuk. A pályadijak a követke-
z�k: Els� dij 1000, második d�j 600, harmadik dij 400 ck. A pályázat 
határideje 1936 szeptember 1. A gépirással vagy tintával irt szinmű-
vek, jeligével ellátva, a következ� cimre küldend�k: A DDOC magyar 
csoportja, Praha�Karlin, Havlicková 7. A kiadás és forditás joga az 
iróé, az el�adás joga a DDOC prágai magyar csoportjáé marad. 


