
nem ismerte föl a valódi törekvéseket s éppen úgy hagyta az orránál ve-
zetni magát, mint a német tömegek. Nem látta, hogy a nemzetiszociáliz-
mus az � ragadozó államát épiti föl, persze nem azokkal az arisztokra-
tikus opera requisitumokkal, amelyeken � egész életén keresztül csüggött. 
Igy történt azután, hogy kiállt s a boldog�tudatlan bátorságával olyan 
igazságokat vágott a nemzetiszociálizmusba gleichschaltolt közvélemény 
szemébe, amikr�l azt hitte, hogy fellázitják a szép szavakhoz szokott né-
met tömeget. A z t követelte, hogy a munkások életnivóját szállitsák le, 
mert ez a menekülés egyetlen utjá. Ez volt az � új megváltó receptje ak-
kor, amikor a német munkások országló atyja, Hitler, szónoki svádája 
minden eszközével legkedvesebb gyermekei kegyéért búgott. A derék 
Spenglernek sejtelme sem volt arról, hogy azt, amit � követel, meg lehet 
tenni, de nem szabad a nevén nevezni. Az a különös helyzet állott igy el�, 
hogy Spengler mindig azt mondta ki, amit a nemzetiszociálizmus már 
megcsinált, igazi nevén nevezni azonban óvakodott. Ezért azután ezt a 
fura kikiáltót el kellett ejteni, ha mégoly' nehéz is volt a barátságos szál�
láscsinálóról, az egyetlen még rendelkezésre álló nemzetközi hirnevű filo-
zófusról lemondani. Olyan tipikusan bárdolatlan szobatudós volt ez a 
Spengler, hogy még az olasz fasizmusnak is az idegeire ment. A Stampa 
berlini tudósitója energikusan tiltakozott, amid�n Spengler Mussolinire 
hivatkozott. Még a tirannusok is országuk atyjaként kivánnak szerepelni 
s nem ama csillagtávoli félistenekként, akiket Spengler imádott. Igy az-
után 1933 december óta Németországban meglehet�s különös mellékzöre-
jekkel ejtették ki Spengler nevét. A hivatalos nácifilozófus, Bäumler ber-
lini katedrájáról állandóan prédikált a torzonborz kolléga ellen. S mint 
mindig, ha nyilt utasitás készül, úgy Spengler esetében is mesebeli b�ség-
gel árasztották el a Spengler�ellenes pamfletek a német olvasót. Ezek a 
pamfletek egyáltalán nem takarékoskodtak az olyan megállapitásokkal, 
mint: „hideg pesszimista", „szkeptikus", „hiányzik a szociális érzéke", 
,,minden érzelmi értéket nélkülöz� fatalista" stb. Lassan Spengler minden 
közéjük való tartozás ellenére vessz�paripája lett Valamennyi tehetségte-
len filozófiai docensnek, aki a tanári kollégium megelégedését akarta ki-
vivni. Megrendszabályozni azonban azon a helyen, ahol a pamfletekkel va-
ló üldözés hallaliját kiadták ellene — óvakodtak. Hisz' vád alá helyezése 
egyértelmű lett volna azoknak a különbségeknek a leleplezésével, amik 
korántsem a lényeg, hanem csak a fogalmazás különbségei voltak. (M.) 

HARC AZ OLIMPIASZ KÖRÜL. 1894�ben vetette fel Caubertin báró az olim-
piai játékok felujitásának a gondolatát. Ez az eszme a renaissance gondo-

lat és érzelem világának kés�i utódja. A görög keresked�városok szelleme fel-
támadt a korai kapitalizmus pompáz� olasz városaiban s hercegi udvaraiban 
és a tetszhalálra itélt test is bosszút állott már a kereszténységen (az olim-
piai játékokat Teodoziusz császár tiltotta be Kr. u. 393�ban) nemcsak Itáliá-
ban, hanem az északi Németországiban is. Caubertin ezért túl akarta haladni 
a görög eszményt s az olimpiai gondolatot a nemzetek közötti béke és a né-
pek testvériesülésének szolgálatába állitotta. De igen hamar kitünt, hogy az 
európai kultura, egység© nem oly' reális, mint amilyen a klasszikus görög 
kultúráé volt. A görög civilizáció min�ségi, a nyugati t�kés civilizáció meny�
nyiségi. A görögök összhangra törekedtek, a modernek teljesitményre. A sport 
üzésében a görögöknél az amat�rség természetes el�feltétel volt, hisz csak 
szabad polgár vehetett részt az olimpiai játékokon, aki különben sem dolgo-
zott (rabszolgái voltak); ezzel szemben a modern olimpiászokon az amat�rség 
elve kegyes hazugság, legjobb esetben elérhetetlen vágy. A görögök a szellem 
és a test harmoniáját ünnepelték, nálunk ugy tünt, hogy a lélek és a test 
végzetesen elvált egymástól. 

De az igazi kiábrándulás csak a XX. század els� évtizedeiben következett 



be. A görögök az olimpiász idejére felfüggesztették háborúikat. Nem a vallás, 
hanem a nemzet ,,treuga dei"�je volt ez. A mi világunk a háboru idején az 
olimpiászt függesztette fel. S a háború után sem békült meg, még a sport 
területen sem. 1912�ben már az európai konfliktus nyomott légkörében tartot-
ták meg a stockholmi olimpiászt, az 1916�os elmaradt, 1920�ban Antwerpenben 
csak az Entente�hatalmak sportolói vettek részt s az 1924�es párisi olimpiász�
ról még mindig hiányoztak a német atléták. 

Az 1936�os olimpiász szinhelyéül jóval a mai német rendszer uralomraju�
tása el�tt, Berlint jelölték ki. Már 1933�ban világszerte mozgalom indult meg 
amellett, hogy ne ott tartsák meg. Az olimpiász résztvev�inek, a játélkok 
megkezdésekor, az eskü formulájában, hitet kell tenniök „az összes nemzetek 
és fajok összetartozása és egyenl�sége" mellett. Hogyan egyeztethet� ez 
össze egy olyan rendszer elméletével és gyakorlatával, — érveltek a mozga-
lom vezet�i, — amely a türelmetlenség és a fajgyülölet nevében üldözi saját 
polgárait és a fens�bb faj jogára hivatkozva késziti el� a hóditó háborút? 

Maga az olimpiai bizottság is kérdést intézett a német kormányhoz és azt 
a Hitler sajátkezű aláirásával ellátott választ kapta, hogy a Birodalmi Kor-
mány az Olimpiászon tiszteletben fogja tartani a nem�árja atléták jogait. Ez 
a külföld megnyugtatására szánt hivatalos nyilatkozat ugyan nem változta-
tott a németek bels� sport�politikáján. S igy az Olimpiász áthelyezésére vagy 
elhalasztására irányuló nemzetközi mozgalom visszhangra talált. A Manches-
ter Guardian a következ�kben összegezte az érveket és az ellenérveket: „Az 
Olimpiászon résztvenni szándékozók azt állitják, hogy az elhalasztás vagy át-
helyezés kivánsága tisztán politikai jellegű s a bojkott a nemzetiszocializmus 
megbélyegzését célozza. De valójában többr�l van szó. A Harmadik Birodalom-
ban nem lehet megtartani az Olimpiászt, az olimpiai szellem megsértése nél-
kül. És ez már nem politikai, hanem atlétikai vélemény''. 

A harc egyenl�tlen eszközökkel folyik. A német olimpiai propaganda szá-
molatlan milliók felett rendelkezik. Ebben az esetben Goebbelsék nyiltan költ-
hetik azokat a pénzeket, amelyeket különben csak titkolódzva tudnak eljut-
tatni oda, ahol ügynökeik felhasználják azokat. A szellemi csempészárú lelep-
lezése nehezebb. Az olimpiai óriásharang hangja messze földeken át kong. 
A szines plakátok mindenüvé eljutnak. Az olcsó utazást a rokon�ideológiáju 
soviniszta sajtó szervezi. Az egyes államok hivatalos sport�szervezetei legjobb 
esetben nem tör�dnek a testedzés eszmei kérdéseivel s nem ritkán egyenesen 
rokonszenveznek a németekkel. 

A világ közvéleménye azonban csak megmozdult. Az amerikai atlétikai 
szövetség elhatározta ugyan az Olimpiászon való részvételt, de csak igen ki-
csiny szótöbbséggel. (61 szavazat 55 ellen). S a német hivatalosság erkölcsi 
veresége nyilvánvaló, amikor az elvi engedményekben odáig ment, hogy — leg-
alább is az Olimpiásszal kapcsolatiban — a nem�árja németek egyenl�ségét is 
elismerte s kélt zsidó sportolót meghivott az olimpiai játélkokon való részvé-
telre. Ezek az elvi engedmények talán alkalmasak arra, hogy azokat a kül-
földi köröket, amelyek szivesen meggy�zetik magukat, mentesitsék a lelkiis�
meretfurdalástól, de teljes egészükben változatlanul hagyják Németországban 
a nem�árjákkal szemben vitt sportpolitikát. 

A kérdés viszont még korántsem jutott nyugvópontra. Az olimpiai szelle-
met védelmez� Bizottság, melynek élén Justin Godard francia szenátor, volt 
közoktatásügyi miniszter áll, junius 6—7�ére nemzetközi konferenciát hivott 
össze Párisba. A Bizottság a „liberális olimpiai szelem" hiveihez fordul fel-
h�vásban s csatlakozásra hivja fel �ket ahhoz a mozgalomhoz, amely az olim-
piai játélkok elhelyezésiét kivánja, „mivel a mai Németország nem tartja tisz-
teletben az Olimpiai törvényeket s a német sport szorosan össze van kötve a 
politikával, vezet�i ellentétes nyilatkozatai ellenére is". 

* 
A hellénség egységes volt mint nép a barbár világgal szemben. De szel-

lemileg szöges ellentét állapitható meg Athén gondolkozóinak szabad elképze-
lésed, csillogó művészete, igéretes utópiái és Spárta szabadság� és szellem�
ellenes katonai kollektivizmusa között. A renaissance kiszélesitette az egész 
nyugati világra Athén hagyományait. A polgárság forradalmai megcsillogtat�



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 


