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désben: Sanders ezt nem tagadja. S ha a gazdag emberek gyerme
kei nagyobbak és nehezebbek is a szegény gyermekeknél, téves 
volna arra következtetni az ő vizsgálódásaiból, hogy a magasabb 
társadalmi és gazdasági rétegek gyermekeinek növekedése ideális; 
ennek éppen az ellenkezője igaz. S a szerző könyve 300. oldalán ez
zel zárja be érdekes fejtegetéseit: „ A környezet szerepe felett sze
met hunyni nem lehet, miután teljesen evidens, hogy a különböző 
társadalmi és gazdasági rétegek gyermekei között fennálló különb
ségek környezeti eredetűek; ha pedig a környezeti különbségek 
elég erősek ahhoz, hogy a testi növekedést befolyásolják, akkor 
igen valószínűnek látszik az is, hogy egyszersmind a lelki és tár
sas beilleszkedésre és viselkedésre ugyancsak kihatással vannak." 
A lélektan és a szociológia pedig már régóta hasonló megállapítás
r a jutottak; Sanders alapvető és összefoglaló tanulmánya most 
ezeket a már lefolyt és egyre folyó kutatásokat igen szilárd alapra 
(helyezte. Impozáns adathalmaza és az olvasott művek jegyzéke 
előtt az európai szerző pedig nem kis irigységgel sóhajt fel: Ő, 
Columbia-egyetem! ö, boldog amerikai kutatók!... 

. (Brachfeld Olivér) 
A MODERN MECHANIKA Í J » A TECHNIKA. A z uj mechanika ere-

A dete nagyon különbözik a Newton-féle mechanikáétóL A z elektro
mosság XVíLLl. századbeli feltalálói előtt nem lebegett semmiféle techni
kai cél, ők csupán ismeretezomjukat próbálták kielégíteni s ezért vizs
gálták az előttük nagyon titokzatosnak tűnő természeti jelenséget. Az 
elektromosság elmélete több, mint egy évszázadon keresztül fejlődött 
minden gyakorlati alkalmazás nélkül. Az elektromosság alaptörvényeit 
csak a X IX . század elején fedezték fel. > 

A XHX. század végén Maxwell, Hertz és Lorenz által felállított 
elektromagnetikus alapegyenletek ipari célja hasonlóképpen minimáld. 
Maxwell és Hertz emelete azonban a technikának nagy szolgálatokat 
tett ; pl. ennek a segítségével találták ki a 'drótnélküli távírót. Jellemző 
viszont, hogy mindezek az alkalmazások ugyanúgy, mint az elektrotech
nika területén, hirtelen és váratlanul merültek fel. A Maxwell^Hertz-féle 
elmélet minden technikai szándék nélkül készült. 

Nos, az elektrodinamikus egyenleteken alapszik a relativista mecha
nika, a Minkowsky és Einstein által felállított relativitás elmélet, s a 
később Einstein által megfogalmazott általános relativitás elmélet. ' 

A relativitás elmélet felállítása nem csupán a mechanika, de egész 
fizikális világképünk legfontosabb szakaszát teszi, mert olyan funda
mentális fogalmainkat módosítja, mint a tér, az idő és a tömeg. 

A mechanika ez igen fontos haladását sem a technika szorgalmazta. 
Ennek ellenére még sincs szó tökéletes függetlenségről. 

Egyrészt a relativitás elméletének van kísérleti alapja. A Milchelsohn-
féle kísérlet, mint ismeretes bebizonyította a Maxwell-íHertz-féle egyen
letek invarianciáját minden egyforma mozgással szemben. Ez a kísér
let a legfinomabb kísérletek közé tartozik s csak a legnagyobb tökéletes
séggel és pontossággal elkészített készülék segítségével történhetett; 
szükséges volt hozzá az ipari technika igen magas fejlettségű tökéletessé
ge s ez a helyzet csak 1880 körül következett be. 

Amint látható jelen esetben a szerepek felcserélődtek: az ipari tech
nika a tiszta tudomány érdekében dolgozik, mert a Michelsohn-féle kí
sérlet önmagáért jött létre s a világgazdaság s a polgári társadalom 
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szempontjából keveset jelent, hogy a Maxweli-Hertz-féle egyenleteknek 
ugyanaz-e a transformációs csoportja, mint a Newtonnféle mechanika 
egyenleteinek vagy sem. 

Különben meg kell jegyeznünk, hogy a tudomány ebben a különleges 
esetben is kijött volna technika nélkül. Tegyük fel egy pillanatra, hogy 
a tMichelsohn-féle kisérlet nem történik meg. Ennek ellenére megállapí
tást nyert volna, hogy a Lorentz-féle csoport különbözik a Galilei cso
porttól s ezt a helyzetet elfogadhatatlannak tartották volna, mert a 
természet megszokott egységességét ez az eset áttöri. Választani kellett 
volna tehát a newtoni és a relativista mechanika között. 8 igen rövid idő 
alatt a relativistát választották volna, mert beigazolva látták volna kö
vetkezményeit, 

A relativitás elmélettel olyan technikához érkeztünk, . amelynek az 
eredete nem a technikai feladatokban áll s amelynek azon túl csak ke
vés a technikához a vonatkozása, , 

Nem csekély haladást jelent a statisztikus mechanika felállítása s 
később a hullámmechanikáé., 

Ennek a mechanikának az eredete a fiizkában keresendő ugyanúgy, 
mint a relativitás elmélet. A statisztikus mechanikát azért alakították 
ki, hogy megmagyarázzák a gázok állapotegyenletét s hosszú időig csak 
hipotetikus volt a jellege. Ez a hipotézis azonban a XTX, század folya
mán egyre termékenyebbé vált s fejlődése szoros összefüggésben állt a 
gázok, folyadékok és szüárd testek fizikai tulajdonságának vizsgálatával 
s a thermodinamikával. A z utóbbinak szoros a kapcsolata a technikával, 
különösen a gőzgépek technikájával. A theimodinamika Gifos és BoWz-
mann kezeügyében csakhamar általános formát öltött, s ezek műve a 
statisztikus mechanikával Newton pontmechanikában végzett munkájá
val hasonlítható össze. Ez is a XÜX. század vége óta minden határozott 
technikai cél nélkül fejlődik, amidőn egyedül az anyag és az elektromos
ság fizikai-kémiai magyarázatát és gyakran megjövendölését célozza. A 
XX. század elején (Jean Perrin) lép az atomizmus a direkt kisérlet sza
kaszába. Ugyanekkor keletkezik párhuzamosan Plánok, Einstein, Bohr és 
Sommerfeld révén a quantummechanika s Louis de Broglie, Sehrödingei 
és Dirac révén a hullámmechanika. 

A hullámmechanika a sugárzás területén a kísérleti adalékok, különö
sen az atomspektrum megmagyarázása céljából keletkezett. 

A spektroskopia és a sugárzás vizsgálatainak csak nagyon szük a 
technikai célja s nagyon távoli a vonatkozása a technikával. A spektros
kopia tiszta tudományból, az astrofizikából keletkezett. 

Az uj mechanika nem szolgálja ki közvetlenül a technika vagy a 
gazdaság szükségleteit s csupán az ember szomjúságát jelenti a termé
szettörvények egyre alaposabb megismerésére. Ha azonban jobban át
értjük az összefüggéseket, ugy belátjuk, hogy közvetve igen is szolgál 
technikai célokat. (Henri MineurJ 

k 1 AMERIKAI EGYETEMEK. A z amerikai egyetemi életet nem lehet 
a szokványos európai főiskolai viszonyok alapján megítélni. A z uj 

világ társadalmi életének sajátosságai és követelményei rányomták a fő
iskolák jellegének kialakulására is bélyegüket. 

Az amerikai egyetemek akár állami, akár magán vagy egyházi intéz
mények, rendszerint előnyös természeti fekvésű kis városkákban találha
tók A környező vidékről az egyetemre nagy számban tóduló diákság át
lag 17-18 éves korában hagyja el a középiskolákat. Az egyetem két tí
pusú: a diák először a nálunk ismert előkészitő évnek megfelelően a 


