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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 
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College-ba. kerül. Ez az „előkészítés" azonban itt négy évig tart, mialatt 
a diák elsajátítja a modern társadalmi élethez szükséges általános isme
reteket. Természettudományok, nyelvek, társadalom- és államtudomá
nyok, lélektan, elméleti és gyakorlati gazdaságtan, művészettörténet te
szi a College tananyagát. A diákság legnagyobb része a College elvégzése
kor el is hagyja az egyetemet és csak kis hányaduk folytatja tanulmá
nyait a mi főiskoláinknak megfelelő fakultásokon. 

Az amerikai egyetemek életének érdekes jellemvonása a diákélet in
tézményes megszervezettsége. A diákok csinos, kertes, a modern lakás^ 
technika minden vívmányával felszerelt épülettömbökben laknák, hol a 
német ,3urschensohaft"-ökhoz hasonló „ f ivér " és „nővér"-szövetségek 
erős szolidaritási kapcsolatokat fejlesztenek ki közöttük. A diák a pol
gári életbe való elhelyezkedése után is fenntartja kapcsolatait szövetsé
gi „testvéreivel" s alkalomadtán támogatja az árra rászorultakat. 

Minden fakultásnak meg van a maga klubja, ahol a szórakozás és új
ságolvasás mellett állandó kulturrendezvények is helyet kapnak. Neves 
irók, művészek, újságírók, közéleti személyiségek váltogatják itt egymást 
előadásaikkal, felolvasásaikkal, amiket mindig élénk vita követ. Ezenki-
vül! sportversenyek, koncertek, kirándulások teszik változatossá az ame
rikai diák életét. A tanárok és diákok közt nemcsak a szemináriumokban,, 
de a magánéletben is szoros a kapcsolat. 

* GEOPOIJTIKAI KENDSZEREZKS gondolata ujabban mind sűrűbb 
™ Európaszerte. A D. Gusti szerkesztésében megjelenő Sociologie Ro~ 

máneoscá egyik legutóbbi száma pompás elemzését adja ezeknek a kísér
leteknek. Ion Conea, a terjedelmes tanulmány szerzője, azonban- nemcsák 
bemutat és birál, hanem olyan uj és termékeny fogalommeghatározás-
ra jut a geopolitikát illetőleg, hogy dolgozata gondolatmenetét szüksé
gesnek tartjuk bemutatni. 

Mi vetette meg a geopolitika alapját és tette életképessé — kérdi L 
Conea. A világháború után előtérbe tolult területi kérdések, a gazdasági 
és nemzetközi kapcsolatok sok irányú összeszövődése: „a gazdagabb geo
gráfiai tartalom". 

A geopolitika tulajdonképpeni megalapitója, a svéd Rudolf Kjéllén 
a geopolitika szót 1899-ben használta eiső ízben, ami ekkor még egyje-
lentésű Ratzel politikai földrajzával. Rendszeres tudománnyá csak jóval 
később, A világháború tudományos problémái (1916) s A rendszeres 
politika (1920) eimű mjunkáiban dolgozta ki, hol a geopolitika egyik 
diszciplínája az egész politikai rendszert felölelő állam tudománynak. A 
geopolitika e sajátos elhelyezése visszahat a Kjelén-féle geopolitika egész;, 
természetére s igy vonásait elsősorban az az államtudomány határozza 
meg, amiben helyet foglal. A z állam viszont R. K. felfogásában nem el
vont forma, hanem élettel teli objektív valóság. „A z állam —• mondja — 
nem lebeg a felhőkben, annyira kötött a földhöz, mint az erdő bizonyos 
talajhoz". Ezért azután az államot folyton növekvő, terjeszkedési ösztön
nel bíró szervezetnek tekinti. Ez a szemléleti mód pl. a nagyhatalmakat, 
nem csupán földrajzi, politikai és statisztikai tények halmazának veszi F 

hanem elsősorban a földi élet legnagyobbszerű megvalósulásainak. Vég
eredményben igy a geopolitika az államot élő és fejlődő valóságában teszi 
tanulmány tárgyává, midőn az állam és föld összefüggéslét s a föld fel
tételeinek kihatását vizsgálja segédtudományai (topó-, morfo-, fiziopo-
litika) támogatásával. Ennek a geopolitikának a természetére igen jel
lemző, hogy Németországban szokatlan mértékben vert gyökeret. Több
féle magyarázat lehetséges erre. R. K. legtöbb munkáját német nyelvem 


