
és szerevezetek elmélete. 
A gyakorlati társadalomkutatás 

csoportjában: A. Farouharson (an
gol): A La Play House kisérleti 
módszerei. A. Freyer (német): Meg
jegyzések az autoritás elméletéhez. 
S. D'Orsini-Rosenberg (lengyel): A 
módszeres kutatás rendszerezése és 
törvényei. 

A szociológiai oktatás csoportjá
ban: C. Bouglé (francia): A szocio
lógiai oktatás és a társadalomkuta
tás megszervezése. Alessandro Le-
vy (olasz): Társadalomtudomány 
és bölcselet. De. Grange (USA): A 
társadalomtudományok szerepe és 
oktatása az amerikai kollégiumok
ban. 

A gyakorlati szociológia csoport
jában: W. Gierlichs (német): Az 
ekológiai kutatások jelentősége a 
büntetőpolitikában és a rendőri gya
korlatban. Okinski Wladyslaw (len
gyel): Szociológiai kutatás a falvak 
egészségügyének szolgálatában. Vé
gül a szociológiai kutatások szerve
zésének csoportjában két előadást 
emelhetünk ki: Paul Descamps 
(portugál): A monográfikus kuta
tás és F. Z. Fabri (török): A társada
lomkutatás módszereinek oktatása 
és megszervezése Törökországban. 

A kongresszus munkarendjén az 
eddigi jelentkezések szerint 108 ro
mán előadó is szerepel, ezeknek 
névsorát azonban ezideig még nem. 
tették közzé. (Köves József) 

A MÁGNESSÉG. A Népszövet-
ség mellett működő Szellemi 

Együttműködés Nemzetközi Inté
zete a Francia Tudományos Kuta
tások Központjával közösen nemré
giben hivta össze a magnetizmus 
első kongresszusát. Az összegyűlt 
harminc fizikus az emberi ismeret
kör egyik legrégibb kincsének mai 
állapotát vizsgálta meg. Nem ér
dektelen ebből az alkalomból a 
magnetizmus történetét érinteni. A 
természetes mágnest már a legré
gibb korban ismerték s hamar rá
jöttek arra a tulajdonságára is, 
hogy a vasat magához vonzza. En
nek a felismerésnek hasznositása 

azonban hosszú századokig váratott 
magára. Az iránytű, mely valójában 
első gyakorlati alkalmazása volt a 
mágnesnek, csak a 12. század kö
rül terjed el Európában, jóllehet a 
kinaiak ezer évvel ezelőtt már 
használták. Ez természetesen a 
mágnes tulajdonságainak módszere
sebb tanulmányozásához vezet s 
Gilbert, angol fizikus (1540-1603) 
1600-ban megirja a delejességről 
szóló első könyvét. Baconnal és Ga
lileivel együtt a kisérleti módszer 
egyik előfutárának tekinthetjük. 

A jelenség tanulmányozása hosz-
szú ideig a nyilvánvaló gyakorlati
asság irányában történt s a föld de
lejességének tanulmányozásában 
merült ki. A hajósok számára lehe
tővé vált az iránytű segitségével 
nagyobb biztonsággal elindulni 
hosszabb utakra, de csak a 18. szá
zadban az elektromosság terén tett 
haladás következtében s a 19. szá
zadban jutott el a tudomány a de
lejes jelenségek gyorsabb felismeré
séhez. 

Oersted, dán fizikus fedezte fel, 
hogy ha a mágnestűt fémhuzal mel
lé helyezzük s a huzalba elektromos 
áramot bocsátunk, a tű megváltoz
tatja irányát s ismét visszatér ere
deti irányába amint az áramot 
megszakitjuk. Ezzel voltaképpen 
összefüggésbe kerültek a magneti
kus és elektromos jelenségek. Oer
sted felfedezéséről 1820 julius 21-én 
leirást küld az összes számottevő 
fizikusoknak, mire Arago megis
métli a kisérletet a francia Tudo
mányos Akadémia előtt. A termé
szettudományok legemlékezetesebb 
tényei közé tartoznak az Akadémia 
következő ülései, melyeken Ampére 
Oersted kisérletének elméleti ma
gyarázatát adja s kiegésziti azt 
egy sereg uj felismeréssel. Kimu
tatta Ampére, hogy sok hasonlóság 
és analógia áll fenn az elektromos 
árammal töltött fémdrót é3 a mág
nes között s hogy egy szabadon fel
függesztett fémtekercs (szolenoid). 
ha elektromos áramot vezetnek be
le, ugyanugy helyezkedik el, mint 
a mágnestű. Sőt tovább ment. Ki-



sérleti lehetőségeit jóval meghaladó 
intuicióval hipotetikusan kijelentet
te, hogy minden delejesség érzékel
hetően vagy érzékelhetetlenül 
elektromos áramból származik. 
Minden mágnes elektromos áramot 
hordoz magában (molekuláris 
áram), melynek megkülönbözteté
sére nincsenek eszközeink — jelen
tette ki — s ez a magyarázata a 
szóbanforgó magnetizmusnak. 

Csak jóval később, 1905-ben, az 
atomelmélet világa mellett került 
ismét sor Paul Langevin révén Am
pére felismeréseinek megvizsgálásá
ra s ez bebizonyitotta, hogy meny
nyire helyesen látta meg a mágne
ses jelenségek lényegét és sok mó
dositással ugyan, de a delejesség-
nek általa felállitott elmélete tette 
alapját a mostani strassburgi kon-
gersszusnak is. 

Az utolsó században a delejesség 
terén elért kisérleti felfedezések 
igen megszaporodtak. Bizonyos 
anyagokat, a bismutot például ta
szitja a mágneses rács, ezeket dia-
magnetikus testeknek, másokat 
vonz, ezekét paramagnetikusoknak 
nevezzük. Ez utóbbiak közt talá
lunk olyanokat, melyek különös
képpen delejeződnek, igy az acél, a 
nikkel és kobalt. Ezek az ugyneve

zett ferromagnetikus anyagok. Ez 
utóbbiak tanulmányozása természe
tesen sokkal bonyolultabb. A kon
ferencia megállapitott bennük bizo
nyos demagnetizált gócokat, de ezek 
természetének felismeréséig még 
nem jutott el. Mintegy harminc éve 
folytat módszeres kutatást a ferro-
magnetizmus terén, ahol az első 
eredményeket Pierre Curienek kö
szönhetjük — Pierre Weiss, a 
strassburgi delejességi laboratórium 
alapitója és igazgatója. Az ő és 
munkatársainak dolgozatai első he
lyen szerepeltek a kongresszus tár
gyalásain. 

Ha felemiitjük a kongresszus 
anyagából a lehető legerősebb mág
neses mező elérésének kérdését (is
meretes, hogy a világ legerősebb 
elektromágnese a Francia Akadé
mia meudoni laboratóriumában 
van), az elérhető legalacsonyabb 
hőmérséklet kérdését (delejes 
módszerekkel sikerült egy ezred fok 
különbözetig megközeliteni az ab
szolut zérót), azt hisszük, rámutat
tunk a kongresszus jelentőségére, 
ahol különböző országok szakembe
rei vetették össze ismereteiket 
olyan tárgy körül, amelyik igen 
alkalmas az anyagról való ismere
teink kibővitésére. (I. S.) 

V I L Á G S Z E M L E 
A NÉMET-OROSZ MEGÁLLAPODÁS 

Ha nem az irányitott és érdekelt sajtóügynökségek bóditó verziói után 
igazodunk, hanem az események mögött rejtőző igazságot keressük, nem 
kételkedhetünk abban, hogy az orosz-német megnemtámadási szerződés, 
amely az európai helyzet legkritikusabb napjaiban a Szovjetuniónak a ké
szülő konfliktusban tanusitandó semleges magatartását jelképezi, egye
dül és kizárólag annak a következménye, ami egy évvel ezelőtt a münche
ni katasztrófát előidézte, illetve Ausztriát, Csehszlovákiát és Albániát a 
a német-olasz imperialista terjeszkedésnek kiszolgáltatta. 

Mindennél többet mond erről maga az a tény, hogy az angol és fran
cia kormányokat és diplomáciát mind a mai napig ugyanazok a maradi 
befolyások alatt álló, minden antidemokratikus áramlatot támogató egyé
nek és csoportok képviselik, akik Münchenben a kollektív biztonság elvét 
feláldozták és nagy sikerhez juttatták az erőszakos támadás és hóditás 


