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ugyan sokszor nagyon is testes ala-
kot öltenek s a forma modoros örök 
egyformasága néha nagyon húz ben-
nünket a megúnás veszedelmes sza-
kadéka felé, de azért Fáth Imre ne-
vét meg kell magunknak jegyez-
nünk. 

Líráról lévén szó ezekben a sorok-
ban, fel kell említenünk, hogy Ady 
zászlójával Líra címen a „modern 
magyar költők" Békéscsabán havon-
ként megjelenő folyóiratot alapítot-
tak. Az első szám a szerkesztő Jab-
lonczay Pethes Bélán kívül Nagy 
Emma és Bardócz Árpád ismertebb 
nevével indult útnak, a következő 
számokban már nagyobb számmal 
jutottak be ismeretlenebb moder-
nek. Útirányuk nem eléggé céltuda-
tos s lapjuk prózai része válogatat-
lan és sekélyes, úgyannyira, hogy ér-
demes lírai részének hatását is ked-
vezőtlenül befolyásolja. rrt. 

H. Poincaré: A tudomány értéke. 
(Fordította Kiss Kázmér.) A X I X . 
század szinte vallásos tisztelettel te-
kintett a természettudományokra. 
Fejlődésüktől várta az emberiség 
minden nagy kérdésének végső meg-
oldását, amely hivatva lesz a filozó-
fiai álmodozások helyébe lépni. Zsar-
noki módon érvényesítette módszerü-
ket a szellemi élet területén is, mert 
csak e módszer révén hitte a teljes 
bizonyosságot elérhetőnek. 

A századforduló meghozta az ellen-
hatást. A filozófiai ösztön újraéledt 
az emberekben, akik belátták a ter-
mészettudományos világnézet elégte-
lenségét. A szellemtudományok fel-
szabadultak és önálló módszerek 
alapján szerveződtek. Új, bölcseleti 
meggondolások hatása alatt megin-
gott a természettudományos isme-
résbe vetett bizalom, szembetűnővé 
váltak a tudás korlátai. A feltámadó 
kétséget erősítették a természettudo-
mányok újabb forradalmi jellegű 
eredményei is, amelyek a régi épü-
letet összeomlással fenyegették. 

A kor hangulatából érthető, hogy 
olyan tudományos szellem, mint 
Henri Poincaré is szükségét érezte 
a tudomány értékéről elmélkedni. El-
utasítja a túlzott szkepsist, de kény-
telen bizonyos engedményeket tenni. 
Jól tudja, hogy a tudomány védelme 
csak akkor lehet eredményes, ha al-
kalmazkodik az általános bölcseleti 
szellemhez. 

Három ellenféllel száll szembe 

Poincaré. Az első a bergsoni antiin-
tellektualizmus, amely a legveszélye-
sebb, mert legnépszerűbb ellenség. 
Bergson és követői szerint nem a 
tapasztalás és nem is logikai gondol-
kozás ismertet meg a való világgal, 
hanem a dolgok közvetlen szemlélete, 
a lényegükbe helyezkedés, az intuició. 
Az egyéni és egyszeri intuició pedig 
összeegyeztethetetlen a tudomány ál-
talánosító céljaival. A tudomány 
így, helytelen módszerrel, csak fél-
eredményeket nyujthat. Poincaré 
hangsúlyozza a logikus gondolkodás 
fontosságát és kimutatja, hogy az 
intuicióval kapcsolatban állhat és 
kell is hogy álljon a tudományos is-
merésben is. Az intuició teszi lehe-
tővé a feltalálást, a probléma meg-
látását, a megoldás megsejtését, a 
logika adja a bizonyítást, levezetést 
és igazolást. Az intuició mindenütt 
érvényesül, még a mathematikában 
is. de feladatát csak a logikus megol-
dás segítségével teljesítheti. Midőn 
Poincaré az értelemtől független té-
nyezőnek is szerepet juttat a tudo-
mányban, kiváló tudósok véleményé-
hez csatlaikozik, akik a logikus gon-
dolkodás és a fantáziaműködés kap-
csolatát keresik (Ribot, Müller-
Freienfels). 

A másik ellenfél, akivel szembe-
szállania ós kiegyeznie kell, a pragma-
tizmus. A pragmatista gondolkozók 
nem hisznek a tudomány bizonyos-
ságában, de hasznossági szempont-
ból feltételezik azt. Szerintük a tu-
domány az emberiség helyzetének 
javítását szolgálja és haladása csak 
akkor lehetséges, ha fikcióit valóknak 
fogadjuk el. Poincaré tiltakozik a 
hasznossági szempont ellen. A tudo-
mányt az igazság megtalálásáért 
műveljük; ezért a legelvontabb és 
legkevésbbé gyakorlati tudományok 
is méltók a velük való foglalkozásra. 
Elismeri azonban, hogy a természet-
tudományok, sőt a mathematika sok 
tanítását csupán kényelmi szempont-
ból tartjuk igaznak. Például a tér 
három dimenziós voltát. 

Legkönnyebben és legszebben az 
ismeretelméleti szkepticizmus elveit 
hárítja el Poincaré. Meggyőző erővel 
és költői lendülettel fejtegeti a meg-
ismerés lehetőségét, a tudomány fo-
kozódó tökéletesedését, a felállított 
törvények abszolút bizonyosságát. A 
kételkedők tévedését ott látja, hogy a 
tudomány feladatát helytelenül ha-
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tározzák meg, midőn a dolgok lénye-
gére vonatkozó ismereteket várnak 
tőle. A tudomány célja szerinte — és 
itt a mathematikus szól — nem a dol-
gok természetének, hanem a dolgok 
viszonyainak vizsgálata. „A tudo-
mány viszony-rendszer." A dolgok 
viszonyai objektíve adottak és az 
ismerő elmének hozzáférhetők. Meg-
ismerésük vezet a világban uralkodó 
harmónia szemléletéhez és megértésé-
hez. Midőn a különböző viszonyokat 
szavakba foglaljuk, magyarázzuk, ju-
tunk el -a törvény fogalmához, amely 
az egyetemes harmónia kifejezése. A 
tudományos törvény megalkotásával 
tehát az emberi szellem részese lesz 
a nagy világharmóniának. 

Az ilyen felfogáson nyugvó tudo-
mánynak csakugyan meg van a nagy 
értéke, amely őt a bölcselet rangjára 
és magasságába emeli. 

Halász Gábor. 

Budapest műemlékei. (Lechner 
Jenő szerkesztésében kiadta Buda-
pest székesfőváros és a Műemlékek 
Országos Bizottsága.) 

Pest, Buda és Óbuda egyesítésé-
nek ötvenedik évfordulóján örven-
deztette meg a főváros műpártoló 
közönségét annak a jelen viszonyok 
között valóban nagy műnek a meg-
jelenése, melynek hivatása lesz, 
hogy az éber figyelmet felhívja a 
Budapest területén állott, s részben 
még fennálló műemlékekre. Helyi 
kutatóink kiválóbbjai már évtize-
dek óta küzdöttek megmentésük ér-
dekében. Az ő munkálkodásaik, ku-
tatásaik tették lehetővé, hogy a je-
len mű írói aránylag rövid idő alatt 
elkészülhettek egy körülbelül két-
ezer évet felölelő időszak emlékei-
nek bemutatásával. A gondolat esz-
méje a Műemlékek Országos Bizott-
ságában vetődött fel. A mű elősza-
vában Kertész K. Róbert elnök-
helyettes kiemeli, hogy „a műemlék-
ismeret nem öncél, hanem életre-
hívója a hagyományok tiszteletének 
és ezáltal a történetírás és a nép-
rajzi tudomány mellett a nemzeti 
gondolatnak hatalmas istápolója . . . 
A főváros multja legszorosabban 
kapcsolódik össze a nemzet multjá-
val. Budapestnek világvárosi, az 
ország egész területéről ideözönlött 
konglomerát lakossága csak úgy 
válhatik Magyarország fővárosának 
méltó lakosságává, ha a főváros 
nagy multjának emlékein keresztül 

azzal egységesen összeforr. A Mű-
emlékek Országos Bizottsága felis-
merte ezeket az igazságokat, a fő-
város egyesítésének ötven esztendős 
jubileumát azzal kívánja megünne-
pelni, hogy megkísérli a főváros né-
pének kultúréletébe belevinni a mű-
emlékgondolatot és a saját multjá-
hoz való szeretetteljes ragaszko-
dást." 

Ha e mű nem akart volna többet 
elérni, mint e nemes feladat meg-
oldását, akkor is örömmel üdvözöl-
nők. Aki azonban foglalkozott Bu-
dapest multjával és műemlékeivel, 
ismeri azokat az erőfeszítéseket, me-
lyeket Rómer, Divald, Petrik, 
Schoen és mások tettek, az tudomá-
nyos kielégülés bizonyos nemével 
teszi le átolvasás után a kötetet. 

Gárdonyi Albert az első fejezet-
ben Budapest történetét vázolja. 
Feladatát a mű intenciója szerint 
legszerencsésebben oldotta meg. Nem 
szorítkozott a száraz történeti té-
nyek felsorakoztatására, hanem egy 
alkalmi, történeti keret megalkotá-
sára törekedett, hogy a város gyors 
pergésű drámai sorsfordulatai kö-
zepette létrejött emlékeink keletke-
zésére és sorsára a történet éltető 
légkörének elővarázsolásával rámu-
tasson. 

A mű legteljesebb, s önmagában 
legzártabb egészet nyujtó fejezete 
Aquincumról szól. Itt időznénk a 
legszívesebben, de a folyóirat más 
helyén bőven lesz szó Kuzsinszky 
Bálint különlenyomatban is megje-
lent dolgozatáról. Mégis helyén-
valónak tartjuk annak a megállapí-
tását. hogy 35 éves kutatási mult 
eredményeit ily kis keretben össze-
gezni a legnehezebb feladat volt, s e 
dolgozat Aquincum első helyrajzi 
ismertetése régészeti irodalmunk-
ban. 

A román stíluskorszak és a Szent 
Margitsziget műemlékeit Szőnyi 
Ottó mutatja be. Itt kellett megbir-
kózni a legnagyobb nehézséggel, 
mert e korszakból maradt fenn a 
legkevesebb emlék. Ennek oka egy-
részt az, hogy e korban a város még 
nem játszik nagy szerepet; nem fő-
város és nem püspöki székhely, azon-
kívül közrejátszik az a nagy pusz-
tulás, mely ugyan városaink törté-
netének minden századát végig-
kíséri, de itt valósággal nem ha-
gyott követ kövön. Új emlékekről 
nem lehetett volna beszélni, ha 1921-
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