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mert az szükséges volt egy tágabb világ 
megismeréséhez. Az euklideszi geometria 
igaz volt a maga korában is, ma is és a jö-
vőben is az lesz. De a valóságnak csak egy 
korlátozott területére vonatkozik az érvé-
nye. Bolyai és Labacsevszkij ugyan más 
axiómarendszert alkottak, általánosabbat, 
de nem a végső igazságot (kiemelés tőlem – 
B. D.) is magában hordó rendszert”. 

A Gödel-tételről pedig ezt írja: „…azt bi-
zonyította be, hogy minden formalizált axi-
ómarendszerben vannak olyan tételek, ame-

lyek azon belül sem nem cáfolhatók, sem 
nem bizonyíthatók”. Vagyis, „…ha egy bi-
zonyos általános feltételeknek eleget tevő 
axiómarendszer ellentmondásmentes, akkor 
nem lehet teljes”. 

A könyv részletes irodalmi jegyzékkel 
és névmutatóval zárul. Végül csatlakozik 
hozzá egy 32 oldalas, Kérdő Kálmán által írt 
függelék (külön oldalszámozással), amely a 
modern matematika fejlődését foglalja ösz-
sze, utalással a fizikára.  

Berényi Dénes
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A tetszetős kivitelű kisméretű könyv a Hat-
vani István Teológiai Kutatóközpont által 
kétévenként rendezett konferencia-sorozat 
hetedik alkalommal megrendezett konfe-
renciájának az anyagát tartalmazza. A soro-
zat különben teológusok és természettu-
dósok számára biztosít fórumot egyes kö-
zös érdeklődésre számot tartó kérdések meg-
vitatására. Az egyes konferenciák meghatá-
rozott tematikájúak, így a mostani, sorrend-
ben a hetedik, 2005. novemberében lezajlott 
konferencia, és így az ismertetendő könyv 
témaköre a tudományos gondolkodás nyi-
tottsága, ami különben a könyv címe is.  

A könyv Végh László bevezetésén kí-
vül öt tanulmányt tartalmaz, továbbá egy 
rövid tájékoztatót a konferenciát rendező 
kutatóközpontról (HITEK) Kovács Ábra-
hám tollából, végül Gaál Botond könyvis-
mertetését J. W. von Huyssteen „Egyedül a 
világban? – Az emberi egyediség a tudo-
mányban és a teológiában” című könyvéről.  

Az ismertetendő könyv különös saját-
sága, hogy minden tanulmány, de a beveze-

tés és a könyvismertetés is teljes egészében 
angol nyelven is megjelenik közvetlenül a 
magyar nyelvű szöveget követően. 

Egy-egy jellemző gondolat az egyes ta-
nulmányokról. 

Végh László a „Bevezető gondolatok-
ban” a tudás és a hit alapjait elemzi, és rö-
viden ismerteti a könyvben közölt egyes 
tanulmányok tartalmát.  

Gaál Botond  („A világ nyitott”) rövi-
den végigköveti – beleértve a teológiát is –
a tudományok, főleg a matematika fejlődé-
sét, és megállapítja, hogy „…az emberi ér-
telem végtelenül nyitott a teremtett min-
denség felfogására…” 

Kvasz László, a pozsonyi filozófus, ma-
tematikus tanulmányában („Az ókori világ 
felnyitása és a modern tudomány születé-
se”) bemutatja, hogy a modern természet-
tudomány kezdeteinél a 17. században, Ga-
lilei, Descartes, Newton munkáiban bőven 
találunk teológiai utalásokat, érveket, ame-
lyek teljesen idegenek a mai természettu-
dományos közleményekben.  
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Hans Schwarz régensburgi teológus 
(„Az evolúció hatása a teológiára Nagy-
Britanniában és Észak-Amerikában”) Dar-
win evolúciós elméletének fogadtatását − 
főleg a teológusok részéről −, ennek kü-
lönbségeit mutatja be a különböző orszá-
gokban  és ezek okait elemzi. 

A „Kozmológiai fordulópontok: hogyan 
látjuk ma a világot?” Trócsányi Zoltán fizi-
kus tanulmánya. Röviden végigköveti a vi-
láglátás Kopernikusz–Kepler–Hubble for-
radalmát és tömören, de nagyon pontosan 
foglalja össze mai ismereteinket az ősrob-
banásról, kitérve a megfelelő mérési és 
instrumentális alapokra is.  

Az emberi agy működésével, az állati 
aggyal szembeni, főleg az emberi beszéd-

ben tükröződő egyediségével, Székely 
György agykutató tanulmánya foglalkozik 
(„Mennyire nyitott az emberi agy?”) 

A könyvben néhány színes ábra, ill. fény-
kép is található. 

Befejezésül a recenzensnek két meg-
jegyzése van. Az egyik, hogy egyértelműen 
különbséget kell tenni a világ nyitottsága és 
a tudományok nyitottsága között, és ez nem 
mindig jelentkezik világosan a könyvben, 
illetve az egyes tanulmányokban. A másik, 
egészen más jellegű megjegyzés, hogy az 
egyes tanulmányok végén hasznos lett vol-
na az egyes kérdések további tanulmányo-
zásra néhány a témába vágó szakmunka 
megadása.  

  Berényi Dénes
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A matematika a művészetek közeli rokona, 
ezért története – még tanításának a történe-
te is – egyéniségek története. Érdekfeszítő 
könyvet írt Kántor Sándorné az Országos 
Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Mesterek 
és tanítványok sorozatában a debreceni 
nagy tanáregyéniségekről. A könyv meg-
győző erővel mutatja fel három évszázad 
debreceni matematikatanításának kiválósá-
gát, főként a tanári egyéniségek arcképének 
felrajzolásával. A Református Kollégium 
hőskorának történetében a nagy tanáregyé-
niségek tanár–tanítványi láncolatot alkot-
nak, és ezt a könyv híven követi. A későbbi 
korok azonban lehet, hogy gazdagabb, de 
kuszább párhuzamos és széttartó életpályá-
kat hoztak létre, és ezek bemutatásakor a 
könyv szerkezete is lazul; a tanítványok 
némelyike csak a tanú szerepét tölti be, má-
sok – nem matematikusok is – nehezen el-

dönthetően, mintha saját kiválóságuk jogán 
szerepelnének.  

A szerző osztja a debreceni lokálpatrió-
ták hitét Debrecen megőrző, megtartó, 
megújító erejéről, és ezt a Református Kol-
légium kisugárzásának tulajdonítja. Kíván-
csi volnék rá, hogy a város legkiválóbb 
szülötte, Csokonai Vitéz Mihály is így 
gondolta-e, amikor kicsapták a Református 
Kollégiumból. Én, aki a 20. század máso-
dik felét Debrecenben éltem le, ezzel ellen-
tétes tapasztalatokra is szert tettem. A vá-
rosban a kommunizmus idején a szellemi 
elnyomás, a hagyományellenesség és az 
ideológiai ortodoxia kitaszító erői voltak 
túlsúlyban. Debrecen a 20. században nem 
tudott már a gondolatban bujdosók Bako-
nya lenni, mint ahogy Budapest még tudott. 
Sajnos, szerepe azóta is inkább kibocsátó, 
mint vonzó vagy megtartó. Igaz, a matema-


