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M E G H Í V Ó  
 
 

BALOGH SZILÁRD VILMOS (FURTH) 
 

Darwin és a darwinizmus 
 
 

Időpont és helyszín: 2010. április 16., péntek, 19.00 óra, Magyar Katolikus Misszió Döpfner 
Háza, Oberföhringer Str. 40, 81925 München 
Rendezők: KMÉM Pax Romana Müncheni Csoportja és UIM 
Házigazda: Maitz László matematika-fizika szakos tanár, szoftverfejlesztő 
 
Az elmúlt esztendőben ünnepelte a tudományos világ Charles Robert Darwin születésének 
200. és főműve, az Origin of Species („A fajok eredete”) megjelenésének 150. évfordulóját. 
Darwin munkássága megalapozta a modern evolúciós biológiát és gyökeresen átalakította világ-
képünket. Mély hatással volt a vallásos emberek világnézetére, amely általában szó szerint, 
fundamentalista módon értelmezte a bibliai Teremtéstörténetet. A mostani előadás laikus, fi-
zikus-matematikus megközelítés Darwin munkájához, illetve a darwinizmus kialakulásához és 
fejlődéséhez. 
 
Előadónk filozófiát és teológiát végzett a pannonhalmi Hittudományi Főiskolán, majd matema-
tika-fizika szakon középiskolai tanári oklevelet szerzett a budapesti Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetemen. Tudományelméletet, filozófiát és elméleti fizikát hallgatott a müncheni 
LMU-n és ugyanott államvizsgázott. 1993 óta a furthi Marista Gimnáziumban (Maristen-Gym-
nasium) tanít. 1997-től az Universität der Bundeswehr Légi- és Űrközlekedési Karán a Termo-
dinamikai Intézet egyik kutatócsoportjának tagja. A Tartományi Matematikai Versenynek 
(Landeswettbewerb Mathematik) a kezdetektől fogva (1998), a Szövetségi Matematika Ver-
senynek pedig az elmúlt évtől munkatársa. A Regensburgi Alkalmazott Tudományok Egyetemén 
(University of Applied Sciences) matematikát ad elő. A „Mérleg” című folyóirat főmunkatársa. 
A 2007/3. számban a pápa Jézus-könyvének fogadtatásáról írt hosszabb szemlét. Felesége is 
matematika-fizika szakos tanárnő; egy leánygyermekük van, aki bajor iskolai tanulmányai mel-
lett Győrött általános iskolai végzettséget szerzett, kétszeres tartományi győztes mate-
matikából (2009, 2010). 

 
Kérjük és köszönjük helyszíni önkéntes költséghozzájárulását! 

 
Programelőzetes: 2010. máj. 15., szombat, 19.00 h: Takács Judit, a budapesti Balassi Intézet munkatársa, az UIM 
és a Hétvégi Magyar Iskola közös rendezésében tájékoztató előadást tart a diaszpórában élő magyar származású 
diákoknak/egyetemistáknak nyújtott ösztöndíj-lehetőségekről. A részletes meghívót május elején postázzuk.  

 


