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M
ár gyermek-
korában a 
t e r m é s z e t -
tudományok 
irányába for-
dult az érdek-

lődése a csíkszeredai Nagy Péter-
nek. Mint mondja, a legfontosabb 
indíttatás és forrás a családi háttér 
volt. Szülei tanárok, édesapja ma-
tematikus és fi zikus, édesanyja 
matematikus. A természettudomá-
nyok iránti kötődése az édesapja 
ösztönzésére indult, az édesanyjá-
tól pedig a kitartást tanulta. Péter, 
aki 1969-ben, az első sikeres hold-
ra szállás évében kétéves volt, első 
szavai között szerepelt az Armst-
rong, Collins és Aldrin név. Később 
mégsem gondolt arra, hogy tudós 
legyen, mert nem szeretett volna 
egy nagyon kicsi szakterületnek 
a kutatója lenni, de úgy döntött, 
hogy megpróbálja megérteni és 
minél egyszerűbben elképzelni, 
saját magának megfogalmazni 
azokat a kérdéseket, jelenségeket, 
amelyek érdeklik a tudományt. 
Gyerekkorától kezdve a mai napig 
rengeteget olvasott és olvas a té-
mában.

„Ha valamit ebben a témában 
úgymond fel tudok mutatni, az 
az a hatalmas könyvmennyiség, 
amelyen átrágtam magam. Az már 
rég nem működik a tudomány-
ban, mint az 1800-as években, 
hogy Faraday autodidakta mó-
don a század legnagyobb kísérleti 
fi zikusa lett. Szokták mondani, 
hogy minden öt-hat milliomodik 
emberből lesz jó matematikus. A 
fi zikánál még nehezebb a hely-
zet, és még rosszabb a statisztika, 
mert ahhoz, hogy valaki jó fi zikus 

legyen, először nagyon jó mate-
matikus kell legyen. Nagyon ke-
vés ember érti a fi zikát és érzi meg 
ennek a tudománynak a lényegét 
és a csodálatos oldalait. A legtöbb 
embernek a fi zika, ugyanúgy, mint 
a matematika, egy képlethalmaz, 
mert általában rosszul tanítják. 
Nem jelenségekről beszélnek, 
hanem képletekről. Bármilyen 
jelenségnél érdekesebb az, hogy 
körbejárjuk, mint hogy konkrétan 
leírjuk a képleteket. A komoly fi -
zika természetesen itt kezdődik, 
amikor ezeket már mind tudják. 

Ilyen szempontból nekem sok-
kal szimpatikusabb volt a másik 
út, megérteni a jelenségeket, és 
felállítani a fejemben egy olyan 
forgatókönyvet, amely ezt a nagy 
történetet elmeséli, a ma elfoga-
dott ősrobbanástól napjainkig. És 
ezt próbáltam az első pillanattól 
fogva megérteni. Elég későn kez-
dett el az agyamban összeállni 
egy olyan kép, hogy úgy éreztem, 
megértettem az egész történetből 
annyit, hogy esetleg ezt el is tud-
jam mesélni. Akkor kezdtem gon-

dolkodni azon, hogyan lehetne 
ezeket a történeteket elmesélni” 
– magyarázza.

A természettudományról
közérthetően

Mint rámutat, az emberek több-
ségének nincs természettudo-
mányos felkészültsége és alapja, 
nem sokan mélyülnek el ezekben 
a témákban, éppen ezért fontos 
volt számára az, hogy közérthető-
en beszéljen ezekről a dolgokról. 
„A nyolcvanas években valahogy 
átcsusszant a cenzúrán és Ro-
mániában is vetítették minden 
csütörtök este a tévében Carl Sa-
gan legendás Kozmosz-sorozatát. 

Nem voltam rossz gyermek kö-
lyökkoromban, de kicsit öntörvé-
nyű voltam. Volt olyan, hogy meg-
tudtam, hogy a város másik felén 
aszfaltoznak, és szó nélkül képes 
voltam elmenni és este kilencig 
nézni, miközben édesanyámék 
már a rendőrséggel kerestettek. 
Nem rosszaság volt bennem, ha-
nem kíváncsiság, és nem fogtam 
fel, hogy valaki aggódik miattam. 
Azt tudtam, hogy szombaton csak 
akkor engedik meg, hogy megnéz-
zem a cowboyfi lmeket, ha jó va-
gyok. És szombaton képes voltam 
egész nap nagyon jól viselkedni, 
nem tekeregtem, nem csináltam 
hülyeségeket. Amikor Carl Sagan 
fi lmjét is kezdték vetíteni, akkor 
már csütörtökön is nagyon jó fi ú 
voltam. Ez a sorozat óriási élmény 
volt akkor számomra, és minden 
fi zikai vagy más tudományos fel-
készültség és ismeretek nélkül is 
szinte végig értettem, amit me-
séltek benne, és teljesen új világ 
nyílt meg előttem” – emlékezik.

Ez volt az egyik meghatározó 
élmény számára, a másik pedig 
Stephen Hawking Az idő rövid 
története című könyvének az el-
olvasása. „Ezek voltak azok, ame-
lyek meghatározták, hogy milyen 
stílusban kéne tálalni a dolgokat. 
Aztán pár évvel ezelőtt a városban 
sétálgatva meghallottam négy bá-
csi – akikről úgy tudtam, hogy szé-
les látókörű emberek – beszélgeté-
sét, amint az ufókról vitatkoztak, a 
földön kívüli életről, és döbbenten 
hallgattam, hogy mennyire nin-
csenek tisztában még a legalap-
vetőbb dolgokkal, jelenségekkel 
sem. Akkor jutott eszembe, hogy 

vajon mit mondanék én egy elő-
adáson, ha egyszer nekem meg-
adatna, hogy kiállhatnék és me-
sélnék a tudományról. Vajon mi 
lenne az, amit fontosnak tartanék, 
hogy elmondjam? És ilyen alapon 
kezdtem el dolgozni és írni” – vá-
zolja Nagy Péter.

S noha az alapötlet hamar 
kikristályosodott, a részleteknek 
alaposan utánanézett, minden 
egyes mondaton hosszasan gon-
dolkodott, rágódott, hogyan kel-
lene tálalni az elmondani kívánt 
jelenségeket. Miután befejezte, a 
végére odaírta, hogy meghajlás és 
elköszönés, majd a kéziratot betet-
te a fi ókba.

„A megyei könyvtár egyik könyv-
tárosa egyszer megkérdezte, hogy 
miért ezeket a könyveket veszem 
ki, amelyeket ki szoktam kölcsö-
nözni, mert tudja, hogy fi zikuscse-
mete vagyok, de azt is, hogy nem 
vagyok gyakorló fi zikus. Elmesél-
tem neki, hogy imádom ezeket 
olvasni, sőt egy kicsit újragondol-
ni, átgondolni és leírni egy kicsit 
másképp, újrafogalmazni érthe-
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„A tudomány óriási segít-
séget ad a körülöttünk 
lévő világ megismeré-
séhez. Nem kinyilatkoz-
tatásokra korlátozódik, 
hanem próbál megérteni 
dolgokat.” 

Megérteni a nagy

A körülöttünk levő világ megismerésének a tudo-
mány az alapja – véli Nagy Péter, akinek a tudo-
mányos gondolkodás meghatározza a világképét, 
és aki Egypercesek elnevezésű bejegyzéseivel a 
természettudomány és kultúrtörténet érdekessé-
geire, összefüggéseire világít rá közérthetően. Az 
előadásain is azt próbálja átadni, megmutatni, 
hogy a világuniverzum és a természettudomány 
csodálatos dolog. Legújabb, készülő előadásának 
fókuszában a tudós nők állnak, és ennek apropó-
ján egy közösségi plakátkiállítás is létrejött.

Előadásain fontos szerepet kap 
a zene és a látványvilág
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#Nagy Péter

Tanulási folyamat is számára az ismerett




