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tőbben. Mondta, hogy menjek, és 
tartsak egy előadást a könyvtár-
ban” – idézi fel Péter az előadások 
sorozatának a kezdeteit. Néhány 
hónap múlva meg is tartotta az 
első előadást nagyszámú és lelkes 

közönség előtt. Ezt követően azon 
kezdett tűnődni, hogyan lehetne 
még jobb, látványosabb hason-
ló előadásokkal előrukkolni. A 
következőt már a Csíki Moziban 
tartotta Stephen Hawking életé-
ről, kutatásairól. „Nagyon fontos 

volt számomra, és jó alapnak bi-
zonyult, hogy igen, ha időnként 
elkészítek egy elő adást, akkor van 
egy kemény mag, aki eljön és meg-
nézi, mert a Hawking-előadásnak 
is jó volt a fogadtatása.” Ezt kö-
vette az Üveggyöngy varázs című 
előadás, amelybe már zenészeket 
is bevont. „Mindig több könyvet 
olvasok egyszerre, délelőtt inkább 
szakkönyveket, délután szépiro-
dalmat, esténként könnyedebb 
dolgot. Épp egy, a Voyagerekről 
szóló könyvet olvastam, és ezzel 
párhuzamosan Hesse Az üveg-
gyöngyjáték című regényét. Ebben 
is érdekes a párhuzam a zene és a 
tudomány között, és jött az ötlet, 
hogy készítsünk egy ilyen elő-
adást. Ebből nőtt ki az, hogy most 
már megvan minden előadásunk-
nak egy formakerete, legtöbbször 
kiválasztok egy témát, az élő zene 
valamilyen módon kapcsolódik 
hozzá, és a harmadik fontos össze-
tevő a vizuális anyag. Úgy érzem, 
hogy mindezzel megkönnyítem a 
befogadást.”

Egypercesek a Facebookon

Nagy Péter nemcsak az előadásai 
alkalmával, hanem a Facebookon 
is megosztja ismereteit és gondo-
latait a nagyközönséggel. Az Egy-
percesek elnevezésű bejegyzéseit 
naponta olvashatjuk, mára már 
több mint 1400 gyűlt össze. „Min-
dig meggyőződésem volt, hogy ha 
valaki hozzáteszi a kis tégláját a 
nagy egészhez, az mindenkinek 
a javára válhat. Itt is az volt az 
alapgondolat, hogy közérthetően 
természettudományos témákról 

beszélgessünk. Úgy néztem erre 
a felületre, mint egy üres füzetre, 
amit meg lehet tölteni hasznos 
tartalommal is. Kialakult a fejem-
ben a forma, hogy egy jó idézettel 
fel lehet kelteni a fi gyelmet, majd 
jön az én szövegem, és mindig tár-
sítok képet és zenét is. Mindig van 
értelme, hogy miért, noha nem 
mindig egyértelmű, mert van, 
amikor csak ráérzésre társítom, a 
képnek a hangulata talál ahhoz a 
hangulathoz, amit az aznapi Egy-
percesek sugall, és a zenével is 
próbálok mindig kapcsolatot ta-
lálni.” Hozzátette, noha van, aki 
azt gondolja, hogy ez időigényes 
munka, általában negyedóra 
alatt elkészül a szöveggel, több-
nyire a fotó- és hanganyag válo-
gatása vesz fel több időt. Mindig 
igyekszik, hogy ne sértse meg 
másnak a világképét, nem hirdeti 
tolakodón, hogy a tudomány az 
egyetlen út, sőt időnként vissza-
tér erre, hogy a tudomány nagyon 
sok kérdésre nem tud választ 
adni. „Nem azt mondom, hogy ez 
az egyetlen szellemi konstrukció, 
amit követni kell, de számomra 
ez a legszimpatikusabb, ezt vál-
lalom, de nem erőszakosan. Ta-
lán ennek köszönhetően nagyon 
ritka, hogy elfajul egy vita a be-
jegyzések alatt. Nagyon szeretem 
ezt csinálni, én is tanulok ezáltal. 
Hiszem azt, hogy a tudomány óri-
ási segítséget ad a körülöttünk 
lévő világ megismeréséhez. Ez 
az alapja. Azt is látom, hogy nem 
tud minden kérdésre válaszolni, 
de nem kinyilatkoztatásokra kor-
látozódik, hanem komoly mun-
kával, megfi gyelésekkel próbál 
megérteni dolgokat. És épp emi-
att van számomra néhány pozitív 
vonása a tudományos gondolko-
dásnak, ami az én világképemet 
meghatározta.”

Mellőzött tudós nők

Nagy Péter és csapata augusztus 
7-én, este kilenc órától a Mikó-vár 
udvarán legújabb előadásával 
a tudós nők előtt tiszteleg, és az 
eseményt mintegy ajándékként 
„nyújtja át” a nőknek. „A téma-
választás egyrészt onnan jött, 
hogy én tényleg hálás vagyok a 
hölgyeknek, mert mindig annyi-
ra pozitívan jeleznek vissza arra, 
amit csinálok. Ezért akartam adni 
nekik valamit, hálaként. Másrészt 

olvasom a tudománytörténeti 
könyveket, és hogy milyen komoly 
eredményeket értek el nők. Utána 
pedig olvasom a Nobel- díjasok 
lexikonját, és hiába keresem azt 
a hölgyet, aki megtette a husza-
dik századi csillagászat két leg-
fontosabb felfedezését, mert nem 
szerepel szinte sehol. Nemcsak 
hogy a Nobel-díjasok között nincs 
megemlítve, hanem a tudomány-
történeti művekben is mellőzve 
van. Az előadáson öt nőről fogok 
mesélni, Marie Curie-vel kezdem, 
és ő pont az ellenpélda, de a többi 
hölgyet már kevésbé szokták em-
legetni. Azóta, amióta a témával 
kicsit komolyabban foglalkozom, 
olyan könyveket fedeztem fel, 
amelyek igyekeznek ezeket a hiá-
nyokat pótolni. Megismertem tö-
rök tudósnőket, azt gondolnánk, 
hogy ott pláne nem lehet, kétsze-
resen hátrányos helyzetűek, de ott 
is néhány úttörő nagyon komoly 
eredményeket tett le. Vagy sok 
olyan esettel találkoztam, hogy 

a Nobel-díjat megkapta a férj, de 
a feleség nem, pedig többet tett 
az ügy érdekében, nagyobb ered-
ményeket ért el, de őt egyszerűen 
mellőzték, meg sem említve.”

Az előadás kapcsán Péter fel-
hívást intézett baráti társaságok 
felé, hogy hozzanak létre közösen 
egy plakátkiállítást, a plakátokon 
pedig olyan nők arcképe legyen, 
valamint néhány gondolat róluk, 
akik meghatározó alakjai voltak 
a 20. századnak. Az ötletet eddig 
több mint húsz csapat támogatta 
– és folyamatos a jelentkezés –, 
az elkészült plakátok pedig már 
megtekinthetők a Tulipán áruház 
kirakatában. Az Azok a csodála-
tos nők című kiállítás olyan terü-
leteken maradandót alkotó nőket 
sorakoztat fel, mint a sport, festé-
szet, zene, szociológia, irodalom, 
fi lm, matematika vagy éppen a 
bábamozgalom.
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„Sok olyan esettel talál-
koztam, hogy a Nobel- 
díjat megkapta a férj, 
de a feleség nem, pedig 
többet tett az ügy érde-
kében, de őt egyszerűen 
mellőzték.”
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