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Papp Marcell Miklós 13 éves, de már ru-
tinos versenyzőnek számít. Fizikából, ma-
tekból, kémiából ott van az ország legjobb-
jai között, de szívesen programoz robotot, 
készít videót és ír verset. De mindennél 
jobban érdekli az űrtechnika. Egyszer talán 
a NASA vagy a SpaceX munkatársaként 
találkozunk majd vele. 

Marcival akkor találkoztam először, amikor még csak harmadik 
osztályos volt. Más gyerekek ilyen idős korukban még azt sem tud-
ják, mi az a fizika, Marci viszont már országos fizikaversenyt nyert. 
Olyan feladatokon töprengett, hogy mennyi egy tárgy tömege, 
ha csak annyit tudunk róla, hogy anyagának egy köbcentimétere 
mennyi tömegű. Vagy hogy hány köbcentiméter földet kell elhe-
lyezni egy ládikában, ha abba virágot szeretnének ültetni. Marcinak 
ezek a feladványok már 9 évesen sem okoztak gondot, sőt kijelen-
tette, hogy épp ezeket szereti. Azt viszont nem tudta megmondani, 
hogy összesen hány versenyen járt, hisz 9 évesen már komoly ver-
senyzői múlt állt mögötte. Matematika-, fizika-, német-, szavaló- és 
Lego-verseny, mindegyikben jeleskedett. 

A kisfiú abban is különleges volt, hogy határozott elképzelései vol-
tak a jövőről. Azt mondta, kutató szeretne lenni, mégpedig olyan 
kutató, aki az univerzumot fedezi föl, és „idegen létformákkal” ta-
lálkozik. Ha tehette volna, már akkor útra kelt volna saját tervezésű 
űrhajóján a világegyetem peremére, és megismerkedett volna más 
bolygók különös lényeivel, akiket többagyúnak és többlábúnak 
képzelt el. Határozottan állította, vannak ilyen lények valahol az uni-
verzumban, és valószínűleg több milliárd évvel járhatnak előttünk.  
És bár akkor még nem járt fizikaórákra, de a fizikatanítással kap-
csolatban is voltak ötletei. 
– Úgy kellene tanítani a fizikát, hogy sokkal több legyen benne a 
játék, az érdekes, tréfás és gondolkodtató szöveges feladat, és 
utána jöhet a számolás – jelentette ki a 9 éves Marci.

Az ifjú tehetségek között. Három év múlva, azaz tavaly aztán újra 
beszélgethettem Marcival, akkor már a Herman Ottó Gimnázium 6. 
osztályos diákja volt. Boldogan számolt be róla, hogy a gimnázium 
természettudományos laborjába szabad bejárása van, és mennyi 
mindent tanulhat ott. Természetesen folytatta a versenyzést, de 
óriási dicsőség is érte: 20 ezer jelentkező közül bekerült a Magyar 
Templeton Program 315 ifjú tehetsége közé. A program lényege 
az volt, hogy a tehetséges diákok részt vehettek olyan tudomá-
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