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Áhítattal kezdődött július 
7-én Zsobokon a falunap, 
majd a helyi néptánccso-

port műsorát követően átadták a 
pátyi önkormányzat vendéghá-
zát. A Budapesthez közeli község 
elöljárói ugyanis megvásároltak 
Zsobokon egy házat, felújították, 
és vendégháznak rendezték be a 
Pátyról Zsobokra látogatók szá-
mára. Az udvaron található csűrt 
ifjúsági szállónak szeretnék be-
rendezni a cserelátogatások so-
rán Zsobokra érkező fiatalok szá-
mára. A vendégház egyfajta kul-
csos házként van elképzelve, ami 
azt jelenti, hogy a pátyiak ingyen 
megszállhatnak a ház három szo-
bájának egyikében, ahol konyha 
és fürdőszoba is található.

Essig József táborszervező fel-
kérésére a zsoboki falunapok ke-
retében megnyitott fotótárlat anya-
gát Nagy Béla mérnök, képzőmű-
vész méltatta, aki néhány szemé-
lyes gondolatát osztotta meg a je-
lenlévőkkel. A kiállítás a hagyomá-
nyoknak megfelelően az előző évi 
fotótábor terméséből nyújt ízelítőt. 
„Az itt bemutatott válogatás csak 
egy kis töredéke a fotótábor részt-
vevőinek – Bánházi Gyöngyi, Essig 
József, Essig Kacsó József,  Gardó 
Zoltán, Horváth László, Kiss Lász-
ló, Koncz András, Mezei Elem-
ér, Mészáros Ödön, Moldován Mi-
hály, Németh Ferenc, Vas Géza, 
Vremir Márton fotóművészek, va-
lamint a két legfiatalabb, szárnyait 
most bontogató Essig Kacsó Ibolya 

és Essig Kacsó Józsi – a tábor ideje 
alatt készült munkáiból” – tudtuk 
meg Nagy Bélától.

A zsoboki fotótábor az idén ün-
nepli 10. születésnapját, és az Essig 
Klára festőművész által több mint 
két évtizede elindított és irányí-
tott, ma már nemzetközi hírnevű-
vé vált képzőművészeti alkotótá-
bor kistestvéreként született meg 
Essig József kezdeményezésére. 
Nagy Béla szerint ezt természetes 
folyamatként is számon tarthatjuk, 
hiszen maga a fotóművészet, mint 
ábrázolási mód, ma már a képző-
művészet mellett az egyik legel-
terjedtebb művészi megnyilvánu-
lási forma. „Arról nem is szólva, 
hogy a 19. század elején a fényké-
pészet megálmodói és úttörői ma-

guk is képzőművészek, festők vol-
tak. Gondoljunk itt elsősorban Ko-
lozsvár szülöttjére, Szatmári Papp 
Károlyra, aki festőként kezdve pá-
lyafutását vált az erdélyi fényké-
pészet elindítójává. Később a ro-
mán uralkodói ház hivatalos fes-
tője és fényképésze, valamint a vi-
lág első fényképész haditudósító-
ja lett, akit a román művészettör-
ténet Carol Pop de Szatmáry néven 
a román fényképészet megalapító-
jaként tart számon” – tette hozzá a 
tárlat méltatója.

Nagy Béla szerint a Zsoboki Mű-
velődési Házban kiállított mintegy 
100 fotó közös jellemvonása az op-
timizmussal telített emberközpon-
túság. Mert függetlenül a fotó műfa-
jától és témájától – népviseletbe öl-
tözött fiatalok vagy idős emberek, 
templomok, falusi porták, kalota-
szegi tájak, virágok és állatok, fa-
lusi életképek, dinamikus táncje-
lenetek vagy portrék, tábori élet-
képek vagy csoportképek – a fotó-
művész akaratából a fények és a 
színek hatására a képekről való-
sággal átsüt a kalotaszegi embe-
rek élni akarása, jövőbe vetett bi-
zalma. Túlmenően a témák sok-
színűségén, a műfaji változatossá-
gon és művészi tartalmon, a kiál-
lított fotók értéke elsősorban azok 
dokumentum, értékmentő jelle-

gükben keresendő. „A kalotasze-
gi vidék és nép ünnep- és minden-
napjainak, ősi nemzeti hagyomá-
nyainak, népi művészetének képi 
megörökítése nemcsak hálás mű-
vészi, hanem értékmentő feladat is 
egyben” – hangsúlyozta a megnyi-
tón Nagy Béla. Hiszen a fotók álta-
lában, de a Zsobokon kiállított ké-
pek különösképpen, mint a pilla-
nat művészi megörökítései a jelen, 
a még egyelőre sokszínű jelen kor-
dokumentumai a beláthatatlan jö-
vő számára.

A falunap programjában szere-
pelt még Kádár Ferenc énekmű-
vész, aki népdalokat, nótákat, be-
tyárdalokat énekelt. Fellépett Já-
nosi András és Danhauser Zoltán 
népzenész, néptáncokat mutatott 
be a bánffyhunyadi Suhanc nép-
tánccsoport. Az eseményen részt 
vett Magyarország kolozsvári fő-
konzulátusának képviseletében 
Demeter Kata konzul is. A hangu-
lat kitűnő volt egészen kora estig, 
amikor egy hatalmas felhőszaka-
dás a szó szoros értelmében el-
mosta a rendezvényt. Így aztán 
az est egyik fénypontjára, a Boj-
torján együttes koncertjére nem 
szabadtéren, hanem a kultúrház-
ban került sor.

NÁNÓ CSABA

Galilei halálának 300. évforduló-
ján látta meg a napvilágot 1942. 
január 8-án Oxfordban, értelmi-
ségi családban. A zseni Stephen 
Hawking (képünkön) elméletei bi-
zonyíték híján is az egész világot 
elgondolkodtatták. A világhírű el-
méleti fizikus iskolai évei során 
korántsem volt kitűnő tanuló, a je-
gyei sem árulkodtak zsenialitásá-
ról, olvasni is csak nyolc évesen ta-
nult meg. Középiskolában is gond-
jai voltak a tanulással, de ha az is-
kolai tananyagért nem is rajongott, 
az órákon kívül egyre lelkeseb-
ben foglalkozott tudományos is-
meretekkel, 16 évesen pedig hasz-
nált alkatrészekből számítógé-
pet épített néhány barátjával. 17 
éves korától egyetemen tanult és 
betegsége előtt szeretett táncol-
ni, szórakozni, evezni. A cambrid-
ge-i egyetemen doktorált, eközben 
derült ki betegsége: amiotrófiás 
laterálszklerózisban szenvedett, 

azaz ALS-ben, ami miatt gyakor-
latilag számos szerve, izma, szö-
vete sorvadni kezdett, ezért vált 
hamar mozgás- és beszédképte-
lenné. Az orvosok a diagnóziskor 
pár évet jósoltak neki, ezzel szem-
ben Hawking 76 évesen halt meg, 
közben gyerekei születtek és két-
szer is nősült. A depresszióból el-
ső felesége, Jane Wilde segítette ki, 
és mivel a fizikus azt hitte, kevés 
ideje van hátra, belevetette magát 
a munkába.

Ő ismertette meg a világgal a 
mindenség elmélete kifejezést: 
a tudós célja volt kialakítani egy 
olyan közös elméletet, amely az 
einsteini gravitációs, tehát első-
sorban hullámjelenségekkel fog-
lalkozó fizikát összeegyeztethető-
vé teszi a részecskefizikával. Az 
elmélet égisze alatt összetett mun-
kásság bontakozott ki az évek so-
rán. Eleinte a világegyetem ke-
letkezésével, az ősrobbanással 

folgalkozott: Roger Penrose-zal 
közösen Albert Einstein elvét vet-
ték alapul, miszerint a gravitáció, 
mint a tér görbülete a fényt is el-
térítheti. Ha például megnézünk 
egy űrfelvételt, az egymás mel-
lett mozgó testek körül úgy tűnhet, 
mintha meghajlana a tér a két test 
egymásra ható gravitációjának kö-
szönhetően. Ha Einstein relativi-
táselmélete helyes, akkor a gravi-

táció nagyobb mennyiségben kon-
centrálódhat egy pontba, és akkor 
egy lyukszerűség keletkezik a tér-
ben, azaz annak tűnik, mivel any-
nyira sűrű ott a gravitáció, hogy 
semmiféle fény nem képes kijutni 
ebből a térből – ezért kapta ez a je-
lenség a fekete lyuk nevet. Az ős-
robbanás elmélete szerint a világ-
egyetem keletkezése előtt a min-
denség egyetlen, atomnál is kisebb 
pontban összesűrűsödött anyag 
volt, ezért Hawking állította, hogy 
az univerzum egy fekete lyukhoz 
hasonló állapotból „fejlődött ki”, 
ahogy az idő múlásával tágult a 
sűrű anyag. A 2000-es évek elején 
Hawking beismerte, hogy koráb-
bi állítása, miszerint a fekete lyu-
kak elnyelnek mindent, ami a kö-
zelükbe kerül, hibás, de azt az el-
vét továbbra is fenntartotta, misze-
rint ezek a lyukak egyirányú átjá-
rók a multiverzum valamely másik 
univerzumába.

Több ismert fizikus a mai napig 
vegyesen ítéli meg Hawking mun-
kásságát, mivel elméleteit nem le-
het bebizonyítani, ugyanis az aszt-
rofizika egyelőre nem fejlett annyi-
ra, hogy alaposan kutathasson fe-
kete lyukakat. A jövőben érdemes 
lesz figyelni az egyelőre csak el-
méleti keretek között létező húrel-
méletre, illetve a sokkal kézzelfog-
hatóbb gravitációs hullámokra: két 
éve bizonyítottan a világűrből ér-
kező gravitációs hullámokat sike-
rült asztrofizikusoknak befogniuk 
több milliárd fényévre tőlünk. A jö-
vőben remélhetőleg az ősrobbanás 
pillanatától is érkeznek hozzánk 
hullámok, és többet megtudhatunk 
majd Hawking elméletének valósá-
gosságáról. A márciusban elhunyt 
fizikus hamvait egyébként Newton 
és Darwin közé temették a West-
minster-apátságba júniusban.
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Negyedik alkalommal rendeztek falunapokat Zsobokon, ahol kiállítás is nyílt 

az évente megszervezett fotótábor részvevőinek alkotásaiból. A művészeti 

programok mellett vendégházat is avattak a kalotaszegi faluban.
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