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A Műemlékvédelmi Közszolgálat által harmadik alkalommal meghirdetett Tér és Hely elnevezésű fotópá-
lyázatára beérkezett fotót Vitos Hajnal készítette (I. díj). A kép címe: Madártávlatból, Csíkszereda.
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Ötven ötlet

Galambirányitású rakéták, betonbú-
tor, gőzrepülő – 50 ötlet, amelyből 
semmi se lett, illetve csak egy könyv, 

de az is csak jóval születésük után.
A héten jelent meg Nagy-Britanniában 

az a kötet, mely egész csokornyit ismertet 
igencsak merész tudományos ötletekből. 
Albert Einstein szerint, ha egy ötlet első 
hallásra nem tűnik abszurdnak, akkor re-
ménytelen. Ehhez a tézishez tökéletesen tar-
tották magukat a könyvben említett „agy-
ágyúk”, akik közül elsőként érdemes kitérni 
B. F. Skinner amerikai tudósra. Ő 1941-ben 
szentül hitte, hogy galambok révén lehet 
legyőzni Hitlert, illetve a náci Németorszá-
got: gerlevezérlésű rakétákkal. Három éven 
át foglalkozott a dologgal, galambokat ido-
mított, bemutatta hajómodellen a sikeres 
rakétatámadást, végül mégsem kezdődött 
el fegyverének sorozatgyártása, mert nem 
akart a hatóság állatokra halálos fegyvert 
bízni. Gőzrepülőt tervezett 1841-ben két 
brit férfi, sőt egész egész flottát, mert rögvest 

gőzlégitársaságban gondolkodott. Elképze-
lésük szerint 1600 kilométerre repített vol-
na füstölgő gőzrepülőjük egyszerre 12 utast. 
A vállalkozáshoz már a reklámkampány is 
beindult: az egyik óriásplakáton a gőzrepü-
lő az egyiptomi piramisok felett szárnyal. A 
valóság földhözragadtabb maradt: sikerült 
ugyan repülni gőzerővel, de csak 10 métert.

Edisonnak sem jött be minden ötlete. 
A betonbútor például nagyon nem. Pedig 
a feltaláló annyira biztos volt az üzleti siker-
ben, hogy vett egy cementgyárat. Néhány 
betonkanapét és zongorát azért el tudott 
adni. Az 1950-es években felmerült, hogy 
betetőzik New Yorkot, mármint befedik hó 
ellen. Richard Buckminster Fuller meg is 
tervezett egy 3 kilométer széles, viszonylag 
könnyű tetőt, amelyet 16 helikopter emelt 
volna a helyére összehangoltan. A tető Man-
hattan felett lett volna másfél kilométer ma-
gasan.

A könyvből a brit Independent című lap 
adott kóstolót.
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skandi pályázati szelvény 2011. szeptember 29.
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Annak csak örvendeni lehet, hogy felújí-
tották, rehabilitálták a Csíkszereda–Sepsi-
szentgyörgy közötti országútszakaszt. Biz-
tonságosabbá, kényelmesebbé vált a közúti 
közlekedés. De talán túlzott lenne múlt időt 
használni, mert a munkálatok tulajdon-
képpen nem értek véget. A megyehatártól a 
Sepsiszentgyörgyig tartó útszakaszt például 
mintegy három évvel ezelőtt kezdték meg, a 
kivitelezés sajnálatos módon „részletekben” 
zajlott, egyes településeken utólag kerül sor az 
útszakaszok felújítására, ugyanakkor egyes 
átereszek, hidak mindmáig nem fejeződtek 
be. Csigalassúsággal folynak ezen létesítmé-
nyek munkálatai Mikóújfalun például több 
mint egy éve. De a megye területén is igen kö-
rülményesen készülnek el a hidak, az átere-
szek. Mintha nem is volna azokra vonatko-

zóan átadási határidő. Arról nem is beszélve, 
hogy a málnási vasúti átjárónál érthetetlen 
módon nem került sor annak rendbetételére. 
A koptatóréteg felvétele is késedelmesnek bizo-
nyul. Senki nem vitatja, hogy egy új hídnak 
a felépítése egyszerű lenne, de ezzel együtt és 
ezen túl számolni kell az idővel is. Apropó: 
egy Németországban is évekig élt személy 
említette meg, hogy ott az ilyen munkálatok 
másképpen szerveződnek, nevezetesen előbb 
az átereszek, a hidak felújítására kerül sor, 
s azután következhet folyamatosan és gyors 
ütemben az úttest rehabilitálása. Szerinte a 
dolgok logikája is ezt diktálná és a németek 
ennek tudatában vannak. Hogy miért nem 
történik ez mifelénk is így, nehéz lenne vála-
szolni. Talán azért, mert mifelénk másabb a 
gondolkozásmód.

Jó munkához idő kell
               villanás n Hecser Zoltán

Derült, száraz idő várható, legfeljebb a hegy-
vidéken lehet kissé több gomolyfelhő, és ott 
egy-egy jelentéktelen zápor előfordulhat.    
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