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Feldmár András: Szabadság, szerelem. Budapest, Jaffa, 2009.
Feldmár  Andrást  ezúttal  az  ismert  Petőfi-vers  ihlette  meg,  hogy 
beszéljen a szeretetről, a szabad akaratról, arról, ami elválaszt és ami 
összeköt.
Lehet vitatkozni gondolataival,  egyet nem érteni megállapításaival, 
de mindenképp érdemes olvasni műveit.

Palotás László – Nemeskéri-Kiss Géza -Medved Gábor – Träger 
Herbert: Hida. Budapest. Műszaki iadó, 1987.
Az immár 23 éve kiadott könyv nem bűvöl el színes fotócsodákkal, 
de alapos és érdekfeszítő olvasmány.  Sok érdekességet is  tartogat, 
pont azért mert nem néhány éves kiadvány. Láthatjuk lapjain a régi, 
eredeti  mostari  Neretva-hidat.  Örülhetünk,  hogy a  Margit-híd  épp 
most kapja vissza eredeti arcát, a könyvben látható fényképen látható 
híd már a múlté.
Túránk a biatorbágyi viaduktnál ér véget, melyet 1931-ben Matuska 
Szilveszter  robbantott  fel.  Ez  a  vasúti  híd,  ma  ipari  műemlék, 
Biatorbágy jelképévé vált.
Waller, Robert James: Madison megye hídjai
Egy csodálatos szerelem szívszorító története bontakozik ki a könyv 
lapjain.  Nagy sikerű  film is  készült  belőle  Meryl  Streep  és  Clint 
Eastwood főszereplésével „A szív hídjai címmel”. Valóban Madison 
megye  hídjai  csak  statiszták  a  történetben,  a  szerelem  a  valódi 
főszereplő, a híd két ember között.

Könyvtárunkból  kölcsönözhető  a  történet  folytatása  is:  Ezernyi  út 
porából.

.

Wilder, Thornton: Szent Lajos király hídja
Thornton Wilder (1897-1975) amerikai írót Kosztolányi Dezső 
fedezte fel a magyar közönség számára. Remekműként köszöntötte a 
Szent Lajos király hídjá-t - "olyan alkotás, írta, mely ... érzéseket 
közöl, oly közvetlenül, hogy arcomon végigcsorog a könny" -, és 
tisztelete jeléül menten le is fordította a regényt, a szeretet 
apoteózisát. "Péntek délben, 1714. július 20-án Peru legszebbik hídja 
leszakadt, s öten, akik éppen átmenőben voltak, a mélységbe 
zuhantak" - ez a katasztrófa a regény kerete, és Wilder az öt 
szerencsétlenül járt személy életét teszi vizsgálata tárgyául: azt 
feszegeti, vajon véletlen volt-e, hogy épp őket és épp akkor érte a 
végzetes szerencsétlenség - vagy isteni rendelés. 
Forrás. www.libri.hu
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