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Ian Penberthy: Hidak 

A hidak története egyidős az ember ősi vágyával, hogy leküzdje az előtte álló akadályokat, 

legyenek azok sodró lendületű folyók, mély szakadékok – vagy akár autópályák. Sértetlenül, 

száraz lábbal, és nem utolsó sorban nagyon gyorsan eljutni olyan helyekre, amelyeket korábban 

nem, vagy csak nagy nehézségek árán érhetett el. A hidak a tér távoli pontjai között teremtenek 

kapcsolatot, feltalálásuk jelentősége némi túlzással talán, de a repüléséhez mérhető. 

   A hidak csodálatos építmények, róluk képeskönyvet szerkeszteni eredeti és hálás feladat: a „75 

épített csoda” című sorozat nevéhez méltón emelte a világ legimpozánsabb, leglátványosabb 

építészeti alkotásai közé ezeket az építményeket. Szerzője, Ian Penberthy neves újságíró, a 

formatervezés szerelmese, valamint munkatársa, a magát egyszerűen csak „hídőrült”-ként 

aposztrofáló Robert Cortright fényképész 75 egész lapos és 300 kisebb fénykép kiválasztásával, 

érdekes történetek elmesélésével hívja az olvasót képzeletbeli utazásra térben és időben.  

   A kötet – rövid, de nagyon hasznos elméleti bevezetés után – a különböző hídtípusok 

reprezentatív képviselőit mutatja be, szerte a világon. Ki gondolná, hogy az egyszerű cél a 

formák és műszaki megoldások ilyen gazdag tárháza segítségével valósulhat meg? Az ív-, függő- 

vagy kábelhidakról talán valamennyien hallottunk már: a könyv fele is e három leggyakoribb 

típussal foglalkozik. Emellett ritkább, speciálisabb igényeket kielégítő vagy szokatlanabb dizájnt 

követő építményeket is felvonultat: viaduktot, kötél-, szalag-, cső- és fedett hidat; olyan hidat, 

amely alatt nem, rajta viszont hajózhatunk; olyat, amelyik szükség esetén felnyitva vagy 

félredöntve engedi át a helyet az óriási hajóknak, és olyat, ami a tükörképével összeforrva 

szabályos kört formáz. Vannak közöttük olyanok, amelyek városokat, országokat, sőt egész 

kontinenseket kötnek össze. Hihetetlen méretek, elképzelhetetlen formák: technikai tudás és 

művészi igény lenyűgöző találkozásainak lehetünk tanúi. Milyen messze jutottunk az áradó patak 

fölé ledöntött farönktől! 

   A műszaki paraméterek felsorolásán túl az egyes hidak bemutatása során megismerkedhetünk a 

híd történetével: ki, mikor, milyen céllal építtette, felmerült-e valamilyen különleges igény vagy 

nehézség az építése folyamán, működik-e még ma is, hogyan viszonyulnak hozzá a helyiek vagy 

a látogatók. Nincs olyan híd, amihez ne kapcsolódna valamilyen érdekes adalék: van, amelyiket 



akkora tisztelet övezett, hogy az ellenség önként elkerülte; van, amelyiknek az alapkövét 

asztrológusok által pontosan kiszámított időpontban tették le; többet veszélyeztet ma is  áradás 

vagy földrengés, és szép számmal akadnak híres forgatási helyszínek is köztük. Több hídhoz 

kapcsolódik legenda; díszítőelemeik, sőt egész megjelenésük gyakran szimbolikus jelentést 

hordoz, ezért sokszor már az elnevezésük is önmagán túlmutató jelentőséggel bírt és vitára adott 

okot. Ezeket a kultúrtörténeti érdekességeket mindig megosztja velünk a szerző, ezzel téve a 

kötetet lebilincselően olvasmányossá és – nem utolsó sorban – elgondolkodtatóvá. 

   Képzeletbeli utazásaink során, hídjainkon átkelve bejárjuk a Földet. A tájékozódásban hasznos 

kis térképek segítenek bennünket, nyilakkal jelezve a szóban forgó építmény helyét a világban és 

szűkebb környezetében. A tematikus tagolás lehetővé teszi, hogy az utazás sose váljon 

egyhangúvá. Országról országra, földrészről földrészre ugorhatunk, olyan nevezetességekkel 

ismerkedve meg, mint a prágai Károly híd, a velencei Sóhajok hídja, az isztambuli Boszporusz-

híd, az arizonai Navajo ikerhidak, a pennsylvaniai Cogan House-i fedett híd, a New York-i 

Brooklyn híd vagy a Sidney-i öbölhíd, hogy utána hazatérve megcsodálhassuk a Lánchíd 

oroszlánjait. 

   Ez a képeskönyv tökéletesen valósítja meg a klasszikus művészi célt: tanítva gyönyörködtet és 

gyönyörködtetve tanít. Utazások előtti tájékozódásra, földrajzi, történelmi, műszaki ismereteink 

bővítésére, közös családi albumnézegetésre egyaránt kiválóan alkalmas. A sorozat többi kötetével 

együtt mindannyiunk könyvtárának impozáns daraja lehet! 


