
BAYER ZSOLT: 1100 ÉV EURÓPA KÖZEPÉN 

A könyv ajándékként került hozzám. Kíváncsiságomat rendkívül felkeltette, hogy kortárs írótól 

származik a mű, hiszen én nagyon ritkán olvasok ilyen írásokat. Ha egy szóval kellene leírnom 

a könyvélményt ennyit mondanék: időutazás. Évszázadokon átívelő időutazásban kalauzol 

minket Idő úr a régi magyar tájakon, a Magna Hungaria lankáin. A regény elolvasása előtt a 

tartalomjegyzékből már megtudtam, hogy tájegységekre bontva lehet részt venni az 

időutazáson. Nagyon megörültem, mikor megláttam azokat a tájakat, ahol már jártam, vagy 

ahol éppen lakom. Így elsőként azoknak ajánlom, akik szeretnek utazni. Idő úr számomra 

megmutatta, hogy milyen jelentősége van egyes régi magyar helyeknek, amiknek őszintén 

bevallva korábban nem tulajdonítottam szerepet. Vitathatatlan, a könyv olvasása közben áthat 

minket a magyarságérzet, a nemzet ereje, az összefogás képessége. Az olvasás szépsége a 

filmekkel ellentétben, hogy mindenki a maga tetszése alapján alkotott képet jeleníti meg 

magában a szerző leírása alapján. Ez a mű egy különleges látásmódot adott nekem. (Úgy 

gondolom, hogy célja is az írásnak ezen látásmód átadása.) A könyv többek között Pozsgai 

Zsolt ajánlásával indul: „…A szem tanú. De nem elégséges tanú….”. Engem hamar elragadott 

a „… a belső látásmód…”, melyet a könyv ad, és képzeletemben máris láttam a körülöttem 

fekvő történelmet. A kertben ülve olvastam a történetet, mikor a látvány, és a belső látásmód 

kompozíciója számomra is megmutatta: amiket látunk magunk előtt, nem csak puszta tárgyak, 

tettek. Idő úr előbb vagy utóbb azoknak is nagy jelentőséget ad, akár még több száz év múlva 

is hatással lehetnek az akkori jelenre. Leírhatatlan érzés volt, mikor körülbelül a 200. oldalon 

szembeötlött az „…1100 éve itt vagyunk…” mondat. Ekkorra tudatosult bennem, hogy mi is 

ez az 1100 év, és miért is van ekkora jelentősége ennek a könyvnek. Hihetetlen történelmi 

töltettel, izgalmas tényekkel bővíti ismereteinket, olyanokkal, amikkel történelem órán sem 

találkozunk. Nem véletlenül került be a Nemzeti Könyvtár kötetei közé. A sorozat egy részét 

már ismerem, hasonlóan színvonalasak lehetnek a számomra még ismeretlen részek is, alig 

várom, hogy olvashassam őket! Úgy gondolom, hogy akik szeretik a történelmet, azoknak 

kihagyhatatlan ez a könyv! De ne csüggedjenek azok se, akik kevésbé jártasak a területen, 

biztos vagyok benne, hogy az olvasás közben rájönnek, hogy nem is olyan unalmas, mint 

elsőnek gondolták! Élményekben gazdag olvasást kívánok! 
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