TÖRÖK-PROJEKT
OLVASMÁNYOK

GÁRDONYI GÉZA: EGRI CSILLAGOK
Az Egri csillagok alcíme: Bornemissza Gergely élete. Az ő életét,
sorsának alakulását követhetjük végig a műben: a gyermekkortól
megannyi kalandon, a szerelem beteljesülésén át a várvédő
katona tetteiig. A regény két részre tagolódik: az ostrom előtti
évek és a néhány hetes ostrom. Rengeteg szereplőt, történelmi
alakot és írói képzelet által megformált figurát mutat be az író. S
bár a középpontban Bornemissza Gergely áll, az Egri csillagok
elsősorban nem neki, hanem a török ellen küzdő magyarságnak
állít emléket. Az önzetlen hazaszeretet és hazafiság példájával.
Hiszen az egri vár védői szinte reménytelen helyzetben vállalták
a küzdelmet, tudván azt, hogy csupán önmagukra
támaszkodhatnak. A félelmetes török túlerővel szemben
csodának tetszik a győzelem. De a történelem valósága volt ez a
csoda, melyet valóságos férfiak és nők - vagyis hősként
viselkedő emberek értek el.

1

FEKETE ISTVÁN: A KOPPÁNYI AGA
TESTAMENTUMA
"Ha valaki akkor a végház tájékán járt, bizonyára csodálkozott
volna, hogy még hajnaltájon is dübörögnek a csizmák, mert
akkor már kevés okuk volt táncolni a végvári legényeknek." Az öt
török vitéz megállt a magyar csapat előtt. A magyarok
meglobogtatták süvegüket, és helyet adtak a törököknek, akik
gyönyörködve nézték a magyar vitézek lovait. Most nem
ellenségek voltak, csupán bajvívók, vitézek, bajtársak a végvári
élet szépségeiben és mostohaságában. Párviadallal kezdődik a
történelmi regény: a koppányi vár török urát, Oglut megöli az
apja halálát megbosszuló Babocsai László. A halálra sebzett
török tiszt utolsó percben békejobbot nyújt ellenfelének, és arra
kéri, hogy leányát, Zsuzsát, akit magyar felesége szült, vegye
gondozásába. Így bontakozik ki a romantikus elemekkel átszőtt
történet, amely hitelesen mutatja be a dunántúli végvári harcok
hétköznapjait.
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AZ EZEREGY
ÉJSZAKA
LEGSZEBB MESÉI

"Azt mesélik - de Allah jobban tudja, mert kifürkészhetetlen az ő
útja -, hogy rég elröppent esztendőkben, letűnt nemzedékek látta
ősidőkben, hosszú századok ködében, a sötét múltak ölében
Perzsia Khoraszán nevű városában élt két fivér, egy apa-anya
gyermekei; egyiknek neve Kászim volt, a másiké Ali Baba. Apjuk
már nem élt, a testvérek vita nélkül, emberségben osztozkodtak
békességben a csekélyke örökségen. Az osztozkodás után
Kászim gazdag nőt vett feleségül; az asszonynak mérhetetlen
vagyona volt, pénz, föld, kert, ház, megtömött bolt: telis-teli
minden jóval, drága kelmével. Viszont öccsének, Ali Babának
szegény leány lett a párja: nem volt annak se háza se telke, se
egy fél dinárja. Ezért hamar el is érték a jó módnak végét, igen
gyorsan elköltötték apjuk örökségét és így történt, hogy a
szegénység hamar nekik rontott, s ínségével rájuk rótt sok
súlyos, terhes gondot. Ali Baba nem tudta, hogy mihez fogjon,
hogyan keresse meg a kenyeret. Pedig észre és tanultságra alig
akadt mása, oly finom volt műveltsége, oly nagy a tudása."
(Részlet a könyvből)
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LEONYID
SZOLOVJOV: A
CSENDHÁBORÍTÓ

"Naszreddin Hodzsa a teaházak sorában kiválasztotta a
legnagyobbat és a leglátogatottabbat, ahol nem volt sem drága
szőnyeg, sem selyemvánkos, felment a lépcsőn, és maga mögött
húzta szamarát is, ahelyett, hogy kint az állófához kötötte volna.
Csodálkozó csend fogadta, de ő nem esett zavarba. Úti
tarisznyájából kivette a Koránt, amellyel előző nap búcsúzóul
ajándékozta meg az öregember, és kinyitva szamara elé tette.
Mindazt lassan, nyugodtan cselekedte, arcizma se rezdült,
mintha az lett volna a dolgok rendje. Az emberek a teaházban
összenéztek. A szamár patájával koppantott a visszhangzó
fapadon. – Már? – kérdezte Naszreddin Hodzsa és fordított
egyet. – Észrevehető haladást mutatsz. Ekkor a kedélyes,
pocakos gazda felkelt helyéről, és Naszreddin Hodzsához
lépett.
– Hallgass csak idej, jó ember. Mit gondolsz, a szamaradnak itt a
helye? És miért tetted elébe a szent könyvet?
– Hittudományra tanítom – válaszolta Naszreddin Hodzsa
zavartalanul. – Már a Korán végén járunk, és nemsokára áttérünk
a Sariatra." (Részlet a könyvből)
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ELIF ŞAFAK: AZ ÉPÍTÉSZINAS
A modern Seherezádé, a legnépszerűbb török írónő legújabb
története - egy kisfiúról, aki tizenkét évesen elefánthajcsárnak
kerül a híres és hírhedt Hürrem szultána udvarába.
A helyszín Isztambul, az időpont a tizenhatodik század.
Tizenéves potyautas érkezik hajón a városba, különleges
ajándékot hoz Szulejmán szultánnak. A kisfiúnak nincs senkije és
semmije, csak Csota, a ritka és értékes fehér elefánt, amelyet a
szeráj, vagyis a palota állatkertjébe szántak. Így kezdődik a kis
Dzsihán eposzi léptékű története, amelynek során egyszerű
szolgából a szultáni udvar előkelőségei közé emelkedik.
Megismerkedik ármánykodó udvaroncokkal és hamis barátokkal,
vándorcigányokkal, állatszelídítőkkel és a gyönyörű, pajkos
Mihrimah hercegnővel. Csota hátán eljut az Oszmán Birodalom
legtávolabbi sarkaiba, és ott lesz Szigetvár ostrománál.
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AZIZ NESIN:
AZOK A
CSODÁLATOS
MAI GYEREKEK

Aziz Nesin, a híres török író már a könyve elején kijelenti: esze
ágában sincs a gyerekekről írni! Éppen ellenkezőleg! Azt
szeretné ebben a könyvben sok oldalról bemutatni, milyenek is a
felnőttek – a gyerekek szemében.
Az író regényként definiálja e művét, „valójában” két korábbi
osztálytárs – az isztambuli Ahmet és az ankarai Zeynep –
összefűzött levelezése. Rajtuk keresztül olvashatunk néhol
komikus, néhol tragikus eseményekről, melyek a gyermekek
szemével mutatja be a felnőttek világát görbe tükröt tartva elénk.
„Tudniillik a felnőtt emberek és a gyerekeik között lehet ezer vagy
talán kétezer év különbség is. Ezért mi, felnőttek elfelejtettük a
saját gyermekkorunkat.”
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MUZAFFER IZGÜ:
KÖZHÍRRÉ
TÉTETIK

Mese arról, végül hogyan sikerült elaltatni az álmatlanságtól
szenvedő padisahot. Amíg az uralkodó alszik, Eső és Rózsavirág
bevezetik a demokráciát, és a felnőttek világát a gyermekekére
formálják…
„Valahol nagyon messze volt egy ország, és ennek az
országnak az élén egy padisah.
Akárcsak a tévében egy-egy előadás, film bemutatása előtt
kiírják annak a címét és sze-replőit a képernyőre, most mi is sorra
megmu-tatjuk a feliratokat. Ezek szerint tehát, a me-sénk
főszereplője a padisah…
De várjatok csak, valóban a padisah a főszereplő? Ennek a
padisahnak nincsen gyereke vagy valakije? Már hogyne lenne,
persze hogy van gyereke!
És hány van neki? Egyetlenegy. Fiú vagy lány? Lány.
És hogy hívják?
Rózsavirág…” (Részlet a könyvből)
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GÜLTEN
DAYIOGLU: FADIS

A kedvelt török írónő egyik legnépszerűbb gyermekkönyvét
tartja kezében az olvasó. Méltán ért meg több mint 37 kiadást az
1971-ben napvilágot látott Fadiş.
Anya és lánya közötti szeretetről és erős ragaszkodásról szól az
érzelmekre igen ható történet. A nehézségek ugyan elválasztják
őket egymástól, ám "össze is kovácsolják” a két szívet. Magával
ragadó a kis Fadiş derűlátása – a legmostohább körülmények
ellenére is.
A regényben többek között megismerkedhetünk egyes török
népszokásokkal, hagyományokkal és betekintést nyerhetünk a
vidéki, falusi élet hétköznapjaiba. Több generáció is megjelenik a
meseszövés során, mondhatni minden korosztály képviselve van.
A könyv legfontosabb üzenete mégis az, hogy a szeretet
mindent legyőz.
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CHARLES FITZROY: A SZULTÁN
ISZTAMBULJA NAPI ÖT KURUSBÓL
Üdvözöljük az Oszmán Birodalom egzotikus fővárosában
1750-ben!
Isztambul a titkok városa. Látogassunk el a csodálatos palotákba
és mecsetekbe, s ne hagyjuk ki a bizánci építészet és művészet
fantasztikus emlékeit sem! Bejuthatunk a fényűző és szigorúan
védett Topkapi Palotába. Vendégül látnak bennünket a helyiek,
elvisznek luxusfürdőikbe, meghitt kávéházaikba. Alkudozhatunk
a nyüzsgő bazárokban, vagy éppen a Boszporuszra utazhatunk.
A szultán, a háreme és eunuchjai, kereskedők, kerengő dervisek,
kendőbe burkolt asszonyok mind mind szereplői a csodálatos
utazásnak, melyet a könyv segítségével tehetünk.
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