
Pályázat 

Törököt Fogtam 

 

Balogh Dóra vagyok és a Lauder Javne Iskolában tanulok, a Mazal 

osztályban Azért indulok ezen a pályázaton, mert számomra nincs 

izgalmasabb dolog az utazásnál. Szeretnék világot látni, szeretnék minél több 

embert, vallást és kultúrát megismerni, és imádok külföldiekkel beszélgetni, 

szóval a feladatot teljesen ideálisnak találtam. Régen nekünk is volt egy török 

éttermünk, shisházónk, ahol sokat dolgoztam, segítettem. Itt jobban 

megismerkedhettem a török konyhával, amit nagyon megszerettem. 

Szerencsére már volt lehetőségem arra, hogy Törökországba utazhassak, 

anyukámmal voltam ott nyaralni, és nagyon tetszett az ország, a hangulat, a 

pezsgés. Így hát pályáztam. 

 

A pályázat címe Törököt fogtam. 

Nem is egy törököt fogtam. Első „törököm“ Serhot Köse volt. Szerencsére 

apukám ismerte már régebbről, úgyhogy nem ismeretlen területem kezdtem. 

Serhot a Margit-hídnál vezeti a Diyar nevű éttermet már több éve, úgyhogy 

egyik nap iskola után meglátogattam., és szerencsére pont volt rám pár 

perce. 

 

-Szia Serhot, ne haragudj hogy csak így rád török, de az iskolánkban 

meghirdettek egy pályázatot és szükségem lenne a segítségedre, ha nem 

bánod fel tennék pár kérdést 

 

-Persze, kérdezz nyugodtan, amit csak szeretnél. 

 

-Szóval Serhot, mikor költöztél Magyarországra? 

 

-9 éve költöztem Magyarországra, mivel a Semmelweis Egyetem 

gyógyszerész szakára jelentkeztem, és oda is jártam. Miután elvégeztem 

az egyetemet, rájöttem, hogy mást szeretnék csinálni, és abba se voltam 

biztos hogy Magyarországon meg lehet e élni mint gyógyszerész. A 

testvérem is itt élt akkor és ő elkezdett egy török étterem láncot, szóval, 

amikor abbahagytam az egyetemet, én is beszálltam a vendéglátós 

életbe. 

 

(Ekkor megérkezett az isteni török tea amivel Serhot kedveskedett) 

 

-Nagyon köszönöm, kedves vagy. Szóval. Elmondanád hogy Törökország 

melyik részéről jöttél melyik városból? Én nemrég voltam anyukámmal 

Törökországban és annyira jó meleg volt. Ráadásul mind a ketten oda 

vagyunk a török konyháért, úgyhogy kérlek mesélj! 



 

-Gaziantep városából érkeztem, de mindig is szerettem volna 

Isztambulba élni, az a város annyira tetszik nekem, folyton pezseg és 

él..Nekünk az kicsit olyan mint Amerikában New-York. 

 

 

-De jó hogy mondod a pályázattal pont egy utazás a nyeremény 

Isztambulba. 

 

-Hát, akkor nagyon szurkolok, milyen kár hogy én nem pályázhatok. 

Személyes ügyemként kezelem ezt az interview-t most hogy ezt tudom. 

 

-Köszönöm, köszönöm. Tehát. Elmondanád nekem hogy miért pont 

Magyarországra jöttél? 

 

-Nos, ha egy kicsit viccelődhetek, ássuk el a csatabárdot nem igaz?! 

 

-Hát ebben teljesen egyet kell hogy értsek . A viccelődés pedig teljesen 

megengedett. 

 

 -Gondoltam hogy hasonlóan gondolod. Szóval azért is jöttem, mert mint 

mondtam a testvérem már előttem itt volt, és sokat mesélt Budapestről, 

hogy milyen jó hely, és hogy milyen jól megy itt a „business“ és hogy jók 

az angol nyelvű egyetemek. Mellesleg ő Pécsen járt egyetemre, de már 

hazament Törökországba. A szüleim is támogatták, hogy jelentkezzek a 

Semmelweis Egyetem angol nyelvű gyógyszerész szakára, és hát így is 

tettem. Most csak én élek itt az egész családból. 

 

-De miért jöttél el Törökországból? Rossz volt neked ott vagy csak 

szimplán szerettél volna itt élni? 

 

-Oh erről szó sincs nagyon jó dolgom volt Törökországban. Először is 

azért jöttem, mert szerettem volna jól megtanulni angolul, és itt könnyebb 

nekem megélni. Budapest olcsóbb, mint a város ahonnan jöttem. Ott 

kötelező a katonaság és bevallom arra nem igazán vágytam, nem vagyok 

az a típus, aki harcba megy. 

 

-Hát Serhot ha ez megnyugtat, én se vagyok az a típus.. 

 

-De egyébként anyukám szokott jönni látogatóba, szereti ezt a várost. 

Apukám sajnos már nem él. 

 

-Sajnálom. Anyukád beszél magyarul? 

 



-Hát csak az alap kifejezéseket. Ilyeneket tud hogy: Köszönöm, Szívesen, 

Szia, Szeretlek, Éhes vagyok (ezt nagyon fontos tudni) és még fontos 

hogy imádja a Túró Rudit. Folyton vinnem kell neki szinte egy bőröndnyit, 

annyira szereti. 

 

-Túró Rudiban az elsők és az egyetlenek vagyunk. Ez így van! És tervezel 

itt családot alapítani? Vagy azt inkább Törökországban? 

 

-Én úgy gondolom, hogy nekem már ez az otthonom, én itt érzem jól 

magam, tehát a válasz igen, itt szeretnék majd egyszer családot alapítani. 

Ez az egész most úgy hangozhat mintha megszakítottam volna a 

kapcsolatot Törökországgal. De nem! Pisztáciát szállítok Törökországból 

ide, ami ott nálunk nagyon finom, és azt eladom itt Magyarországon. 

 

-Igazi „business man“ vagy, meg kell hogy mondjam 

 

-Hát ilyenek ezek a törökök. Ezen kívül nyáron mindig meglátogatom a 

családomat, minden évben hazamegyek legalább egyszer. Szerintem, ha 

valaki elhagyja a hazáját, az vagy pár év után vissza költözik, vagy folyton 

vissza jár. Ez valami féle vonzás a családtagok között, érted? Nem lehet 

egymás nélkül élni örökre. 

 

-Ebben teljesen egyet értek. Én is gondolkodtam, hogy majd külföldön 

folytatnám tanulmányaimat, de én például nem vagyok benne biztos hogy 

el tudnám végleg hagyni Magyarországot, a barátaimat, a családomat. 

Nem menne. 

 

-Na erről beszélek. Ez egy nagyon jó dolog szerintem. Fontos hogy az 

emberben meglegyen ez az érzés. 

 

-És itt Magyarországon vannak török barátaid? 

 

-Oh el se tudod képzelni mennyi! Rengeteg török él Magyarországon és 

szinte mindenki ismer mindenkit. Sokat járunk össze, tudunk egymás 

dolgairól. Tudok is neked ajánlani embereket, hogy kihez menj tovább 

kérdezősködni. 

 

- Azt megköszönném. Ha még egy utolsó komolyabb kérdést 

megengedsz, azt megköszönném. Szabad? 

 
-Persze, akármit. 
 
-A kérdésem az hogy ért e itt Magyarországon valami féle kirekesztés, 
esetleg fajgyűlölet, a származásod miatt? Azért kérdezem ezt mert én egy 



zsidó iskolába járok, és én és az osztálytársaim, elég gyakran tapasztaljuk 
ezt ebben az országban. Ezért úgy gondoltam tőled is megkérdezem, 
hogy téged ez mennyire érint? 
 
-Szerencsére nem tudom azt mondani hogy gyakran történik velem 
ilyesmi, de előfordult már ilyen eset. Mivel nekünk törököknek sötétebb 
tónusú a bőrszínünk, esetleg nézhetnek minket cigányoknak (félre ne érts 
semmi problémám nincs a cigányokkal) de velem ez fordult elő, én erről 
tudok neked mesélni. Ez egy érdekes kérdés, majd kérdezd meg másoktól 
is, mert kíváncsi lettem. Egyébként azt mindig olvasom hogy ez 
Magyarországon nagyon gyakori. Mind a rasszizmus, a fajgyűlölet. Ez 
szörnyű. 
 
-Nos igen, pont ezért is tettem fel a kérdést, mert ez engem nagyon 
foglalkoztat, egyrészt az iskolám, a származásom miatt, másrészt én sose 
értettem ezeket az embereket, sose értettem a gondolkodásukat, hogy 
hogyan jutnak el idáig. És ezt az ember akkor érzi igazán amikor egy ilyen 
szituáció áldozata lesz. 
 
-Ez így  van, és ezen mindenképpen változtatni kéne nem csak 
Magyarországon. Mind emberek vagyunk, nem? Fekete, fehér, kreol..nem 
mindegy? 

 
 

- Hidd el engem nem kell meggyőznöd. Na de én nem is tartalak fel, mert 

elég sokan vannak. Nagyon szépen köszönöm a segítséget, és a 

kedvességet, a teát és mindent. Ezzel az interjúval biztosan tarolni fogok. 

Egy közös képet, még ha szabad készíteni  azt nagyon megköszönném 

 

-Természetesen. 

 
 



 
 
Serhot ahogy ígérte adott nekem egy kis segítséget hogy hova/merre menjek 

tovább. Javasolta a Széll Kálmán Térnél lévő török éttermet, ami ugyanaz az 

étterem lánc (Diyar étterem)  

Így a következő „elfogott“ török Erhon Eker lett, a néhai Moszkva téri Diyar 

étterem vezetője. 

 

-Szia, lenne rám körülbelül 10 perced egy interjúra? Az iskolámba lett 

meghirdetve egy pályázat, miszerint egy török származású személlyel kell 

beszélgetnem az életéről itt Budapesten. 

 

-Persze foglalj helyet, megkínálhatlak egy finom török teával? 

 

-Köszönöm szépen, elfogadom. Tehát. Kezdjük is a lehető legegyszerűbb 

kérdéssel: Hogy hívnak? 

 

-Erhon Eker-nek hívnak és 28 éves vagyok. 

 

-Ezzel meg is előzted a következő kérdést. Fiatal vagy nagyon, mikor jöttél 

Magyarországra? És honnan? 

 

-Isztambulból érkeztem 2010. Január 6.-án egész pontosan. 

 



-A barátod Serhot imádja Isztambult. Most tőle jövök és hosszasan kifejtette, 

hogy mennyire szeretett volna ott élni. 

 

-Igen ő a megszállottja Isztambulnak, de én nem bírtam azt a túlzott tömeget, 

Isztambulba rengeteg ember él, és hidd el nekem, nem oszlik el. 

 

-Teljesen megértelek, nagyon kevesen szeretik az ilyen nagy nyüzsgő 

városokat. És hogy-hogy Magyarország? A családból csak te jöttél ide?  

 

-Meghódítom Magyarországot, mint az őseim.. 

 

-Készíts fel. Ezt a viccet mindenki elfogja sütni? 

 

-Valószínüleg. De semmi sértő dolog nincs mögötte. Szóval válaszolva a 

kérdésedre. Nem én jöttem először hanem apukám, majd a testvéreim. 

Szögezzük le hogy összesen 12 testvérem van. Ebből 5 testvérem jött el 

apukámmal Magyarországra plusz ugye én. Apukám 1 évet volt itt, majd 

visszament két testvéremmel, mert hiányzott nekik Törökország. Így 

maradtunk itt négyen testvérek. 

 

-Te jó ég mekkora család. Ez nagyon durva milyen sokan vagytok. 

Elképzelem azt a káoszt a családi ebédnél. 

 

-Hát igen vagyunk páran. Neked vannak testvéreid? 

 

-Hát édes testvérem nincsen, mert a szüleim elváltak, de van két féltestvérem 

és nemsokára érkezik a harmadik. Remélem azért nem lesz a háromból 12 

És hol tanultál meg ilyen jól magyarul? Alig van valami akcentusod. Jártál 

valamilyen nyelviskolába? 

 

-Nem, sajnos nyelviskolára nem volt pénzem, ezért kénytelen voltam 

megtanulni magyarul magamtól, és hidd el szörnyen nehéz a ti nyelvetek. 

Igazából úgy tanultam meg, hogy lett egy magyar barátnőm, és ő is 

tanítgatott, meg hallgattam ahogy az emberek magyarul beszélnek. Mivel 

hozzám is magyarul beszéltek ezért muszáj volt megtanulnom. 

 

-Ez annyira fantasztikus, szerintem így lehet a legjobban elsajátítani egy 

idegen nyelvet. Én abszolút ennek a híve vagyok. Aki megteheti, menjen 

külföldre akár 0 nyelvtudással. A szükség nagy úr. Én most spanyolul tanulok, 

rám is rám férne egy jó kis spanyol környezet. 

 

-Akkor irány Spanyolország. De készülj fel nehéz lesz. Én nagyon sokat 

szenvedtem a magyarral.  

 



-Azt elhiszem. Az egyszer biztos, hogy nem egy egyszerű nyelv a miénk.  

Szóval vissza a kérdésekre. Szeretsz itt élni, vagy azért a szíved visszahúz 

Törökországba? 

 

-Én szeretek itt élni, nagyon szép város Budapest. Úgy gondolom hogy így 

könnyebb, mert nem vagyok egyedül. Velem van a 3 testvérem és van egy 

magyar barátnőm. Ha egyedül lennék, lehet hogy visszamennék. De így jó 

nekem itt. 

 

-Isztambulba is vendéglátósként dolgoztál? 

 

-Nem ott egy benzinkúton dolgoztam, amit annyira nem szerettem, de jobb 

volt a semminél. Most ezt az éttermet a testvéreimmel együtt vezetjük. 

Igazából, ahogy mondani szokás „szerencsét próbálni“ jöttünk ide, de azért ott 

se volt rossz dolgunk. 

 

-Értem. Arra a kérdésre még nem válaszoltál, hogy miért pont Magyarország? 

 

-Apukámnak volt/van egy gyerekkori barátja, aki Magyarországon született és 

itt is él, ő mindig mesélt az országról hogy milyen jó hely, és hogy Budapest 

milyen szép. Sokat látogatták egymást és apukámnak megtetszett, és persze 

egyértelmű, hogy ahol az üzlet, ott vagyok én is. 

 

-Ez teljesen egyértelmű. Ti törökök nagyon tudjátok hogyan is működik a 

business life ezt már megfigyeltem. Főleg amikor Törökországban jártam a 

zsúfolt piacokon. Elképesztő az eladói készség stb. 

Na szóval. Te fiatal vagy ezért tőled meg is kérdezem: Mit gondolsz az itteni 

szórakozóhelyekről? Szívesen mész el bulizni hétvégén? 

 

-Szeretem őket igen, de amikor 4 éve ide jöttem akkor valamiért sokkal jobb 

volt. Például előző hétvégén elmentem bulizni és a barátom kinézett magának 

egy csinos lányt, gondoltam segítek neki és oda hívom beszélgetni, kiderült a 

hogy a kislány 14 éves. Egy szórakozóhelyen. Ezt hogy engedhetik meg? 

Nem is értettem. 

 

-Igen, ez elég gyakran előfordul sajnos. Nagyon kevés helyen nézik meg hogy 

ki hány éves, a lényeg hogy pénzt költsenek és fogyasszanak. A másik pedig 

az, hogy első ránézésre ezek a lányok nem 14 évesnek néznek ki. Na 

mindegy. 

Mit gondolsz, itt fogsz majd családot alapítani? 

 

-Én nem vagyok egy röghöz kötött típus, úgy vagyok vele, hogy ahol 

szerelmes leszek (legyen az Törökország, Magyarország, Amerika teljesen 

mindegy) ott alapítok családot. Ez nálam így működik. 



 

-Igen ezt én is hasonlóan gondolom, de nemtudom hogy én tudnék e ebben 

ennyire laza lenni. 

 

-Hát igen ez típus kérdése. 

 

-Ezt tőled is meg kell kérdeznem. Ért téged esetleg valami féle kirekesztés 

esetleg fajgyűlölet itt Budapesten? Nálunk ez sajnos elég gyakori, ezért 

kérdezem. 

 

-A 4 év alatt, amióta itt élek, egyszer fordult elő egy szórakozóhelyen hogy 

belém kötöttek páran. Szerencsére nem egyedül voltam, hanem a szintén 

török barátaimmal, így nem lett belőle semmi gond. De nyilván ezt nem felejti 

el az ember. 

  

-Ez így van. Akivel ez egyszer megesik akár a saját országában akár 

külföldön, az ember általában nem felejti el. Velem is történt már, hogy az 

osztáyltársaimmal mentünk zsinagógába, és a fiúk 3 utcával a zsinagóga előtt 

feltették a kipát, és egy kisebb társaság belénk kötött és megdobáltak minket. 

 

-Ez szörnyű. Ezt tényleg senkinek se kívánom. 

 

-Én se. Már csak egy kérdésem lenne. Serhot a barátod azt mondta, hogy 

rengeteg török él itt Magyarországon. Ez szerinted miért van? 

 

-Általában ha valaki ide jön, vagy egyáltalán elhagyja Törökországot, az vagy 

a katonaság miatt van, mert ugye nem akarnak katonák lenni, vagy azért mert 

ott nem tudnak olyan jól megélni mint itt. 

 

-Ez érdekes, mert gondolom tudod hogy a magyar fiatalok körülbelül 80%-a 

érettségi után külföldön keres egyetemet illetve munkalehetőséget. Ti jöttök, 

mi megyünk.  

 

-A történelem ismétli önmagát, nem igaz? 

 

-Ezek a viccek...Hát akkor az interjú végére értünk. Nagyon szépen 

köszönöm a teát, és hogy segítettél nekem. 

 

-Nagyon szívesen. 

 

-Egy közös képet még megengedsz? 

 

-Hát persze. 

 



 
 
 
 

 
 
(Köszönöm a figyelmet) 
Balogh Dóra 



Mazal osztályos tanuló 


