
Törököt fogtam! 

 

A villamosról leszállva csak pár lépést kell tenni a Jászai Mari téren, hogy meglássuk a fényesen 

villogó „Antalya Kebab” feliratot. Messze érezni lehet a frissensült hús és a fűszerek illatát, ami 

odavonzza az éhes embert. Felkeltette figyelmemet a jó elhelyezkedésű étterem, így közvetetten 

kaptam egy telefonszámot, amit később fel is hívtam és lehetőségem nyílt elkészíteni ezt az interjút. 

Így hát volt szerencsém részletesen kikérdezni az étterem fejét, Ates Adyl-t, aki bátran és nyitottan 

fogadta minden kérdésemet.  

 

Garai Panni: Mióta tartózkodsz Magyarországon? 

Ates Adyl: 2002-ben jöttem ide a feleségemmel és a fiával együtt, de velünk lakik a kistestvérem, aki 

28 éves. Hát hozzád képes már nagy, de az ilyen idős emberekhez, mint én, fiatalnak számít.  

GP: A magyar nyelvet mióta beszéled? Könnyű volt megtanulni?  

AA: Majdnem az óta beszélek, mióta itt vagyok. Legalábbis mindig is próbálkoztam, de olyan 3-4 

hónappal az ideérkezésünk után jöttem bele igazán. Nagyon nehéz volt, de, ha az ember minden nap 

hallja akár az utcai beszédet, megszokja, és is így voltam vele. A munkámat is magyarul végzem, így 

muszáj volt azonnal áttérni erre a nyelvre.  

GP: Korábban is éttermek vezetésével vagy vendéglátással foglalkoztál? 

AA: Nem, én ezt itt kezdtem. Testvérem foglalkozott éttermekkel még odakint, de én itt, 

Magyarországon kezdtem. Amikor ideérkeztem, először Békéscsabán ruha textilekkel foglalkoztam, 

ott tanultam meg beszélni, majd a barátaim segítségével felköltöztem ide, Budapestre. Az itteni 

barátaim szőnyegekkel foglalkoztak, úgyhogy Pesten is eleinte az anyagokkal foglalatoskodtam, főleg 

lakástextilekkel. Az étterem vezetésének ötlete 2008-ban jött és 2009 óta üzemeltetjük ezt a helyet.  

GP: Miért pont Magyarország? Miért pont Budapest? 

AA: Hát őszinte leszek, eleinte Németországba szerettem volna menni, de az egyik barátom, aki ide, 

Budapestre jött, azt tanácsolta, hogy inkább jöjjek ide. Eleinte nehéz volt, ugyebár nem értettem, 

amit mondanak, de hát átvándorolni egy másik országba már csak ilyen! Idő közben meglátogattam 

Németországot is, mert nem hagyott nyugodni a gondolat, hogy ott éljek, de később örültem, hogy 

nem ott telepedtem le, mert itt nagyon jól érzem magam, az emberek kedvesek, itt jobban megy a 

vállalkozás, mint az ottani barátaimnak.  

GP: Miért pont ez azt az utcát választottad az étterem helyéül? 

AA: Amikor szőnyegesként idekerültem, egy kedves barátomnak itt volt a boltja, a tulajtól vette az 

egyik részét ennek az épületnek, amit most látsz. Annyira jóban lettünk, hogy elhatároztuk, társak 

leszünk, és rá egy fél évvel azok is lettünk. Béreljük a helyiség másik részét is, azt egybenyitottuk az 

előző kicsi bolttal és így néz ki, mint most. Valamint, ha megnézed nagyon jó az elhelyezkedés, hiszen 

a fő út mellett, kivilágítva nagyon könnyű észrevenni minket, az utca a finom illatokat is hordja 

magával. 

GP: Tudod véletlenül, hogy miként szolgált ez a hely azelőtt, mielőtt idejöttetek volna 

üzlethelységet nyitni?  

AA: Azelőtt tudtommal Fornettis volt itt, régebben órás, az előtt pedig egy cipész dolgozott ezen a 



helyen. De a barátomtól azt is hallottam, hogy sokkal régebben itt szintén egy Török étterem volt! 

Szóval itt 1997 körül is ilyen jellegű étterem volt.  

GP: És csak így nyíltan; hogy megy az üzlet? 

AA: Nem panaszkodom! Mióta itt vagyok, sokkal többet keresek, mint a textiliparban. Van egy 

megszokott vendégkörünk, naponta járnak ide és meg vannak elégedve a teljesítményünkkel. 

Lehetne jobbat csinálni, de ez most nekünk így pont jó. Nincs panasz. 

GP: Az idejáró törzsvendégek milyen emberekből állnak? 

AA: A többség magyar, de rengeteg török szintén itt élő ember látogat ide nap, mint nap. Szerintem a 

környező török éttermek közül mi vagyunk a legsikeresebbek. Elárulom neked, hogy a világon a 

legjobb vendég a magyar vendég. Vele egyszerű bánni, mert tudja, hogy mit kér, határozott és nem 

elégedetlenkedik, étkezés után kiviszi a tálcát. A török vendégek bonyolultabbak, mert rengeteget 

kérdezgetnek, nem lehet eleget tenni nekik, több szempontból is nehéz velük. Sok a turista is, de mi 

mindenkit szívesen látunk! 

GP: Sok külföldi mondja, hogy a magyar nép negatív, szomorú és soha senki nem mosolyog az 

utcákon. Te is így gondolod? 

AA: Szerintem minden ember más, lehet boldog és szomorú, de mindenképpen úgy gondolom, hogy 

az emberek szomorúságához köthető a gazdasági válság is, ami most a fejünk fölött van. Sok ember 

nehéz helyzetbe került, házakat, autókat vesztettek el, de szerintem a magyar emberek átlagban 

nagyon vidámak! Elfogadóak, hál’ istennek nincs velem semmi bajuk, így nagyon örülök. Igen. Amikor 

a nyáron Németországban voltam, nagyon örültem, ha meghallottam magyarokat beszélni, mert jó 

velük barátkozni, nagyon közvetlenek. Rengeteg magyar barátom van itt, mint vállalkozó, de, ha 

külföldön járok Európán belül, látom, hogy az emberek lenéznek, főleg a gazdagok. Nem szeretik se a 

magyarokat, sem az arabokat, csak a saját népüket fogadják el.  

GP: Mikor vannak az étteremben a legjobb időszakok/szezonok? 

AA: Nálunk mindig sok a vendég, aminek nagyon örülünk, de főleg tavasszal Márciustól Júniusig tart a 

nagy forgalom. Júniusban egy kicsit elapad, de hát ez érthető, mivel ilyenkor mindenki nyaral, 

utazgat. De elégedettek vagyunk. 

GP: Az étteremben hányan és kik dolgoznak? 

AA: Van, hogy tízen vagyunk, van, amikor akár tizenöten. Ez igazán változó. Van egy pár dolgozó, aki 

évek óta van itt, van, aki csak egy pár hónapra jön. Most éppen tizenketten vagyunk. Legfőképpen 

magyarok dolgoznak nálunk, mint konyhai kisegítők, pincérek, de a szakácsok törökök.  

GP: Milyen szabályok vonatkoznak a török ételek elkészítésére? Mit jelent a „Halal” elkészítési 

módszer? 

AA: Nos, a halal-nak két fő szempontja van, az egyik és legfontosabb az az, hogy nem fogyaszthatunk 

disznóhúst és minden disznó eredetűt, akár a zsír. A muzulmánoknál ez tiltott. A második az, hogy, ha 

állatot vágnak a muzulmánok, elmondanak egy kis imát, ami mutatja, hogy Isten nevében teszik az 

állatölést. Az állat levágójának mindenképpen muzulmán vallásúnak kell lennie, és a vágáskor el kell 

mondania a Basmallát, „Bismillah ir-Rahman ir-Rahim”, vagyis “Isten nevében”. Nos mi a húsainkat 

egy arab hentestől vesszük, így lehet kapni kóser ételt. A gyroshoz használt csirke gépi vágású, mert 

rengeteget kell belőle vennünk. Akármelyik étterembe mész, akármelyik országba, a csirke mindenhol 

gépi vágású lesz a mennyiség miatt. Én is az itteni saját ételeinket eszem, mert tudom, hogy minden a 



megszokott módon van elkészítve és nincs egy disznó ételünk sem. Majdnem minden nap gyrost eszem, 

de nagyon szeretem a töltött padlizsánt is, és a sült bárányunkat, azt nagyon tudom ajánlani, mert 

kemencés és nagyon ízletes. Levesekből a lencse és a csirkehús leves a legnépszerűbb. Az iskender kebab 

az, amit a borjú vörös húsából csinálnak, azt is nagyon sokan szeretik.  

GP: Enyhítitek a török tradicionális ízeket a magyar ízlés szerint? 

AA: Rengeteg eredeti fűszert használunk, de mivel sokan nem szeretik a csípős ételeket, ezért igen, a 

török gasztro élményekhez képest sokkal lágyabb ízeink vannak. Ha valaki csípősen szeretné az ételt, 

teszünk a tányérra neki erős paprikát. A fűszereket amúgy a török nagykerből vesszük, ott vannak 

otthonról importált finomságok.  

GP: Ha a segítségeddel sikerül kijutnom Isztambulba, a ti ételeitekhez hasonlóakkal találkozhatok 

odakint?  

AA: Igen, nagyon hasonlóak az ételek, ahogy említettem, biztos fogsz enni fasírtokat, több fajta gyrost, 

moussaka-t is, ami padlizsános, krumplis és darált húsos kocka.  

GP: Szerinted milyen Isztambul?  

AA: Nagyon szeretem azt a helyet, óriási! Ugyebár a főváros Ankara, ott van a miniszterelnök, az a 

politikai és gazdasági központ, de Isztambul nagyobb és híresebb, mert ott lehet szórakozni, több a 

lehetőség, ott a tenger, sokkal modernebb, gazdaságilag gyorsan fejlődik. Ott gazdagok és szegények 

egymás mellett élnek, így sajnos ott is van egy alap konfliktus.    

GP: És milyen emberekkel fogok találkozni? Szerinted milyenek a török emberek? 

AA: A törökök nagyon barátságosak, és vendégszeretők. Én falun születtem, ahol nem volt ugyebár Hotel 

régebben, de, ha valaki meglátott egy külföldi, vagy a falu számára ismeretlen vándort, vagy utazót, 

azonnal megvendégelték és befogadták éjszakára. Mi is sok ilyet csináltunk a családommal. Megkínáltuk 

az arra járó fedél nélküli utazókat étellel, itallal és szállással. Nem kér pénzt ilyenkor senki, mert ezt mind 

csak kedvességből nyújtjuk. Ez a kultúra része. Biztos fogsz az országon belül találkozni görögökkel is. A 

törökök és a görögök közt van egy kis konfliktus, mindig is volt politikai gond, de nem szeretném 

megkülönböztetni a két népet, inkább nem választom szét, ha beszélek róluk. Tehát a törökök nagyon 

kedvesek. Abban talán különböznek a magyaroktól, hogy a vallás sokkal erősebb. Sajnos. Szerintem sokkal 

békésebbek lennének az emberek, ha nem lennének vallási fanatikusok, hiszen ez által agresszívabbak és 

kirekesztőbbek más csoportokkal szemben. Az Istenszerető ember nem ilyen problémás, hiszen otthon 

vagy a templomban-csendben hívő, nem bánt senkit, ha esetleg eltér a véleményük. Én Istenszerető 

vagyok, az embereket is szeretem, hiszen nem hiába lettünk ennyien teremtve, szeretnünk kell a másikat. 

Az első lépés az emberiség volt, csak utána, az ő szüleményük volt a vallás. Ha az ember nem tud 

emberként viselkedni, hiába van a vallás, ami összeköt és csoportot alakít. A fanatikusok ilyenek, 

bármilyen vallásról van szó, mindenhol ott vannak, még a legbékésebb irányzatok között is, mint a 

buddhizmus, mindenhol vannak olyan hívők, akik maguk körül lenézik a többieket. Mindenesetre nagyon 

szeretik a magyarokat! Olyan közeliek egymáshoz, rengeteg magyar van kint a bazárokban, szoktam 

találkozni többekkel. 

GP: Milyen odakint egy család? 

AA: A török ember legfontosabb erénye a család. Mindenképp. Nagyon érdekes, hogy itt Magyarországon 

a gyerek 18 éves korától független, addig ugyan hallgat a szülőkre, de utána a saját lábára állva megy 

tovább. A törökök mások. Ott a gyermek 30 éves korában is meghallgatja az apját, szót fogad és örül a 

tanácsoknak. A családi kapcsolat nagyon erős, ha valaki bajba kerül a tág rokoni körben, a család együttes 

erővel segít azon. Ilyet itt nem szoktam látni sajnálatos módon. Nagyon nagy családok vannak kint, a vallás 



miatt minimum hat gyerek tartozik egy szülőhöz. Én például a második vagyok egy 12 gyerekes családból. 

Sok anyuka mondja odakint, hogy, ha csak 1-2 csemetéje van, olyan, mintha nem is lenne egy sem. Itt 

Magyarországon pont elég 1-2.  

GP: Te szoktál imádkozni? 

AA: Igen, igen szoktam. Régen más volt a világnézetem, mint most, sokat változtam mióta idejöttem. 

Tudod, nem az a fontos, hogy mennyit imádkozik az ember, hanem, hogy milyen a szíve, milyenek a 

gondolatai. Ha a vallásimádó napi százszor imádkozik, de rossz nézetei vannak és magában gyűlölködik, 

rossz szíve van, szerintem nem ér semmit. Isten úgy teremtett minket, hogy legyen szívünk. Nekem 

teljesen mindegy, hogy egy ember ateista, keresztény, muzulmán, zsidó, én szeretem őket, mert az 

elfogadás nagyon fontos. Nem az imáktól lesz jó ember az ember. Én jót akarok mindenkinek. Ha 

visszamegyünk az időben, a legelejére, ott sem voltak vallások, az ősemberek egymás mellett éltek 

békében, senkit nem érdekelt, hogy a másik milyen vallási elveket vall, ki előtt hajol meg, az volt a fontos, 

hogy mit gondol, mint ember, mit termel, milyen szerepet játszik a társadalomban. Engem nem érdekel, 

hogy ki muzulmán és ki nem. Szeretem őket, de köztük is vannak harcos lelkűek, akik erőszakosak.  

GP: Sok embert ismertél meg itt tartózkodásod alatt? 

AA: Igen, rengeteget! Nyitott is vagyok az új személyiségekre. Naponta több száz ember fordul meg itt 

nálunk, mindig közvetlen vagyok a vendégekkel, sokat beszélgetek velük, nagyon szerencsésnek érzem 

magam itt. Egyszerű volt beilleszkednie a családomnak. Nagyon elfogadó Magyarország a nyugati 

országokhoz képest, szeretek itt élni. Nagyon örülök annak is, hogy téged megismerhettelek, nagyon 

kedves és határozott lány vagy, remélem sikerül kijutnod, szerintem mindent megtettünk az ügy 

érdekében! Köszönöm szépen az interjút, amikor csak kellek, itt megtalálsz! 

GP:  Én köszönöm szépen, hogy fogadtál és minden kérdésemre választ kaphattam! Nagyon örülök, 

hogy megismerhettem egy ilyen segítőkész, kedves embert a személyedben! 

Fotók 

   

                  



 

 

 

 


