
A magyarországi törökök élete egy anyaországbeli 

török látogató szemével 

 

Nemrégiben tértem vissza a távoli Magyarországból a Boszporusz partjára. 

Egy hétig vendégeskedtem unokatestvéremnél, Ahmednél és a családjánál, 

akik a Duna folyó partján fekvő Budán élnek. Megismerkedtem az ottani 

élettel, ami meglepetésemre nem is annyira különbözik a miénktől. Erről a 

kalandos útról számolok be tudósításomban. 

 

A legfeltűnőbb különbség, amit elsőként vettem észre, nem is az életmódban, hanem az 

éghajlatban rejlik. Magyarországon ugyanis sokkal hidegebbek a telek, mint nálunk, és ez 

bizonyosan megnehezíti az ott élő, meleghez szokott törökök életét. Ezenfelül – hiába 

szeretem mindenekfelett a hazámat – azt nem tagadhatom, hogy a magyar táj is van olyan 

szép, mint a miénk. Szép, virágos mezők, igényesen művelt szántóföldek, erdős dombok és 

mézédes szőlőt termő vidékek kísérték utamat. A napkelték és naplementék pedig tényleg 

lélegzetelállítóak!  

Amint megérkeztem Budára, a zsúfolt utcákon a török és a magyar kultúra keveréke tárult 

lém. Egy igazán szép épület mellett találkoztunk Ahmeddel, ami – mint utólag kiderült – egy 

fürdő volt. Ahmed számomra fölöttébb szokatlan módon nemcsak hagyományos török ruhát 

viselt, hanem magyart is. Volt rajta egy szűk, rövid, kék színű nadrág, amit idehaza még 

senkin nem láttam, és egy otthonról jól ismert rövid, piros dolmány, ezenkívül janicsársisakot 

viselt még.  

Az utcán sétálva felfigyeltem arra, hogy a helybéli emberek magyarul beszéltek ugyan, de 

hallottam olyan szavakat, amiket én is értettem, mint például alma, sapka, anya és balta. 

Nagyon érdekesnek tartom, hogy ilyen sok közös szavunk van a hitetlen magyarokkal!  

Egy pár perces séta után megérkeztünk Ahmed házához, ami egy külön, törököknek 

kialakított városrészben volt. Ott fogadott a családja: felesége, Elif és három gyereke, 



Khadim, Bali és Defne. Anya és lánya fehér inget, rövid ujjú kaftánt és természetesen fátylat 

viselt, épp úgy, ahogy itthon megszoktuk. Khadimon egy hagyományos imám öltözet volt, 

míg Bali, a fiatalabb fiú fehér kaftánt, piros selyemövet és egy nálunk hétköznapinak 

mondható nadrágot hordott.  

Az épület egy régi városi ház volt, amit Ahmedék átalakítottak, így az alsó szintjén 

deszkával takarták el az ablakokat a kíváncsi járókelők szeme elől. Belül a nagyobb szobákat 

falakkal kisebbekre osztották, hogy a család női és férfi tagjai elkülönüljenek egymástól. 

Bútorból nem sok volt, textíliából annál több. A ruhaneműket ugyanúgy ládákban tárolták, 

mint idehaza. A konyhában pedig egyszerű agyag- és fémedényekben főztek.  

Miután üdvözöltük egymást és körbevezettek a házban, leültünk vacsorázni. Elif valódi 

mennyei lakomát készített: roston sütött bárányhúst zöldségekkel, amit gyümölcsös sörbettel 

fogyasztottunk el. A nők ezután a konyhába vonultak, hogy eltakarítsák a vacsora maradékait, 

hisz nekik a háztartás vezetésén kívül sokkal több dolguk nincs is, hasonlóan az itthoni 

helyzethez. Miután a kisebb gyerekek és Elif lefeküdtek aludni, én Ahmeddel és Khadimmal 

beszélgettem éjszakába nyúlóan.  

Másnap a család a megszokott dolgát végezte: Bali mektebbe ment, Khadim a mecset 

ügyeit intézni indult, Ahmedet az egyik janicsár aga hívatta magához, Elif és Defne pedig 

otthon maradtak. Én Balit kísértem el az aznapi útjára.  

Tulajdonképpen Budán is ugyanúgy néz ki az igazhitűek oktatása, mint 

Konstantinápolyban, vagyis írni, számolni és a hittel kapcsolatos fontos tudnivalókat tanulják. 

Aznap Baliék épp egy imádságot tanultak, ami könnyen ment neki, hiszen a bátyja imám, 

ezért sok imát ismer és szívesen segít az öccsének.  

A következő nap péntek volt, Khadim prédikációt tartott a mecsetben, én pedig vele 

tartottam és meghallgattam a beszédét. (Tehetséges fiú, még sokra viheti!) Kifelé menet 

észrevettem, hogy a dzsámi egyik eldugott sarkában munkások vakolták a falat. A még 

bevakolatlan falon emberi alakokat fedeztem fel. Ez meglepett, mivel a mi vallásunkban ez 

köztudottan tilos. De aztán eszembe jutott, hogy ez a keresztényeknél megszokott dolog.  

Szombaton Ahmeddel tartottam, akit elküldtek a nemrégiben elkészült Gül Baba türbébe 

ügyet intézni. Amíg vártam rá, az épület csodáit fedeztem fel. Remélem, hogy egyszer a 

családomnak is megmutathatom ezt a gyönyörű építményt.  



Az ezt követő napok ugyanúgy teltek, mint ahogy az itthoni átlagos napok szoktak. Ebből 

is látszik, hogy az ott élő törökök mindennapjaira nincs különösebb hatással az, hogy nem 

Törökországban, hanem Magyarországon laknak. Ezt természetesen a keményen dolgozó 

helyi hivatalnokoknak és az erőskezű, bölcs szultánnak köszönhetik.  

A legnagyobb meglepetés ottlétem során akkor ért, amikor Defne mézessüteményt és 

kávét szolgált fel nekünk. Én arra számítottam, hogy ide efféle luxuscikkek nem jutnak el, 

ezért őszintén meglepődtem, amikor megcsapott az illatuk. Ezután azt is megtudtam 

Ahmedtől, hogy nemcsak a kávé, de a dohány is átkerült erre a területre, aminek kifejezetten 

örültem, hiszen ezeknek köszönhetően Magyarország egyre közelebb kerül a civilizált léthez.  

Összességében minden várakozásomat felülmúló utazás volt ez számomra. Úgy 

gondoltam, hogy a Magyarországon élő törököknek az életszínvonala nem olyan magas, mint 

az Oszmán Birodalomban lakókénak. Viszont ebben a pár napban megbizonyosodtam róla, 

hogy az ottaniak élete alig különbözik a Konstantinijében élőkétől. 

 

 

Barnóth Lilla rajza 
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