Miklósy Ákos vagyok, harmadéves földtudományi Bsc-és hallgató, tavaly 2 szemesztert töltöttem
Törökországban, erről az élményről írnék pár sort.
Még az előző képzésem alatt hallottam az Erasmus programról, abban az időben még nem érdekelt a
téma, majd később, a második diplomám megszerzése előtt úgy döntöttem, hogy kipróbálom én is.
Gondolkodtam, merre lenne a legjobb, szem előtt tartva az alábbi szempontokat: szakmailag vigyen
előre, lehetőleg ne csúsztasson félévet, természeti csodákban bővelkedjen, olcsó legyen, és legyen
különböző az eddigi utazásaimtól, melyek inkább nyugat felé irányultak. Ezen szűrőknek leginkább
Törökország felelt meg, geológus szemmel, és strandok szempontjából is igen kedvezők itt a viszonyok.
Az elmúlt 4 évben elég sok helyen megfordultam, hosszabb, 3-9 hónapos időtartamokkal (Amerika,
Madeira-Portugália, Ciprus), volt viszonyítási alapom Magyarországról kívülről is. Mivel 2 félévre
mentem, bőséggel jutott idő utazni is, bár merőben más volt a 2 félév, holott a helyszín nem változott.
A tavaszi és az őszi szemeszter közti különbség nagyjából az volt, hogy sokkal jobb társaságom volt a
másodikban, elsőben meg sokkal tovább volt szép idő  . Mind a két félév máshogy vált a hasznomra,
bár a második után tény hogy alig akartam hazajönni. Még kiutazása előtt biztos hallott mindenki az
Erasmus előnyeiről: idegen kultúrák megismerése, hasznos tulajdonságaink felfedezése/ meglévők
gyakorlása, helyzetfelismerés javulása, szakmai angol(!) javulása… ezek közhelyesen hangzanak, de
valóságtartalmuk jelentős.
Következőkben szólnék pár szót magáról az országról, és leginkább a különbségekről, a nyugati és keleti
világ tükrében. Először is ide kell kiváltsunk vízumot  ezt még kiutazás előtti max. 2 hétben érdemes
leszervezni, nagykövetségen megmondják mi kell, acceptance letter, azaz hogy fogad a kinti egyetem,
5x5-ös igazolványkép, 60 euro, kinti szállásról vagy szállásfoglalásról (érkezés napján pl.) valami papír,
repjegy, kintlétre a biztosítás igazolása. Én pont buktam egy repjegyet a felületes ügyintézésem miatt,
érdemes komolyan venni.
Árak, termékek: Kaja nagyon olcsó, pláne a bazárokban, ami nagyon népszerű és minőségi--csirkemell
1000 ft, 30 tojás 600 ft, kiló mandarin, alma, narancs, grapefruit 50-80 ft között, kenyér 60 ft,
lényegesen olcsóbb Magyarországnál, ezek konyai árak, a turistásabb vidéken ez drágulhat (Isztanbul
pl. jóval drágább, bár itt is lehet kapni azért 300 ftért dürümöt . Tömegközlekedés színvonalas és
olcsó. 6-7 órás utazás busszal kb. 3000 ft, Isztanbul Konya gyorsvasút 4800 ft.
Biztonság: kiváló, gondom nem volt ilyen jellegű a 9 hónap alatt, pedig nagyvárosban laktam, tele volt
menekültekkel. Nyilván okosan kell mozogni, de hát nyugaton is, sőt. Hosszú szőke hajammal, kék
szememmel sose ért atrocitás, pedig ordít rólam, hogy nem török vagyok, és hogy muszlim se.
Török emberekről általában (szubjektív véleményem). Régebbi gyökerei vannak a velük való
barátságomnak, együtt dolgoztam Amerikában kb. 15 törökkel, már ott nagyon összepajtáskodtunk.
Általában jó kedélyű, érzelmesebb, temperamentumosabb nép, erős nacionalizmussal, kicsit
vallásosabb, természetesebb, ugyanakkor kevésbé komplex, mint a magyar. Nagyon jó vendégvárók,
megadják, de el is várják a tiszteletet. Figyelnek egymásra! Erősek a regionális különbségek, pl. ahol
voltam (Konya) az ultrakonzervatív hely volt, nők fele csadorban, lányok 30-40%-ka, de ilyen arányt pl.
el se lehetne képzelni Izmirben, Isztanbulban, Antalyaban, azok kifejezetten nyugatias, liberális helyek,
liberális emberekkel, féktelen partikkal. A török nők gyönyörűek, félénkebbek, titokzatosak,
nőiesebbek, konzervatívabbak, tradicionálisabbak, ilyen hogy verekedés, káromkodás ocsmány
beszéd náluk kizárt :D A török férfiak férfiasabbak az európai átlagtól, nagyon önérzetesek,
érdeklődőek, de konzervatívabbak is a nyugatiaknál, iszonyat sokat cigiznek, és sokat énekelnek.

A magyarokat rendkívül szeretik, testvérnépnek tekintenek minket, és mivel álmuk a nagybirodalom
újra, ránk úgy tekintenek, mint legnyugatibb testvéreikre, hisz szerintük kész tény hogy Attila/náluk
Atilla közös ősünk, ősapánk. Egyik professzorom részletesen ismertette velem ezt, és van bizony benne
valami, nagyon sok török vonást látok itthon is. Nagy nemzeti hősük Mustafa Kemal Atatürk, vagy
egyszerűen csak Atatürk, aki modernizálta az országot, és szekularizálta a vallást az államtól, és latin
ábécét vezette be az arab helyett. Ez is jelzi, hogy nem egy vallásfanatikus ország ez, török öngyilkos
merénylő nem létezik.
Természet: Hatalmas ország, megannyi csodával, én a következő helyeken voltam sátorral, ami itt
teljességgel elfogadott, cseppet sem ciki:
Kas—Atnalya—Alanya—Mersin környéke, török riviéra. Gyönyörű, novemberben is 22+os vízben
úszkáltam, turisták már alig, de még simán nyár van ilyenkor is, hatalmas, gyönyörű hegyek a strandok,
elhagyott partok közelében, ide még visszamegyek, csak ajánlani tudom.
Pamukkale—világ legimpozánsabb édesvízi mészkő-mésztufagát-karsztrendszere, hatalmas fehér
természetes medencékkel, hévforrásokkal (35-40 fok kb., lehet fürdeni bármikor), háttérben 2-3 ezres
csúcsokkal, és egy óriási romvárossal, gyönyörű hely, egyszóval all in 1. Nagyon ajánlatos.
Kappadókia—hatalmas kiterjedésű, vulkanikus kőzetből álló táj, sajátos toronyszerű, mesebeli
formákkal. Az erózió hatására különböző természetes sziklatornyok alakultak ki, melyek mivel puha
vulkáni tufáról van szó, könnyen alakíthatóak, és az emberiség már évezredek óta (pl. ókeresztények
is) formálják, lakját, alakítják a tájat. Egyszerre találkozik a kultúra és a természet csodája ezen a
területen, ókeresztény sziklatemplomok, és föld alatti titkos városok világa ez, amit hajnali kezdéssel a
tehetősebbek hőlégballonokról is megcsodálhat.
Sok hely kimaradt, Fekete-tenger, Ararát hegy, Égei partvidék, legközelebb majd 
Városok
Nem vagyok egy nagy városnéző, romvárosokat ugyanakkor szeretem, abból sokat is megnéztem,
Törökország történelmi helyek területén kiemelkedő jelentőségű, sok a római kori, és a sokkal idősebb
(8000-9000 éves) romváros is. Aki ezek után érdeklődik nem fog csalódni. Többi városaik igen
változatosak, nagy regionális kontrasztokkal, jellegzetes keleti feelinggel, nagy ország, sok a millió
fölötti város.
Isztanbul, gyönyörű, hatalmas, diverz
Konya-itt éltem, rendkívül konzervatív, tiszta, olcsó, nyugis
Antalya-Igazi gyöngy, nyitott, liberális, konstans jó idő
Többi nagyvároson inkább csak átutaztam.
Végén felsorolnám számomra a hátrányait, előnyeit, és hogy kinek javasolnám, kinek kevésbé.
Előnyök: Olcsó, szép, barátságos kedves, hatalmas kulturális öröksége van

Hátrányok: kevésbé organizált, kicsit korruptabb, konzervatívabb, nacionalista, számomra túl vallásos,
kontrollált, kevés helyen beszélik az angolt, kivéve turisztikai központokban, és valószínű, hogy ezek a
negatívumok Konyaban érezhetőek csak.
Javaslom mindenkinek, aki egy bevállalósabb kalandot akar, mindenkinek, aki nem szeretne mellette
dolgozni, ugyanis ki lehet jönni az Erasmusos pénzből. Akit érdekel a keleti kultúra, de biztonságot is
szeretne. Nem javaslom annak, aki széjjel akarja magát partyzni, és csak azt, arra kishazánk bizony
kiválóbb környezet, bár valószínű tengerparti városaikban sincs unalom+nyugalom. Érdemes
részletesen beszélni az oktatókkal, kinti koordinátorral, kari koordinátorral, aki tisztában van a kollégái
szakmai angol szintjével, nálam ez hibátlan volt a geológián, de többi karról hallottam kevésbé jó
híreket. Lányok helyében inkább párban mennék ki. Bár inkább tapasztaltabb utazóknak ajánlom, de
nagyon sok jót ki lehet hozni bárkinek belőle a megfelelő hozzáállással.

