
Egyetlen esélyünk: a dialógus

Globalizálódó világunk békéjének egyetlen esélye maradt: a 
kultúrák, vallások, politikai rendszerek, pártok és emberek párbeszéde. 
Meggyőződésünk szerint a dialógus csak két egymást tisztelő, a másikat 
meghallgatni kész, a másiktól tanulni akaró ember között jöhet létre. Az 
ilyen párbeszédnek az alapja a megértésre való törekvés, ami még nem 
egyetértés, csak készség arra, hogy a másikat megértsem és tanuljak tőle.  

A Dialógus Platform Egyesület olyan polgári mozgalom, amely 
a napjaink nemzetközi politikai légkörét sok szempontból meghatározó 
“civilizációk összecsapása” helyett a civilizációk  együttműködésének 
lehetőségében hisz, és ezért tevékenykedik különböző vallású, 
gondolkodású, pártállású emberekkel együtt egy remélt békésebb világért. 
Ezt az alapelvet egy török tudós hitszónok Fethullah Gülen így fogalmazta 
meg mindnyájunk számára érvényes tanácsként: „Légy olyan toleráns, 
hogy a szíved olyan széles legyen, mint az óceán. Járjon át a hit és az 
emberszeretet. Ne legyen zavart lélek, mely felé nem nyújtod ki a kezedet, 
és aki iránt érzéketlen maradsz.”. 

A Dialógus Platform Egyesület a civilizációk közötti tolerancia, 
párbeszéd, együttműködés, békés egymás mellett élés paradigmája 
mellett teszi le a voksot. Ehhez több felelősségre, de mindenekelőtt egymás 
előítéletektől mentes meghallgatására van szükség. Minden rendezvényét, 
oktatási és művészeti programjait ez az egy törekvés indítja. Ezért 
mindazokat barátainknak tudjuk, akik készek együtt jönni a megértés, 
a párbeszéd, a dialógus keskeny útján. Szeretnénk ezért barátainkkal 
együtt örülni annak a békességnek, amit ilyen módon tudunk csak elérni. 
Szeretnénk, ha minél többen megtudnák, hogy minden békét szerető, 
jóakaratú ember barátai vagyunk. Minden őszinte embernek baráti jobbot 
nyújtunk az ellentétektől szétszabdalt világban.

Dr. Szigeti Jenő
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Céljaink

Dialógus Platform Egyesületet 2005-ben alapították török és 
magyar értelmiségiek, tudósok, önkéntesek. Célunk, hogy emberek és 
kultúrák között dialógust elősegítsék, annak érdekében, hogy az emberek, 
nemzetek és kultúrák jobban, igaz oldalukról ismerhessék meg egymást. 
Ezért első és legfontosabb lépés a párbeszéd elindítása. A Dialógus 
Platform Egyesület feladata, hogy teret adjon ennek a párbeszédnek, 
illetve támogassa azt.

A dialógus segítségével egy egészségesebb társadalom jöhet létre, 
amely erősebb egyéneket nevel, megszünteti a másiktól, az ismeretlentől 
való öngerjesztő félelmet, megnyitja és kiterjeszti értelmünk határait, elhinti 
a bizalom és az egymásért való felelősség magjait, erősíti a társadalom 
tagjai iránti tiszteletet és mások kultúrájának, vallásának, szokásainak 
megbecsülését. Hosszú távon mindez elmozdulást jelenthet a civilizációk 
közötti dialógus paradigmájának irányába.
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A Dialógus Platform Egyesület 
egyik célja, hogy előadásokat, 
fórumokat valamint kerekasztal 
beszélgetéseket biztosítson 
különböző témákban a magyar 
társadalom számára. A témák 
széleskörűek és nagy hangsúlyt 
fektetnek más társadalmak 
és kultúrák megismerésére. 
Előadóink, mint akadémikusok, 
civil szervezetek vezetői, 
művészek, vallási vezetők, 
történészek illetve nagykövetek 
mind-mind a témák neves 
szakértői, többen közülök már 
korábban is szerepeltek nálunk.

 

Dialógus fórum témái:

 Az arab tavasz jelene  

 Függőségeink - alkohol- és 
drogfogyasztási szokások 
Magyarországon

 Az ukrán válság értelmezési 
keretei

 Ferenc pápa és a vallásközi 
párbeszéd

 Az Iszlám Állam Irakban és 
Szíriában

    1.1  Dialógus Fórumok
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 Az 1956-os 
forradalomról

 A Közel-Kelet 
geostratégiai kérdései

  Sziriai helyzet

 Válságövezetek
 
 Az Európai Unióról

 Média és társadalmi 
integráció: lassan javít, 
gyorsan rombol 

 Menekült Kvótarendszer 
az Európai Bíróságon

 Invázió Európa ellen?

 Egy európai állam 
illúziója: “az Ifjútörök 
Mozgalom”

 Mit tehetünk a békés 
társadalmi párbeszédért?

 Egy irgalmasság - három 
vallás 

 Emberkereskedelem 
Magyarországon 

 Az antirasszizmus nyomora

 A vallási közeledés
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A Dialógus Platform egyik fontos tevékenysége konferenciák szervezése mind 
hazai mind pedig külföldi előadóink számára. Néhány témánk: vallás és 
kultúra közötti pábeszéd, közös emberi értékek, nemzetközi kapcsolatok, karrier 
lehetőség a diplomációban, a diplomácia fontossága, nemzetközi és közép 
keleti válságok, társadalmi problémák. 

 
House of One – EGYSÉG HÁZA Nemzetközi Konferencia

Nemzetközi konferencia, a Berlin szívében található épületről szólt, mely a 
tudás és imádság otthonaként a judaizmus, a kereszténység és az iszlám békés 
egymás mellett élését hirdeti.

3 vallás zsidók, keresztények és muszlimok egy közös imaház felépítését 
tervezik, amely egyszerre szolgálna zsinagógaként, mecsetként és templomként. 
A három különálló egységet az épület központi részén elhelyezkedő közösségi 
terem fogja összekötni. Itt tudhatnak meg egymásról még többet és ebben a 
helyiségben találkozhatnak a három felekezet képviselői egymással, valamint 
az érdeklődőkkel.

    1.2  Konferenciák
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1964-ben Dr. Martin Luther King egy nagy „világ-épületről” beszélt, amelyben 
„mindannyiunknak együtt kell élnie.” Sajnos ez azóta sem valósult meg.
Zsidók, keresztények és muszlimok büszkén vallják hitüket és elköteleződésüket 
a béke iránt. Azonban a vallási dominanciáért folyó harc helyett együttműkö-
désre törekednek a társadalom érdekében. Ennek eredményeként valósult 
meg a House of One – az Egység Háza, amely a békés párbeszéd 
„világépületének” szimbóluma.

A közel 40 országból érkezett 
visszajelzések azt mutatják, hogy 
a terrorizmus és háború által 
fenyegetett világunkban nagyobb 
szükség van a vallásközi béke 
kézzel fogható eredményeire 
mint valaha. Magánszemélyek 
és intézmények rendkívüli 
támogatásának köszönhetően 
az Egység Háza segítségével 
megvalósulhat a vallások közötti 
együttműködés. 
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A Dialógus Platform Egyesület 2007 
óta rendezi meg hagyományos 
“Ramadáni vacsorák” elnevezésű 
programját a budapesti Szent István 
bazilika előtt, amelyen minden 
érdeklődő részt vehet.

A színes program között szerepelnek 
a napnyugta utáni közös vacsorákon 
kívül török zene, népdalok, ebru 
festés, keringő dervisek, kalligráfia és 
fotókiállítás is.
 
 
 

Ramadanról  

A Ramadán havi böjt a muszlimoknak, egy nagyon áldásos, lelki feltöltődéssel 
telített időszak. Az utóbbi évek Ramadánjai egy jelentős társadalmi eseményre 
adtak alkalmat: a kultúrák közötti dialógus elősegítésére. Nem muszlim 
országokban élő muszlimok 
megfogadják a Próféta tanácsát, 
s közeli távoli szomszédaikat 
megvendégelik...

Az iftár vacsorák ma már az 
élet minden területéről hoznak 
össze embereket, hogy egymást 
megismerjék és új barátságokat 

    1.3  Ramadáni Fesztivál és Vacsorák

6



kössenek. Különböző vallású 
emberek egymásról való hiányos 
tudása, valamint egymás félreértése 

konfliktusokat szül. Akkor születik 
vallásközti dialógus, amikor 
különböző hátterű emberek 
összejönnek, hogy beszélgetést 
kezdeményezzenek.

Ha e más és más vallású emberek megismerkednek egymással, 
rádöbbenhetnek: mennyivel több a közös vonás bennük, mint a különbség. Ez a 
tudat felébreszti a szeretetet, s a szeretet az, mely békét fog hozni világunkra. 

Micsoda Szema? (Keringő Dervisek tánca)

Az Isten iránti szeretettől áthatott, 
teljes önátadásban végzett forgás 
az ember szolgai mivoltának 
felismerését, az istenszeretethez 
és istenismerethez való eljutást, 
megértést, vagyis az Istenhez 
történő misztikus utazást 
szimbolizálja.

A szertartás része Isten neveinek 
említése is. Minden forgás, amit a 
szemazen szema közben végez, 
Istenre való emlékezés.

Lényeges még, hogy a dervisek 
nem öntudatlanul, hanem tudatosan vesznek részt a forgásban, Istenre 
hangolódva végzik azt, általa elnyerve az Ő szeretetét.
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A szema (rituális forgás) kialakulása Mevlánának, a 13. században élt szúfi 
vezetőnek (misztikus filozófusnak és költőnek) tulajdonítható, aki az isteni 
szeretet szimbólumává vált. Ugyanakkor egy Korán vershez kapcsolódik : “ 
Bármerre fordulsz is, Allah (Isten) arcát látod.”

Mevlánát idézve: “ A szema, 
nagyon fontos módja az isteni 
szeretettel való találkozásnak, 
egyesülésnek és a benne való 
feloldódásnak.
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A közös múlttal rendelkező törökök és   magyarok hatással voltak egymás 
kultúrájára. Manapság is szoros együttműködés tapasztalható országaink 
között mind az oktatás, mind a kultúra, mind pedig a gazdaság területén, 
amely igényli a török nyelvtudást. Ezért budapesti intézetünkben 2005 óta 
folyamatosan lehetőséget biztosítunk az ambíciózus emberek számára a török 
nyelv elsajátítására. Egyesületünk alapítása óta több száz diák tanult nálunk. 
Legfőbb célkitűzésünk a nyelvoktatás, az aktív nyelvtudásra való felkészítés.

Tanfolyamunk, szerkezete alapján, egyéni vagy csoportos szinten újfajta 
kurzusokat adtunk hozzá a már meglévő tanfolyamokhoz. 

Az általános török nyelvi és a magánórák üzleti, szakmai, nyelvvizsgára felkészítő, 
gyakorló, hétvégi, legutóbb pedig beszédcentrikus török nyelvórákkal egészültek 
ki. Azért, hogy tanulóinkkal a nyelvtanfolyam mellett a török kultúrát is közelebbről 
megismertessük, kulturális kirándulásokat, vacsorákat, török családlátogatásokat, 
reggeliket, nyelvi táborokat, és egyéb hasonló programokat szervezünk.

      1.4  Török nyelvtanfolyam
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Kirándulások

Szervezetünk különböző kirándulásokat szokott szervezni külföldön és 
belföldön. Külföldi kirándulásokat Törökországba és más európai országokba 
szervezünk. 

Kirándulásainkon különböző kultúrájú és vallású emberekkel saját 
környezetében tudunk találkozni és családi látogatásinkon keresztül meg tudjuk 
ismerni és érteni egymást a kultúra közös nyelvén keresztül.  

Ebru tanfolyam

A török nyelvtanfolyamok mellett ebru tanfolyamot is szervezünk, mely a török 
kultúra páratlan művészeti ágainak egyike. A diákok az ebru tanfolyamon 
elsajátítják, hogyan kell képet festeni a víz tetején.

A török kultúrához közel állók számára az ebru igen jól ismert művészeti ág. 
Az ebru egy igen színes és értékes, a víz tetejét márványozási technikával 
kiszínező, díszítő művészet, melynek megjelenése a köztudatba évszázadokkal 
korábbra tehető. Lényege, hogy a speciálisan előkészített víz tetejére ecsettel 
ráfröcskölik a festéket, majd különféle segédeszközökkel kialakítják a mintát, 
amit végül felitatnak egy papírlappal.

    1.5 Kulturális Események 
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Az egész világon érdeklődést keltő és kedvelt ebru, mely a keleti tájaktól 
elterjedt egészen Európáig, Európában „török papír” néven vált ismertté.

 
Török konyha - Főzz és egyél

Azok számára ajánlott program, 
akik a török ételeket elkészítésük 
során, a török kultúrát pedig átélt 
tapasztalatok alapján szeretnék 
elsajátítani.  
Akik ehhez a programhoz 
csatlakoznak, a saját maguk 
által főzött ételeket el is 
fogyasztják. Ebből az alkalomból 
egyaránt megismerik a török 
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konyhaművészetet, megtanulják török ételek és édességek elkészítését, valamint 
új barátságokat kötve jókat beszélgetnek.

Karácsonyi Vacsorák

A karácsony ünnepe számunkra is fontos, hisz ezért is alakult meg a Dialógus 
Platform. Azért, hogy megismertesse a különböző kultúrákat és azok ünnepeit 
egymással, rávilágítson a társadalmak közötti problémák megértésére, amit 
a nemzetek és kúltúrák közötti dialógussal igyekszik csökkenteni. Karácsonyi 
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vacsoráink alkalmával minden tagunkat szeretettel várjuk egy finom vacsorára, 
mely mellett kötetlenül beszélgethetünk és megismerhetünk egy varázslatos 
ízvilágú török ételt.

Ashura Napja

Amikor a nagy Özönvíz kezdett visszahúzódni, Noé proféta és a családja 
összegyűjtötte az összes ételt, ami a bárkán maradt, és egy finom pudingot 
főzött belőle. Az ételnek az “Ashura” vagy “Noé pudingja” nevet adták.

Noé prófétára emlékezve és Istennek hálát adva Anatólia népe és más 
muszlimok szokássá tették ennek a pudingnak az elkészítését ezen a 

napon és megosztását a szomszédokkal és 
barátokkal. Az étel megosztása egy jó 
módja annak, hogy újra megerősítsük 
az emberek közötti kapcsolatot és 
egységet, függetlenül vallástól, hittől és 
háttértől. 

E szép hagyomány folytatása és az 
osztozás, szeretet, béke és könyörület 
élményének terjesztése szellemében 
az egyesületünk szeretettel kínálja házi 
készítésű pudingját minden évben.
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    1.8 Gyakornoki  program

Szeretettel várjuk mindazon diákok jelentkezését, akik Társada-
lomtudomány szakon alap- vagy mester képzésen vesznek részt. 
Programunk elsősorban a következő területeken nyújt segítséget 
a pályakezdéshez:

•	 Nemzetközi kapcsolatok gyakorlata, betekintés a gyakorlati diplomácia  
 világába

•	 Folyóiratban megjelenő saját cikkek, tanulmányok

•	 Rugalmas munkabeosztás, munkád nagy részét bárhonnan végezheted

•	 Nemzetek és kultúrák közötti kapcsolatok megértése, segítése

•	 Hírszerkesztés, sajtófigyelés, rendezvényszervezés, cikk fordítás

Amit kínálunk:

» Műhelybeszélgetések lebonyolítása

» Folyóiratban megjelenő saját cikkek/tanulmányok

» Betekintés a gyakorlati diplomácia világába

» Aktuális nemzetközi események és kulturális kapcsolatok

» Rugalmas munkabeosztás
 
Különböző témákban előadások, kerekasztal beszélgetések szervezése, interjú 
az előadókkal.

Amit elvárunk:

» Precíz munkavégzés

» Kó fogalmazókészség

» Angol nyelv legalább középfokú ismerete

» Társadalomtudományi szakos alap- és mesterképzésben való részvétel

A Dialógus Intézet folyamatosan várja a jelentkezőket!
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