
„A hazaszeretet az ember méltósága” 
 

Inter jú Dr. Szi jártó Is tvánnal ,  a Balaton Akadémia alapító jával ,  
a Százak Tanácsának elnökéve l  

 
 

 
 
Az MTA székházban 2011. december 17-én, a 65. díjátadási ünnepségen Magyar Örökség 

díjat vehetett át a Balaton Akadémia alapítója, a Százak Tanácsának ügyvivő elnöke Dr. Szijártó 
István irodalomtörténész. Ez alkalomból kérdeztük őt munkásságáról, ars poeticájáról. 

 
 

Milyen érzés a Magyar Örökség díjasok közé tartozni? 
 
A MAGYAR ÖRÖKSÉGEK közé kerülni a legnagyobb megtiszteltetés, amely magyar 

embert, szervezetet, intézményt érhet. Élőt és holtat egyaránt. Amikor kitüntetett barátaim 
nevében is megköszönöm ezt, először azokról szólok, akik mindnyájunk tevékenységét 
szellemujjukkal kijelölték. Neves és névtelen halottainkról, akik a tiszta erkölcs és a közösség 
szolgálatának parancsát hagyták ránk. Ahogy Zrínyi Miklóst ismételve mondjuk gyakorta: „Ne 
bántsd a magyart!” Úgy nemzeti programot Széchenyi ad máig érvényesen: „Egyesült erővel 
iparkodjunk azon, hogy Magyarországon egy ember se legyen kenyér és ruházat nélkül, födél és szakismeret 
nélkül és az erkölcsi műveltséget senki ne nélkülözze.” Tudjuk, hogy hála Istennek ezrével vannak 
elismerésre érdemes szolgáló életművek. Mi, akiket Önök most kiválasztottak a magyarság 
láthatatlan szellemi múzeuma tagjaiul, más-más életutat jártunk, járunk - de azt valamennyien 
tudjuk, hogy Isten a legnagyobb értékeket közösségeinkre bízta. Családokra, iskolákra, 
nemzetekre . És akik valljuk, hogy Isten birodalma az emberekben lakik, - naponta mérlegre 
tesszük Istenhez, a Világhoz, a Hazához, embertársainkhoz való viszonyunkat. Tudjuk, hogy 
eklézsiákat, szellemi szigeteket kell teremteni, műhelyeket az együtt tanuláshoz, ahol harcos 
ideológiák helyett a belátás uralkodik, a megértés vágya és a szeretet. 

 
 

Hogyan jött létre a Balaton Akadémia, milyen szellemi gyökerekből táplálkozott ez az értékteremtő 
kezdeményezés? 

 
Az Eötvös Kollégium igazgatójaként határoztam el Széchenyi, Eötvös, Teleki Pál, Németh 

László szellemi végrendeletei szerint hivatalos örökösként a Balaton Akadémia létrehozását, 
melynek küldetése a térség értékőrző és értékteremtő intézményeként a magyarság szellemi-
erkölcsi felemelkedésének szolgálata, az európai műveltségeszmény tisztelete, az emberi 
személyiség feltétlen tisztelete, együttműködési képesség az értéket hordozó törekvésekkel. Az 
Akadémia története ízig-vérig mai történet, vargabetűi és buktatói is jellemzik korunkat. 
Számomra azonban ez egyértelműen sikertörténet. 

 



Hogyan jellemezné saját szerepvállalását, miben látja az értelmiségi lét küldetését, feladatát? 
 

Egész életemben a kortárs irodalom klasszikus értékeinek ápolója és robotosa voltam. Közel 
fél évszázad alatt tartottam mintegy harmincezer órát, hazai és külhoni tanácskozásokon 
félezernél több előadást. Félezernél több tanácskozás szervezőjeként is mindig elsősorban tanár 
maradtam. Hiszek abban, hogy ma is az szolgálja legjobban a magyarságot, aki segíti egyesíteni. 
Tudom, hogy az értelmiségi munka elsősorban a népért való szolgálat. Hiszek az eklézsiateremtés 
fontosságában, tudom, hogy „szellemei szigeteket kell teremtenünk, melyek az együttes tanulás 
műhelyeivé tehetők”. Tudom, hogy a népek közösségében nekünk, magyaroknak meg kell 
felelnünk a legmagasabb szakmai és erkölcsi igényeknek. És persze a nagy álom: egyesíteni a 
szellem diakónusait – írókat, művészeket, tudósokat –,  felülemelkedni minden politikai érdeken 
azért, hogy megmeneküljön a szellem, mely veszélyben forog. 

 
 

Hogyan sikerült ezt a szép, teljes embert kívánó munkát, pályát egyeztetni a családdal? 
 

A család fontos az ember életében. Feleségemmel kezdetektől egyetértésben és szeretetben 
neveltük négy gyermekünket, akik már családosak. Velük együtt tözenöt unokánk örömeiben 
osztozhatunk. 

 
Mit üzen a jövő nemzedéke számára? 

 
Egy ember, akinek hite van, erősebb mint kilencvenkilenc, akinek csak érdekei vannak. 

Tudjuk azt is, hogy igazi felelősségünk, hogy a felismert értékeket soha ne hagyjuk cserben, mert 
még a politika is eredményesebb ott, ahol az erkölcs a munka talpköve. Rajtunk is áll nemzetünk 
jövője. „Halj meg bennem te civódó magyar! Nézzünk immár nagyobbakra is!” – tanít Ady Endre. S „az 
Élet szent okból élni akar!”. Minden kérdésre egész életünkkel felelünk. Nagy felelősségünk van, 
hogy példánkból több marad meg, mint szavainkból… 

 
Köszönöm! 
 
Az interjút készítette Ritter Andrea, a Dr. Karácson Imre Estek beszélgetéseinek vezetője 


