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November 22-én du. 17 
órakor a Klebersberg 
Kultúrkúriában mutatta be 
a közönségnek Cservenka 
Judit a 2013. április 20-án 
ugyanitt tartott emlékülés 
előadásait tartalmazó köny-
vecskét. Az emlékülés elő-
adói, a könyv szerzői és köz-
reműködői osztották meg 
gondolataikat a hallgatóság-
gal, majd a Szentpétery lá-
nyok emlékeztek Édesapjuk-
ra, végül dr. Issekutz Sarol-
ta EÖGYKE elnök az erdé-
lyi örmény katolikus, az Örmény Kato-
likus Egyházközség gondnoka – Kádár 
Dániel apátplébános idejében – több év-
tizeden keresztül végzett önzetlen mun-
káját, a templom és műtárgyai megóvá-
sát, valamint a ma-
gyar anyanyelvű ör-
mény gyökerű kö-
zösség összetartását 
emelte ki, aki mind-
ezért az EÖGYKE-től 
Szongott Kristóf-dí-
jat vehett át. Az elő-
adás után került sor a 
dr. Szentpétery Tibor-
ról készült dokumen-
tumfilm bemutatásá-
ra, amely csak rész-
ben sikerült a DVD 
lejátszó műszaki hi-
bája miatt. Ezen alka-
lomból megtekintet-
tük a december 4-ig 
nyitva tartó kiállí-

tást: a második világháború-
ban, az 1956-os forradalom 
napjaiban, illetve az erdélyi 
szász erődtemplomokról ké-
szített fotókból.

Jó volt feleleveníteni dr. 
Szentpétery Tibor szeretett 
alakját, sokszínű egyénisé-
gét, önzetlenségét, termé-
szetszeretetét, értékmentését, 
az Örmény Katolikus Lel-
készségen végzett több évti-
zedes önzetlen munkáját, a 
történelem és kultúra irán-
ti elkötelezettségét, a doku-

mentumfotóiból is áradó hazaszeretetét. 
M

(Szerk. megj.: A Dr. Szentpétery Tibor em-
lékülés előadásait a füzetek júniusi–no-
vemberi számaiban olvashatják.)

Dr. Szentpétery Tibor, a fotográfus
„A fényképezőgép mindig a lételemem volt…” A Magyar Művészeti Akadémia – máju-

si közgyűlésének döntése alapján – éven-
te Életműdíjat és Nagydíjat adományoz 
a magyar szellemi élet egy-egy kiemel-
kedő személyiségeinek. A Duna Palotá-
ban 2013. november 5-én tartott első ün-
nepélyes díjátadáson az MMA Életmű-
díját Dávid Katalin művészettörténész, a 
Nagydíjat pedig Csoóri Sándor író kapta, 
aki az ünnepségen betegsége miatt nem 
tudott részt venni. 

Az első díjazottak minősítik magát a dí-
jat is; Dávid Katalin és Csoóri Sándor is 
mércét állítanak a további díjazottak elé – 
mondta az elismerések átadása előtt az em-
beri erőforrások minisztere. Balog Zoltán 
hangsúlyozta: két olyan alkotóról van szó, 
akiknek az életműve a nemzet felemelke-
dését, megmaradását szolgálta. Az MMA-
ról szólva a miniszter kiemelte, hogy a ma-
gyar művészet és művészek méltóak és ér-
demesek arra, hogy saját akadémiájuk le-
gyen, amelyre „fényes jövő vár”.

Fekete György, az MMA elnöke elmond-
ta: „a sorsukat, tehetségüket, szívósságu-
kat, egész életművüket nekünk ajándéko-
zókat” kívánják díjazni a két elismeréssel, 
hiszen „semmire sincs akkora szükség, 
mint (...) nagy formátumú példákra”. Az 
MMA döntése nem ítélkezés, hanem józan 
választás, a kortársak méltó megbecsülé-
se – fűzte hozzá Fekete György.

Díjátadó ünnepség a Duna Palotában

Dávid Katalin nemzetközileg elismert mű-
vészettörténész professzor, aki elvégezte a 
teológiát is. Természetes tehát, hogy a mű-
vészettörténet és a teológia határterületét 
kutatja, a teológiát ismerve a művészettör-
ténetet, művészettörténészként a teológi-
át. Ám a legfőbb kérdése mégsem szakmai 
kérdés, hanem létértelmező: Máté evan-
gélista szavaival: „Mire való az embernek 

Dávid Katalin és Csoóri Sándor kapja az MMA díjait
Dávid Katalin művészettörténész kapja a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) 
életműdíját, Csoóri Sándor író pedig a szervezet nagydíját veheti át az ebből az al-
kalomból tartandó november 5-i budapesti ünnepségen – közölte az akadémia ked-
den az MTI-vel. (MTI, 2013. október 29.)

Javaslat Dávid Katalin MMA Életműdíjára
megnyerni az egész világot, ha elveszíti a 
lelkét?” – európaiként, egy kétezer éves 
kultúra örököseként.

Legutóbbi, a Szent István Társulat kiadá-
sában megjelent Egy keresztény értelmisé-
gi Európára néz című dolgozata szerint cél-
ja „magyarázatot találni arra a mindenkitől 
megtapasztalható tényre, hogy Európa mára 
megtagadta, feladta, sőt az élet perifériájá-A Szentpétery-est közönsége

A fotográfus

A díjátadó Fekete György és Balog Zoltán, a 
díjazott Dávid Katalin (Fotó: MMA honlap)


