
Pályázati felhívás Dávid Ferencet ábrázoló, rá utaló, szellemiségét kifejező  

                      köztéri, monumentális alkotás megvalósítására 

 
A pályázat célja:  

 Köztéri alkotásként emlék állítása Dávid Ferencnek a vallásszabadság törvénye 

kihirdetésének 450. évfordulójára meghirdetett emlékévben, Sepsiszentgyörgyön. 

 

Az alkotás várható helyszíne: 

  A sepsiszentgyörgyi unitárius templomtól északnyugati irányban, a Szabadság utca 

északi oldalán, a híd előtt levő lejtős zöldövezet. A pályázó művésznek pályázatában 

(helyszínrajz vagy látványterv által bemutatott) javaslatot kell adnia a mű pontos helyére és 

környezetének (talapzat, esetleg sétány, pihenőhely, támfal, növényzet stb.) kialakítására is.   

  

            A kiíráshoz helyszínrajz és fotódokumentáció tartozik.  

 

Az alkotással kapcsolatos szempontok és elvárások: 

 Az alkotásnak Dávid Ferenc személyiségét kell megtestesítenie és megjelenítenie, 

akinek döntő hozzájárulásával 1568-ban a Tordai Országgyűlés hirdette ki a világon először a 

vallásszadsághoz való jog törvényét, elsőként fogalmazva meg ezáltal a vallási türelem és 

lelkiismereti szabadság eszményét. Az unitárius reformáció mártírjának és egyházalapítónak 

vezérelve a szüntelen reformálás volt: „Akiket Isten Lelke megvilágosított, nem szabad 

hallgatniuk, sem az igazságot el nem rejthetik.”– vallotta.  

 Dávid Ferencről nem maradt fenn kortárs, hitelesnek tekinthető arckép, ábrázolás, vagy 

testi jellemzőinek pontos leírása. Kiindulva a kor szokásából, minden bizonnyal hosszú, fekete 

papi ruhát (reverendát) hordott. A legelterjedtebb ábrázolás róla Kőrösfői Kriesch Aladár A 

Tordai Országgyűlés című monumentális festményében látható, amely Torda város 

múzeumában található. A millenniumra készült festményről az Unitárius Egyház nagy számú 

másolatot készíttetett, amelyekből minden lelkészi hivatalnak eljuttatott, így ez az ábrázolás 

nagyban beépült a köztudatba.  

A Dávid Ferenchez köthető legismertebb hagyomány szerint az egyházalapító a 

kolozsvári Torda utcai várkapunál, egy kerek kőre állva mondott beszédet, ami hatással volt a 

város lakosságának unitárius hitre való áttérésére és az unitárizmus erdélyi térhódítására.  

(További tájékozódásként lásd: Dávid Ferenc ábrázolások és Dávid Ferenc életrajza 

és szellemi ábrázata melléklet)  

    Mindezek miatt, akár a Körösfői Kriesch Aladár fent említett ábrázolásból kiindulva, a 

művész elsősorban attribútumok, gesztusok, mozdulatok segítségével reprezentálhatja azt az 

eszmeiséget és lelkiséget, amit Dávid Ferenc képviselt, de nem kizárólagos elvárás a figuratív, a 

konkrét alakot megjelenítő alkotás. A műalkotás a jelenkorra jellemző, történelmi és művészeti 

szemléletet tükröző kortárs figuratív alakot megjelenítő alkotás, vagy szoborkompozíció legyen.

  

Az alkotás anyaga, mérete: 

 A megrendelő a Dávid Ferencre emlékező és emlékeztető műalkotást szabadon 

megválasztott, az adott környezetbe adaptált méretű, a kortárs művészeti nyelvezetnek 

megfelelő, maradandó anyagban megvalósított, akár figuratív, akár stilizált, akár 

elvonatkoztatott kompozícióként képzeli el, beleértve a szobor környezetének a művel 

összehangolt kialakítását is. 

 

A pályázattal kapcsolatos további tudnivalók: 

 Az alkotás megtervezésére és kivitelezésére a Sepsiszentgyörgyi Unitárius 

Egyházközség nyílt pályázatot hirdet.  

             

            



A pályázaton olyan művészeti alkotómunkával foglalkozó természetes vagy jogi 

személy, képzőművész vehet részt, aki rendelkezik köztéri referencia-alkotással, továbbá 

vállalkozik a pályázati kiírásban közzétett feladat elvégzésére, és a pályázati kiírás feltételeit 

magára nézve kötelezőnek fogadja el. 

 

A pályamunkák benyújtásának határideje és helye: 2018. június 25, 
a Sepsiszentgyörgyi Unitárius Egyházközség székhelye 

Cím: Kós Károly utca 2., Telefonszám: 0267 313 813, 0723 533 536 

 

 

 

 A pályamunkák benyújtásának követelményei:  

 1:5 méretarányú, fehér gipszterv (nem patinázott), méretarányos talapzattal, valamint 

makett, fotómontázs vagy 1/50 léptékű rajzvázlat, amely megmutatja a műalkotás környezetben 

való elhelyezkedését. Figuratív ábrázolás esetén kérjük a szobor kivitelezési méretének 

megfelelő   portréjának elkészítését.  Továbbá várjuk a szobrász alkotói koncepciójának leírását, 

az elkészítéshez szükséges költségvetést és a 2019. január 13-ra kitűzött átadáshoz igazított 

kivitelezési ütemtervet. 

 Tekintettel arra, hogy a pályázó személye az elbírálás alatt titkosított, a beadott 

pályamunkán nem szerepelhetnek az alkotó kilétére utaló információk vagy jelek. Az elbírálás 

alatt a pályamunkák megszámozva fognak szerepelni. 

 Az eredményhirdetés várható időpontja: 2018. július 1.   
 

A műalkotás elkészültének végső határideje: 2018. december 15. 
 

Díjazás:  

Érvényes pályázat esetén a pályázat benyújtója elnyerheti pályaműve elkészítésének 

jogát.  A kiíró a pályázat nyertesével külön szerződésben állapodik meg a teljes kivitelezés 

módozatát és a tiszteletdíjat illetően. 

A bírálóbizottság által kiválasztott további három pályaművet a kiíró 3oo euró 

honoráriummal jutalmazza.  

 

Elbírálás:  

 A pályaműveket a Sepsiszentgyörgyi Unitárius Egyházközség keblitanácsa által 

felállított, többségében szakaemberekből álló bizottság bírálja el. A döntésről valamennyi 

pályázó értesítést kap.   

 

Egyéb feltételek: 

  A mű megvalósítására kizárólag érvényes és eredményes pályázat esetén kerülhet sor. A 

kivitelezésre vonatkozóan a Sepsiszentgyörgyi Unitárius Egyházközség a kiválasztott alkotás 

szerzőjével szerződést köt, amiben megállapodnak az alkotás megvalósításának a feltételeiről, a 

mű kivitelezésére csak ezt követően kerülhet sor. A pályázat kiírója fenntartja magának a 

pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát. A pályázónak nyilatkozni kell arról, hogy a 

benyújtott pályaművel korábban részt vett-e más pályázaton, illetve részben vagy egészben 

megvalósult-e a benyújtott pályamunkája. Egy alkotó akár több erre a célra készített pályaművel 

is jelentkezhet. Az elhelyezéshez szükséges engedélyeket Sepsiszentgyörgy Polgármesteri 

Hivatala adja ki, az ezzel kapcsolatos kérelmet a Sepsiszentgyörgyi Unitárius Egyházközség 

kezdeményezi, illetve a szükséges adminisztratív kéréseket ellátja. A pályázati kiírás formai 

vagy tartalmi feltételeinek nem megfelelő, valamint a határidő után érkezett pályamunkák nem 

kerülnek elbírálásra.  

 

https://www.google.ro/search?q=sepsiszentgy%C3%B6rgyi+unit%C3%A1rius+templom+c%C3%ADm&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LKusSK-oMNKSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwHhXJmwLgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjY6MTHztvWAhXJbZoKHbabDXEQ6BMIiwEwDw
https://www.google.ro/search?q=sepsiszentgy%C3%B6rgyi+unit%C3%A1rius+templom+telefonsz%C3%A1m&sa=X&ved=0ahUKEwjY6MTHztvWAhXJbZoKHbabDXEQ6BMIjgEwEA


 A pályázattal kapcsolatos további részletes információk Czimbalmos Kozma 

Csabától kérhetők a czkcs@freemail.hu elektronikus postacímen vagy a 0723 533 536 

telefonszámon. 

 

 Sepsiszentgyörgy, 2018. április 15.   

                          A Sepsiszentgyörgyi Unitárius Egyházközség 

                                                                                        megbízásából   

                                                                                            

               Kovács István lelkész 

               Gazdag Géza gondnok 

                                                                                                     Czimbalmos K. Csaba tanácsos    
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5. kép (Marosvásárhelyi országgyűlés) 
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7. kép (Incze Ferenc – DF tanulmány 1959) 

 
 



 
8. kép (Nagy Albert DF. 1968) 

 
 
9. kép (Szinte Gábor – DF 1988) 

 



 
10. kép (Kádár Farkas Tibor – DF) 

 
 
11. kép (Kósa Bálint fametszete – DF 1979) 

 
12. kép (László Gyula – DF tollrajz 1978) 

 
 
13. kép (Unitárius Értesítő címlapja – László Gyula rajzával 1928) 

 



 
14. kép (Kozma Erzsi plakettje DF – 1901) 

  
 
 
 
15. kép (Benczédi Sándor plakettje - 1979) 

 



 
16. kép (Hunyadi László DF. plakettje) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. kép (Székely József DF plakettje 1999) 

 
 



18. kép (Berán Lajos plakettje/érméje) 

 
 
 
19, 20. kép (Szamosi Soós Vilmos DF szobor 1910.) 

 
 
 
21. kép. (Szamosi Soós Vilmos Unitárius Értesítő címlapja 1910) 

 



 
22. kép (Kissolymosi Simó Zoltán DF szobor 1938?) 

 
 
 



23. kép. (Tirnován Ari Vid DF szobor, Segesvár) 

 
 
24. kép (Tirnován Ari Vid – Forradalmár, Devecsér, eredetileg DF szobornak készült) 

 
 
 
 
 



 

DÁVID FERENC ÉLETRAJZA ÉS SZELLEMI 
ÁBRÁZATA 

 
Dávid Ferenc 1520 körül született Kolozsváron. Édesapja Hertel Dávid, 

kolozsvári szász tímármester volt, édesanyjának nevét és nemzetiségét nem ismerjük. 
Nevét a kor szokása szerint latinosította Franciscus Davidis-re (Dávid fia, Ferenc). Ez a 
változat aztán Franz David német és Dávid Ferenc magyar változatban került be a 
köztudatba. Iskoláit Kolozsváron és Brassóban végezte, majd 1548-ban a gyulafehérvári 
káptalan körül kialakult reformtörekvéseket szorgalmazó katolikus főpapok, Medgyesi 
Ferenc és Pesti Gáspár támogatásával Wittenbergben tanult. Itt ismerhette meg 
behatóbban a lutheri reformáció tanait, bár 1551-ben történő hazatérése alkalmával 
valószínűsíthető, hogy még nem határozta el magát teljesen a protestantizmus mellett. A 
mecénásainak kilétét és egyházi, politikai pártállását azért fontos megemlíteni, mert a 
belső reformokat szorgalmazó, az egyház egységének megőrzésére törekvő nézetek, 
amelyeket a fentebb nevezettek is vallottak fontos szerepet töltöttek be Dávid 
gondolkodásában. Hazatérése után Besztercén és környékén mint pap és iskolaigazgató 
tevékenykedett. 1552 körül került vissza szülővárosába, tanári minőségben. Ettől a 
pillanattól kezdődően tekintélye egyre nőtt. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az a tény, 
hogy 1555-ben őt kérték fel arra, hogy Stancaro felforgatónak tartott nézetei ellen lutheri 
szellemű cáfolatot írjon, továbbá az, hogy szintén ebben az évben Erdély két 
legtekintélyesebb városa, Nagyszeben és Kolozsvár hívta meg vezető lelkészének, azaz 
plébánosnak. Dávid a kolozsvári főpapi állást el is fogadta, innen kezdődően, élete végéig 
részt vett kora dogmatikai, hitelvi vitáinak első vonalában.  

1557-ben az újonnan megalakult erdélyi magyar protestáns püspökségnek az 
első, lutheránus nézeteket valló szuperintendensévé választották. A 16-ik századi 
reformációnak köszönhetően, a középkori erdélyi katolikus püspökség területén két, 
csupán nációjában különböző, reformátori egyházszervezeti egység jött létre. A 
Nagyszeben központú, szász, valamint a Kolozsvár centrumú magyar püspökség. E 
másodiknak lett első vezetője Dávid Ferenc.  

1559-ben lemondott a püspöki címéről, azért, mert saját felfogásához 
közelebbinek érezte Kálvin János nézeteit. Balázs Mihály, Dávid Ferenc életéről írott 
tanulmányában erről az eseményről a következőképp fogalmaz: „Most először 
figyelhetjük pályáján azt a később még megismétlődő jelenséget, hogy a felszínen 
megmutatkozó heves polemikus indulat, egy teológiai nézet látszólag magabiztos 
elutasítása, elrejtett, de annál mélyebb belső teológiai reflexióval párosul. Így történhetett 
meg, hogy az az ember, akinek meghatározó szerepe volt abban, hogy 1557 júniusában 
egy lutheránus szellemű iratban demonstrálják az erdélyi protestánsok egységét, 1559 
tavaszán felhagyott a lutheranizmus védelmével, s egy Kálvinhoz nagyon közel álló 
úrvacsora tant kezdett hirdetni.” (Balázs Mihály, Dávid Ferenc életútja, 189-ik oldal). 

1564-ben az immár többségében kálvini nézeteket valló magyar protestánsok 
püspökükké választották. Ettől az évtől Erdélyben a két protestáns szuperintendencia 
között nemcsak nemzetiségbeli, hanem hittani különbségek is lesznek. A nagyszebeni, 
szász megmarad lutheránusnak, a Kolozsvár központú, magyar pedig – élén Dávid 
Ferenccel – helvét tanokat vallott. Ugyanebben az évben János Zsigmond fejedelem 
udvari papjának választotta. 

1566 körül az olasz orvos, Giorgio Biandratta (Blandrata György) hatásának 
köszönhetően, antitrinitárius, azaz Szentháromság-tagadó nézeteket kezd vallani. Az új 
tan villámgyorsan terjedt el, s 1568-ra Erdély volt az egyedüli hely egész Európában, 



amely befogadta azokat az igen művelt, ám mindenki szerint eretnek nézeteket valló 
gondolkodókat, kik nagymértékben meghatározták aztán e parányi ország szellemi életét. 
A fentebb említett 1568-as évnek januárjában, a Tordán ülésező erdélyi országgyűlés 
pedig elfogadta a protestáns reformáció alapeszméin nyugvó, közismert vallásszabadság 
törvényét, mely minden közösségnek megadta azon jogot, hogy olyan prédikátort 
válasszon, kinek tanítását igaznak véli, mert a hit Isten ajándéka, mely a Szentírás 
olvasása és helyes magyarázatának hallgatása révén jut el az emberhez.  

Az immár unitárius nézeteket valló Dávid, nemcsak dogmatikai kérdésekben 
foglalt állást, hanem olyan morális teológiát is kidolgozott, amely a Krisztus követés 
szellemében, mély társadalmi érzékenységre buzdított.  

A saját nézeteik győzelmének és európai elterjedésének biztos tudatában 
dolgozó, pezsgő szellemi életnek János Zsigmond 1571-ben bekövetkező halála vetett 
véget. A katolikus nézeteket valló Báthory István valláspolitikai intézkedései a protestáns 
közösségek visszaszorítását célozták meg. Megválasztásának évében menesztette Dávid 
Ferencet udvari papi állásából, majd 1572-ben a további reformokat ellehetetlenítő 
cenzúra rendeletet léptetett életbe, illetve a magyar protestáns püspök zsinattartási jogát 
Tordára és Kolozsvárra korlátozta. Ez intézkedések eredményeként, 1576-ban felbomlott 
az a fentebb leírt egyházszervezeti struktúra, Dávid Ferenc pedig csupán azoknak lesz a 
szuperintendense, akik az ő nézeteit vallják. Továbbá, míg a református püspöknek egész 
Erdélyben vizitációs joga volt, Dávid Ferenc csupán a két említett város környékén 
látogathatta a gyülekezeteket. E rendeletek jól példázzák azt a szándékot, hogy a radikális 
nézeteket valló püspököt és közösségét mindinkább marginalizálják.  

1578 környékén újra megnyilvánul Dávidnak az igazság keresése ügyében 
kompromisszumot nem ismerő jelleme, ugyanis, több éves szellemi vívódás után, arra a 
meggyőződésre jutott, hogy Krisztushoz imádkozni nem szabad, őt segítségül hívni pedig 
értelmetlen. Az imáinkban egyedül Istenhez fordulhatunk. E nonadorantista (adorare - 
imádni) tanok megannyi szentháromságtagadó bajtárs szemében is túlságosan 
meredeknek bizonyultak. A viszonylag friss és törékeny unitárius egyházat féltő Blandrata 
György minden eszközt felhasznált arra, hogy meggyőzze Dávidot hogy politikai 
megfontolásokból mondjon le szélsőséges nézeteiről. Ám Dávidot még a Blandrata 
meghívására Kolozsvárra jövő Fausto Sozzini – a korszak legünnepeltebb, széles tudással 
bíró antitrinitárius gondolkodó - sem tudta meggyőzni erről.  

Nézetei miatt végül koncepciós pert indítottak ellene, melynek során a 
megromlott egészségű embert, életfogytiglan tartó fogságra ítélték és a dévai vár 
börtönébe zárták. A megtört, beteg ember szervezete csupán pár hónapig bírta a sanyarú 
körülményeket, s 1579. novemberében lelkét visszaadta Teremtőjének. 

Dávid Ferenc az erdélyi reformáció egyik legfontosabb alakja. Élete folyamán 
végigjárta a protestantizmus útját, keresve a bibliai tanítással és az emberi értelemmel 
összhangban levő igazságot. A semper reformanda (örökké reformálni) elv számára 
nemcsak szlogen, hanem valós cél volt, amit egy életen keresztül kell követni. Szellemi 
útkeresésének kiindulópontja a tiszta bibliai üzenet visszaállítása a keresztény egyházban. 
Célját meglepő öntudatossággal és következetességgel munkálta. Szilárd meggyőződése 
volt, hogy a Luther Márton és köre által megkezdett helyreállítása az „igazi” 
kereszténységnek, fokozatosan valósul meg. Lutherék a templomokat „tisztították” meg, 
amit követett az istentisztelet bibliai egyszerűségének a visszaállítása, ám a reformáció 
betetőződése, melyet saját és munkatársai feladatának tekintett, a hitelvi tisztaság 
helyreállítása volt. Keresztény ember számára csupán az fogadható el igaznak, ami 
összhangban áll a bibliai tanítással. Ha valamiről viszont nincs egyértelmű szentírásbeli 
utasítás, akkor ott, a releváns bibliai helyek és a józan értelem segítségével kell megtalálni 
az igazságot. Ez a keresési folyamat fokozatosan valósul meg. Ám az igazság fokozatos 



napvilágra juttatása kompromisszumot nem tűrő feladat. Sem egyházi vagy világi cím, sőt 
még a saját biztonság sem fontosabb ennél a folyamatnál. 

Dávid Ferenc profetikus, kompromisszumot nem ismerő jellemét láthatjuk az 
1568-as tordai országgyűlés vallásügyi határozatában is. Ebben az esetben is a bibliai 
igazság (a hit Isten ajándéka) felette áll még a reálpolitikai megfontolásoknak is. A 
döntéshozók számára az egyedüli valós mérce a kereszténység alapját képező Szentírás. 

A teljes alakú Dávid Ferenc szobor állítása Kolozsváron nemcsak a Magyar 
Unitárius Egyház, hanem a teljes erdélyi társadalom számára is fontos esemény, ugyanis 
általa a három történelmi, protestáns egyház első püspökét ünnepelheti, valamint egy 
olyan történelmi léptékű személynek állíthatunk emlékjelet, kinek tevékenysége 
meghatározó volt a maga korában. A kolozsvári, belvárosi unitárius templom és a Pákei 
Lajos által tervezett unitárius kollégium közé felállítandó szobor elkészítése révén az 
unitárius közösség évszázados vágya valósulna meg. A fentiekből nyilvánvalóan kitűnik, 
hogy a szobor felállításának szempontjai túlmutatnak az esztétikai kérdéseken, olyan 
meghatározó, reprezentatív alkotásról van itt szó, amely a város egyik legjelentősebb 
szülöttjének állít emléket.  

 


