
II. János választott király uralko-
dása alatt, 1568 januárjában
Tordán tartott országgyűlés a

következő nevezetes törvényt hozta:
„Urunk őfelsége, miképpen ennek előtte
való gyűlésibe országával közönséggel
az religió dolgáról végezött, azonkép-
pen mostan ez jelen való gyűlésébe
azont erősíti, tudniillik hogy mindön he-
lyökön az prédikátorok az evangelio-
mot prédikálják, hirdessék, kiki az ő ér-
telme szerént, és az község ha venni
akarja, jó, ha nem penig senki kénysze-
rítéssel ne kényszerítse az ű lelke azon
meg nem nyugodván; de oly prédiká-
tort tarthasson, az kinek tanítása őné-
kie tetszik. Ezért penig senki […] az pré-
dikátorokat meg ne bánthassa, ne szi-
dalmaztassék senki az religióért senki-
től. […] és nem engedtetik senkinek,
hogy senkit fogsággal, avagy helyéből
való priválással [elküldéssel] fenyöges-
sön az tanításért, mert az hit istennek
ajándéka, ez hallásból lészön, mely hal-
lás istennek igéje által vagyon.”

Ez a nagy jelentőségű törvényszö-
veg az, amelyhez kötni szoktuk az er-
délyi vallásválasztás szabadságának ki-
mondását, és amelyet szinte minden
történeti összefoglalás idéz. Érdemes
azonban megemlíteni, hogy az evangé-
lium szabad hirdetését megengedő
rendelkezésnek Erdélyben előzményei
is voltak, valamint hogy az utóbbi évti-
zedek kutatásai a törvénycikkely értel-
mezésével kapcsolatban is új eredmé-
nyeket hoztak. 

Az új hiTTéTElEk
TErjEdésE
Izabella királyné uralkodásának első év-
tizedében maga a királyné és főtaná-
csosa, Fráter György váradi püspök,
helytartó is aggódva figyelte az új hit-
tételek terjedését a keleti országrész-
ben, és már 1543-ban megbeszélést
hívtak össze Gyulafehérvárra, hogy
azon az új szertartásrenddel kapcsola-
tos kérdéseket megtárgyalják. Az 1540-
es évek elején ugyanis Johannes Hon-
terus (1498–1549), a nagy hírű brassói
teológus, természettudós és jogtudós
irányításával lassan a szász közösség
egésze a lutheri vallási irányzat köve-
tőjévé vált. Honterus 1547-ben megírta
a Reformatio ecclesiarum saxonicarum
in Transylvania című művét, amellyel
megvetette a szász evangélikus egyház
teológiai alapjait. A szász falvak lakos-
sága fokozatosan tért át, de az új hit
tételei a szász–magyar vegyes lakos-
ságú városokban (Kolozsvár, Torda,
Dés) is fokozatosan terjedtek. Kolozs-
várott az 1540-es években kezdte meg
tevékenységét az új hit érdekében a
szász családból származó Heltai Gás-
pár, eredeti nevén Caspar Helth. 

Az 1545. évi országgyűlésen komoly
nézeteltérés és indulatos vita bontako-
zott ki az elterjedőfélben lévő új hitel-
vekről és szertartásrendről. Bár ekkor
a rendek még szigorúan kimondták,
hogy a vallási újításokat megtiltják, és
a vallásgyakorlat terén általában min-
den maradjon a régi rend szerint, dön-

tésük nem akadályozta meg az új hit-
tételek futótűzszerű terjedését. Az er-
délyi protestánsok még ugyanebben az
évben két zsinatot tartottak Medgye-
sen és Erdődön, és megkezdték a lu -
theránus egyház megszervezését. Az
1550 nyarán tartott tordai országgyű-
lésen a rendek már olyan törvényt hoz-
tak, amely megengedte a lutheri vallás
gyakorlását, és ezt követően az 1550-
es években a teológiai tárgyú írások ki-
adása is megélénkült, nagyrészt Heltai
Gáspár kolozsvári nyomdájának kö-
szönhetően.

Míg a királyné és fia, II. János válasz-
tott király lengyelországi emigrációba
kényszerült (1551–1556), Erdélyben to-
vább terjedtek az új hit gondolatai.
I. Ferdinánd csak mérsékelt ellenintéz-
kedéseket foganatosított, igyekezett fi-
noman bánni az őt mindig is támogató
szász nemzetiségű lutheránusokkal, így
aztán 1552-ben az erdélyi országgyűlés
kimondhatta, hogy a római katolikusok
mellett az evangélikusok is szabadon
gyakorolhatják vallásukat, egyik fél se
háborgassa a másikat, „hanem inkább
mindenik fél a másik iránt tisztelettel és
szelídséggel viseltessék”. Ugyancsak
1552-ben választották lutheránus szu-
perintendenssé Paul Wiener szebeni lel-
készt, aki ezzel az erdélyi szász evangé-
likus egyház feje lett. 

I. Ferdinánd 1553-ban Bornemissza
Pált nevezte ki erdélyi római katolikus
püspökké, aki igyekezett néhány, a lu -
theránusokat visszaszorító intézkedést
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A vallási béke szigete 
A rEFormáció szErEpE Az Erdélyi állAmszErvEzésbEn

Az erdélyi reformáció történetével foglalkozó különféle tudományágak művelői évszázadok óta
keresik a magyarázatot arra, hogy miért is lett Erdély a 16. század közepén a „vallási béke szigete”,
miért és hogyan alakult úgy, hogy bár a felekezetek tagjai között olykor történtek összetűzések,
ezek mégsem alakultak komolyabb összecsapássá. Az egymás közötti nézeteltérések megmaradtak
az országgyűlési viták keretei között vagy az iskolák és művelődési intézmények közötti vetélkedés
színterén. A vallás- és egyháztörténeti fejtegetések mellett – amelyek e tárgykörben napvilágot
láttak és amelyek nagyrészt a felekezetek hitvitázó irodalmának alapos, főként filológiai és esz-
metörténeti magyarázataiból indulnak ki és azok minuciózus vizsgálatai alapján vonnak le követ-
keztetéseket – időről időre olyan tanulmányok is születnek, amelyek az Erdélyi Fejedelemség 
államának létrejöttével is kapcsolatba hozzák a reformáció hitelveinek e korai erdélyi elfogadását.

A



tenni, ám sikertelenül. A püspöknek
1556-ban távoznia kellett Erdélyből, hi-
szen oszmán nyomásra megdőlt
Habsburg Ferdinánd uralma, az er-
délyiek visszatértek a Szapolyai
család hűségére, és az elűzött ki-
rályné is visszatért immár 16
éves fiával.

Izabella és János Zsigmond
októberben érkezett haza Ko-
lozsvárra, s a királyné hamaro-
san bele is egyezett az erdélyi
római katolikus püspökség javai -
nak szekularizációjába, azaz a vi-
lági hatalom, a királyi kincstár szá-
mára történő lefoglalásába. Az új
állam – ma úgy mondanánk – köz-
ponti költségvetésének működteté-
séhez szükség volt ugyanis az erdélyi
püspökség óriási javadalmainak bevéte-
leire, amely összeget a kormányzatnak
egyelőre semmilyen más módon nem
sikerült volna előteremtenie.  

Erdély lakosságának jelentős része
már az 1550-es években a lutheri hitel-
vek követőjévé vált, az ortodox vallású
románokat kivéve, akiket a reformáció
eszméi nem vagy csak kevéssé érintet-
tek. Részben kivételt képeztek a széke-
lyek is, akik körében megmaradt a ka-
tolicizmus, főként Udvarhely- és Csík-
székben, de néhány főúri család is meg-
tartotta régi hitét. 

A hiTélET szAbályozásA
Az erdélyi rendi gyűlés újabb nagy hor-
derejű döntést hozott 1557-ben, amikor
törvényben bevett vallássá nyilvánította
a lutheri evangélikus vallást, azaz a ka-
tolikusok jogaival azonos jogokat bizto-
sított a lutheránusok számára. A tör-
vény szövege így szól: „Mi és felséges
fiunk az ország úri rendeinek alázatos
könyörgésére megengedtük, hogy kiki
azt a hitet vallja, a melyet akar, régi vagy
új szertartásokkal, megengedvén azt is,
hogy a hit dolgában az ő itéletük szerint
az történjék, a mi nekik tetszik; mind -
azon által bármelyik félnek sérelme nél-
kül, nehogy az új vallás követői a régi
hitet sértegessék, vagy ennek követőit
jogtalanságokkal illessék.” 

Ha ennek a törvénycikknek a szöve-
gét összevetjük a fentebb említett hír-
neves tordai törvénycikkel, láthatjuk,
hogy a szabad vallásgyakorlat – egye-
lőre a legelterjedtebb lutheránus fele-
kezet számára – törvénybe iktatása
már itt megtörtént.

1559-ben meghalt a királyné, utóda
a keleti országrész élén II. János válasz-
tott király lett. János Zsigmond maga
is komolyan érdeklődött a teológiai

kérdések iránt, és részt vett az 1560-as
években Erdélyben lezajlott hitviták-
ban. Neveltetése a krakkói udvarban
nem múlt el hatástalanul, hiszen ott,
nagybátyja, II. Zsigmond Ágost királyi
udvarában a korszak legkiválóbb hu-
manistái, köztük erazmisták és művelt
újhitűek egyaránt jelen voltak, akik nyi-
tottságukkal, szellemi sokszínűségük-
kel a teológiai kérdések iránti érdeklő-
dés magvait ültették el az ifjú elméjé-
ben. János Zsigmond később udvari
papja, Dávid Ferenc hatására lett előbb
a lutheri, majd a kálvini hitelvek köve-
tője, míg élete végére – nem kis rész-
ben udvari orvosa és teológusa, Gior-
gio Blandrata hatására – már unitári-
usnak vallotta magát. 

Az 1561. február 6-án lezajlott med-
gyesi hitvita után a király békét és kie-
gyezést akart a felekezetek között,
ezért elrendelte, hogy a hitelvek ösz-
szegzését küldjék ki neves németor-
szági egyetemekre, hogy azokat véle-
ményezzék. A szászok ennek boldogan
vetették alá magukat, míg a magyarok
passzívan viselkedtek az ügyben. Az
1561. március elején lezajlott tordai or-
szággyűlésen a fejedelem, kedvezni
akarván a szász rendi nemzetnek, meg-
újította a szászok ősi privilégiumleve-

leit. 1563-ban pedig a székelyek közötti
katolikusok és protestánsok templom-

használatát szabályozták, kimondva,
hogy ahol csak egy templom van, az
egyik felekezet istentisztelete és a
hívek kivonulása után mehetnek
be a másik felekezet tagjai. Az
1564-ben Karánsebesen kibonta-
kozott felekezeti összetűzést II.
János azzal oldotta meg, hogy
meghagyta, a katolikusok az
egyik napon, a protestánsok a
másik napon tartsanak istentisz-
teletet, és mindegyik félnek meg-
tiltotta, hogy a másik felekezetet

háborgassa. 
Az 1560-as évek Erdélyében a re-

formáció különféle irányzatainak
forrongó vitái közepette fokozatosan

terjedtek el a protestantizmus egyes
irányzatainak újító gondolatai. Az
1568. évi törvény ugyan kétségtelenül
kimagasló jelentőségű volt, megfogal-
mazása azonban – miként Balázs Mi-
hály, de más kutatók munkái is rávilá-
gítottak – nem jelentette azt, hogy
1568-ra egy új, szilárd egyházszervezet
is kiformálódott volna, sőt azt sem je-
lentette, hogy a későbbi négy felekezet
mindegyikére vonatkozott volna. Az ar-
tikulusban közzétett döntést tehát úgy
kell értelmeznünk, mint a reformált hi-
telvek – az adott pillanatban még csu-
pán a lutheri elvek – szabad terjeszté-
sére és gyakorlására vonatkozó, tör-
vény adta lehetőséget. 

Az 1568-as törvényeket a következő
évben megújították, azonban az or-
szággyűlés 1570-ben már a további val-
lási újításokat tiltó törvénycikket fogal-
mazott meg. A tényleges, szabályozot-
tan működő, a négy bevett vallásfele-
kezet (recepta religio) egyenjogúságán
alapuló egyházszervezet intézménye-
sülési folyamatának végeredménye az
az 1595. évi országgyűlési törvénycikk
lehet, amelyben először mondták ki:
„Az mi a religió dolgát nézi, végeztük
országul, hogy az recepta religiók, tud-
niillik, catholica sive romana, lutherana,
calvinistica, et ariana libere mindenütt
megtartassanak.” Ugyanekkor az or-
szággyűlés eltörölte a jezsuitákat Er-
délyből kitiltó 1588. évi határozatot is. 

Az összETArTozás-
TudAT mEgErősíTésE
Az az országfél – az ún. keleti Magyar
Királyság –, ahol Izabella királyné 1559.
szeptemberi halála után II. János ural-
kodni kezdett, létét tekintve vitathatat-
lanul bizonytalan helyzetben volt.
Nemcsak az oszmánokkal kellett az in-
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szapolyai jános zsigmond – ii. jános
(1540–1571), 

magyarország választott, 
meg nem koronázott királya,

Erdély első fejedelme

74∞&£∞∞§£ ™

74∞&£∞∞§£ ™



gatag alapokon álló „barátságot” folya-
matosan fenntartani, de szembe kellett
nézni egy másik fenyegetéssel, a (nyu-
gati) Magyar Királyság felől érkező tá-
madással is. A Habsburg uralkodók ka-
tonai és politikai törekvéseinek célja a
keleti magyar állam megszüntetése,
János Zsigmond országrészének be-
vagy, ha úgy tetszik, visszaolvasztása
volt az egységes Magyar Királyságba. A
hatvanas években, kiváltképpen annak
első felében, folyamatosan zajlottak a
felső-magyarországi várháborúk, és
ezzel párhuzamosan tárgyalások foly-
tak Ferdinánddal, majd I. Miksával a ke-
leti országrész közjogi helyzetének de-
finiálásáról és az ott uralkodó válasz-
tott magyar király és a ténylegesen
meg is koronázott magyar király kö-
zötti viszony kialakításáról. 

Miközben a külső hatalmakkal el
kellett fogadtatni az új államalakulat
létét, az országon belül is olyan rendel-
kezésekre, törvényekre volt szükség,
amelyek elősegítették az egység meg-
teremtését. Ezek a törvények nem any-
nyira magának az uralkodónak, az ő
személyes iniciatívájának voltak kö-
szönhetőek, hanem inkább az őt körül-
vevő vezető politikai elitnek. Azoknak
a befolyásos személyeknek, akiket a
legmagasabb szinten képzett huma-
nistáknak nevezhetünk. Közülük jó né-
hányan még János király idejében kezd-
ték politikai pályafutásukat, mint pél-
dául a Szapolyaiak mellett kitartó
Csáky Mihály, előbb gyulafehérvári ka-
nonok, majd Izabella és János Zsig-
mond első kancellárja. De mások is,
akik Erdélyben meghatározták az ál-
lamszervezés kérdéseit, itáliai egyete-
meket végeztek, és ha nem is lettek az
új hitelvek követői, vallásos szemléle-
tüket nagyban befolyásolták Erasmus
gondolatai és művei. János Zsigmond
idején az említett Csáky, Giorgio Bland-
rata és Báthory Kristóf volt az a három
legbefolyásosabb személy, aki az ural-
kodás rendjét, mikéntjét meghatározó
módon befolyásolni tudta. 

Erdély rendiségének a korábbi év-
századokból átörökített struktúrája az
újonnan kialakuló állami entitás egysé-
gesülési folyamatában, az államszerve-
zésben egyfelől nehezítő tényezőként
vehető számba, másfelől viszont a re-
formáció hitelveinek terjedését és elfo-
gadását sok tekintetben inkább elő -
segítette. Az erdélyi rendi nemzetek
(natiók), azaz a magyar nemesség, a
szászok és a székelyek más-más jog-
renddel, szokásokkal, más-más fokú
önkormányzati szabadsággal és terü-

leti autonómiával rendelkező közösség-
ként léptek be az új állami formációba.
Mindegyik érzékelte ugyan azt a szük-
ségszerűséget, hogy saját megmara-
dása érdekében el kell fogadnia egy új
hatalmi berendezkedést, de mindegyik
erősen és megkérdőjelezhetetlenül ra-
gaszkodott ősi jogaihoz az új államon
belül is. Ez pedig sok esetben érdekel-
lentétet szült közöttük. A szászokról
tudni lehetett, hogy a Habsburg-oldal-
hoz húztak már János király idejében
is, és az ő megnyerésük az állam össz -
érdeke szempontjából elengedhetetlen
volt. Ugyanígy meg kellett nyerni a ma-
gyar rendiséget meghatározó főúri ve-
zéralakokat, valamint a székelységet is,
utóbbit ráadásul oly módon, hogy fizi-
kai-anyagi erejüket az állam szolgála-
tába lehessen állítani.  

A keleti országfél uralkodójának
tehát kettős feladattal kellett megbir-
kóznia: az országot a kívülről érkező
támadásokkal szemben megtartani,
eközben a belső egységet is megterem-
teni az országlakosok (regnicolae –
azaz a politikai jogokkal rendelkezők)
között. A rendek közötti unió egyúttal
az új hatalmi berendezkedés belső legi-
timációját is jelentette. Ezt kialakítani
különösen nehéz egy olyan szerteágazó
szokásjoggal, különböző privilégiumok-
kal rendelkező lakosság esetében, mint
amilyen az erdélyi volt. Nem véletlen
tehát, hogy a formálódóban lévő állam
törvényhozásában már a negyvenes
évektől oly nagy súllyal esett latba a
három nemzet uniójának rendszeres
megújítása. Az összetartozás-tudatnak
ez a fajta gyakori megerősítése még in-
kább szükségessé válik olyan helyzet-
ben, amikor külső veszély fenyegeti az
országot, és az 1560-as évek Erdély ese-
tében ilyen idők voltak. Az uralkodónak
meg kellett tartania az egyes rendi
nemzetek támogatását, belső békét kel-
lett teremtenie az ország egyben tar-
tása érdekében. Mind ez jól nyomon kö-
vethető az azon országgyűléseken szü-
letett végzések számbavételével, ame-
lyeken a fentebb már idézett vallásügyi
döntéseket hozták. 

EvAngélium
és állAmérdEk
A keleti királyság rendjei tehát az 1560-
as évek végére deklarálták az evangé-
lium szabad értelmezésének és az új
hitvallás szabad gyakorlásának lehető-
ségét. Ehhez az uralkodói hatalom be-
leegyezése is kellett, amely nem akadá-
lyozta meg ilyen célú törvények meg-
hozását az országgyűlésen, hiszen a

belső és külső politikai feszültségek kö-
zepette szerveződő új állam nem en-
gedhette meg magának, hogy feleke-
zeti összecsapások színterévé váljék.
Ennek az összefüggésnek csak látszó-
lagosan mond ellent a székelyek meg-
rendszabályozása 1562. évi lázadásuk
után. Ez esetben ugyanis arról volt szó,
hogy az uralkodó a székely felkelést kö-
vetően meghozott szigorú törvények-
kel a székelyeket egyöntetűen az állam-
hatalom elfogadására és rendszeres
adózásra kényszerítette. Mondhatjuk
úgy is, hogy a központi hatalom az adó-
zásra és/vagy katonáskodásra kötele-
zett székelység felekezetválasztására
nem kívánt nyomást gyakorolni. A fe-
lekezeti hovatartozás eldöntésében a
székelyek éppúgy szabad kezet kaptak,
ahogyan más erdélyi nemzetek is.

Az 1564. évi, a vallási toleranciát
megfogalmazó törvénycikk indoklása-
ként a rendek már kifejezetten és vilá-
gosan megfogalmazták: „pro quiete
Regnicolarum”, azaz az országlakosok
– közvetve tehát az ország egésze –
nyugalmáért van erre szükség. Ez az
indoklás már önmagában is jelezte a
vallási forrongás lecsillapításának hát-
terében álló államérdeket. Az ország
egységének megteremtését célzó ural-
kodói igyekezet mellett a reformáció
eszméinek gyors és szabad terjedését
előmozdító tényezőként egy erdélyi
történelmi „hagyományra” kell utalni:
ez pedig Erdély népeinek sokfélesége,
sokszínűsége. 

A rendi nemzetek és a folyamatosan
beköltöző ortodox románság külön-
böző jogrendje, privilegizáltsága, ön-
kormányzati működése, különféle szo-
kásai és életmódja ezeknek a népek-
nek az évszázados békés együttélése
révén már régóta magukban hordoz-
ták a suum cuique [mindenkinek a ma-
gáét] elvét. Mondhatni, az Erdélyben
élő emberek jól tudták, hogy a szászok,
magyarok, székelyek, románok más
szabályok szerint élnek, de ettől még
részét képezik a nagy egésznek, a Ma-
gyar Királyságnak. 

Ehhez a hagyományhoz talán nem
volt nehéz hozzáadni, elfogadni és be-
fogadni a vallásosság területén meg-
mutatkozó különbözőségeket. Kivált-
képpen akkor, amikor azok elfogadása
egy magasabb rendű célt, jelesül az
állam kiépülésének folyamatát is segí-
tette. Persze a hétköznapi élet szintjén
az állam magasabb rendű célja nehe-
zen megfogható. Az egyes nemzetek
vezérpolitikusai azonban jól látták a ke-
leti országra leselkedő külső veszélye-
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ket, s felmérték, hogy saját
birtokaik és életük megvé-
delmezése függ az ország
egységétől, valamint az
ennek révén megteremt-
hető, mind a belső, mind
a külső ellenséggel szem-
ben hatékonyan fellépni
képes kormányzati és
fegyveres erőtől.  

A különböző protestáns
felekezetek, vallási irányzatok
elvi befogadása és törvényes en-
gedélyezése után, 1571-ben került
Erdély fejedelmi trónjára az első Bát-
hory – katolikus uralkodóként. Uralko-
dása alatt Báthory István igyekezett a
lehetséges mértékig megerősíte ni a ka-
tolicizmust és korlátozni újabb feleke-
zetek kialakulását, a szabad vallásgya-
korlatot és a hatvanas évek törvényeit
azonban visszamenőleg eltörölni nem
akarta, de nem is tudta volna. Az 1570-
es években meghozott törvények alap-
ján úgy tűnik, ekkoriban már inkább
az volt a cél, hogy a korábban kialakult
szervezeti kereteket megőrizzék, hogy
ezek ne morzsolódjanak fel a szűnni
nem akaró dogmatikai viták közepette. 

Az 1571-től immár fejedelemségnek
nevezhető keleti országrész változatla-
nul állandó külső veszélynek volt ki-
téve, és Báthory István, aki mindenki-
nél korábban ismerte fel az országegy-
ség megteremtésének szükségességét,
kiemelten fontosnak tartotta a rendi
támogatottság megőrzését. Kétségte-
len tény, hogy Báthory szívósan és áll-
hatatosan igyekezett további felekeze-
tek kialakulásának gátat vetni: beve-
zette a cenzúrát, megtiltotta a további
vallási újításokat, korlátozta a szenthá-
romság-tagadók térnyerését, és minde-
nekfelett behozta a jezsuitákat Er-
délybe, hogy ezzel is erősítse saját fe-
lekezetét. 

A korszak egyháztörténetét tár-
gyaló szerzőknél mindez súlyosan esik
a latba, Báthory egyházügyi intézkedé-
seinek jellemzésekor legtöbbször a fe-
jedelem keménykezűségét emelik ki.
Az ún. „állampapírok”, azaz országgyű-
lési iratok áttekintése nyomán azon-
ban arra a megállapításra is juthatunk,
hogy Báthory a felekezetek korlátozása
terén csak addig a határig ment el,
amíg még az államérdek magasabb
rendű céljait nem veszélyeztette. 

Báthory István uralkodása alatt foly-
tatódtak a hitviták, amelyeken a rend-
kívül magas szinten képzett jezsuiták
képviselték a római katolikusokat, és
sokakat visszatérítettek a régi hithez.

A fejedelem azonban az át-
térést semmilyen módon
nem kényszerítette, bár
kedvelt jezsuitáit min-
den lehetséges módon
segítette hivatásuk tel-
jesítésében. A fejedelem
jól átgondolt rendelke-
zései egyértelműen ab -

ba az irányba mutatnak,
hogy legfőbb politikai cél -

ja a világ két nagyhatalma
közé szorult országának meg-

védelmezése volt, és ennek érde-
kében használta fel az egyházakkal
kapcsolatos szigorú, de a már kialakult
szabad vallásgyakorlatot megengedő
rendelkezéseit.

TordA – Az ország-
gyűlésEk színhElyE
Torda jelentőségét a középkorban első-
sorban sóbányája adta, hiszen a mező-
város lakói mindenekelőtt bányászattal
foglalkoztak. Ehhez járult a helyi lakos-
ság mind jelentősebb kereskedelmi te-
vékenysége is, amelyre vonatkozóan
már 1475-ben privilégiumot kaptak
Mátyás királytól. Ennek értelmében a
város kereskedői mentesültek az orszá-
gon belüli vámok alól. A 16. század kö-
zepére a sóbányászat háttérbe szorult,
főként a bánya művelésének nehézsé-
gei miatt, így a lakosság sokkal inkább
a kereskedelemből élt.  

A mezőváros jelentőségét a Buda
eleste utáni korszakban megerősítette,
hogy számos alkalommal adott helyt a
keleti királyság, majd a fejedelemség
országgyűléseinek. 1542-ben két alka-
lommal is itt jöttek össze az erdélyi
rendek, itt mondták ki Izabella és gyer-
meke behívását Erdélybe, majd itt újí-
tották meg a három nemzet unióját, és
hoztak néhány kulcsfontosságú dön-
tést az önálló erdélyi állam megszerve-
zésével kapcsolatban.  

1548-ban itt született meg az első
olyan rendelkezés, amely szerint Er-
dély lakosai szabadon megmaradhat-
nak akár a régi, akár az új vallás gya-
korlatában. 1556-ban ugyancsak a tor-
dai országgyűlésen határozták el a Sza-
polyaiak visszahívását. 1541 és 1551
között 14 országgyűlést tartottak a vá-
rosban vagy a Torda melletti Keresztes-
mezőn. Keresztesmező – sok helyütt
Erdély Rákos-mezejeként említve – a
fejedelmi korban számos esetben volt
hadseregek gyülekezési helye, de tá-
bori országgyűlések színhelye is. A
szintén a város határában fekvő Kiski-
rály-réten az országgyűlésekre érkező

fejedelmi követség és a részt vevő ren-
dek lovait legeltették, amíg az urak a
városban tanácskoztak.  

Torda mezővárosa a keleti ország-
részben kezdetben azonos súlyú volt a
később fejedelmi székvárossá fejlődő
Gyulafehérvárral. A számadatok is so-
katmondóak: az 1541–1613 közötti idő-
szakban a keleti királyságban, majd a
fejedelemségben összesen tartott 258
országgyűlés közül 49-nek a színhelye
volt Torda, míg Gyulafehérváron 62
gyűlést, Kolozsváron pedig 54-et tartot-
tak. A városban ma is megtalálható a
régi sókamaraház (jelenleg Történelmi
Múzeum). A gótikus épületet a 16. szá-
zad második felében építették át feje-
delmi házzá, amely a későbbi felújítá-
sok nyomán a Báthory-ház elnevezést
kapta.  

A mezőváros nagy pusztulást szen-
vedett el Giorgio Basta hadaitól, lakos-
sága és jelentősége is csökkent. 1658-
ban a török–tatár betörés újabb nagy
pusztítást zúdított a városra, a lakosok
egy része Kolozsvárra menekült, a vá-
rost pedig a tatárok felégették. 1661-
ben Szejdi Ahmed pasa serege tört a
városra, aminek következményeit Evlia
Cselebi ekként írta le: „E városban egy
napig időzvén, ezt is felgyújtottuk, s oly-
annyira elpusztult, hogy romhalmaznál
egyéb nem maradt a helyén.”

Az erdélyi rendi gyűlés már 1665-
ben törvénybe iktatta a sokat szenve-
dett és kiürült város újbóli megerősíté-
sét. Ennek nyomán 1668-ban kelt Apafi
Mihály nagy horderejű döntése, amely-
lyel megnemesítette a mezőváros há -
rom kisebb részének, Ó- és Újtordának,
illetve Egyházfalvának minden lakosát,
s mellé mészárszék- és kocsmatartási
jogot is adott számukra. A fejedelem
ezzel a rendelkezésével a városi telke-
ket az újonnan érkező lakosoknak, azaz
az oszmán uralom alá került Váradról
vagy más magyarországi helyekről ide
menekülteknek adományozta, akik az
üres telkeken kívántak letelepedni és
új életet kezdeni. Ezzel a kiváltsággal a
fejedelem a város újranépesedését pró-
bálta elősegíteni, hiszen az itteni sóbá-
nyászatra és sófuvarozásra a vészterhes
évtizedeket követően is szükség volt.
A város rangját nagyban emelte, hogy
a 17. században évente három országos
vásárt is tartottak itt: Szent György
napján (április 24.) és Kisasszony nap-
ján (szeptember 8.) Ótordán, Szent
János napján (június 24.) pedig Újtor-
dán. A 17. század végéről ismeretes
még egy negyedik országos vásárnap
is, Szent Miklós ünnepén. 
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