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Az 1568. évi tordai országgyűlés 
emlékezete 

Tordáról, Kolozs megye második nagy iparvárosáról, Erdély jelentős ipari és az Aranyosvi-
dék központjáról, több mint ezeréves múltja során több mindent feljegyeztek. A honfoglaló 
magyarok egyik első erdélyi várukat Torda néven az Aranyos-folyó hídfőjének és a sóbányá-
szat zavartalanságának védelmére éppen itt emelték, s így lett az azonos nevű királyi várme-
gye központja is. 

Az Aranyos-folyó két partján, a Túri-patak torkolata, az Aranyos síksága mentén lévő Ke-
resztesmező északi oldalán, az Ó- és Ujtordából, valamint Egyházasfalvából alakult 61 135 
lakosú mai város, amiből a statisztika szerint 7 035, azaz 11,51% magyar, a történelem folya-
mán sokszor (XIII. sz., 1601., 1658., 1659., 1707.) elpusztult, de az elpusztított és felperzselt 
város mindig megújult hamvaiból. 

Az ómagyar személy- és nemzetségnévből eredő Turda-Torda városnév első okleveles em-
lítése 1075-ben, a Géza király által említett tordai (a hajdani római Potaisa) sóbányákkal van 
kapcsolatban, amelynek kitermelési és szállítási jogát a Benedek-rendi apátság kapta meg. 

A város német neve, Torenburg a magyarral párhuzamos névadáson alapul. Ugyanis a só-
bányák gazdaságos kihasználására szászokat telepítettek ide. A város román neve, a Turda 
pedig XVIII. századi átvétel, a román nyelv eredeti hangalakjában konzerválta a magyar név-
ből alakult helységnevet annak következtében, hogy míg a magyar nyelvben a hangfejlődés 
folyamán az u o-vá alakult, a román nyelvben az u magánhangzó megmaradt u-nak: Turda-
Turda.A XV. században már virágzó város a XV-XVII. században a magyar és az európai tör-
ténelem több nagy eseményének volt a színhelye. Többek között az 1436. évi parasztfelkelés 
leverése után 1438-ban a Tordán tartott országgyűlésen erősítették meg, mondták ki újból az 
erdélyi három nemzet: a magyar nemesek, a székelyek és a szászok unióját. 

A mohácsi vész (1526) után az erdélyi fejedelemség megalakulásával Torda, akárcsak a 
többi erdélyi város gazdasági, politikai és kulturális szerepe tovább növekedett, hiszen Ma-
gyarország három részre szakadásával Erdélybe szorult vissza a Magyar Királyság, itt mentő-
dött át és fejlődött tovább a magyar nyelv, a magyar szellemi élet és kultúra. 

A város számos magyar országgyűlésnek adott otthont. Az említetteken kívül háromszáz 
évvel ezelőtt, 1693-ban itt hirdette ki az erdélyi országgyűlés az önálló erdélyi fejedelem-
séget megszüntető Diploma Leopoldinumot. De anélkül, hogy rangsorolnánk, európai 
jelentőséggel bír az eléggé nem méltatott, sőt elhallgatott, ez az 1568-ban tartott or-
szággyűlés, amely Európában - 425 évvel ezelőtt, a főtéri római katolikus templomban -
elsőként fogalmazta meg, foglalta országgyűlési határozatba a másságok iránti toleranciát, 
a vallásszabadságot. 

Az 1568. évi tordai országgyűlés határozata azonban nem első lépés, hanem a vallási türe-
lem folyamatos gyakorlatának eredménye, betetőzése volt. Ugyanis a tordai ediktumot meg-
előzően az 1543-ban Gyulafehérvárra összehívott országgyűlés megtorlás nélkül engedi útjuk-
ra a lutheránus eretnekséggel vádolt brassói prédikátorokat, noha 1544-ben a szász reformá-
tor, Johannes Hontems már másfél éve nem tart katolikus rítusú istentiszteletet a városban. 
Úgyszintén az akkor már a szászokkal szembeni magyar többségű Kolozsváron a Luther-kö-
vető szász Kasper Helt nemcsak hogy Heltai Gáspárra magyarítja nevét, hanem magyarul kezd 
írni és prédikálni. Továbbá 1545 novemberében a szász nemzet nagyszebeni gyűlése határo-
zatot hoz a Honterus által rendszerbe foglalt lutheri tanok egységes befogadására, s az 1548-as 
tordai országgyűlés elismeri az evangélikusok létezését, csupán a további újításokat tilalmaz-
za. 
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Mire Luther Márton tanai megérték hivatalos elismertetésüket, máris megjelent a reformáció 
második hulláma: a Kálvin János által képviselt hitvallás, s a beregszászi zsinaton 1552-ben 
elfogadják a magyarországi első helvét irányzatú református hitvallást, mely 1556 után gyorsan 
meghódítja a Tiszántúlt, első püspökük pedig, Méliusz Juhász Péter 1561-ben megszerkeszti 
a kálvini alapokon álló „Debreceni és egervölgyi hitvallás"-t. 

Kolozsváron 1559-ben Dávid Ferenc, a magyar evangélikusok püspöke híveivel együtt csat-
lakozik a helvét hitvalláshoz, s majd 1564-ben az erdélyi magyar prédikátorok a nagyenyedi 
zsinaton ismét püspökké választják, s az egész egyházmegye kálvinistává lett. 

A szász születésű Franz Hertel, alias Dávid Ferenc, mint II. János király udvari papja a szent-
háromság-tagadó udvari orvos: Giorgio Biandrata hatására és vele évekig vitatkozva 1568-ban 
maga is antitrinitáriussá lesz, sőt, az uralkodót is áttéríti az új unitárius hitre, s így érkezünk el 
az 1568. évi tordai országgyűléshez, amelynek patrónusa éppen János Zsigmond, Erdély feje-
delme és Magyarország királya. 

A nevezetes tordai országgyűlésre 1568. január 6—13. között került sor, ahol Európában 
először kimondatott, hogy: „mindenki szabadon követhesse és hirdethesse azt a vallást, ame-
lyet lelke meggyőződésével összhangzónak ítél". 

„Ezért penig senki az superintendesök közül, se egyebek az prédikátorokat meg ne bánthas-
sa, ne szidalmaztassék senki az religióért senkitől, az elébbi constituciók szerént, és nem en-
gedtetik ez senkinek, hogy senkit fogsággal, avagy helyéből való priválással fenyögessön az 
tanításért, mert az hit Istennek ajándéka, ez hallásból lészön, mely hallás Istennek igéje által 
vagyon." 

így Erdélyben a XVI. századtól kezdve négy elismert felekezet, a római katolikus, lutherá-
nus, református és unitárius felekezet élhetett egymás mellett, megtűrtnek tekintve a görög-
keleti egyházat is. 

1993. január 13-án, Tordán, az unitárius egyház rendkívüli főtanácsi üléssel emlékezett meg 
a 425 évvel ezelőtti eseményről. A zsúfolt unitárius templomban dr. Rezi Elek hálaadó isten-
tiszteletével és dr. Kovács Lajos püspök megnyitójával kezdődött, majd esszék és tanulmá-
nyok felolvasásával folytatódott az ünnepség. 

Kovács István teológiai tanár ismertette a reformátorok állásfoglalását a vallásszabadság 
kérdésében, Simén Domokos csíkszeredai lelkész pedig a János Zsigmond erdélyi fejedelem 
valláspolitikája című dolgozatában azt cáfolta, hogy az uralkodó a katolikusokkal szemben 
türelmetlen valláspolitikát folytatott volna. A többi előadó dr. Erdő János, dr. Donald Haring-
ton nyugalmazott amerikai unitárius lelkész nevében felesége, Szántó Anikó lelkész, valamint 
Török Tamás magyarországi író volt. A rendkívüli főtanács tordai gyűlése ünnepi nyilatkozat-
tal zárult, amelyben magukénak vallják a múltból mindazokat az értékeket, melyek a jövő felé 
mutatnak. 

A január 20-i megemlékezés és nemzetközi szimpózium ökumenikus istentisztelettel 
kezdődött. A Romániai Magyar Keresztény Egyházak Állandó Értekezlete meghívására 
gyűltek össze a hívek a csaknem fél évezredes múltra visszatekintő tordai magyar római 
katolikus templomban, ahol 1568-ban az erdélyi országgyűlés kimondta a vallások közötti 
egyenlőséget és kölcsönös megbecsülésre és toleranciára intett. Az istentisztelet szónokai 
dr. Jakubinyi György gyulafehérvári római katolikus segédpüspök,dr. Csiha Kálmán, az 
Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, dr. Christoph Klein, a nagyszebeni szász lut-
heránus püspök, dr. Kovács Lajos unitárius püspök, dr. Mózes Árpád evangélikus püspök, 
Reizer Pál, szatmári római katolikus püspök, Tőkés László Királyhágó melléki református 
püspök. Mindannyian hangsúlyozták, hogy a tordai törvények szelleme meghatározó kell 
hogy legyen a jelenre is. Annál is inkább, mert 1993-at a brassói RMDSZ-kongresszus a 
tolerancia évének nyilvánította. „...Nekünk már 425 évvel ezelőtt volt parlamentünk -
mondotta német nyelvű prédikációjában dr. Christoph Klein püspök - , amelyben három 
nemzet és négy vallás volt egyenlő." S annak ellenére, hogy a görögkeleti vallást csupán 
megtűrtnek nyilvánították, a tordai törvények pozitív, a politikai pluralizmus csíráit ma-
gukban hordozó jellege vitathatatlan. 

Az erdélyi fejedelemség nemzetmentő feladatot vállalt magára, menedéket nyújtva az üldö-
zötteknek a magyarság mentsvárává válva. „A havasokból lezúduló történelmi lavinák tízez-
reket temettek maguk alá. A sok balsors után is talpra kell állnunk, egységben, testvéri közös-
ségben, János Zsigmond törvényeinek szellemében" - jelentette ki dr. Mózes Árpád evangé-
likus püspök. 
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Tőkés László a felebaráti szeretetre buzdította az egybegyűlteket, kiemelve, hogy: „A 
transsylván ökumené, türelem és tolerancia újra felszínre tör" s majd így folytatta: J o b b jövőt 
remélünk Erdélynek, Romániának, egész térségünknek. Isten áldja meg a magyart, országun-
kat, mindannyiunkat." 

Az ünnepségen jelen voltak: Pozsgay Imre magyar országgyűlési képviselő, Csoóri Sándor, 
a Magyarok Világszövetségének elnöke, Ion Ratiu tordai származású román parlamenti kép-
viselő. Levélben küldte el üdvözletét Paskai László esztergomi bíboros, Gyulai Endre és He-
gedűs Lóránt magyarországi református püspökök, Duray Miklós, a szlovákiai Együttélés el-
nöke, Jeszenszky Géza magyar külügyminiszter, Ágoston András, a Vajdasági Magyarok De-
mokratikus Közössége elnöke, valamint Pászka Árpád, a Horvátországi Magyarok Szerveze-
tének megbízott elnöke. 

A résztvevők megkoszorúzták a tordai „fejedelmi házban" berendezett városi múzeumban 
Körösfői-Kriesch Aladár A tordai országgyűlés c. festményét, majd az unitárius templomban 
az EMKE tudományos ülésszakán vettek részt, ahol Benda Kálmán, Csetri Elek, Camil Mure-
san, Paul Philippi, Szabó Árpád és Várkonyi Ágnes olvasták fel dolgozataikat. 1568 mai tanul-
ságairól Pozsgay Imre szólt. A rendezvények sorát a tordai színházban tartott ünnepi előadás 
zárta be. Befejezésül Paul Philippi előadásából idézem: „...Amennyiben a plures ilyen concor-
diája valóban jellemzi az erdélyi történelmi kontinuitást, akkor ennek mindenkori törvényes 
kimondása csak úgy érvényesül igazán, ha az unum e pluribus gondolatát át is vesszük, a 
magunk életében tükrözzük és szellemi-történelmi tájainkon tudatosan ápoljuk. Aki erre nem 
képes, az Erdélyben uzurpátornak számít, az Erdélyben idegen marad". 

Boldizsár Zeyk Imre 

345 éves iskola a székely végeken 
Májusban bensőséges ünnepségen idézte meg a Kovászna megyei Uzon község székely 
népe annak a Tatrangi Sándor gazdálkodónak az alakját, aki a múlt század máso-
dik felében egész vagyonát a helybeli népiskolára hagyományozta. Egyben megemlé-
keztek az iskola 345. évfordulójáról. Az ünneplőket üzenetben köszöntötte Csoóri Sán-
dor, a Magyarok Világszövetségének elnöke. A megemlékezésen hangzott el Széplaki 
Károly nyugalmazott tanár beszéde. 

Ritka történelmi alkalom hozott össze ma itt bennünket. Tatrangi Sándorra és nejére, Benke 
Juliannára emlékezünk, emléktáblájuk felavatása alkalmával egymásnak talán rég nem látott 
arcát fürkészve, mindannyiunkon észrevehető a meghatottság. Fennkölt ez a pillanat, mert itt 
állunk szellemi bölcsőnk falainál, szellemi műhelyünk gyermekkori emlékeinek hatása alatt, 
és ismét érezzük lelki formálódásunk atmoszféráját. Egykor édesanyánk hozott el ide, kézen-
fogva, apai tanácsoktól kísérve, hogy megkezdjük emberi és nemzeti helytállásunk próbáit, jó 
tanítóink mesteri keze alatt. Mi már nem neveztük őket iskolamestereknek, de az idők távla-
tába visszapillantva, mestereinknek bizonyultak: nemcsak tantárgyakat tanítottak nekünk, ha-
nem családias melegséget tanúsítva, saját példájukkal vezettek el bennünket a közösségi élet 
emberi értelméig. Itt kezdtük el a faluközösség örök folytonosságú nemzedékeibe való beil-
leszkedésünket, a különböző családok fiai, leányai egymás egyéniségét megismerve lettünk 
sajátosan uzoniakká, egy nagy család, a község és szélesebb öleléssel, a nemzet tagjaivá. Egy 
nemzeté, a magyaré, amelynek életképességét bizonyítja, hogy mindig fontosnak tartotta az 
anyanyelvű oktatást és az európai haladással lépést tartva áldozni tudott iskoláira, körömsza-
kadtáig védelmezte a hódító, elnemzetlenítő törekvésekkel szemben. 

Az oktatás mindig is politikum volt. Ezt a helyi faluközösség korán felismerte, anyagi áldo-
zatot hozott érte még olyan időkben is, amikor a betevő falat előteremtése is súlyos gondokat 
jelentett. Önrendelkezésével élve, olyan papot, tanítót, kántort választott, akiknek szakmai-
erkölcsi minősége, nemzethűsége, az iskola iránti ügybuzgalma és szolgálata példa legyen a 
felnövekvő nemzedékek számára. Amikor az uzoni iskolát és a Tatrangi házaspár tetteit ün-
nepeljük, tiszteletükre emléktáblát avatunk, ezt a magunk számára tesszük, legjobb értelem-
ben vett lokálpatriotizmussal gondolva arra, hogy sok ilyen helyi ünnepség egybeforr az egész 
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