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SZAMOSI LÓRÁNT 
 

Mohács közvetlen előzményei, az ország három részre szakadása 
és a török berendezkedése Magyarországon 

 
 

A. A Jagelló-kori változások 

 

   A Jagelló-kor hivatalosan 1490-től 1526-ig tart. A korszak Mátyás halálával és II. Ulászló 

trónra lépésével kezdődött, és a mohácsi csatával illetve II. Lajos halálával fejeződött be. Ezt 

a 36 évet sokáig teljesen méltatlanul hanyatló időszakként kezelték a történészek. A hanyatlás 

csak a mátyási időszakhoz képest mérhető. Sok szempontból a Jagelló-kor inkább egy 

régebben tartó válság végpontja volt. 

Hajlamosak vagyunk minden bajunkért Mohácsot okolni, pedig a gondok már sokkal 

régebben elkezdődtek. 

 A problémák sorában az egyik legfontosabb a királyi központi hatalom és a rendek 

viszonyának a kérdése. Zsigmond király uralkodásáig meg volt a megfelelő egyensúly a 

két fél között. (Például, ha a királyi és a magánföldesúri birtokok arányát nézzük.) 

Zsigmond uralkodása idején valósult meg az utolsó nagy „állami” beruházás is, a déli 

végvári védelmi vonal kiépítése. Zsigmond halálával megváltozott minden. Ő már vérségi 

alapon nem kötődött Szent Istvánhoz és annak leszármazottaihoz. Az őt követő Habsburg 

Albert pedig már egy teljesen más dinasztia szülötte. 

Óriási mértékben kapnak földbirtokokat a főurak: Hunyadiak, Cilleiek, Garaiak stb. A 

magántulajdon aránya elképesztő mértékben megváltozott. I. Ulászló halála után (1444) 

nincs királyi irányítás az országban. 

 Hunyadi Mátyás királyválasztásának a körülményeiben rejlik a következő probléma. 

Mátyás a familiárisok kegyéből lett király. Igyekezett a Zsigmond előtti állapotokat 

visszaállítani, és visszaszerezni a királyi hatalom tekintélyét. Ennek érdekében elképesztő 

adórendszert vezetett be. Ezek a terhek azonban teljesíthetetlenek voltak. Az ország 

hosszútávon semmiképpen sem bírta volna el ezeket az adóterheket. Mátyás kivette a 

hatalmat a főurak kezéből és adóalanyokat kezdett el „gyártani”. Ezek főleg mezővárosok 

voltak. Mátyás alapvetően minden társadalmi réteget kizökkentett az egyensúlyából. 

Hosszú idő óta először lehettünk tanúi királyellenes összeesküvésnek is. (1471) 

 A nemesség közjogi helyzete is megváltozott. 1437 után (Zsigmond halálával) a magyar 

nemesség már nem Árpádtól eredeztette magát. Ezek után már a nemzettel azonosította 

magát. Eddig örökletes királyság volt, ezek után a nemesség választotta a királyokat. A 

királyválasztás során azonban egy sor feltételt szabott a nemesség a jelölttel szemben. A 

királyi hatalom tehát korlátozva lett a rendek által. 1526-ig csakis ilyen királyaink voltak. 

A nemesség közül kiemelkedett kb. 30 család, akik a leggazdagabbak voltak és az 

országos főméltóságokat viselték. A köznemesség ezért háttérbe szorítva érezte magát. 

 Az Anjou-korig a nemesség hozzá volt szokva az agresszív külpolitikához. Zsigmond 

uralkodása idején, a török megjelenésével ez megváltozott. Két hatalmas birodalom (az 

oszmán és a Habsburg) szorításába kerültünk, a külpolitikánk védekező jelegűvé vált. 

Mátyás lehetőségei, óriási bevételei ellenére, igen korlátozottak voltak. A török ellen nem 

is vezetett nagyobb hadjáratot, s nyugati sikereiben is nagy szerepe volt hadvezéri 

képességeinek. 

 

 

 



 

II 

 1515-ben a Jagelló és a Habsburg dinasztia házassági szerződést kötött egymással. 

Habsburg Ferdinánd (I. Miksa császár fia) feleségül vette Jagelló Annát (II. Ulászló 

lányát). II. Ulászló fia, Lajos trónörökös pedig feleségül vette Habsburg Máriát, 

Ferdinánd húgát. A szerződés kimondta, hogy ha valamelyik dinasztia kihalna, akkor a 

másik fél örökli annak minden királyságát. A Habsburgokról, akik Európa 

legtermékenyebb családjai közé tartoztak igen nehéz volt elképzelni, hogy ilyen csapás 

érné őket. II. Ulászló királyunk nem is erre számított, csak egy keresztény szövetségest 

akart a török ellen. 

A magyar király viszont egy tényezővel nem számolt, mégpedig a magyar nemességgel. A 

rendek az 1505-ös országgyűlésen ugyanis kimondták, hogy csak magyar királyt fognak 

választani II. Ulászló halála után. Arra pedig végképp nem számított senki, hogy a király 

fia, II. Lajos igen fiatalon hal meg. 1526 után így nem csak a török fenyegetettséggel 

kellett szembenéznünk, hanem azzal is, hogy a Habsburgok érvényesíteni akarják 

igényüket a magyar trónra! Ebből kerekedett ki Szapolyai János és I. Ferdinánd 

küzdelme. 

 

 

B. A Mohács-vita 

 

   Amúgy is sajátossága a magyar szemléletnek a bűnbakkeresés, s ebben a folyamatban 

Mohács vezető szerepet játszik. Ha körültekintőbben vizsgáljuk meg a XVI. századi 

eseményeket, akkor hamar világossá válik, hogy a török támadás elkerülhetetlen volt. Az ide 

vezető út megítélésében azonban már nézetkülönbségek alakultak ki a történészek között. A 

vita ma is tart Mohács ügyében, a bűnbakkeresés, a vádaskodás és az önsajnálat is. 

R. Várkonyi Ágnes 

A csata elveszett, de az ország megmaradt. Igaz, hogy az ország három részre szakadt, de 

képes volt beilleszkedni a Habsburg birodalom hatalmi övezetébe, sőt emellett egy új magyar 

állam is született: az Erdélyi Fejedelemség. Magyarország állította meg Szulejmán három 

nagy kísérletét Bécs elfoglalására: 1529, 1532, 1566. A magyar végvári védelmi vonal, 

minden gyengesége ellenére megállította az oszmán terjeszkedést Európa belseje felé. 1526 

után Magyarország ügye most már a Habsburgok, sőt egész Európa ügye is lett. 

Bertényi Iván 

Abban egyetért a történészek nagy része, hogy Magyarország tragédiáját az országos 

főméltóságok nemzetvesztő politikája okozta. A meggazdagodás iránti vágy, az állandó 

pártharcok, az ország védelmének elhanyagolása. A részletkérdések megítélésében már 

vannak eltérések. Bertényi szerint egy jobb magyar bel- és külpolitikával is csak elodázni 

lehetett volna a katonai összeomlást, elkerülni nem. Abban nem hisz, hogy jobb lett volna 

elfogadni a szultáni hűbériséget. 

Perjés Géza 

Ő fogalmazta meg a híres „szulejmáni ajánlat” elméletet. E szerint a török követek 1524-ben 

felajánlották Magyarország számára az adófizetést (hűbérállami státuszt), illetve azt kérték, 

hogy II. Lajos engedje át a török seregeket Magyarországon Bécs felé. Tehát vagy a tárgyalás, 

vagy pedig a háború alternatívája között lehetett választani. Perjés fogalmazta meg még az ún. 

akciórádiusz elméletet is. Ez azt jelenti, hogy a török terjeszkedésnek vannak földrajzi határai. 

Egy bizonyos távolságon túl a hadsereg már nem képes komoly hódításokat véghez vinni. 

Magyarország egy ilyen végpont volt. A török seregnek ide kellett érni (ez kb. három hónap), 

és vissza is kellett jutnia Anatóliába még mielőtt a Balkán-hegység hágói járhatatlanná nem 

válnak a hó miatt.  



 

III 

Lényegében 8-10 hetet tölthettek Magyarországon aktív hadműveletekkel. Emiatt a hatósugár 

(actio radius) végpontja Magyarország területe volt. Ezzel támasztotta alá Perjés a szultáni 

ajánlatnak a gondolatát is. 

 

 

C. Mohács – A középkori Magyarország tragédiája 

 

   A fentiekben csak három markánsabb véleményt említettem meg a Moháccsal kapcsolatos 

vélemények közül, de természetesen még lehetett volna a sort folytatni. Bonyolult feladat 

reális képet kapni a korabeli eseményekről. Sokszor nehezíti ezt az is, hogy a török források 

igen csak hiányosak. 

   Nagy Szulejmán szultán és Ibrahim nagyvezír megnyilatkozásai 1526 előtt és után is 

egyértelműek voltak: az Oszmán birodalom terjeszkedni akar. A hódítás ugyanis 

létfontosságú volt a törökök számára. A hatalomszervezet és a birodalom belső társadalmi 

szerkezete is igényelte ezt. Szulejmán 1520-ban, trónra lépésének idején már határozott 

támadási szándékkal rendelkezett. 1521-ben el is foglalta Nándorfehérvárt, Magyarország déli 

védelmének a kulcsát. (Tehát nem sokáig várt!) Látnunk kell azt, hogy a török számára nem 

Magyarország volt az igazi cél, a fontos ellenfél, hanem a Habsburg birodalom. 1519-ben V. 

Károly lett a birodalom császára, ami azzal fenyegetett, hogy felborul az európai hatalmi 

egyensúly. Az 1515-ös Habsburg-Jagelló házassági szerződés miatt pedig félő volt, hogy a 

magyar trón is előbb-utóbb a Habsburgok kezébe fog kerülni. A török vezetés teljesen 

tisztában volt Magyarország siralmas belpolitikai helyzetével. II. Lajos, magyar király 

lehetőségei pedig több oldalról is behatároltak voltak. 

 Külpolitika 

1523-ban II. Lajos találkozott a lengyel királlyal és Habsburg Ferdinánddal. A magyarok 

szerették volna bevonni a két szomszédot a török elleni harcokba. II. Lajosnak kész terve 

is volt erre nézve. A Habsburgok és a lengyelek azonban elutasították az együttműködést. 

1524-ben emiatt röppent fel II. Lajos és Szulejmán alkujának a híre. Természetesen a 

megegyezést sem II. Lajos, sem pedig a szultán nem gondolhatta komolyan. A magyar 

diplomácia tehát nem tudott szövetségeseket szerezni pont akkor, amikor a háború 

küszöbén állt az ország. A magyar végvárak rossz állapotban voltak és ezek felújítása, 

fenntartása igen sok pénzbe került, amit II. Lajos szerény jövedelmeiből nem tudott 

fedezni. Ehhez már európai pénzügyi támogatás kellett volna. 

 Belpolitika 

A király kezét megkötötte a királyi tanács, amely igen nagy létszámú volt. A mozgósítás 

lassúsága ennek köszönhető. A köznemesség tagjai képtelenek voltak összefogni a 

királlyal. A köznemesség egyes csoportjai egymással rivalizáltak, e csoportok mögött 

pedig mindig egy-egy bárói család állt. 

A török magyarországi terjeszkedésénél is a korábban jól bevált lépcsőzetes hódítás taktikáját 

alkalmazta. 

1. szakasz 1400-as évek eleje – 1526 

Ez a „puhítás” időszaka, az erőfelmérésé. 

2. szakasz 1526 

Mohács, döntő ütközetben az ellenfél ellenálló képességének felszámolása. 

3. szakasz 1526 – 1541  

Az ország feletti laza ellenőrzés megteremtése és a végleges megszállás előkészítése. 

4. szakasz 1541 

Buda elfoglalása. Az ország központi területeinek birtokba vétele, majd a megszállt terület 

nagyságának folyamatos bővítése. 



 

IV 

   1526. augusztus 29-én a mohácsi csatában II. Lajos király csak a saját erejére 

támaszkodhatott, külföldi segítségre nem számíthatott. Sokan meggondolatlansággal vádolták 

a királyt és a főurakat, hogy vállalták a csatát. A visszavonulás viszont nem jöhetett szóba, 

hiszen a török már így is tekintélyes területeket szállt meg az ország déli részén. A harcot 

vállalni kellett. Az előkészületeknél és az államigazgatásban azonban fejetlenség volt 

tapasztalható. A magyar sereg csak nagyon lassan és vontatottan indult meg Budáról. A 

fővezérséget senki nem akarta vállalni. Végül Tomori Pál, kalocsai érsek csak hosszas 

rábeszélés után fogadta el a főparancsnoki posztot. Egy kb. 30-35 000 fős magyar sereg állt 

szemben a 70 000-es török sereggel, amelyhez kb. 40 000 fős irreguláris csapat is tartozott. A 

király megerősíthette volna seregét Szapolyai János erdélyi vajda 17-18 000 fős seregével, és 

Frangepán Kristóf horvát-szlavón bán csapataival is. A magyar táborban viszont a 

határozatlanság uralkodott. 

   A csata körülményei nem voltak teljesen kedvezőtlenek a magyar oldalról nézve. A 

törököknek egy felázott, nedves domboldalon kellett leereszkednie a csata helyszínére. A 

rossz terepviszonyok miatt a török nem is nagyon akart csatát vívni 29-én, hanem másnapra 

kívánták azt halasztani. Már el kezdtek a török csapatok tábort verni, mikor Tomori Pál 

támadást javasolt a királynak. A király vacillált, a féltékeny főurak ellenezték az ötletet. 

Mialatt a bizonytalanság uralkodott a magyar táborban megérkezett a janicsárok csapata, és 

felállt szokásos hadrendjébe. Mire a király engedélyezte a támadást, addigra viszont a helyzet 

a török oldalon már alapvetően megváltozott. Már egy felállt hadrendű, erős oszmán sereggel 

szemben kellett támadni. Ennek a vége pedig egy súlyos vereség lett alig másfél óra alatt. Jól 

jellemzi a magyar oldal határozatlanságát, hogy Szapolyai Jánosnak a király három 

ellentmondó üzenetet is küldött rövid idő alatt. Az első üzenet arról szólt, hogy jöjjön, a 

második arról, hogy ne, és a harmadikban ismét maga mellé rendelte a király az erdélyi 

vajdát! 

   Nemzetközi segítségre nem számíthattunk. V. Károly császár I. Ferenccel és a franciákkal 

háborúzott, ráadásul a reformáció gerjesztette vallásháborúk is az európai egységet 

gyengítették. Legvégül látnunk kell azt, hogy Magyarországnak önmagában semmi esélye 

sem volt egy világbirodalommal szemben, amely éppen ekkor érkezett el erejének 

csúcspontjára. Magyarország területe kb. 330 000 km2 az Oszmán birodalomé 2 500 000 km2. 

Magyarország lakóinak száma kb. 3 500 000 fő, a birodalomé 12-15 000 000 fő volt! A 

töröknek igen fontos volt a Duna vonalának megszerzése, tehát a hódítás elkerülhetetlennek 

látszott, és szóba sem jöhetett a vazallusi státusz, amit több történész is emleget. 

 

 

D. Az ország három részre szakadása 

 

   1526. szeptemberében Szulejmán serege bevonult Budára, miután onnét elmenekült a 

királyné és a magyar rendek. Még ebben a hónapban a török csapatok el is hagyták Budát és 

az országot is. A török magyarországi előrenyomulása nem volt sétamenet. Egy sűrűn lakott, 

gazdag ország területén erőteljes ellenállásokba ütköztek az oszmán csapatok. Nem igaz az a 

tétel, hogy Mohács után az ország a szultán lábai előtt hevert. Helyben keletkezett ellenállási 

gócok voltak, és a megerődített helyeket nem is tudták elfoglalni. Szapolyai 10-15 000 fős 

serege teljesen ép volt, amellyel meg is támadta a kivonuló török seregek utóvédjét. 

A legsürgősebb teendők: a központi kormányzat helyreállítása, pótolni a főispáni, főúri és 

főpapi veszteségeket, betölteni a megüresedett helyeket. (A mohácsi csatában több tucat főúr 

és főpap vesztette életét.) Anarchiáról szó sincs az országban. Szapolyait már októberben a 

tokaji országgyűlésen királlyá választották, és novemberben fehérváron ismét. Mindössze két 

vármegye Pozsony és Sopron követei a pozsonyi országgyűlésen döntöttek Ferdinánd mellett.  



 

V 

   Kettős királyválasztásról azonban szó nincsen! Szapolyai koronázott király lett, ami teljes 

törvényességet jelentett a számára. Szapolyait ráadásul komoly nemzetközi támogatás is 

övezte. Ferdinánd azonban nem nyugodott bele a ténybe.  

   Ígérgetett, fenyegetőzött. Ő a magyar trónra elsősorban az 1515-ös Habsburg-Jagelló 

családi szerződés miatt tartott igényt. A magyar rendek viszont még az 1505-ös 

országgyűlésen kimondták, hogy csak magyar királyt választanak. Az ország Szapolyai 

mellett állt. A kormányzatot igen hamar sikerült helyreállítani, és a fontos egyházi posztokat 

is betöltötték.  A király kancellárja, és főtanácsosa Werbőczy István lett, aki 1525-ben rövid 

ideig nádor is volt. 1527-ben a paviai csatában V. Károly császár legyőzte a franciákat, és 

segítséget ígért öccsének, Ferdinándnak a magyar trón megszerzésében. 1527-1528-ban 

Ferdinánd fegyverrel kényszeríttette Szapolyait az ország elhagyására. 

   Ferdinánd megszerezte az ország területét, de zsoldos serege elhagyta Magyarországot, nem 

maradt itt, hogy a törökkel szemben megvédje azt. Szapolyai a törökhöz fordult segítségért. A 

kiváló lengyel diplomata Hyeronimus Laski tárgyalt Sztambulban a szultánnal, és kitűnő 

pozíciót szerzett az országnak. Szulejmán csak elvi jogot formált Magyarországra adókról, 

ajándékokról szó sem esett. 1529-ben a magyar-török szerződéssel a zsebében János király 

visszahódította Magyarországot Ferdinándtól, és nem a töröktől kapta vissza! Szapolyait nem 

szabad törökbarátsággal vádolnunk, hiszen irtózott a töröktől. A töröknek haláláig, 1540-ig 

semmilyen adót sem fizetett. Magyarország csak egy néveleges vazallus állammá válik. 

   János király 1529. augusztusában Mohácsnál találkozott a Bécs ellen induló Szulejmánnal. 

Szapolyai előtt a törökkel szemben két lehetőség volt: belekezd egy reménytelen harcba, vagy 

megalkuszik, ha lehet minél jobb pozíciót biztosítva az országnak. A németek által birtokolt 

Budát és a Szent Koronát a török átadta Szapolyainak. Szulejmán sikertelenül ostromolta meg 

Bécset, amely magyarországi politikáján egyelőre nem változtatott. 1530-ban Ferdinánd 

felajánlotta a szultánnak az adófizetést is, ha elismeri magyarországi uralmát. Ugyanebben az 

évben sikertelenül próbálkozott Buda elfoglalásával is. 1532-ben Szulejmán ismét Bécs ellen 

indult, de Kőszeg hős védői Jurisics Miklós kapitány vezetésével megállásra 

kényszeríttették. Ferdinánd békét ajánlott a szultánnak, amit az elutasított. 1534-ben 

Szapolyai diplomáciájában fordulat állt be, ugyanis most már ő javasolta Ferdinándnak az 

ország felosztását, amit Ferdinánd viszont elvetett. 1536-ban Ferdinánd ismét az országra 

támadt, de ez a próbálkozása is sikertelen maradt. 

   1538-ban közvetítők útján Ferdinánd és János király békét kötöttek Váradon. A váradi béke 

pontjai: 

 Elismerik egymás királyságát. 

 Használhatják mind a ketten a királyi címet. 

 Azon a területen uralkodnak, amelyet ténylegesen birtokolnak. 

 János király halála után az ő országrésze is Ferdinándra és utódaira száll. 

 Ha János királynak lenne utódja ő kárpótlást fog kapni Sziléziában. 

 Csak akkor lehet nyilvánosságra hozni az egyezményt, ha Ferdinánd szavatolni tudja 

Magyarország török elleni védelmét.  

 Záradék: Ha sem Ferdinándnak, sem V. Károlynak nem lenne fiú utódja, és János 

királynak van, akkor övé a trón. 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI 

   1539-ben János feleségül vette a lengyel király leányát, Jagelló Izabellát, aki 1540-ben 

fiúgyermeket szült János Zsigmondot. Ferdinánd megijedt és nyilvánosságra hozta a váradi 

egyezményt, illetve megpróbálta eláztatni János királyt a szultán előtt. Szapolyai azonban fia 

születése után tíz nappal meghalt. Ősszel Ferdinánd ismét megpróbálkozott Buda ostromával, 

de György barát, János király bizalmasa és kancellárja megvédte a fővárost. 1541 tavaszán 

újabb kísérlet Buda elfoglalására, ami már sok a töröknek. Szulejmán számára elfogadhatatlan 

volt, hogy Magyarország Habsburg kézre kerüljön. Augusztus 29-én (Mohács után pontosan 

15 évvel) Buda török kézre került. Izabella özvegy királyné és György barát Erdélybe 

menekültek. 

 

 

E. A török berendezkedése Magyarországon 

 

   1541-ben a török még csak egy szűk területsávot birtokolt Magyarországból, amelynek 

legészakibb pontja volt Buda. Ezt a folyosót mindenképpen szélesítenie kellett, mivel ez igen 

sebezhető volt mindenféle szempontból. Ennek a törekvésnek lesznek majd következményei a 

várháborúk. Az 1529-es és 1532-es hadjáratok világossá tették a török számára, hogy 

Magyarországot átlépve nem lehet hadjáratot folytatni a Habsburgok ellen. 1541 után tehát 

nem volt más választás, várról várra kellett szélesíteni a hódoltsági területeket. 

   A török megjelenésével az ország területe három nagy részre szakadt szét. A királyi 

Magyarország magában foglalta Horvátország nyugati felét, a Dunántúlt és a Felvidéket. 

Ennek területe kb. 100-120 000 km2 volt durván 1, 8 millió lakossal. Erdély, amely 1571-től 

önálló fejedelemség lett 60-80 000 km2-en terült el, lakóinak száma 700-800 ezer fő volt. A 

török által megszállt hódoltsági területek nagysága a legnagyobb kiterjedés idején 100-120 

000 km2-t tettek ki, az itt élők száma kb. 900 ezer fő volt. 

   A török bizonyos alapelveket mindenképpen szem előtt tartott a hódoltsági területeken való 

berendezkedés során. Biztos katonai megszállás, a terület iszlamizálása, az őslakosság 

beolvasztása, a termelés beillesztése az összbirodalmi gazdaságba és a közigazgatás 

megszervezése. Magyarországon a helyzet azonban több szempontból más volt. A biztos 

katonai megszállása a területnek egyáltalán nem ment simán. Magyarországon a török nem 

térítette erőszakosan a helyi lakosságot az iszlám hitre. Nem szedték a gyerekadót (devsirme) 

sem. A termelést soha nem tudták igazából beilleszteni a birodalmi gazdaságba. A vilajetek, 

szandzsákok megszervezése ugyan megtörtént, de azok területe sokszor bizonytalan volt. 

   A hódoltsági területeken állandó jelleggel 24-26 000 török katona állomásozott. Ez nagy 

szám, ha tudjuk, hogy 1526 előtt a Balkánon volt összesen ennyi török katona. A helyi adók 

egyáltalán nem fedezték a katonák fizetését, az erődítési munkálatokat. Ezért a magyarországi 

költségeket a töröknek mindig a balkáni pénzekből kellett kipótolni. Sőt volt olyan év is, hogy 

Egyiptom teljes adóbevételét egy az egyben küldték Budára! Tehát hazánk ráfizetéses volt! A 

terület viszont stratégiailag igen fontos volt, ezért megért Sztambulnak ekkora áldozatot. A 

magyar nemes nem vonult ki az elfoglalt területekről, később is szedett adót és működött a 

magyar közigazgatás és igazságszolgáltatás is! A magyar végvárakat nem lehetett volna 

fenntartani e nélkül. Természetesen a török is beszedte ezeket az adókat, s ezzel egy sajátos 

kettős uralomnak lehetünk tanúi. Ezt a kettős adóztatást, kettős közigazgatást és 

igazságszolgáltatást nevezzük condominiumnak. A törökök lényegében ugyanazokat az 

adókat szedték, mint a magyarok korábban, és ehhez jött még a szultáni különadó évente 

(dzsizje, haradzs). Az adók nem voltak súlyosabbak a korábbiaknál. A hódoltsági területeket a 

kettős adóztatás (condominium) nyomorította meg. Ilyen kettős adóztatás természetesen nem 

csak a hódoltsági területeken jött létre, hanem a királyi Magyarország szomszédos területein 

is. 

     



 

VII 

 

   A legnagyobb területi egységek a vilajetek élén a pasák álltak. A pasákat és a bégeket 

viszonylag sűrűn cserélték posztjukon, hogy túlzottan ne gazdagodhassanak meg, vagy 

tegyenek szert nagyobb hatalomra. (Budán a 145 év alatt 99 pasa fordult meg!) 

Magyarországon a budai pasa volt a hódoltsági területek kormányzója. A kisebb területi 

egységek a szandzsákok volt, élükön a szandzsákbéggel, akinek katonai, közigazgatási és 

bírói feladatai is voltak. Az adókat a defterdárok írták össze. Volt külön bírói megbízott is, a 

kádi. A legkisebb területi egység a nahije és a kaza volt. Fontos tény, hogy minden 

megszerzett terület a szultáné lett. Ebből a területből kapták a lovas szpáhik (nemesek) 

szolgálati birtokukat. Ez volt az ún. tímár-, ziámet- vagy hász-birtok. A hász-birtokok 

közvetlenül a szultáni kincstár kezelésében álltak. 

   A magyar lakosság nem működött együtt a török megszállókkal, ezért igazából soha nem 

sikerült konszolidálniuk az elfoglalt területeket. Magyarországon a lakosság jóval fejlettebb 

szinten volt, mint a Balkánon. Ezért nem lehetett szó beolvasztásról, vagy erőszakos 

hittérítésről sem. A fentiek miatt az oszmán hódítók több engedményt is tettek. Hagyták 

kiépülni, például a helyi községi vagy közösségi önkormányzatokat. A 15 éves háború után a 

török közigazgatás visszahúzódásával a közbiztonság sokat romlott, ami a városi autonómiák 

további erősödésével járt. Ezt a török nem csak eltűrte, hanem még bátorította is. Így jöttek 

létre a parasztvármegyék, amelyek önvédelmi céllal szerveződtek meg a rossz közbiztonság 

miatt. 

   A szultán csak a felső vezetőket cserélgette állandóan, a köztörökök sok esetben helyi 

lakosokká váltak. Itt éltek családtagjaikkal együtt. A hódoltsági területeken állandó jelleggel 

kb. 55-60 000 török tartózkodott. Ebben a számban a katonák és családtagjaik is benne 

vannak.  A felső vezetők fizetése jónak mondható, hiszen a budai pasa 800 ezer – 1 millió 

akcsés jövedelemhez jutott. (1 magyar forint kb. 50 akcse volt.) Összehasonlításképpen egy 

várvédő 3000 akcsét keresett évente!  

   A török hódítók megjelenésével, aki tehette elmenekült. Ők lényegében csak a birtokos 

nemesek voltak, akik a felvidéki városokban telepedtek le. A törökkel déli irányból 

nagyszámú szláv lakosság is érkezett, s a XVII. századtól már tudatosan is telepítették be 

őket. Fő- vagy mellékfoglalkozásként katonai szolgálatot vállaltak a török mellett, vagy 

iparosok, kereskedők lettek. Legnagyobb számban azonban a falvakban éltek és 

földműveléssel foglalkoztak. A Csepel-sziget, Szentendre, Szerémség szláv (főleg szerb) 

lakossága ekkor települt be Magyarországra. A Felvidék városainak magyar lakossága 

ugrásszerűen megnőtt. Ezek jórészt gazdag kereskedő vagy bányavárosok voltak. A nemesi 

életforma és főleg az adómenetesség igen csábítólag hatott az itt élő polgárságra, ezért 

közülük nagy tömegben vásároltak az udvartól nemesi címet. (Ami igen jól jött Bécsnek 

szorult pénzügyi helyzetében.) Tehát nem a nemesség polgárosodása ment végbe, hanem 

inkább a polgárság választotta a nemesi létet. Ez a későbbiekben lesz tragikus következmény, 

mivel nem lesz megfelelő társadalmi bázisunk a polgárosodáshoz. A feudális viszonyok 

konzerválódni fognak, ami Magyarország modernizációja szempontjából döntő probléma lesz 

a XVIII. – XIX. században.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIII 

F. Adatok, fogalmak 

 

A hódoltsági területen lévő vilajetek 
1541 Budai vilajet 

1552 Temesvári vilajet 

1596 Egri vilajet 

1600 Kanizsai vilajet 

1660 Váradi vilajet 

1663 Érsekújvári vilajet 

 

A legnagyobb török várak 
Kanizsa, Buda és Pest, Esztergom, Eger, Temesvár 

 

Fontosabb várostromok, katonai események 
1521 Nándorfehérvár, Zimony, Szabács 

1526 Pétervárad, Eszék, Mohácsi csata 

1528 Jajca 

1529 Bécs első ostroma 

1532 Kőszeg kísérlet Bécs újabb ostromára 

1541 Buda és Pest elfoglalása 

1543 Siklós, Pécs, Fehérvár, Esztergom 

1552 Temesvár, Arad, Szolnok, Eger 

1566 Szigetvár, Gyula 

1595 Gyurgyevoi csata 

1596 Eger, Mezőkeresztesi csata 

1600 Kanizsa 

 

Színmagyarázat: 

Eger – keresztény győzelem 

Jajca – török győzelem 

 

Fontosabb egyéb évszámok 
1490 – 1516 II. Ulászló uralkodása 

1505 Rákosi országgyűlés (Kimondatik, hogy csak magyar királyt választunk.) 

1514 Dózsa György parasztháborúja 

1515 Habsburg-Jagelló házassági szerződés 

1516 – 1526 II. Lajos uralkodása 

1520 – 1566 I. (Nagy) Szulejmán uralkodása 

1526. augusztus 29. Mohácsi csata, a török először vonul be Budára. 

1526 – 1540 I. (Szapolyai) János király uralkodása. 

1527-1538 I. János király és Habsburg Ferdinánd harca a magyar trónért. 

1529 Szulejmán Bécs elfoglalására indul, a török másodszor is bevonul Budára. 

1538 Váradi egyezmény 

1540 I. János király meghal I. Ferdinánd lesz az uralkodó (1526 – 1564). I. János fiát, János                                             

Zsigmondot II. János néven királlyá választották, de soha nem koronázták meg.  

1564 I. Ferdinánd halála után I. Miksa (1564 – 1576) lesz a magyar király. 

1566 Szigetvár ostrománál meghal I. Szulejmán. 

1570 János Zsigmond a speyeri egyezményben lemond a magyar királyi címről és Erdély első 

fejedelme lesz. 

1593-1606 A tizenöt éves háború 

 

 

 

 

 

 

 



 

IX 

Fontosabb nevek 
 Királyok, császárok 

II. Ulászló, II. Lajos, I. János, V. Károly 1519 – 1556 német-római császár, I. (Habsburg) 

Ferdinánd magyar király és német-római császár, I. Miksa magyar király és német-római 

császár 

 Katonák, politikusok 

Tomori Pál – kalocsai érsek, a magyar csapatok parancsnoka Mohácsnál. 

Brodarics István – szerémi püspök, a mohácsi csata leírója. 

Ibrahim – Szulejmán szultán hadseregének nagyvezírje. 

Hyeronimus Laski – János király tehetséges lengyel származású diplomatája. 

Jurisics Miklós – Kőszeg szerb származású kapitánya. 

Werbőczy István – az ország nádora 1525-1526-ban, az első írásos törvénygyűjtemény a 

                               Hármaskönyv (Tripartitum) szerzője. 

Jagelló Izabella – Zsigmond lengyel király lánya, Szapolyai János felesége. 

György barát (Fráter Georgius) – pálos szerzetes, János király, majd Izabella királyné 

                                                      bizalmasa, a fiatal János Zsigmond gyámja, Erdély 

                                                      kormányzója. 

Nádasdy Tamás – 1541 és 1554 között az ország nádora, nem sikerült 1541-ben Budát 

                             megvédenie. 

Losonczy István – 1552-ben Temesvár kapitánya. 

Szondi György – 1552-ben Drégely hős védője. 

Dobó István – 1552-ben Eger várának kapitánya. 

Kara Ahmed – török nagyvezír, Eger ostromának irányítója. 

Zrínyi Miklós – költő és hadvezér, 1566-ban Szigetvár kapitánya. 

Bocskai István – a császári sereg kapitánya a gyurgyevoi csatában, később Erdély  

                            fejedelme. 

 

Fogalmak 
Akcse – török ezüstpénz 

Beglerbég – a vilajetek élén álltak (pasának is szokták nevezni) 

Condominium – kettős adóztatás, kettős közigazgatás 

Defterdár – a birtok- és pénzügyek felelőse 

Devsirme – gyerekadó, főleg a Balkánon 7-8 éves gyermekeket hurcoltak el a törökök  

Dzsámi – török templom 

Haradzs, dzsizje – török állami adó, amit a „hitetleneknek” kellett fizetni 

Hász-birtok – kincstári birtok, közvetlenül a szultán tulajdona 

Imám – a dzsámi főpapja 

Janicsár – a szultáni sereg elit része, gyalogos katonák 

Kádi – a fontosabb központok bírái 

Martalóc – könnyűlovas katona, főleg délszlávok, akik a török mellett harcoltak  

Minaret – a dzsámi mellett épült torony 

Mufti – jogtudós 

Müezzin – ő hívta naponta hétszer imára az igazhitűeket a minaret tornyából 

Nahije – körzet, főleg adózási szempontból volt fontos 

Parasztvármegye – a hódoltsági területek önvédelmi, önkormányzati szerveződése 

Rája – adózó népesség a meghódított területeken 

Szandzsák – a megyének megfelelő kisebb területi egység 

Szandzsákbég – a szandzsákok élén álltak 

Szpáhi – török lovas katona, hűbéres „nemes” 

Tímár-, ziámet-birtok – szolgálati birtok, amelyet a török lovas nemesek kaptak 



 

X 

Topcsi – török tüzér 

Vilajet – nagyobb területi egység, tartomány 

 

 

 


