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A mohácsi csata és az ország három részre szakadása 

 

1) Előzmények 

A törökkel folytatott két évszázados párharc során a magyarok számára egyre kedvezőtlenebbé váltak 

az erőviszonyok. Az Oszmán birodalom egyre inkább növelte területeit, és már-már felülmúlta az 

európai nagyhatalmak erejét. A török hadsereg a kor egyik legnagyobb és legjobb hadserege volt. 

Könnyűlovasságból (szpáhik), gyalogságból (janicsárok) és tüzérségből állt.  

Magyarországon viszont a királyi hatalom meggyengült Mátyás halála (1490) után: 

 a rendek feltételekhez kötötték Jagelló Ulászló (1490-1516) megválasztását (nem szed 

rendkívüli hadiadót, saját költségén védi meg az országot, a rendekkel együtt kormányoz.) 

 a királyi birtokok területe tovább csökkent, a királyi jövedelmek csökkentek → nem volt 

elegendő a végvárvonal fenntartásához, így a várak állapota romlott. 

 a zsoldos haderő felbomlott → nem volt pénz a fekete sereg fenntartásához. 

 A bárók és a köznemesség között éles ellentét alakult ki: a bárók a királyi tanácson keresztül 

irányították az országot, a köznemesség a vármegyékben és az országgyűléseken próbálta 

ellensúlyozni a bárók hatalmát.          ↓ 

Szapolyai János mögött sorakoznak fel => 1505 – rákosi végzés: 

kimondták, hogy csak magyar születésű királyt emelnek a trónra ezután. 

  ↨ 

II. Ulászló és a bárók a Habsburgokhoz közeledtek => házassági 

szerződést kötött a két uralkodóház (Jagelló Anna Habsburg 

Ferdinánddal, Habsburg Mária Jagelló Lajossal kötött házasságot) 

↓ 

  Ez a szövetség nem biztosított védelmet a törökkel szemben → sőt! növelte a veszélyt! 

=> a török is csatlakozott a Habsburg-ellenes hatalmi szövetséghez. Amíg a törököt a keleti 

terjeszkedés kötötte le, a déli határokon csak portyázó törökök jelentek meg. 

II. (Jagelló) Lajos (1516-1526) az állandósult belpolitikai zűrzavarban nem fordított kellő figyelmet a 

török veszély diplomáciai elhárítására → nem újította meg a még Mátyás által megkötött békét!  

       ↓ 

   1521. aug. 29.: I. Szulejmán (1520-1566) elfoglalja Szabácsot majd 

Nándorfehérvárt => így nyitva áll az ország a török előtt. 

A fiatal király szembefordult a rendekkel → kísérletet tett a rendcsinálásra, de a királyi reformtervek 

megbuktak. Egyedüli jó döntése Tomori Pál kinevezése alsó-magyarországi főkapitánnyá és kalocsai 

érsekké → így hozzálátott a déli védelmi vonal megerősítéséhez. 

Az ország külpolitikailag is elszigetelődik => létrejön egy Habsburg-ellenes szövetség: cognaci liga 

(1526), így a nyugati országoktól sem remélhetünk segítséget a török ellen. 

Közben az 1. déli végvárvonal két vár kivételével török kézre került (Tomori erőfeszítései ellenére), 

ami tovább csökkentette a védekezés esélyeit. 

 

2) A mohácsi csata 

1526: Szulejmán serege (60.000 fős) megindul Magyarország felé  ↔   Tomori Pál a Drávánál akarta 

megállítani, a mocsarak természetes védelmi vonalat jelentettek volna. DE! a királyi tanács úgy dönt, 

hogy Mohácsnál kell felvenni a harcot a törökkel. 

A király harcba szólította a nemeseket, de a bárók és a köznemesség igen lassan gyülekezett. (A 

király Tolnán akarta bevárni a gyülekező csapatokat, innen indult tovább Mohács felé)  

A Mohács melletti síkon Tomori fővezérletével a 20-25.000 fős magyar sereg megpróbálta megállítani 

a törököt (nem várták be a horvát, cseh segédcsapatokat és Szapolyai Szegednél állomásozó csapatait 

sem) 1526. aug. 29-én. DE! néhány óra alatt a magyarok teljes vereséget szenvedtek. 

A szultán nem akart aznap csatát vívni, de a magyarok, akik reggel óta hadrendben álltak a melegben, 

délután támadást kezdtek. A támadás jól indult, de a 2. harcrend a török ágyúk tüzébe került, a lovasság 

menekült, magára hagyva a gyalogságot. A magyar seregből 15.000 ember esett el, köztük 7 főpap, 28 

főúr. A király a megáradt Csele-patakba fulladt.  
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 A mohácsi csata 

Szulejmán bevonult a védtelenül hagyott Budára → kirabolták, felégették, majd kivonultak az 

országból (a török tudott Szapolyai seregéről!) 

Az ország kiszolgáltatottan állt a török hódítással szemben. 

 

3) Az ország 2 részre szakadása 

Az elesett király helyére a köznemesség Szapolyai János erdélyi vajdát választotta uralkodónak (a 

rákosi végzésre hivatkozva), majd a Habsburg-párti bárók megválasztották Ferdinándot (tőle külső 

segítséget reméltek a törökkel szemben).      ↓ 

        Bátyjától (V. Károlytól) segítséget kapott és 

Szapolyait Lengyelországba űzte.  

 ↓ 

A töröktől kért és kapott segítséget és visszatért az országba.  

1529: Szulejmán János hűségéért cserébe elfoglalta Budát, majd átadta neki. Ezután Bécs ellen indult, 

de vissza kellett fordulnia. 1532-ben ismét kísérletet tett Bécs bevételére, de Jurisics Miklós 

Kőszegnél útját állta. => tehát a két nagyhatalom nem bírt egymással, a harc állandósult, 

Magyarország a két birodalom ütközőzónájába került.  

A bárók és a köznemesség hol az egyik, hol a másik fél pártjára álltak → ez tovább rontotta az ország 

helyzetét, a töröknek kedvezett. 

Ezért 1538-ban I. Ferdinánd és Szapolyai János Váradon (titokban, mivel a szultán ezt nem fogadta 

volna el) békét kötött, amely értelmében kölcsönösen elismerték egymás királyságát, továbbá 

megállapodtak, hogy János halála után trónja a Habsburgokra száll, így ők egyesíthetik majd az 

országot.  
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 A magyar vezető réteg választási 

lehetőségei a XVI. sz 1.felében 

4) Az ország 3 részre szakadása 

1540: Szapolyai halála után hívei, Fráter György és Török Bálint Szapolyai csecsemő fiát, János 

Zsigmondot teszik meg királynak.         Ferdinánd magának követelte az egész országot. 

Fráter György a szultánhoz fordult segítségért: 1541. aug. 29-én a törökök harc nélkül megszállták 

Budát => az ország középső része közvetlen török uralom alá került. 

Szulejmán Izabellának és a csecsemőnek Erdélyt és a Tiszától keletre eső részt adta. Így az ország 

három részre szakadt: Királyi Magyarország (nyugaton és északon), Izabella királysága (keleten), 

Török Birodalom, vagy más néven a hódoltsági területek (délen).  

Fráter György ezután menteni próbálja a helyzetet → a Habsburgokra támaszkodva próbálja 

helyreállítani az ország egységét. (1541: gyalui egyezmény) 

 ↓ 

Megkezdi a keleti országrész átadását Ferdinándnak, aki azonban nem tud megfelelő haderőt 

felvonultatni => ezért Fráter György leplezni próbálta terveit a török előtt => Ferdinánd zsoldosai azt 

hitték, elárulta őket => meggyilkolták Fráter Györgyöt. 

    ↓ 

   Hatására Szulejmán 1552-ben hadjáratot indít a Tiszántúl elfoglalására (Drégely, 

Temesvár, Szolnok) Eger várát Dobó István megvédi. 

1566-ban ostrom alá vették Szigetvárt. A Zrínyi Miklós által védett várat bevette ugyan a török, de az 

ostrom közben meghalt Szulejmán.   1568-ban Miksa és II. Szelim a drinápolyi békében rögzítette a 

fennálló helyzetet. Ezzel tartóssá vált Magyarország három részre osztottsága. 
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 A várháborúk a 3 részre szakadt országban 

5) A 3 részre szakadt ország 

   A Királyi Magyarország a Habsburgok vezetése alatt kialakuló közép-európai birodalom tagja lett, 

lakossága kb. 1,5 millió fő volt. A magyar királyság hivatali döntéseiket a központi hivatalok 

közreműködésével hozták. A pénzügyek irányítására létrehozták a Magyar Kamarát, ami Pozsonyban 

székelt. A Magyar Kamara elvben független volt, a valóságban azonban az Udvari Kamara alárendeltje 

lett. Az udvari Haditanács volt az egyetlen olyan szerv, ami egybevonta a birodalmi és magyar 

hivatalokat. A hadügyek irányítására hozták létre és hatásköre az egész birodalomra kiterjedt. Az 

uralkodónak új végvárrendszert kellett kiépítenie, ennek legjelentősebb várai: Kanizsa, Szigetvár, 

Győr, Veszprém, Komárom, Fülek és Eger. 

Jellegzetes végvári élet alakult ki. A végvári katonaság önálló réteggé fejlődött. A társadalmi 

ranglétrán helyük a nemesség és a parasztság között volt. A katonáknak önmaguknak kellett 

gondoskodniuk a létfenntartásukról, földműveléssel, szőlőműveléssel és marhakereskedelemmel is 

foglalkoztak. Ezen kívül portyákat is folytattak. A végvárakban békeidőben fejlődött a kulturális élet is, 

lásd: Balassi Bálint és Tinódi Lantos Sebestyén. 

 

   A hódoltsági területeken a török államberendezkedés, közigazgatás és tulajdonviszonyok váltak 

meghatározóvá. Az elfoglalt területekről a nemesség és a polgárság elmenekült. A magyarországi török 

erők élén a budai vilajet vezetője, a budai pasa állt. A területet vilajetekre, azokat pedig szandzsákokra 

osztották. Az igazságszolgáltatás a Korán alapján működött, és a muftik és a kádik látták el. A 

defterdárok évről-évre adóösszeírásokat készítettek. Az összes szerzemény a szultán kezébe került. A 

földek nagy részét a szultán kiadta szolgálati birtokként. A hódoltsági területen élők többszörösen 

adóztak. Fizetniük kellett a török államnak a harádzsot, és a tizedet is.  

 

   Erdély nem esett a török hódítás fő irányába → a török megelégedett a hűbéres viszonnyal. Az 

erdélyiek által választott fejedelmet a török megerősítette méltóságában, továbbá Erdély adót fizet a 

töröknek.  

1570 – speyeri egyezmény: János Zsigmond lemondott választott magyar királyi címéről, cserében 

elismerték a Habsburgok Erdély fejedelmének. 

    

 


