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12. Török terjeszkedés Magyarországon
Idézzük fel a gárdonyi géza Egri csillagok című regényében olvasottakat! Mely jelenetekre, eseményekre 
emlékszünk a regényből? Beszéljük meg az ostrom mozzanatait! hogyan zajlott a korabeli várostrom?
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Ali és Ahmed hadjárata 1552-ben

Török hadjáratok 1566-ban

Török vilajet székhelye

A Habsburg Birodalom határa 1568-ban

A török hódítás határa 1547-ben

A török hódítás határa 1568-ban

Buda

Gyűjtsük ki a török hadjá-
ratok főbb irányait! Mivel 
fenyegetett volna, ha a Fel-
ső-Magyarország a török 
kezére kerül? Milyen kül-
politikai mozgástérrel bírt 
az Erdélyi Fejedelemség? 

A várháborúk kora

Fráter György hintapolitikája
Miért nem sikerült egységesen fellépni a török ellen?

Buda elvesztése és a hódoltság kialakulása után Fráter György a ke-
leti Magyar Királyság kormányzójaként a keresztény országrészek 
egyesítésére törekedett. Mivel ismerte az oszmánok erejét, elfogadta 
a török vazallusságot, ezért nyíltan nem cselekedhetett, hiszen óvat-
lan lépése kiprovokálhatta volna a szultán támadását. Mindemellett 
tudta, hogy a Habsburgok nem rendelkeznek akkora erővel, amely-
lyel a keleti országrészt megvédhetnék. Ferdinánd bátyja, V. Károly 
a német vallásháborúban harcolt, öccsének csak a nyugati területek 
megvédésére volt elegendő pénze. (1542-ben a Buda visszaszerzésére 
indított hadjárata kudarcot vallott.)

Fráter György hintapolitikát folytatott: miközben Béccsel leve-
lezett, az éves adókat elküldte Konstantinápolyba. Lépéseit igazolva 
látta akkor, amikor az oszmánok megkezdték a Hódoltság kiszéle-
sítését és egy Buda környéki védvonalrendszer kialakítását (például 
Székesfehérvár, Pécs, Esztergom, Visegrád elfoglalása 1543–44 során).

Fráter György végül döntött: behívta Ferdinánd csapatait, mi-
közben lemondatta János Zsigmondot és édesanyját. A beérkező 
habsburg-csapatok csekély létszáma láttán a barát megijedt, és foly-
tatta a hintapolitikáját. Tetteivel újra törökhűséget színlelt: elküldte 
az adót a szultánnak, és szabad elvonulást ígért egy visszafoglalt vár 
török védőinek. 

A német és spanyol zsoldosokat irányító generális gyanakvással 
figyelte Fráter györgy tevékenységét, majd amikor úgy érezte, hogy 
kelepcébe csalták, meggyilkoltatta a szerzetest (1551). A keleti or-
szágrész így átmenetileg Ferdinánd jogara alá került.

[…] ahogyan csaknem minden eddigi levelemben 
könyörögtem Felségednek, hogy tisztességgel ren-
dezze a királyné őfelségével [Izabellával] és fensé-
ges fiával [János Zsigmonddal] való kapcsolatát, 
éppúgy – ha lehet, még alázatosabban – most is 
azért esedezem, hogy legyen Felségednek különös 
gondja őfelségeikről, hogy én is szabadabban szol-
gálhassak Felségednek. A török ugyan szép szava-
kat mond, de nem szabad megbízni benne, hiszen 
e tetszetős szavak nyomán már sok országot vég-
romlásba döntött. A királyné őfelségét tehát nem 
hagyhatom itt a nyilvánvaló veszedelemben, ha-
nem valamely biztos helyre kell vinnem. Ha viszont 
a királyné őfelsége úgy távozik el az országból, 
hogy Felségeddel még nem rendezte el jól ügyét, 
akkor nagyon félek attól, hogy az egész ország át-
pártol a törökhöz […] A törökhöz nem fűz és nem is 
fog fűzni semmiféle szál; csak tettetett barátsággal 
tárgyalok vele, hogy ezt az ellenséggel körülvett 
országot minden módon sértetlenül megőrizhes-
sem, amíg Felséged fegyverei, Isten segítségével, ki 
nem ragadnak bennünket a szolgaságból.

(Fráter György levele Ferdinándhoz; 1543)

• Hogyan viszonyult Fráter György Ferdinándhoz? 
• Mit szeretett volna kérni az uralkodótól? 
• Hogyan tekintett a törökre?
•  Miként hárította el a Ferdinándhoz való utazás 

megvalósítását?
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Johann Peter Krafft: Zrínyi kirohanása

Székely Bertalan: Egri nők

Ezek után [Fráter] György, mivel látta, hogy az or-
szág a királyné felé hajlik, s ugyanakkor az ifjúvá 
serdülő Jánostól is félt, bűnös csalárdságra adván 
a fejét, új terveket forralt, úgyhogy egymást ke-
resztezték a titkos levelek és üzenetek. Végül is 
Ferdinánd Salm Miklós grófot küldi hozzá katonai 
főmegbízottként. György szeptember nyolcadikán 
érkezett Bátorba […] Minden egyéb is a királyi ud-
var mintájára volt elrendezve: mert a királyi címen 
kívül királyi hatalmat fitogtatott. Megbízását Miklós 
nagy hangon adja elő […]. Ha [György] Magyar- 
országot átadja Ferdinándnak, akkor ő viszont ki-
szolgáltatja János egész apai vagyonát, amely a 
királyi gazdagsághoz képest igen tekintélyes volt; 
ugyanígy a királynénak mindkét fejedelem nagysá-
gához mérten fényes hozományát; György számára 
pedig a váradi püspökséghez hozzá fogja csatolni 
Erdély kormányzóságát, és ki fogja eszközölni a vö-
rös süveget [bíborosi rang] a pápától. Erre a megál-
lapodásra mindketten megesküdtek.

(Az 1549. évi nyírbátori egyezmény Forgách Ferenc 
 emlékirata alapján)

Már valóságos félbolond vagyok, s egyáltalán nem 
ismerem ki magamat. Mi itt mindnyájan a barát 
kezében vagyunk, az ő hatalmától függ életünk és 
halálunk. Ha még több törököt hoz a nyakunkra, 
Erdélyben a hatezer vértanú napját fogják megülni.
(Nádasdy Tamás országbíró levele a királynak; 1551)

•  Milyen színben tüntette fel Fráter György szemé-
lyét az emlékirat?

•  Hogyan ítélték meg a kortársak a politikai tevé-
kenységét?

•  Mit szeretett volna elérni a Habsburg-követ a tár-
gyalás során?

• Milyen rangot ígértek Fráter Györgynek? 

Idézzük fel Gárdonyi Géza Egri csillagok  című regénye alapján az ostrom 
egyes mozzanatait! Kik voltak a legfontosabb várvédők? Milyen eszkö-
zökkel hárították el a török rohamokat?

Készítsünk tablót az internet segítségével a várháborúk korából! Gyűjt-
sünk metszeteket, és nézzünk utána, mit sugallnak az ábrázolások a né-
zőnek!

A várháborúk kora
Miért vált Magyarország a török elleni háború fő színterévé?

Az oszmán Birodalom válasza nem késett. 1552-ben egy nagyobb 
haderő indult a Temesköz és a Tiszántúl meghódítására, míg a budai 
pasa a nógrádi várakat támadta. A várak ostroma sikerrel járt, fon-
tos erődítmények kerültek török kézre (például Temesvár, Szolnok, 
Drégely), és az egyesült seregek az ősz elején már a „Felső-Magyar-
ország kapujához”, Eger alá érkeztek. Az egri vár védői Dobó István 
vezetésével azonban ellenálltak, és a több mint egy hónapos ostrom a 
törökök elvonulásával ért véget.

Az „egri csillagok” önfeláldozó hőstette nemzedékeken át adott lelki- 
erőt a magyarságnak. A Hódoltság viszont kiszélesedett, és a követke-
ző években a törökök végleg stabilizálták a területet. A sokáig keleten 
harcoló Szulejmán szultán 1566-ban vezette utolsó hadjáratát Ma-
gyarországra. A szultáni sereg a horvát bán, Zrínyi Miklós által védett 
Szigetvár ellen támadt, egy kisebb sereg gyula felé fordult. Szigetvár 
az utolsó emberig védekezett. A lőszerből kifogyó védők egy merész 
kitöréssel áldozták fel önmagukat, és az ostrom alatt Szulejmán is 
meghalt. (halálát napokig titkolták a török sereg előtt.) Utóda, egy 
békésebb természetű szultán a fennálló határok elfogadásával (status 
quo) békét kötött Béccsel (drinápolyi béke, 1568).

Néhány év alatt az ország belseje háborús övezetté vált, mindkét 
fél megkezdte egy erős védelmi zóna kialakítását a várak és erődít-
mények átépítésével. A mintegy 25 ezer főből álló török védősereg egy 
körülbelül tizenötezres létszámú keresztény erővel nézett farkassze-
met. A várak helyőrségét a német zsoldosok mellett a magyar végvári 
vitézek adták, akiknek társadalmi háttere sokrétű volt. 
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A háborús évek alatt a szökött jobbágyokból, földjét vesztett kis-
nemesekből létrejövő vitézlő rend (vitézlő nép) a harcokban jelentős 
katonai tapasztalatra tett szert. A zsoldjukról és az ellátásukról a bécsi 
kormányzat gondoskodott, bár gyakran több hónapos késéssel („se 
pénz, se posztó”).

A határvonal mentén a végvári vitézek és a török csapatok ösz-
szecsapásai mindennapossá váltak, amelyek célja a zsákmány- és 
fogolyszerzés volt. A lesvetések, portyázások, bajvívások hőseit a 
kor vándordalnokai (például Tinódi Sebestyén) énekeikben legendás 
személyekké formálták. A várak helyőrségeit a nagybirtokosok ma-
gánhadai is kiegészítették, ezen alakulatokat egy-egy nagyobb főúr 
(például Batthyány, Nádasdy, Pálffy) gyorsan tudta mozgósítani.

A Hódoltság
Hogyan rendezkedett be az Oszmán Birodalom a megszállt területeken?

Az ország középső részét megszerző oszmán Birodalom addigi hó-
dításainak megfelelően építette ki közigazgatási rendszerét. A te-
rületet vilajetekre (Buda, Temesvár) osztották (élükön a beglerbég, 
a pasa állt), amelyeken belül kialakították a szandzsákok hálózatát 
(vezetőjük a bég volt). A birtokokat két nagyobb részre különítették 
el: a szultáni birtok (hász) a védettebb Duna–Tisza közére került, 
míg a fennmaradó részeket a szpáhi birtokosok között osztották szét.  
A hadköteles szpáhik lovas alakulatai a török véderőt egészítették ki.

A szpáhi birtokosok földesúrként hasonló szolgáltatást (adó, aján-
dék, robot) vártak el a magyar jobbágycsaládoktól, mint az egykori 
magyar földesurak. A hódítás után török adószedők (defterdárok) 
járták a falvakat, összeírták az adózó népességet, és felügyelték a befo-
lyó jövedelmek összegyűjtését. A keresztény családfőknek még a nem 
muszlim népességre kivetett fejadót is be kellett fizetniük.

Külön gondot okozott a töröknek az, hogy az egykori magyar föl-
desurak nem mondtak le jobbágyaikról, sőt a végvári katonák segít-
ségével gyakran még a korábbi adó felét is behajtották (kettős adóz-
tatás). Mindemellett a szpáhik alkalomadtán a habsburg-fennhatóság 
alá tartozó falvakat adóztatták meg, megkeserítve a határ menti tele-
pülések lakóinak életét.

Mivel a hódoltság az oszmán Birodalom északi védőbástyája és 
állandó háborús övezete volt, így kezdetben ráfizetésesnek bizonyult 
a megszerzett terület megtartása. Az első években a katonai költségek 
60-70%-át Isztambulból irányították át ide, de az 1570-es évekre az 
említett intézkedéseknek köszönhetően a helyi bevételek átmenetileg 
fedezték a kiadásokat. Néhány évtizedig az oszmánok az iszlám be-
rendezkedést is megpróbálták átültetni Magyarországra. A falvakba 
bírókat (kádikat) küldtek, ám a falusi lakosság nem vett róluk tudo-
mást, sőt a kádik kiszemelt célpontjai lettek a portyázó végváriaknak. 
A török kormányzat végül visszavonta a bírókat a városokba, és fel-
hagyott a magyar terület iszlamizálásának kísérletével.

Rá@dás

Balassi Bálint

Portyázások, lesvetések a korban

Amikor a felséges padisah Allah segítségével a bu-
dai vilájetet kegyeskedett meghódítani, tervbe vet-
te, hogy az összes ráján [a nem muzulmán alávetet-
tek neve] igazságos ítéletet hajtsanak végre. A fel-
séges rendelet és felséges parancs ekképpen jelent 
meg: a fent említett vilájetben mindenki maradjon 
a helyén. A birtokukban levő ingóságuk, a városok-
ban és falvakban levő házaik, szőlőjük és kertjük 
készségei a saját tulajdonuk, és birtokolják úgy, 
ahogy akarják. Jogukban áll azokat eladni, elaján-
dékozni vagy bármiképpen tulajdonba adni, vagyis 
fizessék meg a szőlőjük (és egyebük) után járó szol-
gálmányukat, és birtokolják azokat halálukig úgy, 
ahogy akarják. Amikor meghaltak, szálljanak azok 
örököseikre a tulajdonjog szerint. Őket soha senki 
ne zaklassa és ne háborgassa. Az általuk művelt föl-
dek is maradjanak birtokukban, de földjeik nem az 
említett osztályozás szerinti (mint a ház, kert, sző-
lő) tulajdonbirtokuk, hanem ezek mint a többi jól 
védett tartományban „kincstári föld” néven ismert  
„az ország földje” a mohamedán kincstár földtulaj-
donaként, kölcsönadás útján vannak a rája birtoká-
ban. Gabonaneműből és egyéb terményből vessék 
és arassák azt, amit akarnak. Fizessék meg tized 
címen a harádzs részt és a többi járandóságot, és 
birtokoljanak úgy, ahogy akarnak.

(Egykorú török forrás)

A török országunk egyes részeit ugyan elfoglalta, de inkább csak a háta 
mögött hagyta, mint meghódította, hiszen saját hivatalait, saját törvé-
nyeit behozni nem bírta; kénytelen eltűrni, hogy azok a maguk szerveze-
tében maradjanak, és hogy a maguk alkotmányával éljenek.

(Balassa János főkapitány [Balassi Bálint apja]; 1555)

•  Hogyan rendelkezett a szultán a birtokviszonyo-
kat illetően?

•  Milyen jogokkal bírtak a jobbágyok? Milyen köte-
lezettségeik voltak?

•  Nézzünk utána a következő fogalmak magyaráza-
tának: vilajet, rája, harádzs!

• Miért alakulhatott ki a fent említett helyzet?
•  Hogyan tekinthettek a törökök a megszállt területekre?
•  A birodalom mely részén sikerült a későbbiekben a teljes átalakítás?
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Korabeli ostromtaktika, várépítészet

A végvárrendszer sikeresen lefékezte a támadó hadsereg elő-
renyomulását. Az egymástól kisebb-nagyobb távolságra lévő 
várak között látszólag könnyű lett volna az áthaladás, de azt 
egy hadsereg sem kockáztathatta meg, hogy a háta mögött 
olyan ellenséges alakulatok maradjanak, amelyek elvághatják 
az utánpótlási vonalaitól. Ezért volt fontos egy-egy végvár el-
foglalása, sőt a megszállt erődítményt a támadó raktárbázis-
ként is felhasználhatta csapatainak további ellátásához.

Az ostromeszközök sokat fejlődtek a 16. századra. Az osz-
mán haderő kitűnő ostromlövegekkel rendelkezett, a várak 
gyengébb pontjainak lövetése napokig eltartott. Sokszor egy-
egy adott falszakasz aláaknázásával is próbálkoztak, ilyenkor 
föld alatti alagutat ástak a vár alá, ott puskaporos hordókat 
helyeztek el, és a megfelelő pillanatban felrobbantották őket. 
A törökök gyakran próbáltak árulót keresni a védők között, a 
nyilakra tűzött és a várba belőtt üzenetekben magas jutalmat 
ígértek a hozzájuk átállóknak.

A várat védő kapitánynak mindezekre figyelnie kellett. ha 
volt megfelelő lövegállománya, akkor megpróbálkozhatott az 
ellenséges ágyúk szétlövésével. A meggyengített falszakaszt 
éjszaka újraépíthették, vagy mögötte sáncot emelhettek. Az 
aknát ásó támadókkal szemben ellenjáratot ástak, az esetleges 
árulókat pedig azonnal felakasztották. A törökök a megfelelő 
tüzérségi előkészítés után általános rohamot indítottak, ilyen-

kor a falakat megrohanva, ostromlétrákkal próbáltak feljutni 
a várfalra, vagy az ágyúkkal szétlőtt réseket támadták. A ro-
ham visszaverése a védők fizikai és lelki erejétől is függött, a 
várkapitány a jól mozgatott belső tartalékokkal leküzdhette 
a többszörös túlerőt. Ugyanakkor mindenki tudta, hogy egy 
hosszabb ostromot a korabeli várak nem bírnak ki, és a meg-
ismételt rohamok végül felmorzsolják a védők ellenállását. 
Ennek ellenére a védők felvállalták a harcot, hiszen tisztában 
voltak vele, hogy minden egyes nap, amelyet a török a vár alatt 
eltölt, lassítja támadási lendületét.

Várerődítési változások (olaszbástya, fülesbástya)

Ostromjelenet az Egri csillagok című filmből (Várkonyi Zoltán rendezésében 1968-ban készült)

•  Vizsgáljuk meg a tűzfegyverek elhelyezését a bástyatípuso-
kon!

• Miért védhető jobban az olaszbástya a körbástyánál?
• Milyen megfontolásból alakították ki a fülesbástyákat?

Kitekintő

körbástya

olaszbástya

holttér

fül

α

β

Okok és következmények
•  Milyen további politikai lépések vezettek a széttagoltság 

fennmaradásához ? 
•  Hogyan szilárdította meg hatalmát az Oszmán Biroda-

lom a Kárpát-medencében? 
• Miért nem tudta teljesen elfoglalni az országot? 

Történelmi nézőpont
•  Értékeljük Fráter György politikáját a források felhasz-

nálásával!
•  Vitassuk meg, mekkora mozgástere volt a korszak ma-

gyar vezető rétegének!

Összegzés
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13. A „két nagy császár” birodalma között
gondoljuk végig, miért a habsburg Birodalom számított Európa egyik legerősebb dinasztikus államá-
nak! Milyen problémákkal találta magát szembe a birodalom? Milyen felekezetek működnek napjaink-
ban Magyarországon? Idézzük fel a reformáció legfontosabb eseményeit!
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A végvári főkapitányságok határa

Erdélyhez kapcsolt részek
(Partium) 1606-ban

Székely és szász székek Erdélyben

A Habsburg Birodalom határa 1568-ban

A török hódítás határa 1547-ben

A török hódítás határa 1568-ban
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FELSŐ-MAGYARORSZÁGI FŐKAPITÁNYSÁG

HORVÁT FŐKAPITÁNYSÁG

Hogyan szervezte meg 
Bécs a Magyar Királyság  
védelmi rendszerét? Mi-
lyen közigazgatási egysé-
gekből épült fel az Erdélyi 
Fejedelemség? Milyen stra- 
tégiai jelentősége volt a 
Felső-Tisza vidékének?

A három részre szakadt Magyar- 
ország

A Magyar Királyság éves jövedelmeinek megoszlása (1570-
es évek)

Hadikiadások (zsold, ellátmány, várerődítés stb.) százalékos megoszlása a Ma-
gyar Királyság jövedelmeihez képest

A Magyar Királyság
Hogyan kapcsolódott az országrész a Habsburg Birodalomhoz?

Buda elvesztése után a megfogyatkozó területű Magyar Királyság intéz-
ményei (országgyűlés, hivatalok) Pozsonyba helyeződtek át. A habsbur-
gok által vezetett országrészben az Udvar és a rendek között sajátságos 
hatalmi egyensúly, a dualizmus rendszere jött létre, amely a király és 
az országgyűlés együttműködésén alapult. I. Ferdinánd (1526–1564) 
és utódai egy sokszínű, eltérő gazdasági és politikai fejlettségű birodal-
mat vezettek, érdekeik nem csak a magyar területekre korlátozódtak.

A hatékony irányítás miatt a központosítás az uralkodók számá-
ra létkérdés volt, ennek során a magyar államigazgatás átalakítását 
is végrehajtották. Így Bécs felügyelete alá került a pénzügy (Udvari 
Kamara), a hadügy (Udvari haditanács) és a külügy (haditanács és 
Titkos Tanács) irányítása. Az Udvar a rendi jogok további csorbítására 
nem törekedett, a belpolitikai élet (vármegyék, országgyűlés) és az 
igazságszolgáltatás alapvetően Bécs beleszólása nélkül működött.

A bécsi központosítás sértette a Jagelló-korban megerősödött rendi 
öntudatot. A királyság magyar vezetői azonban számoltak a realitások-
kal, a török elleni védekezéshez szükség volt a Habsburg-tartomá-
nyok adóira és a német birodalom pénzsegélyeire (Türkenhilfe) is. 

38,5%

6%

10%

22%

23,5%

harmincadok váruradalmak bevételei

szabad királyi városok adója és egyéb bevételek

bányajövedelmek

hadiadó

Mit állapíthatunk meg az adatok alapján? Hogyan egészíthette ki Bécs a 
hiányzó összeget?

Hogyan változtak meg a királyi bevételek arányai 
Mátyás korszakához képest? Mi állhatott a válto-
zások mögött? Mi jelezte a kereskedelmi élet fel-
lendülését? Mi mutatja az alacsony polgárosodási 
szintet? 

Év 1556 1576 1582 1593

A jövedelem a hadikiadások … 
%-át fedezi 40,5 23 27 24,5
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A Magyar Királyság  
intézményhálózata

Pozsony korabeli ábrázolása

HABSBURG BIRODALOM
közös ügyek és integráció

MAGYAR KIRÁLYSÁG
belső szuverenitás

központi kormányszervek

Birodalmi Udvari
Kancellária

Birodalmi Udvari
Tanács Magyar Tanács Diéta országos

bíróságok
Titkos
Tanács

Udvari
Kamara

Udvari
Haditanács

Habsburg-udvartartás uralkodói tanácsadó szervek magyar rendi intézmények

vármegyéknemesi felkelés

kerületi
főkapitányok

Helytartóság

Magyar Udvari
Kancellária 

Belső-ausztriai
Haditanács

végvidéki
főkapitányok

Alsó-ausztriai
Kamara

Szepesi
Kamara

Magyar
Kamara nádor

nádori
helytartó

helytartó

országbíró

Felső-
tábla

Alsó-
tábla

személynök

horvát-
szlavón bán

Az államélet mely fontos terü-
letei kerültek Bécs irányítása 
alá? Mennyire valósította meg 
a Habsburg Birodalom a tel-
jes központosítást? Melyik in-
tézmény felügyelte az ország 
pénzügyi igazgatását? Mi mu-
tatta a rendiség továbbélését? 
Milyen ügyek maradtak meg a 
rendek kezében?

Miért értékelődött fel Pozsony szerepe a 16. században? Nézzük meg a város földrajzi elhelyez-
kedését! Mekkora távolságra lehet Bécstől?

Mindenki belátta, hogy a Magyar Királyság bevételei a katonai 
kiadásoknak csak körülbelül 30%-át fedezik. (1577-ben az ország 
várainak költsége – horvátországgal együtt – 2 millió 200 ezer forint 
volt, míg a befolyó jövedelem alig érte el a 750 ezer forintot.) Ezáltal 
a rendek rászorultak a habsburgok pénzügyi segítségére, az Udvar 
pedig a magyar rendek katonai erejére. E szűk mozgástér kénysze-
rítette ki azt a kompromisszumot, amely a kormányzati dualizmus 
kialakulásához vezetett.

Az Erdélyi Fejedelemség megalakulása
Mekkora mozgástérrel rendelkezett az országrész?

Fráter györgy meggyilkolása után a keleti országrész néhány évig 
habsburg-kormányzás alá került, ám a helyi rendek – a török veszély-
re hivatkozva – visszahívták János Zsigmondot (1556–1571). 

Habsburg-dinasztia, 
magyar királyok Erdélyi fejedelmek

Ferdinánd  
(1526–1564)

Szapolyai János 
(1526–1540)

Miksa 
(1564–1576)

János Zsigmond 
(1540/56–1571)

rudolf 
(1576–1608)

Báthory István 
(1571–1586)

II. Mátyás 
(1608–1619)

Báthory Zsigmond 
(1586–1602) (négyszer 
lemondott, háromszor 

tért vissza)
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János Zsigmond kormányzása alatt az Erdélyi Fejedelemség ha-
tárai megszilárdultak, és kiépült az ország intézményhálózata. A fe-
jedelemség a történelmi Erdély, illetve a nyugati határsávon lévő, tö-
rök által meg nem szállt vármegyék (Bihar, Kraszna, Közép-Szolnok, 
Máramaros vármegye) egyes területeiből, az úgynevezett Partiumból 
(részekből) állt.

Erdélyt a középkorban a Magyar Királyság szerves részeként az er-
délyi vajda irányította, Mohács után az országrész a Szapolyai János 
által kialakított Magyar Királyság része lett. 

A török terjeszkedés (Tiszántúl elvesztése) tovább csökkentette a 
területét. A fejedelemség északon érintkezett a Magyar Királysággal, 
ahol egyes várakért (például Szatmár, Tokaj) éveken keresztül harc 
folyt a Habsburgokkal. A helyi konfliktust egy megállapodás zárta 
le (speyeri egyezmény, 1570), amelyben János Zsigmond lemondott 
a magyar királyi címről, cserébe a Habsburgok elfogadták a fejede-
lemség létezését.

fejedelmi 
tanács

fejedelem

tö
rv
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ye

k

§

országgyűlés

partiumi
vármegyék

erdélyi magyar
nemesség

székely székek

szász városok

választás

jóváhagyás

kinevezésa külpolitika 
ellenőrzése

megerősítés

adó, katonai
kötelezettség

Erdély berendezkedése és politikai helyzete

Báthory István

Idézzük fel Erdély rendi és nemzetiségi megoszlását! Milyen szerep jutott 
az erdélyi országgyűlésnek a fejedelemség rendszerében? Miben tért el 
ettől a pozsonyi országgyűlés helyzete? Hogyan kötődött az Oszmán Bi-
rodalomhoz Erdély? A politikai élet melyik területén engedett viszonyla-
gos szabadságot Isztambul?

[…] megfontolván, hogy ezt a földkerekség két 
legnagyobb uralkodója között, vagyis azok sark-
pontjában elhelyeztetett, az emberi erőtől és tá-
mogatástól teljesen magára hagyott tartományt 
másként megőrizni és kormányozni nem lehet, 
csakis a mindkét császártól Nekünk adott kedve-
zésből, ezért minden időben, hivatalom szerint tel-
jes erőmmel arra fordítottam igyekezetemet, a tar-
tomány jövedelmeit és lehetőségeit, hogy az egyik 
császár felé engedelmességgel, a másik császár felé 
pedig ajándékokkal és magunk alávetésével ked-
vezzek, hogy a tartomány a külső ellenségtől min-
den veszély esetén nyugalomban, teljes egészében 
megőriztessék […].

(Báthory István Erdély helyzetéről; 1575)

•  Milyen külpolitikai mozgástérrel bírtak az erdélyi 
fejedelmek?

•  Miként fordult Báthory a nagyhatalmak irányába?

Az Erdélyi Fejedelemség az Oszmán Birodalom vazallusállama-
ként adót fizetett Konstantinápolynak, és a szultán határozta meg 
a külpolitikai mozgásterét is. A török azonban nem szólt bele az 
erdélyi belpolitikába, a rendek maguk választhatták meg a fejedel-
met, akit a pozíciójában a szultáni beiktatás erősített meg. A kialakuló 
helyzet sokkal kedvezőbb volt a két román vazallusfejedelemséghez 
képest, hiszen Moldvában és havasalföldön az oszmánok folyama-
tosan felügyelték a belpolitikai életet. Az erdélyi fejedelem hatalma 
kiterjedt földbirtokain és a regálejövedelmeken alapult. Az erdélyi 
rendi országgyűlés kisebb súllyal rendelkezett, mint a pozsonyi, a fe-
jedelem itt könnyebben tudott központosítani.

Erdély külpolitikai tekintélyét Báthory István (1571–1586) feje-
delemsége alatt nyerte el. Báthoryt (János Zsigmond egykori bizal-
mas emberét) a lengyel nemesség királlyá választotta (1576), aki ezt 
követően Krakkóba tette át a székhelyét. Báthory a két ország erejét 
akarta felhasználni az országegyesítésre és a török elleni harcra, csak-
hogy a lengyel területek elleni orosz támadások (IV. Iván) elhárítása 
meghiúsította szándékát.



65II.  MAGYARORSZÁG A KORA ÚJKORBAN

A Biblia súlya. Hitvita korabeli ábrázolása (színezett metszet)

Hogyan ábrázolta a két felekezet érvrendszerét a 
metszet? Melyik felekezet nyerte meg a vitát az áb-
rázolás szerint?

Urunk őfelsége, miképpen ennek előtte való gyűlé-
seibe országával közönséggel [közösen] az religió 
[vallás] dolgáról végezött, azonképen mostan és 
ez jelen való gyűlésbe azont erősíti, tudniillik hogy 
midőn helyükön az prédikátorok az evangéliumot 
prédikálják, hirdessék, kiki az ő értelme szerént, és 
az község ha venni akarja, jó, ha pedig nem, senki 
kénszerítéssel ne kénszerítse az ő lelke azon meg 
nem nyugodván, de oly prédikátort tarthasson, 
az kinek tanítása ő néki tetszik. Ezért pedig senki 
az superintendensek [egyházi elöljárók] közül, se 
egyebek az prédikátorokat meg ne bánthassák, ne 
szidalmaztassék senki az religíóért senkitől, az eléb-
bi constitutiók [rendelkezések] szerént, és nem en-
gedtetik ez senkinek, hogy senkit fogsággal avagy 
helyéből való priválással [elmozdítással] fenyeges-
sen az tanításért, mert az hit Istennek ajándéka, 
ez hallásból lészen, mely hallás Istennek igéje által 
vagyon. 

(A tordai országgyűlés határozata; 1568)

•  Hogyan döntött a határozat a vallás ügyében? Mi-
lyen érvvel támasztották alá a döntésüket?

•  Milyen politikai okok állhattak még a döntés hát-
terében?

•  Milyen, a vallással kapcsolatos rendelkezések szü-
lettek a kor Európájában?

A reformáció sikere
Miért vált népszerűvé a hitújítás Magyarországon? 
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Vizsoly

A Habsburg Birodalom határa 1606-ban
Az Erdélyi Fejedelemség határa 1606-ban
Jelentős protestáns középfokú iskola
Protestáns nyomda
Könyvtár
Főleg katolikusok
Főleg evangélikusok
Főleg kálvinisták
Főleg görögkeletiek
Unitárius közösségek

Szászváros
Szeben

Brassó

Várad

Kolozsvár Torda
vallásbéke 1568
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Besztercebánya
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Sárvár

Eperjes
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A reformáció Magyarországon

Csoportosítsuk az egyes ország-
részekben megjelenő valláso-
kat! Mit állapíthatunk meg a 
katolicizmus helyzetéről? Mely 
etnikumok gyakorolták a görög-
keleti vallást? Kiknek a körében 
terjedt el főleg az evangélikus 
hit? Hogyan alakult Erdély vallási 
élete?

A 16. századi protestáns hitújítás Magyarországon is gyorsan elter-
jedt. Luther tanai már II. Lajos korában ismertté váltak (főleg Mária 
királyné környezetében). Mohács után az evangélikus hitet előbb a 
szabad királyi városok német ajkú polgárai és a szász városok vették 
fel, miközben a külföldi egyetemen (Wittenberg, heidelberg) tanult 
lutheránus prédikátorok a mezővárosokban térítettek.

A protestáns térítők érveléseiben a török sikereket a katolikus egy-
ház bűnei miatt Isten büntetéseként állították be. Az új hitnek főúri 
pártolói is voltak (például a Nádasdy vagy a Batthyány család), akik 
a reformációt nyomdák alapításával támogatták. Az 1550-es években 
megjelent a kálvini nézetrendszer, Debrecenben református kollégi-
umot alapítottak, átültették a református hitelveket, és kiépítették az 
egyházszervezetet (Melius Juhász Péter). A „kálvinista rómából” a 
hódoltsági falvakban is megkezdődött az új hit terjesztése. 
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Erdély vallási sokszínűségét a menedéket találó Szenthárom-
ság-tagadók (antitrinitáriusok) egészítették ki. János Zsigmond ide-
jén az Európa-szerte üldözött hit gyökeret eresztett, majd kialakult az 
unitárius egyház (Dávid Ferenc).

A protestantizmus elterjedése erőszakmentesen zajlott, sőt Er-
délyben a tordai országgyűlés a nemeseknek és a polgároknak a 
négy bevett vallásra vonatkozóan szabad vallásgyakorlatot hirde-
tett (1568). A hitújítás jelentősen átalakította a korszak művelődését. 
Az anyanyelvi kultúra ápolása, a nyomdák alapítása, a nyomtatott 
könyvek terjesztése és a protestáns iskolahálózat kialakítása fellen-
dülést hozott a háborús pusztítás mellett is. A század végén Károli 
Gáspár elkészítette a legelső teljes magyar nyelvű Bibliát (vizsolyi 
Biblia, 1590).

A protestantizmus hatására a hódoltsági magyar családok meg-
őrizték a kereszténységet. A felekezeti különbség néha már egyes 
etnikumok között is megmutatkozott (református magyarok, evangé-
likus németek és szlovákok, katolikus horvátok, ortodox szerbek és 
románok), de ez a korban nem vezetett nagyobb széthúzáshoz. A ka-
tolicizmus a kisebbségbe szorult, a lakosság háromnegyede a század 
végére valamelyik protestáns felekezethez tartozott. A vizsolyi Biblia címlapja

A székelyek helyzete a 16. században

A székelyek már a középkor óta jelentős kiváltságokat kaptak  
(kollektív nemesség) a katonáskodásért cserébe. A 16. szá-
zad elejére a székely társadalom vagyonilag differenciálódott, 
majd az ország három részre szakadása után jogi helyzetük 
ingataggá vált. Már Fráter györgy is hadiadó megfizetésére 
akarta őket kényszeríteni, ami ellen az elszegényedő közszé-
kelyek többször fellázadtak. Egy felkelés elfojtása után János 
Zsigmond végleg megvonta kiváltságukat (1562), és a közszé-
kelyek széles rétege ekkor jobbágysorba süllyedt.

A 16. század végén kezdődő török elleni háború alkalmá-
val az akkori erdélyi fejedelem, Báthory Zsigmond a kivált-
ságok visszaállításának ígéretével mozgósította a székelyeket. 
Az erdélyi országgyűlés azonban elutasította a javaslatot, és a 
csalódott székelyek fegyvert fogtak. Felkelésüket a fejedelem 
hadvezére, Bocskai István fojtotta vérbe (1596). 

A zűrzavaros időszakot követően visszaállították ősi sza-
badságukat és önkormányzatiságukat. Sokrétű mozgalmának 
sikerei után Bocskai István is belátta, hogy felesleges a széke-
lyek jogainak csorbítása. Az általa meghirdetett közbéke meg-
maradt a 17. században.

Kitekintő

Intyük [intjük] a nemes országot, Erdélyt, mint édes hazánkat, 
sőt megmaradásoknak örökségéért az Istenre kénszeríttyük 
[kényszerítjük] az egy dologból. Látván mind jelenvaló, mind 
következendő állapottyokat [állapotukat], hogy a Székely 
Nemzetséget a mi tőlünk nékik adott szabadságokban tart-
sák meg, és successorunkat is intjük, erre légyen fő gondgya 
[gondja]. Így mind az országnak, s mind magának a birodalma 
örökösebb lehet. A székelységet pedig mint kedves híveinket 
intjük fejenként, szolgállyanak [szolgáljanak] híven hazájok-
nak, és az országban szép egyességgel alkuván, igyekezzenek 
az egész Magyar Nemzetségnek megmaradására. Többé ma-
gyar vérbe fertőzni, és a nemesség romlására ne igyekezze-
nek; hogy minden nemzetségek előtt dítsérete jó hírek, nevek 
fenn maradhasson.

(Bocskai István végrendelete; 1606. december 17.)

•  Milyen politikára intett Bocskai a székelységgel szemben?
• Milyen megfontolásból adta ezt a tanácsot?

Okok és következmények
•  Hogyan vált tartóssá az ország szétesése? 
• Milyen befolyás alá került a nyugati országrész? 
 

Történelmi jelentőség
•  Hogyan illeszkedett be az Erdélyi Fejedelemség az Osz-

mán Birodalom rendszerébe? 
•  Miért tudott gyorsan teret hódítani Magyarországon a 

reformáció?

Összegzés




