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A három részre szakadt ország
-fogalmak, évszámok, nevek-

Fogalmak:
• Janicsár: gyalogos, zsoldos török katona
• Szpáhi: török könnyűlovas katona, emellett földbirtokokkal
rendelkezhetett
• Pasa, beglerbég: a vilajetek élén áll
• Bég: a szandzsák élén áll
• Müezzin: hangjával imára hívja a muszlimokat
• Defterdár: adószedő
• Kádi: a Korán alapján ítélkezett
• Mufti: “törvénymagyarázó”, világi ügyekben ítélkezhetett
• Szultán: az Oszmán Birodalom legnagyobb tisztsége, ő a birodalom
vezetője
• Haradzs: a muszlim tized, amit a nemmuszlimok (ráják) fizettek
• Ráják: nemmuszlim emberek, akik haradzsot fizettek
• Vilajet: a törökök által elfoglalt terület. Az első és legfontosabb a budai
vilajet volt.
• Szandzsák: a vilajeteken belüli kisebb területek, a vármegyék
megfelelője
• Dzsámi, mecset: muszlim templomok (különbség: dzsámi több joggal
rendelkezett)
• Minaret: egy torony, amit elsősorban a dzsámik, mecsetek mellé
építettek. A müezzin a minaret tetejéből hívta imára a muszlimokat.

Évszámok:
♦ 1505: Rákosi végzés
♦ 1521: Nándorfehérvár eleste

♦ 1526. augusztus 29: Mohácsi csata, meghal II. Lajos magyar király
♦ 1532: Kőszeg ostroma
♦ 1538: váradi béke (Szapolyai János és I. Ferdinánd megegyeznek, hogy
Szapolyai király maradhat, de halála után a trón a Habsburgokra száll)
♦ 1541. augusztus 29: Buda elfoglalása, az ország három részre szakad
♦ 1552: Temesvár, Lippa, Drégely sikeres ostroma, Egert nem tudják
elfoglalni
♦ 1556: Szigetvár sikeres ostroma, Zrínyi Miklós és Szulejmán szultán is
meghal
♦ 1568: drinápolyi béke (I. Miksa és II. Szelim elismeri a határokat, az
osztrák fél évente adót fizet)
♦ 1570: speyeri szerződés (János Zsigmond lemond a magyar trónról,
cserébe örökösen megkapja Erdélyt)

Fontosabb nevek:
▪ II. Lajos: magyar király 1516 és 1526 között, a mohácsi csatában
meghalt
▪ I. Ferdinánd: a Habsburg Birodalom császárja, 1526 és 1564 között a
Magyar Királyság (egyik) királya
▪ I. Szulejmán: az Oszmán Birodalom szultánja, 1520 és 1566 között
▪ Szapolyai János: a Magyar Királyság (egyik) királya 1526 és 1540 között
▪ János Zsigmond: Szapolyai János fia, aki 1540 és 1570 között a Magyar
Királyság (egyik) királya, erdélyi fejedelem
▪ Fráter György: katolikus érsek, János Zsigmond helyett uralkodik,
kétszínűsége miatt 1551-ben meggyilkolják
▪ Szondi György: Drégely várának parancsnoka, 1552-ben meghalt az
ostromban
▪ Dobó István: Eger várának parancsnoka az 1552-es ostromban
▪ Zrínyi Miklós: Szigetvár várának parancsnoka, 1566-ban kirohan a
törökökre

