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A három részre szakadt ország
-Érettségi esszé megoldása-

A középkori Magyarország Buda török általi 1541-es elfoglalásával három
részre szakadt. Az ország keleti részét birtokolta az Erdélyi Fejedelemség
Erdélyt, és a Partium területét beleértve, nyugaton a Magyar Királyság
erőteljes Habsburg befolyás alá került, az ország középső részét pedig a
törökök Hódoltság néven szervezték meg.
A Hódoltságban az elfoglalt területeket vilajetekre osztották. A legelső és a
legfontosabb a budai vilajet lett, élén a budai pasával. Később több vilajet is
létrejött (pl. temesvári). Mivel a Hódoltság az Oszmán Birodalom határterülete
volt, így a végvárrendszer megszervezése kulcsfontosságú volt számukra is. A
végvárrendszer fenntartása óriási költségekbe került, ezért más területekről
vontak el forrásokat.
A Hódoltságban a közigazgatást az iszlámhoz igazították. A nemmuszlim
embereknek (rájáknak) kötelező volt harádzsot fizetni a szultánnak, a
jobbágyok emellett kapuadót is fizettek a szpáhinak. Az adófizetők pontos
számáról összeírások, defterek készültek, amit a defterdár állított össze. A pesti
és budai jobbágyoknak a királyság alatt nem kellett kapuadót fizetni, a törökök
meghagyták a kiváltságukat, vagyis alkalmazkodtak a korábbi, magyar
adórendszerhez. Ez Balassa János leveléből is kiderül.
A drinápolyi egyezmény részletéből kiderül, hogy a határmenti területeket
,,nagy veszteségek érik”, hiszen mindkét fél embereket rabol innen. Mivel a
katonai ellátás akadozott, ezért az emberkereskedelemmel, rablásokkal
próbáltak jövedelemhez jutni, ami a népesség csökkenéséhez vezetett.
Balassa János leveléből kiderül, hogy nem csak a magyar adórendszert
hagyták meg a törökök, hanem egyes mezővárosoknak (főképp a belső
hászbirtokokon) önrendelkezési jogot is biztosítottak, ezzel létrejöttek a
parasztvármegyék, amiből következtethetünk, hogy a hódítóknak mindennél
fontosabb volt a belső stabilitás megteremtése, megtartása. A határvidékeken
kialakult kettős adóztatás rendszere, illetve a rablógazdálkodás együttesen
hozzájárult a területek elnéptelenedéséhez.
A Hódoltság következtében az országban megjelentek az iszlám vallással
kapcsolatos építmények (pl. dzsámik, mecsetek, minaretek), új szavak épültek
be a magyar nyelvbe, illetve számos szokásukat (pl. Fürdési szokások,
kávézás) vettük át.
Esszé itt is megtalálható: (15-ös feladat): https://dloadoktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok_2018tavasz_emelt/e_tort_18maj_fl.pdf

