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1) Olvasd el gondosan a szöveget! 

2) A feladatod az lesz, hogy időrendbe tedd az eseményeket. 

3) Ezt úgy tudod a legpontosabban elvégezni, ha készítesz egy időszalagot 

magadnak. 

4) Az időszalagon jelöld az eseményeket! 

 

 

A Magyar Királyság két részre és három részre szakadása 

 

A mohácsi csatavesztés után az ország király nélkül maradt. De nem sokáig! 

Két királyt is választanak. Az egyik párt Habsburg Ferdinánd, a másik 

Szapolyai János mellett dönt. Miközben a török várakat ostromol, a két király 

erőit az egymás elleni harc köti le. A török először 1529-ben veszi ostrom alá 

Bécset, majd 1532-ben. Az ostrom, illetve a támadás kőszegi vár ellenállásán 

törik meg. 

Ezek a támadások valamennyire kijózanítják a két királyt, hogy nem egymás 

ellen kellene harcolni, hanem védekezni. Az 1538-ban kötött váradi béke 

kimondta, hogy Szapolyai János halála után a területe, a keleti országrész 

átszáll Ferdinándra. Azonban Jánosnak fia születik és titokban felesketi híveit, 

hogy fiát, János Zsigmondot tegyék királlyá (1540). 

Mikor Habsburg Ferdinánd az 1538. évi szerződés értelmében Budát saját 

kézbe akarja venni, Fráter György a halott János király tanácsadója a török 

szultánhoz fordul segítségért. Szulejmán csapataival besétál Budára, de nem a 

gyermek királynak, hanem saját magának tartja meg. Ezzel 1541. augusztus 

29-én az ország három részre szakad.  

 Mit, milyen sorrendben, hogyan?  
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Fráter György tanult a hibájából és újból szövetségre lép Habsburg 

Ferdinánddal, és a területek átadását ígéri. Az egyesítésre csak 10 évvel 

később kerül sor, s még meg sem történik, amikor a török bosszúhadjáratot 

indít 1552-ben. A bosszúhadjárat célja a két magyar országrész elvágása, 

elkülönítése. Elesik Temesvár, Szolnok, Drégely, de Eger vára alól sikertelenül 

távozik a török. A nagy török szultán 1566-ban újabb hadjáratot indít. Azonban 

Szigetvár alatt ő is meghal, minként a vár védői.  

Az utódok, II. Szelim és I. Miksa megkötik a drinápolyi békét 1568-ban. A béke 

értelmében tiszteletben tartják a határokat. 1570-ben I. Miksa és János 

Zsigmond megköti a speyeri egyezményt. János Zsigmond fejedelemként 

uralkodik a keleti országrészben, amelynek mostantól hivatalosan Erdélyi 

Fejedelemség lett a neve.  
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 A kettős királyválasztás vagy a mohácsi csata? 

 A váradi szerződés vagy a bécsi ostromok? 

 Buda török kézre kerülése vagy János Zsigmond születése? 

 A török bosszú hadjárata vagy Ferdinánd és Fráter György új 

megállapodása? 

 Egri vár vagy a szigetvári vár megvívása? 

 Az ország három részre vagy két részre szakadása? 

 A szöveg alapján döntsd el, melyik volt hamarabb!  

 Húzd alá! 


