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Az t526. évi rnohácsí csata az egyik íegismertebb ese-
mény a magyar torténe|emben. Konyvünk b{ínbakkere-
sés heíyeft igyekszik érthet vé tenni az el zményeket,
a 16. század eíeji /Vtagya rországés az Oszmán Birodatorn
helyzetét, hábor ságuk természetét, vaíamint l. Szülejmán
szultán sokat vitatott szándékait is. E kis kotet számos,
rég meggyokeresedett kozkeíetíí tévedésre, félreértésre
ís felh ívja a figyelmet, és az eddigieknél vitágosabb és
izgalmasabb képet ad a tobb mint 3oo évig tartó torok-
magyar háborrjk torténetének egyik legfontosabb id -
szakáról, a magyar nemzeti orstragédiák szimbólumává
vált rnohácsi csata vatós torténetér l.
A kotet szerz j*, B. Szabó János hadtorténész jelenleg
a Budapesti Torténeti ful zeum munkatársa. Számos
hadtorténetí tárgy ismeretterjeszt konyvet írt, tobbek
kozott az Erdéíyi Fejedelemség hadseregér lés az Árpád-
korí rnagya r*bizáncí hábortjkról, valamint a tatárjárásról.
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