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A Corvina kiadásában megjelent A rnohácsi csata címtj

nagysikerű konyv szerz je, B, Szabó János hadtorténész

jabb munkájában a 13 . századba, a tatárjárás korsza,

kába kalauzolja az olvasót. A konyv az v41*lz4z. évi

magyarországi események ismertetésén tril választ keres

arra a kérdésre is, hogy miért hrvjuk tatárjárásnak a

mongol inváziót, hogyan kerültek a mongol hadak Ázsia

szívéb l Magyarországra, miként sikerülhetett nekik

meghódítani egész Kelet-turópát. A szerz rijszer

válaszokat ad azokra a sokszor tárgyalt régi felvetésekre,

hogy lehetett-e esélye a sikeres ellenállásnak Magyar-

országofr, és hogy lV. Bélát, illetve az ország belpolitikai

feszultségeit okolhatjuk-e a kudarcokért. Végtil a Nagy

Mongol Birodalom és a Magyar Királyság további k.p-

csolatait is felvázolva, a konyv magyarázatot keres arra,

hogy a magyarság miként kerülhette el a kelet-európai

népekjelent s részét ,,eltüntet " vagy átformáló mongol

hód ítás legsulyosabb kovetkezményeit.
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