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A kotetet a Magyar-Tcirok Baráti Társaság vásárolta
zozo-ban

A Magyar História sorozat 4. kotete a mohácsi tragédiát kovet hektikus, háborrikkal és szovetségekkel terhes
másfél évszázadon vezeti végig az olvasót.

Bemutala a három részre szakadt ország vallási, kulturális és politikai megosztottságát, illetve a magyar
országrészek -- a Királyi Magyarország és az rijonnan létrehozott Erdélyi Fejedelemség -- két-, olykor
háromfrontos kiizdelmeit az európai hatalmi harcok és a nyomukban kialakult gazdasági nehézségek
kozepette. A legfo'bb torekvés, a torok kiíízése az országból végtil megvalósult, de ennek ára a Habsburgoklól
való ftiggetlenedés id leges feladása volt.

A sorozat kotetei sok-sok láWányos illusztrációval, részletes térképekkel, magyarázatokkal, tematikus
egységekkel és id vonallal teszik szemléletessé az egyes korszakokat.
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