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A kotetet a Magyar-Torok Baráti Társaság vásárolta
2o2o-ban

A sorozat zozo-ban
15z6 és rzr8 k<jzrjtti

me&ielent második ktitete Ma5larország,
hadt<irténetér l szól. Az id haiárokat a á

pontosabban a Ma5rar Királyság,
ohácsi csata és a pozsareváci béké,

az Erdéll Fejedelemség és az oszmán hódoltsági teriiletek
va5,is az oszmán hódítás kezdete, illetve a királyság utolsóteriileteinek t<iriik uralom alóli felszabadítása adja.

A ktitetben a legrijabb kutatási eredmények szintézise olvasható, amely korszedí tematika szerint tár5lalja a Ma5lar Királyság hadii5li struktriráját ésintézményeinek a Habsburg-birodalom hadii5,i rendszerébe iO.tenO beilleszkedésének eredményeit é1 pi"Ui".áit. Az eddigieknél jóval na5lobb teretkapott az Európát átszel oszmánellenes védeiiri <jvezet 
"5nt l"g9r gebb szakaszát- uáá *á5ru.orsági végvárrendszer bemutatása: szó esik szerkezetér l,hazai és ktilhoni finanszírozásár l, az ott állomásozó honiés ttiirtiiai kmonasffi, 

""r".fft a védeJrni Óndszer hatékonyságát befolyásoló tényez kr l.ktiltin feiezet foglalkozik a t<jr<jk uralom alá kenilt hódoltsági teriiletekkel, í5r"adva .e.rr"t.. képet az oszmán végvidékek kiépítésér l, szervezetér l éskatonaságáról.

A k tet áttekintést nyrijt a t6-t7. század, foJyamán Európában végbement legfontosabb hadti$,i reformokról, valamint azoknak a ma rarországikatonaságra, a társadalornra, gazdaságra és állámszervezetei<re p,a{o]1.rr9tásai;ól.Hel!;t.\aptak ? ma /ar hadtrjrténelem klasszikus témái is: Erdélypolitikai és katonai szerepe, illótve a |7-t8. századi rendi ftiggetÉniégi ktizde]mek, 
"ruíOUUi 

Éeretében á"retet<ezeti e]lentétek hadt<jrténeti szempontbólkevéssé vizsgált hatásai is.

Számos rijdonságot tartogatnak a tcjrtik elleni háborrikat, illetve az erdéll fejedelmek háboruit és a Rákóczi-szabadságharcot bemutató fejezetek. Sokakérdekl désére tarthatnak számot a korszak hadtudornányi irodalmáról es ie5,vert,;.te."te.ái. z l részekis. A krjtet gazdagképanyaga megjeler-ríti a harcokszínhelyeit, a korabeli szerepl ket és felszerelési tár aikat.ekik szeretnén I ttibbet is rnegtudni az es/es fejezetek térrráiról, azokr-rak az irodalorrtjegyzéksegít a további eligazodásban.
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