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A mezőkeresztesi csata és a tizenöt éves háború 
Tóth Sándor László, az SZTE-BTK 
Közép- és Koraújkori Magyar Törté-
neti Tanszékének tanszékvezető do-
cense a Levediától a Kárpát-meden-
céig és a II. Lajos című történeti 
művei után immáron harmadik önál-

ló kötetével jelentkezik a hazai 
könyvpiacon. A mű a 16. század végi 
egyetemes és magyar történelmének 
egyik legfontosabb eseményét, a ti-
zenöt éves háborút mutatja be, mely 
a hódítani igyekvő török állam, s a 

vele szemben álló Habsburg Biroda-
lom között zajlott le, Magyarország 
területén. A évekig elhúzódó harcok 
nemcsak a szemben álló hadseregek-
nek jelentettek hatalmas kihívást, 
hanem a polgári lakosságnak is, mely 
talán még többet szenvedett, mint a 
küzdő hadak. Ezt volt az a háború, 
ahol először mutatkozott meg, hogy 
az Oszmán Birodalom már nem elég 
erős a további hódításokra, de a 
szemben álló császárság még nem 
felkészült az ellentámadásra. A ti-
zenöt évig tartó küzdelem is ennek a 
jegyében telt el. Egyik oldalnak sem 
sikerült a korábbi állapotokhoz ké-
pest stratégiai előnyre szert tenni 
vagy a másik félnek jóvátehetetlen 
károkat okozni. Ez alól szinte kivé-
telnek számít hadszíntérré vált ma-
gyarhon, mely korábbi háborús pusz-
tításokhoz képest nagyságrendekkel 
többet szenvedett. A szerző elemzi 
ezeket a hadjáratokat, vizsgálja a na-
gyobb ostromokat és csatákat. Külön 
fejezetben tér ki a mezőkeresztesi 
csatára, melyben a török sereg győ-
zött ugyan, de ezt a győzelmet nem 
tudta kiaknázni. 

A munka értéket növeli a szakiro-
dalom széleskörű és értő felhasználá-
sa, s a számos, eddig még nem publi-
kált forrás kritikus beépítése. Mivel 
ebben a témában ilyen nagyságren-
dű tudományos alkotás magyar nyel-
ven még nem jelent meg, méltán 
számíthat a szakma és a nagyközön-
ség érdeklődésére. 
(Belvedere Meridionale, 2000, 480 p.) 
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