
MTBT röNrrwÁRI ADATIAp
nyiluőntclrtási szőn1: 354

Szerzőz

Cím:

Kiadás helye
és éve:

Copyright:

Elektronikus
]változat:

Példárryszánl. a
könyvtárban:

A kötetet a Magyar-Török Baráti Társaság vásárolta zor9-ben

Vásáry István

Az Arany Horda

Irordító:

szerkesztő:
Budapest, t9B6.

Kossuth Köni,r,kiadóKiadó:

3t6Oldalszám:
magyarNyelv:

Vásáry Iswán, 1986

963 09 z79z 6IStsN:

ISSN:

1

] Eredeti cím:



[_ec{ori salutclrt l

l, vIL-ÁcBiRot}ALoiVí SZÜ LETl K

Nópe k országirtján: ir L-relsó-ázsiai nonládok
János és Dávitl papkiráiy: kiizépkori iegendák nv§tnában
l'atiirtlk tas}. ntonÉt,iuk']
Dzsingisz kán és a mongolok le}enrelkedése
l1,1 ongol birodal<rnr trtil vi}ágbir.oda iom

2, "IATriR ÁLL"rHt KELET-EUI{OPÁBAN

Kelet-Európa a tatárok elólt
Dzsocsi öriikségc : Keiet-Er,tr.tipa
Oroszország porba díil
Sziléziárr\J a rtti,rhi pusziúig
A nri"rhi csata és a tatár_iiirás iv!agyarolszágon
l}atu. a,.kirirl_vcsináló" és birodalonralapitó

]. AZ ELsŐ ,,HOSszU.. sZ^Z Év (l25ó_.l3lJ0)

Berke kán: erz iszlárn térhridítása
,,Nosáj és kora"
A fénykor: Tokta, Özbek és I}zsá-nitrek
,,lr,íinden út Kulikovói:a vezet"

4. A MÁ§ODV{RÁGZÁSTóI a nuxÁstG
A F'ehér Horda és l'oktanris
Toktarnis és Tiniur párviadala
Tatárok és litvánok
kazán és a krínr e lszakadása
,4z Aran1. Horda agóniíia

.i. KÁNoK És sÉ.ct x: ÁL.L,q,,tl És r,ÁnsRnr\L{)&4
AZ ARANY HORDÁBAN

Keleti iinkény? Ázsiai terrrrelési nlrid? Nornád í'e Lrd*lizirirrl.]
A tőrzstól az áliamig
T:rtár áilanrelnlélet : az rtluszrendszer

Nonrád ál]attartás
Földnlúve}és
Kéznrűr,esség és városi élet
Kereskecle lenl és pénzlorgalorrr
AdLik. szolgiiItalások és vámtrk

E. A -rArÁROK 
É-s OROSZI-ION

{)r,cszor,szág a tatárok elótt és után
Tatiir közigazgat;is orosz lóldiin
,\ iatár-orosz érintkezés ós hatásai az oro§z fejlódésre
Az- Ararty Horda öröksége
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Hadsere g és társadalonl l8.5
.l.ttszak és :iaria; a nlongol és ,muszlim joggyakorlar I94
l_Jr ós szolga: a társadalonr tagolodása :0l
Államapparátus ós közigazgatás ?08A kanccílária tl]"|'ttrhún és sitllurgál. A nonliit1 privilógiunrttil a ieudális kiváltságig3l9

6, GAZDASÁG ÉS KEllEsKEDELEi!{
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i. VlLÁCKÉ:PEK É§ Kt.lLTÚRÁK METSZÉSPONTJÁN
Norrrád világkép és hétköznapi hiedelrrrek
Az iszliinr ós szervezctc
A keresz_tén_l.ség ós zsidtiság az ,.\tanv 1-1ortjában
N.v-elv, i rásLrel iség, i rodalorn
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