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

A Szegedi Tudományegyetem tanszékvezet je, a Magyar Őstorténeti Konyvtár sorozatszerkeszt je
az eurázsiai steppe nomádjaival és a korai magyar torténelemmel kapcsolatos tobb évtizedes
munkásságából válogatta cissze e kotet anyagát.

A válogatás a kiilonboz foly iratokban, emlékkonyvekben kiadott és konferenciákon bemutatott
tanulmányokat tartalmazza, valamint az idegen nyelven megielent cikkek magyar eredetijét. A
tanulmányok négy témával foglalkoznak: a kozépkori eurázsiai steppe torténetének átfogó
kérdései; a volgai bulgárok torténetének kiilonboz aspektusai; a kelet-európai mongol hódítás és a
kg.+i magyar torténet vitás kérdései. A cikkek a korai magyar torténet kutatásának olyan irányát
jelolik ki, amely a mas/arság kialakulását egy általánosabb, kelet-európai steppetorténeti keretben
helyezi el.
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Tártalom

Elcjszó
Konyvészeti tájékoztató . .

Eev mongol hadifogoly vallomása az 1240-es kijevi ostrom idején .
_\z eurázsiai steppe nomádjai és szomszédai. .
\ rnagyar storténet kutatásának módszerei és vázlatos áttekintése
C onstantinus Porphyrogenitu s D e administrando imp erio magyar fejezetének

torok hátterér l
_\ besenyók nyugatra vándorlásának okai
\ o]eai bolgárok és a volgai rit . . .

Est,uj muszlim forrás a Kárpát-medencében élo magyarokról
rz eurázsiai steppe nomádjai és a Kozel-Kelet beduinjai
-, ,, tllgai t jelentcís ége a volgai bulgárok torténetében . . .-,',.,ieai 

bulgár városok a 10-13. században
l'e er József és a kozépkori nemzetfogalom
-..z iszlám és a kozépkori Kelet-Európa
-, :lonrádok jelentcísége a kozépkori Európában.

::lagvar cístorténet kutatásának helyzete. Tórténettudomány (keleti források,
s teppetorténeti háttér)

,,,_-,lqai bulgárokra és a szomszéd népekre vonatkozó nyugati irodalom
.igati források a volgai bulgárokról . . .

:]1 rln9olok nyugati hadjáratai
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