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A kcitetet a Magyar-Torcik Baráti Társaság vásárolta
2o2o-ban

A turkológus profess_z9r a magyar storténettel kapcsolatos tobb évtizedes kutatásainak legjavát gyííjtotte
kotetbe. A cikkek tobbsége megjelent ma5rarul, nemegyszer ma már hozzáférhetetlen folyóiratokbán és
kotetekben, néhány viszont itt lát el szor napvilágot.

A kotet témái három kérdés koré csoportosíthatók: a keleten maradt szórványmagyarság kérdése, a magyar
shazák és shazaelméletek problémakore, végiil a magyar storténet historiográfiaja, ktilonos tekintett i az

eszmetcirténeti vonatkozásokra.

A kotet talán legfontosabb tanulmányai a Julianus-rittal és a volgai magyarsággal, valamint e magyar
szórványok mongol kor utáni sorsával, a baskír-magyar kapcsolatok lehet ségével, valamint Szkítiával,
Magna Hungariával és Jugriával mint magyar shazafogalommal foglalkoznak.

A magyar storténet kutatóinak sorából Cseles Márton, Pray Gyorgy, Ó-Gyallai Besse János, Jankovich
Miklós és Vámbéry Ármin személye és munkássága keriil górcs alá.
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