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

A Volga-vidék etnikai, néprajzi nyelvészeti, és vallástudományi szempontból is sokszínií régió. Egytitt él itt
évszázadok óta az isz|ám és az orosz ortodoxia , a hozzájuk tarlozó népi vallásossággal és nélhittel]"valamint
számos, szintén nagy mriltra visszatekint - az itt él finnugor és torok nyelvíí népekhez kothet - sajátos
,,pogány" képzet. | !é_rség ugyanakkor kiemelt fontosságri f magyar storténet sz mpontjából is, nerricsak
azért, mert itt fektidt az egykori_ Magna Hungaria, hanem mert a ma itt él torók ,ry.Í,uíí népek
minderyikének van valamilyen kot dése a mas/ar óstorténet egy-egy szá|ához.

A konyv három Volga-vidéki torok_lép, a csuvasok, kazanyi tatárok és baskírok hiedelemlényeit mutatja be.
A csaknem kétszáz szócikk a korábbi szakirodalom feldolgozásán és a vallási szovegek elemzésén alapul, dó
h_elye! \up u meql:r,.9zések nyelvi hátterénekbemutatásiis. A második nagy fejeíet szoveggyííjtemény, azels fejezet szócikkeihez ,rfojt tágabb kontextust, és sok olyan szoveget uá kor.., melyef"Óa"aig rnugyu.
fordítás_ban még nem jel,entek meg. A hiedelemlényeket tartalmazó Muta"tó tobb mint ezertót.l.r, tarta\mázza
a nér,rráltozatokat és nyel{árási adatokat is, emeilétt a kereszthivatkozások segítik a konyv használatát.

A kotet f ként a néprajz, nyelvészet, turkológia és vallástorténet iránt érdekl d szakemberek számára lehet
fontos, de melletttik a téma iránt érdekl d siélesebb kozonség érdekl désére is számíthat.
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