

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	Етнографічний збірник. Етнографічні матеріяли з Угорської Руси. т.ХХІХ.Етнографічні матеріяли з Угорської Руси. т.V Казки з бачки. казки з Бачки
	Етнографічний збірник наукового товариства ім.Шевченка.т.ХХІХ. Етнографічні матеріали з Угорської Руси.т.V.Казки з Бачки
	Передне слово
	І.Біографія Осіфа Куліча
	ІІ.Біографія Імри Фаркаша

	Тексти  казок:
	1.Як Янчі зробив чудесну лодку і при помочи чудесних товаришів дістав царівну за жінку
	2.Як юнак дістав при помочи волів-дорадників царівну за жінку і утратив її
	3.Пригоди наймолодшого брата
	4.Три брати і цілюща та молодильна масть
	5.Три брати, Тіндейр-Сейп-Ілона і Червоний витязь
	6.Як король хотів убити сина, як він утік, був пастухом і став королем опісля
	7.Як свинар допильнував королівен, що з чортами по ночах гуляли
	8.Зрадлива мати, її коханок і син. А
	9.Мати–зрадниця власного сина. Б
	10.Зрадлива сестра.Червоний витязь і Янчі. В
	11.Замурований юнак. Варґа леґінь
	12.Як царевич, записаний чортови, визволив ся від нього і оженив ся з його донькою
	13.Як королевич воював із чортом. А
	14.Як Янчі відобрав свою жінку. Б
	15.Як ковалиха стала царицею і як її син  оженив ся з золотоволосою дівчиною
	16.Царевич і його жінка Павуниця
	17.Як юнак відобрав свою сестру від смока. А
	18.Циган на службі у чорта. В
	19.Сильний кравець і його чудесні помічники
	20.Як Янчі визволив від смока сестру і братів та провчив Лакцібраду
	21.Як брат Деревинець визволив від смока братів і сестру.Невірна жінка
	22.Як Янчі визволив від смоків три царівні і на ґрифі вернув на сей світ
	23.Як царевич літав до царівни
	24.Цар Сильвестер
	25.Не роди ся красний, але щасний
	26.Чудесний перстень
	27.Чудесна курка, шабля, скатерть. А
	28.Чудесний млинок, палиця, обрус. Б
	29.Чудесний ручник, коза, гуслі і палиця. В
	30.Про Трийцять-Одного
	31.Про дванайцятьох братів і як наймолодший з них оженив ся з царівною
	32.Сучкир Янчі
	33.Царевич і його пригоди
	34.Чоловік – вуж 
	35.Подорож до сонця. А
	36.Подорож до Люципера. В
	37.Чорт па службі
	38.Як парубок страху шукав
	39.Брат із місяцем, сестра зі звіздами  на грудях і Тіндір-Сейп Ілона
	40.Безрука царівна. А
	41.Безрука царівна. В
	42.Переслїдувана пасербиця
	43.Як царевич оженив ся зі служницею. А
	44.Дівчина попелюшка. Б
	45.Коханок-мерлець
	46.Як Циган мельник учив чорта грати
	47.Янчі Бобик – волове ушко
	48.Борба з гадом
	49.Кесарі і великий гад
	50.Чудесний пташок

	Hauptmotive der Marchen
	Зміст




