











































































































































































































































































































































































































































































































































	Етнографічний збірник. т.III Етнографічні материяли з угорської руси. Том I - лєгенди і новелї.
	Етнографічний збірник. т.III Етнографічні материяли з угорської руси. Том I - лєгенди і новелї.
	Зміст
	1.
	2.
	I. Легенди
	1. Про початок сьвіта і перших людий.
	2. Борба св. Михайла з Люцифером. 
	3. Про Нойа. 
	4. Лот і його жінка. 
	5. Про Содому і Гомору. 
	6. Про Йосипа прекрасного. 
	7. Жиди і цигани за Мойсея і Фараона. 
	8. Про Самсона. 
	9. Коли Давид писав псалтир? 
	Про царя Соломона
	10. Соломон дитиною, парубком, царем.
	11. Соломон від дїтства до смерти. 
	12. Соломон і його жона. А. 
	13. Соломон і його жона. Б. 
	14. Соломон і чорти в бочцї. 
	15. Соломон розсуджує жебраків. 

	16. Про Пророка Йону. 
	17. Про Пророка Йону. 
	18. Про Анну пророчицю. 
	19. Богородиця і її Служанка. 
	Лєгенди пр Христа і його учеників Петра та Павла. 
	20. Як Бог роздавав народам долю.А. 
	21. Йак Бог роздавав народам долю. Б. 
	22. Христос, Петро і Павло молотїльниками. 
	23. Христос і Петро молотїльниками. 
	24. Христос лїкар і жид. 
	25. Христос з Петром при перевозї. 
	26. Св. Петро в горальни. 
	27. Христос і коваль. 
	28. Як сьв. Петра уперед жона, а відтак пяницї у коршмі побили. 
	29. Христос і сьв. Петро та Павло. Петра бє баба на нічлїгу, а відтак пяниці в коршмі. Петро збирає черешнї з пороху на дорозї, а відтак краде колач, з котрого повстають гриби. Юда. [Про кровосумішника].
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	30. Христос сватом. 
	31. Христос, вдова і її сини. 

	32. Про Василия і Евладия. 
	33. Про графа теофіста. А. 
	34. Чи лїпше за молоду, чи на старість камінє гризти? Б. 
	35. Чи лїпше за молоду, чи на старість в гараздї жити? В. 
	36. Чи лїпше за молоду чи на старість мати щастя? Г. 
	37. Про роздїлюванє щастя. 
	38. Щастя і Нещастя. 
	39. Доля богача і бідака. (Бідак богатїє через розбійників).
	40. Про три віри руські. 
	41. кальвін прикликаний на сей сьвіт руським попом. 
	42. Чому Кальвіни ходять з квітами до церкви? 
	43. Ангел на службі у попа. А.
	44. Ангел на службі в монастири. Б.
	45. Піп ручить ангелови за душу свого парохіянина. 
	46. Про рицаря і смерть. 
	47. Про Мадея. 

	II. Новелї.
	1. Про Якима псотника. 
	2. Дурна баба. 
	3. Дурний піп і його наймит. А. 
	4. Дурний піп і його наймит. Б. 
	5. Дяк злодїй і піп ворожбит. А. 
	6. Дяк злодїй і піп ворожбит. Б. 
	7. Мужик з жидом в спілці. 
	8. Пан і жид. 
	9. Убійники рідного сина. 
	10. Як пес уратував житя панови. 
	11. Випарений піп. 
	12. Жонї правди не казати! А. 
	13. Жонї правди не казати! Б. 
	14. Жонї правди не казати! В. 
	15. Про чоловіка, що служив за розум. 
	16. Не подумавши
	17. Робиш, що робиш, усе посмотри на конець. 
	18. Чудова машина. 
	19. Добре заробив. 
	20. Виграв!
	21. Покаране зло. 
	22. Дурний дає, мудрий бере. 
	23. Піп. і владика. 
	24. Як жид Русина правотив. 
	25. Як прийшов богач на біду. 
	26. Як царівна зійшла на біду, та знов панию стала. 
	27. Цар, пан і царівна.  
	28. Русин-вояк і царь. 
	29. Войак і цар. 
	30. Царевич злодїй.
	31. Піп і злодїй Шоловка. 
	32. Про злодїя Данка. 
	33. Як немудрий мудрик одурив. 
	34. Як вояк паном став? 
	35. Про бідного чоловіка і судию, що любив хабарі. 
	36. Як бідний правотив ся з богачом. 


	Друкарські похибки. 

