KÉT ERDEI NYENYEC MESE VERBOV

NYOMÁN

B . LABÁDI GIZELLA

Szövegek
I.
Ñej ш/кап щ тйлата: ,,/?amej xälakorj kemäj хота >?äeAas?"
Ñejüí/k tat käjä. iQejüz/k AÜsar¡ к е т //ела, ñeáa/7 к е т //ела, //1пл£ел к е т /уела,
ka£i/? к е т rjeÁa, tir¡ к е т /уела, apej// кет /уела, ¿0/20/7 кет í/ела, похо/7 к е т
//ела, t'e9umna filt'a xälaku// кет//ела, jämna //amej xälako taja т е — t'u^ej kemta
//ела. Tikexet rjärj mat//aj 7 käjä. /7Ü/7* mat ni? täew*?. Atejfew koí/a. Atejt'ew nejä^kan
тйлата:
„Kunäna kansan?" Nejä//k mäAama: ,,//ä se^ej //äetaptaz/äs, т а л а т а : „//amej
'

/

/

к е т xoma //áeAaá?" Tilfa xälaku// к е т т/елайп, jämna jäteAta xälakM//
kern //eÁatm." Atejfew т й л а т а : „z/amej xälako// к е т x ° m a //äemaj?" Ñeja//k
т а л а т а : „Saz/kman xälaku// kemkät, — riesig, AÜsa//, ka£i/7 — t'ikI/7 к е т xoma."
Atejt'ew mäAama: „£ел taja me?!" Ñejá//k áemta wenaÁa. Atejt'ew nejünk sem
päxamänanta matamata. Ñejü//k tat кйехеле9. Tajna цщ mat täewaj? rjä juñez/ata:
„//amej xälako// kern xoma //äemaj?" — Ñeja//k seta jíkü: „u-u-u-u" —- tetÁi тйпáetü, — „u-u-u-u" — wätata jikü.
Xälako/;

TT.
KapI wäeko, AÜsa wäekö //owkana jiÁi//axa»/. áajat kunät jiÁimüñt"? seA(?)
taja $owaxar¡. Ka£i wäekoAÜsa wäekon т й л а т а : „Ka^I tät'epät AÜsa tät'epatxat
//йл ka." AÜsa wäeko т й л а т а : ,,Ñi? // о 9 ! Т а л е т ni 9 //о?! AÜsa wäeko/7 tüfe]Sät
//optaAem //йлka." áipsüj näxajona? powaxa//. PotuAmänt"? seA(T) pin juAkjixi//.
Pin juAkjixi// — apej//äe kajaxa/7. áüjatkunüt tajajät//axa//. xaemÁifjet sít'a apeja^aj
tajajät//a.

* VERBOvnál паи ill. lusaw szerepel, ez minden bizonnyal elírás.
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Küke/ena ;mát"> ka'maj?. Tajna wá^ktamf? kata^a^a^. Tiki wa^k/aní?
wa^ánj^i/;. Sájat kunát taja k u n i ; ^ . Taja wísuma^a^. Küke/ena wá//kanf? norj
kisümna jámp apej torja.. \üsa. wáeko taja tiAa/aÁata. ^áemta slmna wít kaja?.
Masej w P rjáemaj — numf? tarjomaj. Jámp apej nlmej »/a9. Küke/ena AÜsa wáeko.
yirjinAap: — Ka$í wáeko nám£it'a: „AÜsa wáeko! áajaj kifi nunon tápta?!".
Masi AÜsa wáeko wisaAmaj. KapI wáeko wimt'a taÁem kánamaj.
A mesék fordítása
I.

így szólt a szúnyoghoz az ördög: „Melyik állat vére a legjobb?"
A szúnyog aztán elment. Ivott orosz vért, nyenyec vért, tundrái vért, osztják
vért, ízlelte a rén, a medve, a vörös róka, a sarki róka, a magasan repülő madár
vérét, a földön ahány állat csak él, mindnek a vérébe belekóstolt. Aztán ismét, elindult az ördög sátrához. Az ördög sátrába nem érkezett meg. Egy madárkával találkozott. A madárka így szólt a szúnyoghoz. „Hol jártál?" A szúnyog azt mondta:
„Az ördög megkérdezte tőlem, mondván: Melyik állat vére a legjobb? „Repülő
madár vérét ittam, földön járó állat vérét ittam." A madárka szólt: „Melyik állat
vére volt a legjobb?" A szúnyog mondta: „A különféle állatok vérénél a nyenyecé,
az oroszé, az osztjáké — ezeké jobb."** A madárka szólt: „Add ide a nyelved!" A szúnyog kidugta a nyelvét. A madárka a szúnyog nyelvét tövestül kitépte.
A szúnyog aztán elment. Ott az ördög sátrához ért. Az ördög kérdezte: „Melyik
állat vére volt a legjobb?" — A szúnyognak nincs nyelve: „u-u-u-u" — nyögi csak,
— „u-u-u-ü" — szava sincs.
II.
Egy osztják és egy orosz apó együtt élt. Amint így éldegéltek, egyszer összevesztek. Az osztják apó így szólt az oroszhoz: „Az osztják sámánok erősebbek az
orosz sámánoknál." Az orosz apó meg mondta: „Nem úgy! Bizony nem! Az orosz
apö sámánjai ugyancsak erősek." Barátaink így vitatkoztak. Miközben veszekedtek,
kimentek az utcára. Az utcára mentek — medvévé változtak. Sokáig mentek-mendegéltek. A két szem irányában megy a két hatalmas medve.
Egyszer aztán lehullott a hó. Ott gödröt ástak maguknak. Ebbe a gödörbe
belefeküdtek. Egy ideig ott (el)aludtak. Aztán felébredtek. Egyszer(csak) a gödör
bejáratánál egy kígyó jelent meg. Az orosz apó akkor öklével rávert. Szeme gödrébe
könny szökött. Ahogy a könnycsepp megjelent, az ég máris nyáriasra változott.
A kígyó eltűnt. Az orosz apó hirtelen észrevette: — Az osztják apó fogva tartja:
„Orosz apó! A teás csészémet ne törd össze!"
Bizony az orosz apó eszét vesztette. Az osztják apó így lopta el az eszét.
* * VERBOV fordítása így hangzik: „ A különféle állatok vére közül — a nyenyeceké, az oroszoké, az osztjákoké — ezeké jó."
Ez a nyenyec mondat szó szerinti fordítása, amely nem veszi figyelembe azt a másutt észrevett.
grammatikai tényt, hogy a mellékneveknek nincs fokozása, illetőleg hasonlításra az ablativus szolgál.
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Szójegyzék a mesékhez
1. OP nenärjk, N nénik; S, Nj. nejäk, P riedärjk Mücke
2. O rja, Oks. ä; Lj., Nj. r\a unterirdischer Totengeist
3. O, N mänc; Lj., Nj. mäns, Kis. mä(n)s sagen
4. am: O rjawe was, was für ein; etwas; Lj., Nj., Ni., Kis., P rfami was, etwas
(Verbovnäl rjamej)
5. Nj., P yälaku, Lj. yälako ~ yälaku Wild
6. O, N yemi; S, Nj., Kis., P 2 kern, P kirn Blut

7. O sawa; Lj., S, Nj., Kis., P yoma gut; hübsch (z. B. von Angesicht)
8. O rjäes, Sjo. äes; Lj. rjäes, Kis. rjäes sein

9. ta-, tá-(Pronom'): O täd, täda; S, Nj., Kis. tat dann; natürlich, selbstverständlich (bejahende Antwort)
10. O yäes; Lj., Nj. käes, Kis. käes weggehen, sich wegbegeben
11. O x , N luca; Kis. rusä, P Aüse Russe

12. O rjäerc, N ers; Lj., Nj. rjers, Kis. rjers trinken; einen Schluck tun
13. O, N nenec? Mensch, Mann, Samojede; Lj., S, Nj.,.P nesä, Kis. nesä Mann,
Mensch, Samojede
14. O rjäel'i fremd, ungewöhnlich; Nj. rjiri jät'-cer Bewohner eines fremden
Landes, Fremdling, Kis. ninkiser in fremder, ungewohnter Weise; erd. (1. V E R B O V )
q in AteA tundrái nyenyec
15. O yabi Knecht; Ostjake, N yawej?ne russische Frau; Lj., Nj. kapl Ostjake,
Kis 2 , P kapej? ne Ostjakin
16. O, N ti; Lj., Nj., P ti (zahmes) Rentier
17. D, Lj., Nj., Kis. api Bär, Donnern; (S) Blattern, Pocken, P, Kis. apej Bär
18. O cone, N t'onä; Lj., S, Nj., Kis. conä Fuchs
19. O noyo; Lj., Nj. noyoa, Kis. noyo Polar-, Eisfuchs
20. O x cü, O tu hinauf; aus dem Weg; Nj., Lj. cPuw, S cu?uw, Kis. t'u?uw
hinauf
21. O circ fliegen, umherfliegen; Lj., Nj. eis, Kis. t'is fliegen, davonliegen
22. O, N jä; S, Nj. jä Land, Erde, Ort, Stelle, Platz
23. O, N mes; Lj., Nj., Ni. mes nehmen; sein
24. ta-, tä- (Pronom.) jener: O täki id., 'täp dorthin; Lj 2 , S täj dort, P täj
Nj. tajä id.

25. OP t'ukü alle, O cukücej alles
26. O ciki, N tiki; S, Nj., P ciki, Kis. t'iki der dort, der

27. O ráö? Zelt; Hütte; Heim; S mä? Zelt; Hütte, Haus, Heim, Lj., Ni., Nj.,
Kis 2 . mät, P 2 mä? id.
28. O rjänP wieder, U-Ts. änP id.; Nj., P rjäj(sej) id., Kis., S, Nj. t]iji anderer
29. O nis; Nj. nis; Kis. nis Infinitiv des verneinenden Hilfszeitwortes
30. O täewä ankommen; erreichen, einholen; hinbringen; Nj., Lj. täewas id.,
Kis. ni täewor? (es) reich nicht (bis dahin), P täejwanäs hinbringen
31. Lj., S aticew, Nj. aticew, Kis. atejt'ew kleiner Vogel

32. O, N yos; Lj., Nj. kos finden
33. yu-, yi- (Pronom.): O yüna wo?; Nj. kuna id., ill. yinäna; kunäna
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34. O sP Form, Bild, N su?ü mich (urspr. „meine Schattenseele"); Lj. se?ij,
Kis. se?ij, P sPej, Nj. sPij id.
35. O rjäedä loslassen, freilassen, gehen lassen, rjäedaptä schicken; Lj., Nj.
rjäejtaptäs, Kis. rjäetaptäs schicken, gehen lassen, freilassen
36. O jädä zu Fuss gehen; Lj. jätas, Kis. jätas id., Lj. jätirärjäm... ich führte
ihn in die Zelte, Ni. jätirärjata entführte, Nj. jätirta, Lj. jätirta (myth,) böser Wesen,
das im Innere des Menschen umhergeht und bald plötzliche Schmerzen verursacht
37. sä- (Pronom.); O sän wieviel?; Kis. sän id., Nj., S sär\ok id., Nj. särj^kun
welcher Abstand?
38.. Lj., S. Nj. se Zunge, Kis. se id., P sekusä Drücker, Abzug (der Flinte)
39. O wenac dehnen, ausdehnen; Lj. wen?aas id. (z. B. einen fertig geflochtenen
Lasso gerade), Nj. wenas, augm. wenars id.
40. O p ä y ä Bucht,päyä ? Wurzelende (eines Baumes; des Geweihs); Lj., S payä,
Kis2., Nj. paya, P payarj? id.
41. O madä durchschneiden; Nj. matäs id., Lj. tänärj matät schneide durch!,
Kis. matajir 2. sg. fut., P matabsüm id.
42. OP jun; Nj. jün, P dün Kenntnis, Bescheid (z. B. davon, wo jemand sich aufhält, von einem Sachverhalt usw.); OP junarä sich erkundigen
43. O jarjko nicht dasein, nicht vorhanden sein; Kis. jäkos, Nj.jäkos id.;
O jarjkü nein; ist nicht vorhanden; Nj.järjku, Lj. jikü, S jiku, P dirjku od. diku id.
44. O teri leer, unbewohnt; unnötig, ohne Grund; gerade zu, ganz; S te/ii jä
öde Gegend, Lj. täetd nur, Nj. teri id., P teki rje\m Osten; Ostwind
45. O wäda; Lj., Nj., S, P wäta Wort, Sprache
46. O wesaku, N wesako, wesko; Lj. wäejsiku, S wäesiku, Nj., Kis., P wäeku
der Alte; mit diesem Namen nennt auch die Frau ihren Gatten
47. O tjob?; Lj., Nj., Ni., P rjop eins, einer... , Lj. rjopkna zusammen
48. O jite leben, wohnen, N jil'em? ich lebe, wohne; Lj. jiAirja er lebt (wohnt)
Nj. jirirjäj? (es) ist (noch) unverdorben, P ji\iyemapan?näj wenn ich lebe
49. O ser? Sache, Angelegenheit; schlechte Sache; Postpos. auf Weise, wie;
Lj. sert täejwaj? es geriet in eine schlechte Sache (lud eine Schuld auf sich), S man
seA meine Angelegenheit, Kis. ser memaj es beging eine böse Tat (ein Verbrechen),
Nj. rjami sermna torjän mit was für einem Anliegen bist du gekommen
50. pü-: Lj. pürjaya sie (Dual) streiten, Kis. porjaya id., närjat porja (er) schimpfte dich
51. O tädibe, N tädwe\ Lj., Nj., Kis. täcipe Zauberer, Schaman, S täciperrja
(er) wurde ein Schaman, Lj. täcipet schamanisiere, Kis. tät'ipetrja (er) schamanisiert
52. O rjar, N ärka; S, Nj., Ni. rjarka, P rjä\käde?aj Grösse
53. -rjo Verstärkungspartikel, russ. -ye
54. O, N taremLj., P taaemNj.
tarem so
55. O rjob~ tarem? ebenfalls
5 6 . kel.-erd. sipsaj B O T (1. V E R B O V )
57. O nä; Lj., Nj., P nä Gefahrte, Kamerad, Bruder
58. Opodä sich schlagen, raufen; Lj. rjaml potärjän was streitest du!, Kis.
nemtyanata poturrja es ficht mit seinem Geweih, Ni. ti nämtyana potorstu das Rentier ficht mit seinem Geweih, Nj. pon poturrja (er) streitet, zankt sich immer
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59. Kis. pi Draussenraum, Ni., S pin? hinaus, Lj., Nj., pin id.
60. O jurkä; Kis. durkas aufstehen, Lj. konayatá? dija?, jurkyaAP dija? sie
(Dual) fingen an zu Schlafen und Standen auf, P duAknurj torjätäs ich kam am
Morgen
61. O, N sew; Lj., Nj., S, P yäem Auge
62. O jet? auf-zu, nach-hin; geradeaus; Nj. rjamijet torja weshalb ist er gekommen?, P mät det käj geh hinter das Zelt!
63. O, N side; Kis. Sita, Nj. sice zwei, P sicens ko\a zweijähriger Rentierbulle
64. O sira; Nj., Kis. yira, P 2 yiAe Schnee; Winter, Lj. yireta kä?map

es wurde

Winter
65. O yämä hinab-, herabsteigen (z. B. von einem Baum, einem Berg); Kis.
kä?mas id., S, Lj. tise kä?maj? er stieg hinab, Nj. kä?mjemt? (sie mögen) sich (an
diese Stätte) herablassen!
66. ta-, tä- (PrononL): O, N; Nj., Lj., Kis. tajna, täjna dort
67. O wärjk Grube, Grab; Lj., S, Nj., P wärjk id., Höhle der Wildes
68. O yadec od. yädec krallen, kratzen; kis. kat'äs id., Nj. yire wärjk kacem?maj

er scharrte eine Grube in den Schnee (z. B. ein Fuchs nach Fressen suchend)
69. O wänä sich (auf die Seite) niederlegen (eigentl. von Tieren, wie vom Hund,
Rentier, Elch u.a., seltener vom Menschen); Nj. wä?anas, Kis., Lj. wä?naj? id.
70. O ciki, N t'iki; S, Nj., P ciki, Kis. t'iki der dort, dér
71. O yono; Nj. konos, Kis. konos schlafen
72. O jesamc auflodern, aufleuchten (Feuer, Blitz); Kis. wisüms erwachen, aufwachen, Lj. wisüms id.
73. O, N no; S, Nj. no Tür
74. kisu-: Lj. wäbsyana rätat mayäta kisumna schlage ihn mit dem Rute auf
den Rücken!, Nj. jayaxj kisumna cPwrtä nayarrjäe kajemna wir gingen zu dreien
an dem Fluss entlang aufwärts, mayäta kesumna längs seines Rückens an75. O, N jämp; Nj. jämp lang, Lj. jämp api Schlange
76. O tos; Lj. tos kommen, S tüAis tutam? ich komme bestimmt..., Kis. toje er
komme!, P tüdita? kommet!, Ni. sän ninun to? komm nie!
77. Ö, N tira Faust; S tira id.; O tirec mit, der Faust schlagen; Kis. ti\e?as,
Nj. tire?as id., Lj. tiraya\eta (er) schlug (ihn) mit der Faust
78. O si; Kis. si Loch
79. O, N jp; S wP, Lj., Nj., Ni., P wit Wasser
80. S mas Interj. zum Ausdruck des Ärgers, der Unzufriedenheit, S, Nj., P
masep id.

81. O, N nüm?; Lj., S, Kis., Nj., P nüm Himmel; im Himmel wohnender höchster Gott
82. O tä?; Lj 2 , Lj. tarj? Sommer; O tar/oc den Sommer zubringen, Lj. tarjo?os,
Kis. tarjo ?os id.
83. yu-, yi- (Pronom.); Ni. kukeyeria einmal
84. O sarjü Blick; Kis. yarjü id., Sehvermögen, P yar\o id., Lj. yarjüta kä?maj
sein Blick senkte sich (d.h.) es ist verlegen, z. B. ein durchgegangenes Rentier, das
zurückgeholt worden ist), S yarju?o er hat ein gutes Sehvermögen (sieht sehr weit),
P yirjü?rjä id.; O sirc blicken, hinsehen; Nj. pinä yirjir? sieh dorthin!
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85. O namä fassen, ergreifen, packen; Nj. na?mas id., nampita er hält (es) fest,
hält (es) in der Hand
86. U säj; Lj., P säj Tee
87. O, N yide Tasse; Kis. kit'e id., Lj. cäj kice Teetasse
88. O täyälä zerstreut sein, O täyäptä zerbrechen (trans.); Nj. täyaptäs id.,
Kis. täyaptäm? ich zerbrach, Lj. rjamäet niyij täyapta? wann sie dir nur nichts zerbrächen
89. O masP, N mäesP vielleicht
90. O, N ji Verstand, Gedanke, Vernunft; Kis., Nj. wi id.; O jisälmc wahnsinnig werden; Lj. wiserama er wurde wahnsinnig
91. O yänä tragen; Nj. känäs id., Lj. merca känar\äta der Wind entführte es,
jnät känät trag (es) nach Hause!
Utószó
E VERBOV által lejegyzett két mese*** a keleti-erdei nyenyec nyelvjáráscsoportból való. Felismerése könnyű: az r{r) hang helyén A(A) áll.
Az általunk használt fonematikus hangjelölés (vö. HAJDÚ: Chrest. Sam. 25 kk.)
egyébként csak részben különbözik VERBOvétól. Az eltérések a következők:
mivel mindig a szótagkezdő mássalhangzó palatizált vagy nem palatizált volta
-szabja meg, hogy utána a magánhangzónak melyik allofónja következik,
VERBOV e, é, A, d=e;

&, i=i,

F=F,

s mivel a magánhangzók kvantitása az o esetében is elhanyagolható,
VERBOV O, Ö = O.

Az ae diftongust mi ó'e-vel jelöltük.
A mássalhangzóknál
VERBOV 1=a,

/ = Á , h=y,

s=s,

F) =

A két mese további — a LEHTiSALOnál jelzettekétől ill. a HAJDÚ PÉTER, VERBOV

s más nyelvtanok által említettektől eltérő — hangtani sajátosságai:
1. Az erdeire jellemző c helyett a tundráihoz hasonlóan /'jelentkezik. Vö. ciki,
ill. t'iki,
2. A keleti-erdeiben általános d, noha ez az ejtésmód is terjed, egyetlenegyszer
sem mutatkozik a j helyén, még olyan esetben sem, amikor LEHTISALO d-s adatot
közöl. Vö. juAkas, ill. durkas.
3. Egy esetben szokatlan palatalizálódással találkozunk. L. jiAimánP, vele szemben pl. potuAmanP. Ez valószínűleg a palatális környezet hatásával magyarázható.
4. Ugyancsak egy esetben í+A(I) mássalhangzó-kapcsolatot találunk más nyelvjárások r(i), ill. a(i) mássalhangzójával szemben. Mivel hasonló példát mostani
vizsgálódásainkkor nem találtunk, legfeljebb arra gondolhatunk, hogy ha nem elírás, a -fi, -Ai limitáló képzőt hangsúlyozza ez a mássalhangzó-betoldás.
*** Lelőhelye: Archív I N A N SzSzSzR, Leningrád, F. K-LI, op. 1, N o 261; s számomra
IMIKOLA TIBOR m á s o l t a le.
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5. Ami a magánhangzókat illeti, itt is érvényesül az az erdei, de LEHTiSALOnál
ritkán jelzett sajátosság, hogy az -í helyén -ej szerepéi. Vö. apej ( — api), atejt'ew
(~atit'ew), rjamej (~rjami).
6. Bár az eredeti nyelvjárások az utolsó szótagban w-zók, itt o-val (ill. o~w-val
is) találkozunk, Vö. yálakorj ~ yálakurj, waeko (LEHTiSALOnál waeku).
7. Az a nyenyecre jellemző sajátosság, hogy a % hangot megelőző és az azt
követő magánhangzók csak megegyezők lehetnek, esetünkben kizárólagos érvényű,
holott éz az eredeiben nem általános. Vö. tát'epatyat, náyajona, powayarj, yirjinxaj? stb.
A két mese morfológiai, szintaktikai jellemzőit a következőkben foglalhatjuk .
össze;
.
1. A sit'a zwei mennyiségjelzős singulárisi alanyhoz ugyancsak singulárisban álló
állítmány tartozik, holott az általános szabálynak megfelelően duálisi állítmányt
várnánk.
2. A melléknevek fokozása ismeretlen. Az értelemszerűen középfokúnak fordítottj egyébként itt állítmányi funkciójú melléknév mellett a hasonlítást az ablativus fejezi ki. Vö. rjamej yálakorj kemaj yoma rjáeAasI 'Melyik állat vére jobb?';
Kapi tát'epat Aüsa tát'epatyat rjáska. 'Az osztják sámánok az orosz sámánoknál
jobbak'.
3. Az egyébként elkülönülő nyelvtani kategóriák keveredését legszembetűnőbben a determinált és indeferminált igealakok ingadozó használata mutatja. Vö.
Nejárjk semta wenaAa. 'A szúnyog a nyelvét kidugta'. Vele szemben: Atejt'ew nejárjk
sem payamánanta mátar\áta. 'A madárka a szúnyog nyelvét tövestül kitépte'.
4. Az igei személyragok az -n- tövű igékhez -j- koaffixummal csatlakoznak. Ezt a
koaffixumot itt az -л- tövű igéknél is felfedezhetjük.
5. Az erdeiben meglehetősen általános ugyan az ún. jelöletlen genitivus, esetünkben azonban mind a 0 morfémás, mind áz -rj ragos genitivusra akad példa, sőt
arra is, hogy ez az -rj melléknévképzőként funkcionál. Vó..rjamej yalakor] kemáj
yoma цаеАаР. 'Melyik állat vére jobb?'; Atejt'ew nejárjk sem... mátarjáta. 'A madárka
a szúnyog nyelvét kihúzta'.; Nejárjk Aüsa kem rjeAa. 'A szúnyog orosz vért ivott.'
6. Hasonló a helyzet a tárgy kifejezésénél is: az erdeibén a 0 morfémás accusativus mondható általánosnak, mi viszont mind az -m ragos, mind a 0 morfémás
accusativusra találtunk példát.
Ha a fenti — nagyon vázlatos — grammatikai összefoglalást áttekintjük, arra
a megállapításra kéli jutnunk, hogy e VERBOV által lejegyzett két keleti-erdei mese
nyelvjárási sajátosságai sok esetben átmenetet mutatnak az erdei és a tundrái nyelvjáráscsoport között.
Megállapításaink további kutatásokat igényelnek. Nem lenne érdektelen annak
(nagyobb anyagon történő) megvizsgálása pl., hogy mikor használatos a jelölt, .ill. a
jelöletlen tárgy, s van-e összefüggés a mellette álló igealak determinált vagy in- :
determinált volta (s a tárgy milyensége) között.
A mesék művészi értékéről keveset mondhatunk, hiszen rendkívül rövidek, inkább csak töredékek. Gondolatmenetük, stílusok számunkra szokatlan. Cselekményük majdnem kegyetlen, mondanivalójuk következetlen, nyelvileg egyhangúak.
Mindez természetesen nem általánosítható, s az is bizonyos, hogy több mese elolvasása megértőbbé tenne bennünket.
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