
A magyar közmondások és szólások rostája, 
(Első közlemény.) 

Az emberi természet azonossága, az életviszonyok hasonlósága, a 
kölcsönös érintkezés sok hasonló közmondást és szólást teremtett a 
különböző nyelveken beszélő' népek között. Vannak olyanok, melyek 
tartalomra és alakra szóról-szóra megegyeznek egymással; olyanok is, 
melyek ugyanegy gondolatot különböző alakban, képben, hasonlatban 
fejeznek ki ; olyanok is, melyeknek mását más nyelvben nem talál
hatni, — vagyis más szóval: vannak más nyelvekéivel egyező, más nyel
vekéivel rokon és végre teljesen eredeti közmondások és szólások. Ezek
nek külön-külön való kimutatása igen széleskörű összehasonlító kutatást 
és tanulmányt igényel. E fáradságos munka elvégzését óhajtom megkísér -
leni, mert ezt egyszer már meg kell kezdenünk, különben soha sem lesz 
kritikai alapon egybeállított, tudományos értékkel bíró magyar közmon
dás-gyűjteményünk, melynek szükségét már EEDÉLYI JÁNOS hangoztatta 
munkája előszavában, s a melynek elvégzésére buzdít SIMONYI ZSIGMOND 
munkámról írt bírálatában (Pesti Napló 1897. jun. 6. és Nyelvőr 1898. 
jan.), és a melynek szükségét mindannyian élénken érezzük. Közmondá
sok és szólások gyűjtésével 1864- óta foglalkozom, azért merem belevágni 
fejszémet e nagy fába, talán nem törik bele. 

Magyar közmondás-irodalmunk gazdagnak mondható. A fő 
gyűjtemények a következők: BARANYAI DECSI CSIMOR JÁNOS : Libellus 
adagiorum latino-hungaricorum, Bártfa 1583. 1586; KIS-YICZAY PÉTER: 
Selectiora adagia latino-hungarica, Bártfa 1713; KOVÁCS P Á L : Magyar 
példa- és közmondásai, Győr 1794; DUGONICS ANDRÁS: Magyar példabe
szédek és jeles mondások, Szeged 1820 ; ERDÉLYI JÁNOS : Magyar közmon
dások könyve, Pest 1851 ; BALLAGI MÓR: Magyar példabeszédek gyűjte
ménye, Szarvas 1850; PELKÓ PÉTER: Eredeti magyar közmondások és 
szójárások, Rozsnyó 1864; SIRISAKA. ANDOR: Magyar közmondások könyve, 
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Pécs 1890; MARG ALÍTS E D E : Magyar közmondások és közmondásszerü 

szólások, Budapest 1897. 
DECSI JÁNOS és KIS-YICZAY tulajdonkópen latin közmondások 

közlését tekintették főczéljokul, azért ezeket részben szórói-szóra 
fordítják magyarra, részben szabadon fordítják és az idegen köz
mondást magyar köntösben mutatják be, részben igazi, ma is élő 
magyar közmondással magyarázzák; munkájuk ezen utóbbi része 
igen értékes, de az előbb említett módozat a magyar közmondások 
kritikája szempontjából nem helyeselhető, és eredménye az volt, 
hogy a későbbi gyűjtők ezen részben egészen idegen, részben tartalom
ban idegen, alakban pedig magyaros mondásokat valóságos magyar 
közmondásként vették fel gyűjteményükbe. E tekintetben különösen 
hibás KIS-VICZAY, ki halomszámra gyártotta, sőt versbe és rímbe is fog
lalta mondásait, melyeket abban az alakban a magyar nép soha sem 
használt; és a későbbi gyűjtők ezeket a becsempészett kakukfiakat mégis 
valóságos magyar köz mondásszámba vették! DUGONICS nagy gyűjteménye 
is számos idegen szentencziát fordít magyarra, BALLAGI meg igazi vir
tuozitással rengeteg sok idegen közmondást ver magyar kaptafára és e 
tekintetben nem éri be a latin közmondáskincs becsempészésével, hanem 
kiterjeszkedik a modern nyelvek gazdag közmondási anyagára is! ERDÉLYI 
JÁNOS gyűjteménye első kísérlet egy kritikai szempontból összeállított 
magyar közmondásgyűjtemény megalkotására, a mi abban nyilatkozik, 
hogy keresi az egyes magyar közmondások ritmikus formáját, mely iránt 
DuGONicsnak nem volt érzéke, és a közmondásokat alapszók köré igyek
szik csoportosítani, azonban is Ő jórészben átveszi a régi gyűjtők mondva
csinált magyar közmondásait és a közmondásszeríí szólásokat és a hason
latokat is felveszi, mint elődei, de gondosan kerüli a BALLAGI-féléket, a 
mi nagy dicséretére válik. SIRISAKA teljesen kritikátlan és régen elavult 
ábéczés rendszere miatt nagy hanyatlást mutat ERDÉLYivel szemben. Az 
én gyűjteményem az anyag összegezésével és az alapszórendszer tökéle
tesítésével csak előmunkálat egy kritikai magyar közmondás gyűjte
mény számára. Egyéb értéke és igénye nincs; mert az, hogy annak 
kimutatására is törekszik, ki használta Írásban legelőször az egyes köz
mondásokat, vagyis mily régóta van egyik-másik használatban, az csak 
kísérlet és mellékes dolog. 

Hogy a magyar közmondások kritikai gyűjteményét összeállíthas
suk, először is ki kell rekesztenünk a közmondásszerű szólásokat és hason
latokat, mit a közmondás és példabeszéd fogalmának pontos meghatá
rozása által érhetünk el, és akkor mindazon közszólások, melyek ennek 
keretébe nem tartoznak, kiszorulnak. Ezt némelyek igen nehéznek tart
ják, pedig voltaképen nem nehéz, hanem az igaz, hogy akkor némely 
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kedves és jellemző' szólásunk a közmondások kritikai gyűjteményében 
helyet nem foglalhat; de ezen azzal lehet segíteni, hogy ezeket külön 
czím alatt, mint «közniondásszerű szólásokat') és «közmondásszerű ha
sonlatokat*) külön-külön gyűjteményekbe foglaljuk. 

Ezen kirekesztő' munkát a németek, francziák, angolok, olaszok, 
oroszok, gyűjteményeikben már véghezvitték, ós pedig azon az alapon, 
hogy közmondásnak vették : azon nópök körében közszájon forgó, hol 
komoly, hol meg tréfás népies szólásokat, melyek valamely tapasztalati 
igazságot, megfigyelést vagy gyakorlati életigazságot, hol sajátlagos, hol 
képletes alakban fejeznek ki. Igaz, hogy munkáikban nem mondják ki, 
hogy ez a meghatározás szolgált elvükül abban, mely közszólásokat so
roztak be gyűjteményeikbe, de világosan kiderül ez abból, hogy melyeket 
vettek fel és melyeket rekesztettek ki. Felvették a valamelyes axiómasze-
rüséggel biró, vagy szentencziás természetüekot, és kirekesztették az 
ezen jelleggel nem bíró, bár különben népies és szép egyszerű közszólá
sokat és hasonlatokat. 

Ezt majd nálunk is meg kell tenni. De ezen kívül még két dolog 
szükséges : külön-külön meg kell állapítani az idegenekkel egyező vagy 
rokon és a teljesen eredeti magyar közmondásokat, azután a sok hasonló 
közül a legjobbat kiválasztani. 

Az idegenekkel egyező magyar közmondások vagy olyanok, melye
ket egyes túlbuzgó gyűjtők egyszerűen lefordítottak valamely idegen 
nyelvből és a melyek ezen alakban soha a magyar nép között közszájon 
nem forogtak, tehát nem is magyar közmondások, hanem csak úgy ke
rültek a magyar közmondások közé, hogy a későbbi gyűjtők az előbbiek 
anyagát minden kritika nélkül gyüjteményökbe felvették ; vagy olyanok, 
melyeknek idegen eredete kétségtelen, de melyeket a magyar nép tény
leg elfogadott, használt és használ máig is, és így nekik a polgárjogot 
közmondásai sorában tényleg megadta ; vagy olyanok, melyek daczára 
annak, hogy egy vagy több idegen nyelvben alakilag és tartalmilag a 
magyarokkal egyezők, mégis eredeti magyar közmondásokul tekinten
dők, mert az emberi természet azonossága és az életviszonyok hasonló
sága talajából fakadtak nálunk és másoknál is, és semmiképen nem köl-
csönzöttek. Hogy ezt esetről-esetre megfelelő módszerrel elvégezhessük, 
az első teendő : egybeállítani külön-külön azon magyar közmondásokat, 
melyek alak és tartalom tekintetében egyezők a magyarban és valamely 
idegen nyelvben; és csak azután kövétkezhetik a kritikai rostálás. 

Azon nagy befolyásnál fogva, melyet a latin nyelv századokon 
át gyakorolt a magyar közéletre, első sorban a latin közmondások 
kincsét kell átkutatnunk, és az ezekkel egyező magyar közmondá
sokat megállapítani, még tekintet nélkül arra, hogy becsempészet-
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tek-e, kölcsönzöttek-e avagy mindkét nyelvben eredetiek-e, azután 
sorban el kell végezni e munkálatot azon népek közmondásai mezején, 
melyekkel a magyar nép századokon át együtt élt vagy huzamosabb 
ideig élénk érintkezésben volt, ós ezek: a német, horvát, szerb, tót, oláh, 
kisorosz, örmény, török, lengyel, cseh és olasz. Ha az egyező közmondá
sok anyaga együtt van, akkor lehet egybevetés útján megállapítani, hogy 
a kérdéses magyar közmondás egyszerűen fordított-e, kölcsönzött- e avagy 
eredeti-e, és az az első esetben a magyar közmondások sorából kirekesz
tendő, az utóbbi két esetben abba felveendő azon esetről-esetre való meg
jegyzéssel : kölcsönzött ezen vagy azon nyelvből, eredeti de egyező ezen 
vagy azon nyelvbelivel.*) 

I. Magyar-latin egyező közmondások és szólások. 

Adós. Lelkével is adós. E. Animam debet. Terent. Phorm. 661. — 
Aggnő beszéd. P. Aggnő rege. P. Aniles fabuláé. Cic. nat. Deor. 2. — 
Ajándék lónak fogát nózi.T). Equi dentes inspicit donati. Sz. Jeromos. 
Ajándék lónak fogát ne nézd. D. Noli equi dentes inspicere donati. 
Flór. Ajándék megvakítja a birót. S. Éxcsecat donum judicis oculum. 
Bbl. Sirach 20. 31. — Kérés nélkül adott ajándék kedvesebb. KV. 
Gratius est donum, quod venit ante preces. Flór. — Semmi ajándékot 
nem kell megvetni. KV. Nihil recusandum, quod donatur. Flór. — 
Akarat. A nagy dolgokban az akarat is elég. KV. In magnis et voluisse 
sat est. Propert. 2. 10. 6. — Akol. Egy akol, egy pásztor. Bbl. 
Unus pastor, unum ovile. Bbl. — Alma. Édesebb az alma, ha nincs 
ott a pásztor. D. Dulce pomum, quum abest custos. Flór. Dulcia poma 
absente custode. Flór. — Eris almája. Eridis pomum. Virg. •— Nem 
messze esik alma fájától. KV. Nem esik messze fájától az alma. E. Nec 
procul a proprio stipite (vei.: stemmate) poma cadunt. Flór. — Aluszik. 
Mind a két fülére aluszik. D. Dormit in utramvis aurem. Terent. Heaut. 
341. — Nem mindenki alszik, a ki hortyog. Ut stertit somnis, non dor
mit firmiter omnis. Flór. — Anya. Canis mater. Kutya meg az anyja. 
Flór. Eb anyja. E. — Tiszteld apádat és anyádat. Bbl. Honora patrem 
tuum et matrem tuam. Máté evang. 15. 4. — Félékeny katonának nem 
sír az anyja. E. Mater timidi flere non sólet. Corn. Nep. Trasyb. 2. 3. — 
A milyen az anya, olyan a leánya. D. Qualis erat mater, filia talis érit. 
Öven. — Az ido néha anya, néha mostoha. D. Tempus quandoque ma-

*) DJ. = Decsi János; KP. = Kovács Pál; KV. = Kis-Viczay ; MA. = 
Molnár Albert; P. = Pázmány ; D. = Dugonics; MK. = Mikes Kelemen; 
E. = Erdélyi; S. =Sirisaka; M. = Margalits; Flór. = Florilegium; B. = 
Ballagi; SzD. = Baróti Szabó Dávid; Bbl. = Biblia; Nyr. == M. Nyelvőr ; 
Nd. = Népdal. 
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ter, quandoque noverca. Flór. Dies quandoque parens, quandoque no-
verca. Horat. — Apa. A milyen az apa, olyan a fia. KV. Qualis páter, 
talis filius. Flór. •— Apák ettek egrest, fiak foga vásik. D. Patres 
comederunt uvam acerbam et dentes fihorum obstupescunt. Bbl. — 
Apostol. Apostolok lován jár. E. Per pedes apostolorum. Flór. — Arany-
A szamár nagyobbra becsüli a szalmát, mint az aranyat. D. Asinus stra. 
menta mavult, quam aurum. Flór. — Arany hegyet igér. E. Aureosmon-
tes pollicetnr Plaut. — Arany kor. Aurea aetas. Ovid. — Nem mind 
arany, a mi fénylik. KV. Aurea ne credas, quaecunque nitescere cernis. 
Flór. Non omne, quod nitet, aurum est. Flór. — Arany horoggal hor
gász (veszteget.). MA. Aureo piscatur hamo. Sveton. Octav. 25. — 
Aurum etiam ex stercore colligitur. Aranyat is sárból szoktak kikaparni. 
KV. — Aranynak tűza próbája. KV. Aurum igni probatur. Sz. Jerom.— 
Minden mesterségnek arany a feneke. D. Aureum habét quseque ars 
fundum. Flór. — Arany borjut imádnak. Vitulum aureum adorant. Flór. 
— Szabadság aranynál is drágább. E. Libertás fulvo pretiosior auro est. 
Elor. — Arat. Ki álnokságot vet, bút arat. D. Qui seminat iniquitatem, 
metet mala. Bbl. Prov. 2i\ 8. — A k i nem vet, nem arat. D. Qui non 
seminat, non metet. Bbl. — Ki mint vet, úgy arat. KV. Ut semen
tem feceris, ita metes. Cic. de or.at. 2. 65. 261. — Ki szelet vet, vihart 
fog aratni. Qui ventum seminat, turbinem metet. Flór. — Nem minden
kor az arat, a ki vetett. B. Alii sementem faciuat, alli metent. Flór. Más 
vet, más arat. — Asszony. A hol három asszonyember vagyon, sokadalom 
lészen ott. DJ. Trés mulieres faciunt nundinas. Flór. — A milyen az 
asszony, olyan a szolgálója. Qualis domina, talis pedissequa. KV. — 
Akkor jó az asszony, mikor nyilván rossz. D. Aperte mala cum est mu-
lier, tum demum est bona. Publ. Syrus. — Nincs harag asszonyok ha
ragja felett. D. Non est ira super iram mulieris. Bbl. Eccles. 25. 23. 
— Az asszony vagy szeret, vagy gyűlöl. D. Aut amat, aut odit mulier. 
Publ. Syr. — Diófának, szamárnak, asszonyembernek verve veszik hasz
nát. KV. Nux, asinus, mulier verbere opus habent. Flór. - - Nincs oly 
bölcs, kit a bor és szép asszony meg ném tántoríthat. B. Vinum et mu
lieres apostatare faciunt sapientes. Bbl. Sirach 19. 2. — Tűznél, ten
gernél, asszonyi állatnál gonoszabb nem lehet. DJ. Ignis, maré, 
mulier, tria mala. Flór. — Asztal. Nem asztalhoz való a veszekedés. 
KV. Absint offensae, quum fit celebratio mensas. KV. — Álmodik. 
Disznó makkal álmodik. KV. Sus siliquias somniat. — Kocsis szekérrel 
álmodozik. KV. Aurigse somnia : currus. Horat. — Alom. Almot hüve
lyez. MA., P. Somnium narrat. Plaut. Amphitr. 738. — Étel, ital, álom, 
szükséges e három. KV. Somno, esca, potu nenio carere potest. Flór.— 
Árnyék. Szamár árnyék. D. Umbra asini. Apui. met. 9. 42. -— A hajszál
nak is van árnyéka. KV. Etiam capillus unus habét umbram suam. 
Publ. Syr. Vei capillus habét umbram suam. Publ. Syr. - - Kiséri mint az 
árnyék. Tamquam umbra sequitur. Cic. Tusa 1. 4-5. 109. — Jobb a vén 
árnyéka, mint az ifjú kardja. KV. Melior est umbra senum, quam gla-
dius juvenum. Flór. — A maga árnyékától is megijed. B. Umbram suam 
metuit. Cic. — Az árnyóktól is megijed. D. Umbras timet. Flór. — Art 
a jónak, ki a gonosznak kedvez. M. Bonis nocet, quisquis pepercit malis. 
Publ. Syr. -i- Hirtelenség megárt, sietség hozhat kárt. KV. Festinasse 
nocuit. Flór. — A mi sok, az megárt. M. Multa nocent- Flór. — Áru. 
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Könnyű jó árúnak árusát találni. KV. Bona merx facile emptorem re-
perit. Plaut. — As. A ki másnak vermet ás, maga esik bele. D. Qui fodit 
foveam, incidit in eam. Bbl. Prov. 26. 27. — Átkozott a hal a harmadik 
vízben. S. Maledictus piscis in tertia aqua. Flór. 

Bak. A bakot is megfejné. E. Hircum mulget. Verg. ecl. 3. 91. — 
Bal. Mit jobb kezed tesz, ne tudja meg a bal. 8. Dextra nesciat, quid 
sinistra faciat. Bbl. — Barát. A barát a barátot meg nem dézsmálja. 
KV. Clericus clericum non decimat. Flór. — A kétségbe esett vagy 
katona vagy barát leszen. KV. Desperatio aut militem facit aut mona-
chum. KV. — Beteg volt az ördög, barát akart lenni. E.Daemonlangue-
bat, monachus tunc esse volebat. Flór. — Barát. A koldusnak még az apja 
sem barátja. D. Mendico ne parentes quidem sünt amici. Flór. — A sze
rencse hozza, de a szükség próbálja meg a jó barátokat. KV. Barátot 
szerencse hoz, szükség próbál. S. Amicos secundas res parant, adversí© 
probant. Seneca de morib. 51. — Fazék mellé szító barát. KV. Amicus 
ollaris. Flór. — Idő próbálja meg a barátot. S. Tempus arguit amicum. 
Aristot. —• Bitka madár a jó barát. E. Amicus verus rara avis. Flór. — 

.Gazdagnak sok a barátja. M. Amici divitum multi. Bbl. Prov. 14. 20. — 
Barátság. A barátság vagy egyenlőket vesz, vagy egyenlőkké tesz. B. 
Amicitia aut pares invenit, aut facit. Cic. Amicitia pares semper aut 
accipit aut facit. Min. Fel. Octav. 4. 6. — Bitka madár az igaz barátság. 
B. Amicitia vera rara avis in terra. Flór. — A rút hizelkedés mérge a ba
rátságnak. Adulatio maxima pestis est in amicitia. KV. — Bárány. 
Isten báránya. Agnus dei. Bbl. — A farkas és a bárány. Lupus et 
agnus. Phaedr. — Farkasra bízni a bárányt. E. Lnpo övem committere. 
Terent. Eun. 5. 1. 16. — Szelídebb a báránynál. D. Ove placidior. Sul-
pic. Sever. diai. 2. 9. 4. — Szereti mint farkas a bárányt. S. Ut lupus 
övem amat. Flór. — Báránybőrben farkas. E. Lupus in pelle agni. Pa-
ling. — Beszél. Tettek beszélnek. S. Facta loquuntur. Flór. — Falnak 
beszél. E. Parieti loquitur. Flór. — Beteg. A beteg, mig piheg, mindig 
remél. K. P. Aegroto dum anima est, spes est. Cic. ad Attic. 9. 10. 3. — 
Egészséges és beteg nem egy ételt szeretnek. Aeger et athleta sünt 
dispares ssepe diaeta. KV. — Betű. A betű megöl. E. A betű öl. M. 
Littera occidit. Bb.. — Béka. Felfújja magát, mint a béka. E. Inflat se 
tamquam rana. Petronius. 74. — Biró. Az isten igaz biró. KV. Deus 
est justus judex. Bbl. — Kiki kegyes birája magának. I). Nemo non 
benignus est sui judex. Sen. de benef. 2. 26. 9. — Senki sem lehet 
maga birája, KV. Judex nemo potest esse in propria causa. Flór. Senki 
sem lehet biró a maga ügyében. E. — Bizonyít. A ki vádol, bizonyítson 
is. S. Áctori incumbit probatio. KV. — Bolondság orvosod örökössé 
tenned. KV. Aeger male ágit, qui medicnm heredem facit. Flór. — Bor. 
Jó bornak nem kell czégér. Sz. Bonum vinum hedera non indiget. Flór. — 
Borban lakik az igazság. Sz. Borban van az igazság. S. In vino veritas. Plu-
tarch.— A bor az öreg ember teje. D. Vinum lac senum. Flór.— Szerelem, 
éj és bor, sok gonoszsággal forr. KV. Nox et arnor vinumque nihil mede-
rabile suadent. Ov. am. 1. 6. 59. — Borjú. Szinte annyi borjubőrt visz
nek a vásárra, mint ökörbört. (Halnak fiatalok, öregek egyaránt.) KP. 
Pelles quot pecorum venduntur, tot vitulorum. Flór. — Bot a sarokban. 
(Esőlesz; képtelen babona.) E. A baculo ad angulum. (Conclusio absurda.) 
Flór. — Böjt. Könnyű tele hassal a böjtről papolni. D. Plenus venter 
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facile de jejuniis disputát. Sz. Jerom. epist. 58. 2. — Bölcs. Hosszú em
ber ritkán bölcs. DJ. Homo longus raro sapiens. Flór. — Ki bölcset 
küld, kevés szóval küldi. E. Mitte sapientem et nihil (vei pauca) ei dixe-
ris. Flór. — Bölcs embernek nehéz a tudatlanok közt szólani. B. Sapien
tem apud stultos loqui molestum. Flór. — A bölcs ember mindenütt 
otthon van. KV. Sapienti quaevis terra patria. Flór. — Nincs oly bölcs, 
kit a bor meg nem bolondít. E. Vinum dementat sapientem. Flór. — 
Nincs oly bölcs, kit a bor és asszony meg nem tántoríthat. M. Vinum efc 
muleres apostatare faciunt sapientes. Bbl. Sirach. 19. 2. — Bölcseség. 
Az urnák félelme a bölcseség kezdete. KV. Initium sapientiae timor do-
mini. Bbl. Sirach. 1. 16. — Büdösödik. Fejénél kezd a hal büdösödni. 
B. Fejétől büdösödik a hal. M. A capite foetet piscis. Flór. Piscis primum 
a capite foetet. Manutius. 

Czél szentesíti az eszközt. S. Finis sanctificat média. Flór. — 
Czél nélkül lövöldöz. Absque scopo jaculari. KV. — Czérnaszál. Csak 
egy czórnaszálon függ. Sz. M. Filo pendet. Macrob. 1. 4. 18. 

Csalódik. A ki könnyen hisz, könnyen csalódik. KV. Qui facilis. 
credit, facilis quoque fallitur idem. Paling. 3. 145. — A ki csal, csalódik. 
D. Qui fallit, fallitur. Flór. — Császár. Add meg a császárnak, a mi a 
császáré. KV. Date caesari quod caesaris est. Bbl. — Csepp. Idővel az 
esőcsepp is lyukat váj a kőbe. D. Gutta cavat lapidem. Flór. — Csillag. 
Bossz csillag alatt született. M. Malo astro natus. Flór. — Csont. A későn 
járónak csont a fölöstököme. KV. Tarde venientibus ossa. Flór. — Csak 
a csontja, bó're. Sz. M. Ossa ac pellis es. Plaut. Aul. 564. — Csont mellől 
jó a hus, E. Dulcior est caro, quae magis ossibus haaret. Flór. Csonton 
van a jó hus. E. — Csók. Júdás csókja. E. Osculum Judae. Flór. — Csóka 
csókának nem vájja ki szemét. E. Corvus oculum corvi non erűit. Greg. 
Tur. hist. fr. 5. 18. 

Darázs. Darazsat piszkál. KV. Darazsat szurkál. MA. Crabrones 
incitat. Crabrones irritat. Plaut. Amph. 2. 2. 77. — Dárda. Sok sógor, sok 
dárda. KV. Affines quofc habes, habes tot hastas. KV. — Délben gyújt 
gyertyát. (Világos dologban is kételkedik.) MA., KV. A meridie lucer
nám adhibet. Flór. Lucernám adhibet in meridie. Flór. — Dicsér. Min
den mester a maga munkáját dicséri KV. Auctor opus laudat. Ov. Pont. 
3. 9. 9. — Munka dicséri mesterét. KV. Opus laudat artiíicem. Flór. — 
Minden róka a maga farkát dicséri. KV. Qusslibet vulpes caudam suam 
laudat. Flór. — Dicséri a régi időt, de a mostani szerint él. D. Lauda-
mus veteres, sed nostris utimur annis. Ov. fást. 1. 225. — Ha barátodat 
titkon fedded is, de mások előtt dicsérd. E. Amicum in secreto mone, 
palám lauda. Sen. — Könnyű teli hassal a böjtöt dicsérni. KV. Qui 
satur est, pleno laudat jejunia ventre. Flór. — Dicséret. Nem a ki jól 
kezdi, hanem a ki jól végzi, érdemel dicséretet. S. Non bene coepisse, 
sed bene perfecisse laudis est. Flór. — Dió. Törd meg a diót, ha belét 
meg akarod enni. SzD. Frangat nucem, qui nucleum esse vult. Flór. — 
Üres dió. E. Nuces inanes. Petron. — Férges dió. D. Nux vitiosa Flór. — 
Diófának, szamárnak, asszonyembernek verve veszik hasznát. KV. Nux, 
asinus, mulier, verbere opus habent Flór. — Dióhéjba szorintva. E. In 
nuce. Flór. — Disznó- A ki korpa közé keveredik, megeszik a disznók. 
KV. Furfuribus se miscens porcorum dentibus estur. Qui se furfuribus 
miscet, devoratur a porcis. Flór. — Gyöngyöt nem szokás a disznó elé 
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dobni. S. Ne mittatis margaritas vestras ante porcos. Bbl. Máté 7. 
6. •— Visszatér eb az okádására, disznó a mocsárra. B. Canis ad vomitum, 
sus ad volutabrum denuo revertitur. Bbl. — Dolgozik. Ki nem dol
gozik, ne is egyék. B. Qui non operatur, non manducet. Bbl. — Dög. 
A hol van a dög, oda gyűlnek a sasok. KV. Ubi cadaver, ibi aquilae. 
Bbl. — Döghalál. Éhséget döghalál szokta követni. KV. Famen pesti -
lentia sequitur. Flór. 

Eb. A vén eb ugatására méltó kitekinteni. KV. A vén ebnek uga
tására jó néha kitekinteni. D. Cane vetulo latrante prospectandum. Flór. 
— A félénk eb többet ugat. B. Canes timidi vehementius latrant. Curt. 
7. 4. 13. — A hamarkodó ebnek vakok a kölykei. D. Canis festinans 
coecos parit catulos. Flór. — A ki más ebét tartja, csak kötél marad 
nála. KV. Canes alens exteros pra?ter funiculum nihil habét. Flór. — 
Ebnek vetik a csontot. F. Canibus ossa. Flór. — Messze Buda sánta eb
nek. KV. Procul Buda claudo (cani). Flór. — Nehéz az ebet a hájas 
szijról elszoktatni. KV. Canis a corio nunquam absterrebitur uncto. 
Horat. sati 2. 5. 83. — Nem eszi meg az eb a maga fiát. KV. Canis 
caninam non est. Varró. — Nem hajt a jó paripa az eb ugatására. KV. 
Grenerosus equus non curat canum latratus. Flór. — Visszatér eb az 
okádásra. E. Canis revertitur ad vomitum. Bbl. — Visszatér az eb az 
okádásra, disznó a mocsárra. B. Canis ad vomitum, sus ad volutabrum 
revertitur. Bbl. — Ebéd. Farkas ebéd. D. Caninum prandium. (Hol bort 
nem adnak.) — Egér, Szegény egér az, melynek csak egy lyuka vagyon. 
KV. Infelix mus est, cui non uno lare plus est. Flór. — Vajúdik a hegy, 
egeret szül. E. Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus. Horat. Ars 
poet. — Egészség. Akkor becsüli ember az egészséget, mikor a betegséget 
érzi. E. Sanitas est bonum non cognitum, nisi deperditum. Flór. •— 
Egészséges a' betegnek könnyen adhat tanácsot. KV. Dum valemus 
aegrotis facile consilia damus. Flór. — Egészséges, mint a hal. MA. 
Sanior pisce. Flór. — Egészséges testben egészséges lélek lakik. M. Mens 
gana in corpore sano. Juven. — Egyesség. A polgárok egyessége legjobb 

ó'fala a város nak. B. Concordia civium, murus urbium Flór. — Egyes
ség kis dolgokat nagyra emel. KV. Concordia res parvae crescunt. Sal-
sust. — Elefánt. Légyből is elefántot csinál. SzD. Elephantum ex 
lmusca facit. Flór. — Elesik. A ki áll, vigyázzon, hogy el ne essék. D. 
Qui stat, videat ne cadat. Bbl. — Elég. A nagy dologban az akarat 
is elég. KV. In magnis et voluisse sat est. Prop. 2. 10. 6. — Egy fös
vénynek sincs soha elege. D. Avarus nunquam habét satis. Flór. — Ellen
ség. A hány szolgánk, annyi ellenségünk. KV. Quot servi, tot hostes. 
Fest. Quot servTos habemus, totidem habemus hostes. Seneca ep. 47. — 
Tanulni szabad az ellenségtől is. S. Et ab hoste doceri fas est. Ov. met. 
4. 428. — Kicsiny ellenséget sem jó megvetni. KP. Inimicum, quam-
vishumilem, docti est metuere. Publ. Syr.— Elveszt. Kinek semmije sincs, 
az semmit el nem veszt. KV. Qui nihil habét, nihil perdidit unquam. 
Flór. — Ember. A jelelt embertől óvakodjál. M. Ab homine signato cave. 
Flór. — Ember embernek farkasa. KV. Homo homini lupus. Plaut. 
Asin. 2. 4. 88. — Ember tervez, isten végez. S. Homo proponit, deus 
disponit. Flór. — Ökröt szarván, embert szaván. F . Cornu bos capitur, 
voce homo ligatur, Flór. — Madár repülésre, ember munkára született. 
E. Homo ad laborem natus, avis ad volatum. Flór. — Mennyi 
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az ember, annyi az értelem. D. Qaot bomines tot sensus. Flór. 
Quot bomines, tot sententiae. Terent. Phorm. 454. — Milyen az ember, 
olyan a beszédje. B. Qualis bomo, talis oratio. Qualis bomo ipse 
est, talis ejus est oratio. Cic. Tusc. 5. 16. 47. — Mindannyian emberek 
vagyunk. D. Omnes bomines sumus. Flór. — A mit isten összekapcsolt, 
azt ember el ne válassza. Quod deus conjunxit, homo non separet. 
Bbl. — Nem csak kenyérrel él az ember. E. Non in solo pane vivit homo. 
Bbl. — Hosszú ember ritkán bölcs. Homo longus raro sapiens. Flór. — 
Yörös ember ritkán jó. Homo rufus raro bonus. Flór. — Nem jó az 
embernek magányosan élni. Non est bonum esse hominem solum. Bbl. 
Genes. 2. 18. — Minden ember hamis, csak az isten igaz. Omnis 
homo mendax, deus solus verax. Bbl. Zsolt. 116. 11. — Erdő. Erdó're 
fát visz. MA. In silvam ligna fért. Horat. sat. 1. 10. In silvam ligna 
vehere. Flór. — Erény. Szükségből erényt csinál. S. Ex necessitate vir-
tutem íacero. Flór. — Erkölcs. A legjobb törvény a legrosszabb erkölcsök
ből származik. D. Bonae leges ex malis moribus procteantur. Macrob. — 
Mocskos beszélgetés, erkölcs vesztegetés. E. Ocsmány beszélgetés, erkölcs 
vesztegetés. KV. Corrumpunt bonos móres colloquia prava. Cic. — A 
róka csak szőrét változtatja, de nem erkölcsét. KV. Lupus pilos mutat, 
non móres. Flór. Vulpes pilos mutat, non móres. Sveton. Vespas. 16.— 
Többet ér a jó erkölcs, mint a jó törvény. S. Plus valent boni móres, 
quam bonaa leges. Flór. — Erő. Egyesült erővel. M. Viribus unitis. Flór, 
— Ha erő nem használ, ravaszsággal hozzá. KV. Hol nem elég az erő, 
mesterség álljon elő. B. Ubi deficiunt vires, astu utendum. Phaedr. — 
Haszontalan harag, kinek nincs ereje. E. Vana sine viribus ira. Liv. 1. 
10. — Erős. Erősnek isten is pártját fogja. S. Fortes adjuvat ipse Deus. 
Tibull. 1. 16. — Esik, mintha dézsából öntenek. M. Urceatim pluit. Pet-
ron. 44. -— Este. Te sem tudod, estig mi ér. B. Sok történhetik estig. 
KV. Nescis quid serus vesper vehat. Varró. Incertum, quid vesper vehat. 
Liv. Quid vesper vehat incertum est. Liv. 45. 8. 6. — Eszköz. A czél 
szentesíti az eszközt. S. Finis sanctificat média. Flór. — A czél nem szen
tesíti az eszközt. M. Finis non sanctificat média. Flór. — Eszik. Ki nem 
dolgozik, ne is egyék. B. Qui non laborat, non manducet. Bbl. — 
Nem azért él az ember, hogy csak egyék. B. Non ideo vivamus, ut eda-
rnus. Flór. — Esztendő. Az elmúlt esztendők mindig jobbak. B. Anni 
superioris semper meliora. Flór. — Evés közben jön meg az étvágy. Nyr. 
7. Appetitus inter edendum ereseit. Flór. — Izzad mikor eszik, fázik 
mikor dolgozik. B. Sudat quando vorat, friget quando laborat. Flór. — 
Édes. Édesebb az almav ha nincs ott a pásztói-. D. Dulce pomum, quum 
abest custos. Flór. — Édes keserűvel elegyes. B. Dulce amarumque mix-
tum. Plaut. Pseud. 63. — Ki keserűt nem kóstolt, nem érdemli az édest. 
E. Dulcia non meruit, qui non gustavit amara. Flór. — Munka után édes 
a nyugalom. M. Dulcis post laboré m quies. Flór. — Édes mint a méz. S. 
Melle dulcior. Plaut. Asin. 614. — Édest keserűvel elegyit. E. Miscuit 
utile dulci. Horat. ep. 2. 3. 343. — Eg. Mintha égből esett volna. E. 
Quasi delapsus de coelo est. Cic. de fin. 1. 19. 63. De coelo decidit. Lac-
tant. instit. 1. 11. 55. — Csak az égben van állandó békesség. D. In 
coelo quies. Flór. — Éhség. Jó fűszerszám az éhség. B. Condimentum 
optimum fames. Fames optimum condimentum. Plató. — Keserű babot 
is édessé tesz az éhség. D. Fabas indulcet fames. Flór. — Éhséget dög-
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halál szokta követni. K.-V. Famem pestilentia sequitur. Flór. —-Legjobb 
szakács az éhség. KV. Fames est optimus coqnus. Flór. — Ej. Az éj 
mindennek ellensége. D. Nox homini inimica. Flór. — Nincs jobb az 
éjjeli tanácskozásnál. KV. In nocte consilium. Flór. Noctu urgenda con-
silia. Flór. — El. Napról-napra ól. In diem vivit" Cic. Philip 2. 34. 87. — 
Nemcsak kenyérrel el az ember. E. Non in solopane vivit homo. Bbl. 
Máté 4. 4. — Hasának él. Stomacho suo vivit. Flór. — Él és ural
kodik. M. Vivit et regnat. Hor. — Ha békével akarsz élni, sokat ne szólj. 
I). Tace, vives in pace. Flór. — Elet. Eövid az élet. KV. Vita brevis est. 
Hippocr. — A milyen az élete, olyan a beszéde. KV. Qualis vita, talis 
oratio. Senec. ep. 114. 1. — A milyen az élet, olyan a halál. KV. Qualis 
vita, mors est ita. Flór. — Bujdosás az embernek élete. MA. A. Pereg-
rinatio est vita hominis in terra. Szentir. — Hosszú a mesterség rövid 
az élet. D. Hosszú a tanulás, de rövid az élet. KV. Ars longa, vita brevis 
est. Hippocr. - - Legjobb mester az élet. M. Vita est nobis magistra. Cic. 
— Kurta az élet, de a nyomorúság hosszúvá teszi. D. Brevis ipsa vita est, 
sed malis fit longior. Publ. Syr. — Más élet. más mód. KV. Más élet, 
más módot kivan. KV. Alia vita, alia diseta. Zenob. 1. 22. — Alia vita, 
alii móres. Terent. Andr. 189. Alia vita alios móres postulat. Terent. — 
Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk. S. Non scholaa sed vitai 
discimus. Senec. — Ének. A kinek szekere farán ülsz, annak a nótáját 
fújjad. KV. (Vagy énekét hallgassad. MA.) Ejus cantilenam canas, 
cujus plaustro veheris. Flór. — Epit. Levegőbe épít. E. In aera a?dificat. 
Sz.-Ágost. serm. 8. — Egy kézzel épít, a másikkal ront. D. Diruit aedifi-
cat. Hor. ep. 1 .1 . 100. — Ki útfélen épít, sok mestere van. KV. Ki utón 
épít, sok bíróra talál. D. Qui in pnblico aadificat, multorum censuris pa-
tet. Flór. — Erik. A mi hamar érik, hamar elfogy. J). Cito maturum, 
cito putridum. — Esz. Hosszú haj, rövid ész. E. Longae crines, curta 
mens. Flór. — A kit isten meg akar büntetni, először is eszét veszi el. KV. 
A kit isten meg akar verni, először is eszét veszi el. KV. Quem perdere 
vult Deus, prius dementat. Lactant. — E g y csép józan esze sincs. S. Nec 
micam quidem bonae mentis habét. Flór. — Egy morzsa esze sincs. D. 
— Mennyi fej, annyi ész. E. Quot capita, tot sensus. Flór. — Etel. Kenyér 
és sajt két tál étel. E. Sajt és kenyér két tál étel a szegénynek. D. Caseus 
et panis optima fercula sanis. Flór. — Etel, ital, álom, szükséges e három. 
KV. Etel, ital, álom nem puszta szokás. Somno, esca, potu nemo carere 
potest. Flór. 

Fa. Jó fa, jó gyümölcsöt terem. B. Arbor bona fructus bonos facit. 
Szentir. Máté. 7. 17. — A fát gyümölcséről ismerik. KV. Ex fructu arbor 
agnoscitur. Bbl. Máté 12. 33. Fructibus ex propriis arbor cognoscitnr 
omnis. Flór. — Milyen a fa, olyan a gyümölcse. E. Qualis quaeque arbor 
tales sólet edere fructus. Paling. 5. 543. — A fát sem ejtik el egy vágásra. 
E. A fát sem vágják le egyszerre. D. A fát sem vágják le egy vágással. B. 
Arbor per primum nequaquam corruit ictum. Flór. A fát sem iehet egy 
csapással levágni. Sz. •— A levelek után végtére a fa is leesik. D. Post 
fólia cadunt arbores. Plaut. — Árnyékáért becsüljük a vén fát. E. Arbor 
honoretur, cujus nos umbra tuetur. Flór. — Ha élő fával így bánnak, 
hogy tesznek a levágottal ? D. Si hoc in viridi, quid tunc in arido ? 
Bbl. — Könnyű a fát vágni, ha egyszer a bükk leesett. D. Arbore dijecta 
quivis colligit ligna. — Mely fából horog akar lenni, idején nő lefelé. D. 
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Curvatur truncus cito, qui tibi post erit uncus. Uncum se praabet, quod 
curvum crescere debet. Curvum se prsebet, quod ad uncum crescere de-
bet. Flór. — Vén fát nehéz átültetni. Annosa arbor non transplantatur. 
Flór. — Fal. Dűlő falhoz ne támaszkodjál. D. In caducum pariétem 
inclinare. Ael. Ver. 6. — Akár a falnak beszélj. E. Akár a falnak mondd, 
akár nekem. B. Parieti loqui. — Fark. Farkát csóválja. D. Cauda blan-
diri. — A rókát farkáról ismerik. B. Cauda de vulpe testatur. Flór. — 
Minden róka a maga farkát dicséri. KV. Bóka is dicséri maga farkát. D. 
Quaelibet vulpes caudam suam laudat. Flór. — Alánó'tt az esze, mint az 
ökör farka. B. Betroversus eveseit, tamquam cauda vituli Petron. 44. — 
Farkas. Farkast fogtam. KV. Auribus tenet lupum. Terent. Phorm. 506. 
— Nem gondol a farkas a bárányok számával. D. Curat, quantum nume-
rum lupus. Verg. ecl. 7. 51. — Bélyeges bárányt is elviszi a farkas. S. 
De grege prasdatur lupus, is quamvis numeratur. Flór. — Farkas nem 
nézi a bélyeget. D. Az olvasott juhot is megeszi a farkas. B. — Ember 
embernek fai-kasa. KV. Lupus est homo homini. Plaut. Asin. 2. 4. 88. — 
Farkasra bizod a bárányt. E. Fiirkasra hagyod a bárányt. D. Farkasra 
bízni a juhot. KV. Lupo övem committere. Ter. Eun. 5. 1. 16. — Bárány 
és farkas együtt. E. Lupus et agnus. Phaedr. — Farkast emlegetnek, 
kert alatt jár. E. Farkast emlegetnek, a kert alatt kullog. Sz. Farkast 
emlegetnek a kert mellett kullog. KV. Farkast emlegetnek, a kert alatt 
van. Ny. 7. Lupus in fabula. Terent. Ad. 537. Lupus in sermone. Plaut. 
Stich. 577. — A farkas csak szőrét változtatja. B. Lupus mutat pilum 
non mentem. Lupus pilos mutat non móres. Lupus pilum mutat non 
animum. Flór.— A ki farkassal él, vele együtt ordit. B. — Ha farkassal laksz, 
vele együtt ordits. KV. Ulula eum lupis, cum quibus esse cupis. Ululan-
dum cum lupis. Flór. — Szereti mint farkas a bárányt. S. Ut lupus övem 
amat. Plaut. — A farkasok meg nem eszik egymást. D. Lupus lupum 
non est (edit). — Farkast birkásnak állít. B. Lupus ovium custos. Cic. 
Philipp. 3. 11. — Meg nem eszi farkas a telet. Sz. Lupi nullum terminum 
eomedunt. Flór. — Nehéz a bárányt a farkas szájából kivonni. KV. 
Lupo agnum eripere postulat. Plaut. Pseud. 140. Lupo agnum eripere 
vult. Plaut. - Fazék. Fazekat kongásán ismeri meg az okos. D. Pulsu 
cognoscitur olla. Flór. —• Fáj. Kinek foga fáj, tartsa rajta nyelvét. D. 
Obsequitur denti superambula lingua dolenti. Flór. — Kinek hol fáj, 
ottan sajnálja. D. Kinek hol fáj, ott tapogatja. D. Ubi dolet, ibi manus 
adhibemus. Ubi quis dolet, ibidem manum habét. Flór. •— Fáradt ökör 
erősebben rakosgatja lábát. D. Bos lassus fortius figit pedem. Flór. — 
Fázik. Bor és kenyér nélkül fázik a bujaság. B. Sine Cerere és Liberó 
friget Venus. Terent. Eun. 732. Siae Cerere et Baccho friget Venus. 
Terent. — Izzad mikor fal, fázik mikor dolgozik. S. Frigescit quando 
laborat, sudat quando vorat. Flór. — Egy fecske nem szerez nyarat. B. 
Egy fecske nem szerez tavaszt. B. Una hirundo non facit ver. Flór. — 
Fehér. Azt sem tudom ha fehér-e vagy fekete. KV. Albus aterne sis nes-
cio. Szt.-Jeromos adv. Helv. 16. — Tudja mi fehér, mi fekete. E. Album 
et nigrum novit. Flór. — Fehér tyúknak fia. Kiki akarna a fehér tyúk
nak fia lenni. D. (Szerencsés, szép). Albae gallinas filius. (Félix). Juven. 
13. 141. — Bitka, mint a fehér holló. D. Corvo rarior albo. Juven. 7. 
202. — Fej. Bakot fej. E. Hircos mulget. Virg. ecl. 3. 91. — Fejétől 
büdösödik a hal. M. A capite foetet piscis. Flór. — Tök a feje. D. Cucur-
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bitae caput habét. Apui. met. 1. 15. — A hány fej, annyi gondolat. E. 
Quot capita, tot sententiae. Tot capita tot sensus. Flór. — Égre követ 
ne dobj, mert fejedre fordul. KV. Qui in altum mittit lapidem, super ca
put ejus cadet. Bbl. Eccl. 27. 28. — A hány fej, annyi vélemény. M. 
Quot capita, tot sententiaa. Flór. — Fejedelem. Milyen a fejedelem, olyan 
a jobbágy. KV. Quales principes, tales cives. Cic. ad fam. 1. 9. 12. — 
Fekete. Tudja, mi fehér, mi fekete. E. Album et nigrum novit. Flór. — 
Fehéret is feketének mond. E. Candida de nigris et de candentibus nigra 
facit. Ov. met. 11. 313. De nigris candida facere. Ov. Facere candida 
de nigris. Ov. Nigrum in candida vertere. Flór. •— Feleség. Ki feleséget 
vesz, bútól üres nem lesz. KV. Qni capit uxorem, litem capit atque do-
lorem. Flór. — Magadhoz hasonló feleséget végy. KV. Aequalem tibi 
quasre uxorem. Flór. — Fél. Soktól fél, a kitől sokan félnek. B. A ki so
kat fenyeget, soktól félhet. D. Multos timere debet, quem multi timent. 
Publ. Syr. Necesse est multos timeat, quem multi timent. Sen. de ira. 2. 
11.4. Qui a multis timetur, multos timet. Ps. Senec. mor. 61. — Bolond
ság attól félned, a mit el nem kerülhetsz ; E. Stultum est timere, quod 
vitare non possis. Ps. sen. mor. 39. — Égett gyermek fél a tűztől. S. 
Laesus ab igne puer timet illum postea semper. Ov. — Senkitől nem fél 
a bűntelen. KV. Nihil est quod timeas, si innocens es. Quintil. deci. 294. 
154. — Félelem. Az urnák félelme a bölcseség kezdete. KV. Ini-
tium sapientiaa timor Domini. Bbl. S. 1. 16. Principium sapientiaB 
timor Domini. Bbl. Prov. 9. 10. — Hol a félelem, ott a szemérem. D. 
Ubi timor, ibi pudor. Hol a félelem ott a tisztesség. S. — A hol 
a félelem, ott a becsület. Ny. 2. — Félénk eb csak ugat, de nem igen 
marhat. KV. Félónk kutya többet ugat, mint mar. D. Félénk eb többet 
ugat. B. Canes timidi vehementius latrant, quam mordent. Curt. 7. 4. 
13. — Félénk katonának nem sir az anyja. E. Mater timidi flere non 
sólet. Corn. Nep. Trasyb. 2. 3. — Félénk nem gyó'z ellenséget. B. Timidi 
nunquam statuere tropaea. Flór. — Férfi. Bajusz és szakái férfi embert 
illet. KV. Bárba decet virum. Flór. — Fésül. Kopaszt fésül. D. Calvum 
comat. Mart. 10.83. — Fészek. Csúnya madár az, mely saját fészkébe 
randit. S. Hitvány madár az, a ki fészkét megrutítja. KV. Hitvány ma
dár az, mely a maga fészkét megrutítja. Sz. Nem tiszta madár az, ki fész
két rútítja. E. Bossz madár az, mely maga fészkébe csunyít. E. Bossz 
madár, mely maga fészkét undokítja. D. Bút madár, mely fészkébe gazol. 
Ny.l. Non est ista valens, quaenidum stercorat ales. Turpis avis proprium 
qui foedat stercore nidum. Flór. — Fészkeden kívül ne terjedj. D. Fész
keden kívül ne tollasodj. D. Majores pennas nido extendere. Horat. ep. 
1. 20. 21. Fészkén kívül tollászkodik. B. — Kicsiny madárnak, kicsiny a 
fészke is. KV. Ha kicsiny a madár, kicsiny az ő fészke is. D. Parva facit 
parvum nidum quaecunque volucris. Flór. — Hangya fészket bolygat. 
D. Formicarum nidos inspirat. Flór. —- Fi. Senki fia. M. Fiiius nul-
lius. Flór. — Szerencse fia. S. Fiiius fortunaa. Hor. sat. 2. 6. 49. — Bossz 
apának még rosszabb a fia. D. Nunquam ex malo patre bonus filitis. 
Flór. — Apák ettek egrest, fiak foga vásik. KV. Patres comederunt uvam 
acerbam et dentes filiorum obstupescunt. Bbl. — Apja fia. Sz. Patris 
est fiiius. Flór. — A milyen az apja, olyan a fia. KV. Qualis páter, talis 
fiiius. Flór. — A ki a vesszőt kiméli, fiát nem szereti. KV. Qui parcit 
virgaa odit filium suum. Bbl. Prov. 13. 24. — Kiki akarna a fehér 
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tyúknak fia lenni. I). Albae gallinae filius. Juven. 13. 141. — Fizet. Bőré
vel fizet, kinek pénze nincs. D. Si non potest aare, solvat pelle. Flór. — 
Fog. Köszörüli fogát. S. Feni rá a fogát. S. Acuit dentes. Flór. — Szemet 
szemért, fogat fogért. M. Oculum pro oculo, dentem pro dente. Bbl. 
Deut. 19. 21. Oculus pro oculo, dens pro dente. Bbl. - - Ajándék ló
nak fogát ne nézd. D. Ajándék csikónak nem nézik a fogát. S. Ajándék 
lónak nem kell csikófogát nézni. M. Equi dentes inspicere donati. Sz. 
Jerom. Cum dabitur sonipes gratis, non inspice dentes. Si quis dat 
mannos, ne quaare in dentibus annos. Tibi do mannos/numeres ne denti-
bus annos. (Mannus a középkori latinságban lovat jelent). — Apák ettek 
egrest, fiak foga vásik. KV. Commederunt patres uyam acerbam, filiorum 
dentes obstupescunt. Szentir. — Kinek foga fáj, tartsa rajta nyelvét. 
D. Obsequitur denti superambula lingua dolenti Flór. — Folyó. A nagy 
folyóvizek csendességgel folynak. D. Altissima quasque flumina minimo 
sono labuntur. Curt. 7. 4. 13. Minimo sono labuntur alta flamina. Flór. 
— Kis folyókból erednek a nagy vizek. D. Amnem parvoruni facit unda 
frequens fluviornm. Flór. — Forrás. Forrásánál legjobb a víz. E. 
Dulcius ex ipso fonté bibuntur aquae. Ov. Gratius ex ipso fonté bi-
buntur aquas. Ov. ex Pont. 3. 5. 18. Legjobb a víz forrásában. KV. 
Legjobb a víz tulajdon forrásában. D. Sehol nem jobb a víz, mint 
tulajdon forrásában. E. — Föld terhe. D. Inutile t eme pondus. Onus 
terraa. Flór. — Fösvény. A fösvény a nélkül is szűkölködik a mie van, 
a nélkül is a mie nincs. D. Avaro tam deest, quod habét, qnam quod 
Hon habét. Publ. Syr. — A fösvénynek a mie van, az sincs. S. — A 
fösvénynek soha sincs elege. D. Avarus nnnquam habét satis. Flór. 
Soha nem elég a fösvénynek, KV. Fösvénynek sohasem elég. E. — A fös
vény többet költ. E. Avarus semper plus expendit. Flór. — A fösvény
nek semmié sincs. KV. Omnia desunt avaro. Flór. — Fösvénység. Minden 
vétek elalszik a vénben, csupán a fösvénység ébred fel. D. Cetera vítia 
senescente homine senescunt, sola avaritia juvenescit. Sz. Jeromos. — 
Fii. Még javában füvében van. DJ. Adhuc in herbis est. Gell. 13. 18. 
Adhuc tua messis in herba est. Ov. her. 16. 17. 263. — Halál ellen nincs 
fü kertben. M. P. Halál ellen nincs semmi fü a kertben. K.-V. Contra vim 
mortis non nascitur herba in mortis. Flór. — Bossz fű nagyobbra nő. D. 
Bossz fű nagyra nő. E . Herba mala cito ereseit. Flór. — Fül. Cseng a 
fülem. E. Csendült a fülem. M. Aures mihi tinniunt. (Fáma.) Flór. — 
Mind a két fülére alszik. D. Dormit in utramvis aurem. Terent.. — Sza
már a füléről, bolond a beszédjéről ismerszik. D. Szamarat füléről. E. 
Szamarat fülén, embert szaván. D. Ex verbis fatuos, ex anre tenemus 
asellum. Flór. Ex auribus cognoscitur asinus. Flór. — Sok szeme, sok 
füle vagyon a királynak. KV. Multae regum aures et oculi. Lucián. — 
Nincs a hasnak füle. KV. Venter caret auribus Plut. Venter non habét 
aures. Flór. — Fülét hegyezi. M. Fülét hegyesíti. S. Arrectis auribus ad-
stant. Flór. Arrige anres. Terent. Andr. 933. — Többet hisznek a szem
nek, mint a fülnek. D. Homines amplius oculis, quam auribus credunt. 
Sen. ep. 6. 6. —• Füst. Füstből tűzbe. KV. De fumo ad flammam. Amm. 
Marcell. 14. 11. 12. — A hol füst van, ott tűznek is kell lenni. D. Fiammá 
fumo est proxima. Plaut. Curcul. 53. — Füstbe ment. KV. In fumum 
abire. Flór. — Nincsen tűz füst nélkül. KV. Füst nem megy tűz nélkül. 
E. Non est fumus absque igne. Flór. — Hazának füstje is kedvesebb, 
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mint idegen országnak tüze. KP. Patriae fumus igni alieno luculentior. 
Flór. — Ártalmas a háznál: haragos asszony, sűrű füst, lyukas tál. KP. 
Domina irata, fumus et ráta, patella perforata. damnnm sünt in casa. 
Sünt tria damna domus : imber, mala femina, fumus. Flór. — Hol tüzet 
gyújtanak, füst megy kívül is. P. Non est fumus absque igne. Fiammá 
fumo est proxima. Plaut. — Közel a fűst a tűzhöz. D. Közel van a füst 
a lánghoz. E. Közel van füstje a lánghoz. D. 

Galamb. Sólyom madárnak nem lesz galamb fia. KP. Aquila non 
columbam. Hor. od. 4. 4. 32. Aquila non generat columbam. Flór. Aquilas 
non progenerant columbas. Flór. Imbellem aquilaa non generant colum
bam. Hor. — Azt véli, hogy szájába száll a sült galamb. D. Senkinek nem 
repül a sült galamb szájába. KV. Non tibi perventos ássa columba venit. 
Non volat in buccas ássa columba tuas. Flór. Senki szájába nem repül a 
sült galamb. Sz. Szájába a sült galambot várja. D. Várja, hogy a sült 
galamb szájába röpüljön. D. — Gazda szeme hizlalja a lovat. KV. Ex 
oculis domini crassantur terga caballi. Flór. Lux domini pulchrum facit 
ornatumque caballum. Flór. — Legjobb trágya az, melyet a gazda saru
ján visz a földre. S. Nincs annál jobb trágya, melyet a gazda csizmáján 
visz a szántóföldre. E. Optimus est fimus, qui cadit de calceis domini in 
agrum. Flór. — Milyen a gazda, olyan a cselédje. S. Qualis dominus, 
talis et servus. Petron. — A földet a gazda lábnyoma hizlalja. Ny. 2. 
Vestigia domini optimum stercus. Flór. Vestigia domini res agro salu-
berrima. Colum. r. r. 4. 18. Stercus optimum domini vestigia. Flór. — 
A marhát a gazda szeme hizlalja. Ny. 1. Oculus domini saginat gregem. 
Flór. Gazda szeme hizlalja a jószágot. E. — Nyomorult gazda az, kit a 
szolga tanít. KV. Male agitur cnm dominó, quem, villicus docet. Colum. 
r. r. 11. 1.4. — Gazdag. A gazdagnak könnyen akad rokona. E. A gaz
dagnak mindenki rokona. E. Gazdagnak sok a barátja. M. Gazdag
nak akárki is rokona. D. Sok sógora van a gazdagnak. KV. Amici divi-
tum multi. Bbl. Prov. 14.20. — Szegényből lett gazdagot az ördög 
sem tűrheti. Nincs kevélyebb mint a szegényből lett gazdag. KV. Ex 
paupere factus dives magis superbus. Flór. — Nehéz jámborul hamar 
gazdagodni. KV. Nehéz becsületes utón hirtelen meggazdagodni. D. 
Eepente dives nemo factus est bonus. Publ. Syr. — Gazdagság. Jobb a 
a jó hir a nagy gazdagságnál. S. Melius est nomen bonum, quam divitia? 
multae. Bbl. Prov. 22. 1. •— Nagyobb a becsület a sok gazdagságnál. 
KV. Nagyobb a jó hirnév a sok gazdagságnál. KV. -— Gond idő előtt meg-
vénheszti az embert. E. Cnra facit canos, quamvis homo non habét 
annos. Flór. — Gonosz. A jónak árt, ki a gonosznak kedvez. M. Bonis 
nocet, quisquis pepercit malis. Publ. Syr. — Isten a napot jókra gono
szokra egyaránt költi. P. Dens solem suum oriri facit super bonos et 
malos. cBbl. Máté 5. 45. — Két gonosz közül kisebbet válaszd. KV. 
E duobus malis minus est eligendum. Cic. off. 3. 1. Ex malis eligere 
minima oportet. Cic. off. — Gonosz hir szárnyon jár. KV. Gonosz hír
nek sebesebb a szárnya. E. Gonosz hirnek gyorsabb a szárnya. S. Fáma 
repleta malis, velocius evolat alis. Flór. — Tűznél, tengernél, asszonyi 
állatnál gonoszabb nem lehet. DJ. Ignis, maré, mnlier, tria mala. Flór. 
—• Gonoszság. Asszonynak könye, gonoszságnak füszerszáma. D. Mulie-
bris lacrima condimentum est malitiaa. Publ. Syr. 

Gyermek. Égett gyermek fél a tűztől. S. Laesus ab igne puer, timet 
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illum postea, semper. Flór. Gyermek kezébe nem való a kés. Ne puero 
gladium. S. Ágost ep. 104. 2. 7. — Gyermek, részeg, bolond mondják ki 
az igazat. D. Ebrius et pueri dicent tibi verum. Flór. — Megmondja a 
gyermek, hogy megverték, de nem mondja meg hogy miért. E. Flendo 
puer quaeritur ob verbera, causa tacetur. Flór. — Gyémánt. Gyémántnál 
keményebb. D. Adamante durior. Petr. Chrys. — Gyógyít. Minden sebet 
egy írral gyógyít. KV. Minden sebet egy kenőcscsel gyógyít. KV. Nem 
lehet minden sebet egy írral gyógyítani. D. Eodem collyrio mederi omni-
bus. Sz. Jerom. — Orvos gyógyítsd meg magadat. Bbl. Jo orvos 
magát gyógyítja legelébb. S. Medice cura te ipsum. Bbl. — Gyomor. 
Jó gyomra van. Bonum habét stomachum. Flór. — Gyóntató. Gyóntató 
előtt káros a titkolás. E. Orvos és gyóntató előtt káros a titkolás. D. Me-
dico, patrono et confessarío dic verum libere. Flór. — Gyöngy. Gyön
gyöt nem szokás a disznók elé dobni. Ne mittatis margaritas vestras 
ante porcos. Bbl. Máté 7. 6. — Győz. E jelben fogsz győzni. S. In 
hoc signo vinces. — Jöttem, láttam, győztem. S. Veni, vidi, vici. Sveton. 
Caes. 37. — Törvényt is győz a pénz. KP. Vincuntur nummis leges. 
Paling. 6. 706. — Gyűlöl. Az asszony vagy szeret vagy gyűlöl. D. Aut 
amat, aut odit mulier, nihil est tertium. Publ. Syr. — Jobb a szeretők
nek sebe, mint a gyűlölőknek csókja. KV. Meliora sünt vulnera dili-
gentis, quam fraudula oscula odientis. Szentir. Prov. 27. 6. —-A gonosz
tevő gyűlöli a napot. KV. Qui male ágit, odit lucem. Bbl. — Gyü
mölcs. Jó fa jó gyümölcsöt terem. B. Arbor bona fructus bonos facit 
Szentir. Máté 7. 17. — A fát gyümölcséről ismerik. KV. De (vei ex) 
fructu cogniscitur arbor. Bbl. Fructibus ex propriis arbor cogniscitur 
omnis. — Nem várhatni a vad fától szelid gyümölcsöt. E. Bossz fának 
férges a gyümölcse. KV. Non potest arbor mala fructus bonos facere 
Bbl. — Mely fa jó gyümölcsöt nem terem, kivágatik és tűzre vettetik. 
Bbl. Omnis arbor quas non facit fructus bono excidetur et ingnem 
mittetur. Bbl. Máté 7. 19. — Minő a fa, olyan a gyümölcse. E. Qualis 
quaeque arbos, tales sólet edere fructus. Paling 5. 543. 

Had. Egyenlőség nem támaszt hadat. KV. Aequalitas non parit 
bellum. — Vén ember elméje és az ifjak fegyvere verik meg a hadakat. 
KV. Vén elme, fiatal erő veri meg a hadat. B. Bellum senum consilia, 
jevenum robur poscit. Flór. — Haj. Hajánál, üstökénél kell megragadni 
az alkalmat. E. Capere crines occasionis. Plaut. Most. 1. 3. 65. — Hosszú 
a haja, rövid az esze. D. Longas crines, curta mens. Az asszonyembernek 
hosszú a haja, de rövid az elméje. DJ. Az asszonynak hosszú a haja, 
rövid az elméje. KV. Haió. Egy hajóban eveznek. P. In eadem es navi. 
Cic ad fam. % 5. 1. — Hajtóörés. Bolond, ki hajótörést másodszor szen
ved. D. Bis ad eundem scopiüum naufragium facit. Improbe Neptunum 
accusat, qui iterum naufragium facit. Publ. Syr. — Könnyű hajótörést a 
partról szemlélni. D. Könnyű a szárazról nézni a hajótörőket. E. E terra 
spectat naufragium. Naufragium ex térre intueri. Cic. ad Attic. 2. 7. 4. — 
Hajózás. Legszerencsésebb a hajózás a part mellett. D. Incundissima 
navigatio juxta terram, ambulatio juxta maré. — Hal. A halnak elsőb
ben feje büszödik meg. D. Fejénél kezd a hal büdösödni. B. Fején rohad 
a hal. E. Fejétől biidösödik a hal. M. Piscis primum a capite foetet. 
A capite foetet piscis. — A macska szereti a halat, de kerüli a vizet. 
D. Macska is szereti a halat, de kerüli a vizet. KV. Cattus amat pis-
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cem sed non vult tingere plantam. Cattus amat piscem sed non vult 
tangere flumen. Felis amat pisces, sed aquas intrare recusat. Flór. — 
Nagy vizben fogják a nagy halat. S. Víznek öregében fogják a nagy 
halat. D. In magnó magni capiuntur flumine pisces. Flór. — Átkozott a 
hal a harmadik vizben, S. Veszedelmes a hal harmadik vizében. E. Nem 
szereti a hal a harmadik vizet. Ny. 13. Maledictus piscis in tertia aqua. 
Flór. — Néma mint a hal. S. Hallgat mint a hal a vizben. Ny. 7. Mutus 
quam piscis. Lucián. Mutus piscis. Flór. Magis mutus quam piscis. Hor. 
Nagy halak felfalják a kisebbeket. S. Magnus piscis minutos comest. Flór. 
Pisces magni parvulos comedunt. Flór. Piscis magna saape minutos 
comest. Varró. — Se hal, se hus. S. Neque caro, neque piscis. Flór. — 
Egészséges mint a hal. MA. Egészséges mint a hal a vizben. Dugón. 
Sanior pisce. Flór. — Harmadnapra mind a hal, mind a vendég büdös. 
D. Post trés ssepe dies vilescit piscis et hospes. — A halat úszni tanítja. 
D. Piscem natare docet. Flór. — A ki a viztől fél nem eszik halat. Ny. 4. 
Si quis amat piscem debet sua crura madere. — A hal úszni szeret. 
Ny. 13. Pisces natara oportet. Petron. 39. — A hal úszni akar. S. — 
Halász. Zavarosban halász. E. Zavaros vizben halász. KV. Piscari in 
turbibo. Flór. Piscari in aqua turbida. Flór. —• Arany horoggal halász. 
(Veszteget) Sz. Aureo hamo piscari. Sveton. Octav. 25. — Halász, vadász, 
madarász mind rossz deák. M. Per pisces et aves multi periere scholares, 
Flór. — Hal. A ki született, meg is kell halnia. E. Cui nasci contigit. 
restat niori. Flór. Nascimur hac omnes Jege ut moriamur. Paling 5. 653. 
Amint élsz, úgy halsz meg. D. Qualis vita, mors est ita. Flór. — Szép a 
hazáért meghalni. KV. Dulce et decorum est pro patria móri. Hor. 
carm. 3. 2. 13. — Halál. A halál'a jót elragadja, és a rosszat itthagyja. 
KV. Mors optima rapit, deterrima relinquit. Horn. — A milyen az élet, 
olyan a halál. KV. Qualis vita, mors est ita. Flór. -— Senki sem boldog 
halála előtt. S. Ante mortem (vei obitum) nemo beatus. Herod. — Bizo
nyos mint a halál. E. Certius est quam mors. Flór. — Halál ellen nincs 
orvosság. E. Halál ellen nincs fű a kertben. KV. Halál ellen nincs fű a 
patikában. D. Contra vim mortis nullum est medicamen in hortis. 
Contra vim mortis non nascitur herba in hortis. Flór. — Egyél, igyál, 
úgyis meglep a halál. S. Ede, bibi comede, post mortem nulla voluptas. 
Epic. •— Sok kutya nyúl-halál. E. Sok kutya nyúl halála. D. Multitudo 
canum mors leporis. Flór. — Hall. Keveset hall az éh has. KV. Venter 
cibi avidus praecepta non audit. Sen. ep. 21. 1. 1. — Sokat hallj, keveset 
beszélj. S. Sokat hallj, de keveset szólj. KV. Sokat láss, hallj, de keveset 
szólj. MA. Audi, vide, sile. Flór. Aude, cerne, tace, si vis cum vivere 
pace. Audi, vide, tace, si vis manere in pace. Flór. — Ha kimondod 
mindig amit akarsz, azt hallhatod a mit nem akarsz. D. Audit quod non 
vult, qui pergit dicere quod vult. Cato mon. 10. Cum dixeris quae volueris, 
audies quae nequaquam velis. Sz. Jerom. adv. Pelg. 1. 25. Cum dixeris 
quod vis, audies quod non vis. Sz. Jerom. Qui dixeris quod vis, andies 
quod non vis. Sz. Jerom. adv. Eufin. 3. 42. Qui quaa vult dicit ea, quae 
non vult audit. Terent. — Hallgat. Ha hallgattál volna, bölcs mai adtál 
volna. S. Si tacuisses, philosophus mansisses. Boétius. — Hangya. Han
gyában is van méreg. Ny. 8. Hangyának is van haragja SzD. Et formica 
habét suam bilem. Aristophanes Avee. 82. Formicae quoque sua bilis est. 
Flór. — Hangyafészket bolygat. D. Formicarum nidos inspirare. Flór. 
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Harag és szerelem rossz tanácsadók. KV. Cupido atque ira pessimi 
consultores. Flór. — Idővel múlik a harag. KV. Idó'vel szűnik a harag. 
KV. Interit ira mora. Ov. — Nincs harag asszonyok haragja felett. 
B. Non est ira super iram mulieris. Bbl. Eccl. 25. 23. — Haszontalan 
harag, kinek nincs ereje. Nem ér a harag hatalom nélkül semmit. Ny. 6. 
E. Vana sine viribus ira. Liv. 1. 10. Haragos. A haragost kevés, a 
mérgest sok ideig kerüld. D. Iratum breviter vites, inimicum diu. Publ. 
Syr. — Haragos, ha magához tér, magára haragszik. D. Iratus quum ad 
seredit , sibi tum irascitur. Publ. Syr .—Ártalmas a háznál: haragos 
asszony, sűrű füst, lyukas tál. KP. Domina irata, fumus et ráta, patella 
perforata, damnum sünt in casa. Plor. — Nem jó haragos embernek 
kezébe kést adni. KV. Male irato ferrum committitur. Sen. de ira. 1. 
19. 8. — Bolondság hatalmasabbra haragudnod. KV. Potenti irasci 
tibi malum est quserere. Publ. Syr. — Harap. Minél hitványabb a tetű, 
annál inkább harap. D. Maciién ti pediculi acrius mordent. Flór. Vi cyni-
fex tenta famis est mordendo cruenta. Flór. — Has. Teli has nem örö
mest tanul. D. Teli hasnak nem sok kedve vagyon a tanuláshoz. KV. 
A teli has nem tanul örömest. E. Plenus venter non studet libenter. 
Flór. — Keveset hall az éh has. KV. Nincs a hasnak füle. KV. Venter 
caret auribus. Plutarch. — Könnyű tele hassal a böjtöt dicsérni. KV. 
Könnyű tele hassal a böjtről papolni. Qui satur est pleno laudat jejunia 
ventre. Flór. D. — Bitkán jár a kövér has értelmes fejjel KV. Pin-
guis venter non gignit sensum tenuem. Sz. Jerom. ep. 52. 11. E. Ventre 
crasso tenuis sensus non nascitur. Pers. Ingenium excellens non gignit 
venter obesus. Flór. — Üres hasnak nem kell szép szó, hanem czipó. 
KV. Üres hasnak nem elég a szép szó. E. Venter cibi avidus praecepta 
non audit. Sen. — Hasonló. Egyik tyukmony hasonló a másikhoz. P. 
Tojás tojáshoz nem hasonlóbb. E. Non ovum tam simile ovo. Cic. — 
Viz vizhez nem hasonlóbb. S. Non tam aqua similis aquae. Plánt. 
Menaseh. 5. 9. 30. Non aqua aquae similior. Plánt. — Hasonló hasonlót 
szeret. KV. Simile simili gaudet. Aristot. Similibus similia gandent. 
Macrob. 7. 7. 12. Similis simili gaudet. Flór. — Haszon. Nincsen haszon 
fáradság nélkül. KV. Semmi haszon munka nélkül. E. Nullum lucrum 
sine incommodo. Flór. — Szűnik a haszon, támad a kár. S. Lucrum ces-
sans, damnum emergens. Flór. — Haszontalan harag, kinek nincs ereje. 
E. Vana sine viribus ira. Liv. •— Hatalmas. Bolondság hatalmasra hara
gudnod. KV. Nemo potentes tuto aggredi potest. Sen. Med. 430 Potenti 
irasci sibi periculum est quaerere. Publ. Syr. — Hattyú dal. Cantus cygni. 
Cisc. Tusc. 1. 30. Bitka mint a fekete hattyú. E. Bara avis in terris nig-
roque simillima cygno. Juv. 6. 165. — Haza. Szép a hazáért meghalni. 
KV. Szép halni a hazáért. E. Dulce et decorum est pro patria móri. 
Hor. carm. 3. 2. 13. — Egy próféta sem kedves a maga hazájában. Sz. 
Senki sem próféta a maga hazájában. E. In patria natus non est profeta 
vocatus. Flór. Nemo profeta in patria sua. Bibi. Nemo profeta accep-
tus est in patria sua. Flór. — Hazája embernek, hol jól vagyon dolga. 
MA. Hazája embernek, hol jól folyik dolga. D. Jámbornak hazája, hol 
jól vagyon dolga. MA. Patria est ubicunque est bene. Cic. Tusc. 5. 37. 
108. Ubi bene, ibi patria. Cic. Ubi bonum, ibi patria. — Hazának füstje 
is kedvesebb, mint idegen országnak tüze. KP. Patrias fumus igni alieno 
luculentior. — Hazug. A ki hazudik az lop is. S. A ki örömest hazudik, 
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örömest is lop az. KV. Mendax etiam fur esc. Mendax et furax. Flór. —-
Akkor sem hisznek a hazugnak, mikor igazat mond. E. Hazugnak igaz 
szavát sem hiszik. S. Mendaci homini ne verum quidem dioenti eredére 
solent. Cic. de div. 2. 71. 14-6. Mendaces etiam cum verum dicunt, fidem 
non inveniunt. Flór. — Jó fejűnek kell lenni a hazugnak, hogy min
denütt egyformán hazudhasson. E. Mendacem memorem esse oportet. 
Quint. — Hazugság. A sok beszéd el nem készül hazugság nélkül. D. 
In multiloquio non deerit mendacium. Bbl. Loquacitas raro caret 
mendacio. Mendacium srepius in multiloquio. Mendacium semper in 
multiloquio. Flór. — Nem állandó a hazugság. KV. Mendacium non 
senescit. Sophocl. Mendacium non veterascit. Eutrop. — Színesnek kell 
a hazugságnak lenni. KV. Mendacio fucum addit. Flór. —Háló. Hálóba 
került. E. Hálóba esett. E. Incidit in retia. Flór. — Hálót vetettek neki. 
Eetia tendere. Flór. — Három. Nem titok a mit hárman tudnak. KV. 
Quod tribus et notum non est a plebe remotum. Flór. — Ház. Szom
széddal jó házat fedni. KV. Bonum est erigere domos cum vicinis. 
Flór. — Maga házánál kiki bátor. KV. Quilibet in sua domo rex. Flór. 
Domus suae quisque rex. Flór. — Házasodik. Ha házasodni akarsz, végy 
magadhoz hasonlót. KV. Si cui vis apte nubere, nube pari. OV. Si qna 
voles apte nubere, nube pari. O.-V. — Hegy- A hegyeket gyakrabban üti a 
mennykő, hogysem a tér földeket. P. Feriunt summos fulgura montes. 
Hor. carm. 2. 10. 11. Feriunt altos falmina montes. Hor. — Arany 
hegyet igér. E. Aureos montes pollicetur. Terent. Phorm. 68. — A törpe 
csak törpe, ha hegytetőn áll is. E. Magnus non est pumilio, licet in 
monte steterit. Sen. ep. 76. 31. Pumilio licet in monte non est ma
gnus. Sen. ep. 127. —Vajúdik a hegy, egeret szül. E. Parturiunt montes, 
nascetur ridiculus mus. Hor. ars p. 139. — Henyélés az ördög párnája. 
KV. Otium est pulvinar diaboli. Flór. — Henyélés minden rossznak 
anya. M. Ornnium malorum origó otium. Flór. — Hibázni emberi dolog. 
S. Errare humánum est. Flór. — Hideg. Egy száj fuj hideget is, mele
get is. E. Egy szájból hideget és meleget fuj. D. Calidum et frigidum ex 
eodem ore efflat. Flór. — Hideg vizzel leönteni. E. Frigidam aquam 
suffundere. Plaut. — Se hideg, se meleg. KV. Nec calidus, nec frigidus. 
Bbl . — Hír, Gonosz hírnek gyorsabb a szárnya. S. Gonosz hír szár
nyon jár. KV. Gonosz hírnek sebesebb a szárnya. E. Bossz hír jobban 
megy. E. Fáma repleta malis velocius evolat alis. Flór. — Hírnév, hit, 
szem nem tud tréfát. KV. Lumina, fáma, fides ludibria ferre recusant. 
Non patitur ludum: fáma, fides, oculus. Flór. — Soha sem lehet a bír
nék teljesen (vagy helyesen) végére járni. KV. Nunquam ad liquidum 
fnma perducitur. Flór. — Hisz. Akkor sem hisznek a hazugnak mikor 
igazat mond. E. Hazugnak igaz szavát sem hiszik. S. Mendaci homini 
ne verum quidem dicenti eredére solemus. Cic. de div. 2. 71. 146. — 
Egyenlő ostobaság mindent hinni és semmit sem hinni. M. Mindent 
hinni vagy semmit sem hinni azonegy gyarlóság. E. Utrumque enim 
vitium est et omnibus eredére et nulli. Sen. ep. 3. 4. — Jól megnézd, 
kinek higyj. S. Fide, sed cui vide. Flór. — Ki hamar hiszen, hamar csa
latkozik. D. Ki könnyen hisz, könnyen csalódik. D. Qui facilis credit, 
facilis quoque fallitur idem. Paling 3. 145. Qui leviter credit, deceptus 
saepe recedit. Flór. — Ki mit óhajt, örömest hiszi. M. Lihenter homi-
nes quod volunt credunt. Cses. bell. Gall. 3. 18. 2. Qnve volnmus et ere-
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dimus libenter. Caes. — Ne higyj a bélyeges embernek. E. Bélyeges 
orczának ne higyj. Bal. Cave a signatis. Flór. — Boldogok, a kik hisz
nek. Beati sünt qui credunt. Bbl. — Többet hisznek a szemnek, 
mint a fülnek. D. Oculis magis habenda fides, quam auribus. Flór. — 
A hit boldogít. E. Fides salvos facit. Bbl. Fides tua te salvum 
fecit. Bbl. — Kinek mennyi pénze, annyi hitele. Sz. KV. Quantum 
quisque sua nummorum servet in arca, tantum habét et fidei. Juv. 3. 
143. — Hivatal nem csal. M. Hivatal sohasem csal. E. Officium non 
fallit. Flór. — Hizelkedés mérge a barátságnak. KP. A rút hizelkedés 
és hamis incselkedés mérge a barátságnak. KV. Adulatio maxima pes
tis est amicitiae. Cic. — Hold. A kutya, ha más nincs, a holdat ugatja. D. 
Holdat ugatja a kutya. S. Holdra ugat. E. Adlatrare lunae. Flór. — Nem 
árt az ebugatás a holdnak. Ny. 2. Canis allatrat lunam, non laedit. Flór. 
Olyan az élet mint a hold, néha telik, néha fogy. KV. Vultus fortunae 
variatur imagine lunae : ereseit, decrescit, in eodem sistere nescit. Flór. -
Holdvilágnál meg nem érik a szőlő. D. Lunae radiis non maturescit bo-
trus. Plutarch. — Holló. Fehér holló az igazi barát. B. Fidus amicus albo 
corvo rarior. Flór. — Holló hollónak nem vájja ki a szemét. D. Corvus 
oculum corvi non erűit. Greg. — Fehér holló. B. Corvus albus. Flór. 
Corvo rarior albo. Juv. 7. 702. Eitka mint a fehér holló. D. — Eossz 
hollónak rossz tojása. D. Mali corvi malum ovum. Aelian. nat. anim. 3. 
43. — Holnap. Ma pénzért, holnap ingyen. E. Cras credam. hodie non. 
Varró. — Ma nekem, holnap neked. E. Hodie mihi, cras tibi. Flór. — 
Holt. A holtakkal ne hadakozzál. D. Holtakkal hadakozik. Sz. Holttal 
hadakozik, ki holtat rágalmaz. KV. Cum mortius luctatur. Plin. Hist, 
nat. praef. 31. — A holtaktól is adót kór. D. A holtakon is adót szedne. M. 
A mortius tributum exigit. Flór. •— Holt oroszlántól a nyulak sem fél
nek. D. Leo a leporibus insultatur mortuus. Publ. Syr. Mortuo leoni vei 
lepores insultant. Loonem mortuum et catuli mordent. Flór. — Jobb 
az élő kutya a holt oroszlánnál. D. Melior est canis vivus leone mortuo. 
Bbl. Eccl. 9. 4. — Holtra semmit, vagy igazat. E. De mortuis non, 
nisi bene. De mortuis nil, nisi vére, nisi juste. Flór. Késő a holtat dicsérni. 
KV. Verba facit mortuo. Mortuo verba finnt. Terent. Ad sepulchrum 
mortuo narrat logos. Plaut. — Késő a holtat orvosolni. KV. Mortuis 
mederi. Flór. — Holt kéz. (Egyházi vagyon.) Manus mortua. Flór. — 
Nem kell hinni az asszonynak, a míg meleg. S. Mulieri ne credas ne 
mortuae quidem. Flór. — Homok szemeket olvas. D. Arenas numerát. 
Flór. — Homokra épít. E. Supra arenam asdificat. Sz. — Hordó. Hang
zik az üres hordó. D. Üres hordó jobban kong. E. Dolia vacua acutius 
resonant. Flór. — Hosszú. Az asszonynak hosszú a haja, rövid az elméje. 
KV. Hosszú haj, rövid ész. D. Longae erines, curta mens. Flór. — 
Hosszú a mesterség, rövid az élet. D. Hosszú a tanulás, de rövid az élet. 
KV. Ars longa, vita brevis est. Hyppocr. — Hosszú ember ritkán bölcs, 
DJ. Homo longus raro sapiens, sed si sapiens valde sapiens. Flór. — 
Kurta az élet, de a nyomorúság hosszúvá teszi. D. Brevis ipsa vita est, 
sed malis fit longior. Publ. Syr. — Kurta az idő a szerencsés embernek, 
de a szerencsétlennek hosszú. D. 0 vitám, misero longam, felici brevem 
Publ. Syr. — Nem hosszú annak a nap, kinek dolga van. KV. Nem 
hosszú a nap, kinek sok a dolga. E. Nullus agenti dies longus est. Sen. 
ep. 122. — Hús. Csont mellől jó a hús. E . Csonton van a jó hús. E. 
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Dulcius illa sápit caro quaB magis ossibus haaret. Flór. — Se hús se hal. 
S. Neque caro, neque piscis. Flór. — Ki parajjal jól tud lakni, annak 
húst is lehet adni. S. Carnibus est dignus, qui bene mandit olus Flór. 

Idő. Ember barátival könnyen idó't veszthet. KV. Legjobb bará
tod legjobb idó'det veszi el. E. Legjobb barátod legjobb idődet veszte
geti. D. Amici sünt fures temporis. Flór. —• Az idő mindent kiderít. E. 
Az idő mindent napfényre hoz. KV. Omnia tempus revelat. Tertul. 
apoV 7. Tempus omnium explorator. Thales. — Az idő mindent megor
vosol. M. Legjobb orvos az idő. S. Tempus medicorum primus et opti-
mus. Flór. — Az idő néha anya, néha mostoha. D. Tempus quandoque 
mater, quandoque noverca. Flór. — Elmúlt idő soha vissza nem jő. S. 
Fugit irreparabile tempus. Verg. 3. 284. — Az idő mindent megemészt. 
S. Tempus edax rerum. OV. met. 15. 234. — Idő próbálja meg a bará
tot. S. Tempus ai'guit amicum. Aristot. — Mindennek megvan a maga 
ideje. KV. Suo quaeque tempore facienda sünt. Plin. Hist. nat. 18. 6. 
44. — Az ido a legjobb tanácsadó. M. Consultor homini tempus utilissi-
mus. Flór. Ifjú. Kit isten szeret ifjanta vesz el. Kit az isten szeret, 
ifjú korában veszi magához. S. E. Quem dii diligunt adolescens mori-
tur. Plaut. Bacch. 816. Vén ember elméje és az ifjak ereje verik meg a 
hadakat. Sz. Ifjúságban erőnkkel, vénsógünkben eszünkkel. D. Belliim 
senum consilia, juvenum robur poscit. Senum consilia, juvenum robur. 
Ifjúság bolondság. E. Iuventus ventus. Flór. — Igazság. Ha nincs igaz
ság, vesszen a világ. E. Ha nincs igazság elveszhet a világ. S. Fiat justi-
tia, aut pereat mundus. Flór. —• Borban van az igazság. S. In vino veri-
tas. Plutarch. — ígér. Arany hegyet igér. L. arany. — ígéret adóssá tesz. 
KV. ígéret adomáayt vár. KV. Promissum cadit in debitum. íj. Erő
sen felvont ij hamar elpattan. D. Arcus nimium intensus frangitur. Plut. 
Arcúm nimia frangit intensio. Sen. mo. no. 138. Ijeszt. Árnyékkal ijeszti 
az oroszlánt. KV. Oroszlánt ijesztgetesz árnyékkal. MA. Leoném lárva 
terres. Flór. — Illik. Nagyra nagy, kicsire kicsiny illik. D. Magnós magna 
decent parvos parva. Hor. ep. 1. 7. 44. — Imád. Alkonyodó napot kevesen 
imádják. E. Plus adoratur sol oriens, qnam occidens. Plures adorant 
solem orientem, quam occidentem. Flór. — Imádkozik. Jól imádkozott. 
M. Bene oravit. Flór. — Ki nem tud imádkozni, menjen a tengerre. KP. 
Qui nescit orare pergat (vei: eat, vadat) ad maré. Flór. — Megtanít 
a nyomorúság imádkozni. KV. Afflictio facit religiosos. KV. Optimus 
orandi magister necessitas. Flór. -— Imádkozzál és dolgozzál. M. Ora 
et labora. Flór. — ír. A mit irtam, megírtam. Quod scripti, scripsi. 
Bbl. — írás. A szó elrepül, az irás megmarad. S. Scripta manent, verba 
volánt. Flór. — Irigy. Hitvány szerencse, melynek nincs irigye. E- Nem 
jó annak dolga, kinek nincs irigye. Sz. Szegény sors az, melynek nincs 
irigye. M. Veszett szerencse az, melynek nincs irigye. E. Mala est sors, 
quae invidis caret. Male cum eo agitur, qui caret invidis. Flór. —• Adjon 
isten sok irigyet, kevés szánakozót. Sz. Jobb egy irigy, száz szánakozónál. 
D. Prsestat invidos habere, quam misericordiam. Flór. — Irigy a szom
széd szeme. KV. Inimicus et invidus vicinorum oculus. Flór. — Nincsen 
erény irigy nélkül. KV. Nincsen jóság irigy nélkül. KV. Nincsen virtus 
irigy nélkül. KV. Invidia virtutis comes. Invidia comes gloriae. Corn. 
Nep. Chabr. 5. 33. — Inkább irigyeljenek, mint szánjanak. S. Malo invi-
diam, quam misericordiam. Flór. — Jobb egy irigy, száz szánakozónál. 
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D. Melior est invidia, quam misericordia. Flór. Miseratione melior invi-
dia. Flór. — Senki sem irigye a szegénynek. E. Sola miseria caret invidia. 
Flór. — Iskola. Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk. S. Non 
scholaa sed vitás discimus. Sen. — Isten nagyobb dicsőségére. Ad majo
réin dei glóriám. Flór. — Kit isten szeret iíjanta veszi el. E. Quem deus 
diligit adolescens moritur. Plaut. Bacch. 816. — A kit isten meg akar 
verni, először is eszét veszi el. KV. Quem perdere vult deus, prius demen-
tat. Lactant. — Az isten a munkálkodókat segíti. KV. Az isten a szorgal
masokat segíti. KV. Isten is munkára fizet. MA. Dii facientes adjuvant. 
ATarro. Dii omnia laboribus vendnnt. Deus operantem adjuvat. Flór. — 
Az isten 'igaz biró. KV. Deus est justus judex. Szentir. — Az isten nem 
siet a büntetéssel. KV. Az isten sem nem siet, sem nem késik, de azért 
elérkezik. KV. Az isten hosszú tűrő, de végre büntető és fizető. KV. Dii 
lenti sed cerfci vindices. Hor. —• Az isten sem tehet mindennek eleget. 
D. Neque deus omnibus. Flór. •— Adjon isten minden jót. D. Det deus 
omnia bona. Dat deus omne bonum, sed non per cornua taurum. Flór. 
— Dicsőség istennek, békesség embernek. D. Glória deo, pax hominibus. 
Flór. — Egyedül csak az isten jó. D. Solus deus bonus. Bbl. — Em
ber gondol, isten végez. E. Ember tervez, isten végez. B. Homo propo-
nit, deus disponit. Flór. — Ha isten velünk, ki ellenünk. KV. Si deus 
pro nobis, qnis contra nos ? Flór. — Hasa az istene. D. Quorum deus 
venter est, finis, interritus. Bbl. — Isten a napot jókra, gonoszokra 
egyaránt költi. P. Deus solem suum oriri facit super bonos et malos. 
Bbl. — Isten a szivet tekinti. M. Deus cor respicit. Flór. — Isten 
is munkára fizet. MA. Dii omnia laboribus vendnnt. Flór. — Mit az 
isten összekapcsolt, ember el ne válaszsza. S. Quod deus conjunxit, homo 
non separet. Bbl. — Nem rövidült meg az isten keze. KV. Manus dei 
non sünt abbreviatae. Bbl. — Nép szava, isten szava. D. Vox populi, 
vox dei. Homer. — Ott ád az isten esőt, a hol akarja. E. Deus pluit 
ubi vult. Bbl. — Isten báránya. Agnus dei. Bbl. - - Isten is a bátor 
katona mellett hadakozik. D. Audentes dens ipse juvat. Ov. met. 10. 586. 
Audendum est, fortes adjuvat ipse Deus. Tibull. 1. 2. 16. — Isten ujja. 
Digitus dei. Bbl. — Isten ostora. Flagellum dei. Flór. — A jókedvű 
adakozót szereti az isten. Hilarem datorem diligit deus. Bbl. — Se
gíts magadon, az isten is megsegít. B. Ipse tibi fer opem, deus afférét 
ipse salutem. Flór. — Istenitélet. Judicium dei. Flór. — Sok furcsa 
(vagy különös) szentje van az úristennek. M. Mirabilis deus in sanctis 
suis. Flór. — Kit az isten gyűlöl, tanítóvá teszi. S. Quem dii odere pasda-
gogum fecere. Flór. — Téged Isten dicsérünk. Te deum laudamus. Flór. 
— Iszik. Igyál míg élsz, adnak-e a másvilágon. D. Egyél, igyál, úgy is 
meglep a halál. S. Ede, bibe, lude, post mortem nulla voluptas. Epic. — 
Nem isszák a mérget fakupából, hanem arany pohárból. D. Venenum in 
auro bibitur. Flór. — Ital. Etel, ital, álom, szükséges e három. KV. Etel, 
ital, álom nem puszta szokás. D. Somno, esca, potu nemo carere potest. 
Flór. — ítél. Ne itélj, hogy meg ne Ítéltessél. Nolite judicare ut non 
judicemini. Flór. — Csupán csak az Ítélettételben hasznos a késedelmes
ség. D. Pneceps judicium nunquam bonum. Flór. — Izrael. Járatlan 
Izraelben. E. Peregrinus in Izrael. Bbl. Izzad mikor fal, fázik mikor 
dolgozik. S. Sudat quando vorat, frigescit quando laborat. Flór. 
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