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

Játék. Ha az okos nem érti a játékot, nézi. D. Ludere qui nescit, 
ludum spectando quiescit. Flór. •— Mikor legjobb a játék, akkor hagy
jad félbe. KV. Cum ludus allnbescit, incidendus est. Flór. Dum lusus 
bonus est, ipsum dimittere fas est. Flór. — Játékos. Eitkán gazdagul a 
játékos. D. Lusori cupido semper gravis exitus instat. Lusori fata resis-
tunt. Flór. — Játszik. Más bőrére játszik. S. De alieno corio ludit. Apui. 
Met. 7. 11. — Játszanak vele, mint a bó'rlapdával. D. Játszik a világ
gal, épen mint lapdával. D. Di nos quasi pilas hommes habent: ludit 
in humanis divina potentia rebus. Ov. — Jég. Megtörte a jeget. D. 
Glaciem scindere. Flór. — Jó. Jótól jót tanulni, rossztól, rosszat. 
D. A bonis bona discimus. Flór. — Akkor jó az asszony, mikor 
nyilván rossz. D. Aperte mala cum est mulier, tum demum est 
bona. Publ. Syr. — Jó fa jó gyümölcsöt terem. B. Arbor bona fructus 
bonos facit. Bbl. Mat. 7. 17. — Könnyű jó árunak árusát találni. 
KV. Könnyű jó marhának árusát találni. KV.Bona mers facile empto-
rem invenit. Flór. Nagyobb a jó hirnév a sok gazdagságnál. K.-V. Jobb 
a jó hir a nagy gazdagságnál. S. Melius est nomen bonum quam divi-
tiaa multae. Bbl. Prov. 22. 1. Bona opin'io homini tutior pecunia est. 
Flór. Bona existimatio praestat pecuniae. Flór. — Jó pásztor a juhot meg
nyírja, de nem nyúzza meg. S. Boni pasztoris est tondere pecus, non 
deglubere. Sveton. Tiber. 32. — Jó kezdésnek, jó hagyás a vége. KV. Jó 
kezdésnek, jó a vége. S. Jó kezdetnek, jó a vége. S. Boni principii, bonus 
finis. Flór. — A jónak árt, ki a gonosznak kedvez. M. Bonis nocet, quis-
quis pepercit malis. Publ. Syr. — Jónál van jobb. E. Bono melius inve-
niri potest. Flór. — Szomszéddal jó házat fedni. KV. Bonum est erigere 
domos cum vicinis. Flór. — A jó bor czégér nélkül is elkel. D. Jó bor
nak nem kell czégér. Sz. Jó bornak czégért ne köss. D. Bonum vinum 
hedera non indiget. Flór. — Jó dúdoló, jó köppentő. (Hörpentő). KV. 
Bonus cantor, bonus cupediarius. Flór. — A jó gazda hajnal előtt ágyaz. 
D. A jó cselédes gazda korán keljen, későn feküdjön le. KV. Bonus páter-
familias postremns cubitum eat et primus surgat. Flór. — Isten a napot 
jókra gonoszokra egyaránt költi. P. Deus eolem suum oriri facit super 
bonos et malos. MA. Máté. 5. 45. •— Vörös hajúban ritkán szokott 
jó válni. Sz. Homo rufus raro bonus. Flór. — A fösvény magának se jó, 
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hogy lenne másnak. D. In nnllum avarus bonus est, in se pessimus. 
Publ. Syr. — Akkor legrosszabb a rossz, mikor magát jónak tetteti. E. 
jMalitia ut pejor veniat se simulat bonam. Publ. Syr. Malus ubi bonum 
se simulat, tunc est pessimus. Publ. Syr. — Ki magának rossz, másnak 
se jó. D. Non bonus est ulli, qui malus ipse sibi. Flór. — Nem jó az 
embernek egyedül lenni. Non est bonum esse hominem solum. Bbl. 
Genes. 2. 18. — Nem jó az istennel játszani. M. Non est bonum ludere 
cum diis. Flór. — Bitkán követi a gonoszt a jó. KV. Non licet facere 
malum ut eveniat inde bonum. Flór. Mali principii raro bonus exitus. 
Ter. Non babét eventus praeda sordida bonos. Ov. am. 1.10. 45. •— Rossz 
atyának ritka jó fia. D. Nunquam ex malo patre bonns filius. Flór. -— 
A mely fa jó gyümölcsöt nem terem, kivágatik és tűzre vettetik. Bbl. 
Omnis arbor, quae non facit fructum bonum, excidetur et in ignem 
mittetur. Bbl. Máté. 7. 19. — Bitkán vannak vetve a jók. D. Bari 
quippe boni. Juven. — Elég szép a lány, ha jó. D. Sat pulchra, si sat 
bona. Flór. Sat pulchram duxit sibi, cui bona contigit uxor. Flór. — 
Egyedül csak az isten jó. D. Unus est bonus : Deus. Bbl. Nemo bonus, 
nisi solus Deus. Bbl. — Ember hamar felejt jót, nehezen rosszat. 
KV. Labitur ex mente heu cito res bona, sed mata lente. Flór. — Jó 
katona mellett szivet vesz az ujoncz. D. Bonus dux bonum reddit comi-
tem. Flór. — Jó orra van. S. Habét nasum. Flór. — Jónál van jobb. E. 
Bono melius inveniri potest. Flór. — Könnyű a jót nevelni. D. Könnyű 
a jóval szépen bánni. D. Könnyű jónak parancsolni. S. Facile est impé
rium in bonos. Plaut. mii. glor. 611. — Latrok szerzettek a jó törvényt. 
KV. Bonae leges ex malis moribus prccreantur. Macrob. Sat. 3. 17.10. — 
Nem jót is jóra fordít az okos. B. Sapiens et malum vertit in bonum. 
Bbl. — Néma mesterektől (könyv) sok jót tanulhatni. B. Muti ma-
gistri optimi Flór. — Nyereségnek jó a szaga, akárhonnét jő is. D. Lucri 
bonus oder ex re qualibet. Juv. 14. 204.— Semmiben sem jó a felettébb 
való. M. Omne quod est nimium vertitur in vitium. Flór. — Sok a jóból 
is megárt. Omne nimium nocet. Flór. — Törvényben tagadás jó. Ha 
tetted, tagadd. M. Si fecisti, nega. Flór. — Vörös ember ritkán jó, de ha 
jó, igen jó. S. Vörös ember ha jó, igen jó. Homo rufus raro bonus, sed 
si bonus valde bonus. Flór. — Jóakarat. A nagy dologban a jóakarat is 
elég. KV. In magnis et voluisse sat est. Prop. 2. 10. 6. — Jóllakik. Azt 
akarja, hogy a kecske is jóllakjék, a káposzta is megmaradjon. E. Et 
capra et caules. Flór. — Elszenvedi szamár a vesést, csak jóllakhassak. 
D. Asinus esuriens fustem negligit. Flór. — Jóllakott ember nem hiszi 
az éhesnek. T. Nescit satur jejunus quid patiatur. Flór. — Jószág. Gazda 
szeme hizlalja a jószágot. E. Oculus domini saginat bovem. Bbl. — 
Juh. A juhot nyirni, nem nyúzni kell. B. A jó pásztor nyírni szokja, nem 
nyúzni a juhot. D. Bonus pastor tondeat övem, non glabret. Sveton. — 
Megjegyzett juhból is elviszen a farkas. D. Az olvasott juhot is megeszi 
a farkas. E. Non curat lupus numerum ovium. Verg. — Egy rühes juh 
az egész nyájat megvesztegeti. KV. Unius ovis scabies totum gregem 
contaminat. S. Ambros. de fide 5. — Jutalom. Méltó a munkás a juta
lomra. KV. Dignus est operarius mercede sua. Bbl.aDignus est operarius 
cibo suo. Bbl. Máté. 10. 10. 

Kakas. Csak szemetén vitéz, mint a kakas. D. Kakas is hatalmas 
maga szemetén. D. Minden kakas a maga szemetén hatalmas. Sz. Minden 
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kakas úr a maga szemétdombján. Ny. 7. Szemetén vitéz, mint a kakas. 
E. Gallus in suo sterquilinio multum. potest. Flór. Gallus in sterquilinio 
plurimum potest. Sen. Apoc. 7. Gallo molimen animosius est prope lirnen. 
Flór. — Még kakasszólás eló'tt. DJ. Priusquam galli cantent. Plánt. Mii. 
Gl. 689. Ante galli cantum. Bbl. — Kalmár. Ha bolond megy a vásárra, 
gazdagodnak a kalmárok. Ny. 17. Szereti a kalmár, ha bolond megy a 
vásárra. Ny. 20. Si stulti mercantur, mercatores faciunt lucrum. Flór. — 
Szegény kalmár az, ki tartani (nagyratartani, dicsérni) nem tudja porté
káját. B. Laudat mercator, quas vult extrudere merces. Flór. — Kapta. 
Ne feljebb varga a kaptánál. KV. Varga ne szóljon feljebb a kaptánál P. 
Varga a kaptánál ne tovább D. Ne supra crepidam sutor judicet. Plin. 
Hist. Nat. 35. 84. Ne sutor ultra crepidam. Flór. Sutor ne ultra crepidam. 
Flór. — Kapu. Bámészkodik, mint a borjú az uj kapura. B. Bámul, mint 
a borjú az uj kapura. E. Vitulus ante portám (miratur). Flór. — Kar. 
Ha ujjat adsz, karod kéri a telhetetlen. D. Si servo nequam palmus datur, 
accipit ulnam. Flór. — Kard. Damokles kardja. S. Damoclis gladius. 
Flór. — Többet öl meg a rendetlen eszem-iszom, mint a kard. KP. Gúla 
plures quam gladius peremit. Flór. Plures crapula quam gladius occi-
dit. Flór. — Kétélű kard a nyelv is. E. Éles a nyelve, mint a köszörűit 
kard. S. Lingr.ae mulierum gladius acutus. Flór. — Jobb a vén árnyéka, 
mint az ifjú kardja. KV. L. Árnyék. — Kasza. Más ember rétjébe vágja 
a kaszát. S. Falcem in alterius messem mittit. Flór. — Katona. A két
ségbeesett vagy katona vagy barát leszen. KV. 1. Barát. — Káka. Csomót 
keres a kákán. MA. In scirpo nodum quaerit. Plaut. Men. 247. — Köte
kedő kákán is görcsöt talál. Ny. 8. Qui inimicus est etiam in scirpo 
nodum quaerit. Isid. Őrig. 17. 9. 97. — Kántor. Köhögés jó mentsége 
rossz kántornak. E. Köhögés igen jó mentsége a ravasz kántornak. D. 
Hsesitantia cantoris: tussis. Flór. — Kecske. Azt akarja, hogy a kecske is 
jóllakjék, a káposzta is megmaradjon. E.' 1. Káposzta. — Kecskére bízza 
a kertet. D. Kertészkedik, mint kecske a káposztás kertben. Ny. 4. Ca-
pram immittere in agrum surcularium. Flór. — Mind a kecskét, mind a 
káposztát megőrzi. E. Mind a kecskét, mind a káposztát megtartja. D. Et 
capram et caules. Flór. — Kegyetlen. Az engedetlen beteg kegyetlenné 
teszi az orvost. D. Crudelem medicum intemperans aeger facit. Publ. 
Syr. — Kemény. Keményebb a gyémántnál. B. Adamante durior. Petr. 
Chryol. — Kemény mint a kő. D. Marmore durior. Venant. Fortun. carm. 
3. 1. 2. — Kemény fát kemény ékkel hasitanak. D. Duro nodo durus est 
quaerendus cuneus. Flór. — Kemény nyakú Izrael. E. Kemény a nyaka, 
mint az Izraelé. E. Populus iste durae cervicis est. Bbl. Exod. 32. 9. — 
Kemény beszéd ez, ki hallgathatná. Durus est hic sermo, quis potest eum 
audire. Bbl. — Ken. Nem csikorog a kerék, ha megkenik. M. Bota plaustri 
male uncta stridet. Flór. — Kenőcs. Minden betegséget egy kenőcscsel 
gyógyít. KV. Eodem collyrio mederi omnibus. S. Hieronym. Uno collyrio 
omnium oculos vult curare. S. Hieron. — Kenyér. Kenyér sütés a liszten 
is elmúl. D. Panem Justina non conficit absque farina. Flór. — A ke
nyérsütés liszt nem létén is elmúl. E . — A ki idegen ebnek kenyeret ad, 
nem veszi jutalmát. B. Canes alens exteros praeter funiculum nihil habét. 
Qui canem alit exterum, huic praaeter lórum nil fit reliquum. Flór. -— 
Az udvari élet nemcsak borsos kalácsot, hanem kenyérhajat is ad. Faludi. 
Az udvari élet nemcsak borsos levet, de kenyérhajat is ad. KV. Aulica 
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vita splendida miseria. Flór. — Bor és kenyér nélkül fázik a bujaság. B. 
Bor és kenyér nélkül a test nem finczározik. E. Bor és kenyér nélkül meg
hűl a szerelem. KV. B. Sine Baccho et Cerere) vino 9t pane) friget Venus 
(amorl Fer. Eun. 4. 5. 6. — Egészséges embernek kenyér és sajt két tál 
étel. É. Sajt és kenyér két tál étel a szegénynek. D. Caseus et panis op-
tima fercula sanis. Flór. — Éhes gyomornak mézes falat a zabkenyér 
héja is. KV. Kenyérhaj is mézes falat gyanánt esik éhes embernek. K. 
Fames malum panem tenerum et siligenium reddit. Sen. ep. 119. Malum 
panem tibi fames tenerum et siligenium reddet. Sen. ep. 123. 2. — Jobb a 
száraz kenyér békességgel, mint hizlalt borjú perlekedéssel. K. Melior est 
buccella sicca cum gaudio, quam domus plena cum jurgio. Bbl. Prov. 
17. 1. — Ki téged kővel dob, dobd vissza kenyérrel. Bbl. Qui te percutiet 
lapide, tu percutias cum pane. Bbl. — Kinek kenyerét eszed, annak nótá
ját fújjad. Sz. Cujus edis panem, ejus cantilenam canas. Flór. Cujus edis 
panem, illius adspice nutum. Flór. — Nemcsak kenyérrel él az ember. E. 
Non in solo pane vivit homo. Bbl. Máté. 4. 4. — Kenyéren és vizén tart
ják. M. Aqua et panis, vita canis. Flór. — Keres. A hol nincs, ott ne ke
ress. D. A hol semmi sincs, ott ne keress. D. A hol üres, ott ne keress. 
M. A hol nincs ott ne keress, azt mondja Pál szekeres. M. Hol nincs, ne 
keress. E. Quid ibi quaeras, ubi nihil est. Flór. — Ki fűtőben hál, mást is 
ctt keress. SzD. Qui fűit in furno, socium sibi quaerit in illó. Flór. — 
A ki keres, az talál. Bbl. A ki mit keres, azt leli meg. D. Ki mit keres 
megleli. MA. KV. Qui quaerit, invenit. Bbl. — Dunában vizet keres. B. 
In flumine aquam quaerit. In mari aquam quaerit. In medio flumine 
aquam quaerit. Fior. Quaerit aquas in aquis. Ov. Am. 2. 2. 43. Medio in 
flumine quaeris aquam. Prop. 1.9. 16. — Kákán csomót keres. MA. In 
scirpo nodum quaerit. Plaut. Men. 247. — Szamáron gyapjút keres. M. 
Disznón gyapjút keres. KV. Ab asino lanam quaerit. — A ki keresi a 
veszedelmet, elvész benne. M. Qui amat (quaerit) periculum, peribit in 
illó. Bbl. Sirach. 3. 27. — A dicsőség a keresőt kerüli, a kerülőt keresi. D. 
A becsület a keresőt kerüli, a kerülőt keresi. K. Glória fugientes magis 
sequitur. Sen. De benef. 5. 14. Glória fugientem sequitur, insequentem 
fugit. Flór. — Kereset. Hamis kereset ritkán száll más ízre. SzD. Nem 
sokat fiadzik a hamis kereset. KV. Nem száll messze a hamis kereset. E. 
Hamis kereset nem száll harmad örökösre. M. De male quaesitis non gau-
debit tertius heres. Flór. Hamis keresmény nem száll a harmadik ágra. 
M. Hamis keresmény kincse nem száll harmad örökösre. S. Hamis keres
mény nem száll harmad ízre. E. — Kerék. Szerencse kereke. D. Kota 
fortunae. Amm. Marcell. 26. 8. 13. — Kert. Halál ellen nincsen semmi 
fű a kertben. KV. Contra vim mortis nullum est medicamen in hortis. 
Flór. — A kecskét kertedben ne felejtsd. D. Kecskére bízza a kertet. D. 
Kertészkedik mint kecske a káposztás kertben. Ny. 4. Capram immittere 
in agrum eurcularium. Flór. — Nem az ő kertjében termett az. B. Nem 
kertedben termett az a virág. D. Non est ex horto flosculus ille tuo. Non 
venit ex horto flosculus ille tuo. Flór. — Kerül. A haragost kevés 
ideig, a mérgest sok ideig kerüld. D. Iratum breviter vites, inimicum 
diu. Publ. Syr. — Az esőt kerülő sokszor vizbe esik. KV. Esőt kerülte, 
vizbe halt. D. Ki az esőt kerüli, sokszor vizbe tapod. E. Úgy kerüld az 
esőt, hogy a vizbe ne halj. D. Concurrit quispiam ne pluvia madesceret 
et in foveam praefocatus est. Flór. — Macska is szereti a halat, de kerüli a 
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vizet. KV. Cattus amat piscem, sed non vult tingere plantam. Flór. 
Cattus amat piscem, sed non vult tangere flumen. Flór. Felis amat pis-
ces, sed aquas intrare recusat. Flór. — Mosolygó ellenségedet kerüld. 
KV. Amicum inimicum füge. Flór. — Keserű. A ki a keserűt nem kós
tolja, nem érdemes az édesre. B. Ki keserűt nem ízlelt, nem tudja mi az 
édes. B. Ki keserűt nem kóstolt, nem érdemii az édeset. E. Dulcia non 
meruit, qui non gustavit amara. Flór. — Több keserű mint édes van a 
szerelemben. E. In amore plus fellis quam mellis est. ,Flor. Ámor et 
melle et fellé fecundissimus est. Plaut. Cist. 1. 1. 71. — Édest keserűvel, 
egyelít a világ. E. Dulce amarumque mixtum. Plaut. Pseud. 63. — 
Édest keserűvel elegyit. M. Dulci amarum miscet. Cic. — Keserű babot is 
édessé tesz az éhség. D. Fabas indulcet fames. Flór. — Keserű a tudo
mány, de édes a gyümölcse. M. Litterarum radices amarao sünt, fructus 
jucundiores. MP. Cato. Litterarum radices amare sünt, fructus dulces. 
Dióm. — Kettő. Nem titok, a mit ketten-hárman tudnak. S. Quod tribus 
est notum, non est a plebe remotum. Flór. — Két rossz közül a kisebbet 
kell választani. D. E duobus malis minus est eligendum. Cic. E duobus 
malis semper minus est eligendum. Cic. — Két szem mindenkor többet 
lát egynél. B. Plus vident oculi, quam oculus. Flór. — Két úrnak szol
gál. KV. Duobus servire dominis. Bbl. — Nehéz két úrnak szolgálni. D. 
Difficile est duobus servire dominis. Bbl. — Senki sem szolgálhat két 
úrnak egyformán. S. Nemo potest pariter duobus servire dominis. Bbl. — 
Ki két úrnak szolgál, egvnek sem tehet eleget. M. Nemo potest digne 
duobus servire dominis. Flór. Nemo potest duobus dominis servire. Bbl. 
Matt. 6. 24. Nemo simul dominis par est servire duobus. Owen. Utiliter 
servit nemo duobus heris. An. fab. Aes. 44. 12. Deficit ambobus, qui vult 
servire duobus. Flór. — Két szék között a földre esett. S. Két szék között a 
pad alá. E. Két szék között a pad alá esett. S. Két szók között földön maradt. 
P. Két szék között a földön marad, ki sokfelé kap. MA. Inter scamna duo 
labitur anus humo. Flór. Duabus sellis sedere. Sen. — Ki két nyúl után sza
lad, egyet sem fog. S. Ki két nyulat hajt, egyet se fog. E. Ki két nyulat 
űz, egyiket sem éri. Sz. Ki két nyulat hajt, egyet se ver. D. Lepores duos 
insequens, neutrum capit. Publ. Syr. — Mikor két eb összemarakodik a 
tál felett, a harmadik könnyen jóllakik. E. Duobus certantibus tertius 
gaudet. Flór. Duobus litigantibus tertius gaudet. Flór. Inter duos litigan-
tes tertius gaudet. Flór. — Nehéz kettó' ellen egynek. D. Pugnare duo
bus. Flór. Noli pugnare duobus. Catull. 62. 64. Duo sünt exercitus uni. 
Flór. — Mind a két pöröst meghallgatja az okos biró. D. Ne judex fueris 
partes ni audieris ambas. Phocyl. — Nehezen alkuszik meg két eb egy 
csonton. KV. Dum canis os rodit, amicum quem diligit odit. Flór. — 
Nem fér meg azon egy erdőben két tolvaj. B. Duos fures non alit unus 
saltus. Flór. — Kétélű kard a nyelv is. E. Lingua mulieris gladius acutus. 
Flór. — Kétfelé tekints, mikor az agg komondor ugat. KV. Cane vetulo 
latrante prospectandum. Flór. — Kétszer. Bolond ki egy kőbe kétszer 
ütközik meg. D. Bolond ütközik kétszer egy kőbe. E. Okos nem ütközik 
kétszer egy kőbe. Ny. 19. Bis ad eundem lapidem offendere. Cic. ad farn. 
10. 20. 2. — Kétszer egy vétekbe esni nagy gondatlanság. D. Bis peccare 
idipsum haud sapientis est viri. Flór. — Kétszer ad, ki gyorsan ad. S. 
Bis dat, qui cito dat, nil dat, qui munere tardat. Publ. Syr. — Ki magát 
kétszer adja veszedelemnek, a szerencsét ne vádolja. D. Improbe Neptu-
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num accusat, qui iterum naufragium facit. Publ. Syr. Bis ad eundem 
scopulum naufragium facit. Flór. — Nehéz a rókát kétszer tőrbe ejteni. 
KV. Semel in laqueum vulpes. Flór. Annosa vulpes haud capitur laqueo. 
Flór. Vulpes non iterum capitur laqueo. Flór. — A fösvény kétszer költ. 
S. Eest kétszer fárad, fösvény kétszer költ. S. Eöst kétszer jár, fösvény 
kétszer költ. Ny. 8. Avarus semper plus expendit. Flór. — Kétségbeesik. 
Nem kell sohasem kétségbeesni. M. Non est desperandum. Flór. — 
A kétségbeesett vagy katona vagy barát leszen. KV. Desperatio aut mili-
tem facit, aut monachum. Flór. — Kéz. A ki szurkot forgat, megmocs
kolja kezét. P. Kezén marad, a ki szurkot forgat. P. Ki szurokkal bánik, 
megszurkolja kezét. D. Qui tangit picém, contaminabitur. Flór. Qui tan-
git picém, inquinabitur ab ea. Flór. Qui tangit picém inquinabitur ea. 
Flór. Qui tetigerit picém inquinabitur ab ea. Bbl. Sirach. 13. 1. Pix dum 
palpatur, palpando manus maculatur. Flór. — Nem rövidült meg az Isten 
keze. KV. A magyarok Istenének nem rövidült meg a keze. Sz. Non sünt 
abbreviatae manus Domini. Bbl. Manus dei non sünt abbreviatae. Bbl. — 
Egy kéz a másikat mossa. D. Egyik kéz a másikat mossa. KV. Kéz kezet 
mos. KV. Manus manum lavat. Petron. 45. Manus manum fricat. Flór. 
Manus manum lavat, gratia gratiam parit. Sen. — Egyik kezével épít, a 
másikkal ront. Diruit, aedificat. Hor. ep. 1.1. 100. — Enyves kezű. MA. 
Enyves keze van, kezéhez ragad minden. B. Enyves kezű timár. D. Vis-
catis manibus est. Flór. Visco manus tinctas habét. Flór. — Gyermek 
kezében éles kés. D. Gyermek kezébe nem való kés. S. Nem gyermek 
kezébe való a kés. B. Ne puero gladium. Aug. ep. 104. 2. 7. Puero gla-
dium ne commíseris. Flór. — Ha ujjadat nyújtod, kezedet ragadja. KV. 
Ha ujjat nyújtanak, ne fogj egész kezet. D. Ha ujjadat mutatod, kezedet 
kéri. S. Si digitum porrexeris, manum invadet. Flór. Digito ostenso rapi-
tur manus. Flór. Kis ujjad mutatod, egész kezed kéri. E. Mutasd neki 
kis ujjadat, egész kezed kéri. S. — Kezeégett gyermek irtózik a tűztől. D. 
Laesus ab igne puer timet illum postea semper. Flór. — Kezét mossa. 
S. Kezét mossa, mint Pilátus. E. Manum lavat. Bbl. — Kézzel hintsd a 
magot, nem vékával. D. Manu serendum, non thylaco. Flór. Kézzel kell 
a magot hinteni, nem vékával. KV. — Kézzel-lábbal rajta van. B. Mani
bus pedibupque. Ter. Andr. 161. — Kézről-kézre. E. De manu in manum 
tradere. Cic. ad fam. 7. 5. 3. — Király keze messze ér. S. Messze ér a 
király keze. KV. An nescis longas esse regibus manus ? Ov. her. 17. 166. 
Eegibus longaB sünt manus. Ov. - - Megverte az isten mind a két kezével. 
S. Manus Dei aggravata est super eum. Bbl. — Mihez keze nyúl, mind 
aranynyá válik. S. In manu illius plumbum aurum fiebat. Petron. 43. — 
Mit jobb kezed művel, ne tudja meg a bal. E. Mit jobb kezed tesz, ne 
tudja meg a bal. S. Dextera nesciat, quod sinistra facit. Bbl. Nesciat 
sinistra tua, quid faciat dextra tua. Bbl. Matth. 6. 3. — Mosdatlan kezű. 
M. Mosdatlan kézzel ne nyúlj semmihez. D. Illotis manibus. Plaut. Poén. 
316 .— Nem jó haragos ember kezébe kést adni. KV. Male irato ferrum 
committitur. Sen. de ira 1. 19. 8. — Sok kéz könnyebbíti a terhet. B. 
Több kéz hamar kész. D. Multai manus onus levant. Flór. Multa3 manus 
onus levius reddunt. Flór. Multorum manibus alleviatur onus. Flór. Mul-
torum manibus alleviatur opus. Flór. — Kinek hol fáj, kezét tartja rajta. 
M. Kinek hol fáj, ott tapogatja. E. Ubi dolet, ibi manus adhibemus. Flór. 
Ubi dolor, ibi manus. Plaut. Ubi quis dolet, ibidem manum habét. Flór. 
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Est ibi nostra manus, qua nos in parte dolemus. Flór. — Egyik kezében 
bot, másik kezében kalács. Ny. 3. Altéra manu fért lapidem, panem osten-
tat altéra. Plaut. Aul. 195. — Egyik kezével odahúzza, a másikkal elta
szítja. B. Egyik kezével simogat, a másikkal üt. M. Altéra manu scabit, 
altéra ferit. Flór. — Kézről-kézre jár. Kézről-kézre adják. M. De manu in 
manum tradere. Per manus tradere. Flór. Cic. ad fam. 7. 5. 3. — Ha 
kezedet mindig kebeledben tartod, meg nem gazdagodol. Czucz. In sinu 
manum habét. Flór. — Kezet adott rá. M. Manum dedit. Plaut. Pers. 
854-. — Ki. Nem ki, de mi. E. Nem ki mondotta, de mikép mondotta. E. 
Non quis, sed quid. Flór. — Kiált. Kiáltó szó a pusztában. E. Pusztába 
kiált. S. Vox clamantis in deserto. Bbl. — Kicsi. A nagy tolvaj leszakad, 
de a kicsi felakad. E. Parvus pendetur fur, magnus abire videtur. Flór. — 
Adj kevéshez több kicsinyt, garmadád is lesz. D. Sok kicsi sokra megy. S. 
Sok kicsinyből halom no. Czucz. Sok kicsinyből származik a nagy halom. 
D. Adde parum modico, modicum superaddo pusillo: sa^pius hoc faciens 
magnum cumulabis acervum. Flór. Adde parum parvo et ex minim 
magnus acervus érit. Flór. Adde parum parvo : magnus acervus érit. 
Flór. Parvum adda^ parvo, magnus acervus érit. Flór. — Az egyesség a 
kicsit is nagyra emeli. B. Concordia res parvse crescunt. Sallust. Egyesség 
kicsit is nagyra visz. E. — G-yakor eséssel a kicsiny csepp is lyukat ver. 
E. Kicsiny a csepp, de ha mindig hull, a kőben is lyukat váj. B. Gutta 
cavat lapidem. Ov. ex. Pont. 4-. 10. 5. Gutta cavat lapidem non vi sed 
saepe cadendo. Ov. Perpetuo stillans gutta etiam marmor cavat. Flór. — 
Ha kicsiny a madár, kicsiny az ő fészke is. D. Kicsiny madárnak kicsiny 
a fészke is. KV. Parva facit parvum nidum qusecunque volucris. Flór. — 
Kicsiny ellenséget sem jó megvetni. K. Inimicum, quamvis humilem, 
docti esfc metuere. Publ. Syr. — Kicsiny legényt kicsi pallos illet. KV. 
Parvos parva decent. Hor. ep. 1. 7. 44. — Kicsiny szikrából gyakran 
nagy tűz támad. B. Parva scintilla magnum excitavit incendium. Flór. 
Parva scintilla neglecta magnum saepe excitat incendium. Flór. Parva 
saepe scintilla contempta magnum excitavit incendium. Curfc. 6. 3. 11. — 
Legnagyobb folyónak is kicsiny a feje. D. Legnagyobb folyónak is kicsiny 
a kútfeje. D. Magnorum fluminum navigabiles fontes sünt. Quint. 8. 3. 
76. — Minden nagynak kicsiny a kezdete. B. Necesse est maximorum 
minima esse initia. Publ. Syr. — Nagy a kicsiny mellett jobban kitetszik. 
D. Opposita juxta se posita magis elucescunt. Flór. — Nagyra nagy 
kicsinyre kicsiny illik. D. Magnós magna, parvos parva decent. Flór. — 
Kiderít az idő mindent. E. Omnia tempus revelat. Tertull. apolog. 7. — 
Kifoszt. A mezitelent nem lehet kifosztani. D. Nemo potest nudo vesti-
menta detrahere. Flór. Nudo detrahere vestimenta. Plaut. Asin. 92. Nudus 
nec a centum viris spoliatur. Flór. Nudus nec a decem palaestritis despo-
liari potest. Apui. — Kifoszt. Szerelem, bor, koczka, mindenből kifoszta. 
KV. Balnea, vma, Venus, his factus sum egenus. Flór. — Kigondol. Min
dent kigondol a szegénység. KV. Paupertas docet artes. Flór. Artes 
omnes perdocet paupertas. Plaut. Stich. 178. Hominem experiri multa 
paupertas jubet. Publ. Syr. Paupertas est ingeniosa. Flór. — Mindent 
kigondol az éhség. B. Fames artium magistra. Flór. Fames docet artifi-
cia. Sen. ep. 15. 9. 

MARGALITS EDE. 


