
A magyar közmondások és szólások rostája. 
(Harmadik közlemény.) 

Kigyó. A kigyó, ha kigyót nem eszik, sárkány nem lehet. (A ki 
a szegényt kiméli nem gazdagszik meg. Uzsorás). KV. Serpens nisi 
edat serpentem, draco non érit. Flór. Kigyó kigyót eszik, hogy sárkány 
lehessen. E. — Kigyók-békák között is bátran jár az okos. D. Super 
aspidem et basiliscum ambulabis. Bbl. Zsolt. — Kigyót kebeledben ne 
nevelj. D. Kigyót melenget keblében. B. Kigyót tart kebelében. MA. Ne 
tarts kigyót kebledben. KV. Serpentem in sinu foves. Flór. Viperám in 
sinu fovet. Cic. de har. 24. Viperám in sinu alit. Flór. Viperám sub ala 
nutricas. Petron. 77. — Legyetek okosak, mint a kigyók. Bbl. Estote 
prudentes, sicut serpentes. Bbl. Máté 10. 16. — Kijön. Nem vétek a mi 
bemegy, hanem a mi kijön a szájon. E. Non illud coinquinat hominem 
quod intrat in os, sed quod procedit ex ore. Bbl. — Aranyat is sárból 
szoktak kikaparni. KV. Aurum est stercore colligendum. Flór. — Kiker
get. Ha a régi rossz szokást vasvillával kergeted is ki udvarodból, mégis 
visszatér. D. Naturam expellas furca, tamen usque recurret. Hor. ep. 1. 
10. 24. — Kimegy. Csak a város kapuján kimehess, aztán könnyen uta

zol. D. Porta itineri est longissima. (Primus passus difficillimus). Varró 
r. r. 1. 2. 2. — Kiméi. Késő a bort akkor kimélni, mikor már anyjára 
szállott. (Mikor seprőjére szállott, végét járja). K. Késő a kolbászt akkor 
kimélni, mikor elfogyott. D. Késő akkor kimélni, mikor elfogyott. B. Sera 
parsimonia in fundo est. Sen. ep. 1. 5. — Ki a vesszőt kiméli, fiát nem 
szereti. KV. Qui parcit virgíe, odit filium suum. Bbl. Prov. 13. 24. Diligit 
hic natum, virga qui corripit illum. Columb. Monost. 204. — Kimond. 
Ha kimondod mindig a mit akarsz, azt hallhatod a mit nem akarsz. D. 
Audit quod non vult, qui pergit dicere quod vult. Cato mon. 10. Cnm 
dixeris qua? volueris, audies quaa nequaquam velis. S. Hier. adv. Pelag. 
1. 25. Cum dixeris quod vis, audies quod non vis. S. Hier. Qui dixeris 
quod vis, audies quod non vis. S. Hier. adv. Bufin. 3. 42. Qui quse vult 
dicít, ae qua? non vult audiet. Ter. — Kimondatja a bor az emberrel. DJ. 
Vinum verba ministrat. Flór. In vino veritas. Plut. Arcanum demens 
detegit ebrietas. Flór. — Kincs. Drága kincs a jó hir, ha valaki azzal bir. 
KV. Melius est nomen bonum, quam divitiae multse Bbl. Prov. 22. 1. 
Existimatio bona optimum patrimonium. Flór. Bona existimatio praestat 
pecuniae. Flór. Melius est nomen bonum, quam divitise multa?. Bbl. Prov. 
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22. 1. Bona fáma est alteruin patrimonium. Flör. — Elásott kincsben 
kicsiny haszon. E. Elásott kincsnek kevés a haszna. B. Elásott kincsnek 
mi hasznát sem venni. D. Bejtett kincsnek kevés a haszna. M. Bejtett 
kincsnek, titkos hegedűnek kevesen süvegelnek. KV. Sapientia abscondita 
et thesaurus invisus, quse utilitas in utrisque. Bbl. Sirach. 20. 32. — 
Hamis szerzemény kincse nem száll harmad örökösre. S. De male quse-
sitis non gaudebit tertius heres. Flór. — Hol a szived, ott a kincsed. KV. 
Ubi enim est thesaurus tuus, ibi et cor. Bbl. — Tudomány olyan kincs, 
kinél semmi jobb nincs. KV. Plus probo thesaurum docti, quam divitis 
aurum. Flór. — Kínlódik. Jobb egyszer meghalni, mint holtig kinlódni. 
D. Jobb egyszer meghalni, mint mindenkor kinlódni. B. Melior est mors 
quam vita amara. Bbl. Ecl. 30. 17. — Király. Gonosz király nyomát sok 
jobbágy követi. B. Milyen a király, olyanok a jobbágyi. KV. Milyen a 
király, olyan a nép. D. Componitur orbis regis ad exemplum. Flór. Begis 
ad exemplum componitur orbis. Claud. 8. 299. Homines in regis móres 
se formánt. Liv. 1.21. Qualis rex, talis grex. Flór. — Ha a királyok össze 
nem vesznének, a katonák som kapnának üstökbe. B. Quidquid delirant 
reges, plectuntur Achivi. Hor. 1. 2. 14. — Király keze messze ér. B. 
Messze ér a király keze. KV. An nescis longas regibus esse manus ? Ov. 
her. 16. 166. Begibus longae sünt manus. Ov. her. — Sok szeme, sok füle 
vagyon a királynak. KV. Multa3 regum aures et oculi. Lucián. — Nehéz 
eleget tenni a királynak meg a jobbágvnak is. KV. Difficile est piacere 
regi simul et gregi. Flór. Ardu-i< res est regi simul carum esse et gregi. 
Flór. — Vakok közt sanda a király. D. Caecorum in patria luscus est rex. 
Flór. Inter ctecos luscus est rex. Flór. — Új király, új törvény. B. Novus 
rex, nova lex. Flór. — Király haragját hamar halál követi. K. Gravis ira 
regum est semper. Sen. Med. 499. Tempestas grandis est indignatio regis. 
Flór. — Sokat kell tűrni még a királynak is. D. Király sincs bú nélkül. 
D. Regum felicitas multis miscetur malis. Flór. — Talpon álló kocsis 
nagyobb a letérdelt királynál. D. Bobustus fossor rege est felicior aegro. 
Flór. — Kis. Anyjától tanulja az egerészést a kis macska. D. Prendere 
maternam bene discit cattula praedam. Fior. — Egyesség kis dolgokat is 
nagyra emel. KV. Concordia res parvae crescunt. Liv. — Két gonosz 
közül kisebbet válaszd. KV. Két rosszból a kisebbet válaszd. D. Két rossz 
közül a kisebbet. E, E duobus malis semper minus est eligendum. Cic. — 
Kis folyókból erednek a nagy vizek. I). Amnera parvorum facit unda 
frequens fluviorum. Flór. — Kis tolvajt felakasztják, a nagyot futni hagy
ják. S. Parvus pendetur fur, magnus abire videtnr. Flór. — Nagy halak 
felfalják a kisebbeket. S. Magnus piscis minutos comest. Flór. — 
Sokszor kis szikrából nagy tűz támad. Sz. Sokszor kis szikrából 
nagy égés támad. KV. Parva scintilla magnum excitavit incen
dium. Flór. Parva scintilla neglecta magnum saspe excitat incendium. 
Flór. Parva saepe scintilla contempta magnum excitavit incendium. 
Curt. 6., 3.. 11. — Kisír. Senki sem sírja ki a szemét a más szerencsét
lenségén. Kv. Cito arescit lacrima praesertim in alienis malis. Cic. de 
part. or. 17.. 57. — Ha a kisujjadat mutatod, mind a tizetkivánja. Ny. 7. 

• Kis ujjad mutatod, egész kezed kéri. E. Mutasd neki a kis ujjadat, egész 
kezed kéri. S. Si digitum porrexeris, manurn iuvadet. Flór. Digito ostenso 
rapitur manus. Flór. — Kiszárad. Asszonyok könyárja hamar kiszárad. 
E. Muliebris lacrima cito arescit. Flór. — Kitekiytf. Jó a vén eb ugatá-
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sára kitekinteni. E. Vén eb ugatására méltó kitekinteni. KV. Cane vetulo 
latrante prospectandum. Flór. Annoso prospectandum latrante molosso. 
Flór. — Kitetszik a farka, akármint palástolják. DJ. Cauda de vulpe te-
statur. Flór. — Kiváj, Holló hollónak nem vájja ki szemét. D. Csóka 
csókának nem vájja ki szemét. E. Varjú varjúnak nem vájja ki szemét. 
B. Holló hollónak, csóka csókának, varjú varjúnak nem vájja ki szemét. 
S. Corvus oculum corvi non erűit. Greg. Tur. hist. frag. 5., 18. — Kíván. 
Ki a másét kívánja, a magáét is elveszti. B. Amittit merito proprium, 
qui alienum appetit. Phaedr. 1., 4., 1. Sua multi amittunt cupido dum 
aliena appetunt. Flór. — Mit nem kivánsz magadnak, te se tedd ember
társadnak. S. Quod tibi non optes, alii ne feceris ulli. Columb. Monost. 
85. Quod tibi fieri non vis alteri ne feceris. Bbl. Math. 7., 12. — Rest 
ökör is nyerget kivan. B. Optat ephippia bos piger. Hor. Optat ephippia 
bos, piger optat arare caballus. Hor. ep. 1., 14., 43. — Kivenni. A meg
nyálazott konczot nehéz a kutyának szájából kivenni. D. Szájából kivették 
a konczot. Sz. Bolum eripere e faucibus. Plaut. Poén. 3., 5.. 31. E fauci-
bus eripere. Ter. — Kivet. Jobb vendéget nem fogadni, mint gyalázato
san kivetni. K. Turpius ejicitur, quam non admittitur hospes. Ov. trist. 
5., 6., 13. — Kivétel. Nincs szabály kivétel nélkül. S. Nulla regula sine 
exceptione. Flór. — Kivon. Nehéz a bárányt a farkas szájából kivonni. 
KV. Lupo agnum eripere postulat. Plaut. Pseud. 140. Lupo agnum eripere 
vult. Plaut. Agnam eripere lupo. Plaut. Poén. 3., 5., 31. — Kivűl öröm, 
belül szomorúság. Kv. Intus tripudium, foris lamentum. Flór. — Fész
keden kívül ne terjedj. D. Fészkeden kívül ne tollasodj. D. Majores pen-
nas nido extendere. Hor. ep. 1., 20., 21. — Koczka, El van vetve a 
a koczka. E. Alea jacta est. Sveton. Cals. 32. — Akármerre fordul a 
koczka, de elveti. D. Quocunque alea ceciderit. Flór. Alea jacta esto. 
Sveton. Cadat alea fati. Flór. — Koczka, bor és szerelem ürítik az erszényt. 
B. Szerelem, bor, koczka, mindenből kifoszta. KV. Dives eram dudum, 
fecerunt me tria nudum : alea, vina Venus, his factus sum egenus. Flór. — 
Kocsis. A kocsis szekérrel, a biró törvónynyel álmodozik. Kv. Judicibus 
lites, aurigaa somnia currus. Claudian. cons. Honor. 6. praef. 5. Aurigae 
somni currus. Flór. — Koldulás. A dologkerülő hamar koldulásra jut. 
KV. Mendicat propere manus sine opere. Flór. — Koldus. Egyik koldus 
a másikat gyűlöli. KV. Mendicus mendicum odit. Flór. — Koldustáskára 
szorult. D. Bes ejus ad manticam rediit. Flór. — Koldusnak még az apja 
sem barátja. D. Mendico ne parentes quidem amici sünt. Flór. — Meg 
nem tellik, mint a koldustáska. D. Soha nem tellik be a koldus táskája. 
KV. Sohase tellik meg, mint a koldus tarisznyája. S. Loculi mendicomm 
semper inanes. Flór. Mendici pera nunquam impletur. Zenod. Mendi-
corum loculi sünt semper inanes. Suid. •— Kolomp. Szeretnék az egerek, 
ha kolompot kötnének a macska nyakára. B. Szeretnék a kolompot 
macska nyakán az egerek. D. Tintinnabulum feli annectere. Phaedx\ 
Nemo feli tintinnabulum annectere vult. Flór. — Komondor. Kétfelé 
tekints, mikor az agg komondor ugat. Kv. Annoso prospectandum la-
irante molosso. Flór. — Konez. A konczot a kutya fiának se adja. E. 
A konczot a kutya fiának se engedi. D. Dum canis os rodit, socium quem 
diligit odit. Flór. — Kong. Minél üresebb a hordó, annál jobban kong. 
M. Üres hordó jobban kong. E. Üres hordó jobban kong, éhes dongó 
jobban dong. Ny. 1. Doha vacua acutius resonant. Flór. — Kongás. Fa-
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zekat kongásán, madarat szólásán. E. Fazekat kongásán, ökröt vonásán 
válogatják vásárban. KV. Ökröt vonásán, fazekat kongásán ismeri meg-
az okos. D. Eókát szőrén, repedt fazekat kongásán. D, Ex verbis fatuus, 
pulsu cognoscitur olla. Flór. Embert szólásán, fazekat kongásán. M. — 
Konyha Addig a barátság, mig a zsiros konyha. D. Dum fervet olla, vivit 
amicitia. Flór. Donec fervet olla, vivit amitia. Flór. — Kopasz. 
Kopaszt fésül. D. Kopaszt fésül ritka fésűvel. D. Calvum comat. 
Flór. Calvus comatus. Mart. 10., 83. — Alkalmatosságnak ko
pasz a hátulja. D. Post est occasio calva. Flór. — Kopasz, mint 
a tök. D. Cucurbita calvior. Apui. Met. 5., 9, — Nehéz a kopasznak üstö
kébe kapni. D. Difficile est calvum evellere. Flór. — A szerencsének 
üstökébe kapott, nem kopasz hátuljához kapdozott. D. Fronté capillata, 
post est occasio calva. Cato dist. 2. 25. — Becsületes ember megőszül, 
lmnczut megkopaszodik. S. Si non vis falli, fugias consortia calvi. 
Flór. — Kopácsol. A ledőlt fát a gyermek is kopácsolja. K. Arbore de-
jecta quivis colligit ligna. Flór. —Kopó. Eossz kopó az, melyet bottal 
kell hajtani a nyúl után. B. Invitas canes venatum ducere. Plaut. Stich 
1. 2. 82. Invitis canibus venari. Flór. Invitis canibus venator nil capit 
ullus. Flór. — Kora vetés sokszor csal, kései mindig rossz. K. Matúra 
satio saepe decipere sólet, sera nunquam, quin mala sit. Colum. r. r. 11. 
2. 80. — Korán. A jó cselédes gazda korán felkeljen s későn feküdjék le. 
KV. Jó gazda korán kel, későn fekszik. S. Bonus paterfamilias postremus 
cubitum eat, etprimus cubito surgat. Flór. —Korán okosodó gyermek 
ritkán szokott megélni. E. Odi pueros precoci ingenio. Flór. Odi pueros 
precoci sapientia. Flór. — Kormány. Csendes időben könnyű a kormány. 
D. Könnyű csendes időn kormányt tartani. MA. Könnyű csendes időn 
kormányozni. E. Könnyű szép időben hajót kormányozni. D. In tran
quillo quilibet est gubernátor. Flór. Tranquillo mari quilibet gubernátor 
est. Sen. ep. 85. 34. — Korgó gyomornak nincs füle. E. Venter non habét 
aures. Flór. Venter caret auribus. Plut. Venter cibi avidus praecepta non 
audit. Sen. Venter praecepta non audit. Sen. ep. 21. 1. 1. — Korpa. Ak i 
korpa közé keveredik, megeszik a disznók. Kv. Ki korpa közé vegyül, 
megeszik a disznók. E. Ki magát a korpa közé keveri, megeszik a disz
nók. D. Korpa közé keveredőt megeszik a disznók. Ny. 7. Furfuribus se 
miscens porcorum dentibus estur. Flór. Qui se furfuribus miscet, devo-
ratur a porcis. Flór. Praeda suilla valet főre, qui cum furfure squallet. 
Flór. — Kos. Bor a vén kost is tánczra viszi. B. Vinum senem etiam vei 
nolentem saltare compellit. FI or. — Koszos. Egy rühes birkától koszos 
lesz az egész nyáj. S. Unius ovis scabies totum gregem contaminat. S. 
Ambros. de fide 5. Unius pecudis scabies totum commaculat gregem. S. 
Hier. in Galat. comm. 3. — Koszorú. Jó vég köti a munka koszorúját. 
E. Finis coronat opus. Flór. — Kovács. Kiki maga szerencséjének ko
vácsa. E. Faber est suae quisque fortunae. Ps. Sall. de ord. rep. 1. 1.2. 
Quilibet faber propriae fortunae. Flór. Quisque est faber suae fortunae. 
Ps. Sallust. Quisquis faber fortunaa. Flór. Suae fortunae faber. Flór. — 
Kovács kovácsra irigykedik. Kv. Faber fabrum odit. Flór. Et figulus 
figulo et faber fabro invidet omnis. Flór. Figulus figulo et faber fabro 
nvidet. Tertull. — Kóró. Aranyat hord a szamár, bogácskórót eszik. D. 
Asinus stramenta mavult, quam aurum. Flór. Stramen mavult asinus 
quam aurum. Flór. Manet asinus, asinus aurum gestans etsi hoc pondere 
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praestans. Flór. •— Kóstol. Ki keserűt nem kóstolt, nem érdemli az éde
set. E. Dulcia non meruit, qui non gustavit amara. Flór. — Ha egyszer 
a kutya megkóstolta a marhabelet, a húst sem hagyja abba. D. Canis ad 
intestina. Diog. Laért. 6. 45. Canis circum intestina. Flór. Intestina 
canem semel adgustasse periculum est. Flór. — Köhögés igen jó ment
sége a ravasz kántornak. D. Köhögés jó mentsége rossz kántornak. E. 
HaBsitantia cantoris : tussis. Flór. — Köhögést, sántaságot, szegénységet 
senki el nem lagadhat. M. Négyet nem lehet eltitkolni: tüzet, szeretetet, 
köhögést, szegénységet. Ny. 20. Szegénységet meg a köhögést nem lehet 
eltitkolni. Ny. 13. Ámor tussisque non celatur. Flór. Tussis amorque 
non celatur. Flór. — Kölcsön. Adj kölcsön, ha ellenséged nincs. M. Ha 
barátodtól meg akarsz menekülni, adj neki pénzt kölcsön. S. Ha ellensé
get akarsz szerezni, adj kölcsön. B. Ha valakit el akarsz magadtól vadí
tani, adj neki pénzt kölcsön. B. Kinek nincsen ellensége, kölcsönözzön 
valakinek valamit, tüstént arra talál, ha kéri. D. Qui dat mutuum, ami-
cum vendet, inimicum emet. Flór. — Jó szomszéd visszaadja a kölcsönt. 
S. Vicém pro vice reddo tibi boné vicine. Flór. — Ne kérd kölcsön, amit 
o.tthon találsz. D. A te mutuum sumes. öen. ep. 119.2. — Költ. A fös
vény kétszer költ. D. A fösvény többet költ. E. Avarus semper plus ex-
pendit. Flór. — Kölyök. A hamarkodó kutya vak kölykeket fiadzik. D. 
Hamarkodó ebnek vakok a kölykei. D. Heves kutya vak kölykeit 
hányja. E. Mohó ebnek vakok a kölykei. D. Canis festinans coecos 
parit catulos. Flór. -— A nagy ebet verik, hogy tanuljon a kölyök. 
Sz. Az ebet azért ütik, hogy tanuljon a kölyök. B. Útik az ebet, 
tanuljon a kölyök. E. Verik az ebet, hogy a kölyök tanuljon. 
KV. Verik a kölyköt, hogy a medve érezze. D. Percutitur catulus ut sen-
tiat leo. Flór. — Eb a kölykét éh korában sem szokta megenni. D. Eb a 
kölykét meg nem eszi. D. Canis caninam non est. Varró. Canis caninam 
non est (edit) pellem. Varró 1. 1. 7. 31. -— Macskának még a kölyke is 
örömest egerész. Kv. Catorum nati sünt mures prendere nati. Flór. Mu-
ricipis proles cito discit prendere mures. Flór. — Köny. Az asszonyok 
könyárjuk hamar felszárad. B. Asszonyköny hamar szárad. D. Muliebris 
lacrima cito arescit. Flór. — Asszonyok könye gonoszságnak füszerszáma. 
D. Muliebris lacrima condimentum est malitiae. Publ. Syr. — Könnyű 
is nehéz a nemakarónak. E. Nulla est tam facilis res, quin difficilis sit, 
quum invitus facias. Ter. Heaut. 805. — Könnyű fát vágni, ha egyszer 
a bükk leesett. D. Arbore dejecta quivis colligit ligna. Flór. — Könnyű 
jó marhának árusát találni. Kv. Próba merx facile emptorem 
invenit. Plaut. Poén. 34-2. Bona merx facile emptorem reperit. Plaut. 
Mérce próba emptor adest. Flór. Mérce próba emptor ultro adest. 
Flór. — Könnyű más bó'rébó'l széles ^í jat vágni. D. Ex alieno corio lata 
secantur lóra. Flór. — Könnyű a pokolba menni, de nehéz menyországba. 
KV. Facilis descensus Averni (v. Averno). Verg. Aen. 6. 126. — Könnyű 
teli hassal a böjtöt dicsérni. Kv. Plenus venter facile de jejuniis disputát. 
S. Hier. ep. 58. 2. Qui satur est pleno laudat jejunia ventre. Flór. — 
Nagy teher is könnyű, ha sokan emelik. E. Sok kéz könnyebbíti a terhet. 
KV. Multorum manibus alleviatur onus. Flór. Könnyebb a várat meg
győzni, mint magát. D. Fortior est qui se, quam qui fortissima vincit 
mcenia. Flór. — Sok kéz könnyebbíti a munkát. KV. Multorum manibus 
alleviatur opus. Flór. — A ki könnyen hisz, könnyen csalódik. KV. Qui 
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facilis credit, facilis quoque fallitur idem. Paling. 3. 145. — Ki ritkán 
vétkezik, könnyebben bocsánatot nyer. KV. Impune peccat, cum quis 
peccat rarius. Flór. — Könnyen ad, a kinek van. D. Facile dat, qui 
habét. Flór. — Könnyen beszél az egészséges a beteggel. B. Facile omnes 
dum valemus recfca consilia aegrotis damus. Ter. Andr. 309. — Könnyen 
hull az érett gyümölcs. B. Cum sünt matúra, breviter pira sünt ruitura. 
Flór. — Könyörülj. Úgy könyörülj máson, hogy magad szükségre ne juss. 
KV. Ita te aliorum miserescat, ne alio tui misereatur. Flór. — Köntös. 
Kopott köntösben néha bölcs rejtezik. B. Sub vili pallio latét philosophus. 
Flór. Saepe etiam sub sordido pallio sapientia latét. Flór. — Nem a kön
tös teszi a papot. DJ. Nem a köntös, nem a hosszú suba teszi 
a papot. Sz. Vestis non facit monachum. Flór. Habitus non facit 
monachum. Flór. — Köngv. Nincs oly hitvány könyv, melyből ember 
nem tanulhatna. KV. Nullus est liber tam malus, ut non aliqua parte 
prosit. Plin. ep. 3. 5. 10. — Köröm. Az oroszlánt körméről ismerik. B. 
Ab ungue leonem. Ex ungue leonem. Phaedr. Arguitur ungueleo. Flór. — 
Kötekedő a kákán is csomót keres. D. Kötekedő a kákán is görcsöt talál. 
Ny. 8. Qui inimicus est etiam in scirpo nodum quaerit. Isidor. Őrig. 17. 
9. 97. Kötél. Ki más ebét kötve tartja, kötelét találja. D. Ki más ebét 
tartja, csak kötél marad nála, KV. Canes alens exteros, praeter funiculum 
nihil habét. Flór. Qui canem alit exterum, huic praeter lórum nihil fit 
reliquum. Flór. — Kötelet se vehet, hogy magát felakaszsza. D. Deest as 
laquei pretium. Hor. sat. 2. 2. 98. Kövér. Bitkán jár a kövér has értelmes 
fejjel. KV. Pinguis venter non gignit sensum tenuem.S. Hier. ep. 52.11. — 
Követ. Éhséget döghalál szokta követni. Kv. Famem pestilentia sequitur. 
Flór. — Közel. A ki közelebb van a tűzhöz, jobban melegszik. Ny. 16. 
Propior igni citius calescit. Flór. — Hol legnagyobb a veszély, legköze
lebb az isteni segély. B. Ubi maximum est periculum, ibi proximum est 
divinum auxilium. Flór. — Közel a füst a ttízböz. D. Közel van füstje a 
lánghoz. D. Fiammá fumo est proxima. Plaut. Cur. 53. — Közelebb az 
ing a csuhánál. MA. Közelebb az ing a gubánál. S. Közelebb az ing, mint 
a mente. D. Közelebb az ing, mint a suba. D. Tunica propior pallio est. 
Plaut. Trin. 1154. — Közép. Legjobb a közepe. E. In medio uxores et 
pisces sünt meliores. Flór. — Középút. A középút a legbátorságosabb. D. 
A középút a legjobb út. KV. Legjobb a középút. KV. In medio tutissimus 
ibis. Ov. met. 2. 137. — Boldogok, kik a középúton járnak. B. Médium 
tenuere beati. Flór. — Kő. A ki ártatlan, vessen a rosszra követ. D. Qui 
sine peccato est vestrum projiciat in eam primus lapidem. Bbl. — A ki 
követ vet égre, leesik fejére. B. Égre követ ne vess, mert fejedre fordul. 
KV. Qui in altum mittit lapidem, super caput ejus cadet. Bbl. Eccl. 27. 
28. — A mely követ gyakran más helyre hengergetnek, meg nem moho-
sodik az. KV. Non lapis arctatur musco, qui ssepe rotatur. Flór. Non fit 
hirsutus lapis per lóca multa volutus. Flór. — Bolond ütközik kétszer 
egy kőbe. E. Bolond ki egy kőbe kétszer ütközik meg. D. Okos nem üt
közik kétszer egy kőbe. Ny. 19. Bis ad eundem lapidem offendere. Cic. 
ad fam. 10. 20. 2. Asinus ad lapidem non bis offendit eundem. — Eb is a 
követ harapdálja, mikor az embert meg nem marhatja.B. Canis lapidem 
mordens. Plin. H. nat. 29. 32. Canis percussa lapide appetit lapidem. 
Pacuv. frag. 13. Canis saaviens in lapidem. Ut canis saevit in lapidem. 
Flór. — Idővel az esőcsepp is lyukat váj a kőbe. D. Kicsiny a csepp, de 
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ha mindig hull, a kőben is lyukat váj.B. Sok csepp követ váj. E. Sok csepp 
likat ver a kövön. P. Grutta cavat lapidem. Flór. Grutta cavat lapidem 
non vi, sed saepe cadendo. Flór. Assidua stilla saxum excavat. Flór. — 
A ki téged kővel dob, dobd vissza kenyérrel. Bbl. Qui te lapide, tu eum 
pane. Bbl. — Kő kövön nem marad. M. Lapis super lapidem non mane-
bit. Bbl. — Kőre követ tett. E. Lapis super lapidem sédet. Flór. •— Min
den követ; megmozdít. E. Omnem lapidem movet. Flór. — Kőfalaknak 
papol. D. Parieti loquitur. Flór. — Krokodilus könny. E. Krokodilus 
könnyeket hullat. S. Crocodyli lacrima. Flór. Kulcsár. Szakácscsal, kul
csárral nem jó haragot tartani. K. Nemo indemnis évadit laeso coquo. 
Flór. — Kullog. Farkast emlegetnek, a kert alatt kullog. Sz. Lupus in 
fabula. Phaedr. — Kunyhó. Alacsony kunyhóból is támad nagy ember. 
E. E tenui casa saepe vir magnus exifc. Flór. Potest ex casa vir magnus 
exire. Sen. ep. 66. 3. — Jobb magad kunyhója más palotájánál. 
E. Tulajdon kunyhó jobb a más palotájánál. D. Domus propria, 
domus optima. Flór. Est foculus proprius multo pretiosior auro. 
Flór. Propria domus omnium optima. Flór. Est dictum verum: propria 
domus valetaurum. Flór. — Kupa. Nem isszák a mérget fakupából, hanem 
aranypohárból. D. Venenum in auro bibitur. Sen. — Kurta. Kurta az 
élet, de a nyomorúság hosszúvá teheti. D. Brevis ipsa vita est, sed malis 
fit longior. Publ. Syr. Vita ipsa brevis est. Sall. Catil. 1.3. — Kutya. 
A hamarkodó kutya vak kölyköket fiadzik. D. L. kölyök. — A konczot 
a kutya fiának se adja. E. L. Koncz. A kutya nem ette meg a telet. Ny. 
24. Lupi nullum terminum (hiemem) comedunt. Flór. — Azért verik a 
kutyát, hogy a kutyó is tanuljon. D. Percutitur catulus, ut sentiat leo. 
Flór. — Félénk kutya többet ugat, mint mar. D. Canes timidi vehemen-
tius latrant, quam mordent. Curt. 7. 4. 13. — Ha a kutya egyszer meg
kóstolta a marhabelet, a húst sem hagyja abba. D. L : kóstol. — Heves 
kutya vak kölykeit hányja. E. L. kölyök. — Holdat ugatja a kutya. S. 
Canis allatrat lunam, non laedit. Flór. — Jobb az élő kutya a holt orosz
lánnál. D. Melior est canis vivus leone mortuo. Bbl. Eccl. 9. 7. — Késő 
a vén kutyát szelídíteni. S. Non facile vetulus canis est in fune docen-
dus. Flór. — Kutya nem eszi meg a maga fiát. Ny. 4. Canis caninam non 
est (edit) pellem. Mart. Canis caninam non est. Varró 1. 1. 7. 31. — Míg 
a kutya szarik, elfut addig a nyúl. K. Dum fugans canis mingit, fugiens 
lepus invadit. Flór. — Nem jó sódar-Őr a kutya. D. Canis canistri malus 
est custos. Flór. — Messze Buda sánta ebnek. D. Sokára ér a sánta kutya 
Budára. B. Procul Buda clando (cani). Flór. — Kutyát fésül. S. Ablue, 
pecte canem, velut ante videbis inanem. Flór. — Visszatér a kutya az 
okádására. Bbl. Canis revertitur ad vomitum. Bbl. — Kutya a jászolban. 
M. Canis in praesepi. (Invidus). Lucián. — Őrizkedj a kutyától. M. Cave 
canem. Varró. — Már a kutyák is ugatják. Pro qua canes latrant. (Nóta 
res). s. Hier. adv. Buf. 2. 10. — Hadd morogjon a kutya, csak meg ne 
harapjon. E. Hadd ugasson a kutya, csak meg ne harapjon. Ny. 8. Quid 
canis oblatrat, tolero, dum nil mihi patrat. Flór. — Elszaladt a kutya a 
lánccal. S. Cum cane simul et lórum (periit). Flór. — Harapós kutya 
nem ugat. Ny. 2. Mordax canis mutus est. Plaut. — Kut. Igen kerüli, 
mint farkas a kutat KV. Lupus puteum vitat. Flór. Lupus circa puteum 
saltat. Flór. — Küld. Ki bölcset küld, kevés szóval küldi. E. Okost, ha 
küldenek, kevés szóval küldik. E. Okost ha küldenek, keveset szólanak 
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neki. D. Okost küldj, keveset szólj. D. Mitfce sapienteni et nihil ei dixe-
ris. Flór. 

Lakik. A nyúl ott szeret lakni, a hol felnevelkedik. KV. Lepus solo 
natali gaudet. Flór. — Ha farkassal laksz, vele együtt ordíts. KV. Con-
sonus esto lupis, cuni quibus esse cupis. Flór. Si comes esse lupi vis, 
voce tibi simuleris. Flór. Ulula cum lupis,rcum quibus, esse cupis. Flór.— 
Honn lakjék az, ki kedvére akar élni. MA. Nusquam commodius, nus
quam liberius vivitur, quam domi. Flór. — Ki sántával lakik, sántulni 
tanul. MA. Ki sántával lakik, sántikálni tanul. KV. Juxta claudum habi-
tans claudicare discit. Flór. Claudi vicinus claudicat ipse brevi. Flór. 
Si juxta claudum habites, subclaudicare disces. Flór. — Lant. Szamár 
arany lant mellett is szamár nótát ordít. E. Asinus ad lyram. Phaedr. — 
Lassan jár az isten, de mégis elérkezik. D. Lassan jön az isten, de ugyan 
elérkezik azért. KV. Dii lenti sed certi vindices. Flór. Lenti sed certi 
vindices dii. Hor. Lenta ira deoram est. Juv. 13. 100. Lento enim gradu 
ad vindictam sui divina procedit ira. Val. Max. 1. 1. Sünt dii immortales 
lenti quidem sed certi vindices generis humani. Sen. rhet. controv. 10. 
praef. 6. — Lassan járj, tovább érsz. D. Festina lente. Sveton Octav. 25. 
Lassan járj, tovább érsz, lassan siess, tovább jutsz. KV. Lassan siess. 
Ny. 4. — Lator. Könnyű a latornak a latrot megismerni. B. Fur furem 
cognoscit. Flór. Fur furem cognoscit, lupus lupum. Aristot. Furem fur 
agnoscit et lupus lupum. Flór. — Láb. A földet a gazda lábnyoma hiz
lalja. Ny. 2. Oculi et vestigia domini res agro saluberrima. Colum r. r. 
4. 18. 1. Stercus optimum domini vestigia. Flór. Vestigia domini opti
mum stercus. Flór. — A ki egyszer szerencsétlen, az az egyenesen is 
eltörheti lábát. D. A ki szerencsétlen, az egyenesen is eltöre lábát. E. In 
piano frangit, cui sors est invida, plantam. Flór. — A kinek a fejében 
nincs, annak a lábában kell lenni. Ny. 5. Fejek vétenek, lábak adják meg 
az árát. D. (A ki valamit elfelejt, annak kétszer kell járnia.) Oblivionis 
poanam pedes luunt. Flór. — A ló négy lábon jár, mégis megbotlik. 
Ny. 14. Lónak négy a lába, mégis botlik. D. Négy lábú is botlik. DJ. 
Négy lába a lónak, mégis megbotlik. Sz. Errat interdum quadrupes. 
Flór. Cum titubat quadrupes, labitur ergo bipes. Flór. Quadrupes in piano 
quandoque cadit pede sano. Flór. — Fáradt ökör eró'sebben rakogatja 
lábát. D. Bos lassus fortius figit pedem. S. Hier. ep. 102. 2. — Lábaszá
rába szállott a bátorsága. B. Lábaszárába szállott (száradt) az esze. E. 
Animus decidit in pedes. Flór. — Kivonta lábát a sárból. D. Extra lutum 
pedem habét. Horn. — Kézzel lábbal. M. Manibus pedibusque. Ter. 
Andr. 161. — Nagyobb a csizma, mint a láb. D. Ne supra pedem cal-
ceus. Flór. — Se feje se lába. M. Nec pes, nec caput. Nec caput, nec pe
des. Cic. ad fam. 7. 31. Neque pedes neque caput apparet. Plaut. Capt. 
614. — Szárnyat kötött lábára. D. Pennatis pedibus. Flór. — Nincs hova 
lábát tegye. M. Pedem ubi ponat non habét. Cic. de fin. 4. 25. 69. — 
Arra megy, a merre lába viszi. M. Quo pedes ferunt. Flór. — Jobb lábbal 
megbotlani, mint nyelvvel. D. Jobb lábbal megesni, mint nyelvvel bot
lani. KV. Satius est pedibus labi, quam lingua. Flór. — Lágy. Addig ke-
ressz lágy párnát, hogy aszú padon is elhálnál. KV. Ne quaere mollia, ne 
tibi contingant dura. Flór. — Lánc. Elszaladt a kutya a lánccal. S. L : 
kutya. — Láng. Közel van a füstje a lánghoz. D. L : közel. — Szalma
láng. E. Fiammá de stipula. Ov. trist. 5. 8. 20. — Lát. A fák miatt az 
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erdó't sem látja. D. Nem látja fától az erdőt. E. Frondem in silvis non 
cernit. Flór. Nec frondem in silvis cernit. Ov. trist. 5.4. 9. — Délben sem 
lát. KV. Die medio non cernit solem. Flór. In média luce caecutire. 
Flór. — Jobb egy látó bizonyságnak hinni, mint száz hallónak. B. Pluris 
est oculatus testis unus, quam auriti decem. Plaut. Truc. 4Ö0. — Két 
szem többet lát egynél. B. Több szem többet lát. KV. Oculi plus vident, 
quam oculus. Flór. — Nem lát a szerelem. KV. Ámor est cs3cus; OV. — 
Sokat láss, keveset szólj. S. Sokat hallj, láss, keveset szólj. MA. Audi, 
vide, sile. Flór. Audi, vide, tace, si vis vivere in pace. Flór.—Látás után 
mosolygás. E. Látás után mosolygás, ezután a karolás, ezt követi a nem 
jó, nem jó után a sok óh ! (Szerelem fokozatai). D. Visus, colloquium, 
risus, post oscula tactus, post tactum, factum, post factum poenitet ac-
tum. Flór. — Leány. Elég szép a leány, ha jó. D. Sat pulchram duxit, 
cui bona contigit uxor. Flór. — Milyen az anya, olyan a leánya. D. 
Qualis erat mater, filia talis érit. Owen. Monost 103. 1. — Ledől. Ledőlt 
fának fejét a gyermek is ráncigálja. D. Arbore dejecta quivis colligit 
ligna. Flór. — Leesik. A levelek után végtére a fa is leesik. D. Arbores 
post fólia cadent. Plaut. Men. 375. Post fólia cadunt arbores. Plaut. — 
Mintha égből esett volna. E. Quasi de coelo delapsus. Flór. — Nem egy 
vágással esik le a tölgyfa. KV. Multis ictibus dejicitur quercus. Flór. — 
Lefekszik. Ki korán akar felkelni, tyúkokkal fekszik le. M. In matutinis 
vigilem qui se cupit esse, is cum gallinis habét ire cubare necesse. 
Flór. — Lehajt. Nincs hol fejét lehajtani. E. Non habét ubi caput suum 
jeclinet. Bbl. — Lehet. Nem amint akarnánk, hanem amint lehet. KV. 
Ut possumus, quando ut volumus non licet. Flór. Qui non facit quod 
vult, facit quod potest. Flór. Quoniam non potest id fieri quod vis, id 
velis quid possit. Ter. Andr. 305. — Lehetetlen. Lehetetlenre senki sem 
köteles. KV. Ad impossibilia nemo tenetur. Flór. Ad impossibilia nemo 
obligatur. Flór. — Lehúz. Bőrét is lehúzná. E. Detrahere cutem. Flór. — 
Lejtő. Minél magasabb a hágó, annál félelmesebb a lejtő. D. Quantoaltior 
est ascensus, tanto durior descensus. S. Hier. reg. monach. 15. Quanto 
altius ascendit homo, tanto altius cadit. Flór. Qui scandunt in altum 
lapsu graviore ruunt. Flór. — Lel. Vak tyúk is lel gyöngyöt. E. Invenit 
interdum cseca gallina granum. Flór. — Lelkiismeret. A lelkiismeret 
ezer tanú. B. A jó lelkiismeret ezer tanú. D. Conscientia mille testes. 
Quint. 5. 11. 41. — Jó lelkiismeret nem szokott szomorkodni. D. Tuta 
conscientia juge convivium. Flór. Conscientia bene actee vitae jucundis • 
sima est. Cic. de senect. 3. 9. — Nagy hóhér a rossz lelkiismeret. E. O 
tacitum tormentum animi conscientia ! Publ. Syr. — Lepel. Csak addig 
nyújtózzál, míg a lepel ér. MA. Pes sic tendatur ne lodex praatereatur. 
Flór. Pes sic tendatur, ne lodex transgediatur. Flór. Intra mensuram lo-
dicis tu porrige suram. Flór. — L evág. A fát sem lehet egy csapással 
levágni. Sz. Multis ictibus dejicitur quercus. Flór. Arbor per primum 
nequaquam corruit ictum. Flór. Non uno ictu arbor cadit. Flór. — Ha 
élő fával így bánnak, hogy tesznek levágottal ? D. Si hoc in viridi, quid 
tunc in arido ? Bbl. — Levél. A levelek után végtére a fa is leesik. D. 
L : leesik. — Légy. Légyből is elefántot csinál. SzD. E musca elephantum 
facit. Aelían. Natúr. anim. 4. 31. — Pókhálón felakad a légy, de azon a 
darázs keresztülveri magát. B. Irretit muscas, transmittit aranea vespas. 
Flór. — Sas legyet nem fogdos. D. Aquila non captat muscas. Apostolios 
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Cent. 1. — Szemtelen mint a légy. KV. Musca est. Flór. — Lélek. Addig 
remél az ember, mig benne a lélek. E. Dum spiro, spero. Flór. — Egész
séges testben egészséges a lélek. M. Mens sana in corpore sano. Juv. — 
Lélek a mi elevenít. E. Spiritus vivificat. Bbl. — Lelkével is adós. E. 
Aninam debet. — Pap a paptól nem ve«z lélekpénzt. D. Clericus clericum 
non decimat. Flór. — Lop. A ki örömest hazudik, örömest is lop az. 
KV. Qui mendax et furax. Flór. Mendax etiam fur est. Flór. — Akár 
lopjon, akár a zsákot tartsa, egy tolvajság. D. Uterque fures sünt : et qui 
recipit et qui furatur. Utrique fures sünt : et qui accipit et qui furatur. 
Flór. — Bajos ott lopni, hol a gazda is zsivány. B. Bajos ott lopni, hol 
a gazda maga is tolvaj. S. Nehéz ott lopni, a hol a gazda maga is tolvaj. 
KV. Hospes ubi fur est, durum est subducere quidquam. Flór. Fur male 
furatur cum fur domui dominatur. Flór. Est grave furari fűre cavente 
lari. Flór. — Ló. A hol ló nincs, ott a ctacsi is jó. Ny. 8. A hol ló nincs, 
ott a szamárnak is van keleté. KV. A hol ló nincs, szamár is elkel. E. Si 
equum non habes, asinum ágas. Flór. — A ló négy lábon jár, mégis meg
botlik. Ny. 14. L. láb. — A serény lovat ne sarkantyúzd. D. Equo cur-
renti non opus est celcaribus. Publ. Syr. Equo currenti ne calcar addas. 
Flór. Az urnák szeme hizlalja a lovat. KV. Gazda szeme hizlalja a lovat. 
KV. Oculus domini sagihat equum. Flór. Lux (oculus) domini pulchrum 
facit ornatumque caballum. Flór. — Addig zárd be istállódat, míg el nem 
lopták a lovadat. D. Sero subtractis reparas praesepe caballis. Flór. — 
Ajándék lónak fogát ne nézd. D. L. ajándék. — Lóról szamárra. D. Ab 
equis ad asinos. Flór. — Lúd. Hattyú a ludak közt. E. Anser inter olo-
res (Cygnus). Flór. Anser strepit inter olores. Verg. ecl. 9. 36. — Lyuk. 
szegény egér az, melynek csak egy lyuka vagyon. KV. L. egér. — Ártal
mas a háznál: haragos asszony, sürü füst, lyukas tál. K. Domina irata, 
fumus et ráta, patella perforata damnum sünt in casa. Flór. Sünt tria 
damna domus: imber, mala femina, fumus. Flór. 

MARGALITS E D E . 

HYEI/VTUD. KOZLEMKNYEK. XXTX. 


