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

Szakács. Nem mind szakács, a ki nagy kést hordoz. KV. Non 
coquus semper, cui longus culter adhseret. Flór. — Legjobb szakács az 
éhség. KV. Fames est optimus coquus. Flór. — Szakácscsal nem jo ha
ragot tartani. Sz. Nemo indemnis évadit laeso coquo. Flór. — Szamár. 
A szamár csak szamár, ha Bécsbe viszik is. E. Parjsios si quis stolidum 
transmittet asellum: non ibi fit equus, qui fűit hic asinus. Flór. — 
Elszenvedi szamár a verést, csak enni adjanak neki. KV. Elszenvedi 
szamár a verést, csak jóllakhassak. D. Asinus esuriens fustem negligit. 
Flór. — Lóról szamárra. D. L . : ló. — Oroszlánbőrbe bujt szamár. D. 
Asinus in pelle leonis. Avian. 5. — Szamarat nyir. M. Asinum tondes. 
Flór. — Szamárfejet nem szoktak megszappanyozni. B. Asini caput ne 
laves nitro. Flór. — Szarv. Szarvánál fogja az ökröt. M. Bovem cornu 
trahit. S. Aug, — Széna van a szarván. D. Öklelős bikának széna van a 
szarván. D. Fenum habét in cornu, longe füge. S. Hieron. Serm. 1.4. 34.—• 
Szarvat visel. E. Cornua addere. Ov. — Száj. Záratlan kapu a gyermek 
szája. BSz. Ex ore parvulorum veritas. Flór. — Táltól a szájig is elcsor
gathatni az ételt. E. Inter calicem et os multa cadunt. Gell. 13. 17. 5. — 
Szegény. Boldogok a szegények. Bbl. Beati pauperes. Bbl. Máté 5. 3. — 
Szegénynek senki nem barátja. KV. A szegényt mindenki kerüli. KV. 
Senki sem barátja a szegénynek. B. Divitise addunt amicos, a paupere 
autem et hi, quos habuit separantur. Bbl. Prov. 19. 4. — A kevély sze
gényt a manó is csudálva nézi. D. A szegényt, ha kevély, az ördög.is 
neveti. D. Az ördög is neveti a szegény kevélyt. KV. Odivi pauperem 
superbum. Bbl. Eccl. 25. 3. 4. — Nincs kevélyebb, mint a szegényből 
lett gazdag. KV. L . : gazdag. — Jaj az olyan szegénynek, ki gazdag 
asszonyt vesz el. KV. Pauper et dives inimicum matrimonium. Calpurn. 
Flacc. deci. 29. — Szegény mindenütt láb alatt van. B. Pauper ubique 
jacet. Ov. fást. 1. 217.—Nehéz a szegény legénynek becsületet kapni. KV. 
Nehéz a szegénynek tisztre hágni. B. Quam raro egregios pauper sorti-
tur honores. Paling. 2. 304. — Szegénység. Ki többet költ mint jöve
delme, hamar szegénységre jut. E. Qui plus expendit, quam rerum 
summa rependit, is non miretur, si paupertate gravetur. Flór. — Min
dent kigondol a szegénység. KU. Paupertas ingeniosa. Flór. Paupertas 
docet artes. Flór. Paupertas omnes artes perdocet. Plaut. Stich. — Nagy 
arczpirulás a szegénység. B. Szegénység gyaláz. KV. Paupertas infelix 
ridiculos homines facit. Juven. 3. 152. — Sok bűn oka a szegénység. Sé 
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Sokra visz a szegénység. E. Paupertas magna meretrix. Flór. Paupertas 
impulit audax. Flór. — Szekér. Nem megy a szekér, ha nem kenik. B. 
Quod si non ungitur axis, tardius incoeptum continuatur iter. Flór. — 
Ha szekered nincsen, talpad készen legyen. KV. Si rota defuerit, tu pede 
carpe iter. Ov. ars. am. 2. 230. — Szem. Hiszek a szememnek. E. Credo 
quod videó. Flór. — Ki mit szeret, arra néz. M. Ki valakit szeret, arra 
sok szemet vet. KV. Est oculo gratum speculare semper amatum. Flór. 
Illic est oculus, qua res est, quam adamamus. Flór. — Mit a szem nem 
lát, azt a sziv hamar felejti. KV. Procul ex oculi?, procul ex mente. 
Flór. Qui procul est oculis, procul est a lumine cordis. Flór. Quisquis 
abest oculis, fructu privatur amoris. Flór. Szereti mint a szeme fényét. M. 
Amat tamquam oculos. Terent. Mii. glor. 894. — Szem a lélek tükre. E. 
Animus habitat in oculis. Flór. — Behunyt szemmel. M. Clausis oculis. 
Flór. — Sas szemű. D. Milvini oculi. Apui. Metam. 6. 27. — Bal szem
mel nézi. E. Oculo obliquo aspicere. Ov. — Kinyilt a szeme. M. Kinyi
tották a szemét. M. Oculos tibi aperio. Fronto. — Szemes bizonyság. D. 
Testis oculatus. Flór. — Szent. Legyen meg az isten szent akarata. S. 
Fiat voluntes Domini. Bbl. — Nem mind szent, a ki a templomba jár. E. 
Nem mind szentek, kik templomba mentek. KV. Non omnes sancti, qui 
calcant limina templi. Flór. — Sok furcsa szentje van az úristennek. M. 
Mirabilis deus in sanctis suis. Bbl. Jöjj el Szentlélek úristen. M. Veni 
sancte Spiritus. Flór. — Szerelem. A szerelem vak. B. Ámor cascus. 
Flór. — Szerelem és uraság nem szenvednek társat. KV. Ámor et pote-
stas impatiens est consortis. Flór. Ámor non patitur socios. Flór. — Sze
relmet, hurutot nehéz eltitkolni. Sz. Ámor tussisque non celatur. Flór. — 
Nem igen jut annak a szerelem eszébe, kinek sok a dolga. KV. Cedit 
amor rebus, res age tutus eris. Ov. rem. amor. Si non intendes animum 
studiis et rebus honestis, invidia vei amore vigil torquebere. Hor. ep. 
1. 2. 35. — Csúnya a vén szerelmes. S. Turpe senilis amor. Ov. — Sze
rencse. Bátor szivekkel társalkodik a szerencse. KV. Fortuna audaces 
juvat. Verg. Audentes fortuna juvat. Verg. Fortes fortuna adjuvat. Terent. 
Phorm. 203. Fortes fortuna juvat. Cic. Fortibus est fortuna viris data. 
Macrob. 6. 1. 62. — A kit igen gyöngóltet a szerencse, végre elbolon-
dítja. B. Fortuna quem nimium fovet, stultum facit. Publ. Syr. — A med
dig iart szerencséd, addig barátaid is. Sz. Cum fortuna manet, vultum 
servatis amici, cum cecidit, turpi vertitis ora fuga. Petron. 80. Donec 
eris felix, multos numerabis amicos, tempóra si nubila fuerint, solus 
eris. Ov. — A szerencse soha sincs ravaszság nélkül. KV. Fortuna semper 
gaudet illudere rebus humanis. Hor. sat. 2. 8. 61. — Bolondnak a sze
rencse. KV. Bolondnak a szerencséje is bolond. S. Minél nagyobb a bo
lond, annál szerencsésebb. KV. Fortuna nimium quem fovet stultum 
facit. Publ. Syr. Fortuna favet ignavos. Flór. Fortuna malis amica. 
Phaedr. — Egy marék szerencse többet ér egy zsák észnél. M. Jobb egy 
marék szerencse mint egy köböl ész. B. Jobb egy marék szerencse, mint 
egy puttony ész. D. Ghitta fortuna1 praa dolio sapientiae. Flór. — Hová a 
szerencse esik, oda fordul az emberek jóakarata is. KV. Fortuna quo se, 
eodem et inclinat favor. Publ. Syr. Quo se fortuna eodem etiam favor 
hominum inclinat. Justin. Hist. Phil. 5. 1. 11. — Jól megragadd a sze
rencsét, igen csúszó. D. Lubrici sünt fortuna? gressus. Flór. — Kinek-
Jkinek pillant néha a szerencse. B. Semel in omni vita cuique arridet 
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fortuna. Flór. — Koldus embernek koldus a szerencséje is. Ny. 5. Sze
génynek a szerencséje is szegény. Mikes. Szegénynek még a szerencséje 
is szegény. KV. Tenuis fortunas hominibus dii semper largiuntur tenua. 
Flór. — Könnyebb megtalálni, mintsem megtartani a szerencsét. B. 
Fortunám citius reperias, quam retineas. Flór. — Minél nagyobb a sze
rencse, annál kevesebbet higyj neki. B. Maximae cuique fortunas mini
mum credendum. Flór. —Szerencsével ba van frigyed, sok az irigyed. KV. 
Fortunaa comes invidia. Flór. Invidia gloriae fortunasque comes. Flór. 
Assidua eminentis fortunae comes est invidia. Val. Pat. 1. 9. 6. — A sze
rencse változó. KV. Fortuna amica varietati, constantiam respuit. Cic. 
de nat. deor. 2. 16. 43. — A szerencse vak. M. Fortuna casca. F ló r .— 
Szerencse fia. M. Filius fortunas. Hor. sat. 2. 6. 49. — A szerencsével 
csinján kell bánni. M. Fortunám reverenter habé. Auson epigr. 8. 9. — 
Hamis a szerencse, hamar visszakéri, a mit adott. M. Levis est fortuna, 
cito reposcit, quod dedit. Publ. Syr.—ElsŐ szerencse. M. Fortuna prima 
nunquam fűit bona. Flór. — Szerencse kereke. M. Bota fortunae. Amm. 
Marc. 26. 8. 13. — Szerencsés. Kurta az idő a szerencsés embernek, de a 
szerencsétlennek hosszú. D. Brevis ipsa vita est, sed malis fit longior. 
Publ. Syr. — Szerencsés ki más példáján tanul- D. Félix quem faciunt 
aliena pericula cautum. Flór. — Szerencsétlenség. A ki mellett gyakran 
elmén a szerencsétlenség, egyszer beleütközik. D. Casus, quem saspe 
transit, aliquando invenit. Publ. Syr. — Nem jár a szerencsétlenség ma
gányosan. KV. Cui advenit unum malum, non advenit solum. Flór. — 
Nem jár társ nélkül a szerencsétlenség. D. — Szeret. Ki a vesszó't kimóli, 
fiát nem szereti. KV. Páter quem amat, castigat. Bbl. Non amat hic 
filium, qui raro corripit illum. Flór. — Szeresd felebarátodat mint ten
magadat. Bbl. Ama proximum tuum. ut temetipsum. Bbl.—A ki szeret, 
az mindig fél. Ny. 2. Res est solliciti plena timoris amor. Ov. Her. 1. 12. — 
A kit minden szeret, nehéz megőrizni. D. Custoditur periculo, quod 
piacet multis. Flór. A mit mindenki szeret, nehéz azt megőrizni. KV. — 
Szeretet. Az erőszakos szeretet nem állandó. KV. Non gaudebis amore 
coacto. Flór. — Igaz szeretet nem érzi a munkát. KP. Amor sine onere 
portat. Flór. — Kétféle szeretet nehezen fér össze. B. Amor non patitur 
corrivalem. Amor non patitur socium. Flór. Négyet nem lehet eltit
kolni : tüzet, szeretetet, köhögést, szegénységet. Ny. 20. Amor tussisque 
non celatur. Flór. — Jobb a szeretőknek sebe, mint a gyűlölőknek 
csókja. KV. Meliora sünt vulnera diligentis, quam fraudula oscula odien-
tis. Bbl. Prov. 276. —Szerzek. Ebül gyűlt szerzéknek, ebül kell elveszni. E. 
Male párta male dilabuntur. Naev. trag. v. 54. — Szégyen. Nem szégyen 
nem tudni, de tanulást futni. KV. Non pudor est nil scire, pudor nil 
discere velle. Flór. — Szék. Két szék között a földre esett. S. Két szék 
között a pad alá. E. Két szék között földön maradt. P. Ki sokfelé kap, 
két szék között a földön marad. KV. Inter scamna duo labitor anus humo. 
Flór. Duabus sellis sedere. Sen. controv. 3. 18. — Szél. Gyors mint a 
szél. MA. Ventis citius. Flór. — Ki szelet vet, vihart arat. S. Qui ventum 
seminat, turbinem metet. Bbl. Ventum seminabunt et turbinem metent. 
Bbl. — Nem él az ember széllel. E. De vento vivere. Flór. — Szélnek 
ereszti. S. Tradere ventis. Hor. carm. 1. 26. 2. — Széllel veszekszik. D. 
Cnm ventis litigare. Petron. 83. — Jó szél fújja vitorláját. D. Secundis 
ventis navigat. Flór. — Szélnek beszél. E. Ventis verba profundere. 
Lucret 4. 980. — Széna. Széna van a szarván. (DöfŐs). D. Fenum habét 



9 4 MARGALITS EDE. 

in cornu. Hor. Fenum habét in cornu, longe füge. Hor. Serm. 1. 4. 34.— 
Szép. A majom, ha a legszebb is, mégis rut. D. Simiarum pulcherrima 
deformis est. Flór. — Elég szép a leány, ha jó. D. Sat pulchra, si sat 
bona. Flór. — Szép, de mihaszna, ha rossz. D. Pulcher, malus. Flór. 
Szép és jó, nem kis csoda. (Ritkaság.) E. — Szij. Nehéz az ebet hájas 
szíjról elszoktatni. KV. Canis a corio nunquam absterrebitur uncto. 
Flór. — Könnyű más bó'rébó'l szijat hasítani. L . : bó'r. — Sziv. Hol a 
kincsed, ott a szived. KV. Ubi enim est thesaurus tuus, ibi et cor tuum 
est. Bbl. — Isten a szivet tekinti. MK. Deus cor respicit. Bbl. — Kinek 
szive telve, megnyílik a nyelve. E. Ex ebundantia cordis os loquitur. 
Bbl. — Mit a szem nem lát, azt a sziv hamar felejti. KV. Qui procul est 
oculis, procul est a lumine cordis. Flór. — Szokás. A szokás második 
természet. D. Szokás természetté válik. MA. Természetté válik a szo
kás. KV. Consuetudine quasi altéra natura efficitur. Cic. de fin. 5. 25. 74. 
Consuetudo efficitur quasi altéra natura. Flór. Consuetudo est altéra 
natura. Cic. Consuetudo in alteram naturam vertitur. Flór. — Ha a régi 
szokást vasvillával kergeted is ki udvarodból, mégis visszatér. D. Natu
ram expellas furca, tamen usque recurret. Hor. ep. 1. 10. 24. — Nehéz a 
megrögzött szokást elhagyni. E. Difficile est deserere consuetudinem. 
Juv. 6. 87. Dura est antiquá cum consuetudine pugna. Flór. — Régi 
szokás törvénynyé válik. KP. Consuetudo constituit jus. Flór. —Szolga. 
A hány szolgánk, annyi ellenségünk. KV. Quot servos habemus, totidem 
habemus et hostes. Publ. Syr. Inimici hominis domestici ejus. Bbl. — 
A milyen az úr, olyan a szolgája. KV. Qualis est dominus, talis est ser-
vus. Petron. 58. Qualis herus, talis servus. Flór. — Csak evéskor izzad 
mint a pap szolgája. Czuczor. Izzad mint a pap szolgája az evésben. 
Ny. 10. Sudat quando vorat, frigescit quando laborat. Flór. — Jó szolga 
sokat tudjon, halljon, de keveset szóljon. B. Szolga sokat halljon, tudjon, 
de keveset szóljon. KV. Plus oportet scire servum quam loqui. Plaut. 
Mii. gl. 756. Plus scire satius est, quam loqui servum hominem. Plaut. 
Epid. 1. 1.5. — Ki szolgáját gyengólteti, fejére neveli. Sz. D. Familiáris 
dominus fatuum nutrit servum. Flór. — Nagy úrnak szolgája is kevély. E. 
Maxima quseque domus servis est plena superbis. Juv. 5. 66. — Nyomo
rult gazda az, a kit a szolga tanít. KV. Male agitur cum dominó, quem 
villicus docet. Colum. 11., 1. 4. — Rossz szolgának legrosszabb tagja a 
nyelve. KV. Lingua mali pars pessima servi. Juv. — Tarts szolgát ma
gadnak, ha parancsolni akarsz. KV. Emendus, cui imperes. Plaut. Trin. 
1061. — Dolgozni tartják a szolgát. KV. Non est otium sei-vis. Agricol. — 
Szolgál. Két úrnak szolgál. KV. Nehéz két úrnak szolgálni. D. Senki sem 
szolgálhat két úrnak egyformán. Bbl. L . : két. — Szolgáló. A milyen az 
asszony, olyan a szolgálója. KV. A milyen a szolgáló, olyan az asszony. 
Ny. 2. Qualis hera, talis pedissequa. Flór. — Szomorú. Ne adj a szomorú
nak több ürmöt. D. Noli afflicto superaddere afflictionem. Bbl, — Szo
morúság. Belül öröm, kívül szomorúság. KV. Intus tripudium, foris 
lamentum. Flór. — Nagy szomorúság kurvás vénet látni. D. Turpe seni-
lis amor. Ov. — Néha egy szomorúság felér egy halállal. D. Praestat móri, 
quam male vivere. Flór. — Szomszéd. Bánja, hogy a szomszéd tehené
nek nagyobb a tölgye. D. Szomszéd tehenének nagyobb a tölgye. D. 
Vicini vacca distentius uber gerit. Hor. — Csak jó a jó szomszéd. KV. 
Cui bonus est vicinus, felix illuxit dies. Flór. — Egy jó szomszéd jobb 
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egy atyafinál. E. Jobb a jó szomszéd a rossz atyafinál. D. Melior est vici-
nus juxta, quam fráter procul. Bbl. Prov. 27. 10. — Egy-két hibáért 
nem kell megvetni a szomszéd leányát. E. Jobb a szomszéd leányát egy
két hibával elvenni, mint az idegent egygyel sem. B. Uxorem ducfcurus 
in vicinos respicias. Flór. — Hitvány szomszédja van. E Malum habét 
vicinum. Flór. — Ne örülj, ha szomszédod háza ég. D. Stultum est vici-
num velle ulcisci incendio. Publ. Syr. —• Irigy a szomszéd szeme. KV. 
Inimicus et invidus vicinorum oculus. Flór. — Jó szomszéd visszaadja a 
kölcsönt. S. Vicém pro vice reddo tibi boné vicine. Flór. — Kinek rossz 
a szomszédja, annak sok a gondja. B. Vicinum habere malum, magnum 
est maliim. Flór. Bossz dolog a rossz szomszéd. KV. — Szomszéd vetése 
mindig gazdagabb. S. Fertilior seges est alienis semper in agris. Ov. art. 
am. 1. 349. Majorque videtur et melior vicina seges. Juv. 14. 142. — 
Szomszéddal jó házat fedni. KV. Bonum est erigere domos cum vicinis. 
Bbl. — Szorít. Kiki legjobban tudja, hol szorít csizmája. E. Kiki legjob
ban tudja, hol szorítja bocskora. D. Nemo scit ubi calceus urat, nisi qui 
eum portat. Flór. — Szó. A szavak oktatnak, a példák vonzanak. E. 
Verba docent, exempla trahunfc. Flór. — Az egyszer kimondott szót nem 
lehet zsebbe rejteni. B. Kimondott szót nem lehet visszanyelni. D. Kiej
tett szót nem lehet többé visszahúzni. S. Kimondott szót nem lehet 
visszanyelni. E. Semel emissum volat irrevocabile verbum. Hor. ep. 1. 
18. 71. Semel emissum volat irreparabile verbum. Flór. — Jákob szava, 
Ezsau keze. E. Vox quidem vox Jacob, sed manus sünt manus Esau. 
Bbl. — Kiáltó szó a pusztában. E. Vox clamantis in deserto. Bbl. — 
Milyen a szava, olyan ő maga. KV. Qualis homo, talis oratio. Flór. — 
Sok jámbor szava, Isten szava. MA. Vox populi, vox Dei. Flór. — Szól. 
A bor szól belőle. D. Vinum verba ministrat. Flór. — Akárki mit szóljon, 
csak te jámborul élj. SzD. Si tu recta facis, ne cures verba malorum. 
Columb. Monost. 90. — Ha békével akarsz élni, sokat ne szólj. D. Tace, 
si vis vivere in pace. Flór. — Ha nem szólott volna, okos maradt volna. D. 
Si tacuisses, philosophus mansisses. Boétius.— Mást szól, mást gondol. KV. 
Aliud in ore, aliud in corde. Flór. — Nem kell ott bizonyság, hol maga 
szól az igazság. KV. Non opus est verbis, ubi rerum testimonia adsunt. 
Flór. — Szőlő. Holdvilágnál meg nem érik a szőlő. D. Lunas radiis non 
maturescit botrus. Plut. — Savanyú a szőlő. Sz. Uva acerba. Phaedr. —-
Szúnyog. Szúnyogot megszűri s a tevét lenyeli. KV. Culex in cribro depre-
hensus fűit camelo transmisso. Flór. — Szurok. A ki szurkot forgat, meg
mocskolja kezét. P. L. : kéz. — Szurkos kezű. S. Manibus viscatis est. Flór. 
Visco manus tinctas habét. Flór. — Szükség. A szükség megtanítja a 
restet dolgozni. KV. Ignaviam quoque necessitatis acuit. Curt. 5. 16. —• 
Mire szükséged nincs, egy pénz is sok érte. E. Quod non opus est, asse 
carum est. Sen. ep. 94. 28. — Nagy dolog a szükség. E. Nagy úr a szük
ség. E. Durum telum necessitas. Flór. Ingens telum necessitas. Liv. 
Necessitas dura lex. Val. Max. Necessitas urget. Flór. — Szükség tör
vényt csinál. E. Szükség törvényt bont. M. Szükség törvényt ront. E. 
Szükség törvényt szeg. KV. Necessitas frangit legem. Necessitas caret 
lege. Flór. Necessitas dat legem, non ipsa accipit. Publ. Syr. Necessitas 
non habét legem. Necessitas tollit legem. Flór. — Szükség vasat tör. D. 
Necessitas ferrum frangit. Flór. — Szükségből erényt csinál. E. Ex ne-
cessitate facere virtutem. Flór. — Ugy könyörülj máson, hogy majd 
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szükségre ne juss. KV. Ita te aborura miserescat, ne alios tui misereatur. 
Flór. — Születik. A ki született, meg is kell halnia. E. Cui nasci con-
tigit, restat móri. Flór. Nascimur hac omnes lege, ut moriamur. Paling. 
5. 653. — Madár repülésre, ember munkára született. E. Homo ad labo-
rem natus, et avis ad volatum. Flór. — Vajúdik a begy, egeret szül. E. 
Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus. Hor. ars. p. 139. 

Takaró. Addig kell nyújtózkodni, a meddig a takaró ér. B. Pes 
sic tendatur, ne lodex prastereatur (vei: transgrediatur). — Talál. A ki 
keres, az talál. Bbl. Talál az. a ki keres. E. Qui quasrit, invenit. Bbl. — 
Vak tyúk is talál néha magot. M. Invenit interdum caeca gallina granum. 
Flór. — A mit találtál, de vissza nem adtál, olyan mintha loptad volna. 
KV. Bes inventa et non restituta est quasi furto ablata. Flór. — Tanács. 
Bölcsebb a reggelre halasztott tanács. D. Consilium sub mane nascitur. 
Evigilata consilia optima. De mane consilium. Flór. — Bolondtól kér 
tanácsot. D. Cum fatuis consilium ne habeas. Bbl. Sirach. 8. 20. — Egész
séges a betegnek könnyen adhat tanácsot. KV. Facile omnes cum vale-
mus, recta consilia aegrotis damus. Ter. Andr. 309. — Harag és szerelem 
két rossz tanácsadó. KV. Cupido atque ira pessimi consultores. Flór. — 
Könnyű másnak tanácsot adni. KV. Facile est aliis consilium dare. Flór.— 
Nincs jobb az éjjeli tanácskozásnál. KV. Nocte consilium. Nocte urgenda 
consilia. Flór. — Öregek tanácsa, ifjak munkája. KV. In senibus con
silium. Senum consilia, juvenum robur. Vota senum, consilia virorum et 
facta juvennm. Flór. — Bossz tanács a tanácsadónak legrosszabb. D. 
Consilium malum, consnltori pessimum. Gell. Noct. Att. 4. 5. 6. — Segít
séggel jár a tanács. KV. Consilium, auxilium. Qui spernit consilium, 
spernit auxilium. Flór. — Tanácsot ne adj, ha nem kérnek. D. Consilium 
ne adeas invocatus. Flór. — Hamar tanács, hamar bánás. KV. Consilii 
praecipitis assecla pcenitentia. Flór. — Tanít. A ki tanít, tanul. E. Do-
cendo discimus. Sen. ep. 7. 8. — A rákot egyenes járásra tanítja. D. Nun-
quam efficies, ut cancri recte incedant. Flór. — Az tanítson másokat, a 
ki maga is tanult. KV. Doceat, qui didiéit. Flór. — Halat úszni tanít, D. 
Delphinum natare doces. Hor. — Késó' az agg ebet tánczra tanítani. D. 
Non facile vetulus canis est in fune docendus. Flór. — Nyomorult gazda 
az, a kit a szolga tanít. KV. Male agitur cum dominó, quem villicus 
docet. Colum. 11.1. 4 .— Sast tanít repülni. KV. Aquilam volare doces. — 
Jobb a példa a tanításnál. S. Exemplis discimus. Plus valent exempla, 
quam praacepta. Flór. — Tanítvány. Egyik nap a másiknak tanítványa. 
KV. Discipulus est prioris posterior dies. Publ. Syr. — Milyen a mester, 
olyan a tanítvány. D. Qualis est magister, talis est discipulus. Flór. — 
Nem feljebb való a tanítvány a mesternél. KV. Non est discipulus supra 
magistrum. Bbl. — Tanú. A jó lelkiismeret ezer tanú. B. Conscientia 
mille testes. Quint. 5. 11. 41. — Tanul. A ki sántával jár, sántulni meg
tanul. MA. Juxta claudum habitans claudicare discit. Flór. — Azért 
verik a kutyót, hogy a kutya tanuljon. D. Percutitur catulus, ut sentiat 
leo. Flór. — Boldog ki más kárán tanul. B. Legjobb az embernek máson 
tanulnia. KV. Szerencsés ki más példáján tanul. D. Feliciter sápit qui 
alieno periculo sápit. Plaut. Merc. 4. 7. 40. — Egyből többet is tanulj. D. 
Ex uno disce omnes. Flór. Jóból jót tanulni. D. A bonis bona discere. 
Flór. — Mester nélkül is megtanulják a rosszat. B. Vitia sine praeceptore 
discuntur. Flór. — Tanulni szabad az ellenségtől is. S. Fas est et ab 
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hoste doceri. Ov. — Tele has nem örömest tanul. S. Plenus venter non 
studet libenter. Flór.— Tanulás. Hosszú a tanulás, de rövid az élet. KV. 
Ars longa, vita brevis est. Hippocr. — Nem szégyen nem tudni, de tanu
lást futni. KV. Non pudor est nil scire, pudor nil discere velle. Flór. — 
Tele hasnak nem sok kedve vagyon a tanuláshoz. KV. Plenus venter, 
non studet libenter. Flór. —• Tapogat. A kinek hol fáj, ott tapogatja. MA. 
Nálunk is, kinek hol fáj, ott tapogatja, a hol viszket, ott vakarja. P. Ubi 
dolet, ibi manus adhibemus. Ubi quis dolet, ibidem manum habét. Est 
ibi nostra manus, qua nos in parte dolemus. Flór. — Tartós. Uj cserépbe 
avult szag tartós szokott lenni. SzD. Quo semel est imbuta recens, ser-
vabit odorem testa diu. Her. Quod nova testa capit, inveterata sápit. 
Flór. — Tavasz. Egy fecske tavaszt nem szerez. MA. Una hirundo non 
facit ver. Flór. — Egy virág nem hozza meg a tavaszt. KP. Egy virág 
nem tavasz. D. Unus nos non facit ver. Flór. — Tál. Táltól a szájig is 
elcsorgathatni az ételt. E. Inter calicem et os multa cadunt. Grell. 13. 
17. 5. Inter os et offam multa cadunt. Grell. 13. 18. — Támaszkodik. 
Dűlő falhoz ne támaszkodjál. D. In caducum parietem inclinare. Ael. 
Ver. 6. — Két istáphoz jó támaszkodni. KV. Ancoris duabus niti bonum 
est. Duabus ancoris fultus. Flór. Duabus incoris innititur. Pind. — Ki 
emberben bízik, nádra támaszkodik. KP. Qui confidit in homine, inniti
tur arundini. Flór. — Táncz. A táncz bolondnak való. MA. Nemo saltat 
sobrius. Cic. — Még a vén embert is tánczba viszi a bor. E. Vinum senem 
etiam vei nolentem saltare compellit. Flór. — Társ. Embert társáról. E. 
Ex socio cognoscitur vir. Flór. — Jobb magában, mint rossz társsal 
lenni. D. Malo solari, quam perverso sociari. Flór. — Távol. Jobb távol
ról szeretni egymást. KV. Major e longinquo reverentia. Flór.—Könnyű 
kérkedni, ha távol az ellenség. KV. Cui procul est hostis, bene se mu-
nire potest is. Flór. — Távolról jó hazudni. KV. Peregrinantes per vim 
mentiuntur. Flór. — Teher. Sok kéz könnyebbíti a terhet. KV. Multo-
rum manibus alleviatur onus. Flór. — Természet. A szokás természetté 
válik. MA. Altéra natura est habitus. Consuetudo est altéra natura. Flór. 
— A természet kevéssel beéri. A természet kevéssel megelégszik. KV. 
Natura paucis contenta. Cic. de fin. 2, 28, 91. — A szokás nagyobb a 
természetnél. E. Consuetudo natura potentior. Flór. — Nincs ugrás a 
természetben. E. Non est saltus in natura. Flór. — Mit a természet nem 
adott, megkínál vele a szerencse. K. Semel in omni vita/mique arridet 
fortuna. Flór. — Természet ellen nehéz rugódozni. MA. Durum est 
contra stimulum calcitrare. Bbl. Adversum stimulum calces. Terent. 
Phorm. 77. Adversum stimulum ne calcitres. Flór. Contra stimulum 
calcitrare. S. Ágost. — Tervez. Ember tervez, isten végez. B. Homo 
proponit, deus disponit. — Test. Bor és kenyér nélkül a test nem fin-
czározik. E. Sine Baccho et Cerere fríget Venus. — Egészséges testben 
egészséges a lélek. M. Ep testben ép lélek. S. (L. Lélek.) — Tesz. Mon
dani és tenni kettó'. KV. Aliud est facere, aliud est dicere. Flór. — Tet
szik. A mi soknak tetszik, nehéz megőrizni. D. Custoditur periculo, 
quod piacet multis. Flór. — Bolondnak is tetszik az ő faszablyája. D. 
Minden bolondnak a maga faszablyája tetszik. KV. Cuilibet fatuo piacet 
sua clava. Flór. — Mindenkinek tetszeni lehetetlen, akarni bolondság. E. 
Frustra laborat. qui omnibus piacere studet. Flór. — Nehéz mindenki
nek tetszeni. K. Impossibile est omnibus piacere. Flór. — Tetű. Minél 
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hitványabb a tetű, annál jobban csip. KV. Macilenti pediculi acrius 
mordent. Flór. — Teve. A szúnyogot megszűri, a tevét lenyeli. KV. 
Culex in cribro deprehensus fűit, camelo transmisso. Flór. — Tékozló. 
Minden gyűjtőnek akad tékozlója. M. Bonus condus, bonus promus. 
Condus quaerit promum. Flór. — Fösvénynek tékozló a fia. D. Quod 
parcus quaares, effundit prodigus heres. Prodigus est natus de parco 
patre creatus. Flór. —• Tél. Ne szaggasd nyárban a téli subát. D. Nyár
ban szaggatja a téli subát. KV. Aestate paenulam deterit. Aestate laenani 
deterit. Flór. — Tél után tavasz lesz. M. Ver hiemem sequitur, sequitur 
post triste serenum. Flór. — A kutya nem ette meg a telet. Nyelvőr 24. 
Egy telet nem evett még meg a farkas. D. Meg nem eszi farkas a telet. 
Sz. Lupi nullum terminum comedunt. Flór. —- Téved. Ki egyenes utón 
jár, nem téved el. S. Eecta linea est brevissima, recta via tutissima, 
Flór. — Tévedni emberi dolog. M. Errare humánum est. S. Hieronymus. 
ep. 57, 12.— Tilalmas. Tilalmas alma jobbizű. B. Vetitis potiri dulcius 
est. Paling. 2, 393. Dulce pomum, quum abest custos. Flór. — Tiltott. 
A mi szabad, redves; a mi tiltott, kedves (vagy: mézes). KV. Quod licet 
ingratum est, quod non licet, acrius úrit (vei: urget). Ov. am. 2, 19, 3. 
Quidquid licet, minus desideratur. Ov. — Tisztel. Kinek szárnya alatt 
nyugszol, azt tiszteljed. KV. Arbor honoretur, cujus nos umbra tuetur. 
Flór. — Magát tiszteli, a ki mást tisztel. M. Honor in honorantem. 
Flór. — Tisztesen. Ha nem tisztesen, legalább szinesen (vagy: eszesen). E. 
Si non caste, tamen caute. Flór. — Tisztesség. Hol a félelem, ott a tisz
tesség. S. Ubi timor, ibi pudor. Flór. — Buha tisztesség. KV. Vestis 
virum facit. Vestis virum reddit. Quint. 8, 5. Ex véste virum noscito. 
Hunc hominem honorant, quem vestimenta decorant. Flór. — Jobb a 
tisztességes háborúság, mint a szines barátság. Czuczor. Pace suspecta 
tutius bellum. Flór. — Tisztességes hazugság nem vétek. E. Verum est, 
quod pro salute fit mendacium. Publ. Syr. — Tisztség gonddal jár. KV. 
Onus est honos. Varró. Honos habét onus. Fructus honoris: onus. Flór. 
— Titkol. Szerelmet, hurutot, szegénységet nehéz eltitkolni. D. Ámor 
tussisque non celatur. Flór. — Orvos és gyóntató előtt káros a titkolás. D. 
Medico, patrono et confessario dic verum libere. Flór. — Egy tudja, 
titkos; kettő tudja, homályos; három tudja, világos. Nyelvőr. 9. Egy 
titok; kettő tanács; három, széles istenadta világ. E. Nem titok, a mit 
hárman tudnak. KV. Quod tribus est notum, non est a plebe remotum. 
Flór. — Tojás. Főt t tojásból nem sok csirke kel. E. Nem főtt tojásból 
kel ki a csirke. D. E cocto, pullus nunquam producitur ovo. Flór. — 
Két híg tojásnak közepe egy pohár bor. D. Omnibus est notum, post 
ovum sumeré potum. Flór. — Tojás tojáshoz nem hasonlóbb. E. Ovum 
ovo simillimum. Cic. acad. 2, 17. Tam similis, quam ovo ovum. Sen. 
apoc. 11. — Bossz tyúk az, mely a szomszédban tojik. D. Mala gallina, 
quas vicinis ova parit. Flór. — Tolvaj. Alkalom tesz tolvajjá. M. Occasio 
facit furem. Flór. — Bajos ott lopni, hol a gazda maga is tolvaj. S. 
Hospes ubi fur est, durum est subducere quidquam. Flór. — Hazug 
gyermekből tolvaj ember válik. S. Mendax etiam fur est. Mendax, furax. 
Flór. — Ki minek a mestere, annak a tolvaja. Nyelvőr 8. Unusquisque 
in suo opificio fur. Flór. Mindenki tolvaj a maga mesterségében. KV. -— 
Nagy tolvajok viszik tömlöczbe a kisebb lopókat. D. Parvus pendetur 
fur, magnus abire videtur. Flór. — Akár lopjon, akár a zsákot tartsa: 
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egy tolvajság D. Ultrique sünt fures: et qui furatur, et qui accipit. Flór. 
—- Tölgy. Nem egy vágással esik le a tölgyfa. KV. Multis ictibus dejici-
tur quercus. Flór. — Tölgu. Szomszéd tehenének nagyobb a tölgye. E. 
Aliena capella gerit distentius uber. Hor. sat. 1, 1, 110. — Törik. Addig 
jár a korsó a kútra, míg el nem törik. D. Ollula tam fertur ad aquam, 
quod fracta retertur. Eossz edény nehezen törik el. KV. Malum vas non 
frangitur. Flór. — Törpe. A törpe csak törpe, ha hegytetőn áll is. E. 
Magnus non est pumilio, licet in monte steterit. Sen. ep. 76, 31. — 
Törvény. A kocsis szekérrel, a biró törvénynyel álmodozik. KV. Iudici-
bus lites, aurigaa somnia currus. Claudian. — A legjobb törvény a leg
rosszabb erkölcsökből származik. D. Bonae leges ex malis moribus pro-
creantur. Macrob. sat. — Arany kereken forog a törvény. Nyelvőr 2. 
Aurum lex sequitur. Prop. 3, 12, 51. Vincuntur nummis leges. Paling. 
6, 706. — Gonosz a törvényt, jámbor a szerencsét féli. Sz. D. Legem 
nocens veretur, fortunam innocens. Publ. Syr. — Nincs a szükségnek 
szabott törvénye. E. Necessitas caret lege. Flór. — Eégi szokás tör-
vénynyé válik. K. Consuetudo facit legem. Mos legem regit. Mos pro 
lege. Usus facit legem. Flór. — Törvényben tagadás jó. M. A. Si fecisti, 
nega. Flór. — Törvényt is győz a pénz. K. Vincuntur nummis leges. 
Paling. — Szükség törvényt bont. D. Necessitas frangit legem. Flór. — 
TŐr. Tőrt csinált, maga akadt bele. D. In laqueos, quos posuere, cadant. 
Ov. art. am. 1, 646. Laqueo suo captns est. Suo ipsius laqueo capitur. 
Flór. — Tud. Azt is tudja, mit súgott Mátyás király felesége fülébe. D. 
Sciunt quod Juno fabulata est cum Jőve. Plaut. Trin. 208. — Kiki jól 
tudja, hol nyomja saruja. D. Nemo scit ubi calceus urat, nisi qui eum 
portat. Flór. — Nem jó mindent tudni. E. Non expedit omnia scire. 
Flór. — Nem tudja ember, mire virrad. E. Incertum, quid vesper vehat. 
Verg. — Senki sem tudhat mindent. D. Nemo omnia potest scire. Varró 
T. r. 2, 1,2. — Tudomány. Nincs a tudománynak rost ágyban fekvése. E. 
Non jacet in molli veneranda scientia lecto. Flór. — Tulok. Egyenetlen 
tulkok nem jók egy járomban. D. Quam male inaequales veniunt ad 
aratra juvenci. Ov. her. 9, 29. — Tükör. Nem vaknak való a tükör. KV. 
Vak nem veszi hasznát a tükörnek. E. Quid casco cum speculo ? Sto-
baeus. — Tűr. A ki nem tűr, nem uralkodik. M. Á. A ki nem tud tűrni, 
nem tud uralkodni. Sz. Qui nescit dissimulare, nescit regnare. Flór. — 
Tűz. A hol füst van, tűznek is kell lenni. D. Non est fumus absque igne. 
Flór. — A ki közelebb van a tűzhöz, jobban melegszik. Nyelvőr 16. Pro-
prior igni, citior calescit. Flór. — Égett gyermek fél a tűztől. S. Laasus 
ab igne puer timet illum postea semper. Ov. Igne semel tactus, timet 
ignem postmodo cattus. Flór. — Hazának füstje is kedvesebb, mint 
idegen országnak tüze. K. Patriaa fumus igni alieno luculentior. Horn. — 
Tüzet nem jó tűzzel oltani. MA. Ignem igni addere. Flór. — Tűz, asz-
szony és tenger miatt vesz el sok ember. KV. Ignis, maré, mulier: tria 
mala. Flór. — lyuk. Vak tyúk is talál néha buzaszemet. E. Invenit 
interdum gallina granum. Flór. 

Ugatás. Nem hajt jó paripa az eb ugatására. KV. Generosus equus 
non curat canum latratus. Flór. — Ugrik. A ki ugrik, az elbukik. M. 
Qui scandunt in altum lapsu graviore ruunt. Flór. — Új. Nem jó ó hor
dóba új bort tölteni. KV. Vinum nóvum in utres novos mittendum. Bbl. 
Nincs új a nap alatt. KV. Nihil növi sub sole. Nihil sub sole nóvum. 
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Bbl. Eccl. 1, 10. — Új barátért el ne hagyd a régit. E. Újért az ó bort 
el ne hagyd. B. Vinum nóvum, amicus novus. Bbl. Sirach. 9. 15. Ne 
derelinquas amicum antiquum: novus enim non érit similis illi. Bbl. 
Sirach. 9, 14. Non érit antiquo novus anteferendus amicus. Columb. 61. 
Új cserépbe avult szag tartós szokott lenni. Sz. D. Quod testa nova capit, 
inveterata sápit. Flór. —- Új gyermekek, új keresztek. KV. Novus fructus, 
novus luctus. Plor. — Új seprő jól seper. KV. Scopat scopa bene nova. 
Flór. — Új szita függ szögön, az ó hever földön. KV. Nóvum cribrum. 
novo paxillo pendet. Varró. — Minden óság újság volt először. D. Vetera 
quae nunc eunt, fuerunt olim nova. Flór. — Ujj. Ha ujjat adsz, karod 
kéri a telhetetlen. D. Si digitum porexeris, manum invadet. Plor. — Út. 
Legjobb a középút. E. lm medio tutissimus ibis. Flór. — Legjobb az 
egyenes út. E. Kecta via tutissima. Flór. — Járt utat járatlanért el ne 
hagyd. D. Via trita est tutissima. Flór. — Üres. Ha hordód üres, meg
vet minden rühes. M. Amici diffugiunt, cadis cum faece siccatis. Flór. — 
Üres hordó jobban kong. D. Dolia vacua acutius resonant. Flór.— Késő 
a takarékosság, mikor üres az erszény. D. Sera in fundo parsimonia. 
Publ. Syr. 

Vacsora. Későn jött vendégnek csont a vacsorája. S. Tarde venien-
tibus ossa. Flór. — Vak. A szerelem vak. S. Ámor caecus est. Amatőr 
C83cus est. Horat sat. 1, 3, 38. — Ha vak vakot vezet, mindkettő a ve
rembe esik. E. Caecus si caeco ducatum praestet,, ambo in foveam cadunt. 
Bbl. Máté 15, 14. — Vak nevet kancsalt. MA. Caecus convitia jacit in 
luscum. Flór. — Vak vezet világtalant. D. Caecus csecum ducit. Bbl. — 
Vakok közt egyszemű a király. B. Inter caecos regnat strabus. Inter cae-
cos luscus rex. Flór. — Vak mutat szemesnek utat. D. Si caecus iter 
monstrare velit. Hor, ep. 1, 17, 3 . — Vas. Addig verd a vasat, míg 
meleg. D. Dum ferrum candet, tundito. Ferrum, dum calet, tundendum 
est. Flór. — Arany fegyver néha többet győz a vasnál. D. Ferro nocen-
tius aurum. Ov. — Meddig tüzes a vas, addig kopácsold. KV. Dum cnn-
det ferrum, velocius est tundendum. Flór. — Szükség vasat tör. D. Ne-
cessitas frangit ferrum. Flór. — Tűz próbálja meg a vasat. D. Ignis 
probat ferrum durum. Bbl. Eccles. 31, 31. — Idővel a vas is megvásik. D. 
Vasat is megeszi a rozsda. D. Ferrum rubigo consumit. Flór. — Vádol. 
Az idétlen magamentés, vádolás. B. Qui se excusat, accusat. Flór. — 
Vendég. Harmadnapos vendégnek coki a neve. KV. Harmadnapi ven
dégnek ajtó megett a helye. KV. Post rres saspe dies vilescit piscis et 
hospes. Flór. — Hivatlan vendégnek ajtó megett helye. KV. Assideat 
portae, non invitatus honeste. Stabit post valvam non invitatus ad aulám. 
Flór. — Későn jött vendégnek csont a vacsorája. S. (L. Vacsora.). — 
Veszedelem. Ki keresi a veszedelmet, elvész benne. M. Qui quaerit peri-
culum, peribit in illó. Bbl. — Veszedelmes a hal harmadik vizében. E. 
Maledictus piscis in tertia aqua. Flór. — Vesztés. Első nyerés, czigány 
vesztés. Nyelvőr 2. Prima fortuna, nunquam fűit bona. Flór. — Vet. 
A ki mint vet, úgy arat. KV. Quale semen, talis est messis. Flór. — Ki 
szelet vet, vihart arat. M. Qui ventum seminat, turbinem metet. Flór. — 
Ki álnokságot vet, bút arat. Faludi. Qui seminat inquitatem, metet 
mala. Bbl. Prov. 22, 8. — Ki szűken vet, szűken arat. M. Messis érit 
rara, quam dextra sparsit avara. Flór. — Vég. Gonosz eredetnek gonosz 
a vége. Faludi. Mali principii, malus finis. Ter. — Jó vég köti a munka 
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koszorúját. E. Finis coronat opus. Flór. — Végez. Ember gondol, isten 
végez. E. Homo proponit, deus disponit. Flór. — Ki sokba kap, keveset 
végez. D. Pluribus inttntus, minor est ad singula sensus. Flór. — Vén. 
A sok szerencsétlenség idó'előtt megvénheszti az embert. KV. Mala se-
nium accelerant. Horn.-—Csúnya a vén parázna. Sz. Turpe senilis amor. 
Ov. — Vén ökör mélyebben hagdossa a sarat. D. Bos senex fortius figit 
pedem. Flór. — Vénség. Ki ifjanta gyűjt, vénségében fujt. KV. Quod in 
juventute non congregasti, in senectute non invenies. Bbl. — Vénség 
kész betegség. M. Vénség szüntelen betegség. P. Senectus ipsa est mor-
bus. Juv. 10. 219. Senectus insanabilis morbus. Sen. ep. 108, 28. —• 
Vét. A ki részeg korában vét, józan korában bűnhődik. B. Qui peccat 
ebrius, luat sobrius. Flór. — Vétek. Minden vétek talál magának ment
séget. E. Nullum crimen sine excusatione. Flór. — Nem vétek, a mi 
bemegy, hanem a mi kijő. E. Non coinquinat hominem quod intrat in 
os, sed quod ex ore exit. Bbl. — Sok a vétek, hol sok a törvény. K. Sok 
törvény, sok vétek. S. Corruptissima respublica, plurimae leges. Flór. — 
Vétkezik. A ki ritkábban vétkezik, könnyebben bocsánatot nyer. KV. 
Impune peccat, cum quis peccat rarius. Flór. — Ember szokott vét
kezni. E. Hominum est peccare. Flór. — Jámbor is napjában hétszer 
vétkezik. E. Septies cadit in die etiam justus. Bbl. — Világít. Az okos
ság sötétben is világít. D. Sapientia et in tenebris lucet. Bbl. — Virág. 
Festett virágot nem szagolnak. D. Qui pingit florem, non pingit floris 
odorem. Flór. — Egy virág nem tavasz. 1). Unus flos non facit ver. 
Flór. — Vitézkedni. Könnyű ott vitézkedni, hol nincs ellenség. B. Cui 
procul est hostis, bene se munire potest is. Flór. — Víz. Erdőre tőkét, 
tengerbe vizet hord. E. In silvas ligna, in maré aquas defert. Ov. — 
Esőt kerülte, vízbe halt. D. Concurrit quispiam ne pluvia madesceret et 
in foveam praefocatus est. Flór. Nem hal a vízbe, kinek fel kell akadni. D. 
Ki felől isten elvégezte, hogy felakaszszák, nem hal a vízbe. E . Quod 
corvis natum est, non snbmergitur aquis. Flór. — Veszteg álló víznek 
nem kell hinni. D. Tranquillas etiam naufragus horret aquas. Ov. ex 
Pont. 2, 7, 8. — Víz ellen nehéz az úszás. D. Contra torrentem niti dif-
ficile est. Flór. Quis contra torrentem ? Ov. 

Zsák. Hol malaczot Ígérnek, zsákkal forgolódjál. Sz. Saccus adap-
tetur, porcellus cum tibi detur. Flór. 
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