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Hiu és hiú 

 

A rövid u-val írt hiu szavunk elsősorban padlást, padlásteret jelent, 
olyan helyet, ahol régebben a ruhát szárították, a szellősebb részeken 
pedig kolbászt, sonkát tároltak. Ma is sok helyen a hiuba hányják fel 
a szénát. Ritkábban fészert, fedett részt jelent valamely gazdaságban, 
alatta tartották a kocsit vagy a szerszámokat. Irodalmi példaként 
Jókai Mór írásából idézünk: …a halotti tor alkalmával a vendégek 
valamelyike az égő pipával a szájában felfeküdt a hiuban a szénába; 
felgyújtotta a házat. Porrá égtünk –  meséli Sára asszony életének szo-
morú történetét a  Kiskirályok-ban. 

A hosszú ú-val ejtett hiú melléknevünkkel jellemezhetünk személyt, 
beszédet vagy cselekvést is.  

1. Hiú az, aki valamely tulajdonsága, képessége tudatában túl büszke 
magára, nemcsak sokra tartja magát, hanem elvárja másoktól is, hogy 
dicsérjék. Hiúnak nevezzük, gondoljuk azt a személyt, aki nagy 
gondot fordít a külsejére, sokat forgolódik a tükör előtt, és azt, aki 
dicsekszik, tetszeleg. 

2. A hiú jelzőt használhatjuk akkor is, ha valamely beszéd tartalmat-
lan, üres, túl patetikus. Arany János fogalmaz így Rendületlenül című 
költeményében: 
 

Sokban hívságos elme kérkedik, 
Irányt még jóra, szépre is az ád; 
Nem mondom: a hont ők nem szeretik; 
De jobban a tapsot, mint a hazát… 
Oh, értsd meg a szót és hiú dagályon 
Olcsó malaszttá szent imád ne váljon! 

Hiú lehet egy híresztelés is, ha alaptalan, légből kapott. Ilyenkor 
mondjuk, hogy hiú koholmány, vagy, ahogyan a Toldi szerelmében ol-
vashatjuk: Támada ellenben hiú mende-monda.  

A következő hiú példáinkhoz nyissuk ki Arany tanár úr bőrkötéses, 
kulccsal zárható füzetét, melyet Gyulai Páltól kapott ajándékként 
1856-ban. Ebbe a könyvecskébe kerültek 1877-től – miután 
megszabadult a hivatali munkájától – az Őszikék, melyeket nem 
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közlésre szánt, csak amolyan „privát” lírának, saját maga számára. A 
versek csak a halála után kerültek nyilvánosságra, igazi „felfede-
zésük” azonban a Nyugat költőire várt. Kosztolányi így ír róluk 1917-
ben: „Apáink más Arany Jánost olvastak, mint mi. Övék volt az 
epikus, a fiatal, a nyugodt. Miénk a lírikus, az öreg, az ideges.” Íme, 
hogyan látja saját magát az „öreg”, aki már megengedheti, hogy 
későn keljen (Az elkésett című költeményében):  

Későn keltél, öreg! hova indulsz már ma? 
Nyakadon a vénség tehetetlen járma; 
Messze utad célját soha el nem éred: 
Jobb, ha maradsz s „lement napodat dicséred.” 
 

„Tudom, sikerültén sohasem örülök, 
Szándékomnak tán már elején kidűlök: 
De hiú tett is jobb áldatlan panasznál: 
Űz gondot, unalmat, és a mozgás használ.”  

A hiú tett e sorokban a hiábavaló cselekvést jelenti, ami szükségtelen, 
vagy céltalan. A sorokból nem a Kosztolányi által jelzett idegesség, 
inkább a belenyugvás és az öregkori bölcsesség szólal meg, hisz a 
„tanács”, amit maga számára fogalmaz meg Arany, másfélszáz év 
múltán is megfogadható az őszidőbe lépők számára. 

Végezetül még egy hiú értelmezés, az erőtlent, a gyengét jelentő hiú, 
egy irodalmi példával, melyet Arany még nemzeti bárdként ír, nem 
első dekadensként (ahogyan Komlós Aladár jellemzi az Őszikék  kap-
csán): Hol van az oltári szent eskü bizalma? / Ím, az erős támasz most 
egy hiú szalma… 
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