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Szólások és közmondások 

O. Nagy Gábor gyűjtéséből 

 

Hazudik, hazug, hazugság  

 

Könnyű helyen áll nála a hazugság = könnyen hazudik   

Ritkán hazudik, ha igazat mond = sokat hazudik (tréfás szólás).  

Aki hazudik, (az) lop is = aki hazugságra vetemedik, arról feltehető, 

hogy a lopástól sem riad vissza. [rég: Ki örömest hazud, örömest lop; 

Ki hazudni szokott, lopást sem szégyell] 

Ki nem hazudik, hamar hisz = aki maga mindig csak igazat mond, az 

másról, sem hiszi azt, hogy hazudik.  

A hazug csak akkor mond igazat, mikor azt mondja: hazudok = a 

hazug embernek egyetlen szavában sem bízhatunk meg. 

A hazug csakugyan hazug, ha igazmondó ruháját veszi is fel = a hazug 

ember hiába tünteti fel állításait igaznak, hiába mutatja magát 

szavahihetőnek, nem hisznek neki.  

Akkor se hisznek a hazugnak, mikor igazat mond = aki eljátszotta a 

szavahihetőségét, annak igaz állításait sem hiszik el. [rég: A hazug azt 

nyeri, hogy igazmondását sem hiszik]  

Hamarabb utolérik [könnyebb utolérni] a hazug embert, mint a sánta 

kutyát [sánta ebet] = a hazug embert hamar leleplezik.  

A hazugot a föld is, a víz is kiveti = a) a hazug embert mindenki utálja, 

megveti; b) a hazugság mindenképpen kiderül.  

Hazudj egyet, állj elébb [előbb v. elő] = könnyű helyen áll nála a 

hazugság.  

Ritkán hazudik, ha igazat mond = sokat hazudik. (tréfás mondás) 

Aki hazudik, (az) lop is [rég: Ki örömest hazud, örömest lop; Ki 

hazudni szokott, lopást sem szégyell] = aki hazugságra vetemedik, 

arról feltehető, hogy a lopástól sem riad vissza. 
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Fut előtte a hazugság = úgy ismerik, mint hazugot.  

Most jön ki a hazugság belőle [Sok hazugság van benne] = {mondják, 

ha nagyon porzik a gyerek ruhája, mikor ráütnek}. (tréfás mondás)  

Nincs hazugság nélkül? = {beugrató kérdés, amelyet azért tesznek fel, 

hogy a hazugsággal gyanúsított ember azt vágja rá feleletül: nincs. A 

beavatott, azonban így felel rá: El lehet az anélkül is, és ez jelenti azt, 

hogy ‘nem hazudtam’}. (tréfás mondás) 

Hol a hazugságot mérték, ott neki köblösével jutott ki = nagyon 

hazudós természetű.  

Hazugságból hamar kifogy az ember = aki mindig csak hazudik, 

előbb-utóbb felsül. 

Kutya hazugságnak eb a hitele = a szemenszedett hazugságot senki 

sem hiszi el.  

Megrögzött hazugság idővel igazság = amit sokat mondogatnak, amit 

széltében-hosszában terjesztenek, még ha nem igaz is, sokan 

valóságnak fogadják el.  

 

Hamis, hamisság 

 

A hamis embert előbb megfogják a hamisságban, mint sánta ebet a 

lopásban [Aki sánta, csak sántikál vagy a sánta csak sántít, de a 

hamis(a)t utoléri; A hamis lelkűt a sánta koldus is utoléri] = könnyű 

leleplezni az álnok, hamis, hazug embert.  

A hamis és csalárd egy fának ágai = az álnokság és a csalásra való 

hajlam ugyanannak a jellemhibának a következménye.  

Sok hamisság van benne(d) = {mondják a gyereknek, ha: ráütnek, és 

porzik a ruhája}.  

A hamisságot hamisságnál egyébbel senki be nem boronálhatja = a 

hazugság, a csalás csak újabb meg újabb hazugsággal, csalással 

leplezhető.  
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Hogy a hamisság talpon maradhasson, sok ravaszságra kell 

támaszkodnia = hogy az álnok, hamis ember boldoguljon, ravasznak is 

kell lennie.  

Nehéz a hamisságot úgy szépegetni, hogy csontja ki ne tessék = a 

hamisság előbb-utóbb kiderül.  

 

Irigy 
 

Az irigyek meghalnak, de az irigység soha = mindig lesznek irigy 

emberek. 

Ha az irigy szomorú, vagy őt érte baj, vagy mást szerencse = az irigy 

ember nemcsak a saját baján, hanem a más örömén, boldogulásán is 

szomorkodik.  

Irigy előtt azért is vétkes vagy, mert nem vétettél = az irigyek annak 

örülnek, ha mások hibáznak v. vétkeznek.  

Irigy veszi gáncsnak az erkölcsöt = csak irigy ember kifogásolhat ja a 

helyes magatartást, az erkölcsös viselkedést.  

Jobb (ha) száz irigy(ed van), mint egy (meg)szánó(d) [rég: Jobb egy 

irigy ember száz szánakozónál; Adjon isten sok irigyet, kevés 

szánakodót!] = inkább irigyeljenek, mint sajnáljanak bennünket.  

(Még) az irigység se talál(na) [lel] benne hibát = teljesen hibátlan, 

kifogástalan. 

Ha nem kell irigység, titkold szerencsédet = aki nem akarja, hogy 

irigyeljék, ne dicsekedjék jó sorsával.  

 

Igaz 

Igaz embernek minden út egyenes = az igazán becsületes embert a 

körülmények sem kényszeríthetik becstelenségre. 

Igaz ember nem jár a nyelve ellen = a becsületes ember nem hazudtolja 

meg tetteivel azt, amit előzőleg mondott, v. amit hirdet. 
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Ki igazán jár, nem botlik = aki a becsületérzésére hallgat, az nem követ 

el súlyos ballépéseket.  

Mondj [szólj] igazat, betörik a fejed [Az igaznak veszni kell] = sok 

ember, bántással viszonozza, ha őszintén megmondják neki a fájó 

igazságot. 

Nehéz az igaznak végére menni = gyakran nehéz az igazságot 

kideríteni.  

Nehéz igazán élni, de jó = nehéz becsületesnek lenni, de az a 

megnyugvás, amelyet csak a tiszta lelkiismeret ad meg az embernek, 

kárpótol a nehézségekért.  

Nem jó az igazat hangosan hegedülni = az igazság nyílt kimondása 

olykor bajt okoz az embernek.  

Nem mind igaz, ami hírlik = nem szabad minden mendemondát 

elhinni.  

Igazmondás nem emberszólás = nem vétek a mások hibáit feltárni, ha 

igaz az, amit mondunk. 

Nem sok mesterség [nemesség] kell az igazmondáshoz = ahhoz, hogy 

igazat szóljon valaki, pusztán csak becsület kell.  

Az igazmondónak fél lába kengyelvasban legyen = némelyik 

embernek veszélyes dolog a szemébe mondani a fájó igazságot. (tréfás 

mondás) 

Igazság a bírság = {akkor mondták, ha vki megérdemelt büntetésben 

részesült}.  

Majd ráviszi az igazság = {gyerekek mondják játék közben arról, aki 

vmit letagad}.  

Nincs helye, mint az igazságnak = {mondják tréfásan, ha vkinek v. 

vminek nem jut hely vhol}.  

Az igazságot a tyúk is kikaparja [Az igazságot nem lehet véka alá 

rejteni] = ami igaz, az előbb-utóbb kiderül, egykönnyen kitudódik.  

Első az igazság = az igazság megtagadását semmi sem menti. 
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Ha nincs igazság, vesszen [elveszett v. elveszhet] a világ = nem ér 

semmit az a világ, amelyben nem érvényesül az igazság.  

Igazság, irgalom őrzi a fejedelmeket = csak az az uralkodó érezheti 

magát biztonságban, aki igazságos és irgalmas.  

Jobb egy igazság kettőnél = két egymással ellentétes tétel közül csak az 

egyik lehet igaz.  

Káros igazságnak legjobb rejteke a hallgatás = ha igaz is vmi, de a 

közösségre kár származik belőle, legjobb elhallgatni.  

Legtovább érni az igazsággal = az jut el céljához, aki igaz úton jár. 

Megígérni nagy igazság, meg nem adni nagy cigányság = szép dolog 

az ígéret, de csak úgy ér vmit, ha meg is tartják. 

Nehéz igazságosan élni, de jó = nem könnyű a becsület útján járni, de 

megér minden nehézséget.  

 

Csal, csaló, csalárd 

 

Nem messze megy ember csalárdsággal = hamar leleplezik az olyan 

embert, aki tisztességtelen eszközökkel akar boldogulni.  

Csalással disznó sem hízik = csalással nem lehet boldogulni.  

Csalóka Péternek igaz ivadékja = csaló.  

Aki könnyen lop, könnyen felakad = a tolvajt hamar utoléri a büntetés.  

 

 

 


