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-
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-

-

néz/

gledati lát videti 4 Kit/Mit látnak szemeim

5 Látjátok feleim szümtükkel mik vogymuk 6

 

gledati/videti šta svojim 

néz lát

gledati videti

megakad vkinek a szeme vkin/vmin zapne/

átfut vmit a szemével  oka 7 

jár vkinek a szeme

járatja a szemét vkin/vmin zaglêdati koga/što

megpihen vkinek a szeme vkin/vmin  

mereszti a szemét 

prionuti majd kinézi a szemét  

jól kinyitja a szemét rajta tartja 

u nekog/ što mindenütt ott van vkinek a szeme – imati budno oko

ferde/gör-

be szemmel néz vkire/vmire szúrós szemmel méreget – gledati/pogledati koga/šta preko 

vmit – posmatrati ispod oka

-

a két szemével lát vmit

vkinek 

a szemével néz vmit

-

-
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forog vkinek a szeme

-

gülüzik vkinek a szeme

jár vkinek a szeme -

jojózik vkinek a szeme

forgatja a szemét -

kacsingat a szemével

kacsint, jelt ad a szemével

-

mindenütt ott van vkinek a szeme imati budno oko csupa szem 

és fül pretvoriti se u oko rajta tartja 

a szemét vkin/vmin, rajta van vkinek a szeme  

na oku  ne ispuštati/puštati koga s oka

biti oku na pogledu, biti kome na 

oku 9 szemügyre vesz vkit/vmit uzeti koga, što na 

oko rajta van a világ szeme – sve 

ne skidati/skinuti/spu-

štati oka sa koga vigyázó szemét vkire/ vmire veti

úgy vigyáz 

vkire/vmire mint a szeme fényére/világára

-

a saját fejével gondolkodik a 

biti na oku nekom



92

saját útját járja gledati más szemmel néz vmit

-

nyitott szemmel jár a világban/nyitott szemmel nézi a 

világot csukott szemmel jár a 

világban zatvorenih szembenéz/szembesül az igazsággal/ helyzettel pogledati 

-

vmi ne 

szem oko

a szem a lélek tükre

-

a fél szemére alszik mint a 

nyúl

a szemét sem hunyta be/le ne sklopiti oka, ne metnuti 

oko na oko

álom nehezedik/

ránehezedik az álom vkinek 

a szemére, rájön az álom 

vkinek a szemére

elkerüli az álom vkinek a 

szemét/nem jön álom vkinek 

a szemére

karikás vkinek a szeme

kimegy az álom vkinek a 

-

kiveri vkinek az álmot a 

majd leragad a szeme 

vkinek

-

igraju kome slova pred 

-
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elsötétül /összefolyik a világ

összefolyik vkinek a szeme pomutiti se vid, muti mu se 

felakad/fennakad vkinek a 

szeme

elhomályosodik  vkinek a 

szeme

keresztben áll vkinek a 

szeme, keresztbe fordult 

szemmel

káprázik vkinek a szeme

vkinek az egyik szeme sír, a 

másik nevet

na jedno oko plakati, na 

drugo se smejati, jedno oko 

elfutja vkinek a szemét a 

könny - suzama

elsötétedik vkinek a szeme

vkinek a szeme könnybe 

borul/lábad

vkinek a szeme könnyben 

úszik

könnyet facsar/présel

majd kisírja a szemét, vakra 

sírja a szemét
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kopog vkinek a szeme az 

majd kiugrik vkinek a szeme 

nagyobb vkinek a szeme, mint 

a gyomra/hasa/ szája

szeme

örökre be- / lehunyja a szemét

örök álomra hunyja le a szemét

örökös éjszaka borul vkinek 

a szemére

felakad vkinek a szeme

gyilkol vkinek a szeme/

gyilkolni tudna a szemével 

gyilkos szemmel méreget -

prostreliti/streljati/šibati 

majd felnyársal/ keresz-

tülszúr vkit a szemével

-

szikrákat hány/szór

szikrázik vkinek a szeme videti zvezde

villámokat szór/lövell vki-

nek a szeme -

úgy áll neki a szeme, mint a 

vasvilla

vérbe borul vkinek a szeme

vérben forog vkinek a szeme

vérben forgó szemekkel -
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majd kiégeti vkinek a szemét a szégyen

majd kiégeti vkinek a szemét a szégyen majd kisül vkinek a szeme a földre süti a szemét

kigyúl a fény vkinek a szemében zasi-

visszatér a fény vkinek a szemébe

-

Hová tette a szemét?

kerekre/tágra nyílt szemmel

kimereszti a szemét

majd kiesik/ kifordul vkinek 

a szeme

nagy szemeket mereszt/ 

nagy szemekkel néz na koga

nem hisz a saját szemének ne verovati sopstvenim 

vkinek a szeme, szája eláll/ 

tátva marad a meglepetés-

zabezeknuto gledati

-

jár vkinek a szeme 

megragad vkinek a szeme 

vmin

majd kiugrik vkinek a szeme -



96

oko

vkinek még a szeme sem 

áll jól

más szemében a szálkát is 

meglátja, a magáéban a 

gerendát sem

svom ne videti balvan 

nem csípte az ész vörösre 

vkinek a szemét

ráfér a szemére

száraz szemmel néz vmit

van vkinek szeme vmit 

megtenni

Amit a két szeme meglát 

a két keze ott nem hagyja. 

kilopja/kilopna vkinek 

ukrasti, taj bi ti iz oka 

ukrao

-

vkinek jó szeme van, van 

vkinek szeme vmihez

imati oko za što

nyugodtan nézhet vkinek a 

szemébe

mirne savesti pogledati 

Nem fogom magam szembe 

köpni

-

pljunuti

vkinek a szeme se rebben ne trepnuti okom -

olyan szeme van vkinek, mint a sasnak 

sólyomszem oko sokolovo

sass-
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zem

(sólyomszem

elveszti a szeme világát

gasi se 

kome oko na jedno oko 

 vidi

az egyik szemére vak, a másikra nem lát

hályog van vkinek a szemén ima-

káprázik vkinek a szeme varaju koga 

vkinek rossz szeme van

-

 – biti slep kraj 

-

szemrevaló junak od oka, kršan/lep je neko da ga se dva oka ne 

mogu nagledati

jó szemmel néz vkit/vkire gledati/pogledati koga dobrim okom, gledati na što dobrim 

szemében vki/ vmi

-

-

szemet vet, hizlal, legeletet, betelik, 

jólakik puniti, napasati

gutati, pozobati

hizlalja a szemét vkin v. 

vmin

legel vkinek a szeme vkin/ 

vmin, legelteti a szemét vkin 

v vmin

napasati/napojiti/nasititi/ 

megpihen vkinek a szeme 

vkin v vmin

ne skidati/skinuti/spuštati 

oka sa koga, ne otkidati/

10 Sas
11
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nem tud betelni/jóllakni 

vkinek a szeme vkivel v 

vmivel

rajta felejti a szemét vkin 

v vmin, megragad vkinek a 

szeme vkin

-

szemet vet vkire v. vmire baciti oko na nekog/nešto

zapasti za oko

megakad rajta a szeme zapeti/zapinjati kome za oko

 majd felfal a szemével vkit 

 kocsányon lóg vkinek 

a szeme/ majd kiesik vkinek a szeme

nem jó szemmel néz gledati krivim/prekim okom

rossz/sanda szemmel néz

-

gledati šta ispod oka, 

vörös posztó vkinek a 

szemében

-

ferde/görbe szemmel néz 

vkire v vmire

gledati/pogledati koga/šta 

preko oka, popreko gledati 

koga 

látni sem bír vkit/vmit, 

szúrja vkinek a szemét vmi

-

gledati

szembe/szemen köp vkit -

vkinek a szemébe hány/vet 

vmit

kivájná a szemét vkinek

úgy szeret vkit/vmit mint a 

hideglelést/ mint kecske a kést

szálka vkinek a szemében vki biti kome trn 

u oku szemet szúr vkinek vmi
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biti kome crn 

-

-

hályogot húz vkinek a 

szemére

-

kiszúrja/kitörli vkinek a 

szemét vmivel

-

csak porhintés vkinek a 

szemébe

kome lug/pepeo/pesak/

port hint vkinek a szemébe

bekeni vkinek a szemét 

beköti a szemét vkinek

ostade kome šupalj nos do hoppon marad

felnyílik/kinyílik vkinek a 

szeme 

leesik/lehull a hályog vkinek 

felnyitja vkinek a szemét

belát vmit zahvatiti što okom

skinuti kome koprenu/ mrak felnyitja vkinek a szemét 



100

behunyja a szemét/szemet huny vmi felett

-

vkinek a szeme elé kerül vki pojaviti 

vki szeme elé tárul vmi pucati/

vkinek a 

szeme elé tár vmit  gubiti/izgubiti koga/

skloniti/ukloniti 

ameddig csak a szeme ellát oku na dosegu

-

kerül tárul

tár

-

vkinek a szeme közé néz/a 

szemébe néz

pogledati koga pravo/

vkinek a szeme közé vág/ 

a szemébe vág/ a szemébe 

mond vmit

vkinek mélyen a szemébe néz pronicljivo pogledati nekog

vkinek a szeme közé nevet/ 

a szemébe nevet

szembe/szemen köp vkit pljunuti koga u oko/u lice

fut amerre a szeme lát

megy amerre a szeme lát

minden szem vki felé fordul
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imati pred 

dok bi 

okom trepnuo, 

meg se rebben vkinek a 

szeme

csukott szemmel jár a 

világban

behunyt/csukott szemmel is 

odatalál vhova

négyszemközt

iz oka u oko

puszta/szabad szemmel - gledati/videti golim okom

ameddig csak a szeme ellát oku na dosegu, 

csak úgy szemre od oka -

pun kao oko

szem

az 

utolsó szemig

hogy a hollók vájják ki a szemét -
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Kikaparom a szemedet Samo da mi 

-

ma

Süljön ki a szemem, ha

Nincs szemed? Hogy nem sül ki a szemed

zlo oko urokljivo 

oko gonosz szem, ártó szem

megver vkit szemmel 

Szem

-

szem/oko

vak tyúk is talál szemet

-

többet/többször csinál vmit, mint csöves kukoricán a 

szem

szem/oko

-

12

Holló hollónak nem vájja 

ki a szemét, Varjú varjúnak 

nem vájja ki a szemét

Vrana13 

vadi, 

zla14

Szemet szemért, fogat fogért Oko za oko, zub za zub15

A szem a lélek tükre 

a tyúkszemére lépett vkinek stati kome na kurje oko 
12131415

12

13

14

15 -

24 Oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nogu za nogu , 
, , 



103

Szem nem 

látja szív felejti

Više vide -

a két szép szeme 

kedvéért

-

kiugrik vkinek a szeme

úgy áll neki a szeme, mint 

a vasvilla 

Nagy szemeket mereszt imati velike 

láng ég/gyúl ki/lob-

ban fel vkinek a szemében

zavadio bi neko dva oka u glavi

valakinek a két szemét is 

összeveszítené -

 16

az egyik szemére vak, a másikra nem lát

oko

ski-

nuti oko baciti oko

elhomályosodik elsötétedik

káprázik

gyilkol kiugrik jár

forog áll szór lövel kopog sír nevet

16 
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kiesik, kifordul be-

telik 17 mereszt hizlal

oko -

-

baciti oko na nekog/nešto

szemet vet vkire

átfutja a szemével -

felügyel vkire/vmire

 

-

köri szómutatóval

Magyar szólások és közmondások szótára

 Metaphor

Magyar szólások és közmondások

Magyar közmondások nagyszótára.

17 -
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SZEM OKO 

szem 

oko

szem oko


