
1. Aki á-t mond,  .........................................

2. Jobb adni, mint  ......................................

3. Nem mind arany, ami  ...........................

4. Amilyen az adjonisten,  .........................

5. Ki mint veti ágyát, ..................................

6. Ajándék lónak,  .......................................

7. Alkalom szüli a  .......................................

8. Nem esik messze az alma a  .................

9. Amilyen a mosdó, ..................................

10. Nézd meg az anyját, vedd el  ................

11. Ki korán kel,  ............................................

12. Ki mint ................................... , úgy arat.

13. Sok bába közt elvész a  ..........................

14. Bagoly mondja verébnek, hogy  ...........

15. Késő  ................................., ebgondolat.

16. Sok beszédnek, sok az  ..........................

17. Bolond lyukból  .......................  szél fúj.

18. Bort iszik és  ...........................  prédikál.

19. Egy bolond százat  .................................

20. Bámul, mint borjú az  ............................

21. Jó bornak nem kell  ................................

22. Kicsi a bors, de .......................................
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23.  Egyszer volt Budán  ...............................

24.  A cél szentesíti az  ..................................

25.  Csalánba nem üt a  ................................

26.  Hogy kerül a  ...................... az asztalra?

27. Minden csoda  ..................... napig tart.

28. Csöbörből  ...............................................

29. Te sem vagy jobb a Deákné  .................

30.  Éhes disznó makkal  ...............................

31.  Aki nem .............................  ne is egyék!

32. Két dudás egy csárdában  .....................

33.  Köti az ebet a  .........................................

34. Mint derült égből a  ...............................

35. Ebcsont  ...................................................

36. Úgy szép az élet, ha  ..............................

37. Ember tervez, Isten  ...............................

38. Sok jó ember, kis helyen is  ...................

39. Többet ésszel, mint  ...............................

40. Májusi eső,  .............................................
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41.  Eső után ..................................................

42. Nagy fába vágta a  .................................

43. Maga alatt vágja a  .................................

44. Rossz fát tett a  .......................................

45. Nem látja a fától az  ...............................

46. Egy fecske nem csinál  ...........................

47. Fején találja a  .........................................

48. Fejjel rohan a  .........................................

49.  Akinek nincs a fejében, 
legyen a  ..................................................

50. Jobb félni, mint  ......................................

51. Szégyen a futás, de  ...............................

52. Egyik fülén be, a  ....................................

53. Se füle, se  ...............................................

54. Nagyobb a füstje, mint  .........................

55. Gyakorlat teszi a  ....................................

56. Kis gyerek kis gond, nagy gyerek  ........

57.   ........................... gyereknek az anyja se 
érti a szavát.

58. Hosszú haj, rövid  ...................................

59.  Nem zörög a haraszt, ha  ......................

60. Ahány ház, annyi  ...................................

61.  Az én házam, az én  ...............................

62. A hazug embert előbb utolérik, 
mint a sánta  ...........................................

63. Hol van már a tavalyi  ............................

64. Egyszer hopp, másszor  .........................

65. Olcsó húsnak  ............................  a leve.

66. Mondj igazat,  .........................................

67. Az ígéret szép szó, 
ha megtartják  ........................................

68. Akinek nem inge,  ...................................

69. Az isten nem ver  ....................................

70. A jég hátán is  .........................................

71. Minden jó, ha … ......................................

72. Mindenütt jó, de legjobb  ......................

73. Minden rosszban van valami  ...............

74. Jó tett helyébe  .......................................

75. A kákán is  ...................................  keres.

76. Ha rövid a kardod, toldd meg 
egy  ...........................................................

77. A kecske is jól lakik,  ............................... 
is megmarad.
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78. Vén kecske is megnyalja a  ....................

79. Összeköti a kellemeset a  ......................

80. Aki keres, az  ...........................................

81. Jobb későn, mint ....................................

82. Nem tudja a jobb kéz, mit csinál a  ......

83. Sok kicsi  ..................................................

84. A kivétel erősíti a  ...................................

85. Kölcsön kenyér  ......................................

86. Egyik kutya, másik  .................................

87. Kutyából nem lesz  .................................

88. Kutyaharapást  .................... gyógyítják

89. Lassan járj, tovább  ................................

90. Két  ..............................  üt egy csapásra

91. Többe kerül a leves, mint a  ..................

92. Ha ló nincs, jó a  .................................  is

93. Közös lónak túros a  ...............................

94. A lónak négy lába van, mégis  ..............

95. Ha már lúd, legyen  ................................

96. Sok  ................................... disznót győz

97. Lyukat beszél a  ......................................

98. Nincs otthon a macska, 
cincognak az  ..........................................

99. Madarat tolláról, embert  ......................

100. Magad uram, ha  .....................  nincsen

101. Messze van, mint  .......... Jeruzsálemtől

102. Ki sokat markol,  .....................................

103. Ne igyunk előre a  ..................... bőrére

104. Aki mer, az  ..............................................

105. Messziről jött ember azt mond,  ..........

106. Egyet mondok,  ................... lesz belőle

107. Amilyen a mosdó, olyan a  ....................

108. Munka után édes a  ...............................

109. Nem jó az ördögöt a falra  ....................

110. Jó pap holtig  ...........................................

111. Kinek a pap, kinek a  ..............................

112. Rossz pénz,  ............................................

113. Pénz beszél, kutya  .................................

114. A rest kétszer  .........................................

115. Nincsen rózsa  ............................  nélkül
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MEGFEJTÉSEK

1. mondjon b-t is
2. kapni
3. fénylik
4. olyan a fogadjisten
5. úgy alussza álmát
6. ne nézd a fogát
7. tolvajt
8. fájától
9. olyan a törülköző
10. a lányát
11. aranyat lel
12. vet
13. gyerek
14. nagyfejű
15. bánat
16. alja
17. bolond
18. vizet
19. csinál
20. új kapura
21. cégér
22. erős
23. kutyavásár
24. eszközt
25. ménkű
26. csizma
27. három
28. vödörbe
29. vásznánál
30. álmodik
31. dolgozik
32. nem fér meg
33. karóhoz
34. villámcsapás
35. beforr
36. zajlik
37. végez
38. elfér
39. erővel
40. aranyat ér
41. köpönyeg

42. fejszéjét
43. fát
44. tűzre
45. erdőt
46. nyarat
47. szöget
48. falnak
49. lábában
50. megijedni
51. hasznos
52. másikon ki
53. farka
54. a lángja
55. mestert
56. nagy gond
57. néma
58. ész
59. nem fúj a szél
60. szokás
61. váram
62. kutyát
63. hó
64. kopp
65. híg
66. fejed
67. úgy jó
68. ne vegye magára
69. bottal
70. megél
71. vége jó
72. otthon
73. jó
74. jót várj
75. csomót
76. lépéssel
77. káposzta
78. sót
79. hasznossal

80. talál
81. soha
82. bal
83. sokra megy
84. szabályt
85. visszajár
86. eb
87. szalonna
88. szőrivel
89. érsz
90. legyet
91. hús
92. szamár
93. háta
94. megbotlik
95. kövér
96. lúd
97. hasába
98. egerek
99. barátjáról
100. szolgád
101. Makó
102. keveset fog
103. medve
104. nyer
105. amit akar
106. kettő
107. törülköző
108. pihenés
109. festeni
110. tanul
111. papné
112. nem vész el
113. ugat
114. fárad
115. tövis
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