a1 [a]
 La sera vado a cinema.
a2 [a]
	Abito a Roma.
a3 [a]

 Regala un libro a suo amico.

a4 [a]

A

 Vado a letto a mezzanotte perché

devo studiare.

a casa [a cà-sa]

 Quando sei arrivato a casa ieri sera?

a causa di [a càu-ṣa di]

-ba/-be

	Este moziba megyek.

-ban/-ben
	Rómában lakom.
-nak/-nek

 Egy könyvet ajándékoz a barátjának.

-kor

 Éjfélkor fekszem le, mert tanulnom

kell.

haza

 Mikor értél haza tegnap este?

miatt

 A causa del brutto tempo il picnic

	A rossz idő miatt elhalasztották a pik-

a rate [a rà-te]
 Comprò la gran parte dei mobili a
rate.

	A bútorok nagy részét részletre vette.

a regola d’arte [a rè-go-la d’àr-te]
 Giuseppe ha fatto un lavoro a regola
d’arte.

 József alapos munkát végzett.

venne rimandato.

abbandonare [ab-ban-do-nà-re]

 Pietro ha abbandonato la moglie.

abbastanza1 [ab-ba-stàn-za]

niket.

részletre

alapos

elhagy

 Péter elhagyta a feleségét.

meglehetősen

 È stata una domanda abbastanza dif-

 Meglehetősen nehéz kérdés volt.

abbastanza2 [ab-ba-stàn-za]
 C’è abbastanza posto per me?

 Van elég hely nekem?

ficile.

abbracciare [ab-brac-cià-re]

 Susanna augurò molto successo a

Pietro e lo abbracciò.

abitare [a-bi-tà-re]

	La mia famiglia abita a Torino.

abituarsi [a-bi-tuàr-si]

 Ti abituerai.
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elég, elegendő
megölel

 Zsuzsa sok sikert kívánt Péternek, és

megölelte.

lakik

	A családom Torinóban lakik.

megszokik

 Meg fogod szokni.
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accanto a

A

12

accanto a [ac-càn-to]
 Sedette accanto a lei durante la cena.

mellett
 Mellette ült vacsora alatt.

accendere1 [ac-cèn-de-re]
 Ha acceso l’aria condizionata.

 Bekapcsolta a légkondicionálást.

accendere2 [ac-cèn-de-re]
	Andrea accese la luce.

felkapcsol
	András felkapcsolta a villanyt.

accesso [ac-cès-so]

bekapcsol

hozzáférés

 Solo loro avevano l’accesso ai dati.

 Egyedül nekik volt hozzáférésük az

accettare [ac-cet-tà-re]

elfogad
 Éppen most fogadtam el a meghívást
a bemutatóra.

 Ho appena accettato l’invito all’inau-

gurazione.

accogliere [ac-cò-glie-re]

 Ci accolse il proprietario in persona.

acqua [àc-qua]

 Ci sono acqua fredda e calda in tutti

i bagni.

acqua minerale [àc-qua mi-ne-rà-le]

 Vorrei un bicchiere di acqua minerale.

addormentarsi [ad-dor-men-tàr-si]

 Mi sono addormentata sul divano.

aereo [a-è-re-o]

 Tra venti minuti l’aereo decolla.

aeroporto [a-e-ro-pòr-to]

 L’aereo è atterrato all’aeroporto in-

ternazionale di Fiumicino.

affamato [af-fa-mà-to]

adatokhoz.

fogad

 Maga a tulajdonos fogadott minket.

víz

 Minden fürdőszobában van hideg és

meleg víz is.

ásványvíz

	Egy pohár ásványvizet kérek.

elalszik

 Elaludtam a díványon.

repülőgép

 Húsz perc múlva felszáll a repülőgép.

repülőtér

	A gép leszállt a Fiumicino nemzetközi

repülőtéren.

éhes

	Sono abbastanza affamato.

	Elég éhesnek érzem magam.

affare1 [af-fà-re]
 Ho fatto un ottimo affare con il mio
computer.

 Jó üzletet csináltam a számítógépem-

affare [af-fà-re]
2

 Questo non è un affare di sicurezza

nazionale.

affilato [af-fi-là-to]
	Assicurati di usare un coltello affilato!
affondare [af-fon-dà-re]

 La nave affondò vicino alla riva duran-

te la tempesta.
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üzlet

mel.

ügy
	Ez nem egy nemzetbiztonsági ügy.
éles
 Győződj meg róla, hogy jó éles kést
használsz.
süllyed

	A vihar alatt a parttól nem messze

süllyedt el a hajó.
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alito

13

agente [a-gèn-te]
 Lavoro come agente in un ufficio immobiliare.

ügynök
	Egy ingatlanirodában dolgozom ügynökként.

agenzia [a-gen-zì-a]
 Fanno riferimento ad una agenzia di
Londra.

	Egy londoni ügynökségnek jelente-

agire [a-gì-re]
 È arrivato il tempo di agire se vogliamo tenere in vita questi animali belli.

 Eljött a cselekvés ideje, ha azt akarjuk,

agitato [a-gi-tà-to]

 La folla diventò sempre più agitata.

ago [à-go]

 Ho bisogno di ago e filo per attaccare

il bottone della tua camicia.

agosto [a-gó-sto]

ügynökség
nek.

cselekvés

hogy ezek a szép állatok életben maradjanak.

nyugtalan

	A tömeg egyre nyugtalanabb lett.

tű

 Tűre és cérnára van szükségem, hogy

felvarrjam a gombot az ingedre.

augusztus

	Andiamo in vacanza sempre in ago-

 Mindig augusztusban megyünk nya-

aiutare [a-iu-tà-re]
 Ti posso aiutare?

 Segíthetek?

sto.

aiuto [a-iù-to]

 Aiuto! È successo un incidente!

ala [à-la]

ralni.

segít

segítség

 Segítség! Baleset történt!

szárny

	Il tordo sbatteva le ali allarmato.

	A feketerigó izgatottan verdesett

alba [àl-ba]
 Siamo partiti all’alba.

hajnal
 Hajnalban indultunk.

albergo [al-bèr-go]

 Il nostro albergo distava circa cinque

chilometri dalla città.

albero [àl-be-ro]

 Ci siamo seduti sotto l’ombra di un

albero.

alcool [àl-co-ol]

 Il troppo alcool danneggia la salute.

alcuno [al-cù-no]

 Alcuni erano lì.

alito [à-li-to]

	Il suo alito sapeva di alcool.
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A

szárnyával.

szálloda

	A szállodánk úgy öt kilométerre volt

a várostól.

fa

	Leültünk egy fa alá az árnyékba.

alkohol

	A túl sok alkohol káros az egészségre.

néhány

 Voltak ott néhányan.

lehelet

	A lehelete erős alkoholszagot árasz-

tott.
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