
II.
45. Gyeng6d. c6lzils.' :

Egy trirista (egy 6cion' kast6ly l|togatdsa kiizben): -Van valami legenda a kast6ll, kdriil?
A vezet6: - Igen; azt mes€lik, hogy egyszer egy idegen

rnegletogatta ezt a kastdlyt 6s nem adott egy peng6'borra-
val6t a vezet6,nek. Ez diihrjs lett3 6s leloktea az ideg:en1 gay

csap6alt6n.5 De azdrt nem kell f6lnie: nyilv6nval6,6 hogy
csak legendin6l van sz6.

r piccola allusione. 2 antico. 3 atrabbiarsi. a trattarsi. a fare cascare ,
5 il trabocchetto. 6 evidente.

47. A borb6lyn6l

A borb6lyieg6ny,l mikcizben beszsppanozza a vend6g
arc6t:

- Bizony, utam, itt a f<intjk nem teket6ri6zlk2 vala-
h6nyszorr belevdgunk, egy lira a biintetds.a- 

S a borotvdval hadondszvdu'm6,g hozzhteszi:

- De ma fiityiilcik 16;6 szhzlir|t-nybrtern a sorsjdt6kon'7
1 il giovane di bottega. : scherzare. 5 o$ni volta che. a amrnenda'

5 brandire qc. n infischiarsene. ? al lotto.

48. Jogi vizsgdn.l

A professzor: Mi a csal6s?2
A halgat6 (hosszir csend ut6n): A csa16s... csal6s vol-

na, ha ptofesszor itr engem megbuktatna.3
A professzor: Ho,.gyan!?
A hallgat6: Minden bizonnyal.a A biintetcltiirv6nykcinyv'

6rtelm6bena csal6s v6tsdg6t kiiveti el7 az, aki mdsnak tudat-
lanshgdt arca hasznhlja fel,S hdgy neki drtson.'

r I'esame di giurispruclelria.2 !a lrode-. s bocciare. a certo, 5 il codice
penale. u secondo, ? rendersi colpevole di. s approfittare di. e recare danno a.

49. Hi6baval6 6vatoss6g.1

Egy 6ri6s'z a kdvlhhzban iil 6s kdv1iift sziircsolgeti.t Egy
bafttja bekopog az ablakon 6s kihivja'i- A"oniul"jovcik. - Ezzel kivesz a zseb1bsl egy darab
papirt, tdir pin sort 6s r6koti* az esetny6j6re. A papfuon ez

n'

"r
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,6IIt: ,,Ez az eserny6 az okolviv6ss vil6gbajnokaG tulajdona;jaj annak, aki hozzitnydl!"
Mire visszajon, az eselny6 m6r nincs meg. De ott van

egy m6sik c6dula:8 ,,Az eserny6t a fut6se vildgbajnoka vitte
el."

1 precauzione inutile. ? un gigante, 3 sorseggiare. a appiccicare. s guai
'a chi. 0 il campione rnondiale. ? pugilato. 8 biglietto, e corsa.

50. Gyakorlali szdmtan.

- Tegyiik fel,1 hogy egy kocsis a lovdval nyolc kil6rn6-
teft tesz meg2 6r6nkint 6s hogy egy 6ra el6nyt3 ad egy mdsik
kocsisnak, aki csak hat kil6m6tert tesz meg egy 6ra alatt,
hol fognak tal|lkozni?

- Az els6 kocsmhban,a amely ritjukba akad.5
1 supporre.u fare. 3 vantaggio. a osteria. 5 che troveranno.

51. Koll6g6k.

Egyik napon Firenze egyik utchjdn egy hanyag kiilsejii
emberl odal6p Tommaso Salvinihez.

- Kedves Salvini, - mondja neki -.- nem ismer fel en-
gem?

- Nern - feleli a nagy szindsz.

- Kiilcincis, - folytatja a mdsik - pedig3 nem egyszera
jdtszottunk egyiitt a Hamletben.5* Hol?

- A Pergola Szinhizban.

- Lehetetlen! - ki6lt fel Salvini, v6gigm6rve6 a tolako-
,d6t.7

- De igen: 6n alakitottams az 6neklij kakas hangj6t mi-
el6tt a fiiggdnye felgordiil.lo

r un tale in male arnese. 2 avvicinarsi. 3 eppure. a piir d'una volta,5 I'Amleto. 6 squadrare. 7 I'importuno. 8 fare. e il sipario. a0 alzarsi,
r"io. 10 alzarsi.

: 92. Az iigyesl renddrkapitdny.2

A rend6rs6,g keresett egy gonosztev6t,3 aki hat kiilcin-
boz6 p|zbana le volt f6nyk6,pezve. A hat f6nyk6pet sz6tktild-
t6k5 a kiilonbrizrj kapit6nys6goknak.6 Pdr napil k6scjbb az
egyik rendrirkapithny azt irja vissza a tdkapithnys6gnak:7

,,Megkaptam a hat gonosztev6 f6nyk6p6t, akiket le kell
tart6ztatni.s Otdt mdr elfogtam,e remdlern, hogy hamarosan
a hatodikat is elcsipem."lo

- 1 abile- 2 commissario. 3 il delinquente, a posa. 5 distribuire. 6 com-
nrissariato, 7 la direzione generale. 8 ari.estare. e catturare. 10 acchlappare.
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53. Mussolini 6s a munka'

. Mussolini egy batittja, tekintettelr atra a szakadatlanz
6r'fa;;;h;iit"i; *unkata, amelvet a Dtlc-e .rn1g az 1iieli
Orakban is v6gez, arra k6rte tit, hogy legal6bb heti egy napot
pihenjen.+

-. Szivesen megtenn6m, - felelte Mussolini - ha te
mee tud;ad mondani, hogy a h6tnek melyik napjitn nem va-
gyok miniszterelndk.s

1 considerando. 2 continuo, -a. 3 indefesso' -a' a prendersi un giorno

di riposo. 5' Primo rninistro'

54. M6g szAz ilYen naPot!'

Gyakran szoktitk ezt kivhnni sziilet6snapra2 vagy n6v-
,rupru,i M(ti szaz iiv." 

"upott 
De-.azt mes6lfu, hogy.-mikor

;;i^13 Xfff] Le6 pipa nyolcvanadik sziilet6snapja. al\alrn6'
LO{ it Uiia"iu tr"t t'' Meg szaz ilyen napot Szents6gednek!,n
;";;;; "rt i"t"tt": 

Ne szlbiunk hatdrtb az isI'ent kegvelem-
nek!u

rcentodiquesti$iorni!2compleanno.sonomastico.aSantit6.5met.
ter limiie. 6 olemenza.

55. Egy szellemes ktinvvkeresked6'

Rudyard Kipling egy nap bel6pett egv k6gvvkereskedtj-
hoz, kivillasztoti egl' fdtetet es a se$6dhez1 fordulva meg-
k&dezte:

-- Erdekes?

- Nem tudorn, - felelte az - nem
vasni ezt a konyvet.

volt alkalmam' elol-

olvassa 6k'at?
a Ha patikus
az dsszes or-

-- Hogyan? On eladja a. ktinyveket 6s nem

- Csohatkozom3 az On megdobben6s6n'
lenn6k, talhn azt kivdnn6, hogy megk6stoljamb
voss6got?

1 commesso. ' avere I'opportunith di... 3 meravigliarsi di... 4 lo
stupore. : assaggiare.

56. MegnYertl fogad6s'2

Egy szin6s z, akinek az volt a bogara,s hog,y darabokat
is irt, ilegkiildie egvik kdzftatht Sacha Guitrynek, aki akkor
;;;il iiitiii sziniiz tgaz*at6-ia--volt.. A' szindszir6a databih-
tfi" ""i a szciveget mellekelie:5 ,,Fogadok6 htsz frankba, hogy
nem {ogja elolvasni ezt a databot."^"----G;;i;y 

visszakiildte a kdzfuatot, an€lkiil, hoey. kibon-
tottal volna 6s a borit6kba egy hrisz frankr6l s2616 .utal-

"?"vt' 
l"li-"ii"t a riivid, de vbidsn mondattal: ,'Nvert!"

l vincere. 'zL.4l.l^ 
3 mania. a attore-autore (m)' o accompagJr-ar^e unt

"oru "orr'[iul.ir" "o"u. 
,{ f,. +i. S. ? slegare. s un vagiia di 20 franchi. c bre-

vilo.quen;te.
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57. Furcsa bosszti.'

A h6zmester a lev6lhord6hoz:

lakik, nag'v levele"6,se van, mett l6tom, hogy majdnem min-
y'-Jn nap felmegY hozzit.

/ A lev6lhord6:^- 
Su:"*, ez bizony igy van. Ugyanis egy-szer mond-

\.. tam neki 
"egy goto*bas6gott 6s ti rigy 611 bgsszut,3-hogy min-\. a." ""p ii"sijat magdnak egy eipresszlevelez6lapot csak

azdrt, hogy k6nytelen legyek megmesznia az ot emeletet'

,J 1 vendetta. 2 insolenza. 3 vendicarsi, a salire (acc.)

58. Zsarnoki logika.

Plutarchos Dionisosnak, Siracusa k6nyur6nak llefiajzd'
banl emlit6st tesz egy emberrcjl, aki azt ilmodta, hogy-le-
vdgta Dionisos fej6t.'Mikor ez megtudta a dolgot, megolet-
te,i mert, mint mondta, az az ember nem 6lmodott volna
ilyet 6jjel, ha nem gondolta volna nappal.

1 la vita. 2 mandare a morte.

59. Rossini fogaddsa.'

Rossini fogadott2 valakivel, m6gpedig egy pulvk6ba.3

,rur.,u.gorrrbhv-al.a A hires mester 
-ny!it, 

de.ellenfele5 csak

nem ak"arta megadni a taftozhsdt. Fi6rt megkerde-zte t6le:

- Ebben az |vszakban a pulykik nem j6k - felelte a

mAsik.-'---- 
Ugyan, ugyan! Ezt a hirt csak a szarvasgomb6k ter-

jesztiko 
-Z 

virlasZolta Rossinr a sza.^sgornba magas 6thra
Leloi"u., (Ellenfele ugyani,s eun-iatt nem akarta meglizetni'a
f ogadist.)

1 L.4l.l'2L.41.3. 3 tacchino. r tartu{o' 5 avversario' 6 lar correre'
7 alludere.

60. A becsiiletes biiv6sz.'

Abiiveszaztk6ti,hogyak6zons6gkijziilegy.kisfiri
jdj j3; {el u szinpadra'2 Egv {ve1ek jelentkezik.is'3 A b3vdsz
'a#ii:" 

"ey 
Loti';tte, a gierJk eltiinika 6s azurdn egv hord6-

b6lt keriii el6 megint.6 E n6,z5k csod6lkoznak.

- x"ttoev iZi io"Ailj6k, hogv a kisfirl be van avatva''
Most l6tom et'l:s,zOt."Ilgye, kisfiam? Ismersz te engem?

- Nem, papa.
t I. 28.3. 2 palco. 3 presentarsi. a spal'ire (-seo). 5 la botte. a ricontpa'

rire. 7 essere compare'



2A

61. Verdi mint kritikus.
Giuseppe Verdi, akinek szakavatottl v6lem6ny6t gyak-

ran k6rt6k ki zenei miivekre vonatkoz6lag,2 j6I 6rtett3 ah-
hsz, hogy egyetlen iitletesa mondatban intdzze e15 a tirlsdgo-
san tolakod6an fell6p66 ujdonsiltT szerz6ket.' 

Egyszer egy ilyen ifji szinjitt6kot zen6sitett meg8 6s par-
titurdjdts bemutatta a nagy mesternek, k6rve 6t al:ra, hogy
mondion itlletet.

- Nos, mi a v6lem6nye? - klrdezte tisztelettud6anto
az ifj:d szerzS, miut6n Verdi megvizsgdlta volt munkdjdt.

Kedves bar6tom, - felelte a busset6i hattyi - sose
k|rdezze t6trem. Maga sokkal nagyo,bb 6s 'er6sebb niia:rn.

1 autorevole. 2 su. s sapere. a argttlo, -a. 5 liquidare. 6 invadente.
7 novello. 8 musicare. 0 lo spartito. 10 rispettosamente. -

62. Egy irodatrmi siker.

Egy fiatal ir6 mfu-mdr el volt 16. szdnva,t hogy kifizeti
kiad6j6nak a szdmlhf. Egyszerre csak kapott egy levelet a
kia"d6t6l, aki azt futa, hogy a konyv6nek a -p€lddnya|z

m6.r nincsenek meg 6s neki j6r3 500 peng6, amit a levllhez
mell6kel.a
. A fiatal fu6 sugfuzottn az oromt6l; nyomban rohant a
kiad6hoz. Ugyan ki vette rneg a kcinyv6t: bathtai, ellens6gei,
csod6l6i?

- Hagyja csak,6 - felelte a kiad6 - most m6r frgyis
mindegy.T

- Dehogy is; tudni akarom. 6n azt irta nekem, hogy
Az egesz kiadds el van adva.

- Bocsinat: azt nem mondtam, hogv ,el van adva. Csak
azt irtam, hogy m6r nincs meg. Ugyanis a rakt6rainkbans
tiz volt, de az 6rue be volt biztositva.lo

1 rassegnato a.., s ltedizione (f.).s spettare a...
raggiante. 6 lasci andare. T tanto € inutile. 8 magazzino.
curare.

a accludere. 5 era
s la merce. 10 assi,

63. A harcias r6k.1

Egy neves szindsznl tisztelet6re rendezett banketten egy
remek r6kot szolgilltak fel,2 amelynek azonb an hi|nyzott
az egyik l6ba.3 Mikor ezt a sajn6latos hiinyt 1szrevette,a a

szindszn1 felel6ss6gre vonta5 a vend6gl6st.

- Tetszik tudni, - felelte ez udvariasan - a rhk na-
gyon harcias 6llat, irgl'hogy gyakran megtort6nik, hogy a sok
p6rbajban 6s harcban elveszti valamelyik tesfi6,sz6t. . .

- Nem bdnom,6 - vhgott ktjzbe a szinlszn6 - de mis-
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kor legyen te gondia,T ho'gy nekem a gylztes r6kot szolgiija
fel 6s ne a legycizottet.s

1 aragosta. 2 offrire, 3 zampa, a rilevare. 5 chiedere conto a. 'r sia
pure. 7 ricirdarsi di. 8 sconfitto.

64. A pontos 6ra.

Egy kiiliincl folyton a saiitt 6r|iift dics6ri.
* E z az 6ra nagyszeri, tok6letes, a kronom6terek kir6-

lya.
Egy nap azonban egy bardtja rajtakaplaz e$v utcasar-

kon,t 6i6val a kezlben 6ppen, mikor 6gyril6v6s jelzi a delet.a

- N6zd csak! Te is beigazitods az 6rddat.

- Nem, kedves bar6rtom, 6n csak azt ndzem, hogy pon-
tosan l6-e6 az 6gyn.

1 maniaco. 2 cogliere. 3 cantonata. a spara il cannone .di mezzogi<lrno.
s registrare. 6 sparare.

65. Inkdbb a fiildreng6s.'

A faluban p6r nap 6ta ftjldlok6sek' voltak 6rezhet6k.
A helybeli postatiszt nem hagyhatta el a hivatal|t, de

mdsrlszt agg6dott3 hirom fia miatt 6s ez6,tt elkiildte 6ket
egy messze lak6 bafttjithoz addig, mig a vesz6ly el nem
mfilik.

Phr nap mulva az apa ezt a sirg<inyt kapta a bafttit-
t6l:

- H6rom fidt vidd el, kiildd ink6bb foldreng6st.
I terremoto, 2 scossa di terremoto. 3 preoccuparsi di...

66. Szellemesl tan6cs.

Egy hitelezS2 panaszkodott iig]'\'6d ba*-Jjdnak, hogy
egyik ad6sat nem akarj a meglizetni a kolcsdn adotta tizezer
1tu6t.

- Id6zd5 a bir6s6g el6 - mondta az iigyvdd.

- Ha volna valami okiratomo a kcjlcson bizonyitdshra,
megtenn6m, de m6g csak egy nyu$t6m7 sincs.

-_ Adass nyugtet magadnak.

- De hogyan?

- Igy ni:-irj neki, hogy kiildje rneg a hiszezet lir6t. . .

- De hiszen csak lizezer . '.
- Tudom. 6 is azt. fogja felelni, hogy csak lizezet 6s ez

a lev6l majd nyugt6ul fog szolgilni.s
1 spiritoso. -a. : un creditore, 3 un debitore. a prestare' s sitare' 6 do-

cumento. ? ricevuta. * servire di.
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: 67. Amerikai csod6k.

- Amerikiban csod6latos dolgok vannak. Gondolj6tok
el, van egy vend6glci, ahol megm6rikl az embert. mikor be-
16p; miut6n evett 6s kimegy, megint megm6rik 6s a testsri-
lya2 gyarapod6sa3 szerint fizet.

- Szentigaza - sz6lal meg az egyik hallgat6. - En tud-
tam ezt 6s ez6tt ket sfillyals a zsebemben l6ptem be. Ettem
6s mielcitt kimentern volna, elhagytam6 a terhemet.? Ak6r hi-
szitek, ak6r nem,8 nekem fizettek kdt doll6rt.

1pesare.2 peso.3 aumento. l verissimo. t peso.6 liberarsi di...7 za-
vorra. s lo credereste?

68. Egy k6pzelt beteg.l

Egy ideggy 6gy,iszhoz': beillitott egy nap egy hipocond-
ri|ban szenved63 beteg 6s panaszkodott, hogy semmik6p
sem tud sz6rakozni.

- TeringetteL,r - mondta az orvos - itt az orvoss6g:
ndzze meg a hires boh6cot5 a cirkuszban, aki most az egdsz
v6rost rnegnevetteti.

- Sainos, doktor tir, - felelte a beteg - az a boh6c
6n vagyok.

1 ipoeondriaco. 2 uno specialista di malattie nervose. 3 affetto d'ipo-
condria. a perbacco! 5 pagliaccio.

69. Igazsdgos it61et.
i

Kdt perlekedcjl besz6l a b6kebir62 ekjtt:

- Krilcsrinadlam neked egy macskht, vissza kell adnod.

- Akkor adtad nekem, mikor kicsi volt: most nagy 6s
kciv6r, fizesd rneg az ell6t6st.3

- l{em fizetem, mert a te hitzadban fogott egereken hi-
zctt meg, 6s ebbrjl neked volt hasznod.n

A b6kebir6, akinek v6giil is dcintenie kellett, megk6r-
dczi:

- Kov6r a macska?' - Igen.
Akkor iiss6k agyon 6s egy6k

rdtok.
rneg egf iitt, mint joba-

1 il contendente. '! il pretore. '] mantirnento. a a tuo beneficio.

70. A szellernes koldus.

Egy koldus nyomon kovet egy fiatalembert, aki 6llig be
van gombolkozva a bundtr,jiibal 6s tolakod6an2 alamizsnl,t
k6r t6le, Egyszerre a fiatalernber rnegdll 6,s azt mondja neki:

- Maga tal6n azt hiszi, hogy majd leveszem a kezty:d-
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met 6s kigombolom a bunddmat meg a kab6tomat kdt fil-
16r6rt ebben a hidegben?

-' Bizony ez egy kicsit kev6s, - feleli
nern szabtam meg3 iisszeget; nem v6gezn6
egy per1g66rt?

a m6sik - de 6n
eI ezt a munkdt

1 tutto chiuso nella sua pelliccia. t con insistenza. 3 fissare'

71. Pontos me$haliltozils.

Kijzismert dolog,t hogy a hdborti alatt a harcvonalban
knzdo katondknak' Iilos v6it megjelolnicik azt ahelvet, ahol
6ppen voltak.

Ime erre vonatkoz6lag3 eg1' katona levelezSlapia:
,"Kedves anyim, sajnos,-nem mondhatom meg teked,

hogy hol vagyok most, mert tilos. -Nlindazoniltall tudtodra
ad5m, hogy m6r nem l'ag]'ok ott, ahol voltam, hane-m. ott,
ahol akkoi voltam, miel6tt elhagl-tam volna ezt a helyet,
hogv oda menjek, ahonnan ma reggel eljottem.

1 d noto. e il ccrnbattente.'r a questo proposito. I perd.

72. Alkibiades kuty6ja.

Alkibiadesnek volt egy tisztafaiil csodasz6p kutyija,
amelyet 7A rlitn6&t vasdroft. Alkibiade! levhgta a kutya far-
il;i; ;;.iy p"Oig 

""gvo" 
szep volt. , Bardta\ kitthoztatthkq'iieit 

" 
ult i.tondtat"neti, hogy mindenki rajta grinioliidik3

emiatt a meggondolatlana cselekedete miatt. - Eppen ezt
u[uio- 6n, ]l felelte Alkibiades,nevetve - mig 

^u ^161ieku t .ttl'a*-al foglalko znak:, t6larn nincs mit mondaniuk'

1 di razza pura. : biasimare. 3 coprire di sarcasmi. a inconsulto'

73. Napfogyatkoz6s a laktany6ban.

A szhzados az (jrmesterhez:2 - Holnap f6legykor nap-
fogyatkoz6s lesz. Sz6p id6 eset6n3 mfl'ga egybehivjan a katoo
nitat az udvaron 6s 6n rovid magyathzatot tartokb nekik a
jelens6gr6l.u Ha bortis'i id6 lesz, a f6lszerbens hivja egybe a

katon6kat; a magyar6zatot akkor i5 megtartom.

Az 6rmester a katondkhoz: - Holnap, a szh'zados fir pa-
rancs6ra,e napfogyatkozhs lesz. Sz6p ic16 esetdn a napfogyat-
kozds az udiarb-in lesz; ha bonis lesz az id6, a napfogyat-
koz6s a lllszerben lesz.

1 ecclissi di sole. : il sergente. " se farir bel tempo. a fare.adunare'
r fare u'a spiegazione. 6 fenomeno. ? coperto. 8 sotto la tettoia. '' per or-
dine di.
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74. Srilyos baleset.

A bir6s6gi teremben egy baleset:rll t6"rgya"lnak'1
A kdrosritt2 tetemes3 kdrt6rit6st kiivetel, - mett, mint

*ottdju, az osszeitkijz6sa kcivetkezt6ben majdnem ?2. e{6'sz:

l;6;;id"l" megb6nuit. A vasirti t6rsas'1g szakdrtSie',' hazug'
iagot szimatolvao megkerdezri ^ .--"---Miiy"n 

-ugutfat tudja felemelni a job-bkarj6t?
fassa", iajaatfuat szinleive, a k6rosult karj6t rnell6ig

emeli.---- 
- Es az osszeitkoz6s el6tt rnilyen magasra tudta emel-

ni?
A k6rosult gyorsan felerneli kari|t a feje f6l6'8
1 discutere. 2 danneggiato. 3 forte. " scontro' 5 perito' 6 subodorare'

? fino a che punto,3 al disopra di.

75. EgY matematikus hal6la.

De Lagny, egy hires matematikus, hal6l6nt YoJt', A csa-'

lad,, Itiv a-- T.o:tiif "d.tr"git!"e, srilvo s 6llap ot?n sir 6nkozott'2'
*iitt iLV u t "t"g 

re*" u hozzdintdzett k6rd6sekre, se -a- 
je:

i;k;;;;; i-at*tr5tt. Maga az orvos sem birt m6s 6letjeleketa
e.tri"t"l- " pul zus I a ssu I LiT<tet esen* kiviil'. E'S ssze,r1e. cs ak,me9-
Zi*.iiiit.diaupertuis, a hires francia mertantudos' s a beteg.

bafiftia. . .,]R ."*^"1 
bu,6tja mfu elvesztette besz6l6k6pess6g6t6 6s eszme-

letdti - rnondtik neki.
t\{.atrpertuis odal6pett a-haldokl6hoz s barhts6gos han-

gotr -i--ietA ezk t6l€: - Nos., Lagny bar6to.m, mennyi ti-
ZuiU"tiAi"k ,a naiiieie'? .- Szhziegyvennegy - felelte a

haldokl6. Ezek voltak utols6 szavai'
1 in punto di morte. 2 lamentarsi di. 3 sintomo' a battito. 5 il geometra'

u la parola. ? la conoscenza, E quadtalo,

76. A Paraszl fogadalma

Egv paraszt {ogadalm at tettl Istennek, ho'gy eladj a a lo-
vlt ,3s"a'"arer jtjvidelmOb6l, gyertyhkat v_esz, ha a felesoge
*..oi'Og:;"i.-'A"ieleseg meg iJ gy6gyury. Erre a paraszt el-
ment-t-piacra, ma1|val vive^a lovat 6s egy macskat'

' - kei pir"gOt. De csak a macsk6val egviitt adom el'

- Ugv? EJ ntit k&sz a macsk66rt?

- K|tszitz peng6t'
Miutdn a vasArimegk6tdtte,3 aparaszt k6t peng<i6rt vett

e.r"tioat (g7 .iolt az IJ&nnek felal6nlott 16 tua) 6s bezse-
6btt.i a macsk66rt kapott 2A0 peng6t.

1 fare voto. 2 importo, 3 a mercato concluso. a intascare.
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77. Il. Viktor Emdnuel ruh6i.

II. Viktor Emdnuel gyfilolte az elil<ettet 6s a keresett
tjlttizkod6st:1 a k6nyelmes ruh6kat szetette. Soha nem akart
a szab6 mdrt6ke al6 iiLni.') Mes6lik, hogy egyszet porosz'
or szdgi ritj a alkalrn itb 61, szhrnyseg6dei3 f igyelmeztett6k, hogy
tiibb fj ruhir,. i'arr sziiks6ge.

- J6, - felelte - csak csin6ltassdk meg.

- Fels6g, - vhlaszoltdk neki - kellene, hogy ez alka-
lommal m6ri6kre' k6szi.iljenek, mert a berlini udvar sokat
ad' az eleganci4ra.

- No-j6 - felelte a kir6ly - mondjdk meg X. b6r6nak,
akinek kclriiibeliil olyan a testalkata,G mint az eny6m, hogy
vetessen helyettem m6rt6ket ma96161'

1 il vestire ricercato. : prestarsi alla misura. 3 aiutante di campo.
{ su misura. t ci tiene molto. 5 corporatura'

78. Egy j6 lecke.

IL Kdroly koron6jdt f6leg azoknak a szolgiiafoknak'kci-
szcinhette, amelyeket Lord Shesbury tett neki. A kirdly ha-
mar elfelejtette ezeket 6s semmit sem tett 6tte. Egy nap, mi-
kor vele volt, bejelentett6k a sk6t kdveteket, de a kir6ly,
akit bosszantott2 ennek a tarfomdnynak rengeteg k6vetel6se,.
igy sz6lt a nemes lordhoz:

- Tegyen nekem egy szivessdget. Y|llaljaa On a kir6ly
szerepdt ezek elStt az urak el6tt; 6n majd irgy teszek, mint-
ha 6n lenn6k On. Lord Shesbury beleegyezett 6s a sk6t liiil-
dcitts6get fogadva igy sz6lt hozz6: - LJraim, ne lepje meg
ijntrkei ha meg semmit sern tettern iiniik6rt; itt van lord
Shesbury, - 6s r6mutatott a kirdlyra - akinek a koron6mat
kiiszonhetema 6,s akinek m6g nem adta,rn a hlia legkisebb je-
l6t sem.

A lecke nem is lehetett volna jobb.
1 il servigio. 2 essere inlastidito da. 3 sostenere. a dovere.

79. Az okos kutya.
Igazr tlrtdnet.
Egy rir m6r bosszankodniz kezdett azon, hogy kutydja

mindig az 6 kedvenc3 karossz6k6ben helyezkedik el'a Egy
nap f6nyess citlete thmadt. Odament6 a kertren6zST erkdly'
hez 6s kiab6lni kezdett: - Micus,E rnious!

A kutya rcigtiin leugrotte a karosszlkr6l 6s a v6lt macs-
ka ilddz€,s6re sietett; e kozben gazddja elfoglalta a karo's-
sz6ket.

Misnap a kutya bejijn a szobdba, az erkllyhez megy 6s
diihosen ugatni kezd, Gazddja felkel, hogy megn1zze, mi
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trirt6nik a kertben. A kutya e kcizben a karossz6khez rohan
6s azon nagy k6nyelmesen elterpeszkedik.lo

A ^ 
r auter.rtico,'-a. I seccarsi di. 3 prelerito. a sdraiarsl. 5 splendido, -a." a'vicinarsi, -a. , del giardino. 8 micio. v balzare a terra. ro s-draiarsi.

80. Kiiliiniis alkudozds.r
A brir h6boni alatt k6t ellensdges ezred

nyira 6llott egym6st6l elsancolva: Zs mind
tiszti foglya volt.

T6rgyal6sokba kezdtek.
- _- Adjatok ki nekiink egy tdbornokot 6s

tek kdt ezredest.

- Nem fogadjuk el.

rcjvid t6vols69-
a kett6nek sok

mi adunk nek-

- Adunk nektek k6t ezredest 6s k6t 6rnagyot.
- Ezt sem fogadjuk el.
-. Akkor h6t mit akartok?

. - Adjatok nekiink egy sonkit 6s odaadjuk nektek a t6_
bornokot - felelte vdgiil az ellens6g, amely, rigy latszlk,. kis_
s6 sztikijsen volt 6lelmiszer dolg6ban.*

1 le trattative. 2 trincerato. r a quanto pare. a essere un po' a cortodi viveri.

81. Rotschild 6s Balzac.
Rotschild Jakab bitrd Balzac jobafittjal voit.A hires reg6nyir6 egyszei elment hozz6. B6csbe akart

ut-aVni 6s, mint rendesen,2 nagy p€nzsztik6ben volt.B Rot_
schild kcilcscinadotta neki 3000-frankot 6s levelet is adott
ggvik unok6ja szhmhra, aki a b6csi Rotschild-bankhttzb 6l6n
6llott.6

Utkcizb en? Balzac felbontotta a levelet, melyet lepecs6_
telves kapott s minthogy tril hiivos hangrlnalJ iuiariui ""*adta 6t a cimzettnek.lo-'

visszat6rve P6risba, talhlkozik a b6r6val, aki rnegk6rdezi
t6le, hogy vajjon 'dtadta-e a levelet.

- Nem! - feleii Balzac gdgosen.ll - Tess6,k, itt van.
--Sajn6lo^ OJ] helyett -- mondja Rotschild. - L6tjagt! " kacskarin-96t12 az al6ir6som alitt? F,z a megb"rr"ltitjel, amely 25.000 frank hitelt nyitott mag6nak ,rrrotia-rrat.

. t . grande_amico, I come se(npre. ,r avere giran bisogno di denaroa prestare. 5 Casa. 6 essere capo di. 7 durante "i1 yiaggio-. 8 suggellato.e freddo. r0 destinatario. 11 orgogliosamente. r: ghirigorol"rr conven?cnale,

82. Jellemz6 feleletek.
IV. Henrik egy pillanat alatt akafta bemutatni miniszte-

rei jellem6t egy idegen kcivetnek. Ez6lt egymds ut6n1 behi-
vatta 6ket 6s azt mondta nekik:
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;..qtt egy gelen_da, amely osszediil6ssel fenyeget.2
_ Villeroi, a n6lkiil, \ggy fcile_melte volna ,r" 7t, aj6n_
lotta, hogy.azonnal cser6lj6k ki. Jeannin, miut6n figyelmesen
ntegndzte, bevallotta, hogy 6 ugyan nem veszi 6,szre a hib6-
lat ] de. el6vigyhzat-ossdgb6la j5-lenne megmutatni a hozz6t_
.6rtriknek.5 Azutfn Sully l6peft be. Mikor" az 6 v6lem6ny6t
is megk6rdeztek, azon nyomban. igy felelt: _ Fels6g, ki k;lt_
hette Onben ezeket az aggodalmakat?t Az a girend'a tovabb
fug tartani, mint On 6s 6n.

1 suecessivamente. : minacciare rovina. : magagna. ,, a buon conto.5 il competente. 6 bruscamente. 7 l,apprensione ({ "

83. A j6slatl m6gis, beteljesiil.s
A.delfii j6sdaa_ m_egj6soltar Aischylosnak,u hogy rigy fog

meghalni, ho-g1' rddcilt egt. hAz. A legenda azt rneieli,'hogy
egy_ nap a koltcj a rnezcin r"olt, mikor. eg_v sas, amely egy tJk-
n6sb6k6t8 rabolt, ir-og-i,. a p6nc6l alatt levcj hrist megehlsse, a
mag_qsb6l egy sziki6ra'0 ejtette le'r a tekncist; de-az volt a
bui,t' hogy a nagy gordg trag6diair6r3 fej6t n6zte'a szikl6-
naK.

a^la p-redizione. :'_lo stesso. r adempiersi. a oracolo, r preclire.e^Eschilo. 
.; in seguito alla caduta d'una casa. * tartaruga. ,'la carapace.U roccia. 11 lasciar cadere. 1: guaio. 1,t tragico. 1a sc-ambiare una cosa

lrer un'altra.

84. A boldog ember.

.ES:, bolcs villitja kapujdral hirdet6st2 ftiggesztett ki,tJ

lmel_V igy volt-megfogalmazy^:a ,,Ezt a villet ingyen 6tenge-
dems_ annak, aki bebizonyitja, hog1, tdk6leteserid boldog-es
megel69edett."

. Egy 6rixal kdscjbb eg-v idegen? l6pett be hozzit, aki igy
r;z6lt:

. - Jo.vrjk, hog-v 6tveg]'em8 a h|zat. Eskiiszom, hogy az
egeyz vil6gon nincsen n61am megel€gedettebb 6s boldJgabb
ember.

- T6ved, uram - yhlaszolt a bcilcs nvugalo,mmal.e -Ha megeldgeCet'l, €s l,"'oldog voina, mint ahogy hondja, nem
kivdnni rnee dz €n villiirnat.

- 1_ cancello. ? cartello. : fare affiggere. a concepire. 5 cedere.€ assolutarnente. 7 sconosciuto. s prendere possesso di. , con flernrna.

85. A becsiiletessdg ju-talma.

. Mark Trvain, mikor mdg szeg6ny ir6 volt Washington-
han, egyszer 6hes volt. Ide-oda sialadgitlt,l de csak neri tu-
dott egy doll6rt szerezni. F6radtan 6i elkeseredve2 mesdllt
az epylk sziiToda eliitt. Egyszerre csak egy sz6p vad6szkuiya3
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icjtt fet6, mese[t mellette, azuthn k6vetni kezdte. Egy thbot-
nok, aki 6pien hazat6rt a szhlloditba, rnegk6rdezte Mark
Twain-t61, hogy el akarja-e adni a kuty6t'

- Adjon-66rom dollart! - 6,s ezzel az izlet me$ is volt
ktitve. Egy.r"tt. csak oda6rkezika egy ember 6s megkerdezi;

N6m ldtott vcio'Lleniil egy ilyCn me$ ilyenb vaddszku-
ryht?'* Ha acl nekem h6rorn c1cli6rt, megkeresem - felelte az
6ires Trvain.

Azzal vissz,rment a tibornokhoz, visszaadta a hdrom
dolldrt 6s r.isszavette a kutY6t'--- 

- Ezzel a lelkiisnr.eretem meg volt n-vugtatva. Az els6
hdrom doll6rt ebiil" szele ztem, de a m6sik h6rmat m6r be-
csiiletesen, mert neiki.ilem az az ir soha se talalta volna meg
a kutydjdt En pedig tisztess6ges ember? maradtam'

a gira, gira. - 
2d-isperato. 3 un cane da caccia. 4 sopraggiungere

' cosi e co3i. o male. 7 galantuomo.

86. A blkezrlr korm6nY.

Don Celestino Cavedonir6l mes6lik, hogy mint a mode'
nai herceg konyv- 6s lev6lt6ros6nak' 6A lira havis fizet6sea
volt. A hercegi uralom bukdsakors kcivetni akarta a herceget,,
de Farini ritbeszllte ot, hogy tartsa meg 6ll6sdt 6s Don Ce-
lestino sok r6besz6l6s6 ut6n maradt is.

A h6nap v6g6n a megbizott'1 25A Ifua Iizetlst hoz neki.
Cavedoni rn-egkdrdezi: ,,Az egesz 6vre?" - ,,Nem, ez a havi
tizef€s." - ,,Mindtydjunk si6mtra?" - ,,Netrn, csak az On
rlszdre." - Ekkor Don Celestino fej6t keze kozd v6ve,o rn6-
labrisan igy elm6lkedik:e * ,,Az olyan korm,6ny, amely ilyen
b6keziS.en fizet, nern lehet hosszi 6letrj'"1o

1 munilico -a. '? bibliotecario ed archivista. s mensile. a stipendio.
5 caduta. 6 premura. ? l'incaricato. 8 mettersi la testa fra le man!.
s lautamente,10 durare a lungo.

87. .Nz eserny6k illdozata.

A vonat rneg6rkezik az 6llomdsra. Az utasok kiszfLll*
nak. Egy utas fug egy eserny6t 6s a csomagj6t.

- Bocsdnat, uram! - szSl egy mdsik utas - az az eser-
ny6 az eny6m.- 

- Milyen sz6rakozottr vagyok! Bocs6sson m€9. ..
Ezz,eI visszaadja az esernydi torv6nyes' tulajdonos6nak'

aki azt rnondja:

- FI6t onnek nincs esernYiije?

- Otthorr feleitettem'

- J6, j6: ismerjiik ezeket a triikkdket;3 most az egyszer
sim6n issza meg!4
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- Mit jeient:;en ez?'

- Jol van, el6e ebbcil!
A szerencs6tlen-, aki pedig igazin tisztess6ges ember volt,

nagy szdgyenkezveG oddbb 6ll? 6s m6g a nap Tolyarn dn vesztit esernycit.
A kutyafdj6t,8 rnost legalitbb lesz mindenkinek a csa_

l6dban-6s jgy ncm fog.tcibb_e megtort6nnie velem, hogy eser_
nyci ndlkiil megyek el hazulr6l

.Eptp..-mgeint vo-natra szdll,To hogy hazat6rjen. Bel6p 
^vasriti fiilk6be 6s felteszi az esernydciomagottt u csomaglar-

t6ba:12 azuthn megfordul 6s szem'rrentalillja m^gatlz u ""[g"tirtrral, aki viillra csap 6s ig1, sz6l:

- Litom, hogy ma j6 izletet csin6lt!

^ -, 1 di.trS.ito* -.g. : legittimo, -a. , trucco. a passarla liscia. s comesarebbe a dire? 6 mortificato; -a-.7 andarsene.-s per Bacco! I capi,tare. a.... 10 riprendere il treno. 11 fascio, rg rastieltieia. "j trovarsiTaccra a taccia con ...

BS. A m6sodosztdlyd jegy.

Tristan Bernard, a hires vigjrit6kir6, egy els6osztdlyti
fi.ilk6ben iilve elkezdett szivaroiii., p.gy rlr, iki-"J;;;r:
ben iilt, igy sz6lt hozz|: - K6rem, ne Tess6k doh6nvozni. -Azt.teszem, arni nekem tetszik - felelte BernarJ. "- mujd
megletjuk mindj4rt!, - Oda6r a kalauz. - Mi az? _ i, L,
tir - sz6l az utas rftmutatva a vfuEiht|,kir6ra - nemdoh6nyz63
szakaszban doh6nyzik. - A kaliuz erre Trista" g;t";t,iho"
fgj.d.ul, !e. ez meget6zi 6s ezt mon;j; ""ki;"* t<,-iiii" tr,
elobb kerje ennek a panagzkod6 rirnak a jegy6t. _ Akalauzk6ri a j-egve! 6s rnegallap{ja, hogt, m6#dit osrtafvrr- Az'{rat kidobjek] eg.Tristan Fe'nard rijb6l elkezd d,ohinyozni.
pgy szomsz6d ekkor megkdrdezi a'vigj6t6hir6t: I -Ugyu.,

hogy tal4ihatta ki, hogl' ennek az rirn"ak_m ilsodosztilyi-:"_
gye van? - Igen egl.szerfierr - felelte Tristan Bernard L
a melllnyzseb6ben tarlotta a jegy6t s 6n rcigtrin 6szrev&tern,
hogy ugyanolyan szinii. mint'ai-eny6m.

1 iumare un sigaro. 2 cra Io vedremo! i dei non fumatori. a espellere.

89. Mark Twain 6s a kdnyvkereskedd.
Mark Twain mes6li, hogy egyszer bement newyorki

konyvkeresked6j6nek boltj6ba- 6s megker dezte, hogy vajjon
igaz-e, hogy biz,o,nyosengedm6nytl ad: egy egyesiit6t togjui.
nak, amelynek Mar\, Ju'gin is tagjas.volt]"Eslmutan igJilnu
vLlaszt kapott, tovdbbs k6rdez6sktjdrjtt m6s negy vagy ot.egyesiilet 6s intdzmpny6 fel61, melyeknek szint6riiagja"volt,
.6s atnelyek ugyanolyan kedvezm6n5,t 6lveztek. A licinyvke-
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resked6 pedig csak tovebb? b6lintott.s Ekkor az fto igy foly-
tatta:

- Minden rendben van, de 6n nem vagyok 6m akfu_
k_ire 6n Mark Twain vagyok; nenn j6r ki nek"em ,t<eOvezOfU
elbdnds?10

- Nagy-on is igaza van,11 Trvain rir, tudjuk, hogy mi a
k6teless6giink.

.- De maga elfelejti, hogy r6gi 6s gyakori vev6je va-gyok; m6r csak ez6rt is adhatna nekem- valami 6renged-
m6nyt.

- Ez is igaz, Twain rir.
- Akkor hitt ezt a kcinyvet veszem (k6tdoll6ros kotet

volt), kdrem a szhml6t, hogy mennyivel taitozom.
. I Parancs6ra, Twain rir. Vigye csak a kcinyvet; 6nne-
kem kell rinnek visszafizetnemlz- 12 centet.

1 lo sconto. 2 accorda_re. ,r il socio. a afferrnativo -a. ; seguitarea.6,I'istiiuzione (f). ? regolarmente. s assentire., il piimo venuio]-." rrotrattamento di favo.re. 11 d piri che giusto. .. riiare.

0. Az eszm6nyi csel6d.

..- Allit6lagt,"t az eset val6ban megtort6nt; mindenesetrej6l van kital6lva.
, Egy helyszerzon6l: megjelenik egy holgy, aki szakdcsncit
Keres; a var6szob6ban ott l6t ijlve egy igen rokonszenves"
szer6ny kiilsejiis l6nyt, odarnegy hozzit'6s-megk6rd ezi t6le:

- Maga- szak6csn6?

- F?o.lgelatdra,+ nagys6gos asszony.

- Nekem eppen szak6csn6re van iziiks6gern.

- En pedig szeretn6k elhelyezkedni.

^. -- Ndlam j6 dolga volna,s de sajnos nem adhatn6k nagy
fizetdst.

.- ljagy-sdga k6rem, 6n nem n6zek a fizet6sra csak6 j6I
b6njanak velem.
, I Ndlam olyan dolga lesz, mintha a csalildhoz taftoznlk,.
de sokat kell dolsoznia.

- Nagysdgu.k6r"*, dn imddom a munk6t.
Arra is_ figyelmeztetnem kell, hogy cit gyerekern van

6s meglehet6sT nyugtalanok.

- En 'szeretem, imddom a gyerekeket.
Azonkiviil hetenkint legfetiebb eg-v d6lut6n adhatok

kimen6t.8
De nagysdgos asszony, 6n boldogan lemondok arr6l
d6lutdnr6l is; boldog vagyok, mikor otthon dolgoz-

hrilgy meghatotts itg6"ban m6r-m6rs megoleli a l6nyt,

ut 
"gyhatom
A
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