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l. Az iskol6ban.
Mi a kiilcinbs6g a villam 6s.-a villany..kilzijtt?
A tanit6: -_
.\ iu""lO, __ A villdm ingyen Yart, a villany pedig sokba

keriil.l

1 ccstare

"{ro

'u'
^
2.

i
-1
Aa rbabona'

11^-l-^
eliens6ge.

csindlsz?
- Mit
munk6n a babona hanvatl6s6r6l'2 HolO"lgiro"Cv
nap mar el is kezdem irni a kirnyvet.

nem ma?
- Mi6rt
De tiregem, rna tizenharmadika van
-1
decadenza.

6s p€ntek!

la superstizione.'2

3. Biztos jei.

megjiitt T6nikal az iskol6b6l?
- Kati,
Igen, Nagys6gos AsszonY.
- Lhtta?
- Nern 6n.
- IJa,t akkor hogv mondhatja,2 hogy megjott?
- A macska elbdjt3 az 6gY alL.
-1
2
a dire? 3 nascondersi.
Tonino.
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- Nem 6n!
-1 promessa. 2 ascoltare-
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3 pres'tare.
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hogy

kell mondanom'

ry"g
- Az igazat megvallva,t
ez volt az els6 igazdn j6
idejerodmagukh"oz,

biftek,'? arnit most hozotf.

:ij

,,"1'"

('Venddgldben.
Venddg:
-r*ytt-"

:

come fa

4. Az ig6ret.'
Ide hallgasslz Adj ktjlcsijn' nekem szhz peng6t!
Mihelyt visszajiivok R6mdb61, adok.
Sz6val R6rniba utazol?
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Pinc6r:

nek!

'
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szenf lsten!
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'

f6nrtk rir biftekj6t adtam

on- '

II.
\t

v,endeg:
borj risiiltet?3

- Pinc6r, mi6rt ajdnlja minden venddgnek a
_,_ ,, Pfu9r:
- Mert ha a vend6gek nem eszik rneg, nekiink
,

Kelr megennunk.
! arl onor del vero. :

bistecca. s arrosto dt vitello.

6. Furcsa magyardzat.
Fyr.9s1,

olyan er6s ember, mint maga, nem
.__,
,l
,!gg,y
tud munkat
talalni. "gn
csavarg6:

|

asszony, min_
_r^,-,4 az
-,Tetszik-tudni,_nagysdgos
{lenki
utols6 gazdh-mt6l
akar inform6ci6t k6rni, ei'pedig
m|r hisz 6v 6ta meghalt.
1 vaga[6ade.

7. Egy j6 izlet.
A kereskedelmi utaz6:a Hogy megy az izlet?
'A
kiskeresked6:z Nem pani#kodfratorn.-Etb;" a pillanatban kerestem mintegy n-egyven tiiit. - '
Igazdn? Hogyanl
- Volt
itt valaki, aki hitelbe akaft egy p6r cipdt, de 6n
nem- adtam neki.
1 cornmesso viaggiatore.

:

picaolo bottegaio.

8. Remek iitlet.
Kedvesem, a tfusalgilF akadozik.L Mit tegyiink,
.hogyAafeles6g:
vend6geink sz6rakozii;;ki A., j6rj: Bizony- nem tudom . Talin visszavonulhatn6nk,
egy pillanatra a szalonb6l, hogy igy szabadon besz6lher."n"k
rolunK.

1 languire. 2 ritirarsi.

Epsgm csak az*rrl*'rT1 0,u,, rel a h6stenor
nogy csak ket csokor vir6got hoztak nekem.
Hogyan? Nem el6e?
- Hogy
.az ordogbelr-N6gyet fizettem
ki!
r indispettire (-isco).
10.

-

2 Perbacco!

A

vesztes6g nem nagy.

A vev6: - Otthon felejtettem a p€nztdrcitmat. Ad hitelbel egy tizflll€res
b6lyeget holnapig?

:.

'

A trafikos: - Term6szetesen.2
De ha v6letleniil meghalnek? - k6rdi mosolyogva a
vev6.
Ne is besz6ljen r6la, kedves uram: a vesztes6g oly
kicsi- volna.
I far credito per

qc. 2

si figuri!
11. Erthet6.

Egy szeg6ny ijrdbgot azzal v6'dolnak, hogy miutdn megeb6delt a vend6gl6ben, ellopta a telitlketl 6s a szalv6tht.2
6n
Nem, elnok ir, - veti ellen3 a szegery iirdcig
szhml6t,
a
qzt,
meglettqm
de
amikor
nem loptam semmit:
amit el6m tettek, azt hittem, hogy minden bele van szhrnitvaa. . .
1 la posata.

'

tovagliolo. 3 obiettare. a comprendere.

72.

A ftisv6ny eb6dje.

Egy fosv6ny meghivta eb6dre egy pAr bafttjdt. A-z ebdd,
mondani is foliisleges, nagyon sziikiisl volt. Asztalbont4skorz a h|zigazda udvariasan megk6rdezi:
Mikor lesznek szivesek3 megint nitlam eb6delni?
- Ak6r
felelik k6rusban a bardtok.
rrigton
-1
parco, -a. 2 alzandosi da tavola. 3 mi farete il favore di...
13. Megcrifolt' babona.'

nyikorog3 az ii cip6d! Minden l6p6sedn6l
- Hogy
azt mondan6: nem vagyok kifizetve!
mintha
kedves bar.6tom! Ha igy volna, nyikorogna a
ugyan,
-a
nadrhgorn,
a kalapom 6s az ingem is!
kabdtom,
r sentire. '9L6sd 2. 1. 3 scriechiolare.
14. Egyszerii recept.

Egy orvos nem szerette, ha 6isel hivihk'- Ee-vszer, mikor
egy 6r*akor fekiidt le1 6s igen rossz kedve volt,' hallj a, amint
sz6l a cseng6.
Mi tort6nt?
-* Gyorsan,
gyorsan, doktor fr, a fiam lenyelt egy egeret.
Etessen meg vele egy macsk6t 6s hagyjon engem

-

.aludni.

1 coricarsi.

r

essere

di

pessimo umore.

15. Pontoss6g.

A f6rj hazat6,r els<j vadd,.szkfu6ndu16s6r6l1 6s feles6g6nek
egy remek nyulat hoz haza.
ez
dolog! . . . De mondd'csak, rnit jelent ez
- Na amider6k
a li,}.ira r,;an kiitve 6s az van rdirva 8.25?
a c6dula,'
Azt rnutatja, hogy pontosan mikor tjltem meg a nyulat. r pariita di caccia. t cartoncino.
kiiltintjs vend6g.
Egy k6vdh 6,2 tulajdonosa mutat az eSyik venddgnek egy
urat, aki egy a.sztaln6l ill:
Az att egy ujs5gir6. Hatvan fill6r6rt ivott egy
kdv6t, gyufdt k6rt a pinc6rt6l, haszn|ltal a telefont, elolvasta az ijsszes ujs6got 6s most tintdt 6s tollat hozatott ma16. Egy

g6nak, hogr cikke'u
1 servirsi di.
':

,

il

irjon *

drhgasdgr6l.2

caro-viveri.

17. Rossini szobra"

Eg-vszer Rossini el6tt sz6ba hoztitk azt a tervet, hogy
szobrot emelnekl neki.
fog keriilni?
k€rdezte a mester.
- I4ennyibe
Koriilbeliil harrnin cezer -lirdba.
- Harmincezer lirdba? Adjik nekem a fel6t 6s magam
fel6llok a fal,apzatr a.2
1 erigere. e piedistallo.

18. Rossini rnint kritikus.

'

Rossini kegyetleniil riszinte volt. Eg-v fiatal zeneszerzo
egyszer felkereste 6t 6s v6lem6nyt k6rt tdie egyes szerze-'
m6nyeir61.1 Rossini csak egy pillantist'? r,etett a kdzitafir
6s gtinyos rnosollyal ki6ltott fel:
Szinte hihetetlen! Ilyen fiatal, s rndris h6ny cireg mel6dia!1 la cornposizione. 2 occhiata.
19.

A

fogorvosndl.l

Egy rir bel6p a hires fogorvoshoz. Leil a karossz6kbe'
6s megkdrdezi az orvost6l:
kell Onnek fizetnem az operdci6 uthn?2
- Mennyit
Szhz peng6t.
- Sok ilyen oper6ci6i r'6gez 6venkint?
_-Koriilbelil ezret.

-

9

Kiisztindm.

- ir felkei
.Az

6s elmegy.
Bocsdsson me€;, rnit jelentsen ez?

- k&dezi a fogelk6sziiltem a szirrrlithssal. A fogaim rendben
- Mdr
En vagyok az ad6f.eligyel6.3
vannak.
orvos.

1

il

dentista. 2

a operazione cornpiuta. 3 agente (m) delle tasse.
20.

A holgy:

Mi az,t

IIol a kandri

?

tiacskdm?

A fiucska-r(macskdval a karjdn): A jutalom6'rt2 jtittem,
amelyet a kaninirnadfulft tetszett kittizni.s
A hijlgy: De h6t hogyan? Ez macska, nem kan6ri.
A fiucska: Az igaz, de a kanhri benne van.
1 che hai.

,

ricompensa. 3 offrire.

21. El6vigyfuzatossilg.
Egy iigyv6d v6denc6t nagy buzgalommall v6dte 6s kieszkozoltez felrnent6s6t. De miel6tt elhagyta volna a bir6s6got, odament a bir6hoz 6s halkan igy sz6lt hozz6:
H6l6s leszek, ha a szabadlihra helyezdsa csak holnap

- meg.
tdrt6nik
Mi6rt?

- Mir k6s6 van 6s az az :iof, amelyiken haza megyek,
elhagyatott, a v6.dencem pedig tudja, hogy pdnz varL a zsebernben.
1 strenuamente. 2 ottenere. 3 accostarsi a. a

la scarcerazione.

22. Rubinstein kritikdja.

Egy kisasszony egy nap felkereste Rubinsteint, a hires
zongoramivdszta 6s megk6rte,,rnondja meg, 6rdemes-e2 zongoratanulm l.ny ait f olytatnia.
A mester beleegyezett, hogy meghallgassa. Uthna a
hiilgy f6l6nken megk6rdezte:
mester, mit tan6csol: mit tegyek?
- Kedves
Menjen f&ihez, amint csak teheti!
- vdgta rdg Rubinstein.
il pianista. 2 convenire. a rispondere a battuta
.1

23.

Az

6r26.-J<eny

elefrint.l

Valaki ines6lte, hogy egy nagyon okos elef6nt, valah,6nyszor rnegletott egy zoltgotat, elkezdett sirni.
Nem 6rtem. mi6rt?

-

10

Pedig 6rthet6.
tak -csindlva.
.

r

A billentyik2 az anvja fogaib6l3

vol-

slefante. e tasto. 3 coi denti.

24.

Az idegesl utas.

Egy utas idegesen s€tdI a pdlyaudvar.perronjan.2 EgYszerrJLsak <isszeial6lkozlk az 6llom6sfdnokkels 6s azt mondja neki:
Ez a vonat egy 6r6t k6sikla
tdrcjdj6kb \iele, az On jegye tiz napig 6rv6nyes.6
Ne
-1
5
a
nervoso, -a. : il marciapiede. 3 il caposlazione. tardare. preoccuparsi. 6 valere.

Aki

nem akar 6rteni a sz6b6l.1
reggelt, kedves bardtorn! Nem kcilcsonozhetszz ot
25.

-J6
peng6t?
Sajnos, nincs egy fill6r sem a zsebemben.
- Es
odahaza?
- Kciszijncim,
mindenki j6l van.
-1
uno che fa orecchie di mercante. 2 prestare.

A modern hentes.'
Egy hentes felt6tetett egy nagy tiikrot az i.J,zlet1ben 6pfol6.
Den a nult:
^Erdekes,
mondta egy koll6g6ja - mi6rt akasztot26.

tad -ki3 azt a tijkr(tt?
Az6rt, hogy a szak6csn6k ezentril
6rted?
Nem
ndzzlk.
a m6rlegeta
1

il

salumiere.

I

ne

banco. 3 appendere. a bilancia'

A

rend6riik i'igYess6ge.
Egy amerikai 6s egy angol a r-endcireik-iigyessdget dig-v-ilkoss6g tiirt6nt3
.csOrik]'" Az angol igy sz"Oit:
- Minap' egy
koriilrn6nyek kijztjtt.
n6lunk a legmegm'agyatlzhatatlanabb
Erre n6gy Oia mulva a rend6rs6I ryfu rnindent tudott'
feleli az amerTkail
iigyesebben csin61i6k,*
- ndgy
- Nialunk
ltixal el6tte
gyilkoss6d tort6nik, a rend6rs6g
Ha
-mfu tudja.
1 vantare. : !'altro giorno. I fu cornmesso un omicidio. a si fa meglio'
27.

28. Erdekes btiv6szmutatv6nY.'
nu

ja.:

A

minap 6rdekeri biiv6szmutatv6nynak voltam ta-

11

tvreseld el.
- A
biiv6sz3 k6rt t6lem

,egy hamis egypeng6st adtam

egy peng6t a mutatvilnyhoz. En

neki, 6 pedig egy igazit adott

visszaa nekem.
1 gioco

di

destrezza. 2 assislere a, 3

29. Kir 6lyi

b

il

prestigiatore. a restituire.

iilcses 6 g.

Fiilcjp maced6n kirilynak azt tandcsolta valaki, hogy
szdmizzont egy ,embert, aki 6cs6rolni2 mer6,szetrte 6t. - Az
a kirily
69 6vjon ettcjl,
akkor mindeniitt elis- mondta
m6teln6 azt, amrt
most csak itt mond.
1 esiliare. 2 denigrare.

30.

A Napkirdlyl

versei.

XIV. Lajos megmutatott egyszer Boileaunak egy p6r
verset, amelyet 6 maga irt 6s v6lem6ny6t kfrdezte.
Boileau
el6tt nincs le- Fels6g',
- felelte
- Fels6ged3
p6lddul rossz verseket
hetetlensdg.
Most
akart irni 6s 'ez sikeriilt
1

is.

il

Re Sole. s Sire. 3 Vostra Maesti.

31. FIol a macska?

A szak6csn6 oda6getettl egy kil6 hirst, de hogy a szemreh6ny6sokat2 elkeriilje, azt mondja, hogy a rnacska ette
meg. A hhziasszony sz6 n6lkiils fogja a macskdt 6s rhteszi a
m6rlegre,a majd ezt mondja:
L6.tja, pontosan egy kil6t nyom:6 sz6val ez a siilt; de
hol -marad most m6r a macska?
1 bruciare. 2 rimprovero. 3 senza parlare. 4 L. 26, 4. 5 pesare.
32. Appiani 6s a vil6g v6ge.

Az fi}A. 6v v6ge fel6 egy csillagdsz megj6soltaa a vll6g
r'6g6t. Andrea Appianihoz, a hires festShoz, igy sz6lt a borb6lya:
Hallotta? A vil,ig v6-q6t j6solj6k. December 25-6n
meg-fog halni rninden il.Jlaf,27-6,n mind,en ember.
vhgta ftf
Es ki fog engem akkor 26-6n borotv6lni?

-

-

Appiani.

1 predire.

, L. 22.
t

3.

Az ai6nd6k pszihol6gidja.
.i-33.
\
Egy hcilgy be16p egy iizletb e, kiviiaszt egy t6rgyat is
megmutatja a segddnek.l

\2

mondja'.
drttghnak tal6lom tiz pengldrt
- Ttl
feleli a seata,
csa! dt pgngd
ili"ja;k6pen2
^z
hr van
dupla
cimk6j6n+
aj6nd6ktdrgy3
ged

-i:de-minden
feltiintetve

1 ecmmesso. e veramente. 9 pgg"tto per regalo.

,

"

cartellino.

34. Batfltndk.

Batdtnlm azt m,ondta n'eke'm, h'ogy azt mondtad neki, hogy 6n mondtam el neked azt, amr6l mondta,

mondjam el.
hogy
""-neEzt
mondta neked? Ha arta iqondolok,l hogy rnegmeg neked'
rnondtam
-----j neki, hogy ne mondja mej'neki,
hogy megmondmondd
ne
Mittdenesetie'
tam neked.
1 oh, e pensare che' e ad ogni modo.

35. Furcsa egyezes.l

, Rossini k6nytelen volt2 rengeteg ismeretlen l6ng6sz compozici6j|t meghallgatni. Egy fiatalember egyszer egy eg6sz
operdt
i|tszott le3 neki.
Ez a zene nagyon tetszik nekem, - jelentette ki a

rnester

rnajdnem teUes e96sz6ben betet-

olyannyira, hogy
tern az-egyik oper6mba.
hogy soha nem hallottam azt az opefitt.
- Eskiiszdm,
Elhiszem. Akkor tehdt mindketten egy harmadikr6l
le.
rndsoltuk
1 coincidenza. 2 dovere adattarsi a.

t

sonare.

(10.

Val6szinii.
A tanit6 rt€kozlo firil viszontags6gaib6P feleltettes atanul6kat. Miutin elrnondt6k, megk6rdezte:
Most pedig mondj6tok meg, ki nern cjriilt, hogy a t6kozl6 fid visszat6rt.
Egy kisfiri igy viiaszolt:
-1 A hizotta borjri!
il figliuol prodigo, 2 Ie vicende. 3 interrogare. a grasso.

A gavall6rl utas"
, Egy utas, mieldtt elhagynitz a sz6llad6t, etnezr'] a
37.

lht.

bizva.

szhm'

Bele van szhmitva a kiszolg6l6s?
Nem, nagys6gos utam, a vend6gek gavallllihifuaa \rar}

".,.':

.::

:"t't,',tt.,tt'

'.'''.:.':'..',t:'..'...,'.':,.,..-.....].

'""

':"':

'

1 J':l''

:'

:

Csakhogv 6n n€m vagyok ghvall6r"
Akkor, nagysdgos uram' kdt lira egv napra, vagyts

.-

h6rorn napra hat

lira.

Akt or inknbb ,gavall€r va$yok.

Itt

- , -.
van m6sf6l lira'

-I generoso. -a.: prima di 6s inf' 3 rerificare' a generositir'
38' Angol fogadrls'

Egy angol elmegv meglAtogatni beteg batdti|t a

k6r'-

hdzba'.'

Hogv
- XuEvo"
iosszul, kedves lop' Az orvos azt mondta'
rroev- u-i"?'ili.;a;i;k; a bal oldalamra, rdgtiin meghaiok'
Lehets6$es ez?
- N;;
hiJr"af n" elhiszem' Ha akarod, fogadjunk3 iit
sillingbe.{
I Benne vapiyok.5
N6zz ide!
- a^U"i"g
6uJold^leru fordul'6s rogttin me$hal' Tom leteszt az ot sillinget tz itgyra 6s clmegy'
a
vagY?

1 sco nmessa.
5 accetto.

: voltarsi

su. 3 scomrnettere qualche cosa'

scellito'

A kis cukr6szda.l
Egy kisasszcny bel6p a cukr6 szd6'ba' Meglittia.a cukt6sz" kisfiitt, megsirnogatj-as 6s mosolyoEva azt.rnondja neki:
Ki tudja,-rnennyi 6dgss6get eszel te itt!
39.

Dehogy is, n6ni, a papa cisszeszidn^,A err csak megde nern eszem meg'
x
I pasticcel"ia. : pasiicciere. accarezzare. a sgridare' s leccare'

- a siitem6nyeket,
nyaloms

40. Novelli dtletess6ge.l

Noveili, a hires szin6sz,p6ly6ja elej6n eifelejtette
betr6pett. a szin;t" levenni arany 6ral6ncit. mieititt
jutottz
kellett jdt"go
alakot
nyomorba
borzal*us
eev
"7'0r".-iit
:;;;i;.- SrJtup" egy bizohvos pontiehoz 6tve igv kieltott
E,rrnete

fel:

Istenem, dhenhalok!
- Csapd
zllogbas az 6ralincodat! - kidltotta egy hang
a kakasiilclrtil.a
Novelli 6szrev6ve feleddkenys6g6t, sfu6nkoz6 hangon felclte:
De hiszen hamis!
-1 presenza
a
di spirito. 2 ridotto, 'a a... T impegnare. il loggione'

. ...i

':at:

;,.. .r.',i3
: .1in:!*,
l--l r'

-lJ,,
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A j6 gondolat.
aki 6rt a gondolatolvasdshoz:1
l0 lfuirba,2 hogy kita'161om,3 amit
41.

Egy

gondol.

ember,
Fogadok

maga most

A keresked6: - Rendben van.
A gondolatolvas6: - Maga arra gondol,

hogy nyit egy
izletet, berendezia irnitt-arnottb rm6'sod- 6s harmad,,kdzb1l v6s6rolt 6rukkal, igyekszik beszerezni egy kis j6 tizvdszt 6s
lelvesziG a brztosititsi iis,szeget.T
A kereskedS: Egy|ltal|ban nem gondoltam erre, de
a gondolat j6: itt -a tiz lira.
r sa leggere il pensiero. '9 L. 38. 3. 3 indovinare. a lornire di. 5 gua e.
?
6
Id.

incassare.

I'indennizzo delltassicurazione.

42. Jilnos gazdar gyanuja.2

A kijrorvos,3 mikor keresztiilmegy a falun, J6nos gazda..
hhza elStt megy el. A, gazda ki.inn 6ll a kiiszcjbcjn, de nem
kiisziin neki.
No mi

az, J6nos
nem krjszriniink a doktornak?
- Bocs4sson
meg,
feleli
a misik kalapjirt lev6ve
- ir haragszik
azt hittern, hogy a doktor
r6m,n mert md,r olyan

ftg6ta nem voltam

gazda,

beteg.

r padron Gianni. 2 sospetto. 3 medico condotto. *

avdrcela con uno'.

43. Eredeti ima.1
jdmbor2
Egy
6s hiv6,3 de naivn ember minden nap eI
akart mondani5 egy im6t, de nern tudta, hogy Istennek melyik a legkedvesebb.6
Ez6rt minden reggel hangosan elmondta ndgy-otszor az
abdc6 iisszes betiiit 6s igy fejezte be:
Itt van az tjsszes betfi, Uram, m6g el is ism6teltem
6ket;- most rakd ijssze7 magad, ahogy a legjobbnak 16tod.
I preghiera. e pio, -a. 3 credente. 4 ingenuo, -a.5 recitare. 6 il, la piir
gradito, -a.

? accommo'dare.

44. Sziivetkeresked6sben.l
ez a kelmo a legrijabb divat?2
- Sz6val
legeslegfjabb;3 most 6rkezett.
A
- De kifakul a napon.a
- Ugyan k6rern, hogyan is tetszik ezt kdpzelni;b m6r
- van a kirakatban 6s tess6k n6,zni, milyen j6l megk6t 6ve
lrizte6 a szin6t.
a negozio di stoffe. 2 ltultima moda. 3 ultimissimo, -a. a scolorire..
6 che! si figuri, 6 conservare,

l5
45..Felelet egy kritik6ra.

Egy amerikai rir egy londoni borb6ly i.izlet6ben az angom6dsz er6t btuligatta.
Maguk nem k6pesek\ arra, hogy valamire specializdL
jdkz- magukat; mint a nagyapitik, rnindent egyszerre akarnak csindlni, pedig ma, ahhoz, hogy az ember eredm6nyt 6rjen el,3 egyetlen dologra kell adnial magat.
A borb6ly nem felelt, de miut6n beszappanoztab az amerikait, lei.ilt 6s elkezdett ujs6got olvasni.

lok

.

nare.

1 capace di. e specializzarsi in. s per riuscire. a dedicarsi a. 5 insapo.

