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ma 1. azonban, de 2. hanem 

3. pedig
ma che! dehogy!
macellaio m. hentes, mászáros, 

böllér
maccelleria f. hentesbolt
macchia f. 1. folt, pecsét 2. pi-

szok
macchina f. 1. gép 2. autó, gép-

kocsi, kocsi

 macchina fotografica f. fény-
képezőgép

 macchina orlatrice f. tűzőgép
macellare levág (állatot)
macellazione del maiale f. 

disznóvágás
macinare őröl
madre f. anya
 madre sola egyedülálló anya
madrelingua f. anyanyelv
 chi parla la propria madre-

lingua anyanyelven beszélő
madrevite f. anyacsavar
madrina f. keresztanya
maestra f. tanítónő
 maestra d’asilo f. óvónő

maestro m. mester, tanító
mafia f. maffia
maga f. jósnő
magari bárcsak
magazzino m. raktár
 grande magazzino m. áruház
maggio m. május
maggioranza f. többség
maggiore nagyobb
maggiorenne nagykorú
maggioritario többségi
magia f. varázslat
magiaro magyar
maglia f. pulóver
maglietta f. póló
maglione m. pulóver
magnanimo nagylelkű
magnete m. mágnes
magnetico mágneses
magnifico nagyszerű, remek
mago m. bűvész, varázsló
 i tre re Magi Háromkirályok
magro sovány
mai soha, valaha (jövőben)
maiale m. disznó
maialino m. malac (állat)
maionese f. majonéz
mais m. kukorica
maiuscola f. nagybetű
malaria f. malária
malato beteg
malattia f. betegség
maldestro ügyetlen
male I. rossz, rosszul II. m. baj, 

betegség
 mal di mare m. tengeribeteg-

ség
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 mal di testa m. fejfájás
maledetto átkozott
maledire* átkoz
maledizione f. átok
maleducato goromba, nevelet-

len
malessere m. rosszullét
malgrado ellenére
maligno rosszindulatú
malmenare bántalmaz
malodorante büdös
malsano egészségtelen
Malta f. Málta
maltese máltai
maltrattamento m. bántalmazás
maltrattare bánt
malumore m. levertség
malvagio gonosz
malvagità f. gonoszság
mamma f. anyu
manager m./f. menedzser
mancante hiányzó
mancanza f. hiány
mancare 1. hiányzik 2. kima-

rad (vmi) 3. lekésik
 Ci mancherebbe! Ugyan már! 

Hogyne!
mancetta f. zsebpénz
mancia f. borravaló
mancino balkezes
manco … mégsem, sem, szin-

tén nem
mandare küld
 mandare a spasso kirúg (ál-

lásból)
 mandare in esilio száműz
mandarino m. mandarin

mandato m. mandátum, meg-
bízatás

mandorla f. mandula (termés)
maneggiare 1. bánik 2. igazgat 

(kézzel) 3. kezel
maneggio ügyvezetés, kezelés 

(pénzé), bánás (vmivel), me-
nedzselés

manette pl. f. bilincs

mangiabile ehető
mangiare eszik
 dare da mangiare etet
mangiare m. étkezés
manìa f. rögeszme
manica f. ruhaujj
manico m. nyél, fogantyú

maniera f. mód, módszer
 in nessuna maniera semmi-

képpen
 nella medesima maniera 

ugyanúgy
manifattore m. (-trice f.) kézmű-

ves
manifestare 1. kifejez 2. kinyil-

vánít 3. tüntet

110maledetto manifestare

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J, K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W, X

Z



manifestazione f. megnyilvá-
nulás, rendezvény, tüntetés

manifesto m. plakát
maniglia f. kilincs

manipolare manipulál
manipolazione f. manipuláció
mano f. kéz

 a mano kézzel
 alzare la mano jelentkezik 

(iskolában)
 di seconda mano használt
 mano d’opera f. munkaerő
manovale m./f. segédmunkás
manovra f. manőver
 manovra militare f. hadmű-

velet
mansueto szelíd
mantello m. köpeny
mantenere* 1. fenntart (csalá-

dot) 2. eltart (vkit) 3. megtart
 mantenersi* bene jól tartja 

magát
mantenimento m. fenntartás, 

eltartás
manuale I. kézi II. m. kézikönyv

manubrio m. fogó, súlyzó
manutenzione f. fenntartás, 

karbantartás
mappa f. térkép
maratona f. maraton
marca f. jel, márka
marcare 1. kijelöl 2. megjelöl
marchese m. márki
marcia f. menet
marciapiede m. járda, peron

marcire rothad
mare m. tenger
 alta marea f. dagály
 bassa marea f. apály
margarina f. margarin
margherita f. margaréta
marginale marginális
margine m. 1. margó 2. perem 

3. szél, szegély
marinaio m. matróz, tengerész
marinare lóg (iskolából)
marionetta f. báb
maritare con férjhez ad (vki-

hez)
marito m. férj
marittimo tengeri
marmellata f. dzsem, lekvár
marmo m. márvány
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