A, Á

a hat ne {magánhangzóval kezdődő szó előtt: le, la, l’, les [lö, lá, l, lé]
az}
 A vaj, a saláta, az avokadó és az eper a frigó-  Le beurre, la salade, l’avocat et les fraises
ban van.
sont au frigo.
A fenébe (is)! msz
Zut alors ! [züt álor]
 A fenébe is! Otthon felejtettem a kulcsaimat.  Zut alors ! J’ai oublié mes clés chez moi.
A francba! msz

 Jössz? Igen vagy mi a franc (van)?!

Merde ! [merd]

 Tu viens ? Oui ou merde ?

abandonner 〈qqch.〉 [ábãdoné], arrêter 〈de
+ főnévi igenév〉 [árété]
 Noé abbahagyta a tanulmányait.
 Noé a abandonné ses études.
 Húsz év után Noé végre abbahagyta a do-  Au bout de vingt ans, Noé a enfin arrêté de
hányzást.
fumer.
abbahagy 〈vmit〉 ige ~ni

ablak fn ~ok, ~ot, ~a
 A takarítónő kinyitotta az ablakot.
ábrázat fn ~ok, ~ot, ~a

 Noénak megnyúlt az ábrázata.

ad ige ~ni

 Mit adsz neki a születésnapjára?

adat fn ~ok, ~ot, ~a

 Az elemzéshez először adatokat kell gyűjte-

ni.

fenêtre [f(ö)netr] n fn

 La femme de ménage a ouvert la fenêtre.

figure [figűr] n fn

 La figure de Noé s’est allongée.

donner [doné]

 Qu’est-ce que tu vas lui donner pour son

anniversaire ?

donnée [doné] n fn

 Pour l’analyse, il faut d’abord collecter des

données.

impôt [ɛ̃pó] h fn, taxe [táksz] n fn {illeték}
adó fn ~k, ~ t, ~ja
 Noé tavaly sok pénzt keresett, de sok adót is  Noé a beaucoup gagné l’année dernière,
kellett fizetnie.
mais il a dû payer beaucoup d’impôts aussi.
 A legnagyobb adók a dohányt és az alkoholt  Les taxes les plus importantes concernent le
érintik.
tabac et l’alcool.
adósság fn ~ok, ~ot, ~a

 Ha nem tudom visszafizetni az adósságo-

mat, a bank be fog perelni.

aggód|ik ige ~ni

 A szüleim aggódnak, amikor későn megyek

haza. Aggódó természetűek.

dette [det] n fn

 Si je ne peux pas rembourser mes dettes, la

banque me fera un procès.

inquiéter (s’) [szɛ̃kjété]

 Mes parents s’inquiètent quand je rentre

tard. Ils sont de nature inquiète.

agy fn ~ak, ~at, ~a
cerveau [szervó] h fn {tsz: cerveaux [szervó]}
 Az emberi agy működése nagyon összetett.  Le fonctionnement du cerveau humain est
très complexe.

ágy

a, á

ágy fn ~ak, ~at, ~a
 Ez az ágy nem túl kényelmes.
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lit [li] h fn

 Ce lit n’est pas très confortable.

ahol von hsz → hol
ahová von hsz → hová
ajak fn ajkak, ajkat, ajka v. ~a
 Noé az ajkába harapott.

lèvre [levr] n fn

 Noé s’est mordu les lèvres.

 ajak
Az ajk a szó újabb változata, ami például a duzzadt ajkú személy ’personne aux lèvres
épaisses’ vagy a francia ajkú lakosság ’population de langue française’ kifejezésekben használatos.
ajándék fn ~ok, ~ot, ~a
cadeau [kádó] h fn {tsz: cadeaux [kádó]}
 A kollégák nagyon szép ajándékot adtak át a  Les collègues ont remis un beau cadeau au
nyugdíjba vonuló igazgatónak.
directeur pour son départ à la retraite.
ajándékoz 〈vkinek vmit〉 ige ~ni
 Noé egy gyűrűt ajándékozott Zoénak.

offrir 〈qqch. à qqn〉 [ofrír], faire cadeau 〈de
qqch. à qqn〉 [fer kádó]
 Noé a offert une bague à Zoé. / Noé a fait
cadeau d’une bague à Zoé.

ajánl ige ~ani
proposer [propozé]
 Egy általános iskolában ajánlottak nekem  On m’a proposé un poste de directeur dans
igazgatói állást. Elfogadtam az ajánlatot.
une école élémentaire. J’ai accepté la proposition.

 ajánl
Az ajánl kiejtése lehet [ajál] is, különösen, ha az l-et mássalhangzó követi: ajánld [ajáld]. Az
ajánlja kiejtése [ajánja] vagy [ajájja].
ajtó fn ~k, ~ t, ajtaja v. ~ja
 Le akarjuk festeni a bejárati ajtónkat.

porte [port] n fn

 Nous voulons repeindre notre porte d’en-

trée.

akadály fn ~ok, ~ t, ~a
obstacle [obsztákl] h fn
 A kutatásaim során sok akadályba ütköz-  Pendant mes recherches, j’ai rencontré beautem.
coup d’obstacles.
akar ige ~ni
 A gyerek nem akart felmenni a szobájába.

vouloir [vuloár]

 L’enfant ne voulait pas monter dans sa

chambre.

akarat fn ~ok, ~ t, ~a
volonté [volõté] n fn
 Zoé mindig mindenkire ráerőlteti az akara-  Zoé impose toujours sa volonté à tout le
tát.
monde.
akcentus fn ~ok, t, ~a

 Nagyon aranyos akcentusa van.

accent [ákszã] h fn

 Vous avez un joli accent !

qui, que [ki, kö]
aki, akit von nm
 Ő az a személy, aki keres téged és akit nem  C’est la personne qui te cherche et que tu ne
akarsz fogadni.
veux pas recevoir.

