
magyar–francia

– Jó reggelt! / Jó napot! / Jó estét! 
Bonjour! (Bonzsúr!) / Bonsoir 
(Bonszoár) 
 
– Szia! / Szervusz! 
Salut! (Szálü) 
 
– Viszlát! 
Au revoir! (orövoár) 
 
– Elnézést! 
Excusez-moi (Ekszküzé moá) (ma-
gázódva) / Excuses-moi (ekszküz 
moá) (tegeződve) 
 
– Bocsánat! 
Je suis désolé(e) (Zsö szvi dézolé) 
(e=nőnemben) 
 
– Tudna segíteni? 
Pouvez-vous m’aider, s’il vous 
plaît? (Puvé vu medé szil vu ple) 
 
– Beszél-e angolul? 
Parlez-vous anglais? (Párlé vu 
anglé?) 
 
– A nevem…. 
Je m’apelle … (Zsö mápel) 
 
– Megkaphatnám a számlát? 
Pourrais-je avoir la note, s’il vous 
plaît? (Purre zsávoár lá not, szil 
vu ple) 
 
– Kaphatnék egy zacskót? 
Pourrais-je avoir un sac, s’il vous 
plaît? (Purre zsávoár ön szác, szil 
vu ple) 
 
– Köszönöm! / Köszönöm szépen! 
Merci! / Merci beaucoup! (merszi / 
merszi boku) 

– Rendben van. 
D’accord. (Dákor) 
 
– Sajnálom, de nem értem. / Saj-
nálom, de nem tudok franciául. 
Je suis désolé, mais je ne 
comprends pas (Zsö szvi dézolé, 
me zsö nö kompron pá) / Je 
suis désolé, mais je ne parle pas 
français (Zsö szvi dézolé, me zsö 
nö párl pá franszé) 
 
– Segítség! / Segítsen, kérem! 
Hívják a mentőt! / Rendőrt! / 
Tűzoltót! 
Au secours! (ó szökúr) / Aidez-moi, 
s’il vous plaît! (Edé moá szil vu 
ple) / Appelez l’ambulance! (Ápölé 
lambülansz) / La police (lá polisz) / 
les Pompiers (lé pompié) 
 
– A kórházba kell mennem. 
Il faut que j’aille à l’hôpital. (Il fó 
kö zsáj á lopitál) 
 
– Nem érzem jól magam. 
Je ne vais pas bien. (Zsö nö vé pá 
bien) 
 
– Muszáj, hogy egy orvos azon-
nal megvizsgáljon. 
Il faut que j’aille chez un médecin 
toute suite! (Il fó kö zsáj séz ön 
médszen tut szvit) 
 
– Mennyibe kerül? 
Combien ça coûte? (kombien sza 
kut?) 
 
– Külön szeretnénk fizetni. 
Nous voudrions payer 
séparément. (Nu vudrion péjé 
szépárémon) 

– Melyik irányban van a stadion/
metró/busz/hotel/kocsma? Ké-
rem mutassa meg! 
Oùest le stade / le metro/ l’hotel 
.../ le bistro? (Ú szö lö sztád/ le 
métro/ le bisztro?) Pouvez me 
montrez la direction, s’il vous 
plaît? (puvé vu mö montré lá 
direkszion, szil vu ple) 
 
– Meg tudná nekem mutatni a 
térképen, hogy hol van? 
Pouvez-vous me montrer sur le 
plan, s’il vous plaît? (Puvé mö 
montré szür lö plan, szil vu ple) 
 
– Elnézést, szeretnék rendelni! 
Esxucez-moi, je souhaiterais 
commander! (Ekszküzé moá, zsö 
szuetre kommondé) 
 
– Kérnék egy vizet / ásványvi-
zet / sört / vörösbort / fehérbort 
/ stb. 
Je voudrais de l’eau (zsö vudre 
dö ló)/ de l’eau minérale (dö ló 
minérál) / une bière (ün bier) / du 
vin rouge (dü ven rúzs) / du vin 
blanc, s’il vous plaît(dü ven blan 
szil vu ple) 
 
– Fizetni szeretnék. 
Je voudrais payer, s’il vous plaît. 
(zsö vudre péjé, szil vu ple) 
 
– Hívna nekem egy taxit, kérem? 
Pourriez-vous m’appeler un taxi, 
s’il vous plaît ? (Purrié vu mápölé 
ön taxi szil vu ple?) 
 
– Mi a wifi-jelszó? 
Quel est le mot de passe du wifi? 
(Kel e lö mo dö pássz dü wifi?) 

– Számok egytől húszig 
1 -un (ön), 2 - deux (dö), 3 - trois 
(troá), 4 - quatre (kátr), 5 - cinq 
(szenk), 6- six (szisz), 7- sept (szet), 
8 - huit (üit), 9 - neuf (nöf), 10 - 
dix (disz), 11 - onze (onz), 12 - 
douze (dúz), 13- treize (trez), 14 
- quatorze (kátorz), 15 - quinze 
(kenz), 16 - seize (szeez), 17 - dix-
sept (disszet), 18 - dix-huit (dizüit), 
19 - dix-neuf (diznöf), 20 - vingt 
(ven) 
 
– Szeretnék pénzt váltani. 
Je voudrais échanger de l’argent. 
(Zsö vudre ésanzsé dö lárzson) 
 
– Merre van egy bankautomata? 
Oùest le plus prochedistributeur 
automatique de billets? (Ú e lö 
plü pros disztribütőr otomatik dö 
bijjé) 
 
– Hol lehet jegyet venni a buszra 
/ vonatra / stb? 
Où est-ce que je peux acheter un 
billet de bus / de train etc...? (Ú esz 
kö zsö pö asté ön bijjé dö büsz / dö 
tren …?) 
 
– Szeretnék egy jegyet. 
Je voudrais un billet, s’il vous 
plaît. (Zsö vudre ön bijjé szil vu 
ple.) 
 
– Jelek: nyitva, zárva, bejárat, 
kijárat, tolni, húzni, férfi, női, 
foglalt, szabad 
ouvert (uver), fermé (fermé), 
entrée (antré), sortie (szorti), 
pousser (pusszé), tirer (tiré), 
homme (omm), femme (fámm), 
occupé (oküpé), libre (libr)

Hasznos kifejezések, szavak

– Hajrá, magyarok! 
Allez, les hongrois! (állé lé ongroá) 
 
– Irány Párizs! / Párizs, jövünk! 
Allons à Paris! / Paris, on arrive! (állonzi á pári 
/ pári, on áriv) 
 
– Böde jön. / Böde jött. / Messi nem. 
Böde arrive. / Böde est arrivé. / Messi non. 
(Böde e áriv. / Böde et árivé. / Messzi non) 
 
– Pofára esett, mint a zsíroskenyér. 
Il s’est cassé la gueule comme le pain avec du 
gras. (Il sze kásszé lá gől kom lö pen ávek dü gra) 
 
– Dzsudzsák beveri 25-ről. 
Dzsudzsák peut marquer un but à 25 metres. 
(D. pő márqué ön bü á venszenk metr) 
 
– Indul az utazás, csak erre vártál! 
Le voyage que tu as attendu commence. (Lö 
vojázs kö tü attondü kommansz) 
 
– Magyar vagyok, nem turista. 
Je suis hongrois, pas un touriste. (Zsö szvi 
ongroá pá ön turiszt) 

– Csak a nézését meg a járását, csípőjének a 
ringását. 
Juste son regard, et sa façon demarché, son 
déhanché impressionnant... (Zsüszt szon 
rögár é sza faszon dö mársé szon déhansé 
empresszionan) 
 
– Guzmics, a levegő ura. 
Guzmics, il est le seigneur de l’air. (G. il e lö 
szenyör dö ler) 
 
– Böde csak egy van! / Ő a madocsai Messi! 
Böde est unique! Il est Messi madocsaien. 
(Böde e ünik! Il e Messzi madocsaien) 
 
– De szép vagy! / Gyönyörű szemed van! / El-
kérhetem a telefonszámodat? / Meghívhat-
lak valamire? / Ilyen szép hölgyet még soha-
sem láttam! 
Tu es tellement jolie! (Tu e telmon zsoli) / Tes 
yeux sont splendides! (Té jő szon szplendid) 
/ Puis je avoir ton numéro? (püi zsávoár ton 
nüméro dö téléfon) / Puis je vous/te payer 
á boire? (Püi zsö pő vu péjé á boár) / Je n’ai 
jamais vu quelqu’un d’aussi jolie que toi. (Zsö 
né zsáme vü kelkön dosszi zsoli kö toá) 

– Az előrelépés megkérdőjelezhetetlen. 
On est en avance. (on e on ávonsz) 
 
– Meghódítjuk Franciaországot! 
On s’empre de la France! (On szompr dö lá 
fransz) 
  
– Földet rá! 
Enterre-le! (Onterr lö!) 
 
– Nálunk a Király vasárnap nem nyit kaput, 
zárva tartunk, kérem! 
Chez nous, le Roi n’ouvre pas le but, c’est bien 
verrouillé! (sé nu, lö roá nuvr pá lö portájj, nu 
szomm fermé) 
 
– Álomsorsolás! 
Un tirage de rêve! (ön tirázs dö rev) 
 
– Száz kiló vagyok b*szd meg! 
Putain, je pèse 100 kilo. (püten, zsö pez szon 
kilo) 
 
– Köszönjük, Platini úr! 
Merci, Monsieur Platini. (Merszi möszijő  
Plátini) 
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Kevésbé hasznos, ám annál szórakoztatóbb kifejezések, szavak


