
IGÉK

Több, mint 500-szor

lk) eszik
rm) w. impf rem)oYaw mond
)OB jön (⇔|lh); bemegy 
(⇔ )fcfy)
reBiD Pi beszél
hfyfh van; w impf. yih:yaw
|lh megy (⇔ )OB)
(dy tud, ismer
dly nemz, szül
)fcfy kimegy (⇔ )OB)

b$y (le)ül (⇔ {Uq, dm(); 
lakik (~ }k$)
xql fog, vesz (⇔ }tn)
tUm meghal (⇔ hyx); Q 
ptc. t"m halott
)f&fn emel, felvesz; hordoz
}tn ad; megenged; helyez, 
állít
rb( keresztülmegy; meg-
szeg
hflf( felmegy (⇔ dry)
dm( áll (⇔ b$y, bk$)

hf&f( tesz, csinál
hfUic Pi parancsol vkinek 
(t")) (⇔ (m$)
{Uq felkel (⇔ bk$); áll, 
maradandó; létrejön
)frfq kiált; hív; nevez; 
olvas
hf)fr lát (⇔ (m$)
{yi& ({U&) tesz, rak
bU$ visszatér; megtér
xl$ küld
(m$ (meg)hall; 
engedelmeskedik

200-499 alkalommal

bh) szeret (⇔ )"nf&)
Vs) összegyűjt
hfnfB épít
$"QiB Pi keres; törekszik
|"r"B Pi áld (vö.|UrfB 
áldott)
rkz emlékezik (⇔ xk$)
qzx erősnek lenni
)f+fx vétkezik
hfyfx él (⇔ tUm)
lokfy képes, -hat; legyőz
Vsy hozzáad, szaporít; 
folytat
)"rfy fél
dry lemegy (⇔ hl()
$ry örököl; birtokba vesz

($y Hi segít; megszabadít
}UK Ni szilárdan áll; ma-
radandó; készen van; Hi 
készít
hflfK kész, befejezett; vé-
get ér; Pi elkészül vmivel; 
véget vet vminek
trk vág; 
tyir:B trk szövetséget köt
btk ír
)"lfm tele lenni
|lm uralkodik
)fcfm talál; Ni található
dgn Hi tudtul ad
hf+fn (ki)nyújt; fordul Hi 
elfordít, -ferdít; letérít
hfkfn Hi levág, megöl
lpn (le)esik

lcn Hi megment (~($y); 
kiragad
rUs letér, elfordul; Hi 
eltávolít
db( szolgál (~ t"r"$)
bz( elhagy
hfnf( válaszol (⇔ l)$)
dqp meglátogat; szemlét 
tart; megvizsgál; megbün-
tet
hfbfr soknak lenni (vö. 
bar)
{Ur magasnak lenni; fen-
ségesnek lenni; fölébe 
kerekedni
bk$ (le)feküdni (⇔ {Uq)
rm$ megőriz, megtart
+p$ ítél(etet hoz)
hftf$ iszik (⇔ lk))

100-199 alkalommal

db) elpusztul
}m) Ni szilárd, 
megbízható, hű, 
maradandó; Hi hisz
$OB megszégyenül; 
szégyenkezik
x+b bízik

}yiB észrevesz, érzékel; 
(jól) megért
hfkfB sír (⇔ xm&)
l)g kivált (rabszolgaság-
ból)
ldg nagynak lenni, nőni
rUg (jövevényként vhol 
ideiglenesen) tartózkodik

hflfG kitakar, felfed (⇔ 
hfSiK), kijelent; fogságba 
megy; Hi fogságba visz
$rd keres, kutat (⇔ )
fcfm)
l"Lih Pi magasztal (~ hdy)
hfnfx táborozik, tábort ver 
(vándorló törzs, hadsereg)
b$x gondol
)"mf+ tisztátalannak lenni
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hfdfy Hi dicsér (~ l"Lih)
b+y jónak lenni; Hi 
jót/helyesen cselekedik
rty Ni megmarad (~ r)
$)
d"bfK impf. daB:kéy nehéznek 
lenni; Pi tisztel 
hfSiK Pi betakar (⇔ hlg)
rePiK Pi kiengesztel
$"bfl felvesz (ruhát)
{xl Ni harcol
dkl elfoglal (várost)
)bn Ni, Hitp prófétaként 
beszél
(gn érint; megüt
$gn közeledik (~ )OB)
sUn menekül
{axén Ni sajnál, megbán, 
bánkódik; Pi {axén vigasz-
tal
(sn útnak indul (⇔ hfnfx), 
továbbmegy

bbs körbevesz
rps Q számol; Pi 
elbeszél
hfnfP fordul, irányt vesz
jbq Q, Pi össze-, egybe-
gyűjt (~ Vs)); Ni gyüle-
kezik
rbq eltemet
$dq szentnek lenni; Pi, 
Hi megszentel
r"=iq tömjénez, illatáldo-
zatul tömjént éget
brq közel lenni, 
közeledik (~ $gn)
Vdr üldöz (⇔ sUn), követ 
vkit (y"rAxa)); vmire törek-
szik
jUr fut
hf(fr legel, legeltet
xm& örvendez (⇔ hkb)
)"nf& gyűlöl (⇔ bh))
Vr& el-, feléget

l)$ kér(dez) (⇔ hn()
r)$ Ni maradékként 
megmarad (~ rty); Hi 
meghagy (maradékot)
(b$ Ni esküt tesz; Hi 
megesket
rb$ Q, Pi összetör
hx$ Hitp hfwAxaT:$ih meg-
hajol, leborul vki előtt
t"xi$ Pi , Hi elpusztít (~ 
db))
bk$ lefekszik, fekszik 
(⇔ {Uq)
xk$ elfelejt (⇔ rkz)
}k$ (ideiglenesen) lete-
lepszik; lakik (~ b$y)
|l$ Hi dob
{"lf$ sértetlen, csorbítat-
lan, ép, teljes; Pi meg-, 
visszafizet, viszonoz
|p$ (ki)önt, (vért) ont
t"r"$ Pi szolgál (~ db()

NÉVSZÓK

Több, mint 500-szor

bf) yibA) tObf) tObA) apa, 
ős
{fdf) ember, emberiség
yfnodA) az Úr (hwhy az ÚR)
xf) yixA) {yixf) y"xA) 
fiútestvér
dfxe) taxa) egy
raxa), y"rAxa) után
$yi) $yi) {yi$fnA) y"$:na) fér-
fi
{yiholE) Isten; (idegen) 
istenek
$OnE) emberiség, emberek 
(esendő halandók)
jere) (száraz)föld (⇔ 
{éyamf$, {fy); föld, ország
hf<i) te$") {yi$fn y"é$:n, rag-
gal OT:$i) asszony, feleség
}y"B között

téyaB c. ty"B, pl. {yiTfB c. 
y"TfB ház; uralkodóház
}"B }eB {yénfB y"n:B fia vkinek
taB taB tOnfB tOn:B lánya 
vkinek; raggal !:TiB
lOdfG nagy
yOG nép; nem zsidó, 
bálványimádó, nemzetbeli
rfbfD szó; dolog; tett
|ereD út; mód
rah hegy
yax f. hfYax élő; hfYax állat; 
{yéYax c. y"Yax élet (vö. hyx)
bO+ jó (⇔ (ar)
dfy c. day du. {éyadfy c. y"d:y 
kéz (⇔ leger)
{Oy {Oy {yimfy y"m:y nap(pal)
}"hoK pap
loK, -lfK minden, egész

b"l raggal yiBil, pl. tOBil 
szív (~ bfb"l)
hf)"m pl. tO)"m száz
{éyam c. y"m, y"my"m víz
|elem király (vö. |lm)
$epen lélek, élet(erő)
debe( (rab)szolga (vö.db()
}éya( c. }y"( du. {éyany"( c. y"ny"( 
szem; forrás
ryi( ryi( {yirf( y"rf( város
{a( raggal yiMa(, 
pl. {yiMa( c. y"Ma( nép
{yénfP c. y"n:P arc; elülső 
rész (vö. hnp); y"n:pil előtt
$edoq szentség (vö. $Odfq)
lOq hang
$)or pl. {yi$)fr c. y"$)fr 
fej; vezető
hf(:bi$ (abe$ 7
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{"$ c. {"$, raggal yim:
$, !:mi$, pl. tOm"$ c. tOm:
$ név

hfnf$ c. tan:$ pl. {yénf$ c. y"n:
$ év
{éyan:$ y"n:$ {éyaT:$ y"T:$ 2

300-499 alkalommal

}Odf) úr (vö. yfnodA))
leho) sátor
Vele) 1000; nemzetség; 
ökör
hf(fB:ra) (aB:ra) 4
$") tűz
{fD vér
bfhfz arany
$edox újhold; hónap
hf<imAx $"mfx 5
berex kard
{fy c. {fy, -{ay pl. {yiMay ten-
ger
yil:K yil:K {yil"K y"l:K edény; 
eszköz; fegyver; szerszám

veseK ezüst
do):m nagyon
ax"B:zim oltár (vö. xbz)
yim ki?
hfmfx:lim harc (vö. {xl Ni)
{Oqfm (vö. {Uq) hely
hfxfP:$im nagycsalád, nem-
zetség
+fP:$im (vö. +p$) ítélet; 
jog
{u):n „így szól”
)yibfn próféta (vö. )bn)
byibfs körül (vö. bbs)
{flO( világkorszak
j"( fa
hfrf&A( re&e( 10
{yir:&e( 20

heP c. yiP raggal yiP, wyiP, 
{ehyiP száj
)fbfc sereg; tO)fb:c hwhy 
seregek Ura
bar sok (vö. bbr)
axUr lélek, lélegzet; szél
hedf& mező
ra& vezér, főember (vö. 
hfrf& Sára; 
fejedelemasszony)
hf$ol:$ $Olf$ 3
{éyamf$ c. y"m:$ ég, menny 
(⇔ jere))
ra(a$ kapu
|ewfT c. |OT vmi közepe; |
OT:B vmi közepén, között
taxaT alatt; helyett

200-299 alkalommal

}ebe) f., {yénfbA) kő
hfmfdA) (szántó-, 
termő)föld
léya) kos
l") Isten (vö. pl. {yiholE))
{") c. {") raggal yiMi) 
anya
hfMa) könyök (hossz-
mérték)
va) du. {éyaPa) orr; harag
degeB raggal yiD:giB, pl. c. 
y"D:giB ruha
tyir:B szövetség
rf&fB test; hús; rokon
lUb:G határ
(arez mag, utód
t)f=ax bűn; bűnért való 
áldozat (vö. )+x)

léyax c. l"x erő; ügyesség; 
haderő
desex hűség
bfb"l pl. tObfb:l szív (~ 
b"l)
{exel kenyér (vö. {exel t"B 
”kenyér háza”)
hfl:yal éjszaka (⇔ {Oy)
rfB:dim puszta, sivatag
d"(Om (előre meghatáro-
zott) idő/hely; találkozás; 
összegyülekezés; ünnep
henAxam tábor (vö. hnx)
he=am pálca, vessző (vö. 
h+n)
|f):lam követ; angyal
hfx:nim ajándék 
(felsőbbségnek); sarc; 
ételáldozat
he&A(am tett (vö. h&()

hflAxan örökség
ra(an gyermek, ifjú, 
legény, szolga
hflO( égőáldozat (vö. 
hl()
}Of( bűn, vétek (~ t)f=ax)
t"( idő
hfTa( most (~ t"()
})oc nyáj
bereq vmi belseje, közepe 
(~ |ewfT); bereq:B –ben, 
között
leger du. {éyal:gar láb
(ar f. hf(fr rossz
(f$fr gonosz, bűnös
{Olf$ teljesség, béke (vö. 
{"lf$)
hf<i$ $"$ 6
hfrOT útmutatás, törvény
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