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50-99 alkalommal

hb) akar (~ j"pfx)
zx) megragad, birtokol
rs) meg-, összeköt
rr) megátkoz (~ llq Pi;  |"r"B Pi)
rxb kiválaszt
(lb Q, Pi el-, lenyel
r(b ég, tűzben áll; Pi eléget; felgyújt
(qb kettévág,  hasít,  feloszt,  (várost)  elfoglal
(~ dkl)
)rb teremt (Istenről)
xrb elfut, elmenekül
qbd ragaszkodik
|ph fordít, átváltoztat, -alakít
hnz paráználkodik, átvitt ért.: hűtlen
q(z kiált (~ q(c)
(rz (magot) vet
ldx megszűnik;  -szüntet,  abbahagy,  felhagy
( Vsy)
lUx (lyix)  (szülési)  fájdalmai  vannak,  szül;
táncol; remeg
hzx lát (~ h)r)
hlx betegségben szenved
qlx fel-, szétoszt
}nx kegyelmez, kegyelmes (~ {axir Pi )
j"pfx kedvét leli, tetszik neki
hrx izzó haragra gerjed (ált. Va)-fal)
{rx Hi hadiátokkal sújt, elpusztít
$rx szánt; néma; Hi hallgat; csendes
ttx fél  (~ )"rfy); Ni (taxén) elcsügged
r"hf+ tiszta; Pi (rahi+) megtisztít; Hitp megtisztítja
magát
$"bfy elszárad, -hervad 
xky Hi  megdorgál,  rendre  utasít,  megfenyít  (~
rsy Pi)
j(y tanácsot ad
qcy kiönt (~ |p$)
rcy megformál (fazekas)
hry dob, lő; Hi tanít, oktat  (~ dml Pi)
seBiK Pi mos
s(k kedvetlen,  haragszik;  Hi  felingerel,  fel-
bosszant
l$k megbotlik, botladozik
}yil }Ul éjszakázik  vhol;  }Ul Ni,  Hi  zúgolódik,
morog
dml tanul; Pi tanít  (~ hry Hi)
s)m elvet, megvet ( d"bfK Pi)
ddm megmér

rahim Pi siet
rkm elad ( hnq megvásárol)
+lm Ni  megmenekül;  Pi  kimenekít  (~  hdp,
+lp)
x$m felken
l$m uralkodik; példázatot mond (vö. lf$fm példá-
zat)
+bn Hi tekint, ránéz
xdn Hi eltaszít, száműz, elkerget; elcsábít
axUn nyugszik,  pihen;  Hi  nyugalmat  teremt  /  ad
( axyén"h,  axyénfy);  tesz,  helyez,  állít,  enged,  hagy
( axyéNih, axyéNay)
lxn örököl (~ $ry); Hi örökül hagy, birtokba ad
(+n ültet
rkn Hi felismer
bcn (vö. bcy) Ni oda-, megáll (~ dm(); Hi odaál-
lít
xcn Pi (kórust) vezet
rcn megőriz (~ rm$)
g&n Hi el-, utolér; megér
rgs bezár ( xtp); Hi bezár; kiszolgáltat, kiad
rts Ni elrejtőzik; rejtve van; Hi elrejt ( hlg)
rU( Hi felébreszt; serkent; felgerjeszt, felingerel
rz( segít, támogat
hn( I. válaszol, (Isten) meghallgat; tanúskodik (:B
vki  mellett  /  ellen);  II.  Pi  elnyom,  megaláz
(~ (nk Hi), megerőszakol
|r( rendbe rak, elrendez, (asztalt) terít, (hfmfx:lim
|r( csatasorba áll)
hdp kivált, megszabadít (~ ($y Hi)
jUP Q, Ni szétterül, -szóródik; Hi szétszór
)lp Ni rendkívüli, szokatlan; titokzatos;  csodá-
latos
llp Hitp imádkozik
l(p tesz, cselekszik (~ h&()
&rp kifeszít,  kiterjeszt,  kiterít,  kinyújt  (kezet)
(~ h+n)
xtp kinyit ( rgs)
xlc Hi sikeres, sikerül; végrehajt, megvalósít
q(c kiált (vö. q(z)
hpc őrt áll, kémlel; figyelmesen néz
rrc összeköt;  szűk ( bfxfr széles,  tágas);  Hi
szorongat, gyötör ( bxr Hi kiszélesít, tág teret
ad)
llq kevés;  gyors;  könnyű;  jelentéktelen,  meg-
vetett; Pi megátkoz (~ rr);  |"r"B)
hnq megvásárol, megszerez ( rkm elad)
(rq (ruhát) megszaggat
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{axir Pi megkönyörül ({exer anyaméh) (~ }nx)
jxr mos(akszik)
qxr távol van, eltávolodik ( $gn, brq); Hi el-
távolít
byir perel, perlekedik 
bkr lovagol; utazik
}nr Q, Pi ujjong
((r rossz, gonosz; Hi rosszul / rosszat tesz, árt
( b+y)
)pr Q, Pi meggyógyít, Ni meggyógyul
hcr kedvét leli, tetszik, szeret (~ j"pfh)
(b& megelégszik, jóllakik ( b(r éhezik)
lk& Hi okos, értelmes
tb$ abbahagy,  nyugszik,  pihen;  Hi  véget  vet
( Vsy)
dd$ pusztává tesz
+x$ levág (állatot); megöl (embert) (~ grh, l+q,
xcr)
ryi$ énekel
tyi$ tesz, helyez, állít (~ {yi&)
{k$ Hi korán felkel; korán / idejében tesz vmit;
buzgón tesz vmit
dm$ Hi lerombol; megsemmisít, kiirt
{"mf$ puszta, sivár, néptelen, kihalt; megborzong,
-remeg; Hi megborzongat; pusztává tesz
hq$ Hi megitat
{mt teljes, egész; kész, vége van, elfogy, befeje-
ződik; Hi teljessé tesz; véget vet  (~ hlk)
&pt fog, megragad (~ zx))
(qt (kezeket össze)üt; (trombitát, kürtöt) megfúj

25-49 alkalommal

lb) gyászol (la() (vö. leb") gyász)
hfUi) Pi, Hitp kíván (vö. hfwA)aT kívánság)
rO) fénylik,  ragyog;  Hi  fénylővé  tesz,  (fel)ra-
gyogtat (vö. rO) fény)
}z) Hi  figyelmesen  hallgat  (fülel)  (vö.  }ezo) fül)
(~ b$q Hi)
jm) erős Pi megerősít
hp) süt (vö. hepo) pék)
br) lesben áll
|r) hosszú, meghosszabbodik; Hi meghosszab-
bít (vö. |ero) hossz;  baxor szélesség; {yiPa) |ere)
türelem)
{$) vétkezik; vezekel
dgb hűtlen, elpártol
ldb (  }y"bU...}y"B) Hi szét-, kiválaszt; különbséget
tesz

lhb Ni megrémül; Pi lahiB megrémít
hzb megvet  (~  llq,  j)n Pi  lenéz;  d"bfK Pi
tisztel)
zzb kirabol,  -foszt,  zsákmányt  ejt  (vö.  zaB zsák-
mány)
}xb megvizsgál  (fém  tisztaságát  olvasztással)
(~ Vrc)
llb összekever (olajjal), összezavar (nyelvet vö.
lebfB Bábel)
rcb szőlőt szemel, szüretel, böngész
l$b Pi főz
Hbg magas, fenséges, gőgös (vö. aHobfG mn. magas;
HaboG magasság)
lzg (erőszakkal) elvesz, -ragad, -rabol
lyiG ujjong, örvendezik (~ xm&, &y& örül  hkb
sír)
lmg kész, megérik (gyümölcs); megérlel; (jót v.
rosszat) tesz vkivel; megbosszul, -torol
bng lop (vö. bfNaG tolvaj)
$rg Q, Pi $"r"G elűz, -kerget
hmd hasonló, hasonlít (le), :l vmihez); Pi össze-
hasonlít (vö. tUm:D hasonlatosság)
{md néma, csendes, hallgat (~ $rx Hi)
hgh morog  (oroszlán),  turbékol;  mormol(va
olvas), elmélkedik, töpreng, gondolkodik
hmh különféle hangot ad ki (brummog, ugat, tur-
békol,  furulyázik,  sóhajt,  morajlik,  zúg,
lármázik)
hrh fogan, állapotos lesz
srh lebont (építményt) (~ jtn,   hnb épít)
bUz folyik (vö. $ab:dU bflfx tabfz tejjel-mézzel folyó
föld)
r"MIz Pi  zenél  (:B hangszeren),  énekel  (vö.  rOm:zim
zsoltár)
}"qfz öreg, megöregszik (vö. }"qfz mn. idős, fn. vén;
 ra(an, rUxfB ifjú, legény)
hrz Q,  Pi  hfr"z el-,  szétszór;  (gabonát  levegőbe
dobva) tisztít
qrz szór, (vért, vizet) hint
)bx Ni elrejtőzik; Hitp rejtőzködik; Hi elrejt, el-
bújtat
rbx össze van kötve; Pi összeköt; Hitp szövet-
ségre lép (vö. r"bfx társ)
$bx (körbe)köt, bekötöz (sebet); felnyergel
rgx felövez, körülköt (övet, kardot)
{kx bölcs (vö. {fkfx mn.: bölcs; hfm:kfx bölcsesség)
{lx álmodik (vö. {OlAx álom)
Vlx előtte/fölötte  elvonul,  elmegy;  Pi  (ruhát)
vált, cserél 
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jlx Q pass. ptc jUlfx fel van fegyverkezve
lmx együttérez vkivel (la(); megkímél
hsx menedéket keres, elrejtőzik vhol (:B)
b"cfx kifarag, kiás, kiváj
rqx kikutat, ki-, megvizsgál
b"rfx kiszárad, száraz; pusztává lesz
drx Q remeg, reszket, (föld) reng; Hi megijeszt,
megrettent
V"r"x Pi  gúnnyal  harcra  ingerel,  gúnyol,  csúfol,
ócsárol (vö. hfP:rex gúny, gyalázat)
|&x visszatart
{tx lepecsétel (vö. {ftOx pecsétgyűrű)
bO+ (impf. b+y-ból ba+yéy) jó; (b"l) víg, örvendező
(fn.:  bO+,  hfbO+,  bU+  a  jó,  szerencse,  jósors,
jótett)
}m+ elrejt, elás
Vr+ (vadállat)  széttép,  elragad  (vö.  Vere+ zsák-
mány)
(gy fáradt; fáradozik, dolgozik (~ lm()
bhy (csak imperativus:  bah =  hfbfh, Ubfh) nosza,
rajta; add, adjátok
lxy Pi (laxéy) vár, (az Úrban bízva) vár; Hi vár
lly Hi jajgat, jajveszékel
qny Q szop(ik); Hi szoptat
dsy Q, Pi alapoz, alapot vet
rsy Pi  raSéy megfenyít,  megfegyelmez;  korhol,
megfedd
bcy Hitp odalép, -áll (~ bcn Ni; Hi odaállít)
tcy Q, Hi meggyújt; eléget
r$y egyenes;  helyes  (  y"ny"(:B vki  szemében);  Pi
egyenessé, simává tesz (utat) (vö.  rf$fy egyenes,
helyes; rO$im síkság)
lUK magába  foglal,  tartalmaz;  pilpél  pf.  laK:liK
tartalmaz; (vkiről étellel) gondoskodik, táplál
dxk Pi eltitkol
{lk Ni szégyelli magát; megszégyenül; Hi meg-
szégyenít (vö. hfMil:K szégyen, gyalázat) (~ $OB)
(nk Q megalázott; megalázza magát; Hi megaláz
(rk letérdel
jUl jyil Q ptc j"l gúnyolódó, csúfoló; Hi csúfol,
gúnyol
+ql Q, Pi felszed(eget)
}")"m Pi vonakodik
+Um Q, Ni inog
lUm körülmetél
hxm Q,  Hi  eltöröl  (bűnt,  gyalázatot),  meg-,
kitöröl
hnm megszámol (~ rps Q)
(nm visszatart; megtagad vkitől

l(m hűtlenné válik, hűtlen
hrm Q, Hi elpártol, (fel)lázad, engedetlen
|$m húz
V)n Q, Pi házasságot tör
j)n Q, Pi (j")én) megvet, lenéz
Vgn megüt; Ni (hadsereg) vereséget szenved (y"n:pil
akiktől) (vö. hfp"Gam csapás)
ddn menekül
rdn fogadalmat tesz (vö. red"n, reden fogadalom)
ghn Q, Pi (gahén) (állatot, foglyokat) terel, (el)hajt
a(Un remeg,  (részeg,  vak)  inog;  Hi  ingat,  $)or a
(yén"h fejet csóvál (megvetés, káröröm jele)
VUn Hi  lenget,  lóbál,  felmutat  (áldozatot  egy
áldozati rítus során)
hxn Q, Hi vezet
$+n oda-, ledob, földre vet; elvet
hfSén Pi megkísért, próbára tesz; megpróbál
|sn Q, Hi (fémet, italáldozatot) (ki)önt (vö.  |esen
italáldozat; hfk"Sam öntött bálványkép)
bqn (keresztül)döf, (át)szúr
hqn Q  ártatlan,  büntetés  nélkül  marad;  Pi
ártatlannak nyilvánít;  büntetés  nélkül  hagy (vö.
yiqfn ártatlan)
{qn Q,  Ni  megbosszul,  bosszút  áll  (vö.  {fqfn,
hfmfq:n bosszú)
q$n megcsókol
jtn (építményt) lebont, lerombol (~ srh)
qtn Ni elszakad; Pi szét-, elszakít
xls megbocsát
|ms (kezet az áldozati állatra) tesz; támogat
dps (halottat) sirat
dU( nyomatékosan állít,  szigorúan figyelmeztet,
int;  tanúskodik (vö.  d"( tanú;  tUd"( figyelmezte-
tés; parancs)
VU( repül (vö. VO( koll.: madarak)
rc( feltartóztat, visszatart, bezár (eget, méhet)
br( elzálogosít; kezeskedik; édes, kellemes
q$( elnyom
(gp ráront,  nekiesik;  kéréssel  ostromol,  kérlel,
kényszerít; találkozik; (terület) határos
dxp fél (vö. daxaP félelem) (~ )"rfy)
+lp Pi  megment  (~  +lm, vö.  +yilfP menekült;
hf+y"l:P megmentés; a megmenekültek)
xqp megnyit (szemet)
hrp termékeny: (növény) gyümölcsöt hoz, (em-
ber, állat) szaporodik (vö. yir:P gyümölcs)
xrp rügyezik, kihajt, sarjad, virágzik, kivirul
jrp rést üt; (falat) lebont; betör vhová; kiterjed,
sokasodik (vö. jereP rés [a falon])
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+$p (hadsereg) rátör,  betör,  megtámad;  (ruhát)
levet; Hi lehúz (ruhát másról); megnyúz
($p elpártol,  elszakad  (vö.  (a$eP elpártolás,
vétek)
qdc igaz,  igaza van (vö.  qyiDac mn.:  igaz,  qedec,
hfqfd:c fn.: igazságosság)
rUc összeköt,  bezár,  -szorít,  (várost)  ostromol
(vö. rOcfm ostrom)
xmc (növény) kihajt, sarjad
}pc elrejt(őzik)
Vrc (fémet tűzben) megolvaszt, megtisztít, meg-
próbál (~ }xb)
{"Diq Pi elöl van, találkozik (vö. {edeq korábbi idő,
ősi kor; kelet)
lhq Ni  összegyűlik,  Hi  összegyűjt  (vö.  lfhfq
gyülekezet,  népközösség ~  hfd"(;  telehoq Prédiká-
tor)
hwq Pi remél, vár (vö. hfw:qiT reménység)
)"Niq Pi féltékeny; irigy; buzgólkodik
Vcq haragszik
rcq arat (vö. ryicfq aratás)
hrq találkozik (vö. t)ar:qil elé, szembe)
b$q Hi odahallgat, figyelmesen hallgat
h$q kemény, nehéz;  Hi megkeményít,  nehézzé
tesz
r$q összeköt; összeesküszik
jbr Q (állat) hever(észik), tanyázik
zgr megrendül, megremeg, felindul
lgr Pi kikémlel
a(Ur Hi hangosan kiált,  harci  kiáltást  hallat,  uj-
jong
$Ur szegény, nélkülöz, nyomorog
bxr Hi kiszélesít (rUc, rrc; vö. bfxfr mn.: szé-
les, tágas; baxor szélesség )
$(r megremeg, inog
hpr Q  lesüllyed,  (kéz)  elernyed,  lankadt;  Hi
abbahagy, (nyugton) hagy; elhagy
xcr (embert) megöl
($r istentelen, vétkes; Hi bűnösnek, büntetendő-
nek mond ki; gonoszul cselekszik
&U& &yi& örül (~ xm&, lyiG)
qx& nevet;  Pi  tréfálkozik,  játszik,  táncol  (vö.
qxc nevet, qfx:céy Izsák)
hb$ fogságba visz (~ hlg Hi)
V+$ (víz bőven) árad, eláraszt
l"pf$ alacsony,  alázatos,  megalázott;  Hi  ala-
csonnyá tesz ( {Ur Hi) (~ (nk Q, Hi)
+q$ nyugszik, nyugta van
hlt felakaszt (la( vmire)

h(t ide-oda bolyong, tévelyeg; Hi eltévelyít, fél-
revezet

100-199 alkalommal

rO) fény ( |e$ox, vö. rw) világos, világít)
}ezo) du. {éyan:zf) fül (vö. }z) Hi figyelmesen hallgat)
tOxf) nőtestvér (néne, húg) (vö. xf))
r"xa) más(ik), idegen
{yi(fB:ra) 40
}OrA) névelővel }Orf)fh (szövetség)láda, doboz
|ero)  hosszúság  (vö.  |r) hosszú,  Hi  hosszúvá
tesz, meghosszabbít) ( baxor szélesség)
hfm"h:B (koll.)  állatok  (~  hfYax);  állatvilág;  emlős
( VO(, $emer); háziállat ( jerf)fh/hedf<ah taYax);
rOk:B elsőszülött
rfqfB (koll.)  szarvasmarhák,  gulya  (egy  marha:
rO$)
reqoB reggel ( bere()
rOBiG mn.: erős, hatalmas; fn.: hős, harcos
rOD nemzedék
xabez véresáldozat  ( hfx:nim vértelen ételáldozat;
hflO( teljesen  elégetett  égőáldozat)  (vö.  xbz
áldoz)
}"qfz idős, vén ( rUxfB fiatal férfi; ra(an legény)
hfmOx (város)fal 
jUx (ami kívül  van a házon:) utca ( tiyaB); (a
városon:) mezőség, dűlő; (irány:) ki(felé)
{fkfx bölcs; ügyes, jártas, hozzáértő, tapasztalt
hfm:kfx bölcsesség; okosság (~ hfnUb:T, hfnyiB); hoz-
záértés, szakértelem
hfm"x harag, felindulás (~ Va))
{yi<imAx 50
yicAx vmi fele, közepe
r"cfx udvar, előudvar (kül. a jeruzsálemi templom
előtt); hfmOx nélküli település (~ ryi(fx tOn:B), falu
(ryi()
qox pl.  {yiQux ami meg van határozva; határ, cél;
rendelkezés (~ hfQux, vö. qqx vés; felír; elrendel)
hfQux rendelkezés (vö. qqx vés; felír; előír, elren-
del)
{fmOy (adv.) napközben, egész nap ( hflyal)
daxay együtt
}éyay c. }y"y bor
}yimfy jobb kéz; jobb oldal; (világtáj) dél ( }Opfc,
~ begen, }fmy"T); (adv.) jobbra ( lw)om:& bal oldal,
balra, észak)
$"y van, létezik ( }éya), c. }y"))

5



rf$fy egyenes; (út) sima; helyes (y"ny"(:B vki szemé-
ben); igaz, becsületes
retey maradék, a többi (vö. rty)
dObfK dicsőség, tisztelet; súly; vagyon (vö. d"BiK)
&ebeK fiatal kos, bárány
axoK erő (~ zo()
VfnfK (madár)szárny; (ruha) szegélye
)"SiK szék; trón
VaK kéz(fej), tenyér; leger VaK talp
}O$fl nyelv (testrész és beszélt)
$fr:gim (a léviták városai körül lévő) legelő
tewfm c. tOm halál (vö. tUm)
hfk)fl:m munka (~ hfdObA()
hfkfl:mam uralom, uralkodás; királyság (~ tUK:lam)
rfP:sim szám (vö. rps)
+a(:m ami  kevés  ( bor);  (adv.)  kevéssé,  kicsit
( do):m nagyon)
hfl:(am feljebb, felfelé ( hf=am:l lefelé) (vö. hl()
hfw:cim parancsolat (vö. hfUic) (~ qox, +fP:$im, hfrOT)
he):ram kinézet, megjelenés, forma, alak; látomás
(~ }Ozfx) (vö. h)r)
}fK:$im lakás, lakóhely (vö. }k$ ~ bf$Om)
begen dél (égtáj) ( }Opfc); Délvidék, Negev
rfhfn folyó  (Nílus,  Tigris,  Eufrátesz);  rfhfNah
Eufrátesz (~ ro):y folyó; Nílus)
laxan (ált. ideiglenes) patak(meder), wadi (kisebb
a  rfhfn-nál,  pl.  Zered,  Arnón,  Kisón,  Jabbók,
Kidrón)
te$x:n réz
)yi&fn fejedelem, elöljáró (~ ra&, dyigfn)
sUs ló
rep"s könyv; levél; okirat (vö. rps)
hfdObA( munka (~ hfk)fl:m), szolgálat, istentisztelet
(vö. db()
hfd"( gyülekezet (~ lfhfq)
rfpf( por; sír
{ece( csont; (saját)maga
bere( este ( reqoB)
{a(aP lépés; -szor, -ször, du. {éyamA(aP kétszer
raP (fiatal) bika (~ leg"( borjú)
yir:P gyümölcs
xateP ajtó, kapu (~ ra(a$) (vö. xtp)
qedec ami helyes, igaz; igazság
hfqfd:c igazságosság
}Opfc észak (~ lw)om:$ bal oldal, balra, észak)
rac mn.:  szűk;  fn.:  szorongattatás;  ellenség
(~ b"yO)) (vö. rrc, rUc)
$Odfq a  mindennapi  használattól  elkülönített,

szent(elt) ( lflfx profán)
}O$)ir első; korábbi ( }OrAxa) hátrébb levő; kö-
vetkező, második; utolsó)
bor sokaság, nagy szám ( +a(:m), borfl bőven
baxor szélesség ( |ero))
beker (koll.) harci kocsik (egy darab  hfbfK:rem) (vö.
bkr)
a("r rokon, ugyanahhoz a néphez  tartozó,  honfi-
társ; barát; szomszéd; embertárs, felebarát; a má-
sik
bf(fr éhség,  éhínség  ( )fmfc szomjúság;  (fbf&,
(ab& jóllakottság)
hfpf& ajak;  nyelv  (~  }O$fl);  vmi  széle,  folyó-,
tengerpart
+eb"$ bot, pálca, vessző; jogar; törzs (~ he=am)
tfBa$ szombat
yi$yil:$ harmadik
}eme$ olaj; zsír, háj
hfnom:$ henOm:$ 8
$eme$ Nap
yén"$ f.: tyén"$második
reqe$ csalás ( hfnUmE)), hazugság ( qedec r"BaD),
becsapás
hfb"(OT utálatosság  (kultikus  tisztátalanság)
(~ hf):mu+ tisztátlanság, jUQi$ utálatosság)
dyimfT (adv.) állandóan, mindig, folyamatosan

50-99 alkalommal

}Oy:be) szegény (ember), nélkülöző (~ laD)
}ede) (szent sátor oszlopai alatt) talp
}ezf) baj, nyomorúság (~ lfmf(); gonoszság, bűn
rfcO) raktár, kincstár
tO) jel
hfZuxA) birtok, tulajdon (vö. zx))
}OrAxa) hátsó,  következő,  második,  utolsó
(vö. raxa))
tyirAxa) jövő; vég; utódok (vö. raxa), tyi$)"r)
aHOlE) Isten (vö. plur. {yiholE))
VULa) nemzetségfő (főleg edomitáknál)
hfnfm:la) özvegyasszony
hfmf) pl. tOhfmA) rabszolganő (~ hfx:pi$)
hfnUmE) szilárdság, hűség, megbízhatóság (vö. }m)
Ni biztos, szilárd; Hi bízik, hisz)
rem") szó, mondás. beszéd (vö. rm))
dOp") efód, papi kötény
lec") mellett
zere) cédrusfa
xaro) út, ösvény (~ |ereD)
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yirA) oroszlán (~ h"y:ra); ryip:K oroszlánkölyök; )yibfl
nőstényoroszlán)
h"y:ra) oroszlán
he<i) tűzáldozat (vö. $") tűz)
rOB ciszterna, (földbe ásott) börtön; sír
}e+eB gyomor, has; méh
hfmfB (kultuszi) magaslat
la(aB gazda, tulajdonos; férj; Baál
lez:raB vas
hfkfr:B áldás (vö. |"r"B Pi áld;  hflf), hflfl:q átok)
}O)fG dicsőség, fenség; gőg, büszkeség
hfrUb:G erő, hatalom; (katonai) hőstett (vö. rebeG)
hf(:biG domb, halom
rebeG (fiatal,  erős)  férfi  (~  $yi);  rOBiG erős,  hős,
(gyakorlott) harcos, (hivatásos) katona)
lfrOG sorsvetés; a sorsvetéssel juttatott
):yaG yaG c. )y"G völgy
lfmfG teve (vö. camel)
}epeG szőlő(vessző), venyige
r"G jövevény (vö. rUG jövevényként vhol élni)
rebeD pestis, dögvész
$ab:D méz
teleD f, du. {éyatfl:D ajtó(szárny)
ta(aD tudás;  megismerés,  bölcsesség,  belátás
(~ hfm:kfx, hfnUb:T; vö. (dy Q inf. c.)
lfky"h palota; templom (~ $fd:qim)
}Omfh zúgás, zaj; (zajongó) embertömeg, sokaság
rfkfz férfi,  fiú;  (állatról)  kan  ( hfb"q:n nő,  lány;
nőstény)
a(Or:z a(or:z (alsó)kar; erő, hatalom
lebex kötél; mérőzsinór; (kimért) földbirtok, föld-
sáv; hurok, tőr, háló
gfx ünnep (vö. ggx ünnepet ül)
$fdfx új (vö. $edox újhold, hónap;  }f$fy )
qfzfx szilárd, kemény; erős, hatalmas (~ {Ucf()
hf=ix búza (pl.: {yi=ix; vö. hfro(:& pl. {yiro(:& árpa)
bel"x zsír, kövérje (vö. bflfx tej)
{OlAx álom (vö. {lx)
lflfx átdöfött, megölt, (halálosan) megsebesült
qel"x (osztály)rész, részesedés (vö. qlx)
rOmAx szamár ( }Otf) szamárkanca)
sfmfx erőszakos tett
}"x kegy,  jóindulat;  kegyelem  (vö.  }nx kegyel-
mesnek lenni)
j"x nyíl (vö. te$eq }"B; hfrfy nyíllal lő)
hfP:rex szégyen,  gyalázat;  megszégyenülés  (vö.
V"r"x)
|e$x sötétség ( rO) világosság)

rOhf+ (kultikusan) tiszta ( )"mf+ tisztátalan)
)"mf+ (kultikusan) tisztátalan (rOhf+  tiszta)
ro):y folyó; Nílus (~ rfhfn folyó; laxan patak, wadi)
deley csecsemő,  kisfiú,  gyermek (  hfD:lay kislány)
(vö. dly)
ra(ay erdő
hf(yir:y sátorponyva, sátorlap
hf(U$:y segítség,  szabadítás  (~  (a$"y,  hf(U$:T;
vö. ($y)
lyis:K balga, esztelen (~ lfbfn;  {fkfx)
bUr:K kerub
{ereK szőlőskert
V"tfK váll;  hegyoldal;  efód vállrésze;  szent  sátor
oldalfala
lfD:gim torony
}"gfm pajzs
hfDim hossz, kiterjedés; mérték (vö. ddm mér)
hfnyid:m (ált. perzsa) provincia, tartomány
rfsUm fenyítés,  fegyelmezés,  rendreutasítás
(vö. rsy)
rOm:zim zsoltár (vö. rmz)
xfr:zim napfelkelte; kelet (~ {edeq; vö.  xrz felkel [a
Nap]) ( )Obfm)
rfxfm fn., adv. holnap (vö.  tfrFxfm következő nap,
másnap)
tebe$Axam, hfbf$Axam gondolat, szándék, terv, kitalá-
lás
tUk:lam királyság
hfCam kovásztalan kenyér
$fD:qim szentély (~ lfky"h)
hen:qim tulajdon; (különösen) jószág, állatállomány
{Orfm magasság;  menny;  adv.  magasan  fenn
(vö. {Ur)
)f>am teher; mondás (vö. )f&fn)
axyi$fm felkent (vö. x$m)
terem:$im őrködés,  őrhely;  megőrzés;  (parancs)
megtartás; szolgálat (vö. rm$)
lfq:$im súly (vö.  lq$ súlyt megmér, lemér;  leqe$
kb. 15 gr.)
(agen ütés; csapás; kiütés (poklosság) (vö. (gn érint,
üt)
reden fogadalom (vö. rdn fogadalmat tesz)
|esen |es"n italáldozat (vö. |sn önt, kiönt)
hfrA(an fiatal  lány;  szolgáló  (vö.  ra(an fiatal  fiú,
legény, szolga; {yirU(:n fiatalkor)
hfles szela
(ales szikla (~ rUc)
telos búzadara

7



reb"( túloldal; (folyó, tenger, völgy) túlsó partja;
szemben levő oldal
d"( tanú (vö. dU( Hi)
tUd"( intés; parancs, törvény (~ tyir:B) (vö. dO( Hi)
VO( koll. madarak (vö. VU( repül)
rO( bőr
z"( kecske (~ ryi(f&)
zo( erő, hatalom (vö. zz( és  zf( erős) (~ axoK)
}Oy:le( mn.: felső; legfelső, magasságos (vö. hl()
dUMa( oszlop (vö. dm()
lfmf( fáradság,  bajlódás;  munka;  baj  (~  }ezf),  vö.
lm()
qem"( völgy(ben fekvő síkság) (~ ):yaG)
yénf( nyomorult, alázatos (vö. hn( Pi)
}fnf( felhő
hfc"(  tanács; terv (vö. j(y tanácsot ad, tervez)
hfbfrA( puszta, sztyepp (~ hfmfm:$)
hfw:re) meztelenség, szemérem (genitáliák)
hf)"P vmi széle, vége; (égtájakkal) oldal
$frfP hátasló;  lovas(katona) (vö.  yil:gar koll.  gya-
logság, gyalogosok)
rUc sziklatömb; (különálló) kőszál 
hfrfc szorultság, szorongattatás; szükség, baj (vö.
rrc, rUc; rac szorongató = ellenség, ~ b"yO))
rebeq sír (~ rOB, taxa$; vö. rbq eltemet)
{yidfq kelet; keleti szél (vö. {dq)
{edeq ami  elöl  van;  kelet;  ősidő,  hajdankor  (vö.
{dq)
lfhfq gyűlés, gyülekezet, népközösség (vö. lhq)
}o+fq kis ( lOdfG)
tero+:q füstölőszer, tömjén (vö.  r"=iq Pi  illatáldo-
zatot mutat be, tömjénezik)
ryiq (ház-, szoba)fal (vö. hfmOx városfal)
hf):niq féltékenység, féltő szeretet; (szeretet)szen-
vedély, hevesség, felindulás (vö. )"Niq)
henfq nád; mérőnád (vö. )
j"q vmi vége, széle; j"Qim után
hecfq vmi vége, széle
ryicfq aratás (vö. rcq arat)
}fB:rfq áldozat,  (templomnak  adott)  ajándék  (vö.
brq Hi áldozatot hoz / bemutat)
bOrfq mn.: közeli ( qOxfr); fn.: rokon (vö. brq)
}ereq szarv (állaté; oltár szélén; mint erő és hata-
lom jelképe; olajtartó)
te$eq íj; szivárvány (vö. j"x nyíl)
tyi$)"r kezdet; elsőszülött, első termés, zsenge; a
legjobb rész (vö. $)or)
bOx:r  tágas,  szabad  tér  a  városokban  (~  jUx;
vö. bxr)

qoxfr távoli ( bOrfq; vö. qxr)
byir vita, veszekedés; per (vö. byir)
axy"r szag, illat; pára, gőz;  axoxyén axy"r kedves illat,
illatáldozat (vö. axUr)
}Ocfr kegy, (jó)tetszés, kedv(elés) (vö. hcr)
l)om:$, lw)om:$ bal oldal; észak; adv.: balra ( }
yimfy)
hfx:mi& öröm, vidámság (~ }O&f&; vö. xm&)
ryi(f& kecske(bak) (~ z"()
lO):$ Seol, halottak birodalma
tyir"):$ maradék (vö. r)$)
yi(yib:$ hetedik (a(Ubf$ 7 nap, egy hét; vö. (abe$, hf
(:bi$)
{yi(:bi$ hetven (vö. (abe$, hf(:bi$)
rfpO$ (jelző)kürt  (harcra  gyűjt  ill.  harc,  ünnep
kezdetét jelzi)
rO$ szarvasmarha (egy egyed nem és kor meg-
jelölése nélkül, tehát tehén, üsző, bika) (vö. rfqfB
koll. szarvasmarhák, tehéncsorda)
ryi$ éneklés; ének (~ hfryi$ ének; vö. ryi$)
}fx:lu$ asztal (bf$Om, )"SiK szék; hf=im ágy)
lflf$ zsákmány (~ zaB; vö. ll$, zzb zsákmányol,
kirabol)
{ele$ pl.  {yimfl:$ (étkezéssel egybekötött) békeál-
dozat (vö. {Olf$)
hfmfm:$ puszta(ság) (vö. {m$)
}"$ fog; elefántcsont
hfx:pi$ szolgáló, rabnő (~ hfmf))
leqe$ súly, sekel  (kb.  15 gr) (vö.  lq$ mérlegen
lemér; kifizet)
{yi<i$ hatvan (vö. $"$, hf<i$ hat)
hfLih:T dicsőség, jó hírnév; magasztalás, magasz-
taló ének (vö. l"Lih Pi, {yiLih:T Zsoltárok könyve)
{yimfT teljes; hibátlan (áldozati állatról); tökéletes
(vö. {mt)
tere):piT ék(esség), dísz; pompa; jó hírnév, megbe-
csülés, tisztelet; büszkeség (vö.  r)p Pi feldíszít,
megdicsőít; Hitp. megdicsőíti magát)
hfLip:T imádság; (vö. llp Hitp; }iyLip:T imaszíj)
hfmUr:T felajánlás  (önkéntes  áldozat,  templomi
kultusz részére, sokszor papoknak) (vö {Ur)
(a$"T hf(:$iT kilenc

 Hamar Zoltán
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