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Bevezetés
A szerző

előszava

l.Jelen Héber és arám szótár az Ószövetséghez (HASZ) régóta
fennálló hiányt hivatott pótolni. Vannak ugyanis terjedelmes
tudományos felkészültséggel ellátott nagyszótáraink: ezeket
használja világszerte az ószövetségi bibliatudomány. Hiányzott
azonban az olyan mindennapi használatra való, jutányos árú
kéziszótár, amely nem akarja nélkülözhetővé vagy feleslegessé tenni a
nagyszótárokat, hanem- hiányt pótolva- társulni kíván ezekhez.
2. Jelen héber és arám kéziszótár felöleli az Ószövetség teljes héber
és arám szóanyagát, hozzávéve a tulajdonneveket is: utóbbiaknál
csakúgymint az egyéb szavaknál rendszerint a német átírást
alkalmazva. Eltérő héber tulajdonnevi adatokat az eltérésnek
megfelelő alakban ad vissza, mivel aszókincsre beállított
kéziszótárnak nem lehet feladata a történeti vagy földrajzi azonosítás.
A héber és arám kéziszótár ezenfelül a helyek megadásával
bejegyzi számos szónál ezek különleges jelentését és nyilvánvaló
eseteknél megközelítési kisérleteket is hoz. Kiértékeli az úja bb
kutatások eredményeit anélkül természetesen, hogy az ugariti vagy
más sémi nyelv kritika nélküli felhasználásával új héber szóanyagot
teremtene.
3. A héber-arám kéziszótár feltételezi a héber nyelvtan ismeretét.
Általában elegendőek a közhasználatú tankönyvek, különleges esetekben W.Gesenius, E.Kautzsch és R.Meyer nyelvtanát kell eligazításui elővenni. Ennek feltételezésével- különlegesen is az igéknéllemondtunk a sokféle származékos szóalaknak a megadásáróL Az
alakok teljes megadásával túl terjedelmes, pusztán válogatás esetén
túlságosan egyénieskedő lett volna a szótár.
Annak érdekében továbbá, hogy netalán túlkorai döntéseket
hozzunk, kizártunk minden olyan adalékot, amelyre a bibliai írásmagyarázat hivatott rámutatni. Áll ez elsősorban a tulajdonnevek
azonosítása tekintetében.
4.A több héber szóból álló szókapcsolatokat betűrendszerint úgy
soroltuk be, mintha az ilyen szókapcsolat egyetlen összefüggő szó
lenne.
A címszavak felvételénél a roazoréta szöveget úgy vettük alapul,
hogy az abban Ketib és Qere nyomán előforduló vegyes alakok mint
ilyenek jelentkezzenek a szótárban, amennyiben túlnyomóan vagy

kizárólag így forognak fenn a szövegben.
A tulajdonnevek visszaadása egyedi esetekben előforduló csekély
eltéréssel a (német) evangélikus-katolikus fordítói bizottság
javaslatait követi. A nőnemű alakokat f. jelzi, így a jelzés nélküli
alakokat hímneműnek kell tekinteni.
Magyarázó és körülíró adalékoknál a kurzív betűtípust használtuk.
Prof. Georg Fohrer
Előszó

a magyar forditáshoz

Georg Fohrer professzor magyar fordításban megjelenő műve:
Héber és arám szótár az Ószövetséghez hiányt pótol a magyarnyelvű
biblikus segédkönyvek sorában, elsőrendűen mint régóta várt bibliai
kéziszótár. Időszerűségétjól mutatja hogy az ilyen irányú segédkönyvek a magyarnyelvű biblikus könyvészetből már régóta elfogytak.
Aszótár szerzője és szerkesztői munkatársai a német eredetiben
áttekinthető egyszerűséggel nyújtják azt az ószövetségi szókincset,
amelyre a Biblia eredetiben történő tanulmányozása során szükségünk van. Az így rendelkezésre álló anyag magyar nyelven való
megszólaltatása egyszerű feladatként fogható fel, ennek ellenére nem
történhetikszámos új szempont mellőzésével. Döntést igényeltelsősorban a tulajdonnevek magyarátírásánál-a héber és a magyar
betűrend egyeztetése, a mássalhangzók és a magánhangzók magyar
átírásának egyszerűsítésével és így kialakított betűrendnek következetes alkalmazásával mind kezdőbetű, mind szóközi betű vonatkozásban. Így alakult ki az alábbi megoldás.
Mássalhangzók:
N em kap jelölést az N il1 ' )) , amikor ezek mint magánhangzóhordozó illetve mint hehezet szerepelnek.
A többi mássalhangzó átírása ez:

:J.==b )==g 1==d il==h 1==v t==z n==h u==t
' ?==1,' o, n==m,
'
' ~' !:l==f,
'
'==j, '1, :J==k,
1,' )==n,' o==sz,
!:l== p ill. pp )', ~==c, v== k, , ==r, 'V== sz, 'V== s, n== t

Magánhangzók:
( minden hosszúságjel nélkül) a, e, i, o, u.
A magánhangzók hosszú illetve rövid megjelölésének mellőzése
lemond arról az igényről is, hogy egyidejűleg rögzítse a karnec és
patah, aszere és szegol magánhangzónak hosszú, rövid, zárt, nyilt
jellegű kiejtését. A megfelelő héber- arám szó pontozással ellátva
amúgy is ott áll a szótárban.
A fordítás mindvégig követelménynek tartotta, hogy túlmenőleg a
német eredeti hűséges tolmácsolásán alkalmilag többet nyújtson
mint tükörfordítás módjára adott szószerűséget. Ebben a törekvésben
jelentős segítségetjelentettek a tudományos nagy szótárok, miután
ezek részletesen megadják a szavak jelentését és előfordulási
helyét.Külön hivatkozást érdemel három munka: W. Gesenius,
Hebraisches und aramaisches Handwörterbuch,Leipzig 1905; D. Carl
Siegfried und D. Bernhard Stade, Hebraisches Wörterbuch zum
Al ten Testamente, Leipzig, 1893; Franciscus Zorell S.J. Lexicon
Rebraicum et Aramaicum Veteris Testamenti, Roma, 1968.
Valamennyi a jelentések és az előfordulási helyek részletező
megadásával. Magyar viszonylatban egészen hasznos a Héber-magyar
teljes szótár, amely a Budapesti Református Theologiai Akadémia
Sokszorosító Műhelyébenjelent meg 2. kiadásként mint az 1881-ből
származó eredeti hasonmása: Pollák Kaim fövárosi tanító, Hébermagyar teljes Szótár, Budapest 1881. Nyomatott Lőwi és Alkalaynál
Pozsonyban. Ez az érdemes szótár megadja az egyes szavak sok
változatújelentését és hozza bibliai előfordulásuk helyét. A régiek
ügybuzgalmát és szorgalmát dicséri egy másik szótár ugyancsak a
múlt századból: Stricker Simon tanító, Héber-magyar szótár Mózes öt
könyvéhez gyakorlati nyelvtani magyarázatokkal a tanuló ifjuság
számára, Baja, 1898. Nyomatott Rosenbaum Miksánál Pakson.Ez a
szászedet versről versre megadott nyelvtani magyarázataival hasznos
gyakorlati eligazítást ad a Tóra olvasásánál amindenkori kezdők
nek.Értékes segédeszköz az egyetemi és föiskolai hallgatóknak
biblikus tanulmányaikhoz Tarjányi Béla műve: Görög-héber szószedet, Budapest, 1989.
A fordító köszönetet mond első helyen P. Georg Braulik OSB
professzornak, a Bécsi Tudományegyetem Rk. Hittudományi Karán
az ószövetségi tanszék ny .r. tanárának, aki konzultáció során a
fordítónak G.Fohrer professzor művét ajánlottamint igen alkalmas
héber és arám szótárt kezdő hallgatók használatára.

Az ószövetségi héber és arám kéziszótár készítését Rózsa Huba
egyetemi professzor, Budapesten a Róm.kath.Hittudományi Kar
ószöv. tanszékének vezető tanára vetette fel és kitartó következetességgel ő szorgalmazta Fohrer szótárának magyarnyelvű megjelentetését. 1991 szeptemberében a Szegedi Biblikus Konferencia
résztvevői elismeréssel fogadták aszótár addigra elkészült ideiglenes
kéziratát és javasolták annak főiskolai jegyzet formában történő
közreadását. Végül mégis alkalmasabbnak mutatkozott, hogy
végleges szövegének elkészültével a mű most könyv alakbanjelenjék
meg.
Félévszázadtávlatából-In memoriam -legyen ez aszótár
emlékezés egykori tanárunkra, Johann Gabriel professzorra, akinek
az előadásain a Bécsi Tudományegyetem Hittudományi Karán három
pazmanita papnövendék, Mihalik Imre, Liptay György, Ürge Alajos
évfolyami egymásutánban felírószolgálatot teljesített és a Biblia ősi
nyelvének tiszteletére nevelődött. Közülük Ürge Alajos érs.tanácsos
esztergomi főegyházmegyés paptársat, a bécsi főegyházmegye érd.
nyugdíjasát különlegesen nagy köszönet illeti. A nehezen és költségesen beszerezhető héber betűjelek beépítésével ő vállalta és végezte
teljes gondossággal saját computerén aszótár szövegének előkészí
tését. Közben -fontos munkáit (újszövetségi computeres konkordancia és vakírásos könyvek előállítását) ideiglenesen pihentetveelőnyt adott a szótár szedésének és szerkesztésének.
A pontozás vagyis a magánhangzó jeleknek kézzel történt beírása
Keresztesiné Székely Mária technikai rajzoló (Neon Reklám Vállalat,
Budapest) lelkiismeretes pontossággal és szargalommal teljesített
munkáját dícséri.
Bécs,1993 március 25.
Dr .Liptay György
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Héber igeragozás cselekvési formái
Jelölés:

Igeforma:

ap h
hi
hi tp
hitpal
hitpal p
hit po
hitpol
ho
hotpaal
iphtael
i tp
.a

ap hel
hiphil
hitpael
hitpalel
hitpalpel
hitpoel
hitpolel
hophal
hotpaal
iphtael
itpaal
ni p hal
nitpael
pal el
pe al al
pi el
p il el
p ilpel
po al
po al al
poe l
pol el
po lal
polpal
pua l
p u lal
qal
tiphal

lll

nit p
pal
pealal
.
pl
p il
pilp
po al
poalal
poe l
pol
pol al
pol p
pu
p ul
q

tiphal
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Arám igeragozás cselekvési formái
Jelölés:
ap h
ha
hist
hitpa
hit pe
hitpol
itpa
itpe
itpol
pa
pe
po
pol
sa
sa
v

Igeforma:
ap hel
ha p hel
histaphal
hitpaal
hitpeel
hitpolel
itpaal
itpeel
itpole/al
pael
peal,peil
poe/al
pol el
saphel
saphel

Rövidítések és jelek
abs.
inf.abs.
adv.
(adverbi um) határozószó
arám
arám, aramizáló; úgyszintén a o jel
assyr.
asszír
á tv.
átvitt értelemben
bab.
babilóniai
bibl.-arám
c.
(cum) összetétel: -val, -vel
coll.
gyűjtőnév, -fogalom
cond.
feltételes(en)
~inf.cs. és st.cs.
cs.
du.
(dualis) kettősszám
egy.
együtt(esen)
egyipt. egyiptomi
f.
(femininum) nőnemű
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fut.
gör.
.
1mp.
inf.
inf.abs.
inf.cs.

K.
l.
m.
m.a.
n.fl.
n. gent.
n .l.

n.pr.
n.terr.
pass.
perzs.
pf.
pl.
prae p.
prob.
p t.

Q.
sg.
st.cs
subst.
sy r

(futurum) jövő idejű
görög
(imperativus) parancsoló mód
(infinitivus) főnév igenév
infinitivus absolutus
infinitivus constructus
Ke tib
olvasd! (legendum prout
scriptum) ajánlott olvasási
változat
(masculinum) himnemű
mellékalak
(nomen fluminis) folyó, csatorna neve
(nomen gentium) népek, városok- stb
lakóinak neve
(nomen loci ) hely, hegy, forrás neve
általános földrajzi megjelölés
(nomen proprium) személynév,
istennév
(nomen terrae) ország(ok) neve
(passivum) szenvedő alak
perzsa
(perfectum) befejezett múltidő
(pluralis) többesszám
(praepositio) viszonyszó,
(probabiliter) valószínűleg
(participium) melléknévi igenév,
Qere (legendum prout pronuntiatur)
ajánlott olvasási változat
(singularis) egyesszám
(status constructus) birtokos eset
(substantivum) főnév
sz ír
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text.corr.(textus corruptus) szövegromlás
v
(vide)lásd
vmi
valami
Vulg.
Vulgata, latin fordítás
>
fejlődés iránya: ez lesz belőle
<
fejlődés iránya: ebből származik
~
utaló jel: ef. (confer) lásd
?
bizonytalan a jelentése, bizonytalan;
*
az így megjelölt szó a megadott (alap)
alakban nem mutatható ki. (Nincs
kitéve ez a csillag, amikor az alapalak
pauzában, illetve névelős vagy
prepoziciós formában fordul elő, vagy
pedig ha status constructus és status
absolutus alakja megegyezik. Elvileg
elmarad ezenfelül a csillag az utalásoknál).
o
araroaizmus (a o jelet használjuk,
amikor a héber rész valamelyik
címszavát úgy akarjuk megjelölni, mint
ami egész alkalmazását és jelentését
tekintve aramaizmus;
egyébként~ arám.)

Héber szókincs
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:tN

1i1'JN

:t~

atya, ősatya (egészen távoli értelemben
is); 2 Krón 2,12; 4,16
kitüntető cím?
*:t~
. sarj, bimbó

:tN ~:ti N.
Nl1)::J.N
,. . -·. n.pr. Abagta
1::J.N q veszendőbe

-

1::J.N
i11::J.N
·""' .. -:

i1i~N

0

,

1ii:J~
0 111~

*11=f~

megy,elkóborol,
eltéved,elvész, tönkremegy
pi elveszít, veszni enged, romlásba
taszít, lerombol, tönkretesz
hi elpusztít kiirt
pusztulás > 1~N '11.?~ örökre
elveszett tárgy, dolog
alvilág
enyészet helye (a holtak birodalma)
enyészet

beleegyezik, hajlandó, ráhagy
i1~~ nád
'i ::tN epekedő sóvárgás > jaj
O~::t~ etetővályú, jászol
*i1T1::J.N l.iJ rq~ (Ez 21,20)
0'T1'JJN
. . - dinny"e, (görögdinnye)
'JN nos hát!, most hát!
':tN n.pr., f Abi < i1~~~·
·
?N'JN n.pr. Abiel
~9~'~~ n.pr. Abiaszaf
:t ':LN kalász< Abib (hónap neve: márc./ápr.)
?'l'JN n.pr., f. Abigajil (?t~~ Abigal alakban
is)
·
11'~~~ n.pr. Abidan
n.pr. Abida
V1'::J.N
"""' . iP JN n. pr. m. és f Abija
~i1·'::J.N n.pr. Abijahu
i1::J.N q

'l'

:

•

-~

• T

•

T

~

T • -:
T • -;
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N1i1'~~
1~i1':1N

'?iJ'~~

'1TVi1
':lN
• : ·: T •
• -:
11'~~

i1)i~:lN
T
• -:

''rl':lN
.- .~

::1~\J'::lN

. -·
'U':lN
- . -: .
tl':lN
'Nn':lN
T

..

T

• -

•

•

-:

1?l?'~~

:11)':1N
O).?J'~~
1)':1N
... -:
C)9Z=f~
T T'

• -:

1~)2'~~

li:l?~:,~~

·*,':lN
•

T

01':1N
1' • - :
l W'~~

y~\!J':lN

i~\!J'~~

-

'\V':lN
. _,

Di'W':;l~

1I:t:~~
l :JN
':lN

I ':JN
.. '

n.pr. Abihu
n. pr. Abihud
n.pr.f. Abihajil
n.gent. abiezrita
szegény nincstelen
kápri, kaporna, (fűszer)
n.pr. Abihajil
n.pr. Abitub
n.pr. f. Abital
n.pr. Abijam
n.pr. Abimael
n.pr. Abimelek
n.pr. Abinadab
n.pr. Abinoam
n. pr. Abiner
n.pr. Ebjaszaf
n.pr. Abiezer
n.pr. Abialbon
erős; c :lPY.,! vagy ?~1\V~ Jákob/ Izrael?
Erőse, Jákob /Izrael? védelmezője
(istenség elnevezése)
erős,hatalmas,kiváló;subst. erős férfiú; átv. mennyei lények (angyalok),
paripa, bika
n.pr. Abiram
n.pr., f. Abisag
n.pr. Abisua
n.pr. Abisur
n.pr. Abisaj
n.pr. Abisalom, Absalom
n.pr. Abjatar
hi tp felkavarodik, gomolyog
q panaszol, jajgat, gyászt ül,
átv. a természetvilágra elszárad
hi gyászba borít
hitp gyászt tart
gyászol, gyászban van

II ?JN
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tU N

II ?JN n. l Abel helynév összetétel tagja
(vízár ok, patak?)
gyász, meggyászolás, halottgyászolási
?JN
·.· ..
szokások
igen, bizony; ellentétes kötőszó
?JN
T-:
egyébként is, de, ámde, mindazonáltal
?JN vízárak, csatorna
1~~ f kő, mérleg (kő)súlya; Ter 49,24 szikla
*l~N du. fazekaskorong; Kiv 1,16 asszonyok
•• T

T

''•

szülőszéke?

il)JN n.fl. Abana
T T-:

1!)?.;:t 1~~ n. l. Eben-Haezer
'J~;ttt vállszalag, diszes szolgálati öv
,~;ttt n.pr. Abner
OJN q.pt.pass. hízlalt
kelevény, fekély
nY!lYJN
... :
v~~ n.l. Ebec
l~;t~ n.pr. Ibcan
j? JN ni küzd
i'~~ (felkavart) finom korom, por; Kiv 9,9
*nR~~ illatozó por, fűszeres púder
1JN hi. kiterjeszti szárnyait, magasba
szárnyal
,,
,
,~~ eros, nagy szarny
"
,
il1JN
,. . .. eros, nagy szarnY,
Dil1JN
1'".,. ;, .. n.pr. Abraham , Abrahám
~1i~ ismeretlen jelentésű kiáltás
D1JN
,.. . - n.pr. Abrarn
"~lN n.pr. Absaj
D(i)?\VJN
,.. : - n.pr. Absalom
nJ. N n.l. Obot
NlN n.pr. Age
)~~)1~ n.pr. Agag
"ll
N n.gent. agagita, Agag nemzetségéből való
. T-:
il J~~ Kiv12,22 köteg; 2 Sám.,2,25 csapat,
kötelék; Iz 58,6 kötél; Am 9, 6 boltozat
dió
--;

-

l

-

•• 1'

*D lN
.. .,.
)liO~~

ID1N
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11lN

n.pr. Agur
fizetség, kifizetés
(harmat)csepp
n.l. Eglajim
mocsár; Jer 51,32 előbástya?, láp mint
védelmi vonal
bús, szomorú, bánatos
káka, nádszál; Jób 41,12 l. D~N izzó, forró

li:nN

*·1~~
*~~~

csésze, tálka, apró edény
csapat, sereg
1lN q.betakarít (aratást)
*7n1lN
.. . tál, medence
~,~~ ököl
l'lj~~ levél
,~ vízáradat?, talajvíz?, köd?
l1N hi 1Sám 2,33 < J'!~iJ? eltikkaszt,
elepeszt
· ·
n.pr. Adbeel
n.pr. Adad
n.pr. lddo
Di1N n.pr., n.gent., n.terr. Edom
n.gent. edoiJlita
*'ni1N
.
1i1~ úr; '~i~ az U r (csak Istennel kapcsolatban használatos)
li'l~ n. l. Addon
D?"]i1~ n. l. Adorajim
T

·-- •

-:

l1i1N

~l'liiN.

1'1~

hatalmas, pompás
n.pr. Adalja
q piros, vörös volt
p u pt vörösre festett
hi vörös (színt kap)
hitp. vörösen csillog, vörös színbenjátszik
call. emberek, emberiség; az emberek,
ember (gyakran D1N-r;~ és hasonló )
Préd 7, 28 férfi

N'J1N
T:--:
D1N

I D1N
TT

T T

•

II 01N

9

:Ji1N

II 01N n.pr.Ádám; Józs 3,16; Oz 6, 7l.o1~~·
01N vörös, vöröses barna
01N vörös drágakő, rubin
vöröses
01Y.l1N
.. --.
termőföld; földbirtok (is) talaj mint anyag,
I nn1N
r T-:
n. l. Adaroa
II i1Y.l1N
T-:
i1Y.l1N n.l. Adma
vörös, vöröses barna
"l1Y.l1N
.
n.gent. edomita
:Jj?~D '~:r~ n.l. Adami-Hannekeb
O"l;l1N n.l. Adummin
.,~61~ ~ "liY.l1N.
. 'NnY.l1N n.pr. Admata
rr~ talpazat; talpa, lába vminek;
Jób 38,6 alapzat, pillér
17~ n. l. Addan
•r T
T

~

l'

,.

l -

:-

T

1"

l-

"l,. 'lN
~ 1i1~.
-:

'il!~.,~,~ n.pr. Adoni-Bezek

pr;~.-.,~i~

(~)i1!~1~ n.pr. Adonijja(hu)

p:r~-.,~i~
.. . .

n.pr. Adoni-Cedek
OR"~1~ n.pr. Adonikam
01"l1N
., . -: n.pr. Adoniram
11N ni kitűnik, hatalmasnak bizonyul
hi dicsővé, hatalmassá tesz, megdicsőít
dicső pompa, hatalom
Adar (hónap neve: febr./márc.)
11N
... - n.pr., n. l. Addar
*li!>!'J~ adrekon, dareikosz (perzsa aranypénz)
oi iN n.pr. Adoram
17.l?.11~
. . . n.pr. Adrammelek
"l?l.l~ n.l. Edrei
n·:n~ disz, dicső pompa; díszöltöny, díszköntös,
palást
'.!f1N q csépel
:Ji1N q kedvel, sze re t; p t. jóbarát
ni p t sze re tetremél tó
T

-:
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*li1N

*li1N

*lD~
i1li1N
T-:-

1iJN
iii1N
T -:
N1i1N
T-:1~i1~

'i)~

I ?nN
II ?i1N

I ?DN
II ?;JN
n?iiN
...... ,,.
n1?i1N
r-:
lN"?i1N
T: T
i1l"?i1N
T • T: T
i1r.lJ"?i1N
T
' r: T
D"?i1N
T

•

T

•

T

-:

11!:1~
iN
1~

?~~N
I *liN
II JiN
,.,~iN

*i11N

pi pt vkinek szeretője, kedvese
szerelmi gyönyör
szerelmi ajándék; báj
szerelem,szeretet
n.pr. Ohad
aj!, ó jaj!, ó!, (rémült védekezés felkiáltószava)
n.fl. Ahava
n.pr. Ehud
l i1.!~ (Oz 13,10-14)
hi Jób 25,5 fénylik
q továbbvonul sátrai val, nomád módjára
él
pi sátrat ver
sátor
n.pr. Ohel
n.pr., f. Ohola
áloé fa
n.pr. Oholiab
n.pr.f. Oholiba
n.pr., f, n.gent. Oholibama
áloé fa; Szám ~4, 6 bizonytalan
n.pr. Aharon ,Aron
vagy; vagy pedig, ha pedig 1N-1N akárakár
Péld 31,4 text .corr.
n.pr. Uel
Jób 32,19 tömlő
holtak felidézett szelleme
n.pr. Obil

?l~N ~?JN.
T •••
T

fahasáb, üszök
l11iN adott alkalom; mindig: c. ?Y.. miatt
i11N ni? kedves, szép, illendő volt
pi kíván, vágyakozik
hitp megkíván, elkíván magának, sóvárog
*i1~N
,._ vkinek kénye-kedve, tetszése, óhaja

ll

)'1N

'nN n. pr. U zaj
?!~N n. gent. U zal
'1N n.pr. Evi
'~N ó jaj! (jajkiáltás)
il!iN ó jaj!
''1~ dőre, oktalan; dőre ember (gyakran az
istentelenséggel mint mellékjelentéssel)
1Ji~ ''1~ n.pr. Evil-Merodak (bab. Amel Marduk)
. *?,N Zsolt 73,4 test?
'7.1~ l. Q (2Kir 24, 15)
'7.1~ ügyetlen
I ''2~N talán
II .,?~N n.fZ. Ulaj
I o?~N
.. viszont, ezzel szemben
n.pr. Ulam
II o?~N
r
III o~~N előcsarnok; helyesen~ 0~'~·
n?~~ dőreség (gyakran az istentelenséggel mint
mellékjelentéssel)
1~iN dolog
1~iN n.pr. Omar
n~ rossz, barátságtalan, ijesztő dolog; vész
igazságtalanság, gonosztett; ámítás;
semmirekellőség
nemzőképesség, erő;

I liN
vagyon; gazdagság
II liN n.pr. On; n. l. Ter 41,45-50;46,20
(Ez 30,17) On, He liopolisz
1J1N n. l. Ono
lJ'~iN pl. liN vagy il~N.
o~iN n.pr. Onam ·
HiN n.pr. Onan
t~~N n.terr. Ufaz
,.,~iN n.pr. Ter 10,29; 1Krón 1,23 Ofir;
n. terr. Ofir; Jób 22,24 Ofir aranya
l~iN kerék
T

1QÍN ~1'0iN

szorongat, siettet, siet
Józs 17,15 szűknek bizonyul

)'1N q
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hi sürget követel
készlet, kincs( tár), gazdagság
q megvirrad, fényesedik, világít
ni? megvilágosodik
hi megvilágít, világossá tesz, meggyújt;
. világosságot áraszt
11N fény; világosság
I ,~N (fény)sugár, (tűz)hely
II*1~N csak pl. legtöbbször c. O'~ lJ.
tudakoló eszköz (negativ értelmű döntés)
III 1~N n. l. (kaldeusok városa)Ur; n.pr. Ur
~lj i-t
i11iN fényes világosság; boldogság 2Kir 4, 39
(lz 26,19?) mályva
ni11N
.. -: istállók
'1~N n.pr. Uri
'~''"'J~ N n.pr. Uriel
( ~)i1~1~N n.pr. Urija(hu)
i1)11N
.--· l. Q (2Sám 24, 16)
n1N q megteszi a kedvét, kedvében jár, kész
rá
n iN jel; emlékeztető jegy; hadizászló; csodajel
t~ akkor, azután, majd (fut. és cond.
jelentéssel)
T

r

•

~

~lit~.

'::ltN
lit~
-

l

·:

'tN
--:
i11::JtN
l' l ' : 0

0

?tN

n.pr. Ezbaj
. "' noveny
.. "
1zsop

ágyékkötény, csípőkötő
m.a. t~ azután
azkara: az ételáldozat anyagának
elégetésre kerülő része; a kitett kenyerekre rakott tömjén

q elmegy, eltűnik
?tN l. tN~iJ (1 Sám 20, 19) az a

IÚN

hi figyelmesen hallgat
II ltN pi mérlegel

HN f. fül
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*l tN

11nN

*n~ szerszám
1i:1:n ni)tN n.l.Aznot-Tab or
n)tN hi I n)t.
')tN n.pr. Ozni; n.gent. oznita
i'l')tN
n.pr. Azanja
r:--:
n1~\!1 u~ n. l. U zen-Seera
D'in~ kézibilincsek
1tN q ágyékkötőt felköti, felövez( i magát)
ni övet adnak rá
pi felövez
hitp felövezi magát, felkészül
)2i1tN f. kar (testrész)
n1tN saját népükből való, bennszülött (=nem
idegen), honi, hazai
'n1tN n.gent. ezrahita
1'

:-

• l T

T • ..

•

T: •:

lt"l\~ ~l2i1~~·
InN fi, testvér
T

II nN
nN
T

*n&

JN nN
T :

-

Jn N
T'

...

l~D~
1nN
1nN

1nN
J'

1~n~

I

*i11nN
T-:II i11nN
r-:ninN
- -·
'Din~
0

,n,nN

i inN
T

(tágabb, legtávolabbi értelemben

is)
ah! jaj
parazsasserpenyő

? h'/
b ago l y.,
1ena.?
n.pr Ahab
n.pr. Ehab
n.pr. Ahban
Ez 21,21 bizonytalan
egy, egyetlen, egyes, első, egyik, egyszer;
pl. egyesek, néhányan, ~ 1~~~ (arám)
egyben, egyszerre
··
füves rét, mocsári növényzet, csáté
n.pr. Ehud
fejtegetés, előadás, elmondás
testvéri kötelék, testvéri egység
n.pr. Ahoah
n.gent. ahohita
n.pr. Ahumaj
hátul, hátra, Nyugat; utána, később; pl.
vminek a hátlapja, visszája, fonákja,
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ninN...
inN

inN
T 1'
*inN
'•, T

i1tnN
T··.-:
'inN

(~)i1!~D~

OftlN
?

··.-:

n\nN

há tulsó része
nővér (tágabb, legtávolabbi értelemben is)
q megfog, megragad, fogvatartva marad,
belenyúl, beköt (építészetileg); Eszt 1, 6
befoglal, rögzít; Neh 7,3 bereteszel (arám)
ni megragadva, fogva tartva lesz,
letelepedik
pi odatart
ho 2 Krón 9,18 bizonytalan
n.pr. Ahaz
(En 3,8) (kard) hordozó
földbirtok, birtok
n.pr. Ahzaj
n.pr. Ahazja(hu)
n.pr. Ahuzam
n.pr. Ahuzat

.,n. fi N -~'ninN.
.
-:

'D~
ON'nN
r
• -:
(~)i1!D~
1~i1'D~

i'nN
: -

1n'tlN
... . -:
:nu.,nN

,~,.,,:,~

nir.l'D~

17.1?'1:1~
ll?'D~

)')]l;l'tl~

l; D~
J.1J'nN
T1'
• -:
O)]j'lJ~

19'?'tl~
1!l?'D~
o~.,n~

01'nN
1' • - t

-:

n.pr. Ehi
n.pr. Ahi
n.pr. Ahiarn
n.pr. Ahijja(hu)
n.pr. Ahihud
n.pr. Ahjo
n.pr. Ahihud
n.pr. Ahitub
n.pr. Ahilud
n.pr. Ahimot
n.pr. Ahimelek
n.pr. Ahiman
n.pr. Ahimaac
n.pr. Ahjan
n.pr. Ahinadab
n.pr. Ahinoam
n.pr. Ahiszamak
n.pr. Ahiezer
n.pr. Ahikarn
n.pr. Ahiram
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"Y.l1"nN n.gent. ahiramita
•

T

'

-:

l''J"D~

1n\!i"nN
-- . -:
1'!i"nN
T

• -:

?o.r,.,n~

·l':?nN
,. :

n.pr. Ahira
n.pr. Ahisahar
n.pr. Ahisar
n.pr. Ahitofel
n. l. Ahlab
bárcsak

.,?nN
'?D~
.,,.nN n.pr. Ahlaj
." .
JaSplS
J

-

-·-

nnSnN
T' T

:

-

"~t? lJ~

1nN

I 1D~
II 1nN
1nN
1i1p~

n"Jn~

':?DlD~
n"lt1~

n.,~,_n~

D"~~l1'PD~
\!i(i)11'P1J~
\V1~1J~=
"i~'PlJ~
D"~1T:l'PD~

*utt

,u~

1~~
1~\J~

n.pr. Ahaszbaj
q tartózkodik
pi feltartóztat; akadályoz; vonakodik,
halogat; Kiv 22, 28 késlekedik
hi elmulaszt
következő, második, másik
n.pr. Aher
sg. hátul,hátra, után, miután; pl.vég,
hátul. után, miután
hátra, Nyugat, utolsó; azután, később;
f. végül
n.pr. Ahrah
n.pr. Aharhel
vége vminek, kimenetel, végződés
(térben, időben,értékrendben);
maradék; utódok
hátra, hátrafelé, vissza
szatrapák, helytartók
n.pr. Ahasveros, Xerxesz, Ahasvéros
l.Q. (Eszt 10,1)
n.gent. ahastarita
pl uralkodói,királyi
csendes( en), kíméletesen, gyöngéd( en);
Ter 33,14lassúság, kényelmesség
tövisbokor, tüskebozót
vászon
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0'\JN
..

OUN
1\JN
1\JN
" T

*'N

I*'~

II *'N

III'~
:PN

il~~

l:~~
:Ji:,~

J:J.T
·: ... 'N
.
1'~

1Í:J.::>(-)'N
il::>'N
T

•

T

"

oilJ'~

il::>::>'
N
r ··
T

J'N

varázslók
q bedug(aszol), elzár; 1Kir 6,4;
Ez 40, 16. 26 ráccsal elzár?, keretbe foglal?
q bezár
n.pr. Ater
jobbkéz gátlásos > balkezes v.mindkét
kezével egyaránt ügyes
hol? i1.~- '~ melyik?, hol?
partvidék, sziget
üvöltő vadállat( ok)?, sakálok?, hi é nák?,
démon
jaj! Jób 22,30 bizonytalan
q ellenséges magatartást tanusít; p t.
ellenség
ellenségeskedés, ellenséges érzület
balsors, baj, veszedelem
héja, kánya
n.pr. Ajja
hol?
l. Q (Jer 37,19)
n. pr. Ijjob,J ób
n. pr. f. Ize bel, J ezabel
hogyan?, hogy is!
n.pr. !kabod
.
hogyan?, hogy is! En 1, 7 hol? (arám)
hol?
hogyan?, milyen címen?
pillér, támpillér; kos; hatalmasok,
előkelők;

OJ'N
T".
?~N
T -

i1J~N
TT -

i?'~
li?;~
li J'~

ni?'N

hatalmas fa
erő, segítség
szarvas
szarvastehén, szarvasünő
l. i? '~ (Préd 4,1 0)
n.pr, n.l. Ajjalon
n.pr, n.l. Elon
n.l. Elot
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0

*n:Ó'N
*D?'N
r ..
T·::

iiJN

erő

előcsarnok

D?'~ n.l. Elim
i''~ ---+ liJ'~·

1lN~ ,.,~

n.l. El-Paran
n'z'~ n. l. Elat
n?~N
... ·:- szarvastehén,

szarvasünő

szörnyű

II r~
1'~

ii)).'N
·: ·.· .
'ii)?.'N
.. . .. .
il~'N
,. ..
i1b'~
'V'~

1iil~'~

1i0'~

rettegés; J er 50,38 rémalak > bálvány
n.gent. emiták
nemlét, léthiány> nem, nincs, nélkül;
-talan,-telen
hol?; mindig így: 1?~~ honnan?
Z. r~ (lSám 21,9)
n.gent. Iezer
n.p. iezeriták
efa (gabonaűrmérték: 22-45 liter között)
hol?
férfi, ember; egy valaki, mindenki; pl.
emberek
n.pr. Isboset, csúfnév ?)}~~·~ helyett
··
n.pr. Ishod
szemevilága, szembogár

rl\!5'~ idő
:ti\J \!,hi-i n.pr.

'
:ti\J-\!5'~

0'\P'~ n. p r.
'D'~

?~'D'~

IDn'N
I 1!)'~
T

T

•

II 1:0'~
l~

1JN
:lt:JN
i i iT :JN
: l"

Istob

Isaj ,Iszaj, Izaj, J es sze
n.pr. Itaj
n. pr. Itiel
n.pr. Itamar
mindig vizet árasztó; állandó;
pl.Etanim (hónap neve: szept.lokt.)
n.pr. Etan
csak; igen, bizonyára, mégis
n. l. Akkad, Akkád
csalóka, csalárd
kegyetlen
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?:>N
?JN
n?:>N
., .,.
T

"••

:

1~~
ol') :JN
o*l')~~

1JN
T

•

C)~?~

?N

I?~

II?~
III?~

IV?~
.,~

N~~
tV'l;ÓN
• T :

•:

D'~~~~N

n. l. Akzib
kegyetlen
kegyetlenség
étel
n.pr. Akis
q eszik, fal; (meg)ízlel, élvez
ni felemésztve, elfogyasztva lesz
pu felfalva,elfogyasztva lesz
hi megízlel tet, etet, enni ad
evés, étel, táplálék
n.pr.?
étel, táplálék
bizonyára; azonban, viszont
q szorongat, ösztönöz, indít
ösztönzés, erkölcsi ráhatás, rászorítás,
nyomás
földműves, mezőgazdasági munkás
n. l. Aksaf
nem; lSám 27,10 l. l~ vagy,~-?~.
st.cs ??~.
·
hatalom, képesség
Isten, istenség
ezek
-hoz, -hez, -höz, ;-ba, -be, ;-ra, -re; felé,
irányában, iránt; gyakran ?v.. helyett
n.pr. Ela
jégdarabok, jégeső
l. D'~Y.l?.N.

n. pr. ~Eidad
i1~1?~ n.pr. Eldaa
·,i~N
,. . ..

I n?N q átkoz
hi megátkoz, átok alá vet (feltételes
megátkozás)
0
II i1?N q jajgat, jajveszékel
III n?N q nem képes, nem tud
n?NT átok, megátkozás
I n~~ nagy fa
'l'

II il?N
II

il~~
il~~
il~~
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n.pr., n.gent.? Ela

nagy fa
ezek

ti?.~ >;j~~ ~i-11?N.

O'D'~ Isten:: istenek
0 ~1~ ha
j:'Ji?N Isten
S~?~ n.pr. Elul (hónap neve: aug.! szept.)
I li?~· nagy fa
II li?~ ~ li?'~·
I li?~ nagy fa
II li?~ n. pr. Allon
I ~~~~ bizalmas, meghitt; subst. meghitt jóbarát; Zsolt 144,14 ökör?
II ~~'~ vezér, vezető
w~?~ n. l. Alus
ni?~ ~ ni?'~·
1~!?~ n.pr. Elzabad

n?N ni (meg)romlott volt
Ht:t?~ n.pr. Elhanan
'?N ~I '7~N.
J.tt'5~ n.pr. Eliab
?~,?~ n.pr. Eliel
0 il~tt'?~ n.pr. Eliata
11''7~ n.pr. Elidad
Y1!?tt n.pr. Eljada
il'?N
(birka) zsíros farka
r:(~)il:?~ n.pr. Elijja(hu), Illés
~il'?~ n.pr. Elihu
N~il'?N n. p r. Eli h u
'~'Y.ii1?~~ n.pr. Eljehoenaj
')'l?i;~N n.pr. Eljoenaj
N~·~!~~ n.pr. Eljahba
~1i1'?~ n.pr. Elihoref
istenek ( megvetóleg), bálványok, semmik
1?l;1'~~ n.pr. Elimelek
~9~'?tt n.pr. Eljaszaf

·'' N
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1I)?'?~

ri~,?~

'~)?.'?~

t;p?~
?~P?~
~il?.~,?~

\JJ6'JN

11~'SN

19~'~N

Nit?~.

r.l'i?~?~
V~'P'?~

il0'?N.
T

•

-

•

~~\V'?~

J.'~;?~

n.pr. Eliezer
n.pr. Eliarn
n.pr. Elienaj
n.pr. Elifaz
n.pr. Elifal
n.pr. Eliflehu
n.pr. Elifelet
n.pr. Elicur
n.pr. Elicafan
n.pr. Elika
n.pr. Eljakim
n.pr. f Eliseba, Erzsébet
n. terr. Elisa
n.pr. Elisua
n.pr. Eljasib
n.pr. Elisama
n.pr. Elisa, Elizeus
n.pr. Elisafat
n.pr. Elijjata

V??\V''?~
V'~i'?~:
\J9'{5'7~
iltl;?~
??~ ~J'?~.
'7'?~ jaj! ··

n?N pi köt (kévét)
ni kötve lesz; néma lesz, elnémul,
n?.~ elnémulás?
n?.~ néma
n'JN
... .. ~ nJ'N.
r ..
n'JN ~III DJiN.
D'~r.lJN almuggim fa (illatos faféleség Libanonból)
*~BSN kéve
11in?·N
n.pr. Almodad
r
: 1'?.~~~ n. l. Alammelek
i~'?~ özvegyember
1b?~ özvegység, özvegyi állapot
il)r.lJN özvegyasszony; pl.özvegyi állapot is
*n~)r.lJN özvegyi állapot
'~n'?~ egy valaki, egy bizonyos
'7 j JN n.gent. elonita
r ..•

T'

T" T

~-.

:

-

T ! -

r
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tJY)'n{

l~~~~

iO~N
T

1" '."

1>.'?~
i11)2JN
T

T

:

•:

't1Y':?~

ip~~~

n.pr. Elnaam
n.pr. Elnatan
n. l. Ellaszar, Larsza
n.pr. Elad
n.pr. Elada
n.pr. Eiuzaj
n.pr. Elazar
n. l. Elale

)N'2~{~
i1?~':?~
i1\D~~N n.pr. Elasza
I ~?N q jól ismeri, jártas benne
~

T

~

':

ll ~?N
I~~~
II~?~
III~~~

u?s6N
?~6S.~

ySN

l Q~?~

n~ j/~~

il1i?~~
'~v'-~

1'/ir.ÓN

,N~?.T;l~~

iliiT:l?~

pi (arám) tanít, oktat
hi ezerszán1ra teremt, létrehoz
szarvasmarha
ezer; ezresegység > törzs, nemzetség,
kerület
n. l. Elef
n.pr. Elpelet
n.pr. Elpaal
pi zaklat, gyötör
n.pr. Elcafan
bizonytalan (hadinép ?)
n.pr. Elkana
n.gent. elkosita
n. l. Eitolad
n. l. Elteke

ibi;l?~ n. l. Eltekon
n~ ha, mégha, de ha mégis, mikor, amikor;
vajon; D~-D: vajon-vagy; D~- D~ akár-akár;
n~ a tagadó értelemben fordítandó
eskümondat, N? ON pedig az állító
értelemben fordítandó eskümondat
bevezetése
tJN anya (legtágabb értelemben is)
Ez 21,26 ~l:IiJ o~ válaszút
i1lJN rabszolgana
T T

22

I

i1r:lN
T -

II i1nlN
III i1EN
T-

T -

i1lJN
T "
*i1r:lN

iUlJN

könyök, rőf (kb.45 cm, a régebbi könyök
kb 53 cm); Iz 6,4 ajtósarok
2Sám 8,1 bizonytalan
n. l. Amma
~i1lJ'N.
r
..

törzs, nemzetség
I lin~ mesterember; Péld 8,30 dédelgetett
gyermek?, kedvenc?
II lin~ n.pr. Amon (egyiptomi bálványisten neve is)
*l~ lJ~ becsületes ember; becsület
i1)~lJN szilárdság, megbízhatóság; hűség
)'inN n.pr. Amoc
l. l'liN~ (Ez 42, 16)
n1n~
'lJ N n.pr. Ami
?" •• ,

~·:

T

•

T

•

r

D'l;l~

li)'l;)~
))'Y;)~

~D'Y.J'N.

n. pr. 'Amin on

erős

ág ( lombkoronán)
?n N pul elszárad, elhervad, elpusztul
*?nN senyvedő?, lankadt?, bágyadt?
??n N pusztulásra szánt
*?SnN pusztulásra szánt, nyomorúságos
lJ lJ N n. l. Amam
l lJ N q ~ lldN; p t. pass. Sir 4, 5 megtámasztott,
hordozott
ni szilárdnak, megbízhatónak bizonyul;
megbízható, szilárd, hűséges; tartós, p t.
megbízott, kirendelt, kinevezett
értelemben is; Iz 60,4 ölben hordozott
hi biztonságosnak tud , megbízhatónak
tart, hisz vkinek, bizalma van hozzá
"
l Y:lN muvesz
1~~ bizonnyal!
ll;~ N nevelő, gondozó; f dajka
ll? N valódiság, megbízhatóság
1'lJN
• T

T

"

·:

T •:

Y'

T

-

1~.~ hűség

i1)lJN
T '•, •::

~ i1)~lJN.

"

•::

I

ilJY.lN

I

il)Y.lN
T-:
'r

II ilJY.lN
,. ,.
I ilJY.lNr
II ilJY.lN

-~

T :
T'

t'

:

* ilJY.lN
,.
liJ't~
OJY.lNT
OJY.lN
~

1'

:

1"

;

'•,

lj l?~
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szövetség, vállalt, kötelezettség; királyi
rendelet
n. l. Arnana
valóban, igazán
nevelés, gondozás
ajtófélfa?, veret?, vasalás?
n.pr. Amnon
bizonnyal, valóban
bizonnyal, valóban
~11J~~.

)'Y.lN q erős

volt
pi erősít; megszilárdít; Zsolt 80,16-18
naggyá növeszt, erőssé tesz;
2Krón 24,13 helyreállít, megerősít
hi erőre kap, erősnek érzi magát
hitp erősnek bizonyul; R ut 1,18 szilárdan
kitart elhatározásamellett

l'~~ ~ l''l:;l~.

*)'b~

)'~N
il~Y.lN
l' :

-

'~Y.lN

(~)il~~~~
I inN

II 1Y.lN
1Y.lN
•:

1Y:lN
.. .

l

*illl?~

tarka, tarkán foltos? deres (lovakról)
ero"
erő

n.pr. Amci
n.pr. Amacja(hu)
q mond, szól, beszél; megnevez;
gondol
ni kimondják, beszélnek róla; azt
mondják, úgy mondják; úgy nevezik
hi tudtul ad, nyilatkozik
hitp pöffeszkedik, kérkedik
mondás, kijelentés, híradás;
Jób 22,28 ~1~iN.
mondás, szó ·
agancs
n.pr.n.l:? Immer
szó, kijelentés

*il1Y.lN
T: •

'lb~

.. n.gent. amorita
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'1Y.lN

n.pr. Imri
(~)i1!1~~ n.pr. Amarja(hu)
'1Q~

n.pr. Amrafel
?n1nN
.... .,.
tegnap este
\!inN
.,
szilárdság, megbízhatóság, állhatatosság,
nnN
•:-: :
hűség, igazság
nnr.1nN gabonazsák
'33~~ n.pr. Amittaj
1~ hol?; hová; c.1~ meddig?
~-

~

-

-

l

-

lN

J

N~N
T T

~liN.

mégis, hát mégis

i13N
T T
I i1lN q gyászban van
II i1lN pi megtörténni hagy

pu megtörténik
hitp ürügye t keres viszály hoz
*ill... N gyász ideje; gyász
hol?, hová? c.1)2 meddig?
l. Q (Jer 42, 6)
gyógyíthatatlan, nem gyógyuló, bajosan
gyógyítható, végzetes
I 0 Wil~ emberek, ember
II 0 Wil~ n.pr. Enos
n lN ni sóhajt, nyög
il nlN sóhajtás, nyögés
.
T T •;

nt:t~~ fil

n. l. Anaharat
en
m. és f hajóhad, hajók
hajó
il~)N gyász, panasz
,. .-'
O)Z'~~ n.pr. Aniarn

n1nlN
--:T'-:
'lN
• -!
.,~~
;,:,)N
T •

".

1' t

~~~ függőón, mérőón

'=>)N én
•

0

T

ll N hitpo panaszol, panaszkodik
0)N q kényszerí t
~)N q (meg)haragszik
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i1!llN

j/ON

hitp haragra gerjed
kócsag?
i1!llN
T,--:
j/lN q sóhajt, nyög, jajgat
ni sóhajtozik, siránkozik, jajgat
I i1~~~ sóhajtozás, jajgatás
II i1~~~ cickány, gekko (gyíkfajta)
\VlN ni (súlyosan) megbetegedik, (súlyos) betegségbe esik
n.pr. Asza
NON
TT
~~o~ kis olajoskorsó
liO~ baleset (gyakran halálos)
1~0~ béklyó, bilincs
~'t?~ gyümölcsszedés, szüret
1'0N rab, fogoly
I 1'\:JN rab, fogoly
II ,,t,N n.pr. Asszir
készlet; csűr, borospince
i1lON
n.pr. Aszna
T: nl ON n.pr. f Aszenat
~ON q gyűjt, begyújt, összegyűjt; befogad,
magához vesz, magához ragad, elvesz;
Iz 58,8 bezárja a sort, amenetet
ni öszegyűl; begyűjtésre kerül; összeszedve eltűnik, elvétetik, elvész
pi begyújt, befogad; bezárja a sort,
pu összegyűlik, összegyűjtésre és elhordásra kerül
hitp összegyülekezik, egybegyülekezik
~q~ n.pr. Aszaf
• T

*noN
~T

-:IT

~Q~ ~~'Q~.

*~b~ készlet; raktár
~9 N begyűjtés, aratás

i1!lON börtönbevetés,bebörtönzés
*i190N
gyűjtés
T '•, -:
T

...

-~

~?.Qt>~

n

N T 9T 0N
: -

PW~

gyülevész népség
n.pr. Aszpata
impfq p?o.
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10N

O!JN

megbéklyóz, köt( öz), befog;
Szám 30,3kk kötelezi magát
ni megbéklyózott, fogoly volt
pu fogságba kerül
megtartóztatási fogadalom

10N q

1t:>N
T •
1ti>N ~I 1't:>N
,1~1J-,Q~ n.pr. Ás~arhaddon
0

l~D 1~~

n.pr., f. Eszter
í~~ is, még, sőt; ':;> ~~ még akkor is, ha; sőt
nagyon is, még inkább, még kevésbé,
nemhogy
II~~ orr; harag; du arc is
10N q átköt, körülköt
I 16N.. ~1i!J~ .
II 1!:1~ n.pr. Efod
*il~ ON huzat (szövetdarab)
*r:J~~ palota
il !JN q süt
ni megsül
1r.tON

T -..-:

il !JN
T "
Ni!J~ ,i!J~
1iO~

n'!JN

*S'~N
'

T

O?~~

I P'~~
II *P'~~
P'~~

1'Qf-i

7QN

76 N
.. T'

il J,. !JN
.. -,

77o' N·:
~

*l~N

O!JN

~

il!J'N.
T

·•

nos, hát, tehát
efod (papi ruha, jóseszköz)
n.pr. Afiah
kései
n.pr. Appajim
folyómeder ,folyóka; J ó b 40,18 csövek;
Jób 41,7 barázda
"'"'
eros
n. l. Afik
n. terr. lKir 10,11 Ofir~ 1"?iN.(is)
sötétség, homály
sötétség, homály
sötétség, homály
n.pr. Eflal
jókor?, kellő időben?
q elfogy, végére jut, nincs többé
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·.· vég, ahol nincs tovább, nem-lét, semmi;

O~N
·:

t:J'Y:l~ O~N
'

-

.-

·.•
D'O~N
. - ,..
·:

Y~N
·:

ill.? Q~
~~N
ji~N

v?.~
il~?.~
1~N
·:

..

1~N

*Di~~
li'l~~
0?19~
n1~N
T ' ••

i1~J~~
,n,~N
•

T

•

••

,li ::l~~
1~~~.

y~~~

többé nem, már nem, csak még; '~o~~
csak hogy, de mégis
n.l. Efesz-Dammim
boka
l. OP.~ (lz 41,24)
kígyÓfajta, vipera?
q körül vesz, körülfog
hitp megerősödik, össszeszedi magát
n. l. Afek
n. l. Afeka
f. laza föld, por; Szám 19,9 k; Ez 28,18
hamu
kötés (szemen)
(madár)fióka
hordszék, gyaloghintó
n.pr.,n.gent.,n.terr.,n.l. Efrajim
n.pr., f. Efrat
n.pr., f Efrata
n.gent. efratai
n.pr. Ecbon

f. kéz ujja; lábujj

I *?'~N távoli rész, mesze vidék
II *?'~N válogatott, előkelő
• T
• T

1''~~ Jer 38,12 hónalj; Ez 13,18 izület,
csukló; Ez 41,8 szögmérő?
il?'~N
?~N q félretesz, elvesz
ni megújul (építészetileg)
'~~ oldal; mellé
?~N n.pr. Acel
?~N Zak 14,p text.corr.
~i1'?~N n.pr. Acaljahu
ri~N n.pr. Ocem
i11Y~N lépéskötő; karperec, karkötő
1~N q felhalmoz
ni halomra gyűlik
T'

• -

•• T

- T

T •- -·

T l' : •:
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111N

hi halomra hordat
,~~ n.pr. Ecer
n;r v.~ (drágakő) berill?
i~~ vadkecske
1N l. 1N1 (Am 8, 8)

n.pr. Ara
N1N
T-:
?'N1N ~I ?N'1N.
~II ~~;i~.
?Ni

N

'?~i~ n.pr. Areli; n.gent. arelita

tJ~~l~ l.

0'?~1~

(lz 33, 7) Ariel emberei
:J.1N q lesben áll, leskelődik
pi leselkedik
hi cselt vet
:J.1N n. l. Arab
J']~ leshely, búvóhely, rejtekhely
*:tiN leshely
:rjN leshely
?N:t1N
.. :- ~ ?NJ1N n'::l.
il::l1N vándorsáska
T-

•• l -

..

*il~iN bizonytalan
T

:

T

nyilás, ablak
ni::J.j~~
. . n. l. Arubbot
'~1~ n.gent. ar(a)bita
I y~iN négy;du.négyszeres;pl.negyven
II yi-lN n.pr. Arba
il:J1N

T •• - ·

-

l-

l1N q sző
)~.~ vetélő (szövőszerszám)

:l~ l~ n.terr. Argob; 2Kir 15,25 bizonytalan
l Pl~ vörös bíborral színezett gyapjú

tartó, tok, ládika
l~~l~ vörös bíborral színezett gyapjú
11~ n.pr. Ard
li~l~ n.pr. Ardon
'~l~ n.gent. ardita
'11N
-il1N
.-· n.pr. Aridaj
. q (virágot, füvet )szed, tép
n.pr. Arod
111N
-:
T~l~

111N
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tl1N

n. l. Arvad (sziget és város)
'1i1~: n.pr. Aradi; n.gent. aradita
'111N n.gent. arvadita
*i111N
t··· istálló
111N
-:• T :T

*n1N erős
T

gyógyítás, gyógyulás; helyreállítás
i1l:H1N
,. -: n. l. Aruma
1i1~ szekrény, láda; Ter 50,26 koporsó
i1J11N
,.. :--: n.pr. Aravna
t1N
... ·: cédrus
i1t1N cédrusfa burkolat
n1N q úton van, vándorol, megy
n.pr. Arah
n1N
-T
n1N út (legtágabb értelemben is )
*nn1& karaván
i1n:-tN útravaló, élelmiszer-adag, porció
'1N
.-· oroszlán
i1:1~1N
T
-;

T 1-

T
T

:

•, - :

'1N ~'l~N.

I ?~,i~ áldozati tűzhely> Jeruzsálem egyik
neve
II ?N'1N
.. .-: n.pr. Ariel
Nn1'1N n.pr. Aridata
I 0 i1~1~ oroszlán
II i1'iN 2Kir 15,25 bizonytalan
*n;1N istálló
:ri;i~ n.pr. Arjok
D'1N
.... pl. I 11N
n.pr. Ariszaj
q hosszú volt, hosszúvá lesz
hi hosszúvá tesz, megnyújt
*:n~ hosszú; D?~~ ~"J~ türelmes
";J1N hosszúság; tl?@~ l1N türelem
*~1~ hosszú, hosszantartó
~l~ n.l .Erek, Uruk
,. "r'

• -.

i1:>1N
T'•,-:
'~l~
Dl~

~i1:J~1N.
T-:

n.gent. arkita
n.pr., n. terr. Aram, Arám
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11Y.l1N

liY.l1~ megerősített

.

'Y:l1N
--:
l1'Y.l1N
. .,. -:
lJ'1i1J
--:- tJ1N
--:

.

.

')b1N
: -

11~

ház, palota, lakótorony
n.gent.arammi, arám
arámul
n. terr. Aram-Naharajim (az Eufrátesz
középsó folyóvidéke)
n.pr. Armoni
n.pr. Aran

Ir:t& babér
II lÍN n.pr. Oren
l1l)1N nyúl
ii)i~ n.fl. Arnon
i1')1N n.pr. Aranja
Hl~ n.pr. Arnan
H1~ n.pr. Ornan
T • -- •

l ji~

~ 1i)1~·

n. l. Arpad
1W?@l~ n.pr. Arpaksad
l'1~ földterület, ország, földkerekség
i1~1N n.pr. Arca
11N q megátkoz
ni átok alatt áll, átok alá esik
pi átok alá vet, átkot hoz rá
ho átok sújtja
t>11N
n. terr. Ararat
-T'-:
n.gent. ararita
pi eljegyzi magát vkivel
p u eljegyzett, jegyes lesz
l1\V1N óhaj, vágy, kivánság
n.pr. Artaxerxesz
Nlio\!inf.r1N
J
::-:-:,~l~

T

t

•-

Nli\!n!inli1N
T:-~-:-

Nli\~>\Vnr11N

: : -~i1~~

n.pr. Aszarel
n.pr. Aszarela
i1?Nit!>N
•s
'?NÍ\!>N n.gent. aszrielita
~N;i\VN n.pr. Aszriel
\V N tűz
T-

•-

•••

l

-

o\V~

létezik, van
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•nnvN n.pr. Asbel
~?i~N n.gent. asbelita
l~'P~ n.pr. Esban
Y::l\VN n.pr. Asbea
7~~0~ n.pr. Esbaal
*1\!>N hegyoldal, lejtő
11i'-P~ n.l. Asdod
~1i':T\!iN n.gent. asdodi
n~ii-:r~N
. : - asdodi nyelven
•••

l

-

•• T

i1Y.l'\VN
.... " -:

MTörv 33,2 text. corr.
Jer 6,29 text. corr.
asszony; mindenegyes (nő)
égő áldozat, áldozat
l. Q (Jer 50,15)pillér; torony
n.pr. Assur; n.gent. assz(írok); n. terr.
Asszíria
n.gent. asurita
n.gent. assuriták
n.pr. Ashur
n.pr. Asima (szír istenség neve)

i1\V~\VN
r • -:

mazsolás kalács (szárított, összepréselt

tli\VN
"' ..
*n\V~

il viN
T
•
nw~

*n~i,;;N
T

Y

T

1~\!i~
~1~\VN

n~in!IN
. ,~nW'N

.-

il1~\!iN
T ,. -:

~i11\!iN.
T .. - :

mazsolaszőlő szemekből)

here
szőlőszem,szőlőfürt

n.pr.,n.l. Eskol

DWtt

n.pr. Askenaz
n. gent.
(be)szolgáltatás, adó
tamariszkusz
q vétkezik; vétkesnek bizonyul
ni (vétkéért ) el pusztul
hi megbüntet, vezekeltet
bűn, vétek, tartozás, jóvátétel,
engesztelő áldozat,kártérítés
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bűnös, vétkes
n \!iN
•• T
vétkezés, vétek
ilOT '\!iN
; éjjeli őrállás, őrség
il1~n\!iN
T
• -

tJ'~~w~ li 59.1 Obizonytalan
n1b'0N
·.• : - éjjeli őrállás, őrség
l) \!iN ablakrács
il)\!>N n.l. Asna
ll?~~ n. l. Esan
*~~~ varázsló, bűvölő
il 9 \!iN tegez (nyíltartó)
ni !:l 'P~ ~n9W"tt
TJ9\VN
- : : - n.pr. Aspenaz
19\VN datolyás kalács
nm w~ hamu lerakodó, szemétdomb
1i?v.i>"~ n. l. Askelon
'~i?P.w~ n.gent. askelonita
Ii0N q jár-kel
pi jár-kel; vezet, irányít, kormányoz
pu vezetve lesz, vezetés alatt áll
II 1\!.>.N pi boldognak hirdet; boldogít
pu boldognak mondják
n.pr., n.gent. Aser
von.névmás; kötőszó: hogy, úgy hogy,
minthogy, hogy tehát, ha, amikor, ahogyan
*1\VN boldogság, szerencse
*10-N {.lépés
I *1~N {.lépés
II i'V"N ~ 1~\!i~.
il1\!JN
..,. .. -· asera (bálványkaró), Asera (istennő neve)
'1\VN n.gent. aserita
,;0N
.. : - boldog! (boldognak hirdető mondatok
címszava)
\!i'JiN hitpo. bizonytalan, l. n!>'V1::l!1i1 (Iz 46, 83)
?iNt-1\VN n.l. Estaol
?Nr.nvN ·
n.gent. estaolita
'?Nr.i\&N
•••• -r :
11t-1\!i~ n.pr. Eston
i1nJ;l~B n. l. Esterna
T

: • ·:

T

•

-

T

~

-

T

l

•,o

••• T

'

T

'T

•

•

••

••

'l
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Yi:ll=t\VN
- : : ...
T-lN
T:l~
I n~
II l1N
T

n.l. Estemoa
~

ilr.tN.

f te

T -

tárgyeset (accus.)jele
együtt, -val, -vel, -nál, -nél, mellett;
l1~~ -tól,-től

III *n~ ekevas vagy kapa
l1N ~ l1iN.
NJ1N ~ i1l1N.
?~~n~ n.pr. Etbaal
0

i1l'ÍN q jön

hi hoz
il T-lN m. te
1il1tt f szamárkanca
*j?1f:l~ l. Q (Ez 41,15)
'T;l~ l. Q
'T-lN
- . n.pr. Ittaj
ii'B~ karzat?
tl:r.JN
m. ti
·:tll1N n.l. Etam
, ?in lJ~ tegnap, régesrégen
T

-

T

••

,?~nD·~·

?in~~

l lJ~ ~I lD'~·
,lt:l~ f ti

iUT-lN
T ••i1)l1N
...
T .
.

ajándék, szerető keresménye
n.pr. Etni

')J1N
. : ·:
tl')J1N ~I 1:0'~·
•

T

••

Inn~

ajándék
II nn~
.. n.pr. Etnan
tl'1l1N n.l.? Atarim
• í -:

::1

ban, -ben; -ba, -be; -on, -en, -ön; -nál, -nél;

i1NJ.
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-val,-vel; -ért; c.inf. amikor, ha, miközben
i1N~ bejárat
1NJ. pi emlékezetébe vés; Hab 2,2 kőbe vés
I1N~ kút; gödör
II1Nl n. l. Beer
T •

1~~

N"J~il

~1i:::t.

n.pr. Beera

D"?"N
. 1N:::t
.. : n. l. Beer-Elim
i11N:::t n.pr. Beera
l1i1~:t n. l. Beerot
"1N:::t n.pr. Beeri

-

.... , !

.,~i "lJ~;~~ n. l. Beer-Lahaj-Roi
Y~W 1~:;1 n. l. Beerseba
·ni Nil.
.. : n.l. Beerot-Bene-Jaakan
li?P:!-.,~~

":t:l1~~

WNJ.

.

n.gent. beeroti
q megromlik, bűzlik
ni haragot von magára
hi gyűlöletessé tesz; bűzlik, rossz hírbe
keveredik
hitp gyűlöletessé teszi magát

\V N!l bűz
*\!3 N~
vadszőlő, rothadó szőlőszemek
•• , T
szédítő vadóc, gyomnövény, büdöske
i1\VN:::t
T
! F
1\?!~~ me rt
*ii:J.n
1?)2;:J l1~~ szempilla, szemgolyó
T T

n.pr. Bebaj
?J.:! n. l. Babel, Bábel; n. terr. Babilon(ia)
)~ l. Q (Ez 25, 7)
.,~~
•: T

q hűtlenül viselkedik, jár el
I 1l:::t hűtlenség, csalárdság
II 1~~ ruha; takaró, nagykendő
l1i1)h hűtlenség, csalárdság
1):1

*1il:::tT hűtlen, hitszegő
"U::l n.pr. Bigvaj

'~~~
Nl'll::l
T

l •

miatt
n.pr. Bigta
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1l1l:t

,1:01:;t n.pr. Bigtan, Bigtana
Nll1l::l
I 1::1 rész, különálló darab; darab
T T

:

'"

> vászondarab,

1~~

ll 0 *1~
III *1~

N1:t
11:t
11::1
11::1
'1::1
.. :
i1'1::1
.,.,,::1
*.,.,;~
.,.,,:t
0

TT

T:

T : ••

• T

* .,,::1
TT

n.,1::1
- :
11~

jJ1:t

v::T#

1i21~

~iÍ:h

* 1ii1~
\JiJ~
<l.Pi1~

egyedül, külön, magában, c.1~ kivül,
eltekintve attól; pl. rúd, hordozó rúd; hajtás,
faág
kérkedő fecsegés
fecsegő jós, kultikus jövendőmondó
q kigondol, ki talál
q magányos volt
egyedülálló, magányos, elhagyott
n.pr. Bedad
~'j.

n.pr. Bedja

ón, cinn
sal ak
ni elkülönül, átváltozik vmivé, ki választódik
hi elválaszt, elkülönít, megkülönböztet;
kivon, kivonatol, kiválaszt
rész, darab
bdelliumfa (illatos) gyantája
n.pr. Bedan
kijavít
repedés, sérülés,lék
n.pr. Bidkar
üresség, kietlen pusztaság
hüvelykujj, nagylábujj
drágakő

fényes?, ragyogó?, elsötétült?
.,i1:t ni megijed, megdöbben, rohan (arám)
pi megijeszt, meghökkent; siettet (arám)
pu pt túl gyorsan birtokábajutott (arám)
hi megijeszt, meghökkent, siettet;
2Krón 26,20 sürgősen eltávolít (arám)
döbbenet, ijedelem
állat, állatok; Jób 40,15 ninD:t viziló
'

T
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lv!l hüvelyku.ij
lD~

n.pr.Bohan
jliJ:b. jóindulatú bőrkiütés
l1'JiJ~ bőrkiütés, (bőrbetegség

tünete)
N1J q bemegy, bevonul; lemegy (a Nap)
hi bevezet, hoz
ho bevezetve, hozva lesz
nJ q félvállról kezel, megvet
t!l::J. lekicsinylés, megvetés

I
II n!l n.pr., n.gent., n. terr. Buz
il p::l lekicsinylés, megvetés

n.pr. Buzi, n.gent. buzita
'~::1 n.pr. Bavvaj
";J1J ni megriad, utat veszít, eltéved
I ?~::1 száraz fatuskó(fából faragott (bálvány)
II ?~::1 Bul (hónap neve: okt./nov.)
'P::l

11:1
i1~1::1
'~~::1

01:1

)'~::1
)'~i::l
ili:~::J.

1j?.i::l
1i::J.
11::1
i11t'i1
. . 1i::l

-

pJ.
n.pr. Buna
n.pr. Bunni
q széttapos, letipor
polletipor > megvetőleg széttapos
ho pt. széttiprott, eltaposott
hitpol rúgkapál, fetrengve kapálódzik
bisszus (finom fehér szövet)
n.l. Bocec
pusztaság, üresség
marhapásztor, gulyás
ciszterna, gödör, földalatti börtön; sírhely,
alvilág
l. Q. (Jer 6, 7) kút
~

~i110
... . .

1w)r1i::1 n. l. B or A san
\V1J q szégyenkezik, megszégyenül;
Ezd 8,22 szégyel, restell
pol tétováz, habozik
hi megszégyenít, csúfot űz belőle,
megszégyenülten ott áll
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il\V~3.
T

t~

Nt:t
il t :t

ilt:l
T •

n:t
li'!:;l

il'ni'tJ
T :

: •

j?TT
t 3.
vr~
0

1t:l

Nni
::J.
T: •
l in~
,~n::J.
T

*ni,~ n~

.

0'1~n::J.
-

hitpol szégyenkezik mások előtt,
restelkedik
megszégyenülés, szégyen
szabadrablás, préda, zsákmány
q sodró víz mossa el
q lenéz, semmibe vesz
ni semmibe véve; megvetve, lenézve lesz
hi megvetetté tesz
szabad rablás, préda, zsákmány
q rabol, kirabol, zsákmányt ejt
ni pr édá vá lesz
p u kifosztott lesz
lenézés, megvetés
l. U'l)Ü~ (Józs 15,28)
villám (l ás)
n. l. Bezek
q kiszór, ki oszt
pi szétszór
n.pr. Bizzeta
fémvizsgáló, próbamester
fiatal férfi (felnőtt, erős, még nőtlen)
fiatal férfi életideje, kora, életállapota
~ 0'1n~.

*l:, n~ l. Q. (Í;·23,13) ostromtorony?
*1'n::J. kiválasztott (férfiú)
?n:t q megundorodik
• T

p u l. Q (Péld 20,21)
q megvizsgál,próbára tesz
ni vizsgázik, próbatételt áll ki,
próbára lesz téve
pu Ez.21,18 text. corr.Cpróbatétele közel van)

l lJ~
lD :h

őrtorony

erőpróba?,

próbatétel?; llJ:h 1~~ kemény kő?
(palakristály ?)
··
q kiválaszt, választ; előnyben részesít;
megvizsgál (arám)
ni reá esik a választás, előnyben részesül;
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próbatételnek lesz alávetve (arám)
pu l. Q. (Préd 9,4)
'Y.H1n::l n.gent. baharumi
*Ö'1Tl~
.... : fiatal férfi életideje, kora, életállapota
D'1nZL
.... - n.l. Bahurim
'N \J :J. q meggondolatlanul beszél
il \J :J.

pi meggondolatlanul beszél
n~u::l bizalommal teljes, nyugodt
- ...
q biztonságban érzi magát, rábízza magát,
bízik benne
hi bizalmat ébreszt, kelt
I n\?ij. biztonság, bizalom; többnyire adv. biztos,
gondmentes
II nt}~ n.l. Betah
nu ::l ~ n~u::l.
T
nnu::1
bizalom
,. : .
1in'P~ bizalom
-

.... T

nin~ZL

eJU;

ll'?~
Ill\?~
D'~t;>~

D')Ú::l
. :
'~

p:J.

*l?~
.

il)':J
T •

biztonság
q abbahagyja a munkát,dologtalan
has, test, anyaméh, test bel világa;
lKir 7, 20 oszloppárna == hasszerű
kidudorodás (építéstechn.)
n.l. Beten
pisztáciabogyó, hályogmakk
n. l. Betanim
kérlek (beszédindító kifejezés)
q megkülönböztet, észrevesz, felfigyel,
megjegyez, megért, belát
ni belátással rendelkezik, hozzáértő
pol törődik vele, figyel rá
hi képes különbséget tenni, belátással
rendelkezik; jobb be látásra bír, rámutat a
különbségre, oktat
hitpol belátással van, törődéstmutat
térköz; st. cs. legtöbbször mint praep. között
megkülönböztető képesség, belátás,
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megértés
0'~'::1
. .. tojások
i11'::1 ci tadell a, fellegvár;
1Krón 29,1-19 a templomról
T

•

*i1~)1'::1
T• T
•

fl'::l
n~ fl'~

?~(')fl'~
?N:J.1N fl'::l

y~\!JN fl'~

1iY~ ··,~~ fl'~
'~l:;t

fl'*

i11::1 fl'::l
,,~ fl'l
"T
"
?~n~T fl'::l"
D'fl?:J.':J
. - ... : . fl'::l..
' 1Ü~-fl'P,.
T T

••

erőd

ház, lakhely, otthon; házi közösség, család;
háztulajdon; birtok
n. l. Bet-A ven
n.l. Bet-El
n.l. Bet-Arbel
n. l. ? Bet-Asbea
n.l. Bet-Baal-Meon
n. l. Bet-Biri
n. l. Bet-Bara
n. l. Bet-Gader
n. l. Bet-Gamul
n. l. Bet-Diblatajim
n.l. Bet-Dagon

1':'1 fl'~

'?~iJ fl'~ n. gent. beteli
'~~v fl'~ n.l.Bet -Haezel
?~?~iJ fl'J n.Z.Bet-Haggilgal
T t

•

••

1~iJ fl'~
J

fltl(' )\V'i1
• : - fl'::l
..
flin\V'i1
. : - fl'l..
01::>i1 fl':J

'nn~ii
. : -- fl'l..

fli:J.::>1r:li1 fl':J
T

: -

-

u

P~l.?v fl'~

i1:J.1))i1 fl'::J.
01i1 fl'l
T't"-:T

••

,. T

,.

1/tl fl'*

i1U~i1
fl'::J.••
T
•
-

"V n '!5 i1 fl' ::1
ir~1 ~·(;)fl'~

1(, )1iill-)fl'~
n~ fl'~

n. l. Bet- Hagan
n. l Bet-Hajesiroot
n. l. Bet-Rakkerern
n.l.gent. betlehemi
n.Z.Bet-Hammarkabot
n. l. Bet-Haernek
n. l. Bet-Haaraba
n. l. Bet-Haram
n.l.Bet- Haran
n.Z.Bet-Hassitta
n.gent. betsemesi
n. l. Bet-Hogla
~1(i)1h(-)fl'~·
n.l. Bet-Hanan

1<Ü1n(-)n'l
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1<i)1h(- )n'~ n.l. Bet-Horon
lNi' l'l'!l n. l.? Bet-J oab
T

••

1;> l'l'P,.
niNJ? l'l'::J.
nn? l'l'::t
T

:

••

n'~

n,!l);S
-T : - :

••

N(i)~n l'l'::t

liY~ l'l'~

il:JYO l'l'!l••
n1J::>1n
l'l'::J.••
T : ,T-t-

1~'~

il10)
.,. : . l'l'!J.
..
lJ~ l'l'*
l110T~l1'!1
'.' T : ••

nü1rn'::t
. ..
]1))_tl1'!1
T

-:

••

1i2Y.:l1'~

n. l. Bet-Kar
n.l. Bet-Lebaot
n. l. Betlehem
n.l. Bet-Leafra
n. l. ?Bet-Millo
n. l. Bet-Me on
n.l. Bet-Maaka
n.l. Bet-Markabot
palota
n.l. Bet-Nimra
n. l. Bet-Eden
n.l. Bet-Azmavet
n.l. Bet-Anot
n.l. Bet-Anat
n.l. Bet-Eked (-Haroim)

(O;Y.i;:t)

t>?.~ l'l'* n. l. Bet-Pelet
,;y$. l'l'!l.. n.l. Bet-Peor

n.l. Bet-Paccec
.,~~-n'::J... n.l. Bet-Cur
:11n1: l'l'::l
.. n.l. Bet-Rehob
)'~~ l'l'~

JJ1.l1'!1 ~J~'].
li~}-l'l'~ n. l. BetN!l1
l'l'::l•• ~NOl
T T
T

••

••

Rimmon

1~'PJ1'* n. l. Bet-Sean
'VldW(-)n'~ n. l. Bet-Semes
·n~;(-)n'~ n.l. Bet-San
o

i101)ir.t
l'l'!l••
T :-

~

i1Y.l1)r.l.

.. n. l. Bet-Tappuah

n~9r.t-n':::t

- -

N:JT ::lT

il :J ::l

,;;~

i11~::>::l
i

o

baka (cserjefa)
q sír (könnyezik)
pi megsirat
sírás
.
~ 1:J~.

koraí füge
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. . korai gyümölcsök, termés zsengéje
n1i:>::1
- : n. pr Bekorat
n~:>::t sírás
':>::t sírás, Jób 28,11 vízszivárgás, csöpögés
O':Jh n.l. Bokim
i11':>::1 nővérek közül az idősebb nővér
*n':>:it
. : megsiratás,
1::>::1 pi első termést, zsengét hoz; elsőszülöttként
bánik v ki vel
pu elsőszülöttként szerepel, lesz kijelölve
hi elsőszülött gyermeket hoz a világra
*1~* fiatal tevecsődör
n.pr. Beker
1::>::1
;t ·:

0'1~::>::1

T

T

•

•

1::>:;1
..

elsőszülött; felsőfok körülírása
elsőszülötti állapot, jog

i11:>::1
i11:>::J. fiatal tevekanca
T

:

T •

o

~,~h
l

n.pr. Bokru
'1::>::1
.: - n.gent. bakrita
'1::>::1 n.pr., n.gent. Bikri

·s;
?::t

ll~{~

1~\!iNJ::l
- - : ..

:ó:J

i1~':?::1
T

• •

,~,il

,~~~

~~:l

elnyűtt,

kopott, nemlétező> semmi
n.pr. Bel (Marduk istenség neve)
n.pr. Baladan
~ 1~N'2)':?::t.
- - . .. "
hi felvidul; Am 5,9 hirtelen felvillant
n. p r. Bilga
n.pr. Bilgaj
n.pr. Bildad
q elkopik, elhasznált lesz; bomlásnak
v .romlásnak indul
pi felhasznál, fogyaszt, nyugalomban él ve z;
eltüntet, hatalmába vesz, meghódít
elhasznált, elkopott
n. l. Bala
pi elrettent, elveszi a bátorságát
félelem, ijedelem, rettegés
n.pr.,f., n. l. Bilha
n.pr. Bilhan
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,*Ni?~

*'i'~.
1~N\VUJ::l

-

:.,~~

-

.:

,.,?~

i10'?l
'r

•

:

?Y.!?~

??l

I *Y?~
II Y?~
III y?:l
,''J)J.S.~
'J12.?·~

.,.~,::1

D~~~
P~l

p~~
1~NW'?*

1~?~

ócska ruhadarabok, rongyok
n.pr. Beltsaccar, Baltazár
Iz 38,17 elkopás, pusztulás; tagadószó: nem;
(fosztóképzó)-talan, -telen; nélkül,
anélkül hogy
vegyestakarmány
.
semmi
semmirevalóság, hitványság; semmirekellő;
elvetemült, gonosz
q össz;evegyít, összekavar;
Bír 19,21 takarmányt ad
hitpo összekeveredik
Iz 64,5 l. ?hn.
q megfékez?, szelidít?
q vadfügét hasogat, tépeget, szedeget
q felfal, lenyel; elragad, kifoszt
ni megsemmítve, elnyelve lesz
pi elnyel, tönkretesz
pi közöl, közzétesz
p u tudomásra lesz hozva
nirnegzavarodik,zavarbajut
pL megzavar
p u pt. zavart,
hitp zavartnak mutatkozik,
amit elnyelt vmi
megzavarodás
n.pr., n. l. Bela
nélkül, eltekintve attól, azonkívül
n.gent. balita
n.pr., n.l. Bileam
q elpusztít
pu. pt. el pusztítva
n.pr. Balak
n.pr. Belsaccar,Baltazár
n.pr. Bilsan
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10J

'T:17:;t nincs többé, megszűnés, nem-lét > -talan,
-telen, kívül, nélkül, nem
'T:17:;1?. c. in{ mellékmondatok tagadása
ill?f magaslat, áldozati hely hegy v. domb tetején
?~l;l:;t n.pr. Bimhal
iY.lil ugyanaz mint ~·
nin:a n. l. Barnot ·
I 1~ fia vkinek (legtávolabbi értelemben is); a
legtágabb értelemben való összetartozást
jelentő kifejezés
II 1~ n.pr. Ben
'~iN·n~. n.pr. Ben-Oni
i1):l q épít, felépít, kiépít, újjáépít, újra felépít
ni épül, újjáépül; átv. értelemben eltart egy
gyereket, tovább él (a gyermekekben)
1Ji~T1~ n.pr. Ben-Hadad
'H ::l n.pr. Binnuj
l"ll]it·l~ lKrón 4,20 n.pr.? text.corr. ?
??D-l~ n.pr. Benhajil
nry·1~ n.pr. Benhanan
')::l n.pr. Bani
'~::l
.... n.pr. Bunni
v'J;t-'Jf. n.l. Bene-Berak
épület
il')::l
T: •
(~)il~~f n.pr. Benaja(hu)
li?~!,~~ n. l. Bene-Jaakan
D')::l D?~*D \V'~ élharcos, magányos harcos (két
harcisor között)
'l(')~~~:;t n.pr. n.gent. Benjamin
T

• T

')t;l; - 1~
'~'~tl~

n.gent. benjaminita
1~~:;1 épület
U')l n.pr. Beninu
N).})l n.pr. Bina
i1'1iO:;t n.pr. Beszodja
,~~ n.pr. Beszaj
10l
. éretlen, savanyú szőlőfürtök l gyümölcsök
T : •

T :

•
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1l'~

ilYJ.
11Y;t

* l1~Y~
t)Jh

UYJ.
tl~~~
*1')?::1

?y:i

I ?)2~

II ?)2~
,~-?Y.::J.
*il~~~
T'

--

I
II il?1'-::J.
T -:-

lir.l;:t ?)2~
ni?~::l
'l" :

n~ ?1t~
1i~n ?Y::J.
lir.lltl ?)2~
Yi~~Y.:;t
T

-

-

il~~~*

távolság, (tér)köz; praep. át, -keresztül, -ból,
-ből, -ki, mögött, körül, ide, érdekében -ért;
Péld 6,26 bizonytalan
q Iz 21,12 kérdez; Iz 64,1 felforral
ni Abd 6 átkutatva lesz; Iz 30,13 előtérbe
lép, mutatkozik
n.pr. Beor
rettegés, rémítés
n.pr. Boaz, Boáz (egyben a templom
előcsarnoka előtt balról álló oszlop neve)
q kirúg a hámból; 1Sám 2,29 megvet,
lenézéssel kezel
l. tJ~Y:;l (lz 11, 15)
álhit,jószág, marhaállomány
q birtokol, ural; birtokba vesz (asszonyt),
házasodik
ni vőlegényhez kerül, feleségül megy
(menyasszony)
birtokos, polgár (mint birtoktulajdonos),
férj (mint az asszony ura); rendelkezési jog
ill. részesedés szakkifejezése; gyakran
istenség elnevezése; Baal (kánaáni istenség
neve)
n.pr. Baal
n.l. Baal-Gad
tulajdonosnő, birtokos, jártas vmiben
n. l. Baala
n. l. Baal-Harnon
n. l. Bealot
n.pr. Baal-Hanan
Baal-Hacor
Baal-Hermon
n.pr. Beeljada
n.pr. Bealja

il7~il; .,,~~ l.i11~i1~ n?~:J.

(2Sám 6,2)

O'?Y::J. n.pr. Baalisz

lÍY~ S~~ n.l. Baal-Meon
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!:lr)?)}::t n. l. Baal-Peracírn

o,~,
• T

--

~

n. l.
n.l.
n?Y.::l n.l.
1N~ n~v~ n.l.
1nr.1 sl'; n.l.
lY~ n.l.

Baal-Cefon
Baal-Salisa
Baalat
Baalat-Beer
Baal-Tamar
Beon
,N)))::l n.pr. Baana

l(i)~~ ?)}~
;,\!i?\ii
?v~
T • T
--

T

T

--

T -~-

i1))?::1

f1);J

II 1VJ

III 1VJ
1)1~

N1))::1
T-:-

q lángokban áll, ég, leég

pi lángra gyújt, felgyújt, leéget
p u felgyújtva lesz
hi lángra gyújt, felgyújt, porráéget
pi el tüntet; elpusztít
hi eltakarít?
q állatian ostoba, buta volt
ni állatian ostobának, butának mutatkozik
állatian,ostoba,buta
n.pr., f Baara

i11))::J. tűzvész
i1'\vV!J. n.pr. Baaszeja
N~V::l n.pr. Baesa
il, T-l. \!i. Y. ::t. n. l. Beestera
'r •••

'T' ..

T

•

-·-

T'

: -

•

...

nv:1 ni félelem vesz erőt rajta

pi megijeszt, megrettent
;,n)l~ rettegés, rettenet
)>h sár, iszap
T'

'r :.

1'~
i1~::t
T •

~ )'~::1.

mocsár

*1~~::1r megerősített,
,,~J

. .,.

megközelíthetetlen;
Jer 33,3 megfoghatatlan (titok)
l. K (Zak 11,2)

n.pr. Becaj

'~*
1'~::1 szüret
• T

*?~::t
T
?N?~::t

hagyma
n.pr. Becalel
ri~S~~ n.pr. Baclut
T'
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Y~l
·:

-

.-

D')Y~J.
-:- :.
p~J

v~~
nj!~~

I 1~:1
II 1~:1
III 1~:1
I 1~:1
II ,~J,
I i11~Jr
II i11~!1
i11~J.
.,. ... T:

T: T

1i1~:;1
n1~~

j?~ li?~

P~i?~
i1~i?~i?~
,~~i?~

'iP~
~i1!i?~

*Y.'i?~

YPJ

n.pr. Baclit
q levág; (jogtalan) nyereséghez jut, elveszi a
másét
pi levág, befejez, beteljesít; rászed, becsap
vágás, levágás, hasítás > (jogtalan)
nyerese"' g
l.Q(Bír4,11)
q megdagad
(dagasztott) tészta
n.l. Bockat
q szüretel
q megaláz
ni megközelíthetetlen, lehetetlen volt
pi megközelíthetetlenné tesz, megerősít
"'
aranyere
n.pr., n. l. Becer
Mik 2,12 akol?
n.l. Bocra
szárazság, aszály
Zak 9,12 erődítmény? text.corr.
szárazság, aszály
n.pr. Bakbuk
palack
n.pr. Bakbukja
n.pr. Bakbakkar
n.pr. Bukki
n.pr. Bukkijahu
rés (falakon), törmelék
q hasít, szakít, rést üt (g falon), behatol;
Iz 34,15kikölt (tojást); Am 1,13 felhasít;
Zsolt 74,15 feltör (víz)
·
ni hasad, feltör, előtör; hódoltságba jut;
Iz 59,5 kiköltve lesz (tojás)
pi hasít, felmetsz, (hasat), utat nyit;
darabokra tép; Jer 59,5 kikölt (tojást);
Jób 28,10 tárnát nyit
pu Józs 9,4 elszakadt, szakadozott volt;
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11N1l

Ez 26,10 elfoglalva lett (város);
Oz 14,1 felmetszvelett (has)
hi 2Kir 3,26 utat vág magának;
Iz 7, 6 meghódít
ho hódoltságba jut
hitp meghasad, elszakad
Yi2~ beka (súlyegység: félsekel,5, 712 g)
il )fr?~ síkság a völgyben, völgysík
n~-nY.i?:;i n.l. Bikat-Aven
I vvl q elpusztít, megsemmisít
ni elpusztítva lesz, feldúlva lesz
po elpusztít
II jJjJ:J. q Oz 1O, 1 buján tenyészik
0 1jJ:J. pi megvizsgál; utánajár; törődik;
elgondolkodik; Zsolt 27,4 élvezettel szemlél
co ll. jószág, állatállomány, nyáj
reggel
törődés (a nyájjal), szemle
kivizsgálás, felelősségrevonás; kártérítés
pi keres, megszerezni próbál; felkeres,
megkérdez; kér, követel, számonkér
pu keresve, kutatva, megvizsgálva lesz
*i1\?i2~
. kívánság, óhaj, kérés
*1:::J. l. D'l:;>:;t (28ám 20, 14)
I a,~ fia vkinek
II,~ tiszta, salakmentes, ragyogó, kristálytiszta
III,~ gabona, búza
IV 0 1:::J. nyílt mező
I 1h tisz.taság; hamuzsír, lúg (tisztítószer)
II 1h ~11::1.
I N1l q teremt (csak Istennel kapcsolatban)
ni teremtve lesz
II N1:J. hi hízlal
III N1:J. pi erdőt írt; átv. szétver
IV N1:J. 2Sám 12,17~ I i11l.
N1:::J.

~

N'1:l.

~'JNi~ n. pr. "í~erodak
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"N1:::t
. ..
il"N1:::t
T
T
*1::11::1
.... :11:1
11::1
*1i:::t

~

"N1:::t l1":::t.

pr.

n. :Beraja
kakuk
q. "' jégeső
hullik
,,
Jegeso
foltos, tarka
11~ n.pr., n. l. Bered
I ;,i:i q táplálkozik, eszik, étellel erősíti magát
hi táplál, étellel erősít
II i11J q eldönt?, kiválaszt?
':J~1~ n.pr. Baruk
1~1::1 tiszta, világos, érthető
\Vi1:;t boróka, gyalogfenyő
0
*l1i1:;t boróka, gyalogfenyő
*l1~1:::i étel, táplálék
~

.,. T

T

T

J

'

T

1111::1.,.
i1l1i1:::t
T
"
l1H1::1

?ri~

"Pti~
n1:1

n1:a
• T
"r.ln1:::t
"1::1
...
N"1::1
•r
i1N"1:::t
T
• :
t

•••

;

-

n'1::1
i1)2'1J
T
•;

'l?'l*
l1'1::1
..

n.l. Berota
n.l. Birzavit
vas
n.pr. Barzillaj
q elfut, elmenekül; Kiv 36,33 keresztülmegy, átmegy
hi elkerget, elűz, megfutamít;
Kiv 26,28 keresztülmegy, átmegy;
átsiklik, átcsúszik
lKró n 12,16 járhatatlanná tesz
(kézből) kicsúszó, kisikló
n.gent. barhumita
n.pr. Beri
hízott, kövér
a teremtés műve,teremtmény
étel, táplálék
n.pr.Bariah
tolózár, retesz
n.pr. Beria
n.gent. beriita
döntés, (el) kötelezetség ,szövetség
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II 11:1

lúg, lúgsó
I l1J. q letérdel
hi letérdepeltet
II 11:1 q magasztal, áld
ni áldást nyerni kíván
pi áld, magasztal; szid, átkoz helyettszépítő
kifejezés
pu áldást, magasztalást nyer
hi tp áldást, boldogságat kér magának,
boldognak mondja magát
11* f. térd
?~:;>i~ n.pr. Barakel
I i1?.~;t (áldásformula, jókívánság) áldás;(áldással
ésjókivánsággal kísért )ajándék; 2Kir 18,31
Iz 36,16 meghódolás, kapituláció, békekötés
II i1J1~ Beraka
i1J1::1 (kis)tó, medence, víztároló
( ~)i1'J1il n.pr. Berekja(hu)
!J'Y.l1::1
. : kétszínű tarkaszövet
n'1::1

T

T :

T

•• •

T • •• ••

l.?~l~ ~ l?~l:g. \V1~.
YJ~ n.pr. Bera
i1)?1::J.
~ i1Y.'1::1.
T • :

I
II

ji1J.
i11::t
iJ1~
TT

q villámlik
villám
n.pr. Barak

jJJ~

~i'1:;1-,~~.

.,. T"

Oii'l~

n. pr.' Barkosz

!J'~ifl~ tüskék?,cséplőszán?
'np."'Jf. zöldszínű drágakő: berill

vagy smaragd

nj2l~

I

elkülönít, kiválaszt; megvizsgál
ni tisztán megőrzi magát: tiszta, becsületes
marad
pi kiválogat,megszemléz
hi megtisztít,megrostál
hitp tisztának bizonyul, mutatkozik
q kihegyez (nyílvesszőt)

i1J. q

II 11:1
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hi kihegyez (nyílvesszót)
YW1~ n.pr. Birsa
'lJÍP.- n. l. Berotaj
'n1::1
. .. n.gent. berotita

1i\v:t n.fi. Beszor
i11i\v::I. ~ i11'\v::J..
,o\V
.. !l balzsamcserje, balzsamolaj; jóillat
T

•

tvl
.. *o\V::i
'O

T

T

no- \V:'T::I. n.pr., f Baszemat
1\vl pi (öröm) hírt hoz, hirdet
hitp jóhírt kap, vár; hirül adat
1\v::I.r hús, test, szépító kifejezés nemzószerv
helyett; Iz 58, 7 hozzátartozója vkinek
i11'\v::t (jó)hír, híradás; hírnökjutalma
0~\V::J. mert ( < c~ , \~t , ~ ).
50:l q forr, fő; érik ·
T

T

:

pi főz
pu megfő
hi érlel

?\!i:J.
..

T

:

•

T •

T

(meg)főtt

oo?\!i:J. n.pr. Bisiam
l 'P~ n.terr. Basan
ill\V::l szégyen, megszégyenülés
o0 :t po? bérletet szed, vámot vesz
::l szégyenkezés, szégyen; csúfság, gyalázat
T

nw

(gyalázkodó kifejezés Baal megnevezésére)
I n:J. leánya vkinek (legtágabb értelemben is);
kifejezés a hovatartozás legtágabb értelemben való megjelölésére; lakóközösség;
Zsolt 17, Bl?ltn~ szemevilága
·
hat ( űrmérték: 22-45 l között)

pusztaság
2Krón 34,6 text.corr.
hegyszakadék,hasadék,szurdok
n.pr.,n.l. Betuel
n.l. Betul

Il?Nl
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i1~~n~ szűz leány
t:l''?'n~ sértetlen szűzesség; szűzesség
i1~~:;1 n.pr., f. Bitja

ideje, jele

pn:J. pi lekaszabol, lemészárol
1n:1 q (középen) kettévág
pi kettévág
I *1n~ <tarab, (fele)rész
II 1D~ En 2,17 sziklahasadék?, jóillat?
111n~ 2Sám 2,29 szakadék?, félnap (délelőtt)?
Y~w-li~ n.pr., f. Batseba, Betsabé
)?"v-n~ n.pr. Batsua

N~ kevély, gőgös
i1Nl q magas, magasra nő;
i1N~ kevélység, gőg

magasztos;

T ••

magas; magasztos; gőgös
?N~
.. Ni: n.pr. Geuel
fönség; kevélység; felindulás
Zsolt 46,4 tajtékzó hullámverés
*D''(~N~ megszabadí tás?, megváltás?, megtor lás?
li N~ magaslat; sűrű bozót; fenség; kevélység
n~N~ magasba emelkedés; kevélység
*li'~~ Zsolt 123,4 fennhéjázó
ni'N~ pl N~~·
i1N~

'

•

T ••

n'N~
T"

I 7Nl q kivált, megszabadít; megvált;
visszakövetel;
O':Ti1 .,N~> .,Ni vérbosszúálló
ni visszaváltva, visszavásárolva lesz
II .,Nl ni (szertartásilag) tisztátalanná válik
pi bepiszkít, tisztátalanná tesz
pu tisztátalannak nyilvánul
ap h pecsétessé tesz ,(ruhát))
hitp tisztátalanná válik
1"-

-

••
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:l~

I *:1~
II *:1~
III *:1~

*ri:l~
- :· -r
j:l:l;t
-

-r

j:l~~
l1~i1:;t~

?i:i;t,.

?~:l~
*;,?~:lj
T
•

1i::l~

i11~:l~
T
;

-

n!l;t
...

l"llJ~~

':l~
.,~~

0':;1~
)2':1~,.

-.

1':;1~
-r • :

pl. profanizálás (megszentelt dolgot
tisztátalanná tesz,megszentségtelenít
visszavásárlás; visszavásárlási jog,
visszavásárlási kötelezettség
dudor, kiemelkedés; púp, hát; kerékabroncs
vizesgödör
1Kir 6,9 gerendák, gerendázat
(sáska) raj
kátyú, pocsolya
q magas, kimagasló; fönséges; gőgös volt
hi magasba emel, felemel
magas; magasztos; felfuvalkodott, gőgös
magas, magasztos,kevély
magasság (mérték); magasztosság; gőg
kevélység
l. Q (Józs 15,47)
határ, terület
határ, terület
férfias, erős; fegyveres harcos, hős;
lK ró n 9, 26 főnök, elöljáró
erő, erősség; pl. erőteljes, hatalmas tettek
kopasz a homloka fölött
kopaszság a homlok fölött; kopaszság
sáskaraj
n.pr. Gabbaj
n.l. Gebim
kehely, i v ópohár
úr, uralkodó
úrnő, a király első felesége (anyakirálynő
címe is)
hegyikristály
q határol; határos (vmely vidékkel)
hi határt szab
n. l. Gebal,Byblosz
n.terr. Gebal
~?~:l~.

n.gen·t. gebalita ( =Byblosz lakói)

n?:u
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sodrott formájú kézmű
1~~ púpos
iH.,. :l~
. sajt
*ltt~ (hegy)csúcs
y~~ n.l. Geba
n?J~
... : ~

Y:l~
-

• T

N)l :l~
T • •

I i1lti~
II ny:l~
. .
T

•

'

11Y~~

'JiY:il
·?v:l~

'JYJ~
. :.

~ )2':1~.
- .,.

.

n.pr. Gibea
domb
n.l. Gibea
n.l. Gibeon
n.gent. gibeonita
virágbimbó?, magház?
~ 'JiYJ~.

n.Z."Gibeat
'D'l?:t~ n.gent. gibeatita
1:1) q erős, fölényben van; erőre kap; eldönt
pi fölényre tör; erőt fejt ki
hi fölényét (meg)mutatja
hitp fölényben lévőnek mutatkozik
fiatal, erőteljes férfiember,
férfi > minden egyes
II 1:t~ n.pr. Geber
1!1~ n.l. Gibbar
n)?~~

,T

•

1:::1.~

~ 11!1~.

JN'1:l~
n'] ;t~

n.pr. Gabriel, Gábor
st. cs. i11':l).
.,. . :
li ri~~ n.l. Gibbeton
)~ lapos (templom)tető, (oltár)fedőlap
I 1~ koriandermag
II 1~ jószerencse; Iz 65, ll istenség
III1~ n.pr., n.gent. Gad
..

• l

-

T

1~
T

1~1~
T : •

i11~1~
T

: •••

1h.
n. l. Gudgoda

~ 1~1~i1
T : •

11) q összeverődik,

csapatostul jön
hitpo bevagdalja magát
*i111~ vagdalt seb
I*1~1~ (ekevastól kidobott) föld, barázda

II 111l
II,~,~
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portyázás, rablóportya; sereg, horda,
rablóbanda
nagy (a legtáRabb értelemben)

nagyság, fönség; nagy dolog, jeles,
nagy tettek
i1J~1~
T
•

o*t)~~~

J

o*

Oj1!)~1~
T

•

i1D~i~
T
•

.

szitok, gúny, becsmérlés
szitok, gúny, becsmérlés

1i1~ ~1i~.

*ni1~ pl.i1~l~·
'1~ kecskebak, kecskegida
'1~ n.gent, gadita
n. pr. 2Kir 15,14.17 Gadi
Gaddi
'':J~ n.pr.
7~.,1~ n.pr. Gaddiel
*i1·'1~ kecske gödölye
i1'1~
: . (folyó)partja
W'1~ buzakéve, kéve; Jób 21,32 sírhalom, sírhant
J1l q nagy, naggyá lesz (távolabbi értelemben is)
pi naggyá tesz, nagyra növel; ki tüntet,
fölemel, magasztal; táplál, nevel
p u pt. nagyra nőtt
hi naggyá tesz; nagy dolgokat visz végbe;
hatalmasnak mutatkozik, nagynak
bizonyul
hitp hatalmasnak mutatja magát
ill. bizonyul
nagyság; dicsőség, magasztalás;
c. l~?. kevélység, dölyf
?1~ nagy, nagyra növekvő
*?1~ bojt, sodrott díszítés
?:r~ n.pr. Giddel
T

• ~

~

'T

"'T
• T

?1~ ~ ?i1~.
~ i1~~1~.
i1~J~
T
T '• •
T

~

(~)n~~J~ n.pr. Gedalja(hu)
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II ilU

'J:Ó':J~
. : - . n.pr. Giddalti
Y1l q leüt, kidönt,

ledönt, összetör, l~vág
ni összevágva, levágva, összetörve lesz
pi lever, szétver
pu kirlöntve lesz
1ilrp n.pr. Gideon, Gedeon

')iyi~ ~'rv,~.

c)ry~ n.l. Gldom
')Yii\ n.pr. Gidoni
o~-J) pi gyaláz
il !l ':Ji\ ~ il!Hil.
T
•
11l q kőfalat
kőfal, fal
11l
•• T
T •,. •

,,~

I

épít, falaz

n.l. Geder
n.pr., n.l. Gedor

*il11~ (alacsony)kőfal;
T .. :

({alla l körülvett) juhakol

II il11i\ n. l. Gedera
ni11i\
.. : n. l. Gederot
'TJ~ n.gent. gerlerita
n1~~ fal
'1:111~ n.gent. gederatita
C?lJiJ~ n. l. Gerlerotajim
il~ l. il1 (Ez 4 7, 13)
il ill q gyógyít
ily~ gyógyulás,egészség
1ill q meghajol, leguggol,
*1l hát(at fordít), c. '1nN 1'?'\Vil megvet
I 1~ hát(mint testrész)
II H test(ület), közösség
I :ti"~ sáskaraj
II :t1~ n. l. Gob
lil n.pr. Gog
1U q rablóhadjáratot szervez, megtámad
I ilU
,..... hát (mint testrész)
fennhéjázás, gőg
II ilU
T ..
T .. :
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nl q sodor; sodródik, tovaszáll, tovatűnik
?ti~ galambfióka; fiatal madár

l ti~ n.terr. Gozan
nu ~n" l.
'i~ nép; embercsoport;
pl. pogány, idegen, ellenséges népek
il~U test; holttest
T

T • •

7,)

~J').

il~Ü számkivetés; deportálás ba hurcoltak
l~i~ n.l. Golan
)'~~~
.,~~~

))U
t')

U

*il !J U
T

I1u

II 1U
III 1U
*1ü
I 11~

II 1~~
?)!~..,~~

?li;t
t~
1::tt~
T : '

ilU

nn
,. .

.,~iq

tU

verem
n.pr. Guni; n.gent. gunita
q elpusztul, meghal
hi bezár
holttest
q pártfogolt, polgár ként, védett idegenként
tartózkodik v hol
hitpol pártfogolt polgárkén t, védett idegenként tartózkodik vhol
q támadást intéz, harcol ellene
q visszariad, fél
kölyök oroszlán
állatnak (még szopós) kölyke
n. l. Gur
n. l. Gur-Baal
sorsvetés, kisorsolás, sors (jósors-balsors)
lenyírt gyapjú; rendrevágott gabona
kincstárnok
q levág, lenyír
birkanyírat, gyapjúfürt
n.gent. gizonita
q (birkát) nyír, lenyír(ja a haját)
ni eltávolítva, kiirtva lesz ("kinyírják")
n.pr. Gazez
faragott kő, kockakő
q letép, magához ragad, elrabol, kirabol;
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Mik 3, 2 lenyúz

ni elrabol va lesz
'nl rablás
?t~
.. ,. rablás, rabolt jószág, holmi
n?n rablás, rabolt jószág, holmi
, k a.,
? h ernyo.
'?
sas
n.pr. Gazzam
facsonk, törzsök; hajtás
q szétvág, kettéoszt; kidönt (fát);
Jób 22,28 eldönt
ni levágva, elválasztva lesz; veszendőbe
me gy; Eszt 2,1 elrendelve, eidöntve lesz
II 1n q fölfal
I *1.r~ levágott rész, darab
II 1.J~ n.l. Gezer
i11t~ elkülönített helység, épület;
T: •
Sir 4, 7 termet?, alak?
n1n puszta, kietlen, terméketlen
nnl q Zsolt 22,1 Oelőhúz
11n) (csúszómászók) hasa
T•• •

T' •• :

•

r

11n~

~ 1in'~·

'tn~

~ 'ttP~.
. " . "

*?n~..
'

'

T' ·:

,
1zzo szen, parazs

*?nl
--

n~Q~

on~ n.pr.
11]~ n.pr.

Gaham
Gahar
,'~ völgy

'~

,N;~

völgy

'N'~
N'~

':"

(N)'~

o~iil~)
n2lfttX-)N'~
i1~g~ N'~
1'~

n.Z.Ben-Hinnom völgy

n.l. Só-völgy
n. l. Cefata-völgy
húr
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D'Y.:l~iJ '~

n. l. Ceboim-völgy
n'l q előtör, be zúdul
hi kizúdít; Ez 32,2 kiliheg?, kifúj?
n'~ n.l. Giah
1in'~ Gihon forrás; n. fl. Gihon·
'tn'~ n.pr. Gehazi,Giezi
?tt-nB~i\~ n. l. Jiftah-El völgy
''l q UlJOng
0
I *7'~ életkor
II''~ uijongás
il~'~ uijongás
,~,,~ n.gent. gilonita
l1~'~ n.pr. Ginat
0'1'~ pl. 1~.
w~~

l.Q. (Jób 7,5)kéreg, héj
l~'~ n.pr. Gesan

I 7~

kőrakás, kőhalom

II 7~ hullám
*7~ (olajtartó) edény; csésze
*:1~~ borbély
)2il.?~ n. l. Gilboa
S~7~ kerék; Iz 17,13; Zsolt 83,14 széltől sodort,
kerék formájú pelyva
I *7~7~
kerék
T: •
II?~?~ n. l. Gilgal
n?~?~ koponya, fej
0
*1Sii bőr
;,~) q feltár, lemeztelenít; számkivetésbe me gy
(kényszerül)
ni ruhátlanul mutatkozik, feltárja magát,
bemutatkozik; feddetlenné, mezitelenné,"
nyilvánvalóvá válik, kitakaródzik;
számkivetés be viszik
pi felfed, feltár, kinyit; leleplez, kinyilvánít
pu nyilvánossá, mezitelenné válik;
pt. nyitva álló
·hi számkivetésbe visz
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ho számkivetésbe kerül
hitp ki takaródzik, megnyilatkozik
il?~ ~il~i~.
ii?~ n. l. Gilo
nr.~ medence;

dudor(odás); kút, forrás;
Józs 15,19b; Bír 1,15b? n.l.?
Felső-forrás, Alsó-forrás
*?~'?~ bálvány
*oi?~ palást, kabát
11?~ l. Q (Józs 20,8; 21,27)

n'?~ számkivetés;száműzetés;száműzöttek,
T

deportáltak
n?l pi nyír, lenyír, borotvál
pu megnyírott, megborotvált lesz
hitp megnyiratkozik
sín1a felület: írótábla; (fém)tükör
forgatható ajtólap, csap, henger; gyűrű
n.terr. Galil(ea)
kör(zet), kerület
n. l. Gelilot
n.l. Gallim
n.pr. Goljat, Góliát
q göngyöl, gurít, hengerít
ni összetekeredik; hengeredik, árad
poal pt. hengerelt
hitpo belegabalyodik, belehengeredik
pilp elhengerít
hitpalp ráhengeredik, rátör
hi~ q
szemé t
n.pr.Galal
csak c. ::t miatt
l. I ??l alakjai

n.pr. Gilalaj
q összegöngyöl
kifejletlen (gyermek)test, embrió

60
1~r.l?~ ~terméketlen,

.

'l~~
.

kiaszott,

l~ l

meddő

~.,~,.,~.

Y?l hitp kitör, ráront, viszályba keveredik
11'7~ n.pr., n.l., n.terr. Gilead
,v.~~ n.l. Galed
"1))~~
. " : . n.gent. gileadita

\!i? l q levonul, leereszkedik, aláhullámzik
n~ együtt, is, még, sőt, mégis; Dl-Dl mind-mind;
negativ: sem-sem
Nr.ll pi szürcsöl, vedel
hi megitat
N~~ káka: papirusz
,~~ gomed (hosszmérték: 213 könyök?, 30 cm?)
tl"1Y:l~
... - n.gent. gammaditák
'~r.l~ n.pr. Gamul
'~r.l~ (jó vagy rossz) tett, visszafizetés (jóért vagy
rosszért)
(jó vagy rossz) cselekedet, visszafizetés
(jutalom vagy bosszú formájában)
n.l. Gimzo
kész, megérett lesz; megérlel; leszoktat,
elválaszt (gyermeket az anyatejtől);
tesz ellenev.érte visszafizet (rosszért)
ni leszoktatva, elválasztva lesz (anyatejtől)
teve
n.pr. Gemaili
n.pr. Gamliel
1r.ll q vége van; befejez, végrevisz; felemészt
1l;)~ n.pr.,f, n.gent. Gomer
(Üi1;l~~ n.pr. Gemarja(hu)
1~ kert
l~ l q lop; csal
ni ellopva lesz
pi lop; csal
pu ellopva lesz; Jób 4,12 lopva odajut,
odalopakodik
hitp lop(akod)va távozik

lJ)
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l1l

l~~

tolvaj
i1lJ~ lopott holmi, lopott jószág
3'1lJ~ n.pr. Genuhat
,*~i~ kert
T-;

i1~~
T-

kincsek, kincstár
I *o'n~
• T:
II *o'n~ textilárú készlet?, szőnyegek?
*1!1~ kincseskamra
lJ l q megvéd, megoltalmaz
• T'

hi~q

n. pr. Ginnetoj
1il'1~~ n.pr. Ginneton
i1Yl q ordít, bőg
*i1)2~ n.l. Goa
?Y l q u tál, megvet
ni bepiszkítva, bemocskolva lesz
hi Jób 21,10 elvét (fedeztetést az állat)
n.pr. Gaal
u tál a t, undor
q szid, megfedd, megfenyeget
feddés, fenyegetés, intelem
q ingadozik
pu megrázva, mozgásba hozva lesz
hitp meginog
hitpo tántorog, örvénylik
W)?~ n.l. Gaas
O :A Y.~ n.pr. Gatarn
I*~~ háta vminek; dombhát
II*~~ i~~:;t ő egymagában
19~ f. s'zőlő( tő), venyige
,~~ gofer (egyfajta vad inda)
3'1'1!:3~ kén
védettjövevény,bevándorlóidegen,
,~ mész
N1~ n.pr.Gera
l "J~ kiütés, rüh
l1~ n.pr., n.l. Gareb
'Ü1~~

T

T

t-

• :

T

,~

T"

''T

*1l1l

*1~1~
*l1i1~i~
'\!i~,~
• T
l •

11l
i11l

I i11~
II i1?~
TM

*i1l~
*1i1~
11~1~

t1l
'!l~
D't1~
. .:
H1~
,,~
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11l

olajfa
torok, nyak
n.gent. girgasita
hitp vakargatja magát
pi kelt, szít, ébreszt, gerjeszt
hitp felkel, felgerjed;
viszályba; háborúskodásba bocsátkozik;
Dán ll, l Oa fegyverkezik,
ll, lOb l. Q előrenyomul
felkérődzött étel
gera (súlyegység:l/20 sekel, 0.572 g)
kölyökoroszlán
torok, nyak
szállás, beszálló vendéglő
ni elvágva, megsemmisítve lesz
l. Q (1Sám27,8) n.gent.gerzita ger(e)zita
n. l. Gerizim, Gerazim
balta, fejsze, véső
~?1ü.

o1l q.. bizonytalan
D~~
'~1~

pi lerág, megtör (csontokat)
cson( tok); 2Kir 9,13 sajátmaga
n.gent. garmita

r:i~ . f. szérű
1\f~v rj~ n. l. Goren Haatad

li':;> 11~ n. l. Go ren-Kidon
li=>~ ll~ n. l. Goren-N akon
01l q. megtörik; eleped, elfárad (lélek)
hiösszetör,szétmorzsol
))1l q nyír, nyes, megrövidít, kevesbít, elvon,
elvesz
ni megrövidítve, elvétetve, elvonva lesz
pi elvon, elvesz
t')1l q. elsodor(ja a víz)
11l q. magával ragad; c. i1?~ kérődzik
poal pt. szétfűrészelt, befűrészel t (kövek)
11;t
n. l. Gerar
1':

•

i1:lN1
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\V1l
\v1~

szétzúzott gabonaszemek, gríz
\!51) q elűz, eltaszít (feleséget);
Iz 57,20 kidob, kivet
ni eltaszítva lesz; felkavarodik
pi elkerget
pu elkergetve lesz
" ? , h ozam.?
\!51~ t ermes.
*n\V-1~ erőszakos kisajátítás
tJi\!51~ n.pr. Gersom
li\Vi~ n.pr. Gerson
T

••,:

o\!Ji~ ~ oi\!.i1~·
'~\V,~
. ... .. n.gent: gersonita
IM

:

,~\!i~

'

i11~\V~
T
:

:

n.terr., n.gent. Gesur

'1~\V~

n.gent. gesurita
o\!i) hi esőt hullat
I o\V~ záporeső, eső; pl.
II nW~ n.pr. Gesem

esős

évszak is

*o0~ eső

~n~~ n.pr. Gasmu
lW~ n.l., n.terr. Gosen
N~'P~ n.pr. Gispa
\V\!Jl pi (kézzel) tapogat
I 31~ f. szőlőprés, sajtó
II 31~ n. l. Gat
1!lni131~
': .. - n.l. Gat-Hahefer
'T:l~ n.gent. gattita
*tJ?T:l~ n.l. Gittajim
31'!;1~ ismeretlen zenei kifejezés: "Gat hangszerelés szerint"?, "A szőlőtaposók daliamár a"?
13)~ n.pr. Geter
1ir:rr31~ n.l. Gat-Rimmon

,

(el)eped, szenved, senyved
(el)csüggedés

lN1 q

i1=J-~1
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*11lN1

*li l~? (el) csüggedés
lN1 q fél, aggódik, gondokban van
)Ni

~)':J.

)~i

n.pr. Doeg
szorongás, félelem
q repül, lecsap rá (ragadozó madár);
lebeg (lsten)
kánya
n.l. Dor
medve
bizonytalan
q (gyengéden) megnedvesít
szóbeszéd, megszólás, kibeszélés
méh
n.pr.,f Debora
(templom)hátulsó helysége
n.pr., n.l. Debir
fügés kalács, (préselt fügéből)
l.n?~1 (Ez 6, 14)
n.pr. Diblajim
q hozzátapad, csüng rajta; szarosan tart,
raszkodik hozzá
pu összetartva egymáshoz tapad
hi nyomában van, üldöz; kézre kerít, elér,
ho p t. odaragadt, ráragadt
ragaszkodó, hűséges
forrasztás; 1Kir 22,34; 2Krón 18,33 tartóöv,
heveder
pi elfordul; elűz; kiírt
hi c. nl]B elűz, alávet, meghódol tat, letipor
q beszél, szól
ni megbeszél egymással, beszél(get) vkivel
pi beszél, elbeszél, megmond, állít vmit
pu szó esik róla, állítanak róla vmit
hitp megbeszél egymással, b~szél(get)
vkivel
szó; dolog, esemény, eset, ügy; részvétel,

T

iUNi
T
T

:

i1N1

il Nr ':TJ
1N1
l~
*Nl~
...

ll1
il::li
T

•

I i11il-:r
II i11il1
I 1"l'=Í
II ,.,j~
T

:

T

•

n?J.~
*nSJ.~
T ••

•

D"Jli
.- : .
j?l1

i'~1
p·~~

I 1l1

II 1l1

1l':J
T T

T
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1l1

1l':f
v-:

*1:ti
,~1

1:g.1
*il1l':f
T :

•

!J')11

részesedés, szerződés, teljesítmény; vmi;
tagadólag: semmi
pestis, dögvész
legelő

n.l. Debir
szó, (isteni)szózat
Jób 5,8 peres ügy; Zsolt 110,4 jelleg,
minőség, mód; c. -y~ (esetleg) miatt, -ért,
azért hogy

il1)i ~il1Íli.
'1'

;

T

•

ni1:;t;y tutaj ·
'1l:Y n. pr. Dibri
ni:li n.l.Daberat
*n1::11
szó
·: W:Jl méz
I nW~j (teve) púpja
II n~~:J n. l. Dabbeset
;q hal; Neh 13,16 coll. halféleségek
il)1 q sokasodik
coll. halféleségek; Jón 2,2 hal
n. pr. Dagon (istenség elnevezése)
q hadizászlókat magasba emel; pt.pass.
En 5,1 Okimagasló, tekintélyes, kiváló
ni pt. a hadizászlók köré sereglők
?l·.·':T·: hadizászló > (katonai)alakulat, szakasz
p ':T gabona, rozs
1)1 q kotlik (tojások fölött}?
*1i du. asszonyi kebel, mellbimbó
-

: 11"

·~·

T"

T

1i ~1ii.

il11

hitp (ünnepélyesen, istentiszteletileg) vonul?,
jámborul él?

;,~

. ~i1ii.
1il11':T n.pr. Dodavahu
.,,-:y l. Q. (2 Sám 23, 9)
T T

1,, n. gent. de danita; n. terr. De dan
T l

!J')1':f
!J')1Í
•

T

'

T

:

n.gent. dedaniták
n.gent. dodaniták
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tJi11
tJi11
1i11
*i11i1i
T -:-

111

ni pt. megdöbbent, elképedt
q száguld (paripa)

száguldás

lNi':T )~~.
l11 hi felemészt, kimerít
Ji 'l ~J~.
*l~':T
halász
TÁm 4,2 c ni1'Q halászhorog,

0

horog
szerelmese, kedvese; jegyes; (atyai) nagybátya;pl. szerelem, szerelmi gyönyör (is)
1~':1' fazék; kosár
11':T n.pr. David, Dávid
I *tJ'N1~':f Jer 24,1 kosarak
II tJ'N1r=r mandragóra (báj növény) Ter 30,14-16
*i11i':T (atyai) nagynéne
i1i':f n.pr. Dodo
n.pr. Dodaj
i111 q rosszul van, havi vérzése van
i11':T rossz közérzete, havi vérzése van; beteg,
bágyadt
hi leöblít, lemos
'1':1' bágyadtság, betegség
'~':f bágyadt, beteg, betegeskedő
l?.ii n. pr Dojeg
• T

•

T

•

T

T

•: T

T-

1'1':1
• T
~11

nD':H':f
I nn~':T
II nr.n':T
..
T

il·'Y.)~':T

.. .

tJY.)~':T
•

T

vw~r:r

111
l~i1
0 )'11

111

~

111.
• T

q össszetör, összezúz
búbos (v. büdös) banka
elcsöndesedés, a csend helye (=alvilág)
n.gent. dumaita; n.l.,n.terr. Duma
megszűnés, elcsendesedés
csöndes, néma
n. l. Dumeszek, Damaszkusz
q .uralkodik?
viasz
q ugrándozik, szökell; futásnak ered
q_ Ez 24,5 körberak, rakást csinál belőle;
Zsolt 84,11 körüljár; lakik

,,,
,~':f

I 1i-:r
II 1i-:r
III 1i-:r
\!i11

nn1

'D1
l lJ~
t')n1

l

l.ÍJ.'~
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j?'1

Iz 22, 18lapda; Jer 29,3 c J köröskörül
pásztorsátor, lakósátor
életkor, nemzedék, generáció, kortársak;
gyülekezet, emberi közössé g
n. l. Dor
q (le)tipor, csépel, elver
ni letiporva, el pusztítva lesz
ho elcsépelve, elverve lesz
q taszít, lök
ni ütközik, felborul, ledől
pu ütközik, felborul, ledől
ni ellökve, eltaszítva lesz
ütközés, megbotlás
köles
q pt. pass. sietős
ni siet
q sürget, szarongat
elegendő, igénynek megfelelő; c.:;t -ért,
valahányszor; c.:;> megfelelően; amennyi;
c.11;1 valahányszor; '3~? elegendő
n. l Dibon
·

l:l'l

)'1 q kihalász
*):)':T
halász
T-

(tisztátalannak számító madár) kánya?
tinta
J.i1t '':T n.l. Di-Zahab
1in'1 n.l. Dimon
i1Jin'':T n.l. Dirnona
1'1 q igazságot tesz, jogot szolgáltat, ítélkezik
ni veszekedik, per lekedik
1'~ jogi ügy, bíró i ítélet, jogi vita, jogi döntés;
Eszt 1,13 jog
1!~ bíró
i1J'':T
n.pr. f Dina
T •
l1!:l'':T
- . n. pr Difat
v.?~ ostromgépezet
't' T

T

•

•

.

'\V'1

'J.i?:J
I 1i'J.i'1
1W'1
II 1'.!5'1
1W'1
~:r

N:J1

N?1
il:J1

*':;>~

I ':-r
II

':r

;ó1

I iÓ1
II ;-,,,
I n~:r
II *il~':J
III *il~:J
rl'/1

' :'T

(~);-,~~~

il?'?~

*n'?i
I ,,,
II,,,
1~'?:-r
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cséplés
n. pr. Dison; n. gent disonita
ételként fogyasztható állat: antilop?, bölény?
n.pr. Disan; n.gent. disanita

elnyomott, eltiport
ni p t. elnyomott, megalázott
pi összezúz, összetör
p u összezúzott, összetört lesz
hitp összezúzódik, összetörten hever
összezúzott, összetört, elcsüggedt;
MTörv 23,2 szétroncsolás (testrésznél);
Zsolt 90,3 por (porrázúzás eredménye)
q l. ni (Zsolt 1 O, 10)
ni összetört, megtörődött lesz
pi összezúz, összetör, megaláz
(hullámverés) csattogása, dübörgése
ajtó
csekély; jelentéktelen, gyámoltalan, erőtlen,
vagyontalan
q ugrik, (gőgösen) ugrál
pi neki ugrik, megmássza, átugorja
q merít (felhúzással)
pi felhúz, kihúz
q Péld 26, 7 lógat?, lóbál? (lábat)
l? 38,12 (nyüst)fonál
En 7, 6 kibontott haj
coll.és pl. kisemberek
q zavar( ossá tesz), felkavar
vödör
n.pr. Delaja(hu)
n.pr.,f Delila
indák, lombozat
q kicsiny, jelentéktelen lesz;
Iz 38,14 elbágyad?
q Jób 28,4lóg, himbálódzik
n. l. Dilan

I

~?1
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'INJ1

I ~?1 q átereszt, csöpög
II ~?1 q álmatlan volt
~'t! csöpögést áteresztő tető
1i!J~i n.pr. Dalfon
p?1 q felgyújt, ég; vadul üldöz
hi felgyújt, felhevít
n~~1 gyulladás, forró láz
n?1 ajtószárny, ajtó: 2Kir 12,10 fedőlap, tető;
Jer 36,23 oszlop, hasáb (szövegnél)
vér; vérontás, emberölés vétke
q hasonló, egyenlő volt
pi összehasonlít, mérlegel, tervez
hitp egyenlőnek mondja, teszi magát
II i1n1 q csendes volt; Jer 6,2; Oz 4,5 bizonytalan
ni elhallgattat, hallgatni kényszerül;
megsemmisül
i1n-=r Ez 27,32 text.corr.
n~n1 utánzat, másolat, képmás, alak(zat)
'~1 fele vminek
'lJ• iT: megpihenés, nyugalom
T '••

i1~n-=r
T

• '•,

*1't?1
on1

i1nn-=r
T

T

'

1~~

i1JlJ':T
T

:

•

yn1
*Y~1

i1lln1
vWW:I
• T

:

•

v'?/~1
...

17

~ i1~Y.H':f.
T '

hasonlóság
q megáll, veszteg marad, megdermed,
elnémul; megszűnik élni, tenni; abbahagy
ni veszteg kell maradnia; elpusztul, elirtódik
poe l megnyugtat
hi megállásra kényszerí t; pusztulni hagy
szélcsend
szemét, trágya, ganéj
n.l. Dimna
q sír, könnyezik
folyadék; növények nedve?, csorduló bőség?
call. könnyek
n. l. Dameszek, Damaszkusz
damaszt? damaszkuszi kerevet takarój a
n.pr., n.gent., n.l., n.terr. Dan

?NJ
":T ~ 'IN~J1.
•• • T
•' .. T

i1l1
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II,,,,

n.l.Danna
n.l. Dinhaha
n.gent. danita
n.pr. Daniel, Dániel
tudás
(Jsten)tudása, gondviselés
n.pr. Deuel
q kialuszik (fény)
ni kiszárad, elapad (patak)
pu kioltva lesz
hozzáértés, tudás, ismeret, belátás;
jártasság, tudomány
'!l• T:':T szégyenfolt
j?!l1 q hajszol (állatot); kopogtat
hitp sürget
i1j?~~ n. l. Dofka
v:r apró,finom; vékony
p::r finom lepel?, fátyol?
i1?i?1 n.pr. Dikla
j?j?1 q összetör; izzé-porrá zúz
hi összetör; porrá zúz
ho porrá zúzva lesz
q átdöf, átszúr (karddal)
ni kardélre j u t
p u pt. halálra sebzett
n.pr. Deker
értékes padlóburkolat (alabástrom?,
gyöngyház?)
1':1' ~II 1i':T.
11N~:J utálat, iszonyat
1~1~ ösztöke

*lJli

Y:YlJ n.pr. Darda

1:JT:.r bogáncs, bojtorján

'

Oi1':T
T

(égtáj) dél; Jób 37,17 déli szél

I ,;,!T {.fecske?

II,;,~ (mirrha)csepp
.

III,,,,
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11'11

III 1i11 szabadon bocsátás
WP1":f n.pr. Darjaves, Dárius
\Vi'l:J l. ~i11 (Ezd 10,16)
q tapos; prést tapos, présel; kifeszít (íjj at)
hi járhatóvá lesz; tipor, tapos; útnak igazít,
vezet; kifeszít (ijjat); Bir 20,43 bizonytalan
m.és f út, útszakasz, utazás; mód, szokás,
magatartás, életmód, életállapot, hogy lét
drachrnák (perzsa pénzegység: 4 g súlyú
.,T Ilf'

~,,

ezüstpénz)

o .

n. l. Darmeszek, Damaszkusz
n.pr. Dara
1iPl1 n.pr. Darkon
\!J11 q keres, kutat, bekövetel, visszakövetel,
ni számonkérve lesz, elégtételt vesznek
rajta; kérdezgetni hagyja magát
q zöldel, virul
hi zöldelő (füvet) hoz elő
N\Vi friss zöld

i'W~l1
Y1':T
-

T

'1it!J1
1\V':T

1~1

~1i\V'1-

q kövér lesz, meghízik
pi meghízlal, jóltart, boldogít; hamuzsírtól
megtisztít, Zsolt 20,4 zsírosnak (==áldozatul
elfogadhatónak) nyilvánít
pu zsírosodik, bővelkedik, gyarapodik
hotpaal zsírral kielégül, zsírosodik
>csepeg (zsírtól)

1W1 háj, hamuzsír

1W~ zsíros, bőséges, nedvdús, ("szaftos")
Tl":f
T

f. rendelkezés, rendelet, törvén~

*1?lJ::r n.l. Dotajin
1:J:l~ n.l.IDotan
n.pr. Datan
11'11
T
T
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Nil

'1lil

il
NiJ itt van hát!, nézd (nézzétek) hát!
. 'de (j")'
n~ry JaJ
o ., nos h"t'
a ., h a h a, l"am.'
'1lNv n.gent. hararita
:lD
J il~tJ)
':lil
'

•

.

~mp.

:J.il'

.. k'., nosza '.
nos.,' raJ'ta h"a t'., gyerun

T

(~:l il
T

'~Q;tiJ

Oz 8,13 bizonytalan

~:ly

~Ji).

~:ti]

Oz 4,18 bizonytalan

':l. il.,.

~:li).

üres, semmis, hiábavaló volt
hi hiába valóságra vezet, megtéveszt
fuvallat> értéktelenség, hiábavalóság,
hamisság; bá]ványokkal kapcsolatban is
II ?~v n.pr. He bel, Abel
1:J.i1 q beoszt (csillagos eget); pt.c tl'Y.l'IV.csillagjós
NaD n.pr. Hege
?:J.il q

i1"J~1~iJ ~i11~1~
T

1'•.

I ;ij;, q turbékol, búg, morog, mormog; eszmélődik, gondolkozik; beszél, nyilatkozik
hi mormogásra bír; mormogtat
poe l? Iz 59,13 szól
II illil q elkülönít, elválaszt, eltávolít
il~D gondolkodás, eszmélődés; morajlás,(dörgés)
nun elmélkedés, tünődés, töprengés
'~D n.pr. Hegaj
*l'lil
. .,. sóhajtás, sóhajtozás
li'~D mormolás, eszmélődés; dünnyögés,
dörgedelmes szó (mennydörgés) hangzás?;
Zsolt 9, l 7 liturgikus megjelölés
*1'1'[1 Ez 42,12 megfelelő?, hozzáillő?
1li1 n.pr., f. Hagar, Hágár
n.gent. hagrita
T

T 'r

1i1
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I i11i1

1iJ örömkiáltás (valójában indulatszó)
1Jt1 n.pr. Hadad

.1!).?11!1 n.pr. Hadadezer
1,l;l·r,Jt1 Zak 12,11 istenség neve
i11i1
~'=Til

0'1~1i1

oii1~
':J'iJ
'T

-·

~i11'1i1
'T

-

":J1i1

D1t1

trrn

i1t:J1i1
T

-

-:

~1i1

11i1

11i1
--:
11i1
T "T

1ji]

vagy pedig: n. l. Hadad-Rimmon
q kinyújtja, odateszi (kezét)
n. terr. Hoddu, India
Iz 45,2 bizonytalan
n.pr. Hadoram
n.pr. Hiddaj
l. Q (1Krón 3,24) n. pr. Hodavja
q el ti por, leti por
zsámoly
mirtusz
n.pr., f. Hadassa
q meglök, taszít, ellök, elűz
q ékesít, ki tüntet, megtisztel, előnyben
részesít
ni kitüntetésben részesül
hitp pöffeszkedik, előtérbe tolja magát
n.pr. Hadar
kitüntetés, ékesség, fönség, magasztos
megjelenés
ékesség, ékszer
ékesség, ékszer; díszöltöny

*i11iii-:
D1ii1 ~ D1i1i1.
,. -:
j:li1 JaJ.,
. .' o.,
"' a h'.
~,.

'T

-:

T

i il jaj!

N1i1 ~I. i11i1.
N~i1

0')J.1i1
I iii1
II 1ii1
i111ii1
i1'11ii1
T';•

•

T

T :

i1~1ii1
T '

I i11i1

ő·

az
'
l. Q (Ez 27,15) ébenfa
fönség, pompa
n.pr. Hod
n.pr. Hodva
n.pr. Hodavja
n.pr Hodi.ija
q (el) esik, ledől
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II 0 i11i1 q van, lesz, marad
*i13iJ romlás; gonosz tett; mohó vágy
i1ii1 baleset, veszedelem
tli)ii1 n.pr. Hoham
'ii1 jaj! (halottsiratás szava; feddősz ó a
prófétáknál)
,n1??in balgaság, esztelenség, dőreség
T

n~??.in

o?in pt.q o?n.

zavarba hoz
ni magánkívüllesz
hi megzavar, önkivületbe hajszol
n.pr. Hornam
hi könnyűnek tart
bőség, gazdagság; adv. elég
n.pr. Hosama
n.pr. Hosea, Ozeás
n.pr. Hosaja

tl1i1 q

tlY.lii1
.,.
11i1

liil

yn\!iin
>2Win
T

.,.

i1')?\Vii1
T

l

-

n1n

~nnn.

1'lJÍi1 n.pr. Hotir
i1ti1 q eszelősen

'D

viselkedik, beszél
jajszó, jajkiáltás

N'i1 fsg.ő;az
11'i1 vidám kurjantás

(valójában indulatszó)
ni1~n
. .. dicsőítő énekek, himnuszok
i1'i1 q történik, lesz, van
ni megtörténik, megesik, végbemegy,
úgy adódik
*i1!Ji1 veszedelem, csapás, baleset
o
l'D hogyan?
?:>'i1 palota; templom, (a templom főtérsége )
?~?'D haj nalcsillag
tlY.l'i1 n.pr. Hemarn
ll?'D n.pr. Heman
l' D hin (folyadékmérték: 3. 66 és 7. 5 liter
között)
1:>i1 q hozzátesz?
T

••

T -

T

••

r

••

*i11:Ji1
*i11:::Ji1
T,. N7i1
i1N7i1
T l IT
D'7~'?i1
. .
t~i1
,.
i1t~i1

-

•: T

-

n'piJ
n1n~n

*~·.,$~

*i1::>'7i1
T

•

-:

I ??n
II ??n

III ??n

7~i1
.. .
D7i1
ti?i1
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·c. tJ'~~ személyválogatás, részrehajlás
ni p t. messzi, távoli
távolabbra,odébb,tovább;azután
örömujjongás, örömünnep
m. és f. ez itt; ott
m. ez itt
f. ez itt
l. Q (Jer 48, 5)
lépés
út; pl. felvonulás, pálya, terelés, karaván,
körmenet
q megy, jár-kel, viselkedik; elmegy,
eltávozik, megszűnik, meghal
ni el kell mennie
pi megy, járkál, járogat, mendegél, körüljár,
utat keres; (el)múlik; viselkedik;
p t. Péld 6,11 útonálló
hi terel, vezet, utat mutat; (el)indít,
(oda) visz
hitpide-oda jár-kel; járkál; (jól- rosszul)
megy a sora; utat talál magának, lefut (víz)
1Sám 14,26 csordulás, folyás; 2Sám 12,4
látogató, utas
hi felragyogtat
pi magasztal,dicsőít, dícsér, ujjongva sz ól
róla
p u dicséretet nyer, dicséretre mél tó lesz
hitp dicsekszik; Péld 31,30 dicséret illeti
q esztelenül , elvakultan viselkedik
poe l bolondot járat vele, bolonddá teszi,
gúnyt űz belőle
poal p t. értelmetlen, érthetetlen
hitpo járja a bolondját, eszelősnek színleli
magát, eszét veszíti
n.pr. Hillel
q kalapáccsal üt; megdolgoz; szétver
ide, itt

tJJi1

76

1!Ji1

'zi]

n.pr. Helern
rnn?D kalapács
tJ~ n.pr. Ham
pompa?, ünnepi sokadalom?, sürgés-forgás?
D

*~~~v
•:

T

T

l

tJil m.pl. ők
Nn1Y;)i1 n.pr. Hammedata
q zajong, zúg, morajlik; morog, korog, búg,
T

-

turbékol, csahol; zeng, hangzik; nyög; nyugtalankodik
i1Y;)i1 m.pl. ők
T ••

~i1~ni1.
i1~~ni1
T.,,-:
T
-:
lir.lil.,. hang, zaj; erős zúgás, morajlás; tolongás;
tömeg, bőség; izgalom, felindulás, megmoz-

dulás
n. l. ?Hamona ismeretlen (jelképes?) város
neve Ez 39,16
zúgás (lant, hárfa zengése)
heves moraj?, sokaság (zaja)?
o nil q megzavar, felmorzsol; Iz 28,28 meghajt
(kereket); Jer 5),34 bizonytalan
ll? D n.pr. Haman, Amán

0'0r.li1 rőzse
•

T -:

lD ime!; ha (arám)

I n~n
II i1~i1
i1~i1
...
i1l)~i]
o~;j
Y~D
i1Q~t1

itt, ide; idáig
f.pl. ők
ime!; ha
büntetés elengedése, amnesztia
n.pr. Hinnom
n.l. Hena
lengetés, rostálás
OD csend!,csend legyen!
i10i1 hi csitít, nyugtat
0'1~0i1 pt.pass.q 10N
*i1)!Ji1
megszűnés, nyugvás
T··.-:
1!Ji1 q (meg)fordít; felforgat, elpusztít; átalakít,
változtat; megfordul, megváltozik, vmivé
T ••

T"

•

T
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1!Ji1

lesz
ni megfordul; felfordul, elpusztul; átváltozik,
átalakul; megváltozik; átmegy vkinek a
tulajdonába
ho (meg)fordul
hitp Ter 3,24 villog; Bír 7,13 gördül, gurul;
Jób 37,12 ide-oda fordul; Jób 38,14 átalakul
(elszineződik?)

il :J..,. !J... il-:
~~?~tl
1'"~iJ
i1J~i1
T T -

.,~i977~D
l~tl
'}'i~i]

1D
1h
N1i1
T T

?ttlD
n"~ lD
)1i1

llry
i1)1il
i11il

T •• - ;

ellentéte, fordítottja vminek; ferde gondolkodás, fonákság
pusztulás, megsemmisülés
tekervényes
n.l. Haccic
szabadulás, menekülés
n.pr., f. Haclelpani
csoport, csomó ember; tömeg?, csapat?
n.pr. Hakkoc
hegy, hegység, hegyvidék
n. l. Hor
n.terr. Hara
l. I ?N"1N (Ez 43, 15)
l. Q (2Sám 14, 11) inf.abs. st. cs. hi ilJ1
q öl, agyonüt; lemészárol
ni öldöklésben elpusztul
pu öldöklésben odavész
ölés, gyilkolás
öldöklés, (le)mészárolás
fogan, terhes, állapotos lesz;
pt. anya,
szülő(k)

pu fogantatik

poel? Iz 59,13 fogan

állapotos, várandós
D~1i1 n.pr. Harum
.,,;,il n.gent. hararita
*i1!)1il
. -: állapotos, várandós
1Í"1il fogamzás, foganás
i11i1
T r
T

T

• T

T"

01il
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01il ~ tl1i1 l1'l.
01t1 n.pr. Horarn
*linlD jelentése ismeretlen
'l'....

'r T

••

T

llv n.pr. Haran, Hárán

*tliJ terhesség

01i1 q lebont, lerombol; megtör, áttör,
előretör;

01iJ
*iloiii
*no1il
T

• •:

*1jt1

''110

Zsolt 58,7 összetöri, kiveri a (fogait)
ni lerombolt, összeomlott lett
pi elpusztít
pusztulás
romhalmaz
romos pusztaság
~ m.a.1iJ.
n.gent. hararita

'11i1
tl'.Vil n.pr. Hasern
nrvn'liil híradás, közlernény
ni!:l'.Vil c. art. n9w~
• T •:
"

T

•

-

T

-: IT

':l~ T-lD

.-..

n~1:anni1

.,nTODri

tl'.,ni1
.... -:
n nil

~,1

111

J.i11
*11
N

T

"f'

1t1
T 'l'

ilnt'1
1':T

(meg)olvadás
inf hitp II 1J.n.
n.pr. Hatak
pi kigúnyol
gúny; gúnyolódás
poel szemrehányásokkal halmoz el,
rátámad

és; is, meg; és pedig; vagy; 1-1 mind- mind,
akár-akár
n.l. Vedan
n.l. Vaheb
szög, kampó, kapocs
bűnös?, bűnbe esett?
n. pr. Vaj zata
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1?1

1~l

111T

gyermek

Vanja
'J0!)1
. : ., n. pr. V ofszi
'J)\!}1 n.pr. Vasni
,r,;~) n.pr., f.Vasti
.:n. pr. , m.
i1')1
T:-

T

I l~t farkas
II l~t n.pr. Zeeb
l1Nt {., sg. ez
0 1lt q megajándékoz
o1~~ ajándék
0 1:lt
n.pr. Zabad
0
':"flT n.pr. Zabdi
0
?N'-:fJt n.pr. Zabdiel
o(~)ii?i~~ n.pr.Zebadja(hu)
l~lt coll. (mérges) legyek
0 1~lt n.pr. Zabud
)l~?~lt n.pr., n.gent. Zebulun, Zebulon
'l'

T

T

l'z~lt.
,~,~:it

n.gent. zebulonita
nlt q levág, feláldoz
pi áldozatot mutat be

I n~J vágóáldozat
II n;i. n.pr. Zebah
'~! n.pr. Zabbaj
0

l1'=T:,lT n.pr.,f. l.

0

N)'lt

Q (2Kir 23,36) Zebuda

n.pr. Zebina
?lt q elismer?, megtiszte l?; nála marad?,

T

•

:

vele lakik?
I ?lt lakóhely
II ?:it n.pr. Zebul
l~,;.t ~l~?tJt.
)t héja vininek
1T.. kevély, gőgös, elbizakodott
1Í1T kevélység, gőg, elbizakodottság
T

T
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il t
ilt

iiT
J.~r

OilT
Oilt

I 1i1T
II 1i1T
1ijt

1!
1T
H

l1T
liT
11T
O'nT
l11JiT

III 11t

ez; itt; hát; költői művekben vonatkozó
névmás is
f, sg. ez
arany
pi megutáltat
n.pr. Zaham
hi ragyog, fényeskedik
ni figyelmeztetést kap, elfogad
hi int, figyelmeztet
ragyogás
Ziv (hónap neve: ápr./máj.)
f, sg. ez
vonatkozó névmás; Hab 1,11 text.corr?;
Zsolt 62, 12 ez
q folyik, ömlik (víz); Siral4,9 eleped?
szomjan vész?, éhen hal?
(férfi ,nő) folyása
~

1'T.

n.gent. zuziták
n.pr. Zohet
*l1'1! sarka, szöglete vminek; szegletoszlop
?1t q kiönt
*n?~t kivül; Józs 11,13 kivéve azt, hogy
11T Péld 17,4 hi I lTN
il~it - kéjnő

yn q remeg, reszket

pilp megremegtet, hevesen rátámad
,illJlt remegés, rémület, rettegés; iszonyat
,il~)!

0~1!

I 11t q összeszorít, (ki)nyom, szétnyom
II 1n q elfordul
ni elfordul
ho pt. elid~genedett
III 1n q terhére van, undort, utálatot vált ki
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Nit

Zaza
nnt ni elmozdul, becsúszik, lecsúszik
?nt q csúszik-mászik,(félve) elhúzódik
l1~Qt kígyó
1't q buzog, bugyburékol; kérkedik dölyfösködik
hi elbizakodottan cselekszik, galádul elbánik
vkivel; felhevül, felindul; Ter 25,29 főz
*li,,r tajtékzó, zúgó
I 1'! nyüzsgés-mozgás (élő világ), állatok
II 1'\ tőgy, emlő
Nt't n.pr. Ziza
Nit
n.pr.
TT

T •

ilt't n.pr.Ziza
T

•

Zina
n.pr. Zia
n.pr., n.l. Zif
n.pr. Zifa
n.gent. zifita
tüzes nyíl, gyújtónyíl
olajfa; coll. olajfák,olajbogyók
n.pr. Zetan
tiszta (==vegyítetlen), tiszta (==feddhetetlen,
ép erkölcsű volt)
q tiszta, igaz, ép erkölcsű volt
pi tisztán megőríz, tisztának minősí t
hitp megtisztítja magát
(sík) üveg
férfinemen lévő
ráemlékezve, tudatában
n.pr. Zakkur
n.pr. Zakkaj
q ragyogóan tiszta, hófehér, világos
hi (meg)tisztí t
q emlékszik, gondol rá, megemlékezik róla
ni emlékeznek rá, emléke, megmarad; beszámít neki
hi emlékeztet, említ; feljegyez, hirdet,
magasztal

N)'t n.pr.
T

•

12'!
~'!
i1!:l't
T •
'!J. 't.

l1ijl'\

l1?t
13;1'.\
~t

i1:Jt

l1':;>i:JT

*1~:J~
1~:Jt,..

'!H
1:Jt

1:Jt

III *i11nt

82
1~!
1~!

1Jt

0 li,~r

')?!

(Üi1~1~!

ni'i

'O' t,.t.
r"S~t

II ??t
'*i1~)J~!

férfi, hímnemű
emlékezet, hírnév; emlegetés (névvel),
dicséret
n.pr. Zeker
emlékezet; visszaemlékezés, emlegetés,
figyelmeztetés; emlékmű; emlékezetes dolog;
emléksorok, emlékeztető mondás
n.p r. Zikri
n.pr. Zekarja(hu), Zakariás
hitványság, alávalóság, aljasság
venyigék, vesszők, indák
q könnyelmű, közönséges, hitvány volt
hi. megvet,
. semmibe vesz
n~ meginog, megremeg
hevesség, vadság; indulatosság

*i1!:3)2?t
i1g?t n.pr., f. Zilpa
I i1Y;lt
.,. . terv; gonosz terv, gonosz
II i1Y;lt n.pr. Zimma
i11int venyige, (szőlő)vessző
T

T

! -

T

:

T

•

'

T

:

i11'nt
ont
*ont
T

szándék; gaztett

•

!.

T :

1nt
l~t

I 1nt
II 1nt
1nt

I i1l~J

II *i1l~t
III *i1~~!

n.gent. zamzummiták
(szőlő)metszés, (fa) nyesés

ének(szó), dal, himnusz
n.pr. Zemira
q tünődik, fontolgat, tervez, szándékozik
terv
pu.pt. meghatározott, megszabott
(meghatározott) idő(pont), dátum, naptári
nap
q metsz (szőlőt), nyes(fát)
ni megmetszve (szőlő), nyesve(fa) lett
pi (zsoltárt) magasztalást énekel,
(húros) hangszeren játszik
vadkecske?, gazellafajta ?
ének, hang(zat), dallam, zene
Kiv. 15,2; Iz 12,2; Zsolt 118,14 erő(sség)?
termés, termelvény
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i11r.lt

j?Yt

i11tlt ~il1int.

'1l?t

n.pr., n.terr. Zimri
11'?! n.pr. Zimran,

n1nt ~

II il1r.Jt.
1! fajta ·
:nt pi megsemmisíti az utócsapatot, a hátvédet,
lJt farok; csonk
i1Jt q paráználkodik; kicsapong; hűtlen lesz;
Bir19,2 elidegenedik
pu paráznaságba esik
hi paráznaságra visz, bálványimádásra,
kéjelgésre bír

T

: •

T

•

•

T" T

i1Jt
~ il)it.
,r
r

Zanoah
kicsapongás, paráznaság; hűtlenség,
elpártolás (Istentől)
kicsapongás, paráznaság; hűtlenség,

DU! n.pr.,n.l.
tl'J~Jt

n~Jt

elpártolás(/stentől)
nJt hi bűzössé válik
t q el vet, el taszí t

I
II nJ

hi elvetettnek nyilvánít; megfoszt vmitől

nJt

~niJt.
..
r

jiJt

pi előugrik,

-

T

előretör

*ill?! izzadság, veríték
i1J~t remegés,iszonyat, rettenet
n~t n.pr. Zaavan
Y1Yt
0

pi lp YH.

egy kicsit
~yi ni kialvóban van, végét járja
tJYt q elátkoz, szid, haragosan beszél
ni.pt. elátkozott
O)?! elátkozás, harag, méltatlankodás
~Y t q háborog, haragszik; Dán 1, 1 Orosszul néz ki
~~r harag,háborgás
~l.?! haragos, dühös
j?Yt q kiált(ozik), (fel)hív; szólít
ni fellármázva, mozgósítva lesz;

1')?.t

i1ji'VT

i1i?)Jt
*li Q!
n~J

I D'Wt
II D'iPt
lvt

li?!

li?. t
l~t

i1~Rt
D'~i?.,\
~jlt

j? j? T

1t
1J
N1T
TT
l1T
?J::t1T
"••!
•.,•

T

1lt

I i1it

II i11t
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'V11t

1Sám 14,20 hadba gyülekezik
hi kiál(tozik), összehív, mozgósít (sereget);
Jón 3, 7kihirdettet; Zak 6,8 hangosan
odakiált
kiáltás, panaszos kiáltozás
n.l. Zifron
f szurok
bilincsek
(gyújtó)nyilak
q öreg lesz, megöregszik
hi öreg lesz
m. és f szakáll
öreg, aggastyán; szenior
öregkor
öregedés
öregség kora, állapota, aggkor
q fölemel
q átszűr, áteresztéssei tisztít, cseppenként
önt
pi megtisztít
pu pt. megszűrt, megtisztított, (olvasztással)
finomított
idegen; jövevény; másféle, meg lepő; különös;
meg nem engedett
foglalat, szegély léc
hányinger, csömör
pu elapad, kiszárad
n.pr. Zerubabel, Zorobábel
n. l. Zered
q szór (port), szelel (gabonát)
ni szórva, szelel ve lesz
pi sz ór, szétszór, kiszór;
Péld 20,8.26 szétválaszt, kiszel el
pu szórva, beszórva lesz
pi megfigyel, mér legel
kar (testrész); vkinek ereje, hatalma,serege
vetés

tpt1T
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~'!l! záporeső
1'T1T
.. - Péld 30,31 text.corr.
T11T q fölkel (nap), felragyog;
I*T11T (nap)felkelte
II T1"Jt n.pr. Zerah

D1T

*nr.r1r
! •

T

V1T

V1T
-·:

ki üt rajta (lepra)

n.gent. zerahita
n.pr. Zerahja
q áradással elsodor?, elragad?
poe l bőven önt, áraszt, ont
vihar; orkán, zivatar, felhőszakadás
nemzőszerv, penis
q magot vet, bevet (szántóföldet), szór
ni (földbe) bevetve; termékenyítvelesz
pu bevetve lesz
hi magot hoz,magva lesz; Lev 12,2 utódot,
gyermeket hoz a világra
vetés, növényi mag, vetőmag; utód,
leszármazott

, D'Y.1.! főzelék

0 D'~Y1T

.

:

..

szór, hint; Oz 7,8 beszórva, megszórva lesz
pu behintve lesz
11T q pass. ?kinyomva lesz
poel tüsszent
\V1T
...... n.pr., f. Zeres
n~n arasz (kb. 22 cm)
n.pr. Zattu
n nt n.pr. Zetarn
1nt n.pr. Zetar
j?1T q

r ••

n
*Jn

mell, kebel; ingzseb
NJT1 ni elrejtőzik; elbújik
pu meglapul va marad
hi elrejt, elbújtat
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n1~::1n
T

-

Uln

i1!1ln
T - .., :

li"~lJ

I 'iti
II 'ln
III 'ln

I'~r

II 'ln

,;n

''lJ...ri.
'l ..

l]

'~n

*n,:J.n-·
~

D"'lti
n'~:ln
·: ... - -:

i1")~ln
T: • --:

pln

v~D
i'~P';ltl

I

1lri

ho eldugottan, fogva tartva van
hitp elrejtőzködik; Jób 38,1 Oösszesűrűsödik
q szeret
n.pr. Hobab
q elrejtőzik, elbújik
ni elrejtőzik, elbújik
n.fZ. Habar
seb, daganat
q lever (termést), kiver (csépel)
ni kiverve lesz (bottal, vesszővel)
n.pr. Hoba.ija
rejtekhely
q zálogba vesz
ni zálog lesz, zálogosítva lesz
q vétkezik, rosszat tesz
pi elront, elpusztít
pu megsemmisül; feldúlva, összetörve lesz
pi fogan; felfog
kötél, (mérő) zsinór; (vadász)hurok;
földterület; kerület, táj;
1Sám 10,5.10 kötelék, csoport, sereg
pusztulás
vajudás kínja, heves fájdalom; magzat
zálog
árbócrúd?
matróz, tengerész
zálog
(testvéri) egyetértés, összeköttetés
liliom (affodil), nárcisz (amarylliá)
n.pr. Habaccinja
q ölel, karjába vesz; Préd 4, 5 karba, ölhe teszi
(a kezét)
pi megölel; J ób 24,8 Si ral 4, 5 kapaszkodik,
menedéket keres
(karok) keresztbefonása
n.pr. Habakkuk, Habakuk
hi ragyog

II 1:1n
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II 1:1n q szövetségben van, társul, társít; bűvkörébe
jut
pi egybeköt, összehoz; társul vesz,
szövetségbe von
pu összekötve, társítva van
hitp szövetségre, összeköttetésbe lép; üzleti
kapcsolatban áll
itpa üzleti kapcsolatot létesít
I 11Q kapcsolat, közösség; kötődés; megigézés,
bűvölet

II 11lJ n.pr. Heber

(elv)társ, barát, egyívású cimbora ("haver")
hivataltárs, munkatárs
*1::1n céhbeli, szakmai társ
*11i::11J.n
... - -: tarka foltok
i11J.n közösség, (egylet)
*i11J.n seb, sebhely, heg
111:;11] n.pr., n. l. Hebron
'~i,~l) n.gent. hebronita
'~:;t D n.gent. hebrita
1:1n
., T
T

-

:

•:

:

T

•

T '••-:

')1:in

~ ')i1J.n.
•

J

...

*nJ~6 társnő, feleség

szegély, széle, vége, összeeresztése vminek
0 :in q köt, megköt, beköt; nyergel; Ez 27,24 sodor
(kötelet); Jób 34,17 kormányoz, gyeplőt
tartja; Jób 40,13 fogva tart, elzár, elrejt
pi bekötöz, ápolás ba vesz; el tömít
pu bekötözve, ápolásba véve lesz

l1']~i1

serpenyők

I

N~n
T T

J.ln
II J.ln
T T
i1J.ln
ll n
T T

T T •;

zarándok ünnep(nap), ünnepély;
ünnepi menet
ijedelem, rettegés
sáska
n.pr. Hagab
n.pr. Hagaba
q zarándokünnepet tart
Zsolt 107,27 támol~og, tántorog

*un
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sziklaszakadék; rejtek, búvóhely
*1hn felövezve
*~unr
T

1i)tl, ÖV

il"Jhti öv; ágyékkötő
~~lJ n.pr. Haggaj
~~n n. pr. Haggi; n.gent haggita
;,~~n
n.pr. Haggija
n~~D n.pr., f Haggit
il?ln
n.pr., f Hogla
T:
1)n q (fel)övez; felövezi magát
T •

-

T

~ illÜtJ, 1Ütl

11n

*t:P1~in

o;;,,n
T

! •,•

,~,n

• r

?1n

?'J D

~,;,;

-:-

jl~lJ

?i?.lD

11n
11n
·•· •,•

éles
Ez 33,30 az egyik
q támadó kedvű, vad volt
ho élesítve lett
n.pr. Hadad
q örül
pi megörvendeztet
éle, hegye vminek (éles cserepek)
orom
n.l. Hadid
q abbahagy, elhagy, elmulaszt; kimarad,
hiányzik, nyugszik, szünetel
Zsolt 39,5 megszűnő, mulandó;
Ez 3,27mulasztásban lévő, nemtörődöm;
Iz 53,3 bizonytalan
holtak birodalma?
n.pr. Hadlaj
(solanum cordatum)szúrós sövény,
tövisbokor
n.fl. Hiddekel, Tigris
q kerülget;- körülötte jár, mozog
belső tér, szobácska, (háló)kamra;
ház belvilága
n.l. Hadrak
pi megújít, helyreállít
hitp megújul, megfiatalodik
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'.V1n új, friss
I 'li1i1 újhold, újhold ünnepe, holdhónap;
Jer 2,24 párzás ideje
II 'Vlh n.pr., f. Hades
n.l. Hadasa
il'.V1n
.,. T-:
,~,n n.l. Hodsi
ilr.11n ~ ilf.11n 1i~n.
0
:J.1Ti pi hibát áthárít, bajba hoz, veszélybe sodor
0
:J.in adósság, zálog
il :J.in n.l. Hoba
;nn q kört rajzol, kört von
T T

Q

•

: T

T

-

T

-•

-

- •

.,.

T

kör, égikör, látóhatár
11n q találós kérdést ad fel
0 il1n
pi oktat, tudtára ad, közöl,elbeszél
)~n

0

I*;,~n
T-

sátortábor,sáto~falu

II il~n n.pr., f. Havva, Eva
T -

*il!in

'ti n
nin
O'n1il

• T -:

u~n

..

'~n

il~'1tl

I ?1n·

~

ilJM.
n.pr. Hozaj
tövis, bogáncs; horog, kampó, gyűrű
üreg, búvóhely, rejtekhely
fonál
n.pr. Hivvi ; n.gent. hivvita (hevvita)
n.pr., n.terr. Havila
q forog, körtánc ot lejt
pol táncol, körben forog; rémülethe ejt
hitpol vonaglik; forgó szélviharként kavarog

II ?1n ~I ''n.
?~n n.pr. Hul
I ?in homok
II ?in Jób 29,18 főnix (madár vagy főnixpál ma)

sötét színű, fekete
fal, városfal
,.
o1n q bánkódik; megkönyörül vkin, kimél
rt in part
O!:Hn
n.pr. Hufam
,.
n.gent. hufamita
utca: ami kivül van;
o~n

.
iln1n
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Préd 2,25 °1~ ~nn nála nélkül
pp~ n H uk ok
11n q fehér lik; (el) sápad
I 1~n fehér gyolcsvászon
II 1~n n.pr. Hur
1in ~I1h.
:11in ~:J. jn.
.,,in ~II '1i"t
'11n fehér 'gyolcs
n.pr. Huri
n.pr. Huraj
01'n n.pr. Hurarn
1l1D n.terr. Havran,Hauran

.,,,n
.,,~n

T

D?~i1n ~D?~i1h
\!h n q siet; Préd 2,25törődik magával?,

vígan van?,élvez?
hi siet; siettet;
sietve végbevisz; sietve kitér
il\V'n n.pr.Husa
'W~n n.pr. Husaj
D''-P'n n.pr.f. Husim
T

o\V~n
...

~own.
T •••

I Dl1in
II Dl1in
?Nr
n
.. T-:
il tn

pecsét
n.pr. Hotarn
n.pr. Hazael
q lát; néz, szemlél; Kiv. l 8, 21 kiválaszt; kinéz
magának
il tn szegy, mellrész közepe
il tn látnok, jós, próféta
?Nil
.. tn
,. -: ~ ?t::ttD..
T

T

•: T

irq

n.pr.lfazo

lit lJ látomás, jelenés
l1itn látomások(ról szóló jelentés)
0 l1~tn látomás; Dán 8,5.8 feltűnő,szembeötlő
nagyság
'~'!t1 n.pr. Haziel
il'tn
,. ,. -: n.pr. Hazaja
T
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11'tn
lÍ'~lJ n.pr. Hezjon

li'tD

látomás, jelenés, álomlátás;
kinyilatkoztatás

t'tn
. -: viharfelhő
1'tn
.-, sertés; vaddisznó
,,~D
n.pr. Hezir
ptn q szilárd, erős, hatalmas lesz; c.?y sürget;
törtet; c.:l ragaszkodik hozzá,
állhatatosan kitart; c.:l., megátalkodik
pi szilárddá, erőssé tesz; c. :1., és tl')!l
megkeményít, megátalkodottá tesz;
Iz 33,23 feszesen tart;
Iz 22,21 N áh 2,2 felöFez, körülövez
(arám)

hi megszilárdít, megerősít; megragad,
erosen
tart; hatalmasnak mutatkozik;
állhatatos marad, győz
hitp erőre kap, megszilárdul; felbátorodik
ii!D szilárd, kemény, erős, hatalmas; heves
",

i11TJ erős, erőteljes

"
*il!lJ erosseg
il!'h erő, hatalom
",

*i1i?t1!

megerősödés;

Iz 8,11

erőteljes

megragadás
szilárdság (épületé); erő, hatalom;
2Kir 12,13 (ki)javítás (építészeti)
'i? t D n.pr. Hizki
(~)il~RTD n.pr. Hizkija(hu)
nn tüske, horog; Kiv 35,22 (divat)csatt,
boglár, karperec
q elhibáz, eltéveszt, elvét; vétkezik,
hibázik, bűnt követ el; Hab 2,1 O Péld
20,2 eljátssza a szerencséjét,
maga ellen vét
pi kiengesztel, megtisztí t, engesztelő
áldozatul hoz, engesztelést végez;
Ter 31,39 megtérít, kipótol
T
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hi eltérít, eltántorít, bűnre kisért és visz;
Bír 20,16 elvéti a célt, mellé lő
Iz 29,21 vétkesnek nyilvánit
hitp tisztulási szertartásnak veti alá magát;
Jób 41,17 odébb húzódik, visszahúzódik
NUn hiba, vétek, bűn
*N'?lJ bűnös
il NUn (el) hibázás
il NUn hiba, bűn; engesztelő áldozat
il~\i)lJ hiba, bűn
,n Nt.? D hiba, bűn; bűnhődés, engesztelő áldozat
nNt> n
I :tun q fát vág
p u pt. fából faragott
II :tun q pt. pass. színes, tarka-barka
il'.:>n
,. . búza
\!i~Ul] n.pr. Hattus
NU'Un n.pr. Hatita
J''JTÍ
. - n.pr. Hattil
N~J'Uil n.pr. Hatifa
oun q uralkodik magán, haragját leküzdi
0 l') Un
q megragad, elrabol
1U'h
., hajtás, sarj(adék), ág
T

-

T

~

•:

T

T

-:

T

T

T

-

•

-•

•

-;

nt> n
T

-

I'n

~nN'Jn.

élő; efeyen; friss, nyers; i1~1J n)?t esztendőre;

~ O'~n ~s

. -·

0

1Sám18,18 nemzetség?, rokonok?
n.pr. Hiel
i1T'D csomó; talány; Hab 2, 6 példázat;
Dán 8, 23 cselszövény
q él, életben marad, életre támad,
meggyógyul
pi éltet, életet ad, életben tart; feléleszt,
újjáéleszt, életre szólít; megelevenít;
Oz 14,8 (búzát) termel, (gabonát )termeszt
hi életben tart, életet ad; életre kelt
Kiv 1,19 életerős, könnyenszülő (asszony)
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I illln
állat (többnyire nem háziállat); élőlény
... II *nltn- élet; Jób 33,20; 38,39 mohó élnivágyás
III n;D sereg, csapat, tábor
n~~D élethossz; életidő; 2Sám 20,3 (a férj) életében
D'!lJ élet, életidő, élethossz; boldog élet, jólét,
jószerencse; életfenntartás, megélhetés
q szül, (szülési) fájdalmakat szenved;
kínlódik, (meg)remeg
pol világr ahoz; létrehoz
po lal (meg)születik; Jób 26,5 megremeg,
összerezzen
hi megremegtet
ho születik
hitpol rettegve gyötrődik, vonaglik
hitpalp megrendül ten, megremegve kínlódik
q állandónak bizonyul, tartóssága van
q vár(akozik)
pol vár(akozik)
hitpol vár(akozik)
erő, bátorság, rátermettség, vagyon,birtok,
gazdagság; hadsereg; Neh. 3, 34 hadnép
...

''n körfal?,előfal?
''n gyötrelem, fájdalom, vonaglás

n?'n fájdalom, kínlódás, gyötrődés
t?.'D n.l. Hilez
17.'D n. terr. He lek, Kilikia
o?'n.. n. l. Helarn
l'?.'D n.l. Hilen
l' D Jób 41,4 text.corr. szép állat?, sz ép alak?
)'~lJ fal
li~'D kívül fekvő, külső; világi; c.? kivülről
P'D öl; ruha öble; vese tája; mell, szív;
f mélyedés
i11'n n.pr. Hira
Di1'D n.pr. Hiram
D1'n n.pr. Hiram
T

•

...

'T

•

•T

•

n1'D

~ n1'DiJ-'~·
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i11?n

\!i'D gyorsan, sürgősen
~lJ szájpadlás, íny
i1~n q bizakodva vár
pi vár, várakozik; tétovázik, habozik
i1~n horgászhorog
i1?'~n n.l. Hakila
il'?~ri n.pr. Rakalja
.,•:r?:;>D sötét, zavar os
n~??~D zavarosság
o~n q bölcs volt, lett; bölcsen viselkedik
pi bölccsé tesz; okosít, oktat
p u p t. tanult, járatos; megokosodott, okult
hi bölccsé tesz
hitp bölcsnek bizonyul, mutatkozik; járatos,
hozzáértő; ügyes; tapasztalt, okos, bölcs
o~n járatosság, (kéz)ügyessség; tapasztalat
i1n~n okosság; bölcsesség
'~ir.l?lJ n.pr. Rakmani
nin~t:t bölcsesség
?n profán, átlagos, közönséges, mindennapi
T

T

T

-

•

-•

: - -:

T T

T

T

:

?D

~?,n.

N?n q megbetegedik
hi betegséggel sújt
rozsda
I* i1N?n
,. s ••
II i1N?TÍ n.pr., f Hela
D"NSTi-r pl. I "7D.
i1r.lN?n ~ o?,n.'
:l?n tej
I :l~lJ zsir(adék), háj; (az áldozat) veleje, java;
legjava, veleje vminek
II :1?n n.pr. Heleb
i1~S.6 n.l. Helba
li!l~D n.l. Helbon
i1)!l?TÍ galbanum-gyanta
1~1:) élethossz; élet; élettér, nagyvilág
1?n n.pr. Heled
,$.r; vakondok
i1'=6n n.pr. Hulda
T

•

•

T

T

T

••

••

T T

T T

! ._,

T :

•••

T "
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I''n

n.pr. Heldaj
q gyöngélkedik, megbetegszik, beteg lesz

ni betegség, gyöngeség sújtja; pt. legyengült,

n~n
T -

ci'n

11~6
1i'n

~i'n

nw~,n·
T

-:

ntzn

'~n'=ti

il~T)~lJ

\J'n

''n
I '?D
• T •

. -,
II ''ri
*il''n
,;~"
• T

il'''n
*il~''n
,. . -:
T

'

T

gyógyíthatatlan
pi betegséggel sújt; c. C'~~ lecsillapít
puel elerőtlenedik, belepusztul a betegségbe
hi beteggé tesz, megszomorít; p t. betegség,
szenvedés
ho (súlyosan) megsebesül,
erejét veszti
hitp betegnek érzi v. tetteti magát
(köralakú) kenyér, lepény
álom
ablak, ablaknyílás
n.l. Holon
eltünés?, elenyészés?
vereség
n.l. Halah
n. l. Halhul
remegés, rettegés, rémület, gyötrelem
q jó jelnek vesz, kedvezőnek elfogad
betegség
ékszer
n.l. Hali
nyakék
furulya, fu vola, síp
távol legyen!, semmiképpen!
csere, átcserélés, leváltás; (váltó)ruha; váltás
(katonaságnál, munkánál); Zsolt 55,20
ekölcsönös elkötelezés (javulás ra, megtérés re)
(halottról)lehúzott holmi;
(ellenségtől)

.
n:>?.n

' C'N::J'n
., : ..

íSSn

elvett fegyver

nincs magyarázata
ni megszentségtelenítve, meggyalázva van;

meggyalázza, megszentségteleníti magát
pi megszentségtelenít; köznapi, (profán)
használatba vesz; Ez 28,16 el taszít

1177n
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p u pt. megszentségtelenített

hi kezd(ődik); Ez 39,7 megszentségteleníttet
vmit.;Szám 30,3 megszegi az (adott) szavát
( == fogadal mát)
ho megkezdődik

1177n

q átszúrva, megsebezve van

pi átszúr, keresztüldöf
p u pt. átszegzett, átszúrt
poe l átszúr, átdöf
poal p t. átszúrt, átdöfött
III 7?n pi furulyázik

'~o átszúrt; megölt; defloreált
;,77 n ~ i1J'7n.

r oSn

T'

...

q megerősödik

hi erőre juttat; meggyógyít; vigaszt nyújt

II o7n q álmodik
hi? álmot mutat, láttat
d7n ~ DiJD..
o?.n n.pr. Helern
n~n~n
,. - növényfajta: fehérmályva vagy terjőke
\!i'n~n sziklakő; kavics, murva
i?D n.pr. Helon
•

?

-

i 7h

I ~7n

~1i?n.

q végigvonul, jön és me gy;

1Sám10,3 továbbmegy
pi vált (ruhát); változtat
hi Ter 31,7.41 megváltoztat; Ter 35,2
Zsolt 102,27ruhát vált; Lev 27,10 mással
helyettesít; Iz 9,9 más tesz helyébe; Iz 40,31;
41, l új erőre kap; Jób 14,7 új ágat hajt;
Jób 29,20 folyton (egyre-másra) megújul

II ~7n q átfúr, átszúr, átdöf
la ~~D helyett
II ~~D n.l. Helef
I vSn q leveti (cipőt); Siral4,3 átv. (emlőit)
odanyújtja; Oz 5, 6 kivonja magát, elzárkózik
tőle

ni megmenekül
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II )''n

I *l''2D

II 1'~D
I pSTi

II p'n

I ii~D
II ii~D
III ii~D

*j?~ lJ

I *ili??'D
II ili??tJ
ilf??.t1

l1Íf'~t1

'i??.Ö
'i2~D

(~)il!i?~n

l1ir?R~n
l1R~Q

~'"
w~n
r -

I *nn
T

II nn
T

III nnr

III on

pi kitör; megment, kiszabadít;
Zsolt 7,5 kifoszt
q pt. pass. felfegyverkezve, katonailag
felkészülve
ni fegyverkezik
hi megerősít, erővel tölt el, fölfegyverez
ágyék, derék, csípő
n.pr. Helec
q sima, simulékony, hamis
hi (el)símít; c. li\V~ vagy D'"Jl?~ hízeleg
q oszt, eloszt, kioszt; részesedik vmiből; részt
ad belőle; 2Krón 28,21 kirabol, kifoszt
ni szétosztásra kerül; megoszlik, feloszlik
pioszt,szétoszt,kioszt;szétszór
p u kiosztásra kerül
hi feloszt (örökséget)
hitp eloszt egymás között
sima, behízelgő; Ez 12,24 csalárd;
pl.{ csalárdság, hízelkedés(is);
Zsolt 73,18 ingatag, sikamlós talaj
hízelgés, hízelgő szó
rész, osztalék, porció; birtok, tulajdon; sors
n.pr.
. Helek
s1ma
simaság, hízelgés
földdarab, mező
beosztás, csoport, osztály
simaság, síkosság
n.gent. helkita
n.pr. Helkaj
n.pr. Hilkija(hu)
síkos helyek; cselvetés, csalárdság
n.l. Helkat
q Kiv 17,13 Iz 14, 12legyőz, leterít;
Jób 14,1 Olehanyatlik(== esendő), elpusztul
erőtlen, gyönge ember
após (a férj atyja)
meleg, forró
n.pr. Ham > Egyiptom

on
oh
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?n n

hőség

Nnn
~I
i1nn.
r ·•
•
il~l?Q
· er
' t'k
1nn vaJ
q megkiván, kiván k ozi k utána, e'lvez1,
e e1·1;
pt.pass. Iz 44,9 kedvenc;
Zsolt 39,12 Jób 20,20 érték( és holmi)
ni pt. kívánatos
pi megkíván
1~1) báj, szépség
n-:r n n kívánatos dolog, drága érték; bájos kellem,
ni1nn
... -: drágaságok; jóízű, izletes; kedves, kedvelt
11l?Q n.pr. Hemdan
ni'nn ~ ni1nn.
n fl ~ nnin
. -:
nnn meleg, forróság> Nap (égitest)
I nnn forróság, felindultság, harag; méreg
II nnn ~ i1Nnn.
?N~r:ln
.. - n.pr: Hammuel
, ni1~nn.
... -:
.
. ~ ni1nn.
T

..

n
T

T

"

T

"

n1~nn.

?'.)~n·n.

?~n lj

.,?1nn
•

T

lir:lD

*)'~r.lQ

)'ir.lQ
*p~r:lD

I 1inn
II 1inn
-:
III 1inn
*ni n ri
T

\J~h

nun n
T

:

'••

?~~n q
)'"~Q
., '4i~ l;l D.

?n ri

n.pr., f Hamutal
n.pr. Hamul
n.gent. hamulita
n. l. Hamman
rikító vörös, vérvörös
elnyomó
hajlás, kerekdedség, domborulat
szamár
1Sám 16,20 egy rakás; Bir 15,16 c. du
rakásra
n.pr. Hamor
anyós (a férj anyja)
gyíkfajta
n.l. Humta
2Kir 24,18 Jer 52,1l.Q
sózott( abrak), sóska
ötödik; f. ötödrész; 1Kir 6,31 ötszögű
q részvéttel van; megkimél, irgalmaz;

*;,?nn
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takarékosan bánik; 2Sám 12,4 sajnál vmit
tenni, nem tudja rászánni magát; c.N?
részvétlen (is)
*il~l?Q szánalom, részvét, irgalom
il~l?D. szánalom, részvét, irgalom
cnn q megmelegszik; melegedik; felforrósodik,
megindul
ni p t. izzó, felgerjedt (nemileg)
pi melegre tesz, melegít
hit fűtőzik, me lengeti magát, fölmelegedik
*1~1J (Nap) oszlop (Baal tömjénoltárán)
on n q Jer 22.3 Jób 21,27 erőszakosan bánik vele,
elnyomja; Ez 22,26 Szof 3,4 megsért;
Jób l 5, 33 ledob, elvet;. Siral2,6lerombol
ni bántalmat, elnyomatást szenved
on n erőszak, bántalom
I vnn q megkovászosodik
hi kovászolt ízű lesz
hitp elkeseredik
II vnn q elnyom, hatalmaskodik
1'~D kovászolt tészta, kenyér
)'P. n ecet
*;,~nn inf q I vnn.
vnn q elkanyarodik, elmegy
hitp ide-oda járkál, ingadozik, tétovázik
q tajtékzik, habzik; Kiv 2,3 beken szurokkal
poalal erjed, forr, háborog, megrendül
II1nn poalal vörösödik (arc a sírástól)
1nn (szín)bor, (erős)bor
I ,r.Jt, agyag, sár; föld pora
II 1nn
.. harner (gabona ürmérték: 220-450 l között );
Kiv 8,1 O rakás
III 1nn
hullám, tajték, hullámforgatag
·:
1nn aszfal t, szurok
1btl ~I 1in1].
rv?n n.pr. Hamran
\!inn q p t. pass. harci alakulatba rendezett
pi ötödöt szedet
T

T

T

:

··,

T

·•
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\!i~ Q-

öt; pl. ötven
I \V~n Ter 47,26 ötödrész
II \!it;lh altest, ágyék, has
.,'.!ln n ~ .,\!i.,nn.
J

•

•

-:

•

•

-~

r,.,w~n

l1ltlJ
l1~lJ

.,n nn
•

T

-:

l lJ

;un
T -

1i)t1
lU Q
lU lJ

o*l1~)n
T

I \J)n
II \J)n
D"\J)n
,~-;~·6

ni.,) n

*~.,~·~

i1)")n
T

• - •

n"~n
~)n

i1::J)n
T

~;•

-:

":;nq
D3n
T •

?~l;l~t1

?n)ri

-T-;

I 1)n

tömlő

n.l. Harnat
n.pr., n.l. Hammat
n.gent. harnatita
kellem, báj, szépség; (isteni) kegy, kedvezés,
tetszés; Zak 12,10 könyörület, részvét
n.pr. Renadad
q (lemenőre)hajlik; megtelepszik, sátrat ver,
tábort üt
pi kegyes, kegyelmes volt
n.pr., f. Hanna, Anna
n.pr. n.l. Hanok,Hénok
n.pr. Hanun
baráti, kegyes, jóságos
boltozat(os üreg)
q 'I;er 50, 2. 26 bebalzsamoz
q En 2,13 érik, érlelődik
(be) balzsamozás
n.pr. Hanniel
pl. n~)Q.
kipróbált?, kiképzett?, bizalmi ember?
baráti érzés; kegyes jóság, megkegyelmezés
lándzsa
q bevezet; felavat (épületet)
felavatás, felszentelés
n.gent. henokita
ingyen; (kár)térítés, váltságdíj nélkül; hiába;
alaptalanul, ok nélkül, ártatlanul
n.pr. Hanamel
felhőszakadás, vízáradat
q jóságosan kedvez, kegyesen irgalmaz
ni n)N Jer 22,23
pi kedvessé, behízelgővé tesz
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II 1)n
n~

'~~~n

'))n
• T-:

(~)i1z~~n

tn n
•• T

~)n

~~tl

~~n

i19)n
T.,,-:
j/)n

II 0 10n
I 1on
... ..

II 191J
III1\7Tj
i1'10n
i1on
i10h
T

:

-

•:

T'

n~on
T

1'0n
• T
i11'0n
T • -·

J'Ori
•

T

l't;)tl

?ori

non

ol On
ol Qh
0
lOT)

poel irgalommal van
ho irgalmat talál
hitp kegyelemért, irgalomért esedezi.k
q bűzével kellemetlenkedik, bűzlik
n.pr. Hanan
n. l. Hananel
n.pr. Hanani
n.pr. Hananja(hu)
n. l. Hanesz
q istentelen; Jer 3,9 megszentségtelenít
hi megszentségtelenít, hitehagyásra bír
istentelen
istentelenség
istentelenség
pi megfojt
ni felakasztja magát
n. l. Hannaton
hitp barátnak, rokonnak, szövetségesnek
bizonyul
pi szidalmaz, gyaláz, ócsárol
kötelességtudat, közösségi érzés,
összetartozás; pl. Isten hűsége, irgalmas
jósága, kegyelmi ajándékai
szégyen, gyalázat( os tett)
n.pr. Reszed
n.pr. Haszadja
q elrejtőzik, oltalmat keres
n.pr., n. l. Hosza
menekvés, ol talarnkeresés
hűséges, jámbor, istenfélő
? k"ocsag.?
go"l y a.,
" k a.,
? mo l y.?
sas
hatalmas, erős
q felfal, lerág( csá l), lezabál
q kantárba köt (zablával); elzár( utat)
ni félretesz, (megőrzésre) tárol, készletez
készlet, gazdagság
erős

O!JOn
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II 1Dn

O!JOn p t. (pass.) finom szemcsés ?
1on q fogy, apad; üres, hiányzik; hí.ijával van;

1on
1on
-

T

,t;·: r,

n1on
T

0

l

-

li1QD
o· .
~D

hiányosságotszenved,rnutat
pi szükséget szenved, szűkölködik, hiánnyal
küzd
hi hiányt látni enged, elvon, hiányosan
teljesít
hiányos, hiányzó
hiány( osság)
hiány(osság)
n.pr. Haszra
hiány(zó dolog)
rnocsoktalan, tiszta, ártatlan

N!:ln pi 2Kir 17,9 nincs magyarázata
n!:ln q befed, betakar
ni befedett, borított
pi borítássallát el, beborít
I n!:ln védelmező tető; nászház
II i19n n.pr. Huppa
q (ijedten) elmenekül
ni elűzötten odébbáll
T

•••

T •• ,

nyugtalan sietség, gyors menekülés
' C'!:ln
.... n.pr. Huppim
1ir~n

c !:ln

*1~h marék

')!Jn n. pr. Hofni ,Ofni
•

:

T

q védelmez, oltalmaz
I )'!Jn q szeret, tetszését találja benne; akarja;
~!Jn

kedve van hozzá, örömét találja benne
II )'!Jn q Jób 40, l 7 leereszt?, lógat?; kifeszít?
)'P. Q kedveli, örömét találja benne
)'~TJ szíveslátás, öröm, jótetszés; kívánság,
kérelem; ügylet, ügy, dolog (arám)
PI:J.-'~!:ln n.pr., f. Hefcibah
TI ibn q (ki)ás, (gödröt)kapar; kutat vmi után
II 1!:ln q szégyenkezik; megszégyenül
hi szégyenre, gyalázatrajut
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'1!:ln
. : ·:
tl'1!:ln
•

-T -:

Y] !;l~
*ni,g,_,~n
'V !:ln

n.pr., n.l. Hefer
n.gent. hefrita
n. l. Hafarajim
n.pr. Hofra
l. ni1~l~t1 vakondok?, cickány?
q keres, á vizsgál, átkutat
ni átkutatva lesz
pi keres, (fel)kutat,átvizsgál
pu elrejtőzik (kutatás elől)?, kiagyalvalesz

gonoszság?
hitp felismerhetetlenné teszi, eltorzítja
magát
\!>!:ln merénylet?
\!i~n pu felszabadítva lesz (rabszolga)
\!i~n szövet
il\!i!:ln (rabszolga) felszabadítás
T'

:

...

n~~ !:ln
: T

l. Q. (2Krón 26,21 )

'\!i !:ln felszabadított, szabad
•

;

T

felszabadulás; ügyektől való mentesség
l'lJ nyíl
:l~n q tör,(ki)vés, megfarag; hasít, szétüt
ni bevésve lesz (vassal)
pu (sziklából vésővel) kivágva lesz
hi kettéhasít, kettévág
q oszt, szétoszt, feloszt;
Iz 30,28 c. 1Y odáig ér, terjed
ni kettéválik, eloszlik, el válik

n'\!i!:ln
•

:

T

il1~i~n ~ il1~SlD..
T •

- •

ii~ti

n. l. Hac'or
il:r.11n 1i~n n.l. Hacor-Hadatta
.ni~n közepe vminek
'~D fele vminek; közép; félidő, félmagasság
'~T1
. .. nyíl
fű, nádszál; Szám 11,5póréhagyma
'*1~1J ember öle, ruha öble
T

•- •

'T

,,~n
• T

l~Ti

)'~n

q rendezetten, térközt tartva vonul
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)>~~
.il;13;11i~~lJ

il;1:t;J 1~~1J

1~Sln
.. -:
n1~~n
T •
-•
,~n
-

T

pi szétoszt
pu szűkre szabott volt
kavics, kő
n.l. Hacecon Tamar

fú.ija a harsonát, trombitát
trombita
település, falu, község; udvar

1~0 ~ ii~tli':J~·ri~n
T --:

n.Z. Hacar-Addar

n. l. Hacar-Gadda
)i~lj n.pr. Hecro
1i1~1J n.pr., n.l. Hecron
'1)ii~Ti n.gent. hecronita
l1i1~t1 n. l. Hacerat
- : ·: n.pr. Hecraj
n1n1~n n.pr. Hacarmavet

i1':J;t1~n
T-- •

•

t

•:

.,,~n

! - -;

•,• T

1·1~1J

~ 1ii~l).

'1)1~ti
. : ·: ~ ")ii~n.

n.Z.Hacar- Szusza
tJ"O~o 1~n n.Z.Hacar Szuszim
1i)")?. ,~n n.Z.Hacar-Enon
n"12 ,~u n.Z.Hacar-Enan
?)2~\!5 ,~ri
n.Z.Hacar-Sual
--z
no~o
1~n
T
- -:

T

•

~nii~n.
-:

..
i'lJ ~ i'"lJ.

l11~t1

pn megállapított, meghatározott dolog; mérték

cél; meghatározott idő; esedékes illeték,
kötelezettség, igény; rendelkezés, szabály,
előírás, rend, törvény;
Zsolt 2, 7 királyi végzés, jegyzőkönyv
npn pu pt.. bekarcolva, bevésve, megjelölve
hitp berajzol, vonást húz körülötte
i1i?Q megállapított, meghatározott dolog; előírás,
parancs, rendelkezés, törvény;
Jer 5,24 (meghatározott) idő
N~~i'tl n.pr. Hakufa

pp n
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q belekarcol,

beleraj zol; megállapít,
meghatároz, elrendel;
Iz 22,16 (sziklába) vágat
pu pt. (törvényben) előírva
ho feljegyezve lesz
poe l elrendel elhatároz; p t. jogar; vezér
pl.cs. ph.

kikutat, kikémlel, megvizsgál
ni kikutatva, számbavéve, megállapítva
lesz;
érvényre juttatott, elfogadható volt
pi felkutat, felfedez
1j21J kutatás, vizsgálat; kikutatott dolog
I *ih szabad ember, előkelő ember
II 1h lyuk, mélyedés, (szem)gödör
1n lyuk, gödör, rejtekhely
*O'N1n szemét, piszok, hulladék
I :11n q kiszárad; száraz; pusztán, elhagyottan áll
ni el pusztítva, feldúlva lesz
p u kiszáradt volt
hi kiszárít; elpusztít, pusztasággá tesz
ho pusztasággá lett
II :11n q leterít, felkoncol, (kardélre hány)
ni egymásra támad, leteríti egymást
ho 2Kir 3,23 inf abs. c. ni
:11n száraz; puszta, elpusztított, elhagyatott
:ll.lJ. kard, tőr, kés; véső; éles nyelv;
Ez 26,9 vas (ko rong?, csákány?)
szárazság, aszály; hőség; pusztaság,
pusztulás
:11n n. l. Horeb, Hóreb, Sinai
il!l1n elpusztított, feldúlt ország, város; romok;
Jób 3,14 piramisok
il:J.1n elpusztult föld, pusztaság
*li:J.lD. száraz meleg, nyári hőség
'N~i:J.lD n.pr. Harbona
q

•

T -:

•• T

T

: T

T"

T T

il)i:J.1ri
l'

:-
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II .,,n

q előjön, kijön

11n
• ••T
11n

I n,,,;
II n11n
'11t1
T

T-~

T .T-:

n1n

1~1~n
T

: •

-

1h

i1'n1n
"' -: : ....

'1l1tJ

sáskafajta : hargal-sáska
q reszket, remeg; szarong
hi megriaszt, rémít, rémülethe ejt
remegő, rettegő, aggódó
n. l. Harod
remegés, aggodalom, ijedelem; gond
n.l. Harada
n.gent. harodita
q ég, felgyullad; haragra gerjed;
Iz 24,6 jelentése bizonytalan
ni pt. haragos
hi felhevül, felszítja haragját; buzgólkodik
hitp haragosnak mutatkozik
tiphal vetélkedik, versenyez
n.l. Hor-Haggidgad
n.pr. Harhaja
~'1in.
. -,

D'n1n nyaklánc
~~,~ gyom, bogáncs, tüskebokor
~Y:1~1t1

li11J
li1h
D?~i1h

I l'~1Q
II l'~1T:l
III 1'~11;1
IV )'~1~
1~nlt1

ODlD
1n1n
... :

\J j lJ

*obi ó
,,n
..,. .
I '1Ti
II .,,h

n.pr. Harumaf
tűz, izzás
~ 1í1n n'~·
n. l. Horanajim
arany
árok; bevágás; megcsonkított; cséplőszán;
Joel 4, l 4 döntés
szorgalmas,szorgos
n.pr. Haruc
n.pr. Harhur
n.pr. Harhasz
forróság,
láz, gyulladás
"''
,,,,
,,,
1rovesszo, 1ras; veso
írástudó, bölcs, jövendőmondó pap
(harag) izzása
sütemény
n.pr. Hori; n.gent. horita
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,,n

II '11n

st.cs. *D'N1n.
• T-:

*U'1Tl pénzes zsák, tarsoly
D'~i"lD l.O'~i' ':Jt1 (2Kir 6,25)
'1'1~ n.pr. Harif
')~l11t1 l.K (1Krón 12,6) n.gent harifi ta
I l"!~ szelet, darab
II *l''1Q vasszerszám; csákány, fejsze, kapa
tV'1n szántás-vetés ideje; >szántóföld
*'W'!t1 nincs magyarázata
~,n q nincs magyarázata
D':;>Jtl rácsos ablak
I D1ri hi fogadalommal felajánl; megsemmisít
ho megsemmisülésre lesz szánva, átok• T

• T

II n1n

II D"JD
n1n
n1nT:
iln1n
linlQ
D')in1n
• T

M

T

: T

.lblQ

\!)~l~

ll Q
'i1h

D?~ih

1!l)1n

I.ö1n

II OJD
III o~.D..

n1o1n
I ~,r,
II "'J1n

esküvellesz felajánlva-.
q pt. pass. törött orrú, nyúlszájú
hi Iz 11,15 szétválaszt, szétvág, hasít
átok; átokkal sújtott, pusztulásra itél t dolog
v. személy
háló
n.pr. Harim
n. l. Horem
n.l. Horma
n.l. Hermon
n. terr. Hermon hegyvidék csúcsai
~ 1in1t1.
sarló··
n.pr., n.l. Haran
n.gent. horonita
~ 07)i1h.
n.pr. Harnefer
f var, rüh
N ap (égitest)
n.l. Heresz
l. Q (Jer 19,2) cserép
q áttelel
q gyaláz, gúnyol
pi gyaláz, gúnyol; ingerel; semmibe vesz

II ~1n
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III ~1n ni pt. Lev 19,20 rendelkezésre bocsátott
~1Q n.pr. Haref
~l:Í1 ősz a téllel (gyümölcsszedés ideje);
Jób 29,4 átv. érett kor
i1!:l1n gyalázkodás; gyalázat, szégyen
I vin q meghatároz, eldönt, c. li~~ fenyeget
ni pt. eldöntött dolog, elhatározás, döntés
II )'1n q igyekezik; siet
*:t~1n bilincs; kín, szenvedés
*1~lD (szőlő)mag, (éretlen)szőlőszem
p1n q csikorgatja (a fogát)
q izzik, áttüzesedik, tűzben elég
ni megégetve, megperzselőd ve,
meggyullasztva lesz
pilp izzásba hoz; viszályt szít
tJ'11n sivatag; kiaszott, szikes föld; lávatalaj
.\!>).D agyag; cserépedény, cserépdarab
. ..
l1W1D. ~ l1W"JTJ 1'i?.
I \Viri q beás; felszánt; megdolgoz, vág, vés;
(gonosz terveket kohol)
ni felszántvalesz
hi előkészít, tervez
II 'l>1n q süket és néma vol t
hi süketként hallgat, elhallgat vmit, tétlenül
visel, elmulaszt vmit, elhallgattat
hitp hallgatagon várakozik
I *'l>1n varázstudomány
II \V-ln titokban
III 'l>i~ n.pr. Heres
T

• ••

,,n

sűrűlomb,erdő,erdőség
\V1n mesterember, kézműves

w1.n
T T

\V11J süket
N'l51n n.pr. Harsa
i1\!i1h n.l. Horesa
11 W
1 tl kézműves munka, szakmai megdolgozás
T

: -

T

•
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n'.!.hn

1\!in

~

nwlD 1'P·
tJ'Üi1 n01n n. l. Haroset-Haggojim
. - oTt1rl q beás; bevés
nl o n.l. Heret
N!:n'vn
.,. . -: n.pr. Haszufa
1\!Jn q visszatart, gátol; kímél; csínján,
takarékosan bánik vele; elodáz
ni visszatartva, gátolva, megkimélve marad
l'] \!Jn q lehánt, lehámoz; lemeztelenít; merít
*l']~O kis nyáj, maroknyi csoport
N!:l \!Jn ~ N!:l~\vn.
T

T

"•• - :

-:

:nvn q beszámít, értékesnek tart, megbecsül; tart

i1J.\Vn
T

••• -•

I li!l\!ltl
II li!lWD
*li:t~D
(~)i1~:twn

i1J:t'.!in
i1'J:l'.Vri
?

•

-

-·

T • •

-

-·

-~\!iri

il t!>n
:t~~D
*j?~\!iQ

i1:J'Wn
tJ'\!in
. ....
T

••

-:

~\!in

vmire; szándékozik, kigondol, tervez;
Zsolt 40,18 törődik vkivel
pt. tervező mester, kivitelező kézműves is
ni úgy számít mint; beszámít neki;
becsületére válik
pi szorgosan kigondol; számításba vesz;
megtervez
hitp odaszámít, odatartozik közéjük
öv, kötés, kötőszallag
n.pr. Hasbadanna
n.pr. Hasuba
kutatás, felmérés, számvetés, tervezés
n. l. Hesbon
pl. okoskodás, fondorlat, ármány; ostromgépezet
n.pr. Hasabja(hu)
n.pr. Hasabna
n.pr. Hasabneja
q elcsendesedik, nyugvópontra jut, hallgat
hi csitít(gat); tétlenül áll; hallgat; tétováz
n.pr. Hasub
összetartó rúd
~

il:J\!in.
~ tJ'\!i~n.
T

••

-:

q sötét vol t, lett
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1wn

*n:Vo

n:"vn
T

••

-•

'~ri

o~n
••• T
o~n
T •••

o\!in

1inwti
7n\!in
-

l

-

:

-

ilJb~n
O'~Y.l\Vn
T

·iwn

p\Vn

PWlJ

hi sötétre fordít, elsötétít; sötét volt
homály, sötétség, sötétedés
sötét, homályos > jelentéktelen
sötétség
ni pt. hátul sántikáló, sereghajtó
n.pr. Hasum
n.pr. Husam
n.gent. husita
n.l. Hesmon
elektron (ezüstös csillogása)
n. l. Hasmana
ércszerszámok, eszközök
me lltáska,
q csüng vkin, sze re t
pi összeköt, egybekapcsol
p u pt. egybekapcsolás vagy egybekapcsolva
megkívánás, tetszés

*v~D kerékküllő
*1wn
.. . kerékagy
*n1\Vn felhalmozódás?
~Wt1 tarlófű, széna, pelyva; lomb
'n. \!in
.,. ... n.gent. husatita
l11J ijedelem, rettegés; megriasztott, megrettent,
félénk
n n.. n.pr. Het
I nnn q Zsolt 52, 7 megragad
II nnn q összeszed, összegyűjt
*nr.1n rettegés, félelem
7~ T-lD kötés
O'r.lnnn
. - : - ijedezés
'!:lD n.genL hetita
l1'T:1D rettegés, remegés
7Jnn ni kiszabva, meghatározva van
7nn pu pólyába lesz takarva
ho Ez 16,4 infabs. c. pu
*n~nn pólya
i7:Qt:l n.l. Hetlan
T

T

:

-

T

•

"••

-~

o:n n
o:nn

lll

*nn:::tu

q lepecsétel, pecséttel elzár;

Jób 33,18 Dán 9,24 (pecséttel )n.i.egerősít
ni pecséttel van lezárva
pi bezárkózik
hi eldugaszolva, elzáródva van (a szabad
lefolyástól visszatartvaJ

o:nn

~ I o:nin.
T
:n~l)n pecsétgyűrű,
T

1:nn
l:QQ
*n~:nn
~:n n
T ••• - :

~l)Q

1:nn
:n:nn

I l1lJD.
II :n:on

pecsétnyomó
q pt. após; 2Törv 27,23 anyós (feleség szülei)
hitp sógorságba lép; atyafiságba, rokonságba
kerül
vő; vőlegény; 2Kir 8, 27 rokonságban van
esküvő, lakodalom
q magával ragad, erőszakkal elragad
rabló
q áttör; Jón 1,13 evez
q bátortalan, ijedt volt
ni szétvert; levert, megfélemlített volt
pi Jer 51,56 összetörik, széttörik;
Jób 7,14 megijeszt
hi szétzúz; megrémít, elveszi a bátorságát
rettegés
n.pr. Ha tat
\J

N\J N\J
:::t\:>
'NJ\J
'NJ\J
-

:

IT'

••

~

IT

*'~J\?
1~l~

T1J\J
I T1:::tu
II T1~~
T1:J\J

*i1n;ü
T

T

-

kisöpör; elsöpör
~I :::tiu

n. pr. Tabe al

n.pr.Tabeel
turbán
köldök
q levág, (áÍlatot); leöl (embert)
leölés; leölésre szánt (állat)
n.pr.Tebah
sg. mészáros; szakács; pl. testőrség
szakácsnő

nn:to
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nn:to leölés; mészáros munka; mészárszéki hús

nn:lu
- .
:

n.l. Tibhat

ilrlJ :J.• \J ~i1:,:J.iU.

?:to

T •

q bemárt, alámerít

ni bemártva lesz, alámerül
(~n);~~'? n.pr. Tebalja(hu)
Y:t\J q lemerül, belemerül
pu elmerítve, bemerítve lesz
ho besüpped; Jer 38,22 bemerül
niY?l\J n.pr. Tabbaot
n)2~'9 pecsétgyűrű; gyűrű
1~1~'Q n.pr. Tabrimmon
0 n:io
Tehet ( 10. hónap neve: dec./jan.)
n::J.... o- n.l. Tabhat
1ii1\J tiszta
1i1\J q tiszta volt
pi megtisztít, tisztának nyilvánít
pu pt. megtisztul va
hitp (meg)tisztálkodik, (tisztulási
szertartással)
1ilb megtisztulás, megtisztítás
*1i1\J ragyogó tisztaság, tündöklés
T

-

T

•T

:

1i1\J ~1ii1U.
i11i1\J tisztulás; megtisztítás; tisztulási előírás
::11\J q jó, szép, vidám, kedves volt
T

T

T' T: T

II :J.io
III :J.io
i1~)iN
T •

-•

:J.i\J

( ~)i1.;:;ti\J
i11\J

n1o
n boio
T

hi jól járt el, helyesen cselekedett
jó, kellemes, használható, célszerű, szép,
barátságos; jóságos;
jó illat
n.terr. Tob
birtok, jólét, szerencse, jóság, szépség
n. pr. Tob - Adonija
n.pr. Tobija(hu),Tóbiás
q sző, fon
q beken, bemázol
ni bekenve, bemázol va lesz
emlékeztető jel, ismertetőjel
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il DU

?1u pilp odavet, elhajít
1~\J
0 \!>1\J

nnu
1int;>
ninü
nnu
1nu
nJnu

D'lll~

nbuu
r

hi dob, hajít
ho odahajítva, odadobva lesz
sor(ozat), réteg
röpdös, repülve lecsap q
pil pt. nyíllövésnyi távolság
kézimalom
Zsolt 51,8 text.corr.;Jób 38,36 íbiszmadár
q beragasztva, beragadva volt
q összezúz, (meg)őröl, hajtja a kézimalmot;
Préd 12,3 pt.f. őrlőlányok ( == őrlőfogak,
zápfogak)
malom
aranyeres daganatok, fekélyek
~nbuiu.
T

n'U vályog, vakolat

sár, iszap; agyag, vályog
,
*ill'~ sátor, tábor, (bekerített) lakóhely; En 8,9
\J'\J

tetőpártázat

?\2 harmat; permetező eső
N?u q pt.pass. színpompás, tarka, foltos
p u pt. foltozott
I D'N'\J n.l. Telaim
II D'Nsu pl. il~.\?·
n?~ bárány
n?u?u erős hajítás
o??u pi tetővellát el, befed
o?u n.pr. (arám), n.l. Telem
0 lb~'J , 0 liD~0 n.pr. Talmon
ND \J q (szertartásilag) tisztátalan volt
ni tisztátalanná válik
pi tisztátalanná tesz, tisztátalannak
nyilvánít
pu.pt. tisztátalanná lett
hitp tisztátalanná teszi magát
hotpaal tisztátalanná válik
N~'? tisztátalan (szertartásilag; lelkileg)
il~l?P. tisztátalanság (szertartási, erkölcsi, fizikai)
nnu ni tisztátalan volt?
•

,. .•

T" •

!

-
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NJU
0
0

illU

i1VU
tJVU

IlVU
II 0 lVU

il\2

I nnu
II nnu
nnu
- ..

nnu
tJ'n!:lu

S6ú

1t;(~\;' ,*19~\2
~!lU

\!i!:lU
on !:lU
-

T

q elrejt, titokban tart, bekapar, elás
ni elrejtőzik, elbújik
hi elbújva marad
kosár; puttony
pi bepiszkol, beszennyez
hi félrevezet
q (meg)kóstol, (meg)ízlel, élvezettel fogyaszt;
ízt érez
(étel)íz, jó íz; érzék, megérzés; okosság;
okos szó, fellépés;
Jón 3, 7 rendelet, parancs (arám)
p u pt. átszúrt, átdöfött
q megrak (teherrel ál~atot)
call. gyermekek; akik nem
menetképesek; család
pi kifeszít, kiterjeszt
pi ápol, gondoz, karján hordoz
tenyér, tenyérnyi; l Kir 7, 9 gyámkő?,
oromzat?
tenyér, tenyérnyi
gondozás, ápolás
q beken, ráken, bemocskol; hazugságot
ken rá
hivatali cím: összeíró?, sorozó tiszt?
qtáncolvajár,kényeskedvelépeget
q érzéketlen volt, érzéketlenné vált
n.pr., f. Tafat
q csurog, folyik

11\J
tJi1\J mielőttmég

n1u hi megterhel
n1b teher
*'1U új, friss, nyirkos
O'J\? kezdet; még nem; mielőtt még, mielőtt
I i1ÍÚ q ránt, elragad, tép, széttép
ni széttépve, szétszaggatva van
pu széttépve, szétszaggatva lesz
II ~1u hi enni, fogyasztani hagy
I ~"J\?. rablás; rablott holmi, zsákmány
• T

II tot1t>

115

II t-tl\? táplálék
t-t1V frissen szakított, szedett
i19'J'? (vadállattól) szétszaggatott (állat)

lN' q vágyódik
lN·, ~ lNi'.

0

vmi után

T

i1N' q megilleti, kijár neki

11N? ~,N~.
(~)i1~~t~~ n. pr. ·Jaazanja(hu)
1'N' n. gent. J air
•

T

I7N' ni eszét veszti, esztelenül viselkedik,
esztelenül cselekszik
hi vmire rászánja, magát; megpróbálkozik,
. nekilát
1N?. folyó, a Folyam, többnyire a Nílus;
pl.többnyire a Nílus mellékágai, csatornái;
Jób 28;10 tárna (fémbányákban)
n. gent. jairita
ni kétségbeesik; pt. reménytelen, hasztalan,
hiábavaló (is)
pi feladja reményét, átadja magát a
kétségbeesésnek
\!JN; ~\!iNi'.
T

T

n.pr. Josijja(hU); Jozija
li n~' l. Q (Ez 40, 15) bejárat?
.,,nN' n.pr. Jeateraj
ll' pi jajgat, jajgatva panaszkodik
~~l~ termés, hozam
O~ l? n. l. Jebusz
'O~l!
. . n. gent. jebuszita
1nl' n.pr. Jibhar
p :;t~ n.pr. Jabin
tV' l'
.. ~II 'lil'.

(~)i1~WN'
T

•

-:

T

IT:

:

•

~

•• T

~J' hihoz,odahoz~odavezet

ho odavezetve, odahozva lesz

I *?:J'
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csaton1a, vízvezető árok; vízfolyás
n.pr. Jabal
~?1::1~.

~?:Ji\

n.l. Jibleam
fekély?; szem öles?
pi sógorházassággalegybekel
(férj ágán sógorházasságra kötelezett) sógor
(sógorházasságrajutó özvegy) sógornő
n. l. J abneel
il~~! n.l.Jabne
il'):J., n.pr. Jibneja
il~):J' n.pr. Jibnijja
1' • • •

T • :

•

'0::1'

b5!

~il':J1:J.,
'T

:

..... · : :

tj\!)J'
~l'
T

:

•

:ll'
*:ll'
.. ,

II ill'
lU~

1U'
1Ü'T
*l?'
l'
• T
T

)2'~~

~'0~::1?.

n.{i. Jabbok
n.pr. Jeberekjahu
n.pr. Jibszam
q kiszárad, elszárad~ elhervad
pi kiszárad
hi kiszárít, kiszáraszt; elhervaszt
kiszáradt,száraz; hervadt
n.pr.; n.l. Jabes
száraz, száraz talaj, szárazföld
száraz talaj
n.pr. J igal
q p t. földmíves?, szántóvető?
szántóföld?
n.l.Jogboha
n.pr. Jigdaljahu
ni pt. levert~ szomorú
pi megszomorít
hi szomorít; kínoz
hi 2Sám 20,13 eltávolít
gond,kín,szornorúság
n. l. Jagur
félős~ iszonyadós
fáradt; kimerült
fáradság; munka; termés, hozam,
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1~~

1?

i1JN1'
T-: ; •
W::!1'

,,,
T

: •

..

n~11'

I

i11'

II i11'
i ':J?
1J~
,;,~

)!~1!

1~n~1?

*,,,;

·-r

i11'1'
i1'1'1'
T'

T

• ;

•

• •

ni'l~

i1'1'
JNl''1'
.. -: .:
T T;

1~n'1?

~~l?

t)'l1'

szerzemény; birtok
n.pr. Jogli
q fárad, fáradozik vmin; törekszik
pi fáraszt, odafáraszt v hová
hi kifáraszt, zaklat, háborgat
szerzemény, kereset (munkából)
fáradt, fáradozó
fáradság; fárasztóteher
q fél, borzad, retteg
kőrakás, kőhalom (arám)
kéz; oldal, part; hely, tér, terület; erő,
hatalom, erőszak; emlékmű, emlékeztető; pl.
fogódzó, (szék) karja, támasz, ereszték, csap;
számnévuel: rész; -szor, -sze r, -ször;
Iz 57,8 nemzőtest, férfierő; Pz 21,24 útjelző
n. l. Jidala
n.pr. Jidbas
q (sorsot) vet
szeretet (tárgya), kedves, szeretett személy,
kedvenc
q hajít, (parittyával) lő, vet
pi hajít, dob; (el) lök, földre terít
hi megvall, dicsér, dicsőít
hi tp elismer, beismer, bevall
n.pr. Jiddo
n.pr. l. Q (Ezd 10,43) Jaddaj
n.pr. J adon
n. pr. J add ua
n.pr. Jedutun
kedvenc; kedves
n.pr., f Jedida
n.pr. Jedidja
szeretet
n.pr. Jedaja
n.pr. Jediael
n.pr. Jeditun
n.pr. Jidlaf

118

Y1' q észlel, észrevesz; megtapasztal, felismer,

megért, (meg)tud; törődik, foglalkozik,
megismerkedik vele; ismer(i), otthonos
v kinél, jártas vmiben; nemileg ismerkedik,
érintkezik
ni (meg)mutatkozik, megismerteti magát,
bemutatkozik; ismeretes-(sé válik),
tudomásra jut, köztudomású lesz;
Jer 31,19 észhez tér, belátásrajut
pi tudtul ad
p u pt. ismerős, bizalmas, jóbaráti
poel elrendel?, utasít?
hi tudat, tudtára ad, megismertet
ho tudomásárajut
hitp megismerteti, fölfedi magát
n.pr. J ada
n.pr. Jedaja
jövendölő képesség, jós, jövendőmondó,
jós szellem

l~n:-p
...

~1~n~1?.

N' J ah ve nevének rövidítése
T

li1' ~:Ji].
o*li1' teher?, gond?; (isteni) gondviselés
1i1' hitp zsidóvá lesz, zsidónak vallja magát
1i1'
... : n. l. Jehud
'ii1' n. pr. J ohdaj
N~i1! n.pr. Jehu
tnNin? n. pr. Jehoahaz, J oahaz
T :

-

T

T

: T

o

\VNii1'
.,.
:
1~i1~
i11~i1'
.,. :

'1~i1'

I n'i~n;
II n'i~n;
. :

n,n,
0 1ltii1?
T T

•

Ht:lin~
YJ~in~

n. pr. J ehoas,J oas
~

1i1?.

n.pr:·; n.gent., n. terr. Jehuda, Júda
n.pr. Jehudi; n.gent. júdabeli, zsidó
adv. zsidó nyel ven
n.pr., f Jehudit, Judit
Jahve
n. pr. J ehozabad, J ozabad
n.pr. Jehohanan, Johanan, János
n. pr. J ehojada, J oj ada
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l;J~in~ ,l';>?in~ n. p r. J eh oj akin, J oj akin
,D'i?~in~ n.pr. Jehojakim, Jojakim
op~; n~

Jehojarib, Jojarib
Jehukal, Jukal
n.pr. Jehonadab, Jonadab
n.pr. Jehonatan, Jonatan,Jonatán
n.pr. Jehoszef, Joszef, József
n.pr. Jehoadda, Joadda
n.pr. f. J ehoadda(j)n,J oaddan
n.pr. Jehocadak, Jocadak
n. pr. Jehoram, Joram
n.pr., f. Jehoseba, Joseba
n.pr. Jehosabat, Josahat
n.pr. Jehosua, Josua

n.pr.
l'1'iil'
•T
!
7::>~ il? n.pr.

l1-)Ín;
T'T'

:

l~~in~
~Qin7

n-:r)?in'
l(' )JY.in~
1'

-

:

PJ~in~

D1in?
Yl\!Jin'
T

•

ny)\!Jin;
, ~~~in~
ll\!Jin?
-... . ·

\J~~in~ n.pr. Jehosafat, Josafat, Jozafát
1'iJ~ büszke, fennhéjázó, gőgös

7D! pi ?nN.
7~?~iJ? n.pr. Jehallelel
):l~n! jáspis? (gyémántkemény drágakő)
ti7q~·

,l'iJ! n. l. Jahac, Jahca
n~
,.

n'
: -

n.pr. Joah
J.Ni'
T '
nN,, n.pr. Joah
tn Ni' n.pr. Joahaz, Jehoahaz
7~i' n.pr. Joel, Joél
n.pr. Joas, Jehoas
\V Ni'
,.
li' n pr. Job, Jób
lli' n. pr. J obab, n. gent. jobabita
T

~

T

?~i' kos; c. n)\V jubileumi év, jóbel év
I ?ll' folyó, csatorna
II ?~l' n.pr. Juhai
0 1lti' n.pr. Jozabad, Jehozabad
Nn,, n.pr. Joha
l~t:-1,, n.pr. Johanan, Jehonahan
T'T,

T •

n~l'
T
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n.pr. Jojada, J e hoj ada
Y1'i'
TT
r~;;' n. pr. J oj akin, J e hajakin
D'i?;i' n.pr. J ajakim, J e hajakim
l'1'i' n.pr. Jojarib, Jehojarib
1l:Ji' n.p r., f. J ok eb ed
s~~, n.pr. J uk al, J ehuk al
• T

Di' nap; pl. napok; idő, életidő, időtartam;
esztendő; ni~D ma; ni~~, ni~D:P most, előbb;
c. i11D ahogyan most van, ahogyan a mai
napon áll
adv. közben, nappal; mindennap,
naponként
11' n.pr. Javan; n.gent. jon; n. terr. Jonia
(Görögország)
n~ földüledék, iszap, sár
l1Ji' n.pr. Jonadab, Jehonadab
I ilJi' galamb
II ilJi' n.pr. J ona, Jónás
III ilJi' pt.q il)'.
n.gent. jon
*'J1'
• T:
'il.~i' csecsemő; sarj(adék), ág, hajtás
TT

TT
T

T

T

*ni2~i'
1~~;.,
~Qi'
il"!:l0i'
il?NYi'
1)2i'
T •

T

•

••

1!).?i"
\!5)2i'
nN::li"
..
T

jl1::lÍ"
TT

1::li"
.
Dj? i"
il1i'
i11i"
~·

.,,;,
T

'01i"
T

1on
.. .. J.\V~'
-

n.pr. J ona tan, J e hona tan, J ona tán
n.pr. n.gent. J osz ef, J ehoszef, József
n. pr. J oszifj a, J oszef, József
n.pr. Joela
n.pr. Joed
n. pr. J oezer
n.pr. Joas
Zsolt 144,14 koraszülés, vetélés
n. pr. J ocadak,J ehocadak
fazekas
n.pr. Jokim
korai eső
n.pr. J ora
n.pr. Joraj
n.pr. Joram, Jehoram
n.pr. Jusab-Heszed
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?N1t'
.. ·:
illi.t'
t' t'
ilN'?t'
T • •

•T

T

•

: •

l t'

(~)n;~r~

YI;

n1!?
il'n1t'
T

•

-

'•

?NV1t'

'?NYit;

·

n. pr. J osibja
n.pr. Josa
n.pr. J osavja
n. pr. J osafat, J ehosafat, Jozafát
n.pr. Jotam
maradék; fölösleg; ami túl sok; c. '? előny
haszon; bővelkedő, gazdag; adv. ·
rendkívül, túl; c. Wazonfelül hogy,
felesleges hogy ·
n.pr. l. Q (1Krón 12,3) Jeziel
n.pr. Jizzi.iia
n.pr. Jaziz
n.pr. J izlia
p u p t. üzekedő, felgerjedt, viháncoló
n. pr. J ezanja(hu)
izzadság
l. 'D!t (1Krón 27, 8)
n.pr: Jizrahja
n.pr.,n.l. Jizreel, Jezreel
n.gent. jizreeli, j ezreeli

Nn~ ~Nni'.
T

11J~

T

n. pr. J ehub ba
q egyesül, összejön, társul
pi összegyül, összeszedi magát,
(gondolatait)
egyesítés, egyesülés, összesség; adv.
együtt,
egymással, összesen, együttesen,
teljesen,
egyidejűleg, épen úgy; Ezd 4,3 egyedül
együtt(esen), közösen, egyszerre,
ugyanúgy
n.pr. Jahdo
n. pr. Jahdiel
n. pr. J ehdejahu
~rJn~.

l. Q (2Krón 29,14)
n. pr. Jahaziel
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0 il~tn!

?NtÚD?

(f"l!~ÍD~
i11HJ!

7tt'D!

'7~'TJ?

1'TJ~
n~n~
7'TJ~

7n'

?~~D!

'7~?D!

OTÍ'
i~lJT:l!

'~t:l!
~TJ~
7N~n'

'JN~n;
?~;~~!
in'

Wn'
'VlJ!
nD!
:J. \J'

il~\?!
iln:J.\J'
T T

:T

il\:)'
T··,

1~\J!

1?!
~!

n.pr. J ahzeja
n. pr. J ehezkel, Ezekiel
n. pr. J ehizkijjahu, Hizkia, Ezekiás
n. pr. J ahzera
n.pr. Jehiel
n. gent. jehielita
egyetlen, egyedüli, magányos
n.pr. Jehijja
csendben várakozva, bizalommal várva
ni vár (reménytelen helyzetben)
pi (óhajtva) vár(akozik),(bizakodva) vár
hi (türelemmel) vár(akozik)
n. pr. J ahleel
n. gent. jahlee lita
q párzik, párosodik, üzekedik
pi üzekedik; bepárzik; vemhesedik
dámvad; őz(bak)
n. pr. Jahmaj
mezitláb
n.pr. Jahceel,
n. gent. jaheeelita
n. pr. J aha ci el
in"~ hi inN.
hitp nemzetségi jegyzékben számbavéteti,
beiktatja magát
c. 1P.Q nemzetségi származási jegyzék
n.pr: Jahat
q jó, kellemes, kedvező volt; jól me gy a sora;
c. '~'P.~ tetszik; c. :J.?. jó kedve van, vidám
hi jót tesz, helyesen cselekszik; jónak talál,
lát; derűssé tesz, felvidámít; boldoggá tesz,
jól bánik vele; javít, jobbít
n.l. Jotba
n. l. J otbata
n.l. J u t ta
n.pr., n.gent. Jetur
bor; részegség, mámor
l. Q (1Sám 4,13)
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il~~,;>~

nJ'.

il'J'J'
T :

T:

1'~~

'?~~

JJ'
~il'JJ'
(~)il!~~?
T : T:

i?;

1?.~

JJ'
JJ'
u·:

,,,

n.pr. Jekonja
l. Q (Jer 27, 20)
ni perbe száll v kivel, pereskedik; bizonyítja a
magaigazát
hi dönt, i tél( etet mond), (meg) határoz;
védelmezi magát, menti magát, érvel,
kérdőre von, számon kér; rendreutasít,
fenyít, büntet
ho figyelmeztetve lesz, figyelmeztetést kap
hitp megvitatja az ügyét, leszámol vkivel
l. Q (2Krón 26,3)
n.pr. J akin (egyben a jobboldali oszlop a
jeruzsálemi templom előcsarnoka előtt)
n. gent. j akinita
q képes (megtenni vmit); -hat, -het;
megragad, elbír, elvisel; győz, fölényben van,
sikerül neki; Jób 31,23 helytáll
n. pr., f J ekoljahu
n.pr. Jekonja(hu), Jojakin
q szül; nemz; létrehoz, teremt
ni születik
pi születésnél segédkezik; pt., f. szülésznő,
bába
pu születik, származik
hi születni enged; nemz, termékenyít, teremt
ho születik
hitp nemzetségijegyzékben számbavéteti
magát
(kis)fiú, fiúgyermek; ifjú; állat kicsinye;
Kiv 21,22 pl. magzat
(kis)leány, leánygyermek; leányzó
ifjúkor, fiatalság, ifjúság
aki (meg)született
n.pr. J alon
szülött, fi ú:
n~~ 1'7.~ a házban született rabszolga
hi jajgat, ordítva panaszkodik
ordítás
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')'Y.l'
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')'lJ'
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ilJlJ'
,~Ól?~
T • •
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. 1?.'?!
tJ~?.

l lJ'
il)lJ'
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')lJ'
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T :

)')lJ~
T
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il)'

n1)'
T

nni)~
T

l

tJU'
T

* ilR'~~
j/)'

~i'.!i~~ '~~'.!>~!

. I 1t"

jajkiáltás, jajveszékelés
impf.q I yy?
sömör (bőrbetegség)
sáska (még földön mászó, szárnyatlan)
pásztortarisznya
tenger; tó; Nyugat; Ez 32,2 Nilus egyik ága
n. pr. J emuel
n.pr., f. Jemima
jobb oldal, jobbra; Dél, délirányban
n.pr. J amin
n. gent. j aminita
l. Q (Ez 4,6; 2Krón 3,17)
n. gent. benjaminita< l'lJ'-lJ.
n.pr. Jimla
n. pr. J arnlek
viperák?
hi jobbra me gy, tart; p t. jobbkezes
n.pr. Jimna
jobbra; déli irányban
n.pr. Jimna
hi 11lJ.
hitp büszkélkedik?, nagyra tartja magát?
n.pr. Jimra
_
hi megfogni, megtapintani hagy
q hatalmaskodik, vesztére tör
hi elnyom
n. l. Janoah
n. l. Janoha
n. l. Janum
hajtás, sarjadék
q szop, élvez, szív
hi szoptat;
MTörv. 32,13 szívni, szürcsölni hagy
fülesbagoly, dobógém?
q alapít, alapot rak; meghatároz, (el)rendel
ni alapozva, alapítva lesz
pi alapot vet; meghatároz; berendez;

II 10'

II 10'
10'
... :

.,10?.
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behelyez
pu megalapozva lesz; meghatározva lesz
ho épülni kezd; rendelkezés történik,
határozat születik
ni összefogás jön létre
nekifogás?, kezdés?
alapozás; alapfal; lábazat

110~

*i11~0?
T
•

1it:>~

'1~0'
- :

il ::J,. O'
: .

'~V.~

il))'
JN~))!
.. .
)'~))~

11Y.Z
\!)~))!

t))'
JN't))'
... -:-

alapozás, alapvetés, alapítás
akadékoskodó, gáncsoskodó ellenfél
l. Q (Jer 17,13)
n.pr., f. Jiszka
n.pr. Jiszmakjahu
q hozzátesz, hozzáad; folytat
ni hozzájön, hozzájárul; növekszik, bővül,
hi hozzátesz; fokoz, növel, nagyobbít,
felülmúl; folytat
q fegyelmez; rendreutasít, figyelmeztet
ni figyelmeztetést elfogad, javul, magába
száll
·
pi figyelmeztet, int, fegyelmez, fenyít
hi fegyelmez, büntet
nitp intelmet, figyelmeztetést elfogad
n.pr., n. l. Jabec
q meghatároz, elrendel, kijelöl
ni összejön, megjelenik, beállít;
meghatározott időre egybegyül
hi hívat, idéz, (törvény elé szólít)
ho pt. megidézett, odarendelt
n.pr. l. Q (2Krón 9,29) J edo
q elsöpör
n.pr. Jeuel
n.pr. Jeuc
n.pr., l. Q (1Krón 20, 5) Jair
n.pr. Jeus
ni p t. szemtelen
n. pr. J aaziel
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~il~tY'
n.pr.
T• ;-:-

il1))'

J aazi.ijahu
,1'tY.'
.. :- n. l. J azer
1TY.'
.. :U))' h i I ilU)).
.,~,l?~ n.pr. Jeiel
O'l?~ lapátok
1'l?~ n.pr. J air
'\!i'Y.~ n.pr. J eis
l~l?~ n.pr. Jakan
7Y' hi segít; hasznot hajt; használ
I *7)?.~ zerge
II 7)?.~ n.pr.f. J ae l
,N?P:~ n.p r. J aala, J ala
il7Y.'
*il?'?:! zergeünő
o?'l?! n.p r. J al am
lY-! indíték, ok; miatt, mert, mivel
*lY.~ strucc
il~~! puszta, sivatag; c. n~ strucc
'~l?! n.pr. Janaj
~Y' q elfárad, ellankad, elbágyad
ho pt elfáradt?, elfáradva?
~l?.~ fáradt
*~~~·elfáradás?; fárasztó mozgás?, gyors futás?
)'Y' q tanácsot ad, tanácsol; szándékoz, határoz
ni tanácsot elfogad, tanácskozik, határoz
hitp tanácskozást tart
JPll=! n. pr. J aakob, Jákob; átv.Izrael
il:ti'll:! n. pr. J aakoba
Jii'll:~ ~ JjJl?!·
li?~! n.pr. Jaakan
I 1~! erdő; erdő sűrűsége; erdős völgy;
Préd 2, 6 liget, park
II 1'32' lépesméz
III 1~~ n. l. Jaar
*il?l2?- lépesméz
il1l?~ n.pr. J ara
T

:-
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n. pr. J aare-Oregim
. ~~v/j~! n. pr. J aaresja

0'l1N '1l'-'

Jaaszav
n. pr. J aasziel
n.pr. Jifdeja
q szép volt
pi szépít, díszít
hitp szépítgeti magát
szép; jól rendezett, jó
igen szép, gyönyörű
n. l. J afo, Jaffa, J oppe
hitp sóhajt, nyög
liheg, ( = fújtatva) törekszik
szépség, kellem
n. pr., n. l. Jafia
n. pr. J aflet
n. gent jafletita
n.pr. Jefunne
hi felragyog( tat), dicsőségesen megjelenik
fényesség, fényűzés, ragyogó pompa
n. pr. J efet ,Jáfet
n.pr.,n.l. Jiftah, Jefta
n. l. Jiftah-El
q kimegy, kijön, kivonul, elköltözik; ered,
származik, támad, keletkezik; megmenekül,
kiszabadul; kiterjed, húzódik (határ);
marad,időzik, eltelik, letelik (idő);
kiad (pénzt),elad (árut)
hi kivezet, kihoz, kivon, megszabadí t,
megment; előhoz, létrehoz, létesít; elküld,
eltávolít; kivet, ráfordít
ho kivezetve, megszabadítva lesz
hitp odaáll, helytáll
hi elhelyez; osfaállít; letesz Ter 33,15
visszahagy; Am 5,15 érvényt sze re z, diadalra
juttat
ho visszamarad

1~)!~! n.pr.

'~'\v)2?.
il'1!)'
T : l '

il!)'
•t
il"!:l-il!)'
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•• :
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n !:l'
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-
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Y!:l'
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•

N~'

l~'
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1i1~'
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1 1i1~! olaj
T

: ..

T

: •

II 1i1~' n.pr. Jichar (ejtsd:Jic-har)
'1i1~' n. gent. ji charita (ejtsd: jic-harita)
*y~~., fekhely, ágy
))~~.,
l. Q toldalék épület
PQ~? n.pr. Jichak (ejtsd: Jic-hak), Izsák,
átv.Izrael
n. pr. l. Q Co har vagy l.K. Jichar (ejtsd: J ichar)
hi fekvőhelyet készít
ho fekvőhelyként kiterítve lesz
q önt, (ki)önt, kiborít, kiáraszt
hi önt, tölt; 2Kir 4, 5 l. np~nn beletölthető
ho kiömlik, kifolyik, kiárad; J ó b ll, 15
szilárd, rendíthetetlen (mint vmi öntvény)
*i1j?~' (fém)öntés, öntvény
q (művészileg) formál, képez, alakít;
p t. fazekas is
ni megalkotva, formálva lesz
pu kialakítva, készen áll
ho kialakítva lett
I 1~?. alkotmány, gyártmány; képezmény
II 1~.? n. p. J ecer
• T

•

•

-

T

-

• T

T ••• :

,~.,

1~' ~1~i'.
'l~? n. pr. J ieri;

*0'1~'
.... :

n.gent. jicrita

(test)tagjai, testrészek
n~.,
q meggyújt, eléget
ni meggyullad, ég, elég
hi felgyújt, feléget, tüzet gyújt, tűzzel
elemészt
:l~; préskád;prés,présház
:l~r:li?.! n.l. Jekeb-Zeeb
~?.~D·.,~~? n. l. J ikbe-Hammelek
. ?~~:;t~?
. . . n. l. J ekabceel
1j?' q ég
ho felgyújtva, tűztől elemésztve,
felégetve lesz
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1jl'
tűz( vész),

égés
0 l?1P: n. l. J okdeam
i1j?.~ n.pr. Jake
*i1;:tR;. engedelmesség
1i'i

1ij??
1~j?;

~1P!.

tűzhely

ui p; l. \J?j?..('"JW.'i?) (Jób 8,14) ökörnyál?
tl~j?~ élőlény (állomány)
,\Vip; madarász
\V~j?~
,~.,lJ~i'?

n.pr. Jekutiel
l \fi?: n. pr. J oktan
tl'i?! n.pr. J akim

1'r?? drága, értékes
i1~l?i?; n. pr. J ekamja
tl)?l?R~ n.pr. Jekamam
tl)Jl?i?? n.l. Jokmeam
tl)J!1i?~ n. l. Jokmoam
tl);'?i?! n. l. Jokneam
O);?~~ i?~ n.l.J oknoam
Y j?' q kificamodik; elfordul; elidegenedik
hi kiakaszt, felnyársal
ho kiakasztva, felnyársal va lesz
.
11N~i?; Z.Q (Zak 14,6) fagy
)'j?' q fölébred
1j?' q értékes, drága volt; 1Sám18,30 tekintélyes
volt; Zsolt 139,17 fontos, nagy(szerű) volt
hi ritkán előfordulóvá, becsessé tesz
1jl' drága, becses; 1Sám 3,1 ritka;
Jer 15,19nemes
értékes holmi; érték; ár; ragyogás, felség,
tekintély
*ill R~ összetalálkozás
'V' j?' q csapdát állít, hurkot vet; p t. madarász
ni hálóba kerül, foglyul esik
pu foglyul esik
n.pr. Joksan
TT
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?~~R~ n. l. Jokteel
N1" q fél, retteg; félő tisztelettel, hódolattal van
ni félelmetes, magasztos; pt. rettentő

pi félelmet kelt, rettegés be ejt
N1"
.. .,.
i1N1"
1•
• T

11Nl?
i1":,N1"
.,. . :.

::11"
-r

7Y:J.":l?
-- ....

'O)J:l1"
"!

:

TT

,,.,

:n\!5!11"
·: ·: ....
~

,,.,·.··:

1-:!l~

I;,;.,

II i11"
III i11"
'~~,;

ni,.,
-

)

T

félve tisztel, (isten)félő
félelem, rettegés, istenfélelem
n. l. Jiron
n.pr. Jirijja
l. ::11 (":;>7~) (Oz 5,13;10,6) nagy (király)
n.pr. Jerubbaal
n.pr.Jarobarn,Jeroboarn,Jerobeárn
n. pr. :Jerubbeset csúfnév 7)2~'J.~ helyett
q lemegy, leszáll, lejön; átv. -is eljön rá
hi lehoz, r ához, levesz, el vesz, leront;
leereszt, alásüllyeszt, lebocsit,
ho odakerül, lekerül, lezuhan;
Szám 1 O, 17lebontásra kerül
n.pr. J ered
n.fi.Jarden,Jordán
q hajít, dob, vet, (nyilat) lő; Ter 31,51 felállít;
Jób 38,6 beilleszt
ni lenyilazva lesz
hi vet, lök, lenyilaz
hi Oz 6,3 nedvesít?
ho Péld 11,25 eső, nedvesség éri;
enyhület során (jól megy a dolga)
hi oktat, tanít, megmutat
n. l. Jeruel
n. pr. J aroah

jli1~ zöldelő fű
N\!5~1" n.pr., Jerusa
o

T

i1'.V~,., .
T

f

:

'0"7\!i~,.,
• T
:

n. l. J erusalajirn, Jeruzsálem
I n"J!. hónap
II n']~ n.pr. Jerah
n,., hold
in,.,
' ·: n. l. Jereho, Jeriho, Jerikó
-

••T
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in-:p
cn1' n. pr. J e roham
?NY.ln1' n. pr. J erahmeel
''Nnni; n.gent. jerahmeelita
Yn1' n.pr. Jarha
\:>1' q Jób 16,11 veszélybe taszít;
Szám 22,32 vesztébe rohan?
n. pr. J e ri el
(peres) ellenfél, alperes, perbevont fél
n.pr. Jarib
':1'1' n. pr. J eribaj
(~)~!i~ n. pr. J erri.ija(hu)
, i1h'1'
.. n. l. J eriho, J erik ó
in'!?
. .·
n1Y.l'!~ n. pr. J erimot
niY.l''J? n. pr. J eremot
nY-'1' sátorkárpi t, szőnyeg, függöny; sátor
niY'l; n. pr., f J eriot
:n~ (felső)comb, tompor, oldal;
Kiv 25,31 Szám 8,4 nyél, szár
*i1::>1' háta vminek; legvégső, legtávolabbi rész
D1; ~ D1i'.
n~Y.ll! n.l. Jarmut
niY.l1' n. pr. J eramot
ni n 'J; n. pr. J eremot
'~"J.? n.pr.J eremaj
(~)i1~~l~ n.pr. Jirmeja(hu), Jeremiás
))1' q·remeg, vonakodik
?N91'
.. : : . n}. Jirpeel
i'1' q köp
i'l~ főzelék, vetemény
v"J:. zöld (fű,pázsit)
1Íi'l! n. fl. J arkon
lii'l?. gabonarozsda; Jer 30,6 (arc) sápadtsága,
halványsága
Dl{~~~ n.pr: Jorkoam
i''JRl; kiütés és falgödröcskék zöldje;
..
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sárgás-zöld, hamvas-zöld, arany-zöld
q birtokba vesz, meghódít, birtokból elűz;
örököl; pt. hódító
ni elszegényedik
pi tulajdonba vesz
hi elűz;elszegényít; birtokba vesz, elbirtokol
(el)birtoklás, birtokszerzés
birtok, örökség
n.pr. Jiszhak, Izsák
n.pr. Jeszimiel
n.pr., n.gent. Jiszrael, Izrael
n. pr. J e szarela
n._gent. jiszreeli, izraeli(ta)
n. pr., n. gent. J isszakar, Isszakár
lét, létezés; van, létezik
q leül, ül, marad, időzik, lakik, lakozik;
lakott, lakható volt
ni lakott, benépesített lesz
pi felállít
hi leültet; letelepedni hagy; lakhelyet jelöl
ki; betelepít, lakhatóvá tesz; telepít,
benépesít; Ezd 2,14; Neh 13,23 házasodással
betelepít
ho lakott lesz; megtelepedettnek számí t
n. pr. J oseb-Basebet
n.pr. J esebab
n.pr. Jisbah
n.pr. Jasubi-Lehem
n. pr. J asobam
n.pr. Jisbak
n. pr. J os bekasa
n.pr. Jasub
n. gent. jasubita
n.pr. Jisva
n. pr. J esohaja
n. pr. Jisvi; n. gent. jisvita
n.pr., n.l. Jesua
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segítség, üdv,

győzelem;

(Istentől adott)

*n'li'

o\J~~

.

1'\V'

megmenekülés

nincs magyarázata

ho odanyúj, nyújt
'W! n.pr. Jisaj, Iszaj, Izáj, Jessze
:J.''.!i' n.pr. Jasib
Cün;w? n.pr. Jisi.ija(hu)
1in'W? pusztaság, sivatag
n1n'~' pusztulás?, halál?
1b'W' ~1in'w~.
'li''li' aggastyán, elaggott
''li''.!i' n. pr. J e sis aj
N"n~~ n.pr. Jisma
1(i)n'P7 ~1in'W;.
~n~ y n w; n.pr. Jismael, Izmael
;?(N)Y,~~? n. gent. jismaelita, izmaelita
(~)n;~~~? n.pr. Jismaja(hu)
'1n'V' n.pr. J ismeraj
Í 10~ q elalszik, alszik
pi elaltat
II 1'.!5'. ni megöregszik, megvén ül; tavalyi volt
1\V~ régi, tavalyi
I 1W! alvó
II 1W~ n.pr. Jasen
iUW'! n. l. Jesana
Y'.!i' ni megmenekül, megszabad ul,
segítséget kap, győzedelmeskedik
hi segít, megment, segítségére siet
segítség, megmenekülés, üdvösség;
szerencse, jó egészség
'Y.'li' n.pr. Jisi
(~)il;~0~ n.pr. Jesaja(hu), Izajás
i19W' n.pr. Jispa
il !:l 'IV' j as pe, (zöldes drágakő); jáspis?
1~W? n.pr. Jispan
1tV' q egyenes, sík, igaz volt
pi egyenessé tesz, egyenget; egyenes
• T

•.•

T

•

-

• T

'?

:

•

T

T

T

:;

••

: tT
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1'V'

irányt vesz, egyenesbe igazít
p u pt. hozzáigazított, laposra vert (pléh)
hi egyenget; egyenesen előre irányítja
(a tekintetét)

egyenes, őszinte, becsületes, igaz, igazságos
n.pr. Jeser
,~·; egyenesség, becsületesség; ami igaz;
Jób 33,23 kötelesség
*i11'V·, becsületesség
1~1W.? J es urun (Izrael diszjelzője, költői
1'V'T
l"

,~,

megnevezése)

~~' vén, elaggott
•• T

1!'1'
•• T

sátorcövek; Zak 10,4 támasz

( == tartósság)

o1n' apátlan árva, (fél)árva
'!"

,~n~

.

1'li'-

i1Jn'
i1nn'
JN')n'
.. . : T

! '

T

:

•

HT:l?

1n'

kifürkészett, kiszemelt dolog
n. l. Jattir
n. l. Jitla
n.pr. Jitma
n. pr. J atniel
n. l. Jitnan
q p t.~1]Ji'.
ni fölöslegként visszamarad, megmarad
hi fölöslegnek meghagy; bőséget ad;
felülmúl; fölösen bír> inf.abs. túl sokja van
bőséggel, elsőbbséggel rendelkezik
kötél, ívhúr; öv; életfonal
maradék; a többiek; fölösleg, bőség

I 1lJ~
II 1l:1?.
III 1~~ n.pr.Jeter
1J:l'
. -.
. - ~1'r.l'

1n' ~1lJ1'.
N1n' n.pr. Ji tra
i1'J~? maradék, fölösleg
i1n? n. pr. Jitro, Jetró
0 1Í1~? haszon, előny
' !T:l? n.gent.jitriter
ll~.' n.pr. Jitran
T : •
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D)?l~!
nl~~

n.pr.Jitream
(áldozati állat) májának lebenye,

májkaréj
n. gent.? J etet

:p épenúgy mint, amint, mihelyt, abban az

:lN
.. ::J:

esetben; 1W~~ ahogyan, mivel, mintha,
amikor; c.iP. amint-úgy; minél-annál
q fájdalmat érez, bánkódik; fáj
hi fájdalmat okoz; 2Kir 3,19 elpusztít
fájdalom, szenvedés
ni elcsügged, megtörik·
hi elcsijggeszt, megtör

1N::J l.1N~~ (Am 8,8)
,~~~ ~ :;>.
1:l:J q n'ehéz, nyomasztó,
T

súlyos, jelentős,
kiváló volt; 2Sám 13,25 terhére van
ni tiszteletre jut, megbecsülést élvez;
tiszteletre mél tó, módon viselkedik;
megdicsőül

(az Ur)

pi tisztel; nagyrabecsül;
lSám 6,6 megkeményít, eltompít
p u tiszteletben részesül; p t. tiszteletre
méltó hi nehezít; nehéz terhet (bilincset) rak rá;
keménnyé, megátalkodottá tesz; súlyt ad
neki; megsokasít; tiszteletre emel,
tekintélyrejuttat
hitp megsokasodik, összehalmozódik;
fontoskodik
I 1~f nehéz, terhes, nyomasztó; számos, nagy,
kiváló; bajos; tompult, nehézkes; makacs,
konok,
megátalkodott
II 1:1::> máj
•• T
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1:J:J

1J

~ 11Jn.
T

súlyosság, teher, súly; nehézség
(nagyszámú) sokaság
n1:Jn
... .. : nehézség
q kialszik (tűz, fény)
pi kiolt, elolt
1Í:J!) súlyosság, teher; súly, gazdagság, birtok,
sokaság, tömeg, bőség; pompa, hatalom
tekintély; személy, lélek, én; kitüntetés,
tisztelet, fönség; Zsolt 149,5 dicsőség,
dicsőítő ének
il ':T~ :J::J értékes dolog, ragyogás, pompa
'~:J::J n.l. Kabul
li :l~ n.l. Kabon
1':;tP erős, hatalmas, nagy, sok
*1':J!) állat bundás bőre?
o'~~ bilincs, béklyó
O:J:J q ványol (kelmefestő munkája)
pi mos, (meg)tisztít
pu mosással eltűnik
hotpaal mosással (meg)tisztul
hi (meg)sokasít, szaporít; pt. bőségesen,
T

T"

:

T

• T

bőven

I 0 1:J::J rég( en), régóta, már rég
II 1:J::>
.,. . n.fl. Kebar
I i11J~ szita, rosta
II *i11:J~
,..,.. távolság, darab út; odébb vmivel
.\v~~
. . fiatal kos
il'V
nőstény bárány, jerke
,.. J!)
: .
\!)J ::J q leigáz, lábbal tipor; megerőszakol
ni hódoltságra, rabszolgaságra, jobbágysorsrajut
pi leigáz
. hi l. Q (Jer 34, 11)
'\!)~~
... zsámoly, lábtartó
l~:t:;> olvasztó kemence
1!) korsó
T :

T T •

111:J
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,~~:::>

gombolyag, lapda

.'J:;>. ~ '1.
1:::>1:::> drágakő: rubin?

,1nY?11~ n.pr. Kedorlaomer
"':

T

•. T!

1ny?11:::>
•,o
il!> így, úgy; azért, tehát; itt, eddig; most
il il :J q kifejezéstelenné válik, elgyöngül,
T

T : •

elbágyad, elbutul
pi abbahagy; bátorságát veszti;
1Sám 3,13 rendreutasít
kifejezéstelen, gyengült, bágyadt;
pislákoló, elhomályosult; lankadt
il il ::J enyhülés (==betegség erejének gyengítése)
l il :J pi papi szalgálatot végez, papi tisztséget
visel
lD i> pap; főpap
il~il:::> papi tisztség; papi szolgálat, hivatal;
papság
n. terr.? Kub
sisak
il1:J ni megperzselődik, megég
égetett seb, sebhely, rásütött
szégyenbélyeg
l] i::> ~I nb
:J. :Ji::> csillag
,,:J q kimér, megmér, felmér
hi magában foglal, tartalmaz (köbtart.);
elbír,elvisel
pilp befogad, felvesz magába; ápol, ellát,
táplál; hordoz, elvisel; Zsolt 112,.5 intéz,
gondoz, gondoskodik
polp ellátva van (élelemmel)
T -

T "•,

t

T

?i!J

~?:b.
(női)ékszer,

nyaklánc?

q l. pol. (Jób 31,15)

ni készenlétben, felszerelten van;
elhatározott, biztos; pt.f megbízható,
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1~::>

*n~

~il')));)
T;-

tT

I oi:::>
II oi::>
1~::>

'.V'Ji::>
\!)~::>

'W~;,
l W~::>
O~!Jl,?'{i11W~::>

*i11\!ii::>
TT

,n~::>

helytálló dolog (is)
pol odatesz,odakészít, előkészít;
megalapoz, erőssé tesz, állandósít;
célbajuttat (nyílvesszőt)
polal elkészül
hi készenlétben tart, felszerel; megállapít,
megszab; irányít, bevet; hozzáigazít;
megerősít; jó karba helyez; szándékol,
feltesz magában; zavartalanul,
állhatatosan (végez vmit)
ho odaállítva lesz, szilárdan áll, készen áll
hitpol erős alapra lesz helyezve;
elhelyezkedik
n.l. Kun
áldozati kalács
n. pr. l.K Konanjahu
f. ivópohár, serleg, kehely; elhatározott
végzet, sors
egyfajta bagoly: pusztai kuvik?
olvasztó kemence, olvasztó tégely
n.pr. Kores, Cyrus, Kürosz
n.pr., n. terr. Kus, Etiópia
n.pr. Kusi; n.gent.. kusita, etióp
n.gent. Kusan
n.pr. Kusan-Risatajim
jósors, siker, boldogulás
n.terr. Kut, Kuta

nn~~
.,.
n1nin
~ n1nb.
·: ·:
:n:> q hazudik
ni csalónak; hazugnak bizonyul
ni hazudik, csal, ámít, becsap
hi meghazu tol; hazugságon, hamisságon
rajta kap
::J.F~ hazugság, ámítás, csalás
n.l. Kozeba
n.pr., f Kozbi
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::l't!J

I d~

II n~
1n:>
?n:>

*1'!)
*1i1'~
.

111':;>

111'~

11'~
1~:,~

''':>

n~~.,~
ilr.l':::>
.. .
0':>
*1'~

,:,:;,

n.l. Kezib
erő, hatalom; képesség, alkalmasság,
rátermettség; hozam, gazdagság, vagyon
gyíkfaj ta: kaméleon?
ni rejtve van; tönkremegy, odavész
pi eldugva tart, elrejt, eltitkol
hi kiirt, elpusztít; Jób 20,12 elszopogat
q (szépítőszerrel) ken, kendőz
q fogy, soványodik
ni megadást szinlel, legyőzöttnek
mutatkozik, meghunyászkodik
pi hazudik, ámít; tagad, megtagad
hitp képmutatóan viselkedik
hazugság, álnokság, hamisság
hazug
úgy; akkor,épenúgy; inkább, hanem,
ellenben; mert, hát; hogy; amikor, akkor,
, h a, am
, b,ar; l,am.,' Ime.
, '
m1.k or, h a; meg
Iz 3,24 rásütött szégyenbélyeg
hacsak nem, hacsak nem akkor; hanem
még inkább, viszont; mégis, csak; valóban
romlás, pusztulás
sz ikra
dobófegyver, hajítódárda, kopja, gerely
roham, támadás, csata
n.pr. Kjdon
l. n'~ (Am 5,26) n.pr.Kevan (Saturnus
csillagisten)
medence, katlan; 2Krón 6,13 emelvény?,
állvány?
'? a'lno k?., csal'ar d?.
csa l o.,
ékkalapács?, fejsze?
Fiastyúk, Plejadesz csillagkép
erszény, zacskó
kis tűzhely

.

~,;~:;:,.

1i'li':;> guzsaly
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il~~
1~::>
... .
?~

N?:>
N?.~

··
N~P.
:l~?;>

tJ'N?!>

·l~~
:1~~

':;l?f
il?:>

*il~?
il~?
il~~

·'il?::>

I :1~~~
II :1~?~

':l~?j

*riS~?~
I n~~
II n?:;,
iltn·S~

úgy
f. korong, tárcsa; kerek kenyér; talentum
talentum (súlyegység:kb.34 kg); környék,
körlet
összesség, az egész; mind, valamennyi,
mindenegyes; valamelyik, valami;
mindenféle; mindig ha, valahányszor
q visszatart, gátol, elvon, megtil t; távoltart
akadályoz; bezár, fogságra vet
ni visszamarad vmitől, távolmarad
visszatartás, visszafogás; fogda, börtön,
tömlöc
l. w?~ (Ez 36, 5)
n.pr. Kilab
két különböző fajta, kétféle (dolog, tárgy)
kutya
n.pr. Kaleb
n.gent. kalebita
q elfogy, megszűnik, végére jár, bevégződik;
készen van; elmúlik; elhatározott,
eldöntött dolog; elfogy az ereje, elgyöngül,
elbágyad
pi befejez, elkészül vele, abbahagy;
elpusztít, kiirt; eltűntet; teljességgel
elvégez
pu bevégzett, végbevitt dolog
(epekedéstől) sorvadó
pusztulás, vég; végítélet
me ny, menyasszony; Jegyes
n.pr. text.corr.
kosár, ketrec
n.pr. Kel ub
n.pr. Kelubaj
jegyesség (állapota és ideje)
életerő telje, beérett életerő, erőteljesség
n. l. Kelah
n.pr. Kolhoze
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''::>

I 1=>

tartály, edény; eszköz, szerszám;
hangszer; fegyver; Iz 18,2 csónak

''t~ ~ '~':;>.

N~?:;>

*il''~
T~

•

11'~f

li''?P
'''::>
•

T'

1r.l?::J
- :.
ill;l?::>
n~ };) ':? :;>
T

•

;

,il~':?~
i)?~
: -

Z.Kbörtön
vese; ált.belső rész; átv. érzelmi,
lelki központ
pusztulás; senyvedés
n.pr. Kiljon
egész, ép, tökéletes; az egész;
egészen elégő áldozat
n.pr. Kalkol
q teljesre, tökéletesre megalkot; ép, egész
n.pr. Kelal
ni bántalom, szidalom éri; csúfságra jut;
szégyent vall; szégye:ukezik
hi semmibe vesz, lenéz, megszégyenít,
szégyent hoz rá
ho megszégyen ül, megbántás éri
n.terr. Kilmad? text.corr.
gyalázkodás, szidalmazás
szidalom
n. l. Kalne, Kalno

qsóvárog,eped,vágytólsenyved
n.pr. Kimham
l l?:;> n.pr. Kimhan
in :p mint, miként, ahogy, amint
Dil,r.l::> l. Q (Jer 41,17)
'.!>in :p n.pr. Karnos (bálványisten neve)
i=lr.l:J
r.lilr.l:J
!

v

•

:

•

T

r

\!)'~? ~\Vin:;>.
lb~ kömény
Or.l:J q pt.pass. eltéve, elrejtve, megőrízve
1r.l:J ni felhevül, izzik, tüzel; felindul,

megrendül
(idegen istenek) papja, bálványpap
úgy, épen úgy; annyi, annyira, amíg; azért
1~~ azután; 1~r112 addig; 1~-?~ amiatt

II 1:J
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NO:J

egyenes, becsületes; helyes,
II 1~ helytálló;
.
.

Igaz, Jogos
III 1~ állvány; vminek a helye (ahol áll);
hivatali beosztás (ahová állították)
IV n~ szúnyog
i1):J pi kitüntetőcímetad >hízeleg
i1~::>
.. - n.l. Kanne
i1~:J
T-

imp.q 1J:J.

citer a, lant
l11J::> l. Q pl. *l1J:J
~i1")~ n. pr. Konjahu, Jojakin
D~:> coll. szúnyogok
1):J q (védőleg) eltakar?, oltalmaz?
")):;:) n. p r. Kenani
(1)iJ"1~:P n. pr Kenanja(hu)
tJ):J q összegyüjt
pi egybegyüjt
hitp (védőleg) takarja, oltalmazza magát
ni megverve, legyőzve, megalázva lesz;
megalázkodik, megalázkodásra kényszerül
hi meghódít, alávet, leigáz, megaláz
*i1):1)~ batyu, (kézbe) összeszedett holmi
nn? n.pr., n.gent., n. terr. Kenaan, Kánaán;
átv. col l. kereskedők
i1))')::> n.pr. Kenaana
'~l?.~ :;J n. gent. kánaáni; átv. kereskedő, kalmár
*"J)j)~ kereskedő, kalmár
~):J ni elrejtőzik, félreáll
~~~ f. szárny; csücsök; vége, széle vminek,
sallang
,l"ll~~ n. l., Kinneret, Kinrot, Kinarot, Genezáret
,;~:p

.

?

:

T"! T

T

•

, T:

T :

•

T ... : - :

•

T ;

•

'l1i1i:;>

ni1J.~
*riJ~
r:

N??
NW~

társ, hivataltárs
holdtölte
szék; trónszék; a trón; ítélőszék;
Isten fönsége, trónja
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i10:J

i10:J q betakar, beborít, elrejtve tart

ni elborítva, befödve van
pi betakar, beborít; elrejt, titkol; takargat
(kiméletből); magában rejt
pu beboríttatva, betakargatva lesz
hitp elfödi magát; Péld 26,26 álarc mögé
bújik
i10~

~NU~.

i1Q~

~Nw:;>.

·.• ..

*'~0~
'
T

n, 7~ of
l1~0f

no :J
;:pTJ~
T

! ••

I 7'9?
II J'O~

III ?,o;
l1~J'Q~

7o~

I 7o~
II 79~

,?.Q:;>

117~:;>

117lj:;>

1)rlni7o~
T

'

'

D'i17o~

,-,st,;
.. .
~

·: ·:

takaró
n. l. Keszulot
takaró; ruha, öltözék;
takargatása vminek (látszat, külszín)
q pt.pass. levágott
Jahve trónusa
esztelen; az oktalan (istentelen); rest,
hanyag
Orion csillagkép; pl. nagy csillagképek?
n.l. Keszil
esztelenség, dőreség
q esztelenkedik, esztelenül viselkedik
ágyék, derék, comb
rendíthetetlenség, bizakodó reménység;
Préd 7,25 (megátalkodott) balgaság
Zsolt 85,9 (oktalan) makacsság;
Jób 4, 6 bizalom, bizakodás
Kiszlev (hónap neve: nov.! dec.)
n.pr. Kiszlon
n. l. Keszalon
n. l. Kiszlot-Tab or
n.gent. kaszluhiták
~,?.Q:;>.

DO :J q ny1rni, lenyírni (hajat); nyesni
tJ'r.lO::>
. : ... tönköly; búza, rozs, köles

tönköly; búza, rozs, köles
OO:J q számol, számlál
~O :J q vágyódik, sóvárog vmi után

l"lr.lO~
·: ." ....
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ni vágyódik utána; Sz of 2,1 szégyenkezik
rt?~ ezüst, ezüstpénz, pénz
N'~O::J n.l. Kaszifja
*no:::> kispárnaszerű kötő, (bűvös) szalag
OY :J q haragszik, bosszankodik, kedvét veszti
pi bosszant, bosszúságra ingerel
hi haragít, megbánt, sérteget
kedvetlenség, megbántottság
' Ol?--::J
T:,

•

T

·: -:

\v )l~

rt~

o*rt~
i1~:J

i1~:P

l ,;~:;>
II,;~~

J

i11'~::l
T
• ;

0'1'~:::>

f. tenyér, marok, fogásra nyitott kéz;
Lev 11,27talp, mancs; c.?~l talp;
Lev 23,40 ág; m. serpenyő, csésze
szikla
q csillapít, elfordít
pálmaág, legyező
serleg, pohár
dér
szarufa?, gerenda?, stukkó?
kölyökoroszlán
n.l. Kefira

. S6=> q kétszeresre hajt, duplán rak;
bélel (szövetet)
ni kétszeres, dupla; megkettőzött lesz
megkettőztetés; du. duplája, kétszerese
vminek; Iz 40,2 ellenérték, egyenérték
q kinyújt, odabocsát, kiterjeszt (gyökeret)
éhség
q meghajlít, lehajt
ni meghajlik, leborul
q végighúz, beken (szurokkal), tapaszt
pi befed, engesztelést gyakorol,
(ki)engesztel, bűnbocsánatot ad,
eltöröl, elenged (büntetést)
p u kiengesztelést nyer; Iz 28,18 megszűnt
hi tp megbocsájtást nyer,
engesztelésre talál
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0

*1D:J
T T

I 0 1~:J
II 1~ö
III 1Q:b

IV 1~~
1bp

nitp megbocsájtást nyer,
engesztelésre talál
falu
falu
szurok, aszfalt
ciprusfürt, ciprusvirág, balzsambimbó
vesztegetési ajándék; váltságdíj
~II 1i~~.

0'19::> engesztelés; c. tJ1' engesztelés napja

n-j.~~

(frigyláda)fedőlap

(=engesztelés táblája)
\!iD:> hi lenyom, leszorít, földre nyom
gomb, oszlopfő dudora,
' I 1ir.tD::>
: gyertyatartó gömbalakú díszítése
1f.1D::J

II 1ir.i~~ n.terr. Kaftor
*'1hD::> n.gent. kaftorita
.I.:,~ kos; fal törő kos
II 1~ legelő
III 1~ nyeregtáska
1~ kor (ürmérték: 220-450 l között)
?:11:::> pu pt. betakarva; ruhát öltve, felöltözve
I i11:> q ás, kiás
ni (ki) ásva lesz
II i11:> q tárgyal, alkuszik
III i11:> q c. ilTR ünnepi lakomát ad, rendez
*i11::>
,.,. nincs magyarázata
i11::> ünnepi lakoma
I :1~1::> kerub
II :1~1? n.l. Kerub
'1::> n.gent. karita
n'l:P n.fZ. Kerit
' nin'1::>
. : elbocsátás, válás
T ..

• T

nn'1::>
··is~~ (oltár) kerete, párkánya
..
O::ll~ sáfrány
n.l. Karkernis
'\!i'
. n. ::n::>
:\!>n::>
....1·-: >

.
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O::l1::>
*i11::>1::>
~-

T T

;

•

tJ1::>

*n1~

'Y.l1:D

,,~i~
I?~~~
II ?~i~

III ?ni::>
~·

1-

'?l? l;>

ll~
tJ01:J
Y1:J

0'))1::>
• -T:

,,,

O~l~

*\V1::>
•• T

'!5 *J :b

n.pr. Karkasz

tevekanca; batár, pl. tevefogat
m.és f. kert, szőlőhegy
vincellér; szőlőműves
n.pr. Karmi; n.gent. karmita
kármin(piros)
ültetvény, faiskola, kert
zöld, éretlen gabonaszem
n. l. Karmel , Kármel
n.gent. karmeli,kármeli
n.pr. Keran
pi lelegel
q letérdel, lefekszik, földre ereszkedik
(állat); meghajol, lehajol, térdre roskad,
összecsuklik
hi térdre kényszerít; Bír 11,35 porba sújt
f. comb alsó része; Lev 11,21 szöcskeláb
gyolcs, finom lenvászon
pilp táncol
has
~

\!5']i::>.

N)W1::> n.pr. 'Karsena
!11:J q levág, kidönt,
T

!

:. -

ledönt; kipusztít, kiirt;
c.!l'l:;t szövetséget köt, kötelezettséget
válla], kötelezettséget ró ki
ni kivágásra, kidöntésre kerül; pusztulásra
jut; Józs 3,13k. kettéválik, ketté lesz osztva
pu kivágva, összetörve, megsemmisítve lesz
hi kipusztít, kiirt
ho kivágva lesz
nin:rp gerenda
'D "J.? n.gent. keretita; krétai
!Úl:-1!>
... : ~

n;n,::>.

fiatal k.'os
i1::J.'V::> fiatal bárány
1\;'? n.pr. Keszed
tJ'1'V::l n.gent. kaszditák, kaldeusok; n. terr. Kaldea;
JW~
T

:

•

•

1

-
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Dán 2,2.4 (kaldeusok) bölcsek, csillagjósok
il\v :J q kövérre hízik
'\V"::J

''w~
?\!J :J

11?~:;>
~W :J

*~w~
*~~~

01\!J:J

0 li1'P~

:J.l"l:J

~ 'W~::>.

balta, szekerce
inog, tántorog; kimerült, gyönge volt
ni ingadozik, botladozik; (el) gyöngül
pi l. Q (Ez 36, 14)
hi megtántorít, megingat, botladoztat
ho pt. megingatott
(meg)botlás, (meg)tántorodás
pi varázslással foglalkozik, igéz
varázsló művészet
varázsló, b ű vész
q sikere van, tetszést arat
hi sikeresnek bizony-J.l?, elcn.yben részesül?
siker, előny, haszon, eredmény
q ír, felír, bejegyez, leírást ad vmiről
ni bejegyezve, beírva lesz
pi szorgosan ír, jegyez, aláír
irat, jegyzék;írásmód; betűírás, jelírás
irat, írás
n. gent. kittiták (rómaiak?; Ciprus sziget
lakói?)

l"l"DP összezúzott; kisajtolt; színtiszta
*?:o~ fal
W"? D~ n.l. Ki t lis
0Tl:J ni megmarad szeunyfoltnak
OlJ~ arany
,n~li~
.· . felsőruha, öltöny, köntös
!1)... :r.l::>
...
.~D? f. váll, -pánt, -rész; oldalrész, -fal; hegyoldal
0

~~9
1l1:J

pi körülfog; türelemmel van (arám)
hi körülfog, bekerít; koronáz, ékesít (arám)
0
1l)? koszorú, korona, fejdísz
n1nj oszlopfő
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'.!in:J q összezúz (mozsárban)
nn:J q szétüt, szétzúz; kovácsolással alakít
pi szétüt; kovácsol
pu szétütve lesz
hiszétver,szétkerget
ho tönkreverve, szétkergetve lesz

? után, felé; -hoz, -hez, -höz; ra, -re; -ig; míg;

N?

N?...

1::11
,. : N?
il

N?

-va, -ve; mígnem, felé; vmi idő alatt,
folyamán; vonatkozásban; javára; ugyanis,
szerint; miatt; dat. (tulajdonító eset jele):
nak, -nek;? lame-·- ..zuctoris: szerző,költő,
író stb. bevezetésére
nem; -talan, -telen
~~? .
n.l. Lodebar
q elfárad; kedvét veszti; abbahagy
ni elgyengül, belefárad, kimerül,
nem képes többé
hi kifáraszt, kimerít, próbára tesz
n.pr., f Lea

il N?
OiN~ ~oN?.
UNS pfq
UN? csendesen,
'l'

••

u,,,

UN~

kiméletesen, gyöngéden

~t>'?.
l'

?N? n.pr. Lael
••

l'

ON~
O'ENS

. :lS

nép, nemzet; Péld 11,20 emberek
n.gent. leummita (néptörzsek)
szív, benső világ; átv. kedély, érzelem,
akarat, szándék, értelem, lelkiismeret,
jellem; a valláserkölcsi élet központja
n. l. ? Labo
oroszlán
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nőstény

oroszlán
n.l. Lebaot
ni észretér, értelmessé lesz
pi megdobogtatja a szívet,
szívdobogást okoz, megigéz
II :t:t? pi elkészít (ételt)
:t:t? ~:t?..
T

••

*il:t:;t~ (szívalakú)
1;.1?, ~r,~.
*il~~
,.- láng

lepény, kalács, sütemény

*il~?
szív
T •
*Ni:t~ ~NJ?.
I ilJi:t?.
,. . ~ il:IJ?..
T

II ilJiJ?. n.l. Lebona
~~J?, ruha, öltözék
~1:tS felöltözve
t> :t? ni elbukik, letiporva lesz
N':t? oroszlán
N~:t? nőstény oroszlán
T

•

T

• T

T •

:

D':t? ~D':;t1?.

I 1:l?··· hi fehérré tesz, megtisztít (bűntől);
megtisztul
hitp fehérre tisztíttatja magát Iz 1,18
II 1::1? q téglát, vályogot vet
I 1:1? fehér
II 1~~ n.pr., n. l. Laban, Lábán
I ilJ:t? telihold
II ilJ:t? n.pr. Lebana
il)SS, tömjén
il J:t? tégla; Kiv 24,1 Okövezet, padlóborító lap
il J:t? nyárfa
il JJS n.l. Libna
1iJ:f? n. l. Libanon
'~:;1~ n.pr. Libni
'J :l? n.gent. libnita
n):lS n.fl. Libnat
'~~ :t7. kaldeusok; Kaldea lakói (kód elnevezés)
T T

r

T

~

T

•

T ••

:.

T :

•

T :

•
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q felölt, magára vesz; befedi magát
p u pt. felöltözve, ellátva, felruházva;
Ezd 3,1 O(papi) szolgálati öltözékben
hi öltöztet, ráad (ruhát), beborít; körülvesz
\!5:1? ~\V~:l?.
'•• T

tV :l? ~\V~:ls.
·js log (ürmérték folyadékra: 0.3-0, 625 l között)
i? n. l. Lod
1:;t1? n.l. Lidbir
il i?
.,. .. szülés
ii? l. N.? (MTörv 3,11)
:lD'2 láng; csillogó lándzsahegy
il :lil? láng; lándzsa villogó vasa
!J':lil? n.gent. lehabiták
lD~ tanulás, gondolkodás
1D'2 n.pr. Lahad
il il? q kimerül
hitpalp balgán, esztelenül viselkedik
q elemészt
pi elemészt; tűzzel elemészt,megéget
t?iJ.~ kard pengéje
*tJ't?il? varázsló mesterség, bűvészmutatványok
tJil? hitp pt. mohón lenyel t étel, jó falatok
lD~ Rut 1,13 azért, avégett
*ilR'il~ csoport, gyülekezet
,~,
ha; bárha, bárcsak
T

i

T •:

•

T

:

•

T

:

N~?
tJ':;t~? n.gent. Libia lakói
1~? n.gent. Lud, ludi, lydita
1:11
., : i? ~ 1:11 N?.

I

T

:

kisér
ni csatlakozik hozzá, szövetkezik vele
q kölcsönvesz
hi kölcsönad
n? q kitér, eltér
ni pt. eltérült, (rossz útra) tévelyedett
hi kitér, eltér

i11? q

I n?
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I n? mandulafa
II n? n.l. Luz
1]~?

l1't:n?
\V lJi?
U1?

I ui?
II ui?
1\fi?

'1?.

*i1'1?
T : •

1:t:1;17

*'~'

,N?~?

(író)tábla; deszka, palánk
n.l. Luhit
n.pr. Lohes
q beföd, betakar
hi beföd
lepel
n.pr. Lot, Lót
n.pr. Lotan
n.pr., n.gent. Levi, Lévi, levita
koszorú
livjatan, leviatán; cethal, bálna;
sárkány kígyó;
Jób 40,25 krokodil
lépcső?, csigalépcső?, csapóajtó?
ha nem; hacsak nem;
Zsolt 2 7, 13 bizonyosan

,,~,

11? ni zúgolódik
hi zúgolódik
)'1?

~'"'·

\V1? q dagaszt
tV12 l. Q (2Sám 3,15)
t~ ~H~D
il t?
~ilt'il
...
~

•: T -

~t?. ~t~i1

*nn? áln.Ökság, hamisság
*n '2 nedves, zöldelő, friss, új
T

*n?.

nedvesség, erőteljes frissesség
tn n? nincs magyarázata

n1n? ~ l1't:n?.
I'D~ állkapocs, állcsont; arc, orca

II 'D~ n.l. Lehi

'~i 'lJ~

~'Ni

'n? 1NJ.

1n? q l~leg·e-1, benyal, befal
pi nyal, fölnyal; elfogyaszt

I on?
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I on? q megtámad, vesztére tör
ni harcol, háborút folytat, ostromol, győz
II on? q eszik, táplálkozik, lakmározik
on? harc? (Bír 5,8)
on? kenyér, étel, eleség; gabona, takarmány
._. T

onS

'Y.lns

onnS
vnS

~o~n':?.

n.pr. Lahmi

n. l. Lahmasz
q odaszorít; szorongat, kínoz, sanyargat,
elnyom
ni odaszarul
szorongatás, elnyomás, sanyargatás; szorult
helyzet, szorongattatás, nélkülözés, szükség
pi (kígyót) bűvöl
hitp suttog egymással
suttogás, (kígyó) bűvölés, igézés;
Iz 3,20 talizmán, amulett: zsongó-bongó
(tengeri) kagyló

u? titkos mesterség, varázslás c.:l titokban
u? mézgafa kéreg, illatos gyanta, mirha
T

il NU?
O'\!i~n?
T

T

~

·\!iuS

gekko, gyíkfajta
n.gent. letusiták
q kovácsol, kalapál; köszörül, élesít;
pt. kovács
p u pt. megélesített, éles
koszorú, virágfűzér
é.ijel, éjszakán
n.pr., f. Lilit
q éjszakát el tölt, éjszakára marad

r"'

hitpol éjszakázik, időzik, tartózkodik
q kérkedik, elbizakodottan beszél

pol p t. hangoskodó, elkapatott?
hi (hangadó), viszi a szót, tolmácsol;

csúfolkodik
hitpol csúfol, gúnyol
oroszlán
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II \V?2 n.pr., n.l. Lajis
i1W'J n.l. Lajsa
1:::>? q elfoglal, meghódít; megszáll, elvág
Józs 7,14 megjelöl; 1Sám 14,47 átvesz,
birtokba vesz
ni fogságba kerül; lépre me gy; tőrbe esik;
megnevezve, megjelölve lesz
hitp összesűrüsödik, szarosan egybeáll
1:::>? csapda, hurok
n;S
.... n.l. Leka
W':>? n.l. Lakis
1~~ azért, amiatt
nN?? hurok
1Y.l? q tanul
pi tanít; szaktat
p u tanult, jártas, gyakorlott volt
1r:l? gyakorlott; szoktatott; tanítvány, tanuló
,i1~~ miért? többnyire szónoki kérdés bevezetése
T

:-

T •••

,ill??

nn?
T T

vonatkozásban, illetően
,?~~Y.l~ n.pr. Lemuel, Lemoel
in~

?~in~·

1~r:l? ~1nl?.

':J P.?. n. p;." Lemek, Lámek

1~~ -tól, -től; fogva
1~~~ ~ 1~l:l.
*1~ ~ pt.q p?.
*~"? torok
o:J.'l' J hi kigúnyol, kicsúfol, kinevet
l 'l'J q kigúnyol
ni idegenül beszél, dadog, hebeg
hi csúfol, gúnyol
l )2~ dadogás; gúnyolás, gúny, nevetség
*l)?.~ idegenen beszélő, barbár nyelvű
i1':f)?J n.pr. Lada
1~~~ n.pr. Ladan
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ot))J q érthetetlenül beszél, idegennyelvű
'J))J hi nyelni, enni enged
il~~~ üröm, keserűség

Iyy? q balgán, meggondolatlanul beszél,
könnyelműen kimond
II yy? q szürcsöl, vedel
,,~'2 (lángoló) fáklya
ni1'~'2 n.pr. Lappidot
n!l? q átfog, átkarol
ni letérítve lesz (az útról); előre hajol
1'?. gúnyolódó; öntelt
li~~ gúny, csúfság
tJ~P''2 n. l. Lakkum
np? q vesz, megfog, megragad; elvesz; magával
visz, magához vesz; elfogad; fel vesz, befogad;
hoz, visz; el visz, elragad;
Péld 31,16 (meg)szerez
ni elvétetve; elragadva; elvitetve lesz
pu vhonnan vétetve (eredet) elvezettetve,
elhozatva, elvitetve lesz
hitp hirtelen fellobban, megrándul,
megvonaglik
ni2'2 tanítás, eligazítás; rábeszélés; belátás
'D i?? n.pr. Likhi
'J~J q összeszed, összegyűjt
pi összeszed, begyújt
pu egybegyűjtve, összeszedve lesz
hitp összegyűl, egybeverődik
tallózás; maradék kalászok szedegetése
q nyaldos, lefetyel
pi nyalakodva, szürcsölve iszik
\Vp? pi prédaként fosztogat
WR7. kései vetés; kaszálás utáni sarjú
*1\VS olajos sütemény (mannából)
T

T

(csont)velő, életerő

li W~ nyelv, nyelvkészség, beszédképesség
il :J\!)) szoba, kamra, cella
T

:

•
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I n\!i? drágakő: jácint vagy opál?
II nw~ n. l. Lesem
1\!i? poe l rágalmaz
hi rágalmaz
1~~ ~ 1i~~y\!)'J n. l. Lesa

1i1~$ ~ 1i1W.
n2 infq 1J'.
1~?. letek (gabonaűrmérték: 110-225 l között)

*tJ~:J.~~ csűr, hombár
':J.• •Nb
~ ':J.NiY.l.
• T
r
erő,

képesség; nagyon
I i1Ntl száz; du. kétszáz; pl.százasok
II i1NY.l n. l. Mea
*'J~~ kívánság,óhajtás
,tJ1N~ (testi)fogyatékosság; (erkölcsi) hiányosság
1N~
T

,,

T ..

tJ~NY.l

valami
fényesség, világító test, égitest;
Zsolt 90,8 Péld 15,30 világosság
*i111NY.l lyuk, nyilás, bejárat, (barlangnyílás fénynek)
tJ7~tNY.l mérleg
ni.;N~ pl. I il~l;;l.
J::>NY.l
,. -: - evés; étel, táplálék
n?.~~~ daraboló kés
n~~NY.l préda, martalék
*v·l?~~ erőfeszítés
0 *1Y.lNY.l
parancsszó, rendelet
T-: 1NY.l pi vonakodik
I ONY.l q megvet, lenéz; elutasít, elvet;
Jób 42,6 visszavon
ni eltaszított, elhagyatott lesz
ilr.HNY.l
11NY.l
T

•

!

T

T

:

IIoNn
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IIoNn ni szétfolyik, eltűnik
*i1!J.NO sült eledel, sütemény
?P.~~ sötétség, sűrű felhő
i1'?9Nn sötétség, homály
1NO hi p t fájdalmas, rosszindulatú (fertőzés)
J1NO leshely, lesbenállók csapata
i11NO átok
l1i?1JO kihasított területrészek
Ni Jn belépés; bejárat; (nap)lemente > Nyugat
zűrzavar, kavarodás
égfölötti vízár, égi óceán
tJ'J1JO
. : l. Q (2Krón 35, 3)
ilO~ Jn letiprás, eltaposás
)2~J.}d (bugyogó) forrás
i1R~Jtt pusztaság; kifosztott város, vidék
1in:;n~ választék, legjava vminek
I* 1n:ln választék, legjava vminek
II 1n:1n n. gent. ? Mibhar
*UJ. Y.) reménység, bizakodás
NUJO meggondolatlan mondás, igéret
nu Jn bizalom; biztonság
*l1'~'~~6 felvidítás
*i1J:in
·:
. építés, építkezés
'~Jn n.pr. Mebunnaj
I1~:ln megerősített hely, erődítés, erődítmény
II 1::l:ln n.gent. ? Mibcar
*n1:ln szökevény, menekült
o'v Jn n.pr. Mibszam
*tJ'\!iJn szeméremtest,szeméremrészek
•• :

T~

-

T : -

T ••

:

1'

•

:

T

'

T

:

T'

:.

•

'T

~

•

T

-

:

•

T

~

T :

•

T'

•

•

T

:

•

:

•

T

ni?~~~

tűzhely, főzőhely
)0 babiloni főtiszt hivatala:
T

~':::1)0

n.pr. Magbis

fonott zsinór
süveg, (papi) fejdísz
11~ legjava (a terméknek)
(1) i1~~ n.l. Megiddo(n)
?i i~~ ~?~q~.

ri?:ün
*i1))J.)Y.)
T

T;

•

T :

•

Re b-mag

II *1:11n
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7N.,·=nn

S.,.i:in

I J':fln
T; •

n.gent. ? Magdiel
l.K. (2Sám 22, 51)
tprony; Neh 8,4 emelvény, pódium;
En 5,13 virágágy?
n. l. Migdal (összetett helynevek része)
n. l. Migdol

gazdag ajándékok, drágaságok
n.pr., n.terr. Magog
1iln ijedtség, rémület
T

*1un
*i11ün
T
:
i11Un
T
:
*tJ'1Un
*i1iuil
T

T5~n
T-

i1~))J
T

•

:

*i1r:un
T-

:

pn

I 1~~
II 1~~
i1~))J
T • T

nll.?1t;1
i1!:l~n
T ••-

W12'9ln
1))J
T

'

:, -

Zsolt 55,16 nincs magyarázata

ijedtség, rémület
magtár
polgári menedékjog, tartózkodás
balta, fejsze
sarló
könyvtekercs
törekvés?, igyekezet?
pi kiszolgáltat, kezébe ad, átad;
Péld 4, 9 ajándékoz
pajzs; Jób 41,7 (krokodilbőrön) pikkely
szemtelen, elvakult
szemtelenség, elvakultság
fenyegető veszély
vész, veszedelem, csapás,
n.pr. Magpias
q pt.pass. odadobva, kiszolgáltatva
pi ledönt, feldönt, földrevet (arám)

i11))J
kőfaragó fűrész
T •• :

n. l. Migron
.1i1~~
.

padka, lépcsőzetes bevágás, méretes
lerövidít és
*i1l"'1"""
..
? l apa't?. , sopru.,
.. "? verem.?
:r T 1 '~-:J go.. rongy.,
\Vl1l;l legelő, rét, határ; megműveletlen terület
ni\!i1ln hullámok?, partvidék?, tengerpart?
*:1~ ruha
I 1~1~ puszta(ság), sivatag, steppe
II *1~il;l beszél(get)és, beszéd
n1V1ln
T : •

t

11Y.l
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II i1)Y.l1Y.l

mér, megmér
ni megmérve lesz
pi kimér, lemér, megmér
hitpo (egész hosszában)ráborul, ráterül
I i11Y.l kiterjedés, méret; utána igazítva:
magas,
termetes, nagy, kiterjedt
II *n~n adó
i1Ji11Y.l l. i1~iJl~ (lz 14, 4) zsarnoki elnyomás,
sanyargatás
*~1Y.l (felső)ruha, (hosszú)köntös
I i111Y.l ruha, köntös
II *n11n- betegség; járvány
D'D~1~ félrevezetés
, I 1i1~ veszekedés, cívódás
11Y.l q

T •

T

•

T •• : -

T

~

"':

*n:t?

II 1i1~ n.l. Madon
)?r:r~ miért? többnyire panasz értelmében:
milyen címen?, milyenjogon?
i11~1Y.l farakás, máglya
nn1n bukás, romlás
*nDrrin (balsorsba )taszítás
'1Y.l n.pr. Madaj; n.gent. méd; n. terr. Média
'1Y.l n.gent. méd
'1Y.l < ,~-i1Y.l.
- .,.
I *1~1t.;l civódás, veszekedés
II n1~ n.pr., n. terr. Midian; n. gent midianita
I Pit.;l ruhák
II P~l? n.l. Middin
T

T

•

••

:

-

-

T

• T

",~ l. i1~~ (2Sám 21,20)

tartomány, helytartói kerület,
közigazgatási terület; táj, vidék
')'1Y.l n.gent, midjanita
n::>1n mozsar
1ld1~ n.l. Madmen
I i1)nin
trágyalé,szemétdornb
-r ... : II i1)Y.l1Y.l n.l. Madmena
oi1)'1Y.l
T

•

;

•T • •
T

T ••

:

~

-
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i1JlJ1lJ

i1)n1n
n.pr., n.l. Madmanna
r~

n.pr. Medan
tJ'J1n n.gent. medaniták

lll?
• T

•

oYl~ ,oY:I~

megismerés, tudás; Préd 10,20 hálószoba
Y1b rokon

ltrn

~ )2r=r~.

*n~1n rokon
*i1li7.1~ szúrás, tőrdöfés, karddöfés
i1l11n meredek szírt; hegyi ösvény
*1l1l;) egy láb széles, talpalatnyi (föld)
*'V1in magyarázat, értelmezés
*n'V1n kicsépelt, agyoncsépelt dolog
. ? h ogy an.,
? m1er
. " t?. ; m1"l y en.' ;,n-1V me dd.1g.?
nn m1.,
wnn hitpalp késlekedik, halogat, tétovázik
nn~nn lárma, (zűr)zavar; megdöbbenés, félelem,
rémület
1~~i1l? n.pr. Mehuman
'n-tJ
.. : u- "i1n
.. : n.pr. m.(arám) és f.Mehetabel
gyors; ügyes, járatos
q pt.pass. felhígított, vízzel meghamisított
út(azás); járás, lépés; pl. (szabad) belépés
elismerés, dicséret, hírnév
n.pr. Mahalalel
ütések, ütlegek
T ·• :

-

T :

•

T '••

;

T

T

;

j.lr.li1r.l ~ nnn.
ni1bnn vizesgödrök
(el)pusztítás, felforgatás
*i1:J!:li1n
T .. : • -~-

lld$.liJ~

r inn

kaloda
ni hirtelenkedik; pt.elhamarkodott, heves,
erőszakos

pi siet; siettet, gyorsít; imp. sebesen,

II 1nn
1i]b
i11i1r.l
"1i1n
T .,.

:

ni~ ri n~

JN in
T

gyorsan
q Uegyajándékkal) eljegyezni
jegyajándék
gyorsaság, sietség; gyorsan, sietve
n.pr. Mahraj
csalárdságok, csalás, ámítás
n.pr., n.terr. Moab; n.gent. moabita
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II i1101n

':J.Nin n.gent. moabita
7Nin ~7~n.
N~in bejárat
l1n q megrendül, meginog
ni tántorog, ide-oda inog
pol fel puhít, felold, szétolvaszt
hitpol feloldódik, megindul, mozgásba jön
11n pol megrendít
tn n q (meg)botlik, inog
ni elesik; meginog, imbolyog
hi rázúdít, rához
hitpol ide-oda tántorog
uin saroglya, (teherhordó) rúd
ilU.,. in iga, járom
~1n q elszegényedik, nyomorba, szűkös
helyzetbe jut
q körülmetél
ni körülmetélkedik
II ?1n hi elhárít, visszaver
?in ,?~n előtt, átellenben; D'~~ 7~n színe vminek;
7~Y:l~ elülről, előre; ide-oda
i117in n. l. Molada
n1?in
utódok, rokonság; szülőföld, haza;
.... ·•·
pl.születés,szárrnazás
*i17~n körülmetélés
1'?in n.pr. Molid
• r

T T

T

o~n
iln~n
T

~ O~Nt;l.
~ ;,n~Nn.

l?Q1l? l. Q (Észt. l, 16)
*:J. o~ n körüljárás?, csigalépcső?, kör lépcső?
*1oin alapfalak, épület alapja
1o~n alapozás, alapvetés, alapkő letétel; sarokkő
i110~n (ház)alapja,
*i11oin m. alapfalak, épület alapja
*1oin bilincs, rabvas, béklyó
1o~n fegyelmezés, fenyítés; intelem, figyelmeztetés
I *i11oin bilincs
II i11oin n.l. Moszera
T

T

T

T T
l' T

T

T ••

T"
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találkozó, gyülekező hely; gyülekezet,
találkozás; kitűzött időpont, határid6;
ünnepi idő
*1l2in (katonai) gyülekezőhely?
il1)2~n kijelölés; (menedék)város
il'1Yin n.pr. Moadja
t)~~n sötétség
*i1~l?in tanácskozás; jótanács; terv, szándék
il j?)!~ n Zsolt 66,11 nincs magyarázata
t!:l~n ho pt. I ti!:l.
n)2!:l1n
- - .. ~ !1)2!~Pl;1.
nP. in intő jel, csodajel, jelenség
I N~in kiindulási hely, eredet helye; megnyilatkozás; nekiindulás; (nap)felkelte, > Kelet
n.pr. Moca
II N~in
,.
* ilN~in származás, eredet; (el)távozás; árnyékszék
I p~~n (fém) öntvény; merev anyag (jég; keményrög)
II p~~n szorult helyzet, szorongatottság
*il i?~~ n (fém)öntés; öntvény; cső
0 jl10
hi kigúnyol
T

T T

.,. l

-

T

"

T

T

T T

T

1j210
il1Rin
\V~in

1in

,,n

tűzhely
tűzhely

csapda, veszedelem, veszte vminek
~1b.

ni változik
hi megváltoztat, átcserél, fölvált
N1in félelem; ijedtség; istenfélelem
T

l1in cséplőszán
11in lejtő, domboldal; 1Kir 7, 29mintázott
T

szegély, koszorúmintázat
i11in korai eső
I n-lin borotva
II il1in ~N1in.
*u1in pu.pt. \J1n.
T

T

T

il·'1in ~ i1"1b.
I *'2>1in birtok
II *\V1in kívánság
il\!)110
szerzemény, birtok
T T
T

'

T

• T •

T

•
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n~

i1r.l tr.l

nw'Jin n.l. Moreset-Gat

':A~iir.l n. gent. morasti ta
•t\!hr.l q tapint, megtapogat

hi tapintani, tapogatni enged; tapintani,

érzékelni lehet
II \!51n q elmegy, átadja helyét, abbahagy;
eltávolít
ülőhely; lakóhely, tartózkodási hely;
székhely, állomáshely; fekvés, helyzet;
gyülekezet; lakás; lakos
'W~r.l n.pr. Musi ; n.gent musita
*i1)2\!iir.l
segítség, üdvösség
r r
l11r.l q meghal
pol megöl, halálos döfé st ad
hi halálra ad, meggyilkol, ki végeztet,
ho megöl, meghal, halálra jut, halállal
bűnhődik, lakol
l11r.l halál(erőszakos, korai), halálos betegség;
halál országa
0 1l"lir.l
előny, nyereség
n::J.tr.l
- .. . oltár
ltr.l fűszerezett bor
*i1Í~ (éhségtől) elemésztett, kimerült
•: T

T

:

i1!~

*nn

n.pr.Mizza
csűr,

hombár
i1!~tlt ajtófélfa
lit~ élelem, eleség, étel
I 1it~ gennyes seb, kelés, kelevény
. csapda.? , t"'or.? , l es a"ll"as ?.
II 1H~
I ntr.l kikötő; hajódokk
II ni~ ov
D'rlt öv
1'::ltr.l (udvarnagy címe:) kancellár, főtanácsos
*lSin
húsvilla
T: •
l'?.rY:l húsvilla
ni?~n állatöv csillagképei (zodiakusz);
i1tHr.l terv(ezés), költségvetés:
T

r-

T •

;

11ntn
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fondorkodás;
1intn zsoltár

megfontoltság,tünődés

*i11nin (szőlő)metszőkés, metszőkés
kiskés, bicska;
n1r:1tn
·.· ·: - :
T' •• ': -

1Ytn
il'J t~
ni1.rn
n1tn
D"1Tn
*Y1Tn
T \

•

T -

T:

•

•T :

'r :

•

i'l.t~

*lj~

no

0

mécstisztító szerszám, koppan tó
kevés, csekélység
szórólapát
állatöv csillagképei Délen?, hajnalcsillag?
napkelte> Kelet
északi szelek
vetés
csésze, korsó, kehely
kövérjuh
velő

Nnn q összecsap (kezet), tapsol

rejtekhely, (széZtőZ)védett hely
D"~:Jl]~ bú vóhelyek, rejtett zúg ok
ni1fril? kapocs, horog; szarufa, szelemen
szegélye, széle vminek; varrat
n1::1nn
·: .... : n:Jnn sütőlap
n"}) lJ~ ov
I rnin q töröl, letöröl, eltöröl, kiirt
ni kiirtva, megsemmisítve lesz
hi kitöröl (emlékezetből); elveszteget (erőt)
0
II i1nn q (oda)üt, (oda)csap, eltalál
III ;,nn p u pt. kövér, hizlalt, zsíros, velős
N:J. n.n

;,;nnn

körző
kikötő

*ri nn
?N"1nn n.pr. Mehujael
D"1nn n.gent. roahaviták
T

•• T

:

1 ?in~ körtánc
II ?inn n.pr. Mahol
i1!tJ~ látomás, jelenés
ntT·::nn·: ablak
niN"tnn n.pr. Mahaziot
o"Dl? lökés, taszítás, faltörő kos
N1"nn n.pr. Mehida
T

T

l'"

•

:
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i1~~'?

?N'~nn
•• T • ;

I 1'TJl;l
II 1'D~
*i1?.D.~
i1~t;ild

i1?nn
*i1?tin
T

-•-

T

•

*i1~nil

11Sn6

'?nn

*o"Snil
·--..-:*~~D,~

*nin?nn
r: ni~?nn~-·

n1v'=Qld
ni?.? n~
I rt?rin
n'2rp~, II n~nl?
'n?hn
nNnnn
*1nnn
--: T

•

T

:

T

:

-

T

:

-

*1bl;ll;l
?ldt;lld
i1)nn
....-·11-i1JtV~
o~~Pld
il~t1l;l
,i1~Q~

11onn

életfönntartás; életmegújító képesség;
újranőtt hús; élelmiszer, ellátmány;
feléledés
n.pr. Mehijael
ellenérték; ár, vételár; csere; bér
n.pr. Mehir
betegség
n. pr., m. és f Mahla
betegség
körtánc, kartánc, tánc
hasadék, repedés, barlang
n.pr. Mahlon
n.pr. Mahli; n. gent. mahlita
betegségek
bizonytalan
hajfürt, hajfonadék, copf
ünnepi ruha, drága öltözet
n.pr. Mahlekot
(ember)csoport; osztály; rend; csapat
liturgikus megjelölés
n.pr. Mahalat
n.gent. meholatita
tejből,tejtermékből készült
drága, becses, kivánatos dolog; drága érték;
kívánság; Oz 9,16 kedvenc
drágaság, ékszer
nincs magyarázata
kovászolt, savanyított
táborhely, katonai és vándortábor; csapat,
sereg
n. l. Mahane -Dan
n. l. Mahanajim
megfojtás, fullasztás
menedék; oltalom, mentsvár

ilon
·•· -: n
oionn zabla?, szájkosár?

1ioD6 hiány, nélkülözés, veszteség
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il'OnY.J n.pr. Mahszeja
ynY.J q szétvág, összezúz, megver (ellenséget)
T ••

:

-

)'lJ~
J.~nY.J
:

.. -

il~nY.J
•:
T'.'~

n'~nY.J
0

pnn

*1RT)~

1nY.J
niN1nt.l
T

T

T

,*ilW).tp~

* n\!.hn
Y.J
... -:n1nY.J
•;

ütés, seb
c. 1~~ méretre farag
felé vminek
fele, közepe vminek
q összezúz, szétzúz
(föld)mélye, mélysége
holnap
l.K. (2Kir 10,27) árnyékszék
szántóvas, eke
következő

nap, másnap, holnap
~tvt:ll;} lehántás, meghámozás
,il~Wtl~ gondolat, szándék; (művészi) ötlet, terv;
koholmány, kitalálás
T T: T

' nJ.\!inY.J
·: -: ':

nJ.\!iTJY.J
sötét hely, rejtett zúg, búvóhely
~
nnY.J n.pr. Mahat
ilr.lnY.J rettegés, borzadás; romlás, romhalmaz
ill1nY.J tűzálló edény, a füstölő serpenyője,

:lwDld
T

•

!

T

:

-

hamutál, hamutartó
betörés
seprű

n::luY.J
- .. : - vágóhíd; öldöklés, gyilkolás
bot, vessző; (kormánypálca); (nép)törzs;
Ez 19,14 ág, gally (is)

alá, lefelé; alant, alul
nyugvóhely, ágy, kerevet
ill.;)Y.J elhajlás, törvényszegés
*il~ szárny köz, kifeszített szárnyak (hadi rend
il\fl;)
il~ l;)

n

T •.,

szárnyai)

il J.l.;) )d fonat, fonadék
*?.;uY.J rúd
11Y.J\f~ (elrejtett) kincs
Yl3Y.J ültetés; ültetvény, palánta
•

•

T

T -
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,*nir:1~~~ jóízű,

inyenc falatok; csemege, nyalánkság

*tl'~~\?~

nD~\?Y:l kendő, bő lepel, általvető (női
1\Jr.l ni megázik

ruha)

hi esőt bocsát rá
eső
1\Jr.l
T T
0
N1\:>r.l
T.,.- cél,

céltábla
11\?~ n.pr., f. Matred
Oj11\:)l:) (tábori) őrhely, céllövészeti pont
'1\Jr.l n.gent. matrita
*:'~ (álló és folyó)víz; Iz 52,5 l. Q
'r.l. ki?, kicsoda?; amelyik; akármelyik, bárki;
lB? 'l;l ki ad?> ó bárcsak!
n. l. Medeba
11'r.l n.pr. Medad
YJ'r.l l. Q (R ut 2,1) férfirokon
11ill!iJ 'ld n.l. Mehajjarkon
J.i1t 'r.l n.pr. Mezahab
*J.U'r.l legjobb rész
N:J'r.l n.pr. Mika
?N:>'r.l n.pr.Mikael, Mihály
n.pr. Mika
l. Q (2Krón 18,8)
n.pr. Mikajah(u)
n.pr. Mikajhu
n.pr.,fMikal;
2Sám 17,20 nincs magyarázata
T T

-

T .••

T

T

••

T

••

T

•

•• T

•

D?~

1( ')P~l;l

~'r.:l.

n.pr. Mijamin
*p~ fajta, féleség
n if~.'~ szoptató dajka
l Q:J l:) l. Q (2Kir 16,18) fedett csarnok?, folyosó?
n)!~'~ n.l. Mefaat
)''l;l sajtolás, köpülés; szorítás, ingerlés
1N'~'r.l
.. . . l. Q (2Krón 32,21) származó
~ \!hn.
NW'l;l n.pr. Mesa
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?N'!i'O n.pr. Misael
1i\!i'O síkság, lapály; egyenesség, őszinteség,
Zsolt 67,5 igazságosan, pártatlanul
1W'~ n.pr. Mesak
YW'~ n.pr. Mesa
))\!i'O n.pr. Mesa
1\!.hn. ~1i\!i'~·
egyenesség, őszínteség; egyenes,
igazságos, jogos; Dán 11,6 kiegyezés
*1n'n ívhúr (nyíl); kötél; sátorkötél
:li N:>: O
- fájdalom, sérelem, gyötrelem
i1)::J.:JO
,. .. : - n.pr. Makbena
'~:l:JO n.pr. Makbannaj
-- : ,~i~ lepel?, takaró?
1::1::>0 hálószerű rácsozat
i1::>0
.,. - ütés,verés;seb;csapás,baj;vereség
i1,:JO égési seb, gyulladás
li:J Y;) lakóhely, székhely; alap
i1)i:JO támasz, alap; állvány
*i11~:Jil származás, születés(i hely) (pl. is)
':J O n.pr. Maki
1'::>0 n.pr., n.gent. Makir
'1'::>0
. . .,. n.gent. makirita
1=>0 q visszaesik, lesüllyed
ni megroskad, meghajlik
ho lehajlítva, megalázva lesz
*N?:>n (bir ka)akol
i1?:>n
?i?~~ tökéletesség, teljesség (öltözetben)
ni?~~ tökéletesség (mint fémtisztaság)
*??~n tökéletesség (mint ragyogó szépség)
tl'??:>n tökéletes minőségű, elsőrendű díszruhák
li'5·],; ellátás, táplálás
0 *1J'~n:>O kincsek
. -: .
on:>n n.l. Mikmasz
'1Y;l?~ háló, hurok
••

T

•

T

••

T

••

T

:

•

T;

•

T

•

T

;

•

T

• T

T

T

:

:

•

T

:

•

T

:

•

1b;>~

•
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,*n1n:Jn
... ..... . halászháló
n1n:Jn
·.·
.
•

:

'\!)r.Jjr.J
T

:

•

:

:

•

~Or.l:Jr.l.

nnn:Jn n.l. Mikmetat
'J.1Jjr.J n.pr. Maknadbaj
I-n)Sn ~ i1Ji:Jr.l.
II in~n n.l. Mekona
*OJ:JY.J nadrág
o~~ adó
*i1o~n szám, összeg
i19=?l;1 fedél, tető; takaró (sátortető)
i1~jr.J lepel, takaró (fekvőhelyen); ruházat
i1?9~n n.l. Makpela
1jr.J q elad; felad
ni eladja magát, eladva lesz
hitp vmire ráadja, ragadtatja magát
,~ld vételár, ár; árú(cikk)
T

T

•

T

:

T

T

!

•

T

~

•

T •• :

-

l

*1~n ismerős?
T -

*i11jr.J gödör, bánya
*i11;n kard?, fegyver?
'1jr.J
. . . n.pr. Mikri
T ••

;

.,n, :Jn n.gent. mekeratita
'?i~:;>~ akadály, botlás
•

T ·•

;

?\V:;>~

i1?0:Jn romlás, pusztulás, felfordulás
J.r.ljr.J írás; levél;irat; felirat; írásbeli végzés
*i1r.ljlJ
törmelék, töredék
Or.l:JY.J ének-cím (6. zsoltár felirata)
I WD?~ mozsár; mozsáralakú sziklamélyedés;
"zápfog"
II \!Jn:Jn n.l. Maktes
NSn q tele van, betelik, lejár( idő); betölt
ni megtelik, betelik; Préd 6, 7 kielégül
pi megtölt, betölt; c. 1~ á tad, szentel (vmi
célra); c. 'lD.~ hűségesen kitart mellette
p u p t. foglálatba rakva( drágakő)
hitp teljes számban összeverődik, fellép,
r .• :

-

T :

•

T

•

'

T

•

•
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N'/Y.l
.. .,.

N?p

nN?n
*i1N'Y.l
tl'N'Y.l
T "

:

T • •• •

1~~~

i1:JN'/Y.l
T

T

:

*n~:>N?n
T : -

':JN? n
•

T

:

-

nN?.~

wt:ón

1~~~

i1?Y.l
oi1~Y.l
....

*n?n

szövetkezik
teli, megtöltött
telj, teljesség
teljes hozam, egész termés
foglalat, keret
foglalatba helyezés; (papi) beiktatás
követ, hírnök; próféta; angyal
foglalkozás, megbízatás, feladat, szolgálat;
munka, dolog; kész mű; birtok, tulajdon
követi, hirnöki megbízatás
n.pr. ? Maleaki,Malakiás
bőség (javakban)?
ruha, ruhadarab
téglaalak?, tégla vető?, téglával kövezett
tér?
pi betölt
szó; beszéd

Ji?~ ~NJY;l.

Ni?~·

N1~l;l

Millo: bástyákkal körülvett erődítés,
fellegvár neve; akropolisz
tl'~~'~ ~ tl'N,Y.l.
lJ~'~ sósfű~ vadsóska
1~,~ n.pr. Malluk
i1:>~?n
királyság, királyi (méltóság, nemzetség,
.,.
:
hatalom)
·'::>1?~ l.1~'~ (Neh 12,14)

11?n é.ijeli szállás(hely), táborhely
T

i1J~?n!
T

őrkunyhó

'ni'~ n.pr.Malloti
I n?n ni felszakadozik, szétoszlik, elenyészik
II n?n q megsóz
p u pt. sózva, sózottan
ho sóslévelledörzsölve (újszülött)
I*n~~ ruhacafat, szakadozott ruhadarab
II n~~ só
*n?~ hajós, tengerész

iln?n
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iln?n sós, szikes föld
ilnn?n küzdelem, harc, háború;
Zsolt 76,4 hajító fegyver?
I u?n ni megmenekül, megszabad ul;
ép, sértetlen marad
pi megment; 2Kir 23,18 érintetlenül hagy;
Iz 34,15 (tojásokat) rak?
hi megment, megőríz; Iz 66,7 szül
T

T' ••

•

~

•

T

~~s,;

hitp (sziporkázóan) előtör
hitp csupasz marad, lesz
agyag, malter
n.pr. Melatja
(szétmorzsolt) kalász
rejtélyes szó,magvas- mondás
q király módra uralkodik;
Péld 30,22 uralomra jut, uralkodni kezd
hi királlyá tesz
ho király lesz
ni megfontol, meghány-vet magában
király
n.pr. Melek
Molek (bálványisten) csúfnév I 1?.~ helyett
háló, hurok
··
királynő (királyné értelemben is)

il:J7Y.l

~ il:J~?Y.l.
T
:

II u?n
0 \J?Y.l
il?\?~~
*il'''Y.l
T

•

:

T

•

:

il~''Y.l

I 1?n

II 17Y.l
I 1?.~
II l~~
0

1~n

*n1~~n
T

: -

r .... :

il~?Y.l
! •
T

n~=>?~

7N'::>7Y.l

.,,N.,;s,;

cü r,~~~~
j?J~-.,~':?~

·t],.,:;,~n
T"

•

:

-

):1~~-.,::>?Y.l

- o;s,;
T : -

o·:;,~n
..

n.pr. Milka
királyi hatalom, uralom; királyi méltóság;
uralkodási idő; királyság, birodalom;
királyi
n.pr. Malkiel
n.gent. malkielita
n.pr. Malkija(hu)
n.pr. Malkicedek, Melkizedek
n.pr. Malkirarn
n.pr. Malkisua
n.pr. Malkarn
Milkom (istenség neve)
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li~~

n:>7n

l. Q. (2Sám 12,31)

királynő

n~$.6 n.pr. Maleket

I ~?n q elhervad, elszárad
poel hervad, elerőtlenedik, elgyöngül
hitpo petyhüdt, elernyedt, erőtlen volt?
II 77n q (körül)metél
ni (körül)metélve, levágva lesz
0
III 77n q jelt ad
pi beszél, hirdet
n.pr. Milalaj
*1~~rj ösztöke, járompálca
)'7n ni sima, kellemes volt

' 'n

,~~~ felügyelő

(babiloni hivatalnoki cím)

p?r.) q nyakon fog, elcsíp
lJiv'?~ zsákmány, préda; du. íny
~ip~~ kései eső
D?lJ~~l.? csípővas, gyertyakoppantó
i1nrón ruhatár
*niY:t;t~~ állkapocs
*i11~.~~ magtár, hombár
*1nn mérték
l;>~lJY;l n.pr. Memukan
*D'ninn
. : (erőszakos) halál
1Jl?YJ fattyú
1?'?Q eladás, eladnivaló árú, eladott portéka
n1::>nn
eladás
·:·r : •
i1??l?~ királyi uralom; királyi méltóság;
uralkodási idő; ország, birodalom (királyi);
királyság; király
n~:>7nn királyi uralom, birodalom
n:>7nn
uralkodási idő
·: :. 19ltQ fűszeres bor, kevert ital
T

T

: •:

T

T

:

;

-

·:

1t)t)

N1~ld

tl'!1l?YJ
nWl?~

keserűség,bosszuság

n.pr., n.l. Mamre
keserűség,

elkeserítés

bizonytalan jelentésű
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?\!inn
i1?\Vnn
,.. ,.. : ·.•
T

:

•

v'Vl?~

D'f?lJl;)~

Iilt
II 1lt
I *1~
II *ll~
1~

i1)n

i1)n
i1)n
*i1)b
·:
)i1)n
*i11i1Jn
r: ·
*1i)n.,.
I ni)n
T
II ni)n
T
•: T

T" T

T •

•

T

li)n
T

oü n
i10~)n
'T

•

:

11)n
i111)n
T
•
*D'1BtJ
• T: •
i1i1)n
T

T

:

•

i1i1)Y.)

uralom; pl. főnök ök, uralkodók
uralom, felségterület; hatalom
birtok?, terület?
édességek
manna
mi?
húr
Zsolt 68,24 rész, osztalék text.corr.
része vminek> ;-tól, -től; -ból, -ből; -tól
kezdve; -ról el; -tól fogva; utána; óta;
miatt,előtt, mert; anélkül hogy, távolról
sem; úgy hogy; hasonlítás segédszava:
mint
pl. n~Y,).
gúnydal
q megszámlál, meghatároz, elrendel
ni megszámlál va, besorolva, számontartva
lesz
pi (el)rendel, megszab, megrendel (arám)
p u pt. (feladatra) kirendelt, megbízott
mina (súlyegység: 50 sékel,571.2 g)
részesedés, osztalék, porció, (osztály)rész
pl. -sz or, -sze r, -ször
kocsihajtás mód
sziklahasadék, szakadék, mélyút
(gúnyos)fejcsóválás
nyugvóhely; menedék, megnyugvás
n.pr. Manoah
nyugalom, nyugvóhely;
2Sám14, 17megnyugtatás
fellengzően gőgös, másokat lenéző?
menedékhely, menekvés
me nekülés
zubolyfa (takácsszerszám)
gyertyatartó
őrök, (babiloni tisztségek)
ajándék; áldozati adomány, eledeláldozat
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I non

~ i1n~)Y.l.
T

:

n.gent. Menuhot
OlJ~'? n.pr. Menahem
.nn)Y.l n.pr., n.l. Manahat
'T-ln)
n n.gent. manahtita
• :-T
')~~ szerencse,sorsistene
I ')n
.. n.terr. Minni
' II ')Y.l
.. 1~· költői alakja
--T

'~Y.l
...

pl. TI)P.
n. pr: Minjamin
TI'~P n.l. Minnit
tJ?)Y.l bizonytalan jelentésű
q visszatart, megtagad; el tagad, eltitkol
ni visszatartva, elvonva lesz
?~)])Y.l zár, retesz
*?v)n zár, retesz
0'~)2~~ inyenc falatok, finom ételek

TIÍ')Y.l
T :
1( '))l;)!~~
-r : ..

T :,

•

0'l?t12~l?

(érc)kereplő, csörgő, csengettyű

n~)Y.l

~n~l

Tli?.~ld

~ni?~'f:?.

*n~~J~ áldozati tál, medence
ni')n
.,.
:

~ i11ÜY.l.
T
;

Menasse, Manassze
n.gent. roanasszita
osztályrész
bizonytalan jelentésű
kényszermunka, sarc, robot; coll.
robotmunkás
asztaltársaság, környezet, köröskörül
pl. köröskörül
lakatos?, ép i tész?; börtön
erőd, vár; foglalat, szegély, léc
alap
tornác?, csarnok?; illemhely
hi megolvaszt; nedvesít; felold, elemészt
próbatétel; megpróbáltatás

i1W)l? n.pr., n.gent.

'WJ'?
n~~

Olt
on
JOY.l

*i1ZJ.ön
.,. .
;

1)0Y.l
rq~t?l;)
1t?~
*1i119~

non

I i1~~

II *non
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I 1!JOn

II *non csüggedés
III non n.l. Massza
*non annak arányában; aszerint, ahogy
i1~9~ lepel, (arc)fátyol
i1:J~on tövisbokor sövény
non fölváltva
*1non kereskedés, piacolás
10n q vegyít, (bele)tölt, önt
1?'? fűszerkeverék borba
10n takaró, (védő)függöny; átv. oltalom
*i1:JOn borítás, ruházat, öltözék
I i1:J~~ fémöntvény; öntött bálványszobor;
Iz 30,1 italáldozat
II i1:JOn szőttes takaró
l P. t?~ szegény, szűkölködő
nir:>on készletek, tárházak
szegénység, szűkölködés
31 :JOn nyüstfonál (szövőszéken)
nSo út, pálya; életmód, magatartás
?~S96 út, ösvény
,*1~Q~ szeg; cövek, faszeg
T -

T T

'

r

:

T

r

-

;

•

T T
~

T

••.

T

••

-

T

••

-

!

:

•

n

*1non
*n.:; n-on szeg
T ••

:

•

T

-

T

;

•

T

:

•

T

!

•

oon q elsorvad?, eleped?, elcsügged?
ni lemállik; szétolvad, szétfolyik;
elgyengül, elbágyad
hi szétfolyat; elcsüggeszt, elrettent
nekiindulás, fölkerekedés, útrakelés;
útszakasz, állomáshely
von kőbánya; Jób 41,18 dobó fegyver?, kopja?~
parittya?
1~on támasz?, oszlop?, lépcső karfája?
1~\(~ gyász, gyászünnepély, halottsiratás
Ni !:Ion takarmány
ni n!:Ion lepel, fátyol, fejkendő
n n9on ótvar, rüh, var
I i9on szám, előszámolás, felsorolás; elbeszélés
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II 1~on

II 1!:lOY.l n.pr. Miszpar
l11!:lOY.l
·: ·:
. n.pr., m. Miszperet
10Y.l q nincs magyarázata
ni kiemel ve, kirendelve, kivezényelve
l1i10b n. l. Moszerot
T

:

•

:

l. 10~Y.l (Jób 33, 16)
D10b
T, T
l110Y.l (szövetségi) kötelék?
rejtekhely
1il"=lOY.l
: .
1r.lOY.l befödés, eltakarás
1r.'IOY.l rejtek, rejtekhely; titok
*1~~Y.l tett, cselekvés
*il~)t.}d agyagos föld; öntőminta, öntőműhely?
T

•:

T

••

l

-

T

:

T

-:-

•

*1:ivn gázló, átjáró; sz oros; Iz 30,32 ütés, sújtás
ii1::1Y.Y.l gázló, átjáró; szaros
I ?~vn kocsinyom, út, pálya
II ?~vn (köralakú) szekértábor
1))Y.l q tántorog, ingadozik
pu pt.; l. q tántorgó, ingadozó
hi == ==úgy megingat, úgy hogy tántorog
T

-: -

'rT"

:

-

T

:

-

T

•-

1)2b ~ 1)?.iY.l.
'11'-Y.l
- -:- n.pr. Maadaj

n.pr. Maadja
tl'~J)2~ csemege, ízletes falat; gyönyörűség,
enyhület
l'l~Jl'}d kötelékek, szálak, bilincsek
1':f>?Y.l kapa
*~~n homokszem, porszem
il~1l?ld

T r

il).?~

)Í))Y.l
T

Ti))Y.l
1iYY.lr
I liYY.lT
T

II liY~
D')~))Y.l

'lJ Ji))~
*~~vn
T

~D'Y.Y.l.
...

lisztlepény, kenyér
menedékhely, hegyi erődítmény; oltalom
n.pr. Maok
(állatok)tanyája; rejtekhely, me neclékhely,
lakhely
n.pr., n.gent., n. l. Maon
n.gent. meuniták
n.pr. Meonotaj
sötétség
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mezítelenség, szeméremtest
~nYn.

il'J))r.l
'T

•••

:.

*il\?~~
*n~\?~~

')?l?

"))r.l
- T

'"Y.l;l

*C")?~

l~Y.~
tJ")"))r.l
. :

1Yr.l
il:>Yn
n:>yn
'n:>vn
T

-~-

T

-l-

·svn

I ?)2~
II ?l.?~
?~b

il~~~

il?Yn
r -:il~)?~
D'~'JP~ i1?.ll.~

.*'"?~·~

n.pr. Maazja(hu)
l. tiY~ (Iz 23,11)
q kevés, csekély, kicsiny volt; fogy
pi megfogyatkozik
hi (meg)fogyaszt; Jer 10,24 Ez 29,15
megsemmisít
csekélység; kevés, csekély; alig valami;
egy pillanat
l. i1\f~1P (Ez 21,20) kiélesített, éles
lepel, takaró
felsőruha?, palást?, köpeny?
(rom)halmaz
n.pr. Maaj
(díszes)felsőruha, palást, köntös
has; belsőrészek, belek; érzelmek
forrás(hely), forrás
l. Q. (1Krón 4,41)
q pt. pass. szétzúzott; szétnyomott;
beszúrt, beütött
pu nyomkod, simogat
n.pr., m. és f, n. terr. Maaka
n. terr. Maakat
n.gent. maakatita
q hűtlenné válik, hűtlenül elhagy
hűtlenség, elpártolás (Istentől)
fönt; fölül, fölött
fölemelés, (kezek fölemelése, kitárása)
felmenet, kapaszkodó; hágó;
Neh 9,4 emelvény
lépcsőfok; Zsolt 120-134 zarándoklás;
Ezd 7, 9 felvonulás, menet; Ez 11,5 felkelő,
feltámadó (gondolat)
fölfelé, fölé; továb
Skorpió-magaslat
l Q (Zach.1,4)

*??yn
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*??~~ tett, cselekedet

*1nyn vállalt munka, állás; beosztás; feladat
1nyn (szilárd fenék):ahol megállás van
i1onyn c. 1~~ kőfejtő szerszám, feszítővéső
T

T

_,-

T

T:. T

T

-: T

tl'jp~lJ,~

1~1;)

I i1)Yr.J

II *i1~~:~

i1))'t.)
i1)Yr.J
*n,)yn
. -:T

-:-

!

T

)')ll;)
i1:l~Yn
T •• - : 1~yn
T

-:-

1i~Y.n
: 1~Yn
T ! -

i1R}?ll;)
tl'WR12:~
1)2~

I *:11yn
II :11yn
T

-:-

T

-•-

*i1'J~.~

I i1i1in
T T :

II *i11Yn
T r

:

*1''1)ll;)

*~1~~

i1:J1Yr.J
r T-:n~ll2:~

*tl'l::l1Yn
....
-:-

i1~1))r.J
T T -:-

n1vn
T-:i1W~~
'Í.!)')?
- t.)~

(~)n~w~~

1\vYY.l
.. -~

mélységek
mindig c. ? tekintettel rá; végett, miatt;
azért hogy
felelet, válasz
cél
barázda
tartózkodásCi hely), menedék, búvóhely
l. Q. (Zsolt 129,3) barázda
n.pr. Maac
gyötrelem, kín, fájdalom
bárd, darabolókés
akadály
önuralom
korlát, kartámasz
egyenetlen, göröngyös út
mezítelenség; szabad tér, üres felület
cserecikk, kereskedelmi árú
napnyugat> Nyugat
környezet, közvetlen közelség
barlang
puszta mezőség
félelem
megfontolás, gondolat
sor, sorozat, szint; sorrend; felsorakozás,
csatarend
sor, sorozat, rend, réteg
meztelenek
rettegés
n. l. Maarat
tett, magatartás; mű, munka;
Iz 32,17 alkotás eredménye: mű
n.pr. Maszaj
n.pr. Maaszeja(hu)
tizedrész, tized

n1p\!5yn
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nipW)l~

kizsarolt, erőszakkal szerzett nyereség
t'tb n. l. Mof, Memfisz

nw:l~l? ~nw:l(-)'~~-

. céltábla ·

Y~Dn
.
~

*n 9n kilehelés, végső sóhaj
n!:ln fujtató
n\!i:lr)cin
. : n.pr. Mefiboset gúnynév ?v:r,,n helyett
tJ'!:llJ
..... n.pr. Muppim
V'~~ 4arci pöröly
?9 n Am 8,6 ocsú; Jób 41,15bendőkéreg
*ilN?Dn csodatett,csodamű
*il~?Dn csoport
,il~~~ rom, romhalmaz
il?!:ln
u?Dn
menedék, rejtekhely
T': •
n~?Dn ocsmány bálványkép
*wS6n lebegés
n?~~ bukás, esés; Ez 31,13 kidöntött fatörzs;
Bír 14,8 elhullott állat
*?~9~ tett, cselekedet
T -

•:

T

-

T T

:

•

T -

l

•

T

T

-

T :

•

n)2~nd

~ n)2~'~·

*v~~ pusztítás, összezúzás
v~~

1i2~~

kalapács
számbavétel; kijelölt hely

*)>J;l~ kikötőhely

*ni?.l~~ tarkó

*'cii6n vitorla; rétegfelhő
il)l\VDn ülep, alfél, ágyék
*n!=lDn felnyílás, megnyílás (ajaké szólásra)
DB 9~ kulcs
1~?~ emelvény, küszöb
v~ elnyomó
)>b pelyva
N~n q elér, (el)talál; megtalál; (meg)szerez
ni található; akad elegendő
hi kezére juttat, segít (meg)találni;
sorsára juttat;
•

T

T !

•

T

:

•

T

:

•
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Jób 37,13létrehoz, megvalósít
~I N~in.
T'

hely, ahol megállunk; állomás, állás,
hivatal
:l1:lr.l
T "••

il:l1:lr.l
T T il:l~r.l
T" -

I

iP:l~r.l
TT
:

n:1~n

II nJ~n
.. •:

~

1~r.l
T ;
il1~r.l
,. ... :

il1~n
T
:

Bir 9, 6 emlékkő;
Iz 29,3 sánc, védfal, bástya

katonai őrszem, előörs, őrség
macceba, emlékkő, határkő;
Jer 43,13 bálványoszlop, obeliszk
n. gent? Mecobaja
Iz 6, 13lecsonkolt fatörzs
~i1:l~r.l.
T"

-

nehezen megközelíthető hely, hegytető,
hegyierőd
~i11i~n
.,.
.

~II i11~~n.
T'

:

q kinyom; kiszürcsöl, kihörpöl

ni kisajtolódik, kiömlik; szörcsögve beárad

I il1:lr.l kovásztalan kenyér, macesz
II il1:ln civódás, veszekedés
il~b n.l. Moca
*il~y~l;l nyerítés, nyihogás
*1i~n hurok, (kötél); Préd 9,14 ostrommű
I il1~~n háló; vadászzsákmány
II i11~~n megközelíthetetlen hely, vár, hegyierőd
i11i~n háló; Iz 29,7 bizonytalanjelentésű
il1~r.l megbízás, rendelkezés, parancs; kirendelt
járandóság
'il~~~l;l mélység, (tenger, víz) mélye, örvény
T'

-

T'

-

T'

T

T

:

T'

:

T

:

T :

•

*il?i~n
,. . ·

jli~~ szorongatás, szorongatott helyzet
jl~~lt

ilj?~~l;l

I 1i~il
II 11~n
'

T

T

III 1i~n
T'

oszlop (föld "sarkai");meredek szikla
szorultság, szorult helyzet, baj, inség
szorongatott helyzet, szarongatás
ostrom, körülfogás; ostromgép,-torony
n. terr. Macor, Egyiptom (költői neve)
ostromgépek, sánc; erődítmény
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n~n

n~ld

*n pn

homlok

*nn~n lábszárvédő
csengő, csengettyű
*n~~n
r . :
n?~n ~ il?i~n.
T
•
T

~

..

cimbalom
o'nS~n
. -:.
n~:n~n
·: ·:
. süveg, fejfedő (főpapé), korona (királyé)
y~n fekhely
*1)2~n lépés; pl. kisére t (is)
1)2~n jelentéktelen, kis dolog; csekély szám
I il!:l~n őrtorony
II n9~n
·:
. n.l. Micpe
i19~n n.l. Micpa
*D')!:l~n rejtekhelyek; elrejtett dolgok, kincsek
)'~n q szürcsöl, (lassan) hörpöl
,~n nyomorúság, válságos helyzet
:

:

T

-

T

:

'

T

•

•

;

T

•

•

...... !

-

i11~n
T.,, ;

~ i11~~n.

n. terr., :n.gent.Micraim, Egyiptom
. . n.gent. egyiptomi
~J~~ olvasztótégely
*n~n
... - civódás, háborgatás, harc
'ill? rothadás, korhadás, rothadás bűze

O!J~~
,,~n
:

ji~

I n~~~ kalapács

II n~~~ akna, üreg, nyilás
i17ii?~ n. l. Makkeda
W7i?~ sze nt hely, szentély;
Istennek szentelt tárgy, adomány
*?iJi?~ gyülekezet
ri?i]j?~ n. l. Makhelot

NJ j?~

~II il}~~·

I ilJ~~ remény, várakozás
II*n.)p~ összefolyás; medence, víztároló;
összetömörülés, karaván
il Ji?~ árok
oipnr hely, színhely; táj, szabadtér;
Préd 10,4 állás, (betöltött )hely, hivatal
forrás;átu. eredetforrása
elfogadás
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II N1r.l

árúcikkek
*1\fRl;l illatáldozat Celégetési helye)
l1i1\i)Rl? tömjénáldozat oltárai
l1inj?~

l11\2i?l;l
?j?.~

l1i?j?l;l
\)~~l;l
l1)2'?i?l;l
i1~j?l;l

i1~i?l;l
~i1!~i?l;l

*Dtfi?~
1'R~
)2~i?l;l , )2i~Rl;l

. *i1)?~~~

tömjénező, füstölő

galy, ág; bot, pálca
n.pr. Miklot
menedék(hely)
(fa)faragás
beszerzés, vásár lás,birtok; jószágállomány
beszerzés, vásárlás; vételár
n.pr. Miknejahu
jósolgatás, jövendölgetés
n. l. Makac
szöglet, sarok
gyalu

l1~i?l;l ~l1~Rj?j?r.l ni (el)rothad,

gennyesedik; elpusztul;

szétmállik
hi elrothaszt
~ 1ij?~.

i1)i?l;l
i1'JR'?
i1~i?.l?

i1WR~

I i1~Rl;l
II i1~i?~
l1Í\Vjl.b

összehívás; ünnepélyes kihirdetés;
ünnepnap; Iz -4,5 gyülekezeti hely;
N eh 8,8 felolvasás
véletlen eset; sors, hogy lét
gerendázat
hűsítés, hűsölő kamra, hűvös szoba
hajbodorítás, bodorított hajfürtök
kovácsol t fémdomborítás,
fémmegmunkálás
uborkaföld
~\Vj?.ir.l.

I in csepp
II 1n keserű, keserves, elkeserítő, elkeseredett
1r.l mirha
I N1r.l q lázad, dacol
ünnepnap; Iz 4, 5 gyülekezeti hely;
N eh 8,8 felolvasás
II N1r.l hi fölemelkedik, nekirugaszkodik
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.

N1n ~Nl in.
N1n
II 1~.
T

T"

T

f

látás; kinézés, látvány; (meg)jelenés,
látomás; külszín
i1N1n látomás, jelenés; Kiv 38,8 tükör
*i1Nin begy (madár része)
1iN1l;l text.corr.
i1~N1n n.l. Maresa
fej melletti hely; ahol a fej van
*n1\!iN1n
- : - ..
l 'J~ n.pr., f. Merab
takarók
i1l1n nagy befogadóképesség (edénnyel kapcs.)
i1~l~ szaporítás, bőség, tömérdek sok
n':;ll~ nagy mennyiség; töb hség;
Lev 25,37uzsora
*)>~ll;) fekvőhely (állatoké)
)>~~~ fekvőhely (állatoké)
P~-:t~ hizlalda, hizlalás, hizlalt
Y-üin nyugvóhely; megnyugvás
*ri?~l~ lábak vége (körüli hely)
T

• -

T

: '••

T

•• T

'T

:

•

i1 n ;t1 n kőhalmaz
i1)2;t1n nyugvóhely; nyugalom, megnyugvás
11n q fellázad; ellenszegül, szembehelyezT ••

:

-

T••

: -

kedik
I 11n lázadás, elpártolás
II 11n n.pr. Mered
on~~r1~ ellenszegülés, dac, makacsság
.·
111n n.pr. Merodak (Marduk gúnyneve J
17~'?~ 111'? n.pr. Merodak Baladan (Marduk Baladan
gúnyneve)
':J'11n n.pr. Mardekaj, Mardokaj
•t ·:

T

'

-

:

l

: r

':J11n
- T: : T

~7l~ üldözés?
i11n q makacskodik

hi makacskodik
keserűség, bánat, bosszúság

i110
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n.l. Mara
hontalanság; hontalanok, bújdosók
n.l. Meroz
szétroncsolás; megszakad(ás) heresérült,
heresérves embernél
oi1o magaslat; magasan fekvő (mint adv. is);
magasztos
o11o n.l. Merom
.)'i1~ futás
I *i1~~1o futás; út; életpálya
II i1~~1o nyomorgatás, zsarolás
*tJ'i7~1l;l szépségápolás, szépítőszerek
ni1n.,. n. l. Marat
,nr1n
- .. : - zajongó tobzódás, lármás (halotti)tor
i110
T T
*1~10
n1o
*ni1o
•

T

-

T

T

T

:

T

:

nr1n
- :.
n1o
:1n1o
~·

T

:

'.'

il~l~
rnvn1o
·.· ·: : \:>1r.l

'll?

N'10

?)2~ :l'!~

I i1:1'1n
II i1:1'1r.l
?v::l-'10
-- .:
T

•

:

T

•

:

i1'10
T T
!

il!J1b
T

'

ni'1r.l
T ;
tl'1r.l
T

:

•

n~1'10

..
,,,,n
. ....

110

:l::J1r.l
T

~

•:

q (borogatás ként) rátesz, ráken
tágas mező, szabad tér, távolság
messzeség, távolság; 2Sám 15, 17legutolsó
lábas, serpenyő
q tép, kopaszt; élesít, csiszol; sebesre feltör
ni megkopaszodik
pu csiszolt, fényesített; megélesített;
megtört
nyakasság, makacsság, ellenszegülés
hizlalt állat
n.pr. Meribbaal
civódás, perlekedés
n.l. Meriba
n.pr. Meribaal
n.pr. Meraja
n. l. Mori.ija
n.pr. Merajot
n. pr. , f (m? 1Krón 4, 17) Mirjam
keserűség, szomorúság, bánat
keserű, kesernyés, szomorú
csüggedés, félénkség
.
call. szekérfuvar; nyereg, ülés
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i1J::>1r.l
T

T

:

•:

n?~1n

I iín-ln
II i1r.l1r.l
,. : .
T

:

•

nin1n
Or.l1r.l
T

:

•

"l)J1~
01r.l
·.· ·:
N)01r.l
Y"] }d
T

!

: -

*lTJl;l
i1Y.1r.l
... ; .
n"Y1r.l
i1?y1n
T

-• • -

I N~:il~
II N!:l1r.l
••

l

-

i191r.l

*\!>9-ln
,. ..
:

)'1r.l
i1~1r.l
T '•• ;

kocsi; harci szekér; a N ap szekere
kereskedelem, vásár, piac
csalárdság,álnokság,becsapás,árulás
n.pr. Mirma
n.pr. Meremot
széttiport dolog, széttaposott (föld),
letiport ország
n.gent. meronotita
n.pr. Meresz
n.pr. Marszena
rossz dolog
barát, társ
legelő; takarmány
legelő; nyáj
n.l. Marala
gyógyítás; megszabadítás (bajból stb);
gyógyszer
megnyugvás, nyugodtság, higgadtság
~ I N!:l1r.l.
zavaros~ (lábbal felkavart) víz
ni fájdalmas, bántó, vészes volt
hi ingerel
~I i1~~1n.
T
:

ár (lyukasztáshoz való szerszám)
n!:l~1n burkolat, kövezet
·.· ·: q csiszol, simít
pu sikál va, súrolva lesz
hi tisztít, megtisztít
ji']~ lé, leves, hús leve
*nRll? illatos fű, fűszernövény
ll~l~
:

i10Rll? kenőcs; főzőfazék (kenőcsnek)
nDRlf:1 füszerezett (sűrű) olajkeverék, kenet
11r.l q keserű;

elkeseredik; belekeseredik;
lesújtott, szomorú, kétségbeesett volt
pi (életét) megkeseríti, bántja; c. ";>~
keservesen sír
·
hi szomorít, keserít; keservesen megsirat
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*11r.l

.

ii1'Vr.l

hitpalp keserűen nekitámad, nekivadul
keserű; pl.keserű füvek;
átv. keserűség, keserű sors
*i111r.l epe
*i11ir.l epe; mereg
n.pr. Merari; n.gent. merarita
i1'V1r.l n.pr., n. l. Maresa
n~\!i1n
- - . elvetemültség; átv. elvetemült, gonosz nő
'Ii\V1b
. - ~ 'J:l\!i1ir.l.
D'n1n Merataim ("Kettős lázadás"):Babilon
csúfneve
IN~r.l teher(hordás); adó;
Ez 24,25 (lelkében hordott) vágy
IIN~r.l (prófétai) kijelentés, ·kinyilatkoztatás
III NWn n.pr. Massza
N\?:>Y:l pártoskodás, személyválogatás
i1N'on emelkedés
niN\p~ arám. in{. (q) N'V)
nN\vn magasba emelés, felemelkedés
(füstgomolyag); magasba emelt (jel);
teher; beszolgáltatás, adó; adomány,
ajándék
J~~l;l magaslat, erőd, biztos vár; menedék(hely)
ni'\9n p t. hi l'V) elér, utolér
*;,~~0~ sövénykerítés
T •• :

~

,,,n
T
:

T

;

T

:

-

T

~

:

•

-

T

T

:

T

-

T

-

,T

-

T

-

11w~ fűrész

i11~\v~

\vi~n~,.

jl~~l;l
i1~\?~~
*i1:J\vn

J';wn

n'~\!>il
*n']b\b~
*;,i~~l;)

n~'Pl;l

i11\!)r.l
.. . .

(folyadék, gabona) ürmérték
orom
gúny, nevetség (tárgya)
gyűlölködés, ellenségeskedés, áskálódás
sövénykerítés
zsoltárfelirat, tanítóköltemény
szobor, kép; képzet; beképzelés:önhittség
bér
szög
gaztett, gazság, gonoszság, törvényszegés
uralom, uralkodás
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*l1i!l1\vn megégetés, elégetés (illatszereké
temetéskor)
tl'n n(i)!l1\vn n. l. Miszrefot Majim
. - ilR~.\b~ n. l. Maszreka
n1\Vn serpenyő
\Vn n.pr. Mas
N\!Jn tartozás, adósság, (uzsora)kölcsön
N\!in n.l. Mesa
*:tN\Vn itatóvályú
*i1N~n adósság (kölcsönből)
ilN'\Vn ~ ilNi\Vn.
.. .
*i1Nt!:>n romlás, 'romos állapot; pl. omladék, rom
liN~·~ ámító elkendőzés, csalóka rejtegetés,
elleplezés,csalás
?N\!in n. l. Misal
*il?N\Vn kérés
T :

•

T

-

T

••

T

:

-

T

T

-

T

• :

T

'••

-

T

:

•

T T

:

•

*l'll~~l;l sütőteknő

il :t\!in elfordulás, elpártolás, lázadás, hűtlenség
ni~!l\!in
. . (drágakövek) arany foglalatai; arannyal
átszőtt, brokát?;
Zsolt 45,14 bizonytalan,
1!1\!in (anyai) méhszáj
*,~~n vizek zuhogása; zúgó áradat
*n::nvn pusztulás, megsemmisülés
il~\!in tévedés
il \!Jn q kihúz
hi kihúz, megszabadít
il W
n n.pr. Mose, Mózes
*;,\!in kölcsön
i1Ni0n pusztítás, pusztulás; pusztaság
niN1\!J~ omladék, rom
:t:ti\Vn n.pr. Mesobab
il:t~\!in ~ n:t\Vn.
ill~wn tévedés
T '••

~

T

•

'

T

;

•

·:

:

It

T

•

T

:

1'

•

l

T

,Uit!iY;l
* uh!in.

T

'••

:

evező

ilt::n\!in l. Q (Iz 42,24)
T'

•

;

n\!io
n\!io
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q kenni, fölkenni, szentelni

ni fölkenve lesz, fölszentel t (pap, király,
oltár)

I i1n\!io
II *i1n\!io
I i1n\!io
II i1n\!io
n'n\!io
.: -

fölkenés, kenetelés
(papi) rész az áldozati adományokból
fölkenés, kenetelés
(papi) rész az áldozati adományokból
call. pusztító( csapat); pusztítás;
Jer 5, 26 csapda
1n\!io hajnal?, kora reggel?
*nn\!io pusztítás, romlás
*nnt!in eltorzítás, dicstelenség
*nn\Vo (áldozati állat) csonkasága,
fogyatékossága
,niuw~ (háló)szárító hely
*nu \!in
*1\J\!iO (elő)írás, szabály
'W~ finom anyag?, selyem?
T

T

l

'

T

:

•

T

~

T

T

:

T"

T

:

•

T

!

•

T

l

T

;

T

•

•

•

'WO

~ 'W~O.

'n~:tP~n n.pr. Mesezabel

.

r;,~n
-

•

T

1\!iO

IlW~

II ~W~
J ::J WO
T

!

•

felkent, a felkent (pap, király)
q kihúz; von( tat), magához von; meghúz;
odanyújt; elhúz, elnyújt (időben): türelmet
gyakorol, kitart; feszít (ijjat);
elnyújtottan megfúj (kürtöt)
ni elnyúlik (időben), késik, halasztást,
késedelmet szenved
pu pt. nyúlánk, szálas; hosszúra nyúlt,
sokáig halasztott
(bór)iszák, zacskó, zsák, erszény
n.gent. Mesek
fekvés, (ágyban) nyugvás; együtthálás;
fekvőhely,

(beteg)ágy

ni:J'PO bilincsek
1~\?l;l lakás, lakóhely, hajlék, szállás
I 70o q példabeszédet mond, hasonlatot
alkalmaz

II ?\!Jn
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ni hasonlóvá lesz

pi gyakran, folytonosan példálódzik
hi összehasonlít, egybevet
hitp hasonló lesz, hasonlít

II ?\!Jn
T

T

II?wn
I *?wn
II *?0n
T

T

,ni?~~

q uralkodik, hatalmat gyakorol,

rendelkezik,
hi úrrá, fölebbvalóvá tesz, fölébe rendel
(köz)mondás, magvas mondás; hasonlat,
példázat; gúnyvers,-dal
n. l. Masal
hasonlatosság, vmi hozzá hasonló, fogható
uralkodás, uralom
küldés, (ajándék) küldözgetés;
c. 1; kéz kinyújtása, (=hódítás), birtok

n?wn
*nS\!}n c. 1~ vállalkozás, kezeügyébe eső munka,
T

!

•

foglalkozás; Iz 7, 251egelőre hajtott
barmok helye
nD?'P~ (tömeges)ráküldés, rábocsátás; elbocsátás
(szabadságra)

o~\Vn
T •••

:

nin~wP
(~)il'n?wn
n'n~wn
T

l •: •:

;

nn~~n

nt1\Vn
T

-

;

il~nwn
D'~nwn
T

I

-

~

•

*vnwn
T

'

•

T

:

•

II vn'.!in
*nvn'.!in
-- .
1nwn
:

~

l

•

n.pr. Mesullam
n.pr. Mesillemot
n. pr Meselemja(hu)
n.pr. Mesillemit
n. pr. , f. Mesullemet

pusztítás; pl.elpusztított vidék; rettenet,
elrettentő példa
zsírosság, kövérség; pl. erőteljes emberek;
zsíros földek
n.pr. Mismanna
zsíros ételek
hallomás, híresztelés
n.pr. Misma
(királyi) testőrség; Iz 11,14 alattvalók
őrség, őrszem; őrszolgála ti szakasz;
szolgálat; felügyelet, őrizet, börtön;
pl. Péld 4,34 vigyázat, éberség
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szennnneltartás,őrség,őrszenn;őrszolgálati

il t;) \!it.)

?iv0n.
:

')'\!it.)
.: .
tl)2\Vt.)
ll?'-?~
T

~

•

lY.'{i~

i1)Y\!ir.l
n)y\!in
'1'

••

:

-

n~~i;n
T

T

t

•

\:)~\!it.)
T

;

•

tl?lJ~'P~

*ilil W~
.
W~

i1~'{i~

?ip\Vn
•

2 ••

~1i1W~

?j?~l;l

,n~I?'PY:l
n?.i?.WY:l

szakasz; pl. szolgálat; (nneg)figyelés;
tisztség, feladat, tennivaló
a Második; nnásodik (rész, rang, beosztás,teljesítmény szerint); kettős;
nnásodpéldány,
másolat; c.?~ kétszer
.
annyi
fosztogatás, zsákmány(olás), préda
hegyszoros
tisztítás?
n.pr. Misann
tánnasz; gyánnolító, védelnnező, segítő
tánnasz; gyánnolító, védelnnező, segítő
tánnasz; (biztonságot-adó)bot
tánnasz; (biztonságot adó) bot
család, törzs; kötelék; (állatoknál)faj
bíráskodás, bírói tevékenység, itélkezés;
büntető eljárás; peres ügy; bíróság; itélet;
törvény, jogszabály, jogi végzés vagy
döntés; jogszolgáltatás; igazság, jog,
joghatóság;> méltányosság; jogszerűség,
feladat, kötelesség; mód, illenn, rend;
szokás, erkölcs, életvitel, nnagatartás;
2Kir 1, 7 kinézés, külső megjelenés
(kétszeresen kerített) akol, karám
birtok?
nnegrohanás, ostrom
(fő)pohárnoki tisztség; ital; vízben
bővelkedő, jól öntözött vidék
súlynnérték (=20 sékel)
szemöldökfa
(súly) mérlegelés
vízszintez ő na ér ce

*YRWl;l

tiszta víz
*n,0n
,. . folyadék, ital, leve vminek
~

tl',\!Jr.l
•

T

••

~

tl',\!i'r.l.
• "r

••
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il:r-1\Vr.l
·.• .
:n n
*:n n
~

l~l;l~

)Tir.l
·: ·:
j?iTilt
?N\V~:nn

n~w~:n~

n:n n
•

'Tir.l
-

T

:n~:::>~~

i1NJr.lr.l
:niy~Jjp
T

T'

•

-

nn~

IrQ~
II 1~~

I

II

i1Jnn
i1Jr-1r.l
T

T

-

,. 'T

-

~T:l~'
( ~) i1')T.lr.l
T: - D')Tir.l
j?Tir.l
•-

:

T

*p :o b
*il Dl?
i1j?:J;l~

TI11Tir.l
:n:r.1n
i1T-ll1r.l
T - T

•

•

•

n :n :n n

n.gent. misraita
q megtapoga t, ú.ijal tapint
pi végigtapogat, átvizsgál, motoz
hi körül tapogatódzik, megtapintat;
tapintva észlel
ivás; ital; dáridó; vendégség
halott, hulla
pl. férfiak, emberek
szalmakazal
fék, kantár, zabla
édes, kellemes
n.pr. Metusael, Matuzsálem
n.pr. Metuselah , Matuzsálem
q (sátorként) kifeszít
mikor?, meddig?, mennyi idő múlva?
meghatározott mennyiség, szám, mérték,
arány

<

i1N?n-iln.
T T

:

-

fogazat, örlő(záp) fogak
sértetlen, ép hely ( testen)
ajándék, adomány
n. l. Mattan
ajándék, adomány
n. l. Mattana
n.gent. mitnita
n.pr. Mattenaj
n.pr. Mattanja(hu)
csipő, derék, keresztcsont
q édessé válik, kellemes lesz;
Jób 24,20 (fel)üdül; kellemesnek talál
hi édesít; édes ízt ad; kellemessé tesz
(gyümölcsfa) édessége
édes
n. l. Mitka
n.pr. Mitredat, Mitridatesz
ajándék, adomány
n.pr. Mattatta
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(Üil~~B~ n.pr.

Mattitja(hu)
)

I N~ mégis!, bárcsak!, ugyan ne!, hátha mégis
II N) nyers" sületlen
N) n.l. No, Theba
1~ü tömlő
ilN) q kellemes,

szép volt

(1N))
il1~:~
il~.N~
tl'!;l~N~
niN~

kiv;ánatos, tetszetős,_illendő dolog
szép, csinos, kedves, hozzá illő
házasságtörés; elpártolás (Istentől)
pl. I iln
ON) q beszél, szól, hirdet
o~~ (isteni) megnyilatkozás;
·· (prófétai) kijelentés;
~N) q házasságot tör; elpártol (Istentől)
pi házasságtörést követ el; bálványimádóvá lesz
*D'~~ !J~~ házasságtörés, (hűtlen) elpártolás jelei
tl'!JN)

~ tl'!J~Nl

)>N) q megvet, elvet
pi semmibe vesz
hitpo pt. megvetett, lenézett, ócsárolt
i1~N)
(Jsten)gyalázás, káromlás
*i1~N) ócsárlás, gúnyolás
j? N) q nyög
*i1j?t;t~ nyögés
1N) elvet, félredob, megszentségtelenít
T

r

:

T

T'."

J.)
NJ.)

n.l.Nob
ni prófétaként lép fel, prófétaimódon

beszél; elragadtatásban van;
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lKró n 25,1-3 ihletetten zenél
hitp prófétaként viselkedik, prófétál;
elragadtatott állapotba jut; megszállja a
(gonosz )lélek
:t:].) q pt.pass. üreges, üres; átv. üres fejű,
ostoba
1:t~ n.pr. Nebo (babiloni isten); n. l. Nebo
i1~~:t~ jövendölés; prófétai írás, százat
17~,,t~:t~ n. pr. Nebuzaradan
)1~N~l~~:t~ n.pr. Nebukadneccar, Nebukadnezár,
Jer 49,28 Ezd 2, l l. Q.
'1~)1:>~:J.)
- ,. :- :

1~N11~~:t~
..

..

1~-rw~::t?

ni :t)
T"

n:t)
n :t)

tn- :t).
:

\:):J.)
T ;
ilN':J.)
T

•

•

,ni'~~
. .

n.pr. Nebusazban
n.pr. Nabot
q ugat
n.pr.n .l. Nobah
n.pr. Nibhaz
pi megpillant, rátekint
hi tekintetét ráirányozza, megnézi;
figyel rá, figyelembe veszi; néz, odanéz,
odatekint
n.pr. Nebat
próféta
prófétaasszony
n. pr., n. gent. N ebaj ot

n':t)
T~

1~N)1:J:J.)
'

-

'l : - .•• :

1?:l)1:J:J.)

.

~ 1~N~1~~:t~.
..

-·.·\-···~

*1~.~ (tenger mélye) forrás?; fenéktalaj?,

padozat?
q elhervad; átv. elpusztul, szétesik
q esztelenkedik, balgán cselekszik
pi gyalázatossá tesz, gyalázatosan bánik
vele, gyalázatrajuttatja

II ?:l)
I
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balga; meghasonlott gondolkodású,
életmódú; istentelen
II ?:l) n.pr. Nabal
I?~~ tömlő; korsó
, II?~~ hárfa, lant
?:l)
j

T

TT

?~j
i1~J) bűntett,

hitvány cselekedet; balgaság,
értelmetlenség
i1?:l) holttest, tetem, (kimúZt állat) hullája
*rn?:;q szégyen, (csupasz) szeméremtest
u?:l) n. l. N eballat
T 'T ;

T' ...

~

T- ;

q(bőuen)árad,buzog,patakzik

hi kiáraszt, szétönt; továbbad, hirdet
1W:;t~ n. l. Nibsan
:1~~ sivatagi táj; délvidék; Dél; n. terr. N ege b
1))
hi előhoz, elmond, elbeszél, közöl, tudósít;
megfejt (talányt); megmagyaráz (álmot)
ho elmondva, hirdetve, értesítve, hírül
hozva lesz
1~~ vminek láttára, vmivel szemben; előtt
átellenében, elébe; annak megfelelően; c.?
elébe; szembe, iránt felé, jelenleg, elé, ezt ·
tekintve; c. 1~ el tőle, távol tőle, átellenben
tőle; adv. szemben, odaát, félre
i:l)) q fény lik, tündöklik
hi (fel)ragyogtat, fel villant, felderít
ragyogás, fényesség, világosság, lobogó
tűz

II j:U) n.pr. Noga
*i1i1))
. fényesség, napfény
.,.. :
n)) q öklel, döf
pi döf, felöklel; földreterít
hitp összecsap egymással, hadba száll
n~~ öklelős, döfős, hamis
1'1~ elöljáró, vezető; parancsnok; felügyelő
*i1~.,~~ húros zenével kisért ének, gúnydal;
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húros hangszer?
l)) q (húros hangszeren) játszik
pi (húros hangszeren J játszik; kíséri az
éneket
)'l) q (meg)érint, hozzányúl, megtapint;
bántalmaz, ütlegel; meghat, megindít;
elér, eljut odáig
nivereségetszenved
pi csapással sújt, eltalál, ver
pu bajok sújtják
hi érint, elér, eltalál; érinteni hagy,
odatart; eljut, elnyúlik vmeddig; célba
talál, elérkezik hozzá; Lev 5, 7 viseli a
kiadást, állja a terhet
Y~~ baj, csapás; büntetés; kiütés, lepra
~lJ q odaüt (megbotolva); megüt, ver; agyonüt
ni vereséget szenved, harcban alul marad
hitp odaütődik, megüti magát, (meg) botlik
~~~ botlás, botránkozás; csapás, vész
il) ni kiömlik, (ki)folyik, szétfolyik;
Zsolt 77,3 kinyújtva van
hi kiönt, (pohárba)tölt:
Mik 1, 6 lezúdít, ledob
ho kiöntve lezúdul (víz)
'\VlJ q szorongat, kerget, (be)hajt; p t. adószedő
ni tolong, szorong; elnyomatást, kínzást
sze n ved
'\VlJ odalép, közeledik; előlép; jelentkezik;
Ter 19,9 c. i1tt?n odébbáll, elhordja magát;
Jób 41,8 közeljut, csatJakazik hozzá
ni közeledik, odalép; Am 9,14 egymást éri
hi odavisz, odavezet; (áldozatul) hoz;
felajánl; előhoz, felhoz (okot)
ho odahozva, felajánlva lesz
hitp előlép, közelebb jön, közeledik
1J fal, töltés, gát
*1:) Zsolt 56,9 nincs magyarázata

N1J
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II *11)

q vagy hi eltérít, elvisz
q indít, ösztönöz
hitp nagy lelkűen viselkedik, készségesnek
mutatkozik, önkéntes felajánlást tesz,
önként ajánlkozik
::11~ n.pr. N a dab
i1~7~ önkéntes ajánlkozás, szíves készség;
önkéntes adomány; Zsolt 68,1 O
c. DW~ bőséges, kiadós eső
il':J.1J n. pr. ·N edabja
11J q (el)menekül, elfut; szerte bolyong
Iz 10,14 ide-oda röpdös, szárnycsapásokat
tesz
poel odébbáll, eltűnik
hi elűz, elkerget
ho elhesegetve, elriogatva lesz, szétfoszlik,
elfú.ija a szél
D'11J
.... nyugtalanság, (álmatlan) hánykolódás
i11) pi kitaszít; kizártnak tart, távolinak
képzel
ill~ ajándék, (kacér)bér, fizetség
il ':T) szertartási, erkölcsi tisztátalanság;
menstruáció
q (fejszét) lóbál, meglendít
ni szétugrasztva, szétriasztva, el taszí tv a
lesz; eltévelyedik, hagyja félrevezetni
magát; MTörv 19,5ütésre lendül
p u pt. ki taszítva
hi szétugraszt, szétzavar; el té rí t;
félrevezet, elcsábít; eltaszít;
2Sám 15,14 rához, rázúdít
ho pt. elriasztott, elijesztett
készséges, jóindulatú; nagy lelkű, kiváló;
nemes gondolkodású ember
*i1:J.'1)
..... méltóság; pl. nemes vmi; nemes lelkület
I *11) hüvely, tok
II *11) ajándék, (kacér)bér
N1)

T: - :

~

T •

TT

TT
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11)

elfúj, szétszór; visszavet, megcáfol
ni (széltől)űzve szétoszlik
11) q fogadalmat tesz, megfogad
fogadalom; fogadalmi adomány
'11)
·: ..
<'11J q

11)

·.· ·:.

dicsőség?

q vezet, hajt, terel; vezérel; kormányoz,

II )ilJ
il il)

Oil)
O il)
*ilr.lil)
j? il)
I 1ilJ
II 0 1ilJ
1il)
T

T

~

rT

o

il1il)
T

T :

n:"JtH

igazgat
pi elvisz magával; irányít, gondosan vezet
pi nyög
q siránkozik, megsirat, siratáéneket mond
ni siránkozik, megsirat
siralom, siratóének, elsiratás
pi terel, gondoz; ellát
hitp tovább vonul, ballag
n. l. N ahalal
itatóhely
n. l. N ahalol
q ordít, bömböl, morog; sóhajtozik
morgás
morajlás; sóhajtozás
q ordít; nagy hangon felkiált
q folyik, árad
q ragyog, sugárzik
folyam, folyó; a Folyó; gyakran Eufrátesz;
Dán 1 O, 4 Tigris
napfény
~

N1J q

0'1il) 01N.

l. Q-(Slzá-;,_ 32, 7)

hi megtil t, megakadályoz, meghiúsít
:nJ q fejlődik, tenyészik, sarjat hajt
pol növeszt, sarjaszt, tenyészni hagy
:11) Z. Q. (lz 57, 19)
n.pr. l. Q Neh 10,20 Nebaj
szomorú, bánatos
q inog, ingadozik; hontalanul bolyong,
bujdosik; részvétet, együttérzéstmutat

11)

1iJ

l1iJ
I il1)
II il1)
il~~
*ill~

I

II

*ill~
ni1~

n1J

DÜ

il nb
T

U1)

iln~J
T

,lU
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hi csóvál, ráz, megingat; hazátlanná tesz,
továbbvándorlásra késztet
hitpol tántorog, ide-oda inog; (gúnyosan)
csóválja a fejét; kesereg, panaszkodik
n. terr. N od
n. pr. vagy n. gent. N odab
q célhoz ér?, megnyugszik?
hi dicsőít
legelő; lakóhely, tanya
szép, kedves
lakóhely
nincs magyarázata
q letelepszik, leül, megállapodik,
megnyugszik, pihen; békességben van,
várakozik; Iz 7,2 Zsolt 125,3 összefér,
összefog, megegyezésre jut egymással
hi letelepedni hagy; pihenésre,
megnyugvásra segít; lecsendesít,
megbékéltet; arám alakok: állít, helyez,
lerak; félretesz, letétbe helyez; otthagy;
hátrahagy; megenged; (továbbra) fenntart
csináltat; intéztet
ho nyugalma van, békében maradhat;
arám alakok: pt.szabad, üresen álló
marad; Zak 5,11 text. corr.;
nyugalom
n.pr. Noha
q megriad?, meginog?
nincs magyarázata
q alszik, szunnyad
aluszékony lény; aluszékonyság
n.pr. Nun

li)

ou

q menekül; elfut

pol hajt, kerget
hi megfutamít, menekülésre kényszerít
yu q tántorog, leng, lebeg; remeg;
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hontalanul tévelyeg
ni rostál va, rázva lesz
hi megtántorít, felráz; bújdosóvá tesz,
bolyongani késztet; 2Kir 23,18 háborgat
n. pr., m. és f N oadja
hi ide-oda mozgat, húz, lóbál; ide-oda
lengetve felajánl (liturgikus mozdulat)
ho meglengetéssei felajánlva lesz
pollenget
II~1J q meghint
hi szór, hint (esőt) hullat
~b magaslat?, hegycsúcs?
i1~1) szárnytollak, tollazat
j?1) hi l. ~i1i?.~'l31 (Kiv 2, 9)
\!51) q Zsolt 69,21 text.corr.
nn q csepeg, freccsen
hi hint, meghint
,,n főtt étel, eledel
fejedelem; nazir, Istennek szentelt férfiú;
Lev 25,5.11 nem megmetszett szőlőtő
?n q csepeg, folyik, kiömlik, túlcsordul;
pt.pl. áradat (is)
hi vizet fakaszt,folyat
T

• T

on gyűrű,orrgyűrű,függő
o i?b kár, kellemetlenség, zaklatás
l .....
1n ni vmire szenteli, átadja magát; megtar-

11~
n)

tóztatja magát, böjtöl; tartózkodónak
mutatkozik
hi önátadásra, megtartóztatásra indít;
Lev 15,31 visszatart, tartózkodik
fölavatás, szentelés (főpap, nazir);
homlokdísz, korona
n. pr. N oah ,Noé
n.pr. Nahbi
q irányít, vezet
hi útján (jól) vezet; (jó) útra igazít
n.pr. Nehum
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o~n)

O'n~n)

11n)
T

\!5~n)T
i1\!J~n)
T
•

n.pr. Nahum, Náhum

O'nn).
n. pr. ·Nahor
ércből való
,
,
erc,rez

~

*;,?.,n) zenei jelzés: "fuvolára"?
*0~1'D~ orrlyukak
?nS q birtokként kap; birtokba vesz; mint
birtokot eloszt; birtokként örököl;
tulajdona lesz
pi mint birtokot eloszt, kioszt; birtokhoz
juttat
hitp birtokként megkap; birtokot szerez ;
juttatott birtokul kap; örököl
hi birtokul ad; belehelyez az örökségbe;
mint örököséget á tad
ho tulajdonos, örökös lesz
patak, vízér, patakmeder;
Jób 28,4 akna (bányához)
i1Jn) birtoklás, birtok(rész), tulajdon, örökség
'~'7D~ n. l. N ahaliel
'n?riJ n.gent. nehelamita
on) ni megszán; sajnálkozik; megbán(ja tettét);
megvigasztalódik, fellélegzik; gyászidőt
tart; Iz 1,24 bosszút áll
pi vigasztal, felemel
p u vigaszt talál
hitp sajnálatot, szánalmat érez;
megvigasztalódik; elégtételt szerez
magának
on) n.pr. Naham
Ol] j részvét, szánalom
*;,nn) vigasztalás
i1'nn) n.pr. Nehemja, Nehemiás
O'nn)
. .... vigasz( tal ás)
')n n) n.pr. N ahamani
T

• ;

T

•

T

•

-:-

T "':: •:

T

T ":

;

·:

:

T - ;-

UT;l~

fil
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il\:>)

T;l~DJ pf ni n)N.
)'n) q p t. pass. sürgős

1n) q fújtat, zihál, liheg
pi liheg, fúj (nehezteléssel, haragjában)
*11]~ (ló)prüszkölés(e), horkantás(a)
*illD.~ (ló)prüszkölés(e), horkantás(a)
"1D~ n. pr. N ahraj
\Vn) pi előjeleket keres,jósolgat,
jövendőmondást űz; Ter 30,27 jelekből
megtud; l Kir 20,33 jó jelnek vesz
'V lJ~ varázslás, igéző jósjel
I \Vn) kígyó
II \!in) n.pr. Nahas
TT

TT

il \!Jn)
~ il \V~ n).
"••!
T

11\VD~

I n\!in)

II *n~n)
... :
N~'PD~

ll)'PD.1
on n)

lonD~

II nD~
III nttJ
*n n)
.. ,.
il t))

T

:

n. pr. N ahson
érc, bronz; bronzbilincs
menstruáció
n. pr., f. N eh us ta
Nehustan (bálványkígyó, Mózes egykori
réz kígyója)
q alászáll, rászáll; Péld 17, l Omélyre hat,
megrendít
ni beléhatol
pi leszorít, rányom; feszít (ijjat);
hi levesz, levezet
alászállás; (Istentől jövő büntetés és
jótétemény)
nyugalom, higgadtság; Iz 30,15 nyugodt
kitartás aszövetség mellett (törvényhű
ség); Péld 29,9 nyugodtság
n.pr. Nahat
lefelé jövő, aláereszkedő
q kinyújt; felüt (sátrat), kifeszít, lehajlít,
kiterjeszt, >megnyúlik; hajlik,
odahajlik hozzá (==jóindulatot mutat),
rátámaszkodik, nekitámaszkodik;
(el)fordul, letér, betér, csatlakozik
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ni hosszában elnyúlik, hosszant fekszik,
kifeszül
hi kinyújt; kiterjeszt; kifeszít, felüt
(sátrat); odanyújt; odafordít; lehajlít;
meghajlít; elfordít, tévútra visz, elcsábít;
odavisz, odahord; elhárít, félrenyom,
kiszorít, elutasít; eltér, elhajlik
ho pt. kikapcsolva, kifogva, elutasítva
'D~iu~ n.gent netofatita
*?''?~ megrakodva?, méricskélve
il!J'Ul
T
• l
ni'.!i'\;>~

~

ilDUl.

vessTzŐk, hajtások, ágak

?u) q rátesz, rárak, ráhelyez;
Iz 40,15 nyom (a latban)
pi felkarol, hordoz
súly, nehéz teher
q (be)ültet; beüt(szöget). felüt (sátrat);
kifeszít (eget)
elegyenget
ni elültetésre kerül, el ültetve lesz
Y'Q~ ültetés; ültetvény, növény
D'YU)
. . fiatal ültetvények, palánták
D'VU) n.l. Netaim
~Ul q csepeg, csurog
hi csurgat, csepegtet; szabad folyást enged
(a szónak)
~\n vizcse pp; gyantacsepp, balzsamcsepp
il DUl n. l. Netofa
*il DUl
., .. : fülbevaló, fülönfüggő (gyöngy)
'D~U~ ~ 'nDiUl.
I 0 1UJ q őriz, őrködik
II 1Ul q haragszik, bosszankodik
'.VU) q elhagy, cserbenhagy; ráhagy, lemond;
Ter 31,28 alkalmat ad rá,megenged;
1Sám 30,16 pt.pass. elszéledve,
szétszéledve; Iz 21,15 kivon (éles kardot);
Ez 29,5 sorsára bíz, el vet;
~

•

T

T

:

:

•

t"

:
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*"1
:P)

1")
i11")
T

•

,ni
-. n"),

i1J)

Oz 12,15 teherként rajta hagy;
1Sám 4,2 nincs magyarázata
ni szabadjára engedve szétágazik;
burjánzik; petyhüdten lóg; elterülten
hever
pu elhanyagolt,elhagyatott
siratá ének, gyászdal
gyümölcs, termés, (ajkak termése==
beszé á)
(ajkak fájdalmas) remegése, részvét
utálat, undor
(áldozatnál) szives elfogadás, tetszés

l] n"~

r)

ni sarjad(ozik)?, terjed, fennmarad
p~ sarj; utód, ivadék
i11)")
.. : . n. l. Ninive
19"~ Niszan (hónap neve: márc. l ápr.)
)'i~.,~ sz ikra
1") q művelni kezdi, feltöri,megszántja
(a földet)
szikra, világosság, aprócska fény, mécses;
állandó megmaradás (jelkép: "nincs
kioltva'')
II 1"~ feltört ugar, új szántóföld
1") ~I 1l
NJ)
*N~~
N~~

i1J)

ni korbáccsal kivert, elűzött
összetört,megtört
bánatos levert, nyomott kedélyű
ladanum gyanta, tragakant gumi?
leszármazott, utód (unoka, dédunoka stb,)
ni (harcban) leverve (elesik)
pu (jégesőtől) elvert lesz
hi ver, megüt, szétver; leüt, agyonüt;
eltalál, megsebesít, beleszúr, ledöf;
csapással sújt; pusztít, károsít
ho vereséget, csapást szenved el;
megsebesül, halálos ütést kap,
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meghódítva lesz, hódoltságra jut
*il J) bénult, sánta; megtört, levert
*il J).. ostorozó?, marcangoló?, megvert?
,ilJ~ n.pr. Neko
•: T

·:

1::>~

I liJ) taszítás, fellökés
II 11::>~ n. pr., n. l.? N akon
n:>) szemben, átellenben; egyenesen; vminek
'

T

*tó~

*JJ)..
"':

II 1::>)

' *1::>)
·:

1J)
1J)
T"
'1J)
• : T

láttára, vmit tekintve, jelenlétében;
c. ?~egyenesen feléje; c. '=egyenesen elébe,
érte; c. 1~ egészen szembe vele
igaz, helyes; világos, érthető dolog;
egyenes út
q csalárduljár el
pi csalárdul jár el
hitp álnokul viselkedik
álnokság, ra vas z cselszövés
kincsek, gazdagság; vagyon
ni álcázza magát
pi félreért; félreismer; idegenné,
felismerhetetlenné tesz
hitp álcázza, másnak mondja magát
ni felismerhető, ráismerni lehet
pi alaposan megnéz, szemügyre vesz
hi jól megnéz, megvizsgál; felismer,
elismer; ismer, tud, érdeklődik utána;
c. 0'~~ előnyben részesít,
személyválogató
hitp bemutatkozik, fölfedi magát
balsors, szerencsétlenség

'l"

idegen föld, külföld
idegen, külföldi; kívülálló;
Iz 28,21 szokatlan, különös, meglepő;
megütközést keltő
*ri:>~ c. n!~ kincstár
il Jl l. ~f.~;>:;>
. . (lz 33,1)
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il t lY.:))

l. il!:p (lSám 15,9)
,N~ n) n. pr. N emu el
''N~ n) n.gent. nemuelita
·n?n) hangya
1n) párduc
11'?~ n.pr. Nimrod
n.l. Nimra
il1n~
iltln~

"T' T

•

:

•• T

• T

;

•

111'?~

~11nl

0'1~~
'\V. n~
: .

n. l. Nimrim
n.pr. Nimsi
jelző, pózna, rúd, jel, lobogó; vitorla
(isteni) rendelés, fordulat

o~

il ::J.O)
T

•

:

imp. q Ntvl
ilO) pi megpróbál, megkisérel; próbára tesz,
ilO~
T

~

próbát tesz vele; megvizsgál; (meg) kísérti
(Istent)
q kitép, kigyomlál; beszakít, kiszakít

ni ki űzve, kigyomlálva lesz
italáldozat; öntött (bálvány) szobor;

fölkent fejedelem, vezér
q (ki)önt (italáldozatot); áraszt;
(szobrot) önt, öntvényt formál
ni felkenetve lesz, uralomra jut
pi kiöntéssei italáldozatot mutat be
hi kiönt, italáldozatot mutat be, áldozatul
kiönt
ho italáldozatullesz kiöntve

II 10~ q sző (takarót, tervet)
'~Q.~
. . italáldozat; öntött (bálvány) szabor
~9 J
00~ q ingadozik (gyöngeségből)
hitpo ragyog, csillog;
Zsolt 60,6 bizonytalan

kitép, kiszakít; útra kel, tovább vonul
Szám 11,31 (szél)támad, kerekedik
ni (sátorcövek) kitépve,(sátor)lebontva lesz
hi kitép (reménységet), kifejt (követ),
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átültet; kivezet, útnak indít;
2Kir 4,4 félreállí t, félretesz
?J1t(J n.pr. Niszrok (asszir istenség neve)
il)?) n.l. Nea
il )2) n.pr., f N oa
0'1~)') ifjúkor, ifjúság
,~,Y.~ n.l. Neiel
0')') kellemes; kedves, nyájas, bájos;
Jób 36,11 gyönyörűség
')y) q bezár,bereteszel; (sarut) húz, köt
hi felsaruz, sarut ad rá
7)?~ f. saru
0)') q kedves, kellemes
o~~. n.pr. Naam
0~) kedvesség, nyájasság, kellem, jóság,
jóakarat
il~~~ n.pr.,f, n.l. Naama
'r.ll') n.pr.,f. N aomi , Noémi,
'l;)~~ n.gent. naamita
ll? l':~ n.pr. Naaman
0')r.l)') gyönyörűséges ültetvény;
c. 'l'U) Adonisz ligetek
'D~)t,~ n.gent naamatita
l'~~l.?1 tövisbokor, bozót
I ,y·) qmorog
II 1Y) q ráz, leráz, kiráz
ni lerázva, elkergetve lesz;
megrázva magát kiszabadul
pi kiráz, kiforgat (vagyonából); leráz
hitp leráz magáról, megrázza magát
fiú; serdülő; ifjú, fiatal ember; szolga,
fegyverhordozó; pl. fiatalok;
T••

T

•T

• T;T

•

T

-:.-

Ter 24,34; MTörv 22, lSZ. Q;
Zak 11,16 bizonytalan

ifjúság; ifjúkor
fiatal leány; szolgáló; hajadon; lány;
fiatal asszony; ágyas?
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n. pr., f, n. l. N aara
i1'1Yl
0'1Yl
....
'T"

• -.

~

ifjúság; ifjúkor
n. pr. N aaraj
n.pr. Nearja
~ 0'1~Y~.

n. l. Naaran
csepű, kóc, kócfonál
n1Yl
·: .:
!ll n. l. N of, Memfisz
l !ll n.pr. Nefeg
*i16) szita, rosta; magaslat, hegygerinc; iga
0'0\!.h!ll
. . : n.pr. l. Q (Neh 7,52),ejtsd: Nefis-szim
n!ll q fúj; lehel; fujtat, szít; liheg
pu felszítva, élesztve lesz
hi lihegtet, sóhajra fakaszt
n.l. Nofah
óriások
n.pr., l. Q (Ezd 2,50) Nefuszim
n.pr. Nafis
~'!ll
. r
,~·l féldrágakő: türkisz?, malahi t?
?6 l q esik, leesik, beesik; összeesik,
összezsugorodik; romba dől; ráesik,
rá vetődik; leszáll, alászáll; elpártol,
átáll az ellenséghez; Iz 26,18 születik
hi ledönt, rádönt, (el) buktat; dob; kiüt;
(le)ejt; elhagy, kihagy; szül
hitp leborul; ráesik, rátámad
pill.?~~ (Ez 28,23)
?!ll idétlen szülés, vetélés
11)!:~

r-r

:

0'?~~

~ O'?'!ll.

szétüt>ver; szétverődik,-szóródik, -oszlik
pi szétver, szétzúz
p u pt. összetört, porrá zúzott
)'Q~ zápor
\!56) ni lélegzethez jut, fellélegzik, felüdül
W!ll
..... torok, nyak; lélegzet, lehelet; élőlény; élet;
lélek (nem a görög értelemben), személy,
valaki; sajátmaga; emberek; törekvés,
)'!ll q
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l1~~

l1g·j
nir-1~~

*tPS~n6)

*o'nr-16)
'Sii6)

'f v.~

II *v.~

N~l
J~l

J~~

I il~l
II il~l
III il~l
il~~
I*;,~)
1'

II il~)
1'

D'l~~t

érzékelés, hangulat, kedély, akarat;
halott ember
magaslat?, dombvonulat?
lépesméz, csurgatott méz, színméz
n.l. Neftoah
küzdelmek, harcok
n.gent. naftuhiták
n. pr., n. gent. Naftali
karvalyféle, sólyom, ölyv, héja
virágzás
q repül?
ni (oda)áll; odaállítva, odahelyezve áll;
pt. elöljáró, helytartó (is)
hi (meg)állít, odaállít, felállít; behelyez,
megtesz;megszab,meghatároz
ho felállítva lesz, áll
markolat, nyél
q Si ral 4,15 felkerekedik?
ni civakodik, viszálykodik
hi harcol, lázadást szít
q romba dől, romhalmazzá válik
ni romba döntve lesz, pusztasággá válik
virágzás
(madárbegyből kihányt) zúzalék
~ il~1l
T

l. D'l~~ l'f.l (lz 6, 54)
n~l ni p t. tartós, ki tartó, ragaszkodó
pi felügyel, vezet, kezel; 1Krón 15,21
(hangsze ren) kísér, pt. mint liturgikus
jelzés: karvezető?, karmester?
I n~p ,n~~. ragyogás, dicsőség; tartósság, tartam;
· adv. tartósan, mindig; c.? mindenkor,
örökösen, örökké; végleg
II *n~l kifröccsenő, kiömlő lé, kiömlő vérpatak
I J'~~ oszlop; katonai állomás, őrség; helytartó
II J'~) n. l. N ecib
D'~~ n.pr. Neciah
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l. Q (lz 49, 6)

ni megmenekül, menekvést talál,
megszabadul
pi zsákmányol, szerez; kiragad, kiment
hi kiszakít, kivon; elvon, elvesz; kiment
ho kiragadva, megmentve lesz
hitp megszabadítja magát vmitől
tl')~) virágok
)'~) q fénylik, csillog, ragyog
hi virágba borul, (ki)virágzik
q figyelmesen néz, szemmel tart;
(meg)őríz, (meg) óv; betart, megtart; p t. őr;
pt.pass. megőrzött, megtakarított vmi
1~) sarjadék, ág, magzat
·: ..
q fúr, átfúr; ki pontoz > kijelöl,
meghatároz; kiemel; Lev 24,11.16 káromol
ni kijelölve, megjelölve lesz
I :ti2~ áttört művű ékszerdarab ?, foglalat?
II :t~~ ~ J~~iJ 'l;) 7~.
• T •

il~i21 nő, nőnemű
i j?),T pettyes, tarka
1j?.) juhtenyésztő, pásztor
*i11ji)
(ezüst)golyócska, (üveg)gyöngy
T •••:

(kenyér)morzsa; kalács, sütemény
q Jer 49,12 inf.abs. +ni büntetlenül marad
ni szabad, mentes marad; ártatlan,
vétetlen volt; büntetlen marad;
Iz 3, 26 kifosztva, kirabolva lesz
pi ártatlannak nyilvánít, feloldoz,
felment; büntetlenül hagy
NJi i't n. pr. N ek oda
;i?1 mentes, szabad; nem hibás,ártatlan
0'1ir..~
i1j?)

N'i?~

li'ji') üresség; csupaszság;
T •

*v'i?~

mentesség (vétkességtől), ártatlanság
sziklahasadék, sziklaüreg

Djll
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bosszút áll, megbosszul; megbüntet
ni megbosszul va, büntetve lesz;
bosszú végrehajtva lesz
pi bosszút áll, megbosszul
ho megbosszul va lesz, bosszú
áldozatául esik
hitp megbosszulja magát, elégtételt
sze re z
o~~ bosszú, bosszúállás
ill?R~ bosszú, bosszúállás, bosszúvágy
Yj/1 q elfordul (undorral) vkitől,
megundorodik
I ~jll pi levág; szétszaggat, elpusztít
II ~jll q körben mozog, kering, körforgásban
váltakozik
hi körbejár( at); bekerít, körülvesz,
körülfog;
Lev 19,27 haját kerekre nyíratja;
Iz 15,8 mindenüvé elhat;
Jób 1,5 sorjában jön, sorra kerül
~~l (termés) leverés, lerázás
il~P~ kötél
1jll q kiszúr, kiváj (szemet)
pi kiszúr (szemet); átv. látszat
megoldást keres
pu (sziklaként) kifejtve, kivágva van
*ill R~ (sziklás) hasadék
\!ijll q megkötöz(i), csapdába ejt(i)
önmagát?
ni tőrbe esik, csapdába kerül
pi tőrt vet, csapdát állít; eloroz
hitp csapdába ejtet, juttat
I 1l lám pa, mécses; á tv. (lelki)világosság,
öröm forrása
II 1l n. pr. N er
Djll q

1l ~I 1'l
?l1l n.pr. Nergal

(városistenség neue)
,~~-,W ?~l~ n'.pr. N er gal Szarece r
'll~. nárdusz (növény és olaja)
(~)il~l~. n. pr. N erija(hu)
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emel, felemel, magasba emel;
megkezd, rákezd; hordoz, visz, elvisz;
vesz , el vesz;
elenged, megbocsát, hoz; elfogad,
hozzávesz, megszámlál; c. D"~@ barátsággal
fogad, tekintettel van rá, részvétet mutat,
pártoskodik, kedvezőtlenül bánik
vkivel;pt. pass. tekintélyes, megbecsült;
c. ~g.~ óhajtozik, kivánkozik;
c. :J.'i ·elbizakodik
ni felemelkedik; fennkölt, magasztos,
emelkedett volt; hordozva, elhozva, elvíve
lesz
pi felemel, magasba emel; hordoz,
támogat; c. WP,~ kívánkozik
hi odahozat ·
hitp felemelkedik, tekintélyre jut
hi utolér, behoz; megszerez, előteremt; jut
vmire; eljut, elérkezik vmeddig; rájön,
megért
teher
főember, fejedelem, elöljáró, vezető
felhők, fellegek
ni meggyullad
hi meggyújt
q kölcsönöz; uzsorát űz; p t. hitelező
hi kölcsönt ad, hi tele z
nirászedvelesz,becsapódik
hi félrevezet, becsap, ámít, rászed;
. váratlanul rátör
:J.\V) q (rá)fúj, lehel
hi szelet támaszt; elhesseget
q elfelejt
ni feledésbe jut
pi elfeledtet
hi elfeledtet, feledésbe merít

N\V) q

II ilW)
il W)

•: T

~I N\V).
csipőizom

ina,

csipő

forgócsont ina
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*'~~

i1~\!i)
"T"

••

0'~~
*i1R'~~

I 1Wl
II ~Wl
~w~

i1~\!i)

S0)

O\!i)

i1Y.)\!i)
T

T

:

~\?.))

~w~

I p\!5)
II j?Wl
vw~ ,vw~

1vl~

n\!i)
l P~~~

D'l1nl
.: .
n nl
nnl
:l'nl
i1:l'nl
~

• "T

T

•

•

*PD~
~nl

adósság
feledés
pl. i1~~·
csók
q harap, mar
pi harap, mar
q kamatot kér, követel
hi kamatot ró ki, vet ki
kamat
szoba, kamra, raktár
q kiold; levet, lehúz; elold, elűz; elválik,
leválik, lehull, leesik
pi kiűz, elűz, elkerget
q hevesen lélegzik, liheg
lehelés, lélegzet, lehelet;
pl.élőlény, lélek
q (ki)fúj, ráfúj
esti szürkület; hajnali derengés
q csókol
pi megcsókol
hiszorosan érintkezik,összeér
q készül,fegyverkezik; készen áll
felszerelés, fegyverzet
sas, keselyű
q kiszárad, elapad
ni kiszárad, elapad
írás, levél
l. Q (Es r 8,17)
pi szétdarabol, darabokra vág
darabrész
út, ösvény
út, ösvény
templomszolga
q kiömlik
ni (ki) ömlik, kiárad; me go l vadtan,
kiolvadva folyik (fém)
hi kiönt, kiborít; kiolvaszt
ho megolvad
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1nJ q ad, nyújt, megad, teljesít, hoz, odaad

1~~

?~ro~

(~);,,)n)
'T-: -

~

1~'?-llJ~

on J

ol'l1J
)'l1J

(ajándékul, áldozatul), átenged, szolgáltat,
rendelkezésre bocsát; szállít; átad,
hagyományoz; hírül ad, tudomásra hoz,
engedélyt ad, megbízatást ad; elhelyez,
odahelyez, lerak; csináltat, végeztet,
létrehoz; rávezet (megoldásra);
1l3? 'l;) ó csakhogy!; Zsolt 81,3 üt (dobot);
Lev 17,10 Dán 9,3 odafordít (arcot); Neh
9,17 fejébe vesz vmit;
Jer 12,8 felemeli (hangját)
ni adva, átadva, rábízva lesz; elvégezve,
elhelyezve, ráhelyezve lesz
ho megadva lesz
n.pr. Natan, Nátán
n. pr. N atanel, N a tana el
n. pr. N etanja(hu)
n.pr. Netan-Melek
q felszaggat
ni kitépve, kihúzva, kiverve lesz
q beszakít, letör, elpusztít, szétzúz
ni letörve, lerombol va lesz
pi leront, lerombol, leszakít
pu beszakítva, lerombol va lesz
ho szétverve lesz
q leránt, levág
ni elszakítva, el vágva lesz, elszakad;
különválik
pi elszakít, széttép, kiszakít
hi elszakít, elválaszt, elkülönít
ho elszakad, messzire sodródik
kiütés, ótvar (haj, szakáll, szőrzet alatt)
q ki ugrik, felugrik
pi szökdécsel, ugrál
hi megrendít, megmozgat> leold, felold
(bilincseket), szabaddá tesz kiszabadít;
Jób 6,9 szabaddá t.eszi, felemeli,
(kinyújtja) kezét
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1lJ~

nátron, lúgsó
\!hi) q kiszakít, kigyomlál, kitép, kiűz
ni kiszaggatva lesz, részekre szakad
ho kiszaggatvalesz

o
i1NO sze a (gabonaűrmérték: 7. 3-15 l. között)
T

;

T

:

T

:

11'Nl? katonabakancs, csizma
l NO q dübörögve, döngő léptekkel menetel
NONO elűz, elkerget, felriaszt
N:lO q mértéktelenül iszik, részegeskedik, iszákos
*N~b gabonasör; részegítő ital
N:lO n. gent .. n. terr. Szeba
tJ"N:lO n.gent., szebaiták
:1:10 q forog, megfordul; körülnéz; elfordul,
visszafordul; megy, ki-bejár; megkerül,
körülfog, körülfoly; körülvesz; körüljár;
odébb lép; odalép, hozzálép; bebarangol,
bejár; 1 Sám 16,11 asztalhoz ül, telepszik;
Zak 14,10 átváltozik, átalakul
ni (el)fordul, kanyarodik, húzódik (határ);
megfordul; elmozdul; körülvesz, körüláll;
(tulajdonul) hozzá kerül
pi átalakít, változtat, más fordulatot ad
po köréje gyülekezik, (védőleg) körüláll,
körülfog, körülötte hullámzik;
körbenjár,
kószál, csatangol
hi (meg)fordít, elfordít, odafordí t; magához
fordít, megnyer; változtat; átvisz, átvezet;
elirányít, körülvezet; 2Krón 14,6 körülötte
felhúz (falat)
ho fordul; változtatva, forgatva, befoglal va
lesz
•
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il J.O
il::J.O
T •
J.'~9

1~Q

*~J~
':J 30
JJ.O
-

l

•

?~g

*?~b

?ilo
n1?J.o
T

-

1'10

sorsszerű fordulat
köröskörül; körben mindenfelől;

(isteni) rendelés,

kerület;
pl. környezet, körforgás; köröskörül
q pt.pass. összefonódott
pu összefonódik
bozót, erdő sűrűje
bozót, erdő sűrűje
n.pr. Szibbekaj
q terhet hordoz, hurcol
p u pt megrakott
hitp vonszolja magát
teher, megterhelés, kényszermunka, robot
teher
teherhordó
teherhordás, kényszermunka, robot

n?·~ó
·.· . n~h'P. efraimi kiejtése
l. Szibrajim
tJ'1J.O
.- .

n:

':

,N~:tQ

n.gent., n.terr. Szabta

i1r.1J.O
N:Jr.1J.O n. gent., n. terr.
T

:

-

Szabtek a
q meghajol, leborul
1Üt;' zár, kötelék
1UO.,. c. J.i)! tiszta-,színarany; l Kir 6,20k.laparany
il~~t{ birtok; kincs
* ..
' 11g helytartó, hivatalnok; elöljáró, vezető ember
*pö'
1)0 q zár, bezár; körülfog, körülzár; pt.pass.~
T

o:,)o
'

•

-

T T

1UO.
(is)
:r

ni be van zárva; bezárkózik; kizárva,

kirekesztve lesz
pi kiszolgáltat, hatalmába ad
p u bezárva marad
ho elzár, bezár; elkülönít; kiszolgáltat, felad,
felhagy vmivel; Jób11,10 foglyul ejt
1'1)0 záporeső
ö,~

1'10
'T

kaloda, béklyó (fabilincs a lábon)
alsóruha, ing
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tJ10

II ~1o

n. l. Szodom
(sor)rend
*110
·.· ..
1iJQ kerekség
1i)O c. l1?~ börtön, tömlöc
N10 n. pr. Szo?, n. l. Szaisz?
tJ10

0

*N:ntJT l.K (Ez 23, 42)
I l10 q elhajlik, elpártol
"T

ni visszahúzódik, meghátrál, cserbenhagy

II l10

hi elmozdít, eltol, félretol
ho háttérbe szorul, kiszorul
q pt.pass. körülkerítve, szegélyezve,
be szegve
l. Q (Ez 22,18)

.

'110
D~O
i1T1~0
T

'Uio

I

110

II n1o

i1??io
T-:
i1~lt?

010
I o~o
II o~o
*i10~0
T

'0~0
~10
0 ~io

I ~~o
II ~~o

ketrec
gyülekezet, társaság; közös tanácskozás,
bizalmas megbeszélés; határozat; titok
n.pr. Szodi
n.pr. Szuah
szemé t
n.pr. Szotaj
pilp fölkelést szít; uszít, lázít
hi járhatatlanná tesz, lezár
q megken, megkeni magát
hi kenegeti magát (beteg)
ho kenettel bedörzsöl ve lesz
~ i1??b.
n. l. Szevene, Szyene, Asszuán
l. Q. (Jer 8, 7) falifecske, sarlós fecske
l. 0'19 (lz 38, 14) falifecske, sarlós fecske
ló
kanca
n.pr. Szuszi
q megszűnik, véget ér
hi véget vet, megszűntet
vég, hátvéd, utóvéd
nád, vízinövények
n.l. Szuf
'T :

I i1!J10
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I il!J~O vihar, szélvész
II il!J~O n. l. Szufa
T

T

~1!JO.
~

l11!JO.

letér, kitér; elmegy, eltávozik, elkerül,
távolmarad; megfordul; elpártol; betér
pol eltérít, felforgat
hi eltávolít, elűz, elfordít; lecsap, levág;
elvon, megvon, elvesz; távoltart, elvisz;
megszűntet, leállít; hatálytalanít, eltöröl,
visszavon; elhozat, magához vitet
ho eltávolítva lesz; Iz 17, 7 c. 1~ megszűnik;
elvész
eltaszított, elfajzott, -elpártolt
n.l. 2Kir 11,6Szur
hi félrevezet, felbújt, felingerel; elcsábít,
ruha
q elvonszol, huzogat, elhurcol
elnyűtt ruhadarabok
pi lesöpör
söpredék,szemét
parlagon sarjadó utátermés
q elsodor (vízár)
ni elsodorva, elsöpörve lesz
q ,keresztül-kasul
jár; p t. kereskedő,
,
, ,
vasarozo arus
pealal hevesen dobog
kereset, keresmény
kereskedés, üzletelés, kalmárkadás

110 q

I *1~0
II 1~0
1110
*n~o
J.no

ni :tno
T :

nno
"D t?
\V"l10
•

T

~no

1no
*nln~

illD~ védőpajzs?
l1"JlJO szahere t kő (sötét márvány)

ug félrelépés?, elhajlás?, bűn?
~ "'2i0.
l"O ezüstsalak; Péld 26,23 ezüstmáz
~H"Q Szivan (hónap neve: máj. l jún.)
)pn"t? n.pr. Szihon

1n"t?
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Pt? n.l., n.terr. Szin

n.gent. szinita
'~'t? n.l. Szinaj ,Sinai
tl')'O
. . n. terr. Szinim
N10'0 n.pr. Sziszera , Sisera
'NY,.'~ n.pr. Szia, Sziaha
Nv)?7t?
I 1'0 fazék, katlan
II *1'~ pl. tövis, bogáncs, bojtorján, (tövises
tölcsérvirág)
*i11'0 tövis, kampó, horog
(ünneplő) sokaság?, tömeg?
*10
10 sátor, kunyhó; búvóhely, rejtek
i1~0 lombtető, (lomb)kunyhó; menedék
n1::>o... n.l. Szukkot
nr:>~ l.n~::rg (Ám 5, 6) n. pr. Szakkut (Szaturnusz)
nb::J.: ni::>o... n.pr.Szukkot-Benot (Carpanitu babiloni
bálványisten elnevezése)
tJ'!J::>O
. . .. n.gent. szukkijiták
D':;>t? Jer 39,3 text.corr.
1=>0 q befed, betakar; beburkolódzik;
Zsolt 139,13 sző
poel átfon, átsző
hi befed, véd; c.?~] (lábát befedve) szükség··
. letét végzi
1~0 elzárás, torlasz
il:>:>O n. l. Szekaka
?:>ó ni ostobaságot követ el, ostoba módon
viselkedik
pi értelmetlenné, semmissé tesz,meghiúsít
hi balgán cselekszik, esztelenkedik,
?:>o esztelen, balga
?:>o balgaság, balga
n~?;o esztelenség, balgaság, dőreség
Il;O q hasznot hoz; p t intéző, gondnok; ápolónő
hi jó viszonyban, bizalommal vannak
egymáshoz; összeférnek, megvannak
egymással
')'0

T

:

•

T

•

•T

• T

"••

"

T T

•

T T
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II 1=>0
III 1=>0
!JO:>O
I 1::>0

ni veszedelemben forog
pu készíttet, előállíttat
pilp I 110.
ni eldugaszolódik, bezárul
pi kézread, kiszolgáltat
II 1::>0 q felbérel, megveszteget
n:>o hi szó nélkül hallgat, csendben figyel
]1!)0

?o

~

]11::>0.

kosár···
N?o ~II n?o.
N'o n. l. Szilla
T

'

N'O ~ N~,O.

15o
1?0
IonSo
II n?o
i1~9

~'o

N~?9
N~~o

1i'9
n?o
n~t;?

'~~
il~'?Q

n:>?'Ö
??o
T

:-

n??b
Ó~?.

*i1~t?~Q

I Y2Q

pi ugrik, ugrándozik
n.pr. Szeled
q el vet, megvet
pi elvet, félredob, megaláz
pu megfizethető volt, megvehető lett
szela (liturgikus zenei?) utalás
n.pr. Szallu
n.pr. Szalu
n.pr. Szallu
tövis
q megbocsát (kizárólag Istennel
kapcsolatban)
ni bocsánatot nyer
megbocsátásra kész, irgalmas
n.pr. Szallaj
bűnbocsánat, megbocsátás
n. l. Szalka
q magasít, feltölt, egyenget (utat)
pilp nagyra becsül, nagyra tart
hitpo gátol, gátat vet, útjában áll
sánc, töltés (ostromnál)
lépcső
(szőlő)inda, kacs
szikla, szirt

IIy?o
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i1YO

II y?o
- .. n.l. Szela
D))JO sáskafajta
il JO pi elfordít, kiforgat; romlásba dönt;
Jób 12,19 kiforgatja magát,(talaját veszti)
il?.~ kifordultság, romlottság, csalárdság
o j? JO q felszáll, magasba hág
l1?.o finom liszt; búzadara
*ÓQ pl. édesillatú fűszerek, finom illatszerek
~:tr1~no n.pr. Szamgar-Nebu
:o,;,;o fakadó szőlővessző, bimbóburok
1r.l0 q ráhelyez; támaszt, erősít, oltalmaz.
támogat; pt.pass. megtámasztott, szilárd,
megingathatatlan
ni rátámaszkodik, ráhagyatkozik
pi felüdít
~i1~?~Q n.pr. Szemakjahu
?~9 bálványkép, bálványszobor
lr.lO ni Iz 28,25 bizonytalan
1r.l0 q(meg)borzad,remeg
pi felborzolódik, berzenkedik
sörtés, fullánkos, bozontos
1r.l0
,..
i1N)0 n.pr. Szenaa
T

-

:O T

T

~

,...

TT:

i1N)0
,. ... :

up~~tt

~i1N~)0.
,.
~

n.pr. Szanballat
i1~9 csipkebokor, tövisbokor
n.l. Szenne
i130
·: ....
i1NUO n.pr. Szenua
D'l).~tf megvakulás, vakság
, :ll DiQ n.pr. Szanherib
T

:

:t'1n)O
... : -

n.l. Szanszanna
*i130)0 datolya, füzér, fürt (pálmafán)
.,,~~t? uszony
00 ruhamoly
'r.lOO
- . . n.pr. Sziszmaj
1YO q erősen tart, támaszt; erősít; erőt gyűjt
i1YO q viharzik, dühöng
i1~0)0
T - : -

T

•

; -

T
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1!30

I *~'Y.~ sziklahasadék, üreg
II * ~'Y.\' ág, galy
~;vo pi levagdal, levág
*~)?.~ megosztott, ingadozó?, kételkedő?
*i1~~t? ág
t:J'~l?t? mankók; sántikáló, tétovázó gondolatok
1l'O q rátör, viharzik, háborog
ni nyugtalaná válik, felháborodik
piszétszór,szétkerget,elsodor
poel tovaszáll, tovatűnik, elsodródik
pu elszéled, szétszóródik
1~Q vihar, szél vész
i11l?O vihar, szél vész
I ~Q medence, csésze
II~Q küszöb
III ~Q n.pr. Szaf
1!30 q jajgat, siránkozik, halottsiratást tart;
Jer 32,12 (mellét verve) gyászol
ni elsiratják, gyászszertartást végeznek érte
i1!lO q elragad, elpusztít; tönkretesz;
intr. elpusztul; Szám 32,14; Iz 30,1l. n!lo(?)
ni elvész, elpusztul
hi l. i1!lON (MTörv 32,23)
il!lO q felvesz, felfogad
ni csatlakozik, hozzátársul
pi hozzá vegyít, hozzáilleszt
pu összeáll, egyesül, tömörül
hitp hozzátartozik, részesedik
nl]~Q var, ótvar, kiütés
'~Q n.pr. Szippaj
I*D'~~ felhőszakadás, vízáradat
II lJ'~~ tarlón kihajtó utátermés
0 i1r~t? hajó
1'~t;> zafir
?~q csésze, edény
1!30 q befed, burkol, borít; MTörv 33,21 megőríz
1~.9 mennyezet, burkolat
T T

'

T

\
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11!)0

*i11~o
T :

•

0?11~9

0'11!)0

ni-16Q..

]11!)0
": •t

?po

10

0

*_:119

11:qtt
1-:)9
'':'f10

I ~i9

i119

II

i110
T •
n~1o
-

T

In1o

I n1o

hitpo a küszöbön állni
q (össze)csapja (kezét), üt(legel), rácsap
(magára); Jer 48,26 belecsapkod, belepacskol
gúny?
q (meg)számlál, számbavesz; lemér;
Ezd l,Bleszámol, számszerint á tad; p t. irnok
ni számbavétetik, megszámlálva lesz
pi számlál, utánaszámol, felsorol; megismertet; elbeszél
pu elmondva, (el)beszélve lesz
irat, felirat; írás, levél, (könyv)tekercs;
írnitudás, írásművészet
írnok, titkár; írástudó
számlálás, népszámlálás
n.l. Szefar
n. l. Szefarad
könyv( tekercs)
n. l. Szefarvajim
n.gent. szefarviták
számlálás?
n.pr. Szoferet
q megkövez
ni megkövezvelesz
pi kövekkel dobál; köveket kiszed, kidobál
pu megkövezést szenved
rosszkedvű, kedvetlen
lázongó, lázadozó, engedetlen, nyakas
n.pr. Szargon
n.pr. Szered
n. gent. szardi ta
megszűnés, abbahagyás
akaratosság, nyakasság, engedetLenség,
elpártolás
n.l. Szira
lelógó; Ám 6, 4 lustán elnyúlva, terpeszkedve
q lóg, lecsüng, alácsüng; elnyúlik,
elterpeszkedik

II n1o
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II n1o ni tönkremegy, megzavarodik
n1o (sátorlap) lelógó része
*i'lQ páncél, me llvért
udvarnok,udvariszolga,eunuch
0'10
. r
*119 tengely
0')10 fejedelmek
0 *i19)21Ó
ág
l')10 pi eléget, megéget, hamvaszt
1910
- . pusztai növény?, tövisbokor?, csalán?
110 q csökönyös, nyakas, önfejű, konok volt
0
1no tél, esős időszak
,~nt? n.pr. Szetur
ono q betöm, elzár; titokban tart; ono:J. titokban
ni betömve, (rés)kitöltve lesz
pi betöm, elzár (nyílást, rést)
1no ni elrejtőzik, rejtve van
pi elrejt
pu pt. rejtett, eltitkolt
hi elrejt, eltakar, eltitkol
hitp elrejtőzve marad
1no rejtekhely; oltalom, takaró, védőlepel;
c. :;t titokban (is)
oltalom, menedék
n1no
T: •
'!~9 n.pr. Szitri
• r

T

-

.

:-

\

T

:

I :J.~ rácsozat?, gerendázat?, gerenda, szarufa?
II :J.~ felhő(zet), felleg
III *:J.~ sűrűség, sűrű erdő
1:J.Y q dolgozik; megmunkál; szolgál;
szolgálatban áll; (rab)szolga;
kivitelez(tet),csinál(tat);
(Istent) szolgálja, imádja;
lKir 12, 7 szalgálatára áll
ni megdolgozva, megművelvelesz
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p u dologra fogva lesz,

(rabszolga) munkára kényszerül
hi dolgoztat, munkára fog; rabszolgaságra
vet, szaigasorban tart, szalgálatha hajt;
Iz 43,23k. elcsigáz, gyötör
ho szalgálatha lesz hajtva
I 1~~ (rab)szolga; közszolgálatban szolgáló,
álló (udvari) ember, pap
II 1:J.l?. n.pr. Ebed
0*1J~ cselekvés, tett, munka
T

-•

1~)i ~1~iY.
Ni :J.Y n.pr. Abda
D(i)1N(-)1:J.y n.pr. Obed-Edom

·:sN.,J)?
... :.: i11:J.))
,. -:

;,7;;~:
lii:;t~

'1~~
J~'':J'~J2

(~)i1;1~V
?J?.t:ri~)?.
·,h~ 1~~.
NÜJ 1:J.~ .
0 *n1:l~

... :

-

i1:J.Y
i11i:J.))
T
-:
Ui :J.)2.
I 1~:1~·

n.pr. Abdeel

szolgaság; munka, robot, szolgálat;
istentiszteleti, templomi szolgálat;
Kiv 12, 25k; 13,5 szertartás
szolgaszemélyzet, cselédség
n.pr., n. l. Abdon
n.pr. Abdi
n.pr. Abdiel
n.pr. Obadja(hu)
n.pr. Ebed-Melek
n.pr. Abednego

(rab )szolgaság, szalgaállapot
q meghízik
~

i11:J.)}.
T
-:

zálog
c. :t miatt, kedvéért, -ért, azért hogy, hogy
II 1~:1)j: J ózs .5, 11 hozam, termés
I

ni:J.lf.

\JJY.

~

n:J.Y-:·

q kikölcsönöz (zálogra); zálogot vesz

hi kölcsönt ad (zálogra)
pi (ösvényt) vált, (útját) változtatja
elzálogosított tárgy, jószág
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'JY
. -: sűrű,

II 1JY
I 1JY
.... ..
II 1;f)?.
il1JY
T T -:
il1JY
...
T .
.
'1JY
. .
tl'1JY
•• 'T -:
~

11~)?.
..

.

il)1J)?
~:ly
nJY
T

•

-

n~~
nJ)!.

vastag, kemény anyag;
2Krón 4,17 öntőforma, öntvény vastagsága?
q (el)megy (a maga útján), keresztülvonul
átlép, keresztüllép; arra jár, elhalad;
elmúlik, eltelik; átmegy, átlép, túllép,
felülmúl, meghalad, utolér, elémegy,
megelőz; c.'JD.~ követ; c.1~ elkerül, Zsolt 81,7
szabadonbocsát, elereszt; c.1i]':ll;l elenyészik,
eltűnik; Szám 34,4 húzódik, terjed (határ);
pt. használatos, forgalomban lévő,
folyósítható (is)
ni átlábolható volt
pi bevonattallát el; Jób 21,10 párosodik,
hág, fedez
hi átenged; átvezet, átvisz, áthoz; elmúlni
hagy; átvonuini enged; átsiklik (figyelmetlenül) rajta, elhagy, elmulaszt; túlcsorduini
enged; túlfolya t; (áldozatul)hoz, bemutat;
elindít, megszólaltat, működésbe hoz,
forgalomba hoz; el vonultat, előállít,
körülvezet; elvesz, eltávolít; lehúz, leránt;
elfordít, távoltart, lerak
hitp haragszik, felindul, bosszankodik
szembeni oldal; oldal, szegély, part> odaát,
túl
n.pr. Eber
gázló, komp átkelőhely; rév; komp
felindulás; harag, düh(kitörés); elbizakodottság
n.gent. ibri, héber
n. l. Abarim
n.l. Ebron
n. l. Abrona
q elszárad, beszárad
picsüri-csavarja (az ügyet)?
ág; ágas-bogas
kötél; fonál, zsinór; sodrott láncocska
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*i11Y

lY ~ liY
:J.)Y q szerelemre gyullad, vágyra gerjed
:J.)Y
*il:J.)l'
T •••

~ :J.l~Y.
T

buja szerelmi vágy
pajzán szerelmi dal( ok); szerelern
0'::1)))
• T-:
illl' lepény, lángos, cipó
lZ ~ ')~.
,~)Y,_ csipogó madár, fecske?, rigó?
'')~ gyűrű, fülbevaló karika
kerek, gömbölyű
')y bikaborjú
üszőborjú, ünő
I ;,')l?
T: ...
II il'lY n.pr.,f. Egla
;,')y kocsi, szekér
,,,~Y.: n.pr., n.l. Eglon
0?2~~ ~ O!?~Y. Pl?..
;,:,\V'w n')Y. n.l. Eglat-Selisi.ija
OlY q megsajnál, megszán, részvétet érez
0
PY ni visszatartja magát; özvegy marad,
egyedül él
korlátlan jövőbeliség, örökkévalóság;
mindig; mindenkor(ra), örökké;
Jób 20,4 1~ '~l;l ősidőktől, kezdettől, öröktől
fogva
II 1ll -ig; míg, miközben; -ra, -re
III 12 zsákmány
1)?. tanú (férfi)
T T-:

'Ü
T

'•

T

•

T

T •

~

,.)~

T T_.

T

•

•

:

-

:

•.•

iy

.

N':T)?

~,;y.

n.pr. Iddo

1JY ~ 1JiY.
I 0 il1Y q arra jár,

II i11Y
il1)2
T T
I i11Y
T ••
II il1Y
*il':fY.
T •
T ••

arra veszi útját
hi levet, letesz, lehúz (ruhát)
q ékesít, ékszert tesz magára
n.pr., f. Ada
gyülekezet, közösség; csapat; csoport, raj
tanú (nő)
menstruáció
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(N)11Y

(N)i':f)? n.pr. Iddo
n~1l?.

*]111)?.
.
"112.
N"':'fl?.
7~"1''l?.
(~)ilZ'Jll

D"':fl?.

I *1"1~
II 1"1'~
N)"1Y

D?D"l~~

"'t:ni

n~iy
'T··

-·

.,~~j)2~

11Y

I *ro?.
II lJ)(.

rú~
rr~.
N~i~
il~il.?:
i1~1l.?
i1~1~

n~i'l!
i11YiY
T T : rt1Y

I 11Y
II 11Y
III 11Y
I 1J)?.
II 0 1J)?
III 1iy
0 11~

parancs, törvény, intőjel, intés;
2Kir 11,12 Zsolt 132,12 királyi okmány
p l . l1~1Y...
dísz, ékszer; szilajság; ifjúság
n.pr.l.K vagy Q (Neh 12,16)
n.pr. Adiel
n.pr. Adaja(hu)
pl. i1JV..
buja, bujálkodó
n. p r. Adin
n.pr. Adina
n.l. Aditajim
n.pr. Adlaj
n. l. Adullam
n.gent. adullamita
hitp dúskál, bőségben él
gyönyör( ű ség); 28 ám 1, 24 ékesség, ékszer
n.pr., n. terr. Eden
n.terr. Eden
mostanáig, (mind)eddig
n.pr. Adna
mostanáig, (mind)eddig
szerelmi öröm, nemi gyönyör
n.pr. Adna
n.pr. Adnah
n. l. Adada
q fölösleges maradék volt
hi fölöslege van
q fölsereg lik, rendezetten készen áll
ni megkapál va lesz
ni hiányolva lesz; hiányzik
pi hiánytlátnienged
nyáj
n.pr. Eder
n. l. Eder
n.pr. Eder
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0 ?~'l1)2

D'\!i1Y.
• T-!
n1v

*n1·Y..
N~~

:11Y

1~iy

?:liY
l1Y
liY
T

:1a~Y

11Y

1iY
1'J1Y
i11Y

n.pr. Adriel

lencse
~n~1)2.

p l.

nl il?..

n. l. Avva
hi sötét felhőt borít rá, felhőbe borít
n.pr. Obed
n.pr. Obal
q süt
n.pr. Og
furulya, síp, fuvola
pi körülvesz, bekerít
pol fölsegít, fölemel
hi figyelmeztet, int, óv; tanúsít ,tanúskodik;
tanúnak vesz, hív
ho figyelmeztetve lesz
hitpol felegyenesedik, szilárdan áll,
tartam, tartós létezés; folytonosan, tartósan,
még mindig; még egyszer, újra; ezenkivül;
mialatt, miközben
n.pr. Oded
q bűnbe esik; vétkezik
ni meggörnyed; kifordul magából, elvetemül
1Sám 20,30 bizonytalan
pi zavar, elront, eltorzít
hi elgörbít, elferdít, elront; eltévelyedik,
vétkezik; Jer 3,21 c. lJJ görbe (ferde) utakra

téved, rossz útra tér · ·
i1~l2
rom
T i1~Y. n.l. Ivva
ny q oltalmat, menedéket keres
hi ~iztonságba helyez
T

tiY

~tY.

''Pl: gyerek, fiú

D'~~

n.gent. avviták; n. l. Avvim

n. l. Avit
I ?1y pi gonoszságot művel
n')}?.

II ?1y
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III 11Y

II ?1y q szoptat
?~y

csecsemő

?~)2 gonosztevő, bűnös,

vétkes, álnok
?J)? hamisság, gonoszság
i1?1l2 igazságtalanság, gonoszság, álnokság
I ;,?1y igazságtalanság, gonoszság, álnokság
II il~iY ~ I il?Y.
, ??.iY (kis)gyermek
??iy
rti??,iy ~ni??y.
o?iy hosszú. idő, időtartam, örökkévalóság;
mindenkorra, tartósan, örökre; eljövendő
T •

-

T

T

T

T

kor;őskor,ősöreg,régesrég

11Y q l. Q. (1Sám 18,9)

li)' vétség, bűn; vétek; bűnhődés
tl'Y1Y. tántorgás, szédelgés, ámitás
I ~1y q repül, elrepül; Péld 23,5 l. Q
pol repül, lebeg; forgat, suhogtat
hi röppent; Péld 23,5 ráirányít (tekintetet)
hitpol elrepül, elszáll (elmúlik)
II ~,y q sötétedik, alkonyodik, esteledik
~i y coll.szárnyasok, madarak
'~1)?. n. pr.; l. Q (Jer 40,8) E faj
l11!JiY
~ l1'JP.Y.
·.· ·:
V1Y q tervet sző; taná~skozik
)'~Y n.pr., n.terr. U c, U z, Husz
T

ji1Y
,,y

~

ii'Y.

I
pi pt.(el)vakít(szemet); elvakulttátesz
II 11Y ni csupasz,mezítelen volt
III 11Y q felébred, mozdul; fenn van, ébren van
ni felkeltve lesz; mozgásba jön; ébresztve
lesz, (álmából) felrázva
pol fölébreszt, megmozgat; felindít, felver,
felzavar, felgerjeszt, felingerel; lóbál, lendít
polp Iz 15,5 magasra felemel
hi felráz, felzavar, felindít, mozgásba hoz;
felébreszt; mozgósít, fegyverbe szólít;
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il TY

megmozdul; Oz 7,4 szít (tüzet)
hitpol fölserken; felindul
,;y bőr (testen); kikészített bőr, szőrme
11Y. vak; egyszemű
:J.1iY ~ :l"]Y.
111lY. vakság
l1l~~

\!i1y

I l11Y
II l11Y
*ill1~)2
TT'lJ~Y
t~

n~

TY
n?.

NP?..

J!N!'ll:
I :J.TY

II :ltY
*D'~i:J.TY.
i'~::J.I~
1~p~
ilP~

vakság
q odasiet, segítségére jön?
pi görbít, elront; elferdít
pu pt. elgörbített, elferdített
hitp meggörbül, meghajlik, meggörbed
q támogat?, segít?
elnyomatás, bántalom, sérelem
n.pr. Utaj
erős, hatalmas; kemény, dacos, zord; ádáz,
kihívó, vakmerő
erősség; hatalom
erősség, erő, hatalom; oltalom, menedék
kecske; pl.kecskeszőr
n. pr. U zza; ~ NtY.. 'l'l~·
n.pr. Azazel (pusztai démon)
q elhagy,elbocsát; nem követ (tanácsot);
visszahagy, hátrahagy; cserbenhagy;
meghagy (maradékot); elenged; elbocsát;
otthagy; felad, abbahagy; szabadon bocsát,
megenged, engedélyez; elenged;
felhagy vmivel, megakad, megreked;
Ter 24,27 R ut 2,20 megvon, megtagad vmit;
Jób 9,27 c. D'~~ arcot (vidámra) változtat
ni elhagyatott; pusztán, elhagyatva marad;
magára marad; ráhagyva lesz
pu elhagyatva, pusztán áll
q kövez?, kőfalat kijavít? (Neh 3,8.34)
csereárú, árú
n.pr. Azbuk
n.pr. Azgad
n. l. Azza, Gáza

il tY

230

n.pr. Uzza
il::Ht)} n.pr.,f. Azuba
irt)}
T ..-",

"T

-:

Ht l?: erősség,

nn?

1Hl?.

erős,

hatalom
hatalmas; call.

~11)l.

hősök

ny q er'ős; erősnek mutatkozik; dacol, győz
hi c. tJ'~~(:;t) kihívó, szemtelen képet vág
tp? n.pr. Azaz
~il~\Dl~ n.pr. Azazjahu
'fV.. n.pr. Uzzi
N~TY.. n. pr. U zijja
?~'!l'. n.pr. Aziel
?N'.t)i n. pr. Uzziel
'7~,~~· n.gent. uzzielita
(~)il!D?. n. pr. U zzijja(hu)
N!'!l': n.pr. Aziza
nll?P2 n.pr., n.l. Azmavet
1P2 n.pr. Azzan
il!~P~ halászsas, keselyűfajta
j/tV pi felkapá!, megkapál, felás
i1RD?: n. l. Azeka
1tV q segít, mellé áll, támogat; segítségére siet
ni segítségre talál, segítséget kap
hi segít
I 1tY segítség, támogatás; segítő
II 1!~ n.pr. Ezer
1tY
. ·: n.pr. Ezer
11)2
... - n.pr. Azzur
N~Pl: n.pr. Ezra
?~!D!. n.pr. Azarel
I ilini segítség, védelem; segítő, védelmező
II i11tl? n.pr. Ezra
i11t)} kőlábazat, perem, pártázat; előcsarnok
'lD?. n.pr. Ezri
?N'1t~ n.pr. Azriel
(~)~;ii~.
. . n.pr. Azarja(hu)
tJR'!P? n.pr. Azrikam
:

T! ·:

T; ·:

T T -:
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nl\l? segítség
'DP! n.gent. azzatita
u~ 1rovesszo,1roszerszam
I ilUY q betakar, befed; betakaródzik vmibe
hi beburkol, beborít
II ilUY q megfog, megragad Jer 43,12 ki tetvez
*~~U)? gyenge, satnya; alélt, elepedt
*Pt?l.?. teknő?, vályú?, edény?; lágyék?; ágyék?
*il\V'U~· tüsszentés
~~~l'. denevér
I ~uy· eltakar, beföd, beborít, elborít;
Jób 23,9 elfordul
II ~uy q elgyöngül, elalél
ni elsorvad, eleped
hi satnyaságot mutat, satnya, gyönge volt
hitp gyöngültnek érzi magát; elcsügged
1UY q körülvesz, körülfog, körülzár
pi (meg) koronáz, koszorúz
hi (fejedelmi) koronát, fejéket adományoz
I ill'?l.?: koszorú, korona, fejékszer, diadém
II ill.~l.?: n.pr.f Atara
n(i)1\?)2. n. l. Atarot
1~1'!5 n1t?~· n. l. Atrot-Sofan
·,~ n. l. Aj
'Y. rom, romhalmaz
N~)2 n. l. Aija
J1'Y.. n. pr., n. l. Ebal
il~~ n. l. A.ija
li:,Y. n.l. I.ijon
nv11. n. l., l. Q (1Krón 1,46)
U'Y. q nekiesik; rátámad, rárivall
U_')2 ragadozó madár; ragadozó szárnyasok
"'

T

•

"'

,,

"

;ll

-~

call. (is)
n. l. Etam
n. l. Ijjim
o1J')?. l. ot;,iy (2Krón 33, 7)
'7'Y. n.pr. Ilaj
DU'V
"T
..
D'~Y.

T

"
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tÓ'))
.....

n.pr., n.gent., n.terr., m. és

III 1'Y

f Elam

D~)!: ~ D'))::l.
T

: -

l'Y q irigy szemmel néz

p)2 szem;kinézés,látszat;amilátható;

forrás
''J~( -)p)?. n.l. En-Gedi
D'~~(- )p)?. n. l. En-Gannim
1N~-p)?. n. l. En-Dor
,~i~ l'Y. n.l. En-Dor

,,-,.,)?.

l''l?. n. l. En-Hakkore
l'~l3iJ l''l?. n.l. En-Hattannin
li~')?. ~ l Ü')?. 1~D..
i11TJ l'Y. n.l. En-Hadda
1i~tll'l?. n.l. En-Hacor
11t11'>.? n.l. En-Harod
D!~'~ n.l. Enajim
D~')) n.l. Enam
t>~'P~ l'l?. n. l. En-Mispat
H')?. n.pr. Enan; ~l~'Y 1~n
D72~1?. l')?. n.l. En-Eglajim
'ti (.:)p)?. n.l. En-Rogel
li~! l')?. n.l. En-Rimmon
'\!)~w l')?. n. l. En-Semes
·*rü'Y l.Q. (Oz 10,10)
1J~~l3 l')?. n. l. En-Tappuah
t't'Y q elfárad; J er 4, 31 összeroskad
rt?.~ fáradt, kimerült
I i1~l'l'. sötétség, homály
II ;,b.,j; n.p., m., f, n.gent., n. terr. Efa
sötétség, homály
q inog?
hi megingat?
város, (megerősített) helység, település;
átv. (városi) népesség, lakosság
II 1'1? lázas félelem, aggodalom, rettegés
III 1'Y. n.pr. Ir

N"]1~D

T

••

T'

..

IV *1Y
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,IV *1Y. szamár, szamárcsikó; csődör

.

1'~-

Nl'Y. n.pr. Ira
1l'Y. n.pr. Irad
O"JiJD 1'Y. n. l. Ir-Haheresz

n~iln 1'l? n. l. Ir-Hammelah
-

•l -

•

0'1lJ:r.li1
1'l?• n. l. Ir-Hattemarim
• T
~1'Y. n.pr. Iru
Oi1')?, ~ 01')t
~

'!'l? n.pr. Iri
o_1'Y. n. gent . ? Iram
01')?. mezítelen, ruhátlan; mezítelenség
\?.iQ~ 1'Y. n. l. Ir-N ahas
\!in \?J 1'Y. n. l. Ir-Semes
\?J.'~ f. Oroszlán (csillagkép)
l1~l2 n. l. Ajjat
11::.t?l2 n.pr. Akbor
\?J':;1~)2 pók
"
1:g.i12 eger
i~~ n. l. Akko
1i:JY n. l. Akor
1~~ n.pr. Akan
O:JY pi lábkarikákkal csörög
O~)?. lábkarika, lábperec
il?~Y.. n.pr., f. Aksza
1:JY · q kárt okoz, balszerencsét hoz
ni kárt szenved, bajbajut
1:J)? n.pr. Akar
1T?~ n.pr. Okra
:t1\?J~)2 vipera
~~ magasság, az odafenti, (a mennyei); -ra, -re;
-ba, -be; -hoz, -hez, höz; -nál, -nél; -ban, -ben;
fölé; mellé; szembe; felé; miatt; -ért; vele
együtt; c. :;> szerint; c ll;) föl üle; vmitől lefelé;
vmin túl; vmitől el; vmi fölött; C.1P. rajta,vmi
körül, vmi miatt, azért, amiatt
'Jy járom, iga
·: •t

•

T

T T
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N'Y
N~)?,

n.pr. Ulla

li:l~~· ~ li:l?)t"~~·
*l~Y. dadogó
iÓY q föllép,

il'2l?

I il~p
II il?Y
I il1{12
II il)7ll

*D"l;l~')}·

n'?li

ilR~')}:

T'Y
r?,~
il\??~

'?ll
' ?l?..

·
fölmegy, fölhág, megmász, felemelkedik, felszáll; hevessé válik (küzdelem),
begerjed (haragra), felmerül (gondolat);
felkerekedik (elvonuló sereg)
ni magasba emelkedik, fölemelkedik;
magasztos, fönnkelt volt; elvonul;
c. 11'.!57 n~'V-'Y.. szóbeszéd tárgya lesz
hi felvisz, felvezet; (áldozatul) bemutat;
felülhalad, felülmúl; magasít, magasba
emel, fölemel; felbocsát, felhúz, felvon;
felnöveszt; felnevel; bevon (arannyal);
elhelyez, rátesz (lámpát); felvonultat; előhoz;
magához rendel (robotosokat);
elragad (halálba), eltüntet; c. i11~ felkérődzik
vmit
ho áldozatul bemutatva,elvezetve,
följegyzésbe beiktatva lesz
hitp dicsekszik, fennhéjáz
lomb, levél
égőáldozat; égőáldozati állat
gonoszság, gazság, álnokság
fonákság, bűnös megátalkodás, dac,
n. gent. ? Al va
ifjúkor, ifjú, friss erő
n.pr. Alvan
pióca, vámpír
q u.üong, vigad
vigadozó, u.üongó, örvendező
sűrű sötétség
n.pr. Eli, Héli
mozsártörő, mozsárütő

*'~Y·
.. felső

il~~)?

n.gent. ? Alja
il!J')2 fenti, emeleti szaba
T •

-:
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li"?.Y. magas, kiváló; Magasságbeli, Fönséges
*P~~ (zajosan) u.ijongó; (önhitten, nekifeledten)
vigadozó
0
?"?12. olvasztó tégely, kemence
il?"'?l'.· tett, cselekedet; c. 0"!~1 tettek, amelyek
· hír be hoznak
·
i1~?."7l2. (hatalmas) tett, cselekedet
1~~~· n.pr. Aljan
*l1~"?l.?. u.ijongás, vigadozás
I ??y· poelelbánik v kivel, tesz (ellene); böngész
(szüret után)
poal sújtva lesz,ráhoznak vmit (fájdalmat)
hitp elbánik vele, csúfot űz belőle,
meggyalázza
hitpo (aljasságot) követnek el rajta
ll ??y poel beleszúr, megsebzi
?2Y ~ ??iY.
l1i?7.Y böngészés, utószüret
o?y q pt.pass. elrejtett, eltitkol t
ni rejtve van, észrevétlen marad;
alattomosan megbújik
hi elrejt, eltakar
hitp elrejtőzik; kivonja, távoltartja magát
o?y ~ o?iy.
O~)l fiatalember, ifjú
ill;l~~ fiatal leány, nő (az első gyermek születéséig);
Zsolt 46,11Krón 15,20 zenei utalás:
leányhangra?,magas hangra?
1in?~ n. l. Almon
l1l?,~~ n.pr., n. l. Alemet
n?y q örvendezik, u.ijong
ni vígan repdes, szárnyával verdes
hitp vidámodik, dőzsöl, dúslakodik
y?y pi hörpöl?, szürcsöl?
rt?Y pu betakarva, befedve van; elájul, elkábul
hitp beburkolódzik; ájulásba esik
il~?)?.. l. ,!:l,~Y.. Ez 31,15
0

T

T
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)'?Y q vigad, örvendezik, örül

illJ?Y gonoszság, gazság
tJV- ,tJYT" törzsbeli rokon, társ; rokon(ság); törzs, nép,
emberek; c. )''J~~ coll.teljesjogú polgár;
pl. c. l'1~iJ pog.ány népek
tJY. -val, -vel; -nál, -nél; úgymint, hasonlóképen
mint; mindaddig, egyenlő ideig, ugyanakkor;
c. 1Y:l el;-tól, -től; részéről; c. i1J mégis, annak
ellenére
·
1Y.lY q felegyenesedik; odalép, odaáll; áll, lakik,
tartózkodik, időzik, fönnmarad; megáll,
leáll, helyben marad, megmarad;
megszűnik, abbamarad, mellette (mellé) áll,
szalgálatára készen áll, szalgálatot ellát,
felszolgál; Préd 8,3 rááll vmire;
Eszt 3, 4 helytálló (elismerésre talál);
Ezdr 10,4 c.~ vállal, képvisel
hi megállít, felállít, talpraállít, felemel,
fölsegít; odaállít, felsorakoztat, sorba állít;
(szolgálatra) rendel, beoszt, beállít; felépít,
megerősít; c. il~l~ lakóhelynek, országnak
kijelöl, kiutal; c. 1;J.1 és~ határozattal
elkötelez; c.,.,~~ maga elé mered
ho odahelyezve lesz
*1~y hely; helyzetbe állítás
*1~Y. -val -vel
'
*i11Y.l)?. helyben
megmaradás, állomáshely
I *ililY
... ... c. ~ szorosan rajta, mellette; megfelelőképen,
épenúgy; lK ir 7,20 szorosan, hosszában"
mentében
II ill3l' n.l. Umma
1~n-v.. sátorfa, oszlop, pillér, támasz
1inY.. n.gent. Ammon
'~in)2 n.gent. ammonita
oin)? n.pr. Amosz, Arnosz
jlir.lY.. n.pr. Amok
T

"'

...

T

• ...
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?N't1~
.. . - n.pr.
11i1'~~

01::J.t'l;))2
T T

•

-

1~i1'l;l~
::J.1~'t1l'
T"T
• -

1'n)2
r.;1 Y-

.,:rw.,
•

•

T

*n'nY
?ny
I?ny
•

T

T

T

II ?~~
?ny
"

T

P7.'?1!:
'ii?.l?11.
I nny·
II nny
D'~l;l1!.
?~ U~li
'~EY..

Ammiel
n.pr. Ammihud
n.pr. Ammizabad
n.pr. Ammihur
n.pr. Amminadab
kéve
n.pr. Ammisaddaj
társ, embertárs
q dolgozik, fárad
munka, foglalkozás; fáradság, vesződség;
nyomorúság, baj, viszontagság
n. pr. Amal
fáradozó, munkálkodó; szenvedő, nyomorult;
munkás
n.pr. Amalek; n.gent. amalekita
n.gent. amalekita
q felzárkózik hozzá, eléri, felér vele
ho (el)homályosodik, fényét veszíti
pl. D)l.
n. pr.. Immanuel
~ ,~,~Y-.

ony q fölemel, fölrak, hordoz
hi ráhelyez, rárak(terhet)
il'On)? n.pr. Amaszja
1l?l?)2 n. l. Amad
pny q mély, mélyértelmű, titokteljes
hi elmélyít, mélyre ás; más igével
kapcsolatban: mélyen, mélyre, mélyről
ill?, Y. völgyfenék, völgysíkság
ii~Y mélység
pn~ mély, mélyre ásott; feneketlen, mélységes,
*p~~ mély, homályos, nehezen érthető
i1~J~ ji~)?. n.l. Ernek-Beraka
i1~~iJ ji~)?. n.l. Ernek-Haela
r''~R ill?.Y. n. l. Em ek-Ke cic
D'~g! ji~)?. n.l. Ernek-Refaim
i1J.w· P~)?, n.l. Ernek-Save
T ;

-

,•
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I 1Y.J))
II 1Y.J))
I ,~·y
II 1~V
il1Y.J))
T

-:

"!l?l?

Dll?~
"Y.J1Y.Jl2
! •.

T

NWl_?ll.
"Wl?ll:

"9\Pl;'l?:
·:l)))

II il)))

pi markot szed (kévekötéshez)
hitp durván, erőszakosan bánik vele
learatott gabonakalász (kéve)
gomer (gabonaűrmérték:2.2-4. 5 l. között)
n. l. Amora, Gomorra
n.pr. Omri
n.pr. Amram
n.gent. amramita
n.pr. Amasza
n.pr. Amaszaj
Amas-szaj
n. l. Anab

:1~~~ szőlőszem, szőlőfürt

)))) p u pt. elkényeztetett, kényeskedő
hitp kényezteti magát, kényeskedik;
gyönyörűséget, örömet talál; élvez, felüdül
)~)) gyönyörűség, örvendezés
l)~ elpuhult, kényes
1))) q (nyakára)fűz, akaszt; (fejére) tesz, kötöz
I il))) q válaszol, felel; beszélni, énekelni kezd;
tudomásra hoz; meghallgat, teljesít; kimond,
tanusít, bizonyít
ni feleletet kap, meghallgatásra talál;
kérdez(get)ni hagyja magát
hi törődik vmi vel
II il))) q meglapul, meggörnyed, nyomorúságban
van; megretten
ni nyomorúságba, megalázottságra jut
pi elnyom, nyomorgat, megaláz; c \!i~n
megalázza, sanyargatja magát, böjtol;
erőszakot követ el, meggyaláz;
fölébekerekedik; Zsolt 105,18 kényszerít
pu megalázva lesz; sanyargatja ,
megtartóztatja magát
hi megaláz; elnyom, visszaszorít
hitp megalázkodik, alázatosan meghajlik,
meghódol; Zsolt 107,17 szenved, bűnhődik

III iUY
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III il)Y q vesződik, bajlódik
hi gondol vmi vel?, törődik vmi vel?
IV iUY q énekel, megénekel; (siratva) jajgat
pi énekel, dalol; megénekel
*i1iY házastársi együttélés
il~).?: n.pr. Ana
*1~~ szegény, alázatos, szelíd
1~)?,. l.Q. (Neh 12,9)
:H)~ n.pr. Anub
i1)~l'~ alázatosság; Zsolt 18,36 (jóságos) lehajlás,
leereszkedés
i1H12 szelíd, elnéző jóság
j?Ü)?: n.pr. Anok
0'W1)~ pénzbírság
ni)li. ~ ni))tn'~.
n~)l?: szenvedés, nyomorúság
'~~ szerencsétlen, nyomorult, szegény;
megalázott, elnyomott
'~\': szenvedés, nyomorúság
1Krón 22,14 fáradozás, fáradság
'n?. n. pr. U nni
i1?~)?: n.pr. Anaja
0'))2 n. l. Anim
0 l~~Y. (hálátlan)feladat, foglalatosság, fáradságos
munka; esemény
OJ)? n. l. Anem
0'~~)2: n.gent. anamiták
~2~~)]. n.pr. Anammelek (istenség neve)
· i)Y. pi (felhőket) gyűjt egybe, tornyosít
poel jövendőt mond, varázslást, idézést űz
I l~)J felhők, felhőzet
II Hl.? n. p r. An an
• T

i1)))}

'nl';
TT-

felhő

n.pr. Anani
i1;H)2: n.pr., n.l. Ananeja
~~)? ág, call. lomb
*~~~ sűrű lombozatú, dús vesszejű
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q nyakláncként övez

I i'~1.?.
II i'~~
1))2
" T
\!))))

\!h·:'v
n~)J

nin)y

T -•

'IJin~Y-·

n'n)l?
•

T -:

hi nyakába akaszt; felmáiház
nyaklánc, nyakdísz; nyakravaló
n.gent. Anak; anakita
n. pr., n. l. An er
q pénzbírságot ró ki, sarcol, büntet
ni bírságot, kártérítést fizet; kárát vallja
pénzbírság, pénzbüntetés, hadisarc,
n.pr. Anat
n.p.,n.l. Anatot
n.gent. anatoti
n. l. Anatot

'T.ln~~
. . ~ 'nin~)2.
n:,nn))2 n. pr~ Antoti.ija
T

'

•

-

0'0)2
•

T

ooy
* 0 '~),'=
?!:lY

I ?py
II*?~))
')!:))2
• t T
*tJ'!;)))!)))

.- - ~

1!JY
1~~

1~)?,
1~Y

i119~
i11!:l)2
T l -

, 1i1Q~
1ÍQ~

kisajtolt gyümölcslé, szőlőlé, must
q széttapos, összezúz
sűrű lomb
pu gőgösködik; elbizakodottan viselkedik
hi elbizakodik, vakmerő lesz
2Kir 5,24 domb; n. l. Ofel
kelés, daganat, fekély, otv ar
n.l.Ofni
szempillák; szem villanás, szemsugarak;
hajnalpír sugara
pi port szór felé
por; föld porhanyó felszíne; hamu, törmelék;
átv. sokaság; megalázottság, mulandóság
(holtak világa) (jelképe)
n.pr. Efer
szarvasgida, kecskegida
n.pr.,n.l. Ofra
n. l. Afra
n. pr., n. l. Efron

n")9Y ólom

nn!:lY sötétség, homály
T" T'

••

)')?. (élő)fa,

co ll. is (haszon) fa; pl. fadarab ok,
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hasáb fák; nyél; cölöp, kar ó, tuskó
pi alakít, formál, megmunkál
hi ábrázol
q szóvátesz, int; megszomorít, megsért
ni szomorkodik, búsul; sérülés éri; balesetet
sze n ved
pi bosszant, szomorít
hi fájdalmat, gondot okoz
hitp bánkódik, megszomorodik, gondokkal
küzd
*:l~)'
kép, bálványkép, bálvány
T T
*:l~)? munkás, robotos
I :l~Y. (bálvány) gyurmány
II ::1~~ fájdalom; bosszantás; keserűen szerzett
kenyér
I*:l~Y bálvány (kép, szobor)
II :l~Y fájdalom, gyötrelem
1,::1~)? fáradságos, kemény munka; szülés kínja
l"l:t~~ fájdalom; Zsolt 147,3 seb
i1~Y q hunyorít
i1~)2 farkcsigolya
I il~Y tanács(kozás); ötlet; elhatározás, terv;
(isteni)végzés; tanácsadók, (baráti )kör;
Zak 6,13 egyetértés
II *;,~y Zsolt 106,43 engedetlenség
III i1~Y Jer 6, 6 (élő)fa
D~~~ erős, hatalmas; számos, nagyszámú
,1~~(-))i'~~ n. l. Ecjon-Geber
T -

o

•

•:

T

T

••

T

••

T

••

,~~ 1'~~

?~y
?~y
" T
i1~~1?
l11J~)2

ni vonakodik, tétovázik, halogat
rest, lusta
restség, lustaság
restség, lustaság
D?D?~)?. tétlenség, restség
I Ö~y· q erős, hatalmas, nagyszámú volt
pi lerág( csontokat)
hi erőssé tesz, megsokasít

II D~Y
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II D~Y q bezár, behunyja (szemét)
pi bezár, eltakarja (szemét)
I D~~ csont( ok); pl.csontváz, hulla; emberi test,
testrész, lény; lényeg> pontosan, épen
II D~)?.
... ·: n. l. Ecem
D~Y teljhatalom, erő; csontozat
*n n~~ gaztett, gonoszság; szenvedés
nn~~ erősség; teljhatalom
li n~~ n. l. Acmon
*nin~y érvek, bizonyítékok
*l~Y.: 28 ám 28,8 text. corr.
,~y
q visszatart, gátol, feltartóztat; fogvatart,
elfog; megtart; elzár, bezár; megtagad,
meggátol; kor láto z, ural; :l~t'l?1 1~~1Z többértelmű: szolga és szabad ember?, tisztátalan
és tiszta?; kiskorú és nagykorú?
ni visszatartv a, fogva tartva lesz; alábbhagy,
T

:

-

T

;

T

megszűnik
1~)?.

,~y

, n~~)]:
l1l~)]:
:lj/Y

gazdagság?, birtok?, tulajdon?
bezártság; elnyomás, nyomorgatás
ünnepi gyülekezet, ünnepnap
q (cseluetőként)sarkában van, rászedi,

megcsalja
pi visszatart
(ember) sarka, (állat) patája; átv. hátvéd;
pl. lábnyomok;
Zsolt 49,6 (alattomosan leselkedő )ellenfél
mindvégig, utoljára> eredmény;
bér>vmiért, azért hogy; c.?~ végett,
következtében
:lj?~ göröngyös; álnok, csalárd; Oz 6, 8 vérnyarnos
i1fi?~ csel vető álnokság
1pv q megkötöz
1p~ tar ka, pettyes
1j?.)?, ~ (D'lhtl) 1j2)?, l1'P.-·

*i1jiY
.
T" T

szarongatás
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:l~~Y

n.pr. Akkub
?py pu pt kifordított, kifordult, kitekert
*?i2?i21'. görbe, ferde
1il1?i2l'~ tekergős
lill'~

n.pr. Akan

1~Y q kitép, gyökerestől kikapál

1m?

I 1i2)?
II 1RV.
:l~R)2

1i1j?)?
.,~i1j?Y.

\Vpy

I ~i?.Y.
II \Vi?.l?
n~\V~Y.

I *il2
II 1)?
T

1)?,

I

:l1Y

II :l1Y
III :l1Y
IV :l1Y
I lJlZ
II :l1Y
III :lJ~
I :1iy
II :11Y.
I :lJ~

ni elpusztul, romhalmazzá válik
pi átvág
meddő,

magzatnélküli
utód, leszármazott
n.pr. Eker
skorpió, csapás
n.l. Ekron
n.gent. ekronita
ni ferde, hamis útra lép; görbe utakon jár
pi kifordít, kiforgat
hi hamisnak tart, bűnösnek itél
elvetemült, álnok, hamis
n.pr. Ikkes
elvetemültség, álnokság, hamisság
ellenség? ,ellenfél?
n.terr. Ar
n.pr. Er
kezeskedik, kezessséget vállal, gondjába
vesz; elzálogosít, zálogba ad; cserél
hitp fogadást köt
hitp szóba áll, összeáll; barátkozik, komázik;
belekeveredik
q kellemes, kedves, megfelel
q esteledik, lealkonyul; tovatűnik
hi estére járva, megkésve tesz vmit
este; du. c. pn estiidő tájban
1Kir 1 O, 15; Jer 25,24 bizonytalan

keveréknép, csőcselék
keveréknép, csőcselék
beszőtt fonál (szövéstechnika)
pusztaság, sivatag

II l1Y
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n.gent. arab, Araba puszta lakója
kellemes
holló
n.pr. Oreb
:i1~ bögöly
I *i1l1Y Eufrat-parti fűzfa
II i1l1Y. pusztaság, sivatag; i1~1~Q Jordánvölgy,az
Araba (egészen az Akaba öbölig);
c.oz Holt-tenger
i1::11Y kezesség, zálog
liljv.· zálog, óvadék
,'~l~ n.gent. arbita, arabita, arab
II l'Jl.?:
l 'J l?
I l'JY
II lJY
T'

T -•

-~

T T

T ., -•

'~112:
'nl1Y
. .,. ; - n.gent. arbatita (Araba
l1Y q eped, vágyódik

puszta lakója)

1ll.?; n.pr.,n.l. Arad
i11Y

*i11))
T T

*i1l~1))
T

-:

1i1)?
i111))
T

•

••

ni kiárad
pi csupaszra feltár, fölfed; tartóból előszed;
kiáraszt
hi lemeztelenít; Iz 53,12 kiszolgáltat,
feláldoz
hitp levetkőzik, pőrélkedik;
Zsolt 37,35 hivalkodik, fennhéjázik
k a, k a.?; zo""lde l"o re, t?. , l"Ige t?.
. " ,
.. ,
,
v1ragagy, novenyagy,
vadszamár
meztelenség, szeméremrész, nemiszerv;
c. 1~1 szégyenletes, rút, gyalázatos dolog
mez~telen, ruhátlan; hiányosan öltözött

011~
Oi1Y ~ 01')?. .
0~1~ okos; ravasz(kodó)
1)?.11)2. n. l. Aroer
*)'~1)?. rémítő, félelmetes hegyoldal

'll?. n.pr. Eri; n.gent. erita
il~lY: meztelenség, csupaszság
*i1l('l'l.?: (dagasztott, gyúrt) tészta
*tJ'!;l'l~: esőfelhők, viharfelhők

245

1''!~

hatalmas(kodó); erőszakos, kegyetlen,
zsarnok
'!'!~ gyermektelen
l1Y q fölrak, elrendez, elkészít, készenlétben
tart; (csatához) felállít, felsorakozik;
szembeállít> összehasonlít; egy sorban áll,
egyenlő vele; előad, előtár, elmond
hi értékel, (értékre) megbecsül
TJY. réteg, sor, rend; felszerelés, tartozék; becslés,
érték; Zsolt 55,14 '~1)?.~ becslésem szerint
?1Y q szabadon nőni hagy·, ·szedetlenül hagy
ni körülmetéletlenségét (gyalázatára)
mutatgatja
?1y körülmetéletlen
i1?l~ körülmetéletlenség; átv. keményszívűség,
megátalkodottság
I tJ1Y ni feltorlódik
II tJ1Y q okos, ravasz volt/ lett
hi c. 1io ravasz rajtaütést tervez
"T

tJ1)2
~ tJi1~ .
•
T
tJ1)?. ~ tJ1''l?..
i1~l~ okosság, ravaszság,
i1~]l?. (gabona)halom

csel

lin})?.. platánfa
ll~ n.pr. Eran
'~ll?.

n.gent. eranita
1iY1l2 l. 1)?.i1~. (Bir 11,26)
1)?.1~. ~ 1)?.iil2 ..
1)11~· mezítelen,

·
'1l?.i'l!.
I ~,y·
II ~,y
~lY
i1~ll?

kiforgatott, elhagyott; pusztai

cserje, gyalogfenyő
n.gent aroerita
q csöpög; esőként permetez, szitál
q nyakát szegi, ki töri a nyakát; leront,
széttör
nyak, nyakszirt; hát; átv. nyakasság
n.pr.f. Orpa

?!:l1Y
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'?.~1!: homály, sötétség; sötét felhő, borús égbolt
)'1Y q ijeszt; megijed, megretten
ni p t. félelmetes
hi retteg, félve tisztel
j?1Y q rág, marcangol
'i?l12 n.gent. arkita

,,y

q levetkőzik

poel csupasszá tesz, pusztít, lerombol
pilp simára (földig) lerombol
hitpalp simára (földig) lerombolva lesz
\!t])?. f. ágy, fekhely
:i\!) y zöldelő fű, zöld növény
I ;,\by q csinál, megcsinál, létrehoz; véghez visz,
tesz, cselekszik, gyakorol; dolgozik,
tevékenykedik, foglalkozást űz; elvégez,
elkövet; elkészit; felhasznál, ráfordít; eljár,
végbevisz; c.~ elfoglalva van vele;
Préd 3,12 c.:lit> élvezi ajósorát
ni megcsinálva, elkészítve, kivitelezve,
lesz;v égrehajtva, felhasználva, teljesítve
lesz; megtéve, elvégezve lesz; eljár, bánik
vkivel
pu létrejön, előáll, keletkezik
II n\vy q Ez 23,21 tapogat, nyomkod, nyomogat,
szarongat
pi Ez 23, 3. 8 tapogat, nyomkod, nyomogat,
szarongat
''~fil~)]. n.pr. Aszael
?Nn\!)y ·
,
1\!)y n. pr. E szav, Ezsau
1i~~ tízes szám; tizedik
'~''P12. n.pr. Asziel
il'\!)).?' n.pr. Aszaja
.,,.,\?)y'
. .. _... tizedik, tizedrész, tized
ji~Y hitp veszekedik, vitázik, pörlekedik
j?'?))?.
.. n. l. Eszek
1\VY q tizedet vet ki, dézsmál, megadóztat
"

T

-•

T

T T

-

-·
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pi tizedet(termésből) ki vesz, félretesz,
tizedet ad
hi tizedet összeszed, beszed
1WY.
. . . tíz
1\V)2 tíz
,:v~ ~ 1i\v)2.
i11'V~ tíz
:J.i\VY tíz
1(i)1~Y. tizedrész, tized
• T

T

T

T T

-:

'1\v)2 ~ .,,.,\!))? .

o.,~\b~: húsz;.huszadik

ni\by tíz

1'"0~: moly; geny?

II \!i~ Jób 9,9 Oroszlán (csillagkép)
jii\!5~ nyomorgató, elnyomó
0'~~\!5)2, szorongatás, elnyomás, zsarolás
ni\!i~ megmunkált, kovácsolt
n1w~ n.pr. Asvat
1'W~ gazdag, a gazdag
l'l5Y q füstöl, füstölög; fellobban, lángol
I lW~ füst; köd, gőz
II lW~ n. l. Asan
lW~ füstölgő

jitVY q szorongat, igazságtalanul bánik,

bántalmaz, elnyom; zsarol
p u p t bántalmazott, meggyalázott, elnyomott
ilWY
... szorongatás, elnyomás, zsarolás
il W)?. n.pr. Esek
il~~~ szorong~tás
O'i?Wl!. ~ O'ji.~\VY-:·
,'.!}y' q gazdag volt/lesz
hi gazdaggá tesz, gazdagít
. hitp gazdagnak mutatja, színleli magát
1WY
... gazdagság, vagyon; (lelki) kincsek
\V \VY q sorvad, elgyöngül, elhomályosul
I n'liv q kövér, elhízott lesz?
II on\Vv hitp gondol rá; törődik vele; gondosan
kidolgoz
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nwY.

lemez
gondolat, eszmélés?
'T-l WY c. 1\V~ tizenegy, tizenegyedik
o*n)r.i~~ gondolat, terv
ni1n0~ ~ n1r-nv~.
n1T.l\!Jl? n.pr., f. Astoret, Astarte (bálványistennő)
*n1n~Y- szaporulat (jószágnál)
n1ií~~ n. l. Astarot
'!11:r.ltV)) n.gent. asteratita
!1)l m.f. idő, időpont, időszak; pl. idők múlása,
változása, fordulópont( ok); -szor, -szer, -ször
0 !1~T-1~~

T

-

l

-

T

•

-

!

:

-:

·:

•

T

T

:

~

T-1)2
T

-

~

-

ilT-1)2.
T

-

1ny pi elrendez, előkészít,

"T:ll?
'lJ~
1'!1)?
i1'!1Y
T T -:
ii'!J~
•

"!'

*ii'T:1)2
~:O~

'?:t:ni

(~)i1~?tni

·

·

ony
'~I:l~

,~,~~~

pny

gondoskdik
hitp rendeltetvelesz(vmilyen sorsra)
most, már, most már, hát mégis!, nos hát?
készen áll; készlet
hímállat; bak, kos; átv. vezér ("vezér ürü")
időre készenálló
n.pr. Attaj
készenálló; pl. eljövendő; készletek
n.pr. Ataja
választékos, szép; antik
(anyjától) elválasztott; (időben) eltelt;öreg
(arám)
n. l. Atak
n.pr. Atlaj
n.pr., f. m. Atalja(hu)
Ezd 8, 71 Krón 8,26 n.pr., m.
ni hőségtőllángbaborul, átizzik
n.pr. ütni
n.pr. Otniel
q elmozdul; előrejut (életkorban)
Zsolt 6,8 (szem) elöregszik, homályosul;
Jób 21,7 magas kort ér meg (arám)
hi áthelyez; összegyűjt; továbbvon ul;
cserbenhagy
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hangoskodó, féktelen, szemtelen, fennhéjázó
tekintélyes?, ősidőkre visszamenő?
*1'~R n)?. n. l. Et-Kacin
I 1ny q imádkozik, könyörög
ni enged a könyörgésnek, megengesztelődik,
megkönyörül
hi imádkozik, könyörög
II 1ny ni p t. gazdag?, tetézett?
i'l:;l~
i' D~

hi (kihívó szavakat, nagyszájú beszédeket)

halmoz?
Ez 8,11 (tömjénfüst) illat;
*1nl'
T T
Szof 3,1 Oimádkozó?
13:))(. n. l. ·Eter
nlJ:J)2: (békesség) telje, gazdag bősége?

I

N9
i1N!:l
i1N!:l
T ••

~i19.

hi szétver

oldal, szegély, széle, vége vminek;
du.halánték
II i1N!:l lfeh 9,22 darab, rész
III i1N9 Am 3,12 pompa
I 1N!:l pi átkutat, végig kutat
II 1N!:l pi dicsővé tesz, fölékesít
hitp megmutatja dicsőségét; kérkedik,
dicsekszik;
Kiv 8, 5 c. ?y rendelkezni méltóztatik
1N!:l fejdísz, koszorú
*i11N9 hajtás, ág
i11N!:l lombkorona, lombos ágak
1~1N9 parázs; arcpír
1lN~ n. terr Paran
*lg! éretlen füge
?u9 tisztátalan hús
q rátalál, megtalál; eljut, elérkezik (a hatáT

••

T"

T

T

.,,

T
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y~~

JN'Yl9
.. . : 1l!J
,~~
\!))!:)

i11!J

JNi119
.. : ~

),~~ill~

ráig); rátámad,nekiesik;
c. :;t hathatósan, esdve kér
hi"ráhelyezi, rárakjaa terhet;
c :;t.közbelép, esedezik
sierencsétlenség, baleset, véletlen
n.pr. Pagiel
pi elfárad, erőtlenné válik
hulla; call. holttestek
q összefut vele, útjába kerül
ni találkozik
pirákad
q kiszabadít, kivált; megvált;
Szám 18,15-17 kiváltat
ni (szolgaságból)kiváltva, megváltva lesz
hi kiváltani enged, kiváltat
ho ki váltva lesz, szabaddá válik
n.pr. Pedael
n.pr. Pedahcur

,~~-i119
T

:

*D?~1~

kiváltás; váltságdíj
,;,~ n.pr. Padon
n~1~ kiszabadítás, megmentés
(~)i1~1~ n.pr. Pedaja(hu)
Di'1~
. . kiváltás
váltságdíj
i'1~
l~~ n.terr. Paddan
,,,,,~

Y1!J q bizonytalanjelentésű
1:]~

háj (a veserészeken)

n19
.'•
.i1~

~ n~1~ .

~

száj, pofa, torok, csőr; nyilás, bejárat;
(kard)él; nyilatkozat, megnyilatkozás,
mondás, parancs; c. D?~W két rész, kétharmad;
c. f szerint, megfelelőle'g, annyi-amennyi,
aszerint hogy; c. ~ szerint, megfelelőleg;
inf -al összekötve: mindannyiszor, ha;
csak akkor ha; c.?~ aszerint
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,i1g
·)g

itt, ide
n.pr. Pua
q lankad, hideg marad; csorbát szenved
ni elgyöngül, elerőtlenedik, nyomorodott lesz

,il~@

elernyedés, csillapodás
n.pr. Puvva

i119
n1!l q
'T •••

szél, szellő támad
hi szélviharként rátör (haragtól liheg);
s~avakat) lehel, kimond;
En 4,16 illatos szellőként árad
n.gent. Put
n.pr. Putiel
1Q'\?ig n.pr. Potifar, Putifár
Y1!l
n.pr. Poti-Fera,
- ·: '\J1·g
.
~~g szemfestő kenőcs; malter, habarcs
?is bab
?~g n.pr., n.gent. Pul
11!l q tanácstalan volt?
i1~i9 l. i1~~iJ (2Krón 25,23)
.,~~g n.gent. punita
iJ~9 n.l. Punon
i1)?~9 n.pr., f. Pua
)'1!l q szétszóródik; kiszorítva, visszaszorítva
lesz, fölöslegessé válik
ni szétszóratik; 2Sám lB, B l. Q kiterjedt
hiszétszór,kiszór;szétszóródik;
Jób 18,11 kerget; Jób 40,11 kiönt, kiáraszt
q tántorog
hi inog; megkap; hozzájuttat, hozzásegít,
megad
botlás, botladozás
hi megtör, megszeg; meghiúsít
1~9 sors; pl. Purim ünnep
T"

szőlőprés,szőlősajtó

n.pr. Porata
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q dobog, ficánkol

.

'n~9

t~

I tt!l
II tt!l
1t!l

I n~
II *n~

II *1D~

*;r:rn9
T :

-

il n
9
T '.'
tn !l
tn 9
*n~tq~
nn!l
op~

nn9
JNin
nn9
.,.
-nnn~

il1\J9
r~·

tJ'1~\J9

~'w6
1\J!l

ni szétszóródik
n.gent. putita
sz1narany
ho pt. aranyba foglalt, arannyal bevont
q mozgékony, rugékony volt
pi ugrándozik, táncol
q pt.pass. szétszórva
ni szétszóródik, elszéled
pi szétszór, elszéleszt
p u pt. szétszórt
háló, kelepce, csapda; tőrvetés, veszély
(fém) lemez, lap
q retteg, fél, aggódik-; Iz 60,5 repes (sz ív)
pi fél; Péld 28,14 istenfélő
hi rettegéssel tölt el, megremegtet
rettegés, ijedelem, félelem;
Jób 39,16 c ' ?:;t (nemlétezés tagadószava),
nem törődik vele; c. iltl~? Izsák félelmetes
Istene?, Izsák rokona(i)?; régies
megnevezés(lstennel kapcsolatban)
comb, csipő, heretest
(isten)félelem
helytartó; megbízott, elöljáró
q p t. arcátlan, hitvány, fegyelmezetlen
kiáradás, (szenvedélyes) kitörés
nagyzolás, kérkedés
hi fogva van?, (lz 42, 22)
izzó szén, parázs
gödör, ciszterna, (vadász)verem
n.pr. Pahat-Moab
(beleevődött, belerágódott) folt (kiütés)
(sárgaszinű drágakő), topáz?
l. Q (1Krón 9, 33) szolgálatból felmentett
kovácskalapács, pöröly
q elszökik; elbocsát, szabadon bocsát, szabad
folyást enged, kiáraszt; 1Kir 6,18 ·tP~~ '"J.HJ~
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virágfüzér?, bimbók?
hi c. il~·'Vf (megvetőleg) elhúzza a száját
1U9 elsőszülött

*ill~~ elsőszülöttség
'~

~ jlg,

no::r'g
.•.
. n. l. Pi-Beszet
•,•

,.,~

l11'DD '~
l1Í'~
lJ'~

,~,~

szerencsétlenség, vész, pusztulás
n.l. Pi-Hahirot
pl. il$.).
koroin, hamú
n.pr. Pikol

\!i:Ó'9 ~ \V~?.s.
pim (súlyegység: 7. J. 7-7. 77g között)
•,! ·:

•

háj
on)'9 n.pr. Pinehasz
.l)'~ n. gent? Pinon
l11~~'~ kétélű, élesfogú
11\V.,~ n.fl. Pison
11l1'~ n.pr. Piton
~~ (olajos)korsó
pi bugyog, előtör, csörgedezik, csurog
tJ":l~il l11:Jg n.pr. Pokeret-Haccebajim
I NS:J ni nehezen érthető vagy teljesíthető;
rendkívüli, szokatlan, csodás volt; pt.pl.
csodák, csodatettek, (Isten) csodálatos művei;
Jób 37,5 csodamódra; Dán 8,24 szörnyű
módon; Dán 11,36 hallatlan, szörnyűséges
vmi (káromlás)
hi vmi csodálatosat tesz; csodálatosan bánik
(vele); infabs. csodálatosan, rendkívüli
módon
hitp csodálatosnak, dicsőségesnek
mutatkozik
pi bevált, teljesít (fogadalmat)
hi (rendkívüli) fogadást tesz, külön megfogad
N?@ szokatlan, rendkívüli; csodálatos vmi, csoda;
· · Siral1,9 ijesztő módon; Dán 12,6 csodálatos
ilr.l'g
T •
T :

• T

:

-

•
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dolog, esemény
l. Q (Bír 13,18) csodás, titokzatos,
felfoghatatlan
'N':79 n. gent palluita
i1'N59 l. Q (Zsolt 139,6) csodás, titokzatos,
felfoghatatlan
n.pr. Pelaja
ni szétosztva, felosztva lesz
pi nyílást hasít,barázdát húz
csatorna, vízárak, patak
n.pr. Peleg
elválasztás, elkülönítés; folyóág, lefolyó
csoport, beosztás, osztály, nemzetség (leviták
'T •

:

felállítás ánál)

f. mellékfeleség, ágyas; Ez 23,20 (férfi)
sze re tő
vas, ace'l?.
n.pr. Pildas
ni kitüntetésben részesül, kiválasztva lesz
hi különlegesen kezel, ki tüntet,
megkülönböztetést tesz
N~':7~ n.pr. Pallu
'~i?9 ~ 'l?9.
r,,b q barázdát hasít
pi (fel)hasít; szétvág, összevagdal; (méhet
felhasít) szül; ellik
n?9
- ·.· f. korong; malomkő c. i1?J1 koronggá összepréselt füge; gránátalma gerezd
n.pr. Pilha
q megmenekül
pi biztonságba helyez, megment,
megszabadít; Jób 21,1 O(épségbe!);) szül,
megellik; Jób 23,7 érvényesít (jogot)
u?.g n.pr. Pelet

i1t>~9 ~ i1t>'?9.
'\?(~ n.pr. Palti
T

•• :

í

••

•

n.gent. paltita
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il)!)

n.pr. Filtaj

II ??!l
??9
.,. .,.
il'''~
T :- :

"Jil:l?!:l

. .,~~~
I o?6
II o?!l
0?9

vs;

]1~~~9
T-

\V?!l
l1\V?9
·:

•t l

"r-l \V?~

.r,s~

"D 5.~

-1~

)~~

il)!)

n.pr.Paltiel
n.pr.Pelatja(hu)
n.pr. Pelaja
aki életben maradt, (meg)menekült call. is
aki életben maradt, (meg)menekült
ami túlélte( a vészt),ami megmaradt;
megmenekülés
bíró
itélet, döntés
bíró elé tartozó
bírái döntés, itélet
orsó, rokka
kerület, járás (közigazg.)
pi itél, dönt; végrehajtja az itéletet;
Ter 48,11 gondol, vél; Ez 16,52 közbelép érte,
igaza t ad neki
hitp döntőbíró lesz
hitp imádkozik, könyörög, kér(lel)
n.pr. Palal
n.pr. Pelalja
ez és ez, egy valaki (ismeretlen)
egy bizonyos valaki (vmi); c.'~n?~ ez és ez
pi egyenget; Zsolt 58,3 utat készít
pi Péld 5,21lát, szemmel tart
mérleg
hitp reszket, remeg
reszketés, remegés, rettegés
hitp fetreng (hamuban), földre veti magát
n. terr. P eleset, Filisztea
n.gent. pelisetti, filiszteus
n.pr. Pelet
n.gent. peletita
hogy nem, hogy ne; Péld 25,8 egyébként
élelmiszer? nincs magyarázata
q fordul, odafordul, irányt követ; felé fordul
törődik vele; körültekint, szétnéz, várakozva
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forog, megfordul, visszafordul; elfordul;
elpártol, átáll, tovább indul; figyelemmel,
bizalommal fordul felé; reggelre, estére
fordul (a napi idő); ellene fordul, háttal
fordul, (hátat) fordít; fekszik, elterül vhol
(vidék)
pi eltávolít, felszámol, rendbehoz, szabaddá
tesz, egyenget
hi (oda)fordul, megfordul, kitér, enged;
(hátat)fordít; elfordít, megfordít
ho elfordul, irányul; fekszik; néz valamerre
arc,ábrázat;kinézés,arckifejezés;
sajátmaga; szándék; előlnézet, látható
felület, elülső oldal, (kard) éle;
Joel2,20 elővéd; c. il~ry~~ arcvonal, front;
c, O'~~(tl)(ory?,) lD?W kitett kenyerek asztala;
elöl, korábban, egykor
'~!;1 c.?~ szembe(n) vele,vmi mentében,
hosszában; c. n~ előtte; c. :;t elébe,
szembe(n) vele; előtte, c.?. elébe(n), mielőtt,
hamarább (előbb) mint; 'i~?~ előle, (onnantól
el), tőle, (onnan) kezdve, avégett, (amiatt);
c.1~ előtte, onnan el, onnantól, miatt;
Jób 17,12 hozzá képest, viszonyítva, mint;
c.?Y.. előtte, színe előtt( elé), vele szemben,
irányában, ellenére, kárára
torony, sarokkő(bástya), orom(zat); vezetők
n.pr.,n.l. Penuel
~

0'~~~
tJ')!:l
• T

onJ'9.

n. z. :Periiel
l. Q. (Péld 3, 15)

pl. i1~Q.
-ba, ~be, belül;
c. ~-ban, -ben, belsejében; c. 1~ belül

'~'~!;) belső
tJ')')!:l
.. : drágakő,

iH J9
T • •

gyöngy, korall
n.pr.f. Peninna

ji)!)
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pi kényeztet
*o~ pl. tarka?, bokáig érő hosszú újjú?(ruha)
)0!) pi bejár?, végigjár?
i1~0!:l
,. . n. l. Piszga
tl't.;l1 o~ n. l. Pasz-Dammim
ji)!)

~

*i10!:l bőség?
noD q sántikál; túllép rajta, megkimél
T •

ni megbénul
pi körülbiceg, körül ugrál, körbesántikál
(kultikus tánc)

peszah, pászka, húsvéti ünnep és áldozat
n.pr.Paszeah
béna, sánta
faragott bálványkép·, szabor
Q~ n.pr. Paszak
JO!J q (ki)farag, (kőből) kivés, kivág
JO!:l·: faragott bálványkép, szabor

no- !:l·:
no !:l
no !:l
*J'O!:l
-

"

T

•

T

";J

·~

OO!J q megszűnik, eltűnik

i190!:l n.pr. Piszpa
i1Y!J q sóhajtozik, zihálva nyög (vajudó)
'T

:

•

n.l. Pau
1iY~ n.pr.(bálványisten) Baal-Peor; n. l. Peor
'1'9 n. l. Pai
~YSl
T

• T

JY!J q csinál, készít, megmunkál, elvégez; tesz,

*i1~Y!:l
T '•,:

megtesz (neki), végrehajt, kivitelez;
Jób 36,3 pt. Teremtő
tett, munka, mű; tevékenység, működés; bér,
kereset
munka, tett; kereset; bér: jutalom, (gonosz
tettekért)büntetés
n.pr. Peuiletaj
,
q indít, irányít (az Ur lelke)
ni indítva érzi magát
hitp nyugtalanná válik
f. láb, lépés; nyomás; Iz 41, 7 üllő; -sz or ,-szer,
-ször; Neh 13,20 csak egyszer; tJ)!~iJ ez
alkalommal, végül,végre; tJ)]~-tJ~~ majd-
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1j?~

majd; tJ)J~~l?~P mint mindig

.

11r.l)J:~

D~J?~
1V~

'J )2:~
il~~

csengettyű: csöngő

~

n)Y.!:l
t - a•

n)9~.
-

•

•r

q fölnyi t, ki tát( szájat)
n.pr. Paaraj
q fölnyi t, kinyit( szájat);
Zsolt 66,14 megnyílik, megnyilatkozik;
Zsolt 144,7.10 k. (arám) megszabadít

I n~~ q örvendezik, hangosan u.ijong
II n~~ piszéttör,szétüt
il1'~!:1 élesítés
?~6 pi héj át lehántja, meghámazza
n1?~!:1 lehántott sávok (galy kérgén)
tJ~~ q hasít
y~~ q megsebesít, szétroncsol, összezúz
y~~ seb
1'~~ poel szétzúz, széttör
pilp összezúz, összetör
hitpo összetörik, szétomlik,
T

•

•

T :

)'~~
)'~~
,~~

j?~
1j?~

~ 1'~~ n'~·

n.pr. Piccec

q erőltet, unszol

hi (makacsul) ellenszegül
(térdek) rogyadozás(a)
q keres, fölkeres; (át)vizsgál, áttekint;
törődik

vele, gondját viseli; kérdezősködik,
kívánkozik (a hiányzó után); számbavesz,
be sorol, jegyzékbe vesz; megbíz, kirendel,
odarendel, felelősségre von, (meg) büntet;
2Kir 5,24 elhelyez (letétbe); Szám 4,27 rábíz
ni nélkülözve lesz, hiányzik; számbavéve ·
lesz, hivatalt, megbízatást kap; felelősségre
vonva lesz; büntetését várja; sújtja, utoléri
pi besoroz, számbavesz, mustrál
pu számbavéve lesz; megállapítást nyer
hi kirendel, megrendel, megbíz, átad; letétbe
helyez, őrízetbe ad, rábíz; Lev 26,16 kiszab
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li1~~

nJi?~

1ii'~

*D'!~i'~

*tJ'}~~~.
np!l
"i2~

D~S
il?t:li?~

Div-ni?~
o

1'i?~

tJ'Yi'9
•'

0

T:

nYi?.~

19
N1!l
Nl~
tJN19
1::119
T :T

• •

11!)

11!)

(büntetést); 1Sám 29,4 kijelöl; Iz 10, 28,
otthagy (megőrzésre)
ho megőrzésre letétben marad; p t. kijelölt
gondnok, megbízott; Jer 6, 6 felelősségre
vonva lesz, büntetés várja
hitp számbavételre, besorozásra bocsát
hotpaal számbavételre, besorozásra kerül
hivatal, szolgálat,közigazgatás; felügyelet,
gondozás; állás; igazgatás; büntetés, csapás,
megpróbáltatás; számba vétel,besorozás
Szám 16,29 sors (ami megesik vele);
Iz 15, 7 amije megmarad;
Jer 52,11 c. n?~ börtön
letét( be helyezett tárgy); készlet
c. ?)J~ felügyelő, őr
n. gent, n. terr. P ek od
Kiv 38,21 számbavétel, költségjegyzék
utasítások, rendelkezések
q megnyit, fölold;
Zsolt 146,8 megnyitjaszemét
ni (látásra)nyílik
n.pr.Pekah
látó; jó meglátású, éleseszű
n.pr. Pekahja
kinyitás, szabadonbocsátás
felügyelő, elöljáró, hivatalnok
gyümölcs és virágfüzér díszítés
gyümölcs és virágdísz
bika, bikaborjú
hi tenyészik?, fejlődik?, gyümölcsöt hoz?
vadszamár vagy zebra
n.pr. Piram
n.pr.Parbar (csarnok Jeruzsálemben a
templomtól nyugatra, körülötte a külváros )
q pt. pass.kiterjesztett (szárny)
ni elválik, különválik; elválasztott,

11!)
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elkülönített volt
pi félrelép, félremegy
p u pt.elkülönített
hi szétválaszt, elkülönít, szétszór
hitp szétválik, szétszéled, szétszóródik,
eloszlik
1l@ öszvér
öszvérkanca
i1i1!:l
r ..
l1i1i!:l
... : vetőmagv ak?
011!:1
... - faiskola, liget, díszkert, park
i11D q termékeny; gyümölcsöt, termést hoz;
szaporodik
hi termékennyé tesz, megsokasít
I i119 tehén
II i119 n. l. Para
T T

TT

i1l~
i119

~~·f]~.

n.pr."Pura
N1~19 n.pr. Peruda
D'n19 l. Q. (Eszt 9, 19)
n~19 n.pr. Paruah
0'11!:1 n. l. Parvajim
T "••

T

:

•

T :

-

T

*i-119
T

:-

1~1!:1
T

előudvar, előcsarnok

fazék, katlan

l1Í19 ~ ní1P. 1DD..
,*t19
·.· ·: Hab 3,14 iext.corr.
*t19
, T T

1Hl9

kerítetlen, védetlen hely lakója?;
falusi, vidéki ember Bir 5, 7
l11t19 kerítetlen, védetlen hely
't19 kerítetlen, védetlen hely és lakója
'i19 n.gent. perizzita
I n16 q sarjad, kihajt, virágzik; virul;
előtör (bőrbetegség), felfakad (kelés)
hi sarjaszt, virágba borít; intr. kihajt,
kivirágzik
q pt. (madárként) repülve
bimbó, virág (mint diszítőelem is)
T :

•

T :
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kotlás, ivadék?; átv. fajzat, csőcselék
q (időmértékre) énekel, nótázik, danol;
csörömpöl?
\J l~ lehullott bogyók
'~~ gyümölcs (legtágabb értelemben is)
N1'19 n.pr. Perida
r"~~ betörő, rabló Iz 35,9 pusztító
1l? (durva) bántalmazás, kényszermunka,
ha talmaskadás
l1:J19 függöny
'01~ q megszaggat (ruhát gyász jeléü l)
Nn\!in1!il n.pr. Parmasta
1~l~ n.pr. Parnak
01~ q tör; aprít, vág, hasít
hi vágott, hasított körmű (állat)
T

• :

•:

T

'

T

! -

-

keselyű?
019
·: ·:
n.gent. parasz, perzsa;
019
-T
i101!il köröm, pata
'01Sl n. gent. parszi, perzsa
T

:-

•

:IT

))1~

I Y'J~
II .Y'J~.

i1))1!il

I \!iy~~
II \VYi9
l-

1il1~"1~
'J(i)nY-19
•

T

:

•

1~1~
)'1~

n. terr. Parasz, Perzsia

q szabadon lógni enged, kibont(hajat);

szabadjára enged, magára hagy, semmibe
vesz; p t. pass. magáról megfeledkezett
ni elvadul, féktelenné válik
hi elvon, elszakít (munkától);
gátlástalanságot vezet be, elvadulást idéz elő
szabadon nőtt, lelógó haj
~ Y'JP. '\;>i 9.
paro~ fáraó
bolha
n.pr. Paros
n.l. Piraton
n.gent. piratonita
n.fl. Parpar
q (szét)tép, beszakít, betör, áttör; túlcsordul,
túlfolyik, szétterül; rést tör (falon);
unszol; eseng, rimánkodik
ni p t. gyakran megtörténő
p u pt. áttört, beszakított
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hitp elszakad, elszabadul

I I''J~ szakadás, nyílás, rés, áttörés
II l'l~ n.pr. Perec,Perez
'~l~ n.gent. parci, perecita
0'~19 n.l. Peracim
,N~Y.I'l~ n.l. Perec-Uzza
'

T

:

il!Y.l'l~
j/1!:3

q Zsolt 7,3 széttép?; (arám) leszakít;

megszabadít
pi leszakít; leszed; széttép
hitp leszakad, kiszakítva lesz
j?j~ rablás, erőszak; válaszút
*Pl~ beaprított lé, moslék (tisztátalan étel)
I 11!:3 hi tör, elpusztít, megszüntet, megvon,
meghiúsít, félretesz, érvénytelenít;
szétpattan, szétszóródik (termés)
ho széttörik, meghiúsul; megszűnik,
II11!:l q Iz 24,19 inf a bs. + hitpo sze r kezet
poe l felzavar
pilp (szét)ráz; széttör
hitpo inogva reng
q kiterít, széttereget, kifeszít, kinyújt;
Iz 33,23 (vitorlát) feszít, lobogtat;
Mik 3,3; Siral4, 4 ~01!:3.
ni szétszóródik
pi kiterjeszt, kitárja,(karját); szerteszét

sz ór
q megmagyaráz, útmutatást ad, elirányít
ni l. ni\vl~~ (Ez 34,12)
p u elhatározva lesz; pt.szakaszonként

hi mérget választ ki?, fecskendez?,

megszúr?
I '.!i19 béltartalom, áldozati állat bele
II \V-i6 n.pr. Peres
\!)19 lovas; hátasló, harci paripa
0
PW!~ másolat
*ll'Pl!J búvóhely
•t ·:

T T
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T

meghatározott mennyiség, mennyi?;
pontos leírás, megjelölés
kiterjeszt
n.pr. Parsandata
n.fZ. Perat, Eufrátesz

T T

nv1~
N311)tV1!:l
! 3119
T:
3119
q pt i11~.
T
n1 !:l főemberek, előkelőek
';{\!)~ q tovább terjed
T

T;

-

f

o.,n

y\v~ q lép; fellép
))\v 9 lépés
p'Í>b q ki tát (száját)
pi szétterpeszt (lábát)
\V 9 l. yvj~ (Jób 35, 15)
n\!i~ pi összetép, összeszaggat
,~n~~ n.pr. Pashur

u\!i~

kivonul, elszéled, kóborol, tanyázik;
levetkőzik, kibontakozik, bemutatkozik;
nekiindul, támad
pi kifoszt, zsákmányol
hi levet, lehúz (ruhát), lehánt; lenyúz
hitp levetkőzik, leteszi ruháját
q szakít vele, elpártol (Istentől), bűnt
követ
el, fellázad, felháborodik
ni pt. hitszegő módon kezelt, megsértett
bűn, vétek; fellázadás, felháborodás;
Mik 6, 7 engesztelés?
o,w~ magyarázás, fejtegetés, kifejtés
*nW.....!:l len, lenvászon; )'Yi1 'l'l'V~ lenszár, lenkóró
ilf.'l\!59 len; mécsbél (lenből)
]1~ falat, darab
*n 9 homlok, hajtincs homlok körül;
női szemérem, méltóság; homlok(zat);
T

:

q

•

saro~vas

(kapu)

~ tJNl)~.

tJ'Nl'l!:l
•

T

•

pl. 'DP:

tJNJ;1~ hirtelen, váratlanul, meglepetésszerűen
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0):1-!19
00)!19
T' • •

I ;,lin

1i!19

*ni n$
I nn6

nn- !:l·.•
*1inr;J~
i1~QlJ~
I "D~

II "D~

.,.,~.,D$
n~:,ng

(inyenc)falat, étel,ellátás, asztal
rendelet, parancs, itélet
q tapasztalatlan, együgyű volt; hagyta
rászedni, félrevezetni magát
ni rászedhető, behálózható volt
pi rászed, félrevezet; elcsábít; rábeszél;
ámít, becsap
pu félrevezetni hagyja magát, elcsábul;
rábeszélni hagyja magát
q ki tát, nagyra nyit (szájat)?, kifecseg?
hi kiterjeszt, tágas teret ad
n.pr. Petuel
vésés, faragás,
n. l. Petor
darab, falat
q (fel)nyit; megnyit, feltár; meghódít
(várost); kihúz (kardot); megfejt (talányt);
árul, elad (gabonát)
ni megnyitva lesz; megnyílik; szabadul,
bilincsekből kiszabadul;
Jób 32, l 9 levegőt kap
pi (meg)nyit, felbont, köteléket felold;
feltör, felszánt; Ter 24,32leszerszámoz,
szerszámot leszed (hátasállaról)
hitp felszabadítja magát, ledobja (jármát)
pi bevés, farag
p u p t. vésett
nyílás, bejárat, ajtó, kapu
nyilatkozat, megnyilatkozás,
magyarázat, közlés
(száj) megnyitása, szólásra nyitás
n.pr. Petahja
járatlan, együgyű;
fiatal,
kicsiny;
gyerekes, balga
..
"'
egyugyuseg
finom öltözék, díszöltöny, ünnepi köntös
együgyűség, balgaság, dőreség
~,
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on~
0

l :P 9

y n-g..•
1n!J
011:t:l@
D'01n!:l

* ·.... ~

l113J~

0 PW:t;1~

nn

!:l

N~

*il N~
T
il N·~

kirántott, kivont kard
(sodrott) fonal, mérőzsinór, kötél, istráng,
mécsbél
ni Ter 30,8 küzd, birkózik, harcol;
pt. elferdült, alattomos
hitp alattomoskodik, álnokul viselkedik
hamis, elvetemült
n..l. Pitom
vipera
pillanat, szempillantás; adv. rögtön,
pillanat alatt
q megmagyaráz, kifejt, fejteget
n.terr. Patrosz, Felső-Egyiptom
n.gent. patrasziták (felső-egyiptomiak)
magyarázat, fejtegetés, kifejtés
másolat
darabokra tör, széttördel

Iz 30,2 undokság, szemét;
vagy: imp. N~' kifelé!

hulladék, piszok
hulladék, piszok; (erkölcsi) szenny, vétek
:r:,~~ beszennyezett, piszkos, szennyes
D'?~~ lótuszbokor
lN~ call. aprójószág; nyáj; lS ám 25,2 juhok
H~:~ n.l. Caanan
D'N~N~ sarjadékok, szülöttek, ivadékok, utódok
t~:i~~ fedett társzekér
II J~ Lev 11,29 (egyiptomi) tüskésfarkú gyík
NJ~ q hadba vonul, (hadi) szalgálatot teljesít
hi (hadi) szalgálatra kiszemel, besoroz
hadsereg; katonai szolgálat; robotmunka,
T T
nehéz testi munka; istentiszteleti szolgálat;
pl.(katonai) csapatok, seregek
~

'

T •

T

T

II *N::t~
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II *N~~ II .,~~ mellékalakja (gazella)
N~~

~ N~'~·

*il~~~ gazellaünő

D'Nl~ n.l.Ceboim
il:t~.'~ n.pr.Cobeba
il::t~ q megdagad
•

l

hi dagadást okoz, idéz elő

il :l~ ~N::ti~.
T

*;,:t'~

T

q pt.

N:l~.

*;,:l~ dagadt
•: T

Jer 12,9 hiéna
'J :l~ odanyújt, kínál
I.,~~ dísz,dicsőség, pompa
II ':;t~ gazella
N':l~ n.pr. Cibja
il'l~ n.pr.f. Cibja
)?~:l~
-

T

T : •

T

:

•

il~:l~
T

•

•

D(' )'l~
. ..

gazellaünő
~D'~:Ö.~.

tar ka szövet, ruha
liY:;t~
.. n.pr. Cibon
D'Y.:l~ n.l. Ceboim
1::1~ q (föl)halmoz, összegyűjt
*1::1~
.... rakás, halom
*n::t~ kéve
I 1~ széle, oldala vminek; (embernél):
II *1~ (vadász) hurok, csapda
*11~ n.l. Cadad
I i11~ q leselkedik utána
II 0 i11~ ni feldúl t, elpusztított lett
y~~

csípő

T T

i11~
"T ••

pi1~
i1!1~
D'1~
i''1~
.,~,~

n~),~

~ i11'~.
T ..

n.pr. Cadok, Szádok
(ártó) szándék, (rossz) szándék
n. l. Ciddim
vétetlen, jog szerint élő és cselekvő,
iga~(ságos);jámbor, rendes, derék
~.,~,.,~.

~ ')1'~·
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q vétetlen, ártatlan volt; igaza van, igazához

ragaszkodik, igaz(ságos)
ni jogaiba visszahelyeztetik
pi jogosnak tüntet fel; jogosultnak tekinti
magát; jogosultnak nyilvánítja magát;
c. wo.~ igaznak mondja, tartja magát
hi ártatlannak nyilvánít; bűntelenként
bánik vele; jogosultnak, igaznak nyilvánít;
igazságot tesz, igazat ad, jogaihoz segíti
hitp igazolja magát
törvényes, helyes; jog; igazságosság;
igazlelkűség
~ j/11~.

helyes magatartás, igaz lelkület; jámborság;
bűntelenség; jogos igény, jog; üdvösség,
(Isten üdvözítő) jósága; pl. igaz ügy, igaz
tettek, igazlelkűségből végzett tettek, üdvös
tettek; becsületesség, vallásos lelkület
(Üi1~Rl~ n.pr.Cidkijja(hu), Szedekiás
li1~ ho pt. ragyogóra fényesített
li1~ ragyogó fényű, aranyosan fénylő
I 7;,~ q nyerít, nyihog; sikolt; felu.ijong
pi sivítást hallat
hi ragyogóvá tesz
1i1~ hi olajat sajtol, présel
.
1iJ~ ablak, tetőnyílás, tető
D'1i1~ tetőzés; dél, délidő
,~
cav bizonytalan jelentésű; hangutánzó?,
) vmelyik betű neve?
T

• -T: T

,~
T

1N~~
T-

,Nl1~
T

i1li~
T
,,~

nyak, váll (ember, állat); oromzat, (épület)
n.l., n.terr. Coba
q vadászik, leselkedik; vadászik rá,

ólálkodik
pol megles, csellel megejt
pi megrendel, parancsot ad, érvényesít;
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n1~
nn1~
TT •

n?~~
T
D1~

Di~
1)2~~
T

1)!i~
~1~

megbíz, utasít, rábíz, megbízással elküld
pu parancsot kap, megbízást nyer
q kiált
kiáltás
(tenger) mélysége, fenék
q böjtöl
böjt, böjtölés, böjti idő
n.pr. .Cuar
~ 1Y~.

q árad, szétárad

hi kiáraszt, vizáradatot bocsát rá; úsztat
I~~~ színméz, lépesméz
II~~~ n.pr. Cuf
n!li~ n.pr. Cofah
n.pr. Cofaj
D'~i~ n. l. Cofim; Ramatajim-Cofim tulajdonnévből
,~i~ n.pr. Cofar
I )'1~ q virágzik, virul, jól me gy sora
hi virágzik; Zsolt 132,18 sugárzik
II )'1~ hi betekint, bepillant
I p1~ hi szorongat; zaklat, unszol
q önt, áraszt (vizet); kiolvaszt (fémet)
II j/1~
. szorongattatás,
nyomorúság
j/1~
np~~
szorongattatás, sanyargatás
.,.
I 11~ ostromzár alá vesz; ostromgyűrűbe fog;
körülvesz, bekerít; Bir 9,31 összefog, fellázít;
l? 29,3 c. :t~p körülzár (sánccal);
En 8,9 eltorlaszol, elrekeszt
II 11~ q ellenségeskedik vki vel, szorongatja
III 11~ q tervez, vázol; alakít, képez
I,~~ sziklatömb,szikla
II,~~ kavics, földpát; sziklás vidék
III,,~ n.pr. Cur
.
11~ ~ II i~.
*1~~
T*n1~~
,.

,~,,~~

~ 1N~~.
T-

tervezet, alaprajz; alak
n.pr. Curiel
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J

'1\!5'1~~
-•

n.pr.Curisaddaj

'JW(-)'l~~
*tJ');'H~
. : - nyaklánc
n1~

n~

Nn~
*n n~
T •

hi meggyújt, felgyújt
csillogó, ragyogó; Iz 18,4; Jer 4,11
Cah (hónap neve: nyár? tikkasztó hőség)

~Nn'~·
T •

(el)epedt, kiszáradt (szomjúságtól)
nn~ q fénylő, ragyogóan fehér volt
tJ"nn~ l. Q. (Neh 4, 7)
*n'n~ napfényes; kopár, csupasz (szikla);
Neh 4, 7 szabad hely?
kiégett terep, aszályos, kopár vidék; puszta,
sivatag
*i1)n~
bűz, rothadás
T-·nin~ri~ kiégett terep, aszályos kopár vidék; puszta,
sivatag
q nevet, kinevet
pi enyeleg, tréfál(kozik); szórakozik,
. mulatozik
pn~ nevetés; nevetség, gúny tárgya
11)~ n. l.? Cahar
*1h~ fehér?, sárgás- rőt?
11)~ n.pr. Cohar
I*'~ hajó, hajóhad
II'~ démon, gonosz szellem
0 Nl'~ Ciba
,. .
1'~ hitp útravalónak visz magával
I 17~ vadászat, vadászzsákmány
II 17~ takarmány, eleség, útravaló
*1!)~ vadász
i11'~ útravaló
,111'~ n.pr., n. l. Cidon, Szidon
T•

•

•

-

l

• T

,T

T -

• T

••

11'~

,')Í1'~
. . n.gent. cidoni, szidonita

.

')1'~

.

il~~

szárazság; száraz, vízben szegény vidék
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1i'!:l száraz, vízben szegény vidék
11~~ n. l. Ci.ijon, Cion, Sion
1~~~ kőoszlop, útmutató, határkő
N~'~ n.pr. Ciha
p·).,~ kaloda, nyakbilincs
1Y'~ n.l. Cior
~:,!:l l. Q ( 1Krón 6, 20)
I )''~ co ll. virágzás, virágok; fejdísz lemez
homlokán)
II 1''~ ~)''~iJ.
. "'
*il !:l')!:l v1rag
l1!:l'!:l bojt; hajfürt, üstök
T

(főpap

•

l 2~'~ ~ l'zJ?.~.

1'!:l hitp bizonytalan
I,.,~ követ, hírnök
II *1'!:l pl. vajudás, görcsök, fájdalmak
III *1'!:l Iz 45,16 kép, alak; Zsolt 49,15 l.K
IV *1'~ Péld 26,14 ajtó sarokvas
árnyék, á tv. védelem, ol tal om
'~
il?!:l q süt
il '9!:l n.pr., f Cilla
,,'(~ l.K. (Bír 7, 13) kerek kenyér, lepény
n?~ q keresztülmegy; alkalmasnak, erősnek
bizonyul; beválik; sikere van, célhoz jut;
c.TJ~1 birtokba vesz, hatalmába kerít
hi sikert arat; érvényesülni hagy; sikerre
juttat
0 l1'D?~ tál
, l11JP~ tál
*nn?!:l
''!:l sült; sült(hús)
I ?S~ q cseng( a füle); reszket, remeg (az ajka)
II ??!:l q elmerül
III ??!:l q árnyék, szür kület borul rá
hi árnyékot ad
T"'

?~.alakjai
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o?~

1inSi

rnn~~
•,• T

! -

il TJb?~
: -

y~ n?~
T);~~

I

Y2~
y?~
T "

.. ,.
ilNY.l~
T

•

'

li N~~
1Y.l~

··
*il~~
D'R~~~
nn~

szobor, kép; képmás (öntvény, festmény)
n.pr., n.l. Calmon
sötétség, homály
n.l. Calmona
n.pr. Calmunna
q sántít, bénult
botladozás, ingadozás
borda; oldal; toldalék helység, hozzáépítés,
mellékterem, épületszárny; ajtószárny;
deszka; tartógerenda
n.l. Cela
n.pr. Calaf
n.pr. Celofhad
n.l. Celcah
tücsök,
szöcske
.
sz1gony
cintányér, cimbalom (zeneszerszám)
n.pr. Celek
n. pr. Cilletaj
q szomjazik
szomjúság
szomjúhozó, szomjazó
szomjúság
szomjú, vizben szegény, kiszikkadt vidék
ni odaszegődik, szóba áll, kapcsolatba lép
pu pt. felkötve, felcsatolva (kará)
hi befog, összefog; összehoz
fogat; iga (l hold föld: igába fogott egy pár
ökör egynapi szántása)
fátyol
aszú szőlő, mazsola
q sarjad, növekedik
pi sarjad, újra kihajt, kinő
hi sarjaszt, növeszt; gyümölcsözővé tesz
sarjadás, ·növekvés; sarjadék, utód
karperec

II 1'Y.1~
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(edény) födő, zárófedél
II 1'Y.1~
• T
0'~~ (csapdaszerszám) hurok?
c. ?. visszavonhatatlan, mindenkorra szóló
l1l1'Y.1~
...,. ..
jin~ q kiszárad, elszárad; pt.kiapadt (emlő)
\

D'R~.~ ~ D'j(~tl~.
,~~
'1Y.1~
• 'r ••

.-

0'1Y.1~
.,. ~
l11Y:l~

·.· ... -

n n n~

gyapjú, gyapjúruha
n.gent. cemarita
n. l. Cemarajim
(fák)legmagasabb ágai, koronája, sudara
q megsemmisít, elhallgattat
ni megsemmisítve, elhallgattatva lesz
pil megsemmisít, elhallgattat,
hi megsemmisít, elhallgattat
~ l1l1'Y.1~.

''*1~ tövis·~· tÜske, horog
1~ n.l. Cin
*N)~ l. D;?~N·~ (Szám 32,24)
r.
il~~ apr.Ójószág
I*il~~ hideg idő, hűvösség
II il~~ P,ajzs, vért; ostromtető
ni~~ Am 4,2 pl. 1~.
*y~)~ alázatos
~1~~ l.Q.(Iz 62,3)
1i3~ zuhatag, vízesés; 2Sám 5, 8 bizonytalan:
n)~ q Józs 15,18 Bir 1,14leszáll (a nyeregből)?;
tapsol?; Bir 4,21 belever?; befúródik?
0)')~
. . . tövis, tüske
~'~~ süveg, turbán; papi föveg
*il!:l')~ süveg, turbán
*D)~ kiszáradt, kiaszott
H~ n.l. Cenan
T •

T •

-

T

T

•

;

-.,T

0'))~
...

~ 0)')~.
•
• l

hi alázatosan jár, él
~)~ q gombolyagba összegöngyöl
il !J)~ gombolyag
)1)~)~ edény; tartály; korsó
0 *ni·ú;;)~ csövek?; nyílás?
T : 1Y~ q lép, megy
hi odaléptet
')')~

T •• :
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lépés, lépegetés
i11Y~ lépés, járás; Iz 3,20 lábláncocskák
ilY~ q megkötözve, bilincsbe verve volt;
szétterpesztve fekszik (kéjnő); erőteljesen
lépdel; Jer 48,12 pt. aki csapra ver,
pincemester
pi kiborít, kiönt
*11)?~ l. Q. (Jer 14,3 48,4)
tp)?~ fátyol, lepel
I 1'Y~
.,.. kicsiny; fiatal; csekély;
Jer 14,3 alantas beosztású, szolga
II *1'Y~ n. l. Cair
i11'Y~ kicsinység; csekély életkor
lY~ q lebont, (sátrat)
1>2~ n. l. Coan
0'~~~~ n.l. Caanannírn
öntvény? (szobor)
0')?~)'~
....
j/Y~ q .kiált; segítségért kiált
ni előszólítva összejön, egybesereglik,
mozgósí tva lesz
pi kiált(ozik)
hi összehív, előszólít, mozgósít
kiáltás, jajkiáltás, segélykiáltás
q kicsiny, jelentéktelen volt/lett;
Zak 13,7 pt. pásztorfiú
n.l. Coar
q összemegy, összezsugorodik,
összetöpörödik
q őr ként figyel; leselkedik, kémlel; ráles,
kiles
pi vár és figyel, nézgelődik, pontosan
megfigyel
II il!J~ q kiterít, szétterít
pi bevonattallát el; borít, burkol; díszít
p u p t. bevonott (felület)
*il !J~ (bőséges) kifolyás?, kiömlés?
1!)~ n.pr. Cefo
'~9~ qevonat, beborítás
I li!J~ E szak; En 4,16 északi szél
,~~
'T

,.

:

• 'r

T

•

~

-:-

• T

T"
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n. l. _Cafon
n.pr. Cefon
északi, északról jövő, északra lakó
n.gent. cefonita
'Y1D~ l. Q. (Ez 4,15) hulladék, szemét
I 1;9~ f. madár; coll. madarak, madárvilág
II 11!;1~ n.pr. Cippor
(vizes)edény, palack, korsó?
'D~ n.pr. Cefi

II liD~
l iD~
I ')iD~
II 'JiD~
. :
T

*;,~g~ őrhely
li'~~ n.pr. Cifjon
T '

•

lepény
*p D~ l. Q. (Zsolt 17, 14)
1'D~ kecskebak
koszorú; (sorstól font) végzet
ülőpárna; szönyeg
q elrejt, biztonságba helyez, megőriz
távol tart; elrejtőzik, leselkedik; pt.pass.
félretett, féltve őrzött (kincs), ékszer (is)
ni rejtve van; számontartva, készenlétben van
hi elrejt
(Üi1~1~~ n.pr. Cefanja(hu) , Szofoniás
n)y!;l l1)D~ n.pr. Cafenat-Paneah
YD~ (mérges)kígyó, vipera
*ill?~~ ivadék? (unoka?)
')(i)YD~
(mérges) kígyó, vipera
.
: .
~D~ pilp csipog (madár); ciripel( bogár)
motyog (halottidéző, jós)
l1D'!il~

• T

- ·• : -

-

! LT

T

'

1

fűzfa

q l. TJ~tJ~! (Bir 7,3)

~1i9~.'.
,~·~

l'11D~
- .. ,- :

i11D~
T • \

~ ,~;~.

béka coll. békák
~ i11'D~.
1
• •

i1l9~ n. pr., f. 'C ippora
119~ köröm, (kéz ujján,
l1?~ oszlopfő
n~~ n.l. Cefat
i1l1D~ n. l. Cefata
T

-:

láb ujján); íróvessző hegye
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l~ v~
l~i?~
*i?~~

I 1~
II 1~
III 1~
1~

Iz 26,16 bizonytalan
n.l. Ciklag
bizonytalan
szűk, szoros, korlátozott; szorongattatás,
aggodalom; inség
szorongató, üldöző, ellenfél
Iz 5,28 (folyami) kavics, kő
n. l. Cer
~1~~.

::11~

kavics, (éles) kő; kovakés
n.l. Cor, Tirusz
ni megperzselődik

*:t1~
perzselő, emésztő
TT
n:t1~ (gyulladás ból, perzselődésből
•: ·: T

i111~

I~.:;~
,. ...

II *n1~
TT

i1'~1~
T
:
i1)2~1~
T
•

I 1i1~
II 111~
III 1i1~
'1~

'!~
'1~
i1'1~
T• •• l

származó)

daganat, kelevény, sebhely
n.l. Cereda
szorult helyzet, inség, szükség, nyomorúság
1Sám 1,6 vetélytársnő, mellékfeleség
n.pr., f Ceruja
n.pr., f Cerua
pénzes zacskó, tarsoly, (bőr)zsák,iszák
kő, kavics
n.pr. Ceror
q (kétségbeesve) felkiált
hi harci kiáltást hallat
n.gent. corita, tíruszi
balzsambokor gyantája
n.pr. Ceri
~ i1'~1~.
T
;

üreg; pincehelység
tl'1~ pl.I i~.
0 *1l~ szükség, szükséglet
)'1~ q pt.pass. bélpoklosságtól sújtott, leprás
p u pt. bélpoklosságtól sújtott, leprás
lódarázs
n.l. Cora
n. gent corita
kiütés, lepra
n.gent.coratita
1J'1~
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t'J1~

'~l~
n!l1~

I 1-1~

II ,,~
*i111~
T••;

nl~
1n\!ii1
- - - n1~
·: ·:
llJl~

q olvaszt (fémet), tűzben tisztít;
pt. aranyműves (is)
ni megtisztul
pi olvaszt, tisztít
aranyműves céh
n. l. Carpat, Szarepta
q összefűz, begöngyöl; belezár; szűkös, szaros
volt; korlátozva, szorongatva volt;
bánkódik, aggódik
p u pt. összekötözött, összefoltozott
hi szorongat; szorongatásban van
q ellenségeskedik, megtámad;
féltékenykedik (mellékfeleség módjára)
n. l. Cerera
n. pr. C eret
n.l. Ceret-Hassahar
n. l. Cartan

*Ni?. hányadék
,n~R bagolyféle?
n~R

Jj2

J :J. j?

i11i7.
i1~i?..
*)'~~R
i11~Jj?

o?J~

0

*?Ji?

V:J.jl
n)?~ i?..
)'Jjl

kab (űrmérték: 1.2-2. 5 l között)
q átkoz, megátkoz
oltógyomor (kérődzőknél);
Szám 25,8 bizonytalan
sátor belseje, nők helye, hálószoba
bizonytalan
temetkezési hely, sír, temetés
pi elfogad, magához vesz; magára vállal;
választ
hi egymással szembenáll
ostromgép, faltörő kos?, 2Kir 15,10 text. corr.
megcsal?, rászed?, megrabol?
serleg
q gyűjt, halmoz; egybegyűjt
ni egybeterelve, összegyűjtve lesz;
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gyülekezik, összegyűl
pi összegyűjt, egybehord, egybehív;
c. ,~,N~ elsápad, színét veszti vagy
elpirul;színét változtatja
p u pt. összegyűjtött
hitp gyülekezik
'~~:;lj! n.l. Kabceel
*i1~li' összegyűjtés, egybehalmozás
??~~R n.l. Kibcajim
1:J.j7 q temet, eltemet
ni eltemetve lesz
pi eltemet, elás
pu eltemetve lesz
,~i?. temetési hely, sírhely, sírbolt
_,i1l~BD ni.1:;tR . n. l. Kibrot-Hattaava
T ••.

:

i1)~l3iJ
. n1~il.
.

11j7

i17R
0'l;l~1i?

\Vi1j?
T

n1p

nttJi2
0'1R
01j7

01~

*01il

*n~i~
*i1~1R
i1~1i?.

*1inii2

lehajol, (hódolattal) meghajol
fahéj
bizonytalan
szent, Istennek szentelt
q meggyullad, ég; meggyújt
gyulladás, forró láz
elöllévő > keleti oldal, Kelet; keleti szél
pi elöl megy; találkozik, ellene szegül
Zsolt 119,147k Jón 4,2 elébe jön, megelőz,
korán tesz vmit (arám)
hi Ám 9,10 Jób 41,3l.pi
elöl; Kelet; előbb, mielőbb; őskor, ősidő;
adv. ősidőktől fogva, régóta
Kelet
eredet, korábbi állapot; korábbi idő;
Zsolt 129,6 c.vj mielőtt (arám)
keletre, keleti részen; átellenben
n.pr. Kedma
keleti, Kelet felé néző

'~~n1R ~I '~tnR.

n1n1i? n.l. Kedemot
'~'l;llR n.pr. Kadmiel

I ')Y.l1il
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I '~tr:rR keleti, egykori, ősi, korábbi; coll.elődök,
ősök;

Iz 43,18 régi,
n. gent kadmonita
II '~i:rrR
. .
n~:rp

~

nir.r:rv..

ősi

dolgok, a múlt dolgai

1illi? fejebúbja, fejtető
11jl q elsötétül; zavarossá válik; sötét, piszkos
volt/lett; gyászol, szomorú volt
hi elsötétít; sötétségbe, gyászba borít
hitp elsötétedik, sötétségbe borul
.11i2 n.pr., n.gent. Kedar
111li? n.fl. Kidron
n~11R sötétség, homály, ború
n'~11i? gyászolva, szomorkodva
~1jl q szent, tiszta; Istennek szentelt
ni szentnek bizonyul; megszenteltetik
pi szentnek nyilvánít; szentel, felszentel;
sze nt jelleggel felruház; szentnek tart, tekint
pu pt. (meg)szentelt, felszentelt
hi szentté tesz; szentel, felszentel, feláldoz;
szent célra szán, felhasznál; szentként kezel
hitp megszenteli magát; megtisztítja magát;
szentnek bizonyul
tV1j? ~ \Vi1j?.
I~1R felszentelt; (kultikusan prostituált) kéjelgő
II ~1i? n.l. Kades
~1i?. n. l. Kedes
~ib szent dolgok; szentség; szentély;
pl.áldozati adományok
l2~.T~ ~1R n.l. Kades-Barnea
il il j? q eltompul
pi eltompul
ni összegyülekezik
hi összegyűjt, egybehív
?n p gyülekezet, népközösség, vallási közösség
il~DR köz( ös)ség, gyülekezet, vallási közössé g
n?.t:t'il prédikátor, Prédikátor könyv szerzője
n~7DR n. l. Kehelata
nvR n.pr. Kehat
'DD i? n.gent. kehatita
T

T
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,~),R.

tJ,j?

zsinór, mérőzsinór; Iz 18,2. 7 l. ,[?1R
feszítő erő, erő
·
kav jelentése bizonytalan; hangutánzó?
betűnek

a neve?; gúnyolódás? (várj csak!)
NJR l. Nip (2Krón 1, 16) n. terr. Ko, Kilikia vidéke
Y~ij?

sisak
\V1iv ~ \V1i?.
I ;;,i' q vár·, bízik, remél
pi vár, bízik, megvár; ráles
II i11j? ni összegyül(ekezik), egybegyűl
l. Q. (1Kir 7,23; Jer 31,39; Zak 1,16)
i1Ji? l. Nip (1Kir.1 0,28) n. terr. Ko, Kilikia vidéke
DiP ~ 1Jip·ni2~.

*i1JR

undorodik
ni undort érez
hitpol megundorodik
hang, hangzás, zaj, lárma; emberi hang, szó,
kiáltás; halld!, figyelj!; pl. mennydörgés;
Ter 45, 16 hír, híresztelés
n.pr. Kolaja
q feláll, felegyenesedik, felemelkedik;
létrejön, fennmarad; érvénnyel bír; tartozik
vhová; Lev 27,14 -17megáll; 1Sám 4,15;
1Kir 14,4 megmerevedik; pt.felkelő, támadó,
ellenfél (is)
pi (arám) érvényesít, elrendel, megerősít;
felállít, helyreállít
pol helyreállít, felépít
hi felegyenesít, felemel, felállít; odaállít;
odarendel, behelyez; lábraállít, felkelt;
megállít; teljesít, megtart, bevált;
létrehoz, előidéz, előteremt, megszerez;
Zsolt 107,29 tesz vmivé;
R ut 4, 5.1 Ofenntart, fennmaradását
biztosítja
ho felállítva, magasba emelve, megvalósítva
lesz
hitpol támad, fellázad, fölkel vki ellen

U1j? q

'ij?

i1~~ip
tJ1j?
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magas növés; termet, testhossz; fa sudar a,
"'
magassaga
TH:,~~ij? adv. fölegyenesítve, egyenesen
niv poll'il.
)?i j? n.gent.
. Koa
*~ijl maJom
I )'1il q utálkozik; utál, megvet; elborzad,
megretten,
II )'1il hi megfélemlít, nyugtalanít, felriaszt
I )'ip tövisbokor, bogáncs, tövis
II )'ip n.pr. Koc
*ni~J.i? hajfürt
11jl q ás, (mélyre)ás
*1~jl pókháló, finom szövedék
N"J.i j? ~II N1jl.
i111il gerenda, gerendázat
\!51 ji q tőrbe ejt, csapdát állít
~il!~~jl n.pr. Kusajahu
np,.. fűzfa

. 1.d e1g.
. ?, k ev esse.
"' "'? , csa k?.
UR k 1s

,:l~R

*:1\?P .

fullánk, dögvész; pusztulás

illiU R jóillatú füstölés, tömjénillat
ill~\Ji{ n.pr., f. Ketura
o? up q (meg)öl
·:-'·: gyilkolás, öldöklés
1\Jjl q kicsiny, csekély volt

o?Ui?

hi kicsinyít, csökkent, kisebbre szab
kicsiny; kisújj
*1\?~
..
1\Jil kicsiny, csekély; fiatal, legkisebb
I1tfR kicsiny, csekély; fiatal, fiatalabb, legkisebb
n.pr. Katan
II 1\Jil
T T
~Uj? q leszakít, leszed
ni leszedve lesz
I 1up pi tömjénfüstöt áldoz, tömjént füstölögtet
p u p t. jó illattal elárasztva
hi illatáldozatot füstölögtet, tűzáldozatul
T

ll 1Ujl
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elfüstölögtet .
.
ho tűzáldozatként elfüstölög
ll 1Ujl q pt.pass. zárt?, fedett?
,~i? áldozat füstje
1i1'?i? n.l. Kitron
n1bP áldozati füst; füstölögtetés; illatszerek;
illatáldozat
n.l. Kattat
q kiköp, kihány
hi kiköp, kihány
N'R hányadék,köpedék,okádék
il'jl

~

N'jl.

)!1U'i? füst, köd
1U'R

*tJ'i? ellenfél
*i1~'i? felállás, felemelkedés
l'il pol siratáéneket énekel
l *l?R lándzsa vasa, lándzsa, nyárs
II 1?~ n.pr., n.l. Kain; n.gent. kenita
I ilti? gyászének, siratáének
II iltP n.l. Kina
'~'i?. n.gent. kenita
H'i?. n.pr. Kenan
)''j? q eltölti a nyarat
hi felébred (álomból)
'l'?R nyár, nyári gyümölcs( ök ideje)
* li~'R utolsó,
. . legkülső, szélső
1Í'iti? ricinus
li?R'R szegyen
I 1'R fal
. II 1'R n.l., n.gent. Kir
.'V11J
. . 1'R n.l. Kir-Heresz
n'?tJD.
....1'R n. l. Kir-Hareszet
01'i?. n.pr. Kerosz
W'R n.pr. Kis
li'.!i'R n.fl. Kison
'W'R n.pr. Kisi
~
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?R

I ?!?
II ?p

könnyű, gyors
könnyelműség
~ ?ip.

l. Q (28 ám 20, 14)
I n?p q pörköl(gabonát), megéget (embert)
ni pt (meg)pörkölt; subst. égő fájdalom,
iiJjl

II n?p
11?R
nD~R

u?p
"~R

/?R.
N"'?K

il!~i?.
N\?"?~

gyulladás
ni megvetett, megalázott volt/lett
hi megvet, megvetéssei kezel
gyalázat, szégyen
fazék, üst, katlan
q p t. pass. csenevész, rövidláb ú, nyesett
farkú( alkalmatlan áldozati állatnak)
n.pr. Kallaj
pörkölt gabona
n.pr. Kelaja
n.pr. Kelita

??p q kisebb, kevesebb volt/lett; könnyű, gyorsan
tovatűnő, jelentéktelen volt
ni jelentéktelennek, kevésnek tudja, érzi
magát, megalázkodik; könnyű, csekély,
elégtelen volt; Iz 30,16 gyorsnak bizonyul
(a menekülésnél); n?Rr?~ könnyedén,
könnyelműen odavetve
pi megvetően kezel, átkozottként gyaláz;
megátkoz
pilp Ez 21,26 (meg)ráz;
Préd 1O, 1O(ki) köszörül. élesít
pu megvetett, (meg)átkozott lesz,
elátkozottá, megvetetté válik
hi megkönnyít, könnyűvé, könnyebbé tesz;
mint jelentéktelent, megvetésre méltót kezel
hitpalp meginog, megtántorodik
?~R síma, csiszolt
n?~R átok
o?p pi megvet, lenéz, gúnyol

o?p
O?.i?.
ilt??R

I y?p
II y?p
I Y'2i?.
II *Y2~
*Y~R

?i?.?R

lhV~~
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hitp megvetően kinevet, megmosolyog
gúny, megvetés, gúny tárgya
csúfság; csúfság tárgya
q parittyáz, messze (el)röpít
pi parittyából elhajít; parittyában megforgat
q farag
parittya
függöny, kárpit
parittyás
nyomorúságos, hitvány, jelentéktelen
ág, fog; c. \V?~ háromágú villa
kalászban álló gabonatermés( aratás előtt)

il~R
n~p ~ n~ip.
?tt~r.lj:? n.pr. Kemuel

lir.l~ n. l. Karnon

~i~R
n~j?.

unp

?np
f'r.lP
*)'~~

li?.
N)j?
N~~
n~~i?

I il)j?
II il)jl
n~~

tüskebokor,bozót
liszt
q megfog, megragad
pu megragadva, elragadva lesz
q elhervad?, elfonnyad?, hervadozik?,
eltetvesedik?
q marokkal ki vesz, maroknyit megragad
maroknyi; Ter 41,4 7 rakásra ( =bőségesen,
gazdagon)
fészek; lakás; pl. cellák, kamrák (is)
pi buzgólkodik; féltékenykedik vkire; irigyel
hi féltékenységet kelt, haragra gerjeszt
törekvő, becsvágyó, buzgó
buzgóság, buzgólkodás; indulatosság;
féltékenység
q megszerez, megvesz, megvált (pénzen)
ni vétel útján birtokába kerüi
hi megvásárol, megvesz
q megterem t, létrehoz
nád, káka; szár, nádszál, gabonaszál, fűszál;
(cső) hosszmérték (6 könyék); felsőkarcsont;
mérleg, mérleg(rúd)
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il~R

n.l., n.fi. Kana
Ni 3~ fél ték eny
t~ j? n. pr., n. gent.? Kenaz
'P~ n.gent. kenizzita

..

'~i?. ~ '~'P

0 1~~R

11n~R

1Ji1
*l'~R:
I"l~R

oop

D9R.
oop
I19R.
,il~'l?~
il~Y.R.
YR~~

birtok, tulajdon; jószág; Zsolt 104,24
teremtmény
fahéj
pi fészket rak, fészkel
p u pt. aki befészkelte magát
határ?
n. l. Kenat
q megkérdezi a jóshelyet; jövendőt mond,
jövendöl
jóshely; jövendőmondás, jóslat;
Péld 16,10 döntés
poelleszed, leszakít, letép
írószerszám, íróeszköz( ök)
n. l. Keila

tetoválás
ill)Ji? tál, csésze
N!Jjl q megmerevedik, összesűrüsödik; nyugodtan
pihen
hi megsűrüsödni, megaludni, megalvadni
hagy; liN~R~ l. Q (Zak 14, 6 fagy)
1!Jjl pi felgöngyöl, összegöngyöl
19i? sündisznó; bagoly,(bölömbika Iz 14,23;34,11)
il'!~P szo~ongás, aggodalom
1i9j? ~ 19j?.

1i9R nyílkígyó?,vipera? Iz 34,15
összehúz(kéz újjait), bezár(markát)
ni elhervad?, elenyészik?; hirtelen elvész?
pi ugrándozik, szökell
l'i?. vég, pusztulás; határ; cél; végső; végidő,
elmúlás; c.7 vagy c.1n végül azután, később
J~jl q (ki)vág (fát); nyír (birkát)

)'!Jjl q
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,*l~i?.

forma, alak, méret:
Jón 2, 7 hegyek lába(zata), föld ősalapja
q kivág, levág, eltöröl, megsemmisít

i1~i'
T T

i1~i?.

*~~i'T
*1~~jll"
*ni~i?

pi levág; megcsonkít, kisebbé tesz
hi levakar
vége, széle vminek, határ, végpont; csúcs;
idő letelte; c.ll;) vég nélkül, véglegesen,
maradéktalanul
vég, szegély, sarok, legszéle; c.1n végül is
ve g
vég, határ
kicsiny; rövidre, szűkre szabott
vég, összesség
".

ni~i? pl. n~i?·

fekete kömény
I 1"~~· vezér, parancsnok, vezető
II p~~ ~ l"~i' n)?, (Józs 19,13)
I*n~.,~~ fahéj' virág
II i1l?'~i? n.pr., f. Kecia
n~i?.

l''~i? ~ l''~i? jll;:;lY,,.
I ,.,~R aratás'; learatott
II,.,~~ ág, vessző

I V~i' hi levakar

gabona; aratás ideje; arató

II V~i' p u pt. szegletalakú, sarokszögletű
ho pt. szegletalakú, sarokszögletű Ez 46, 22
q haragszik, haragos volt/lett
hi haragra ingerel, (meg) haragít
hitp haragra gerjed, lobban
I ~~i?. harag, bosszúság
II~~~ Oz l O, 7 letörött ág; fadarab, forgács
i1~~8 csutak?, torzsa?
l'~i' q levág, rövidre nyír, nyes
pi levág, szétvagdal; darabokra vág, hasít
p u pt levágott
q arat; pt. arató (is)
hi l. Q (Jób 24, 6) arat

II 1~p
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II 1~jl q (túl)rövid volt, lerövidült;
türelmetlen, kedvetlen volt
pi (le)rövidít
hi (le)rövidít
1~~ c. 1J~1 türelmetlenség
*1~~ rövid; c. tl?~~ heves, indulatos;
c. 1~ tehetetlen; c. tl'~~ rövidéletű;
c. 1J~1 türelmetlen
on~~ vég; széle vminek; c. ll;) végül, leteltével, után
1~ hűvös, hideg
1~ fagy,hidegség
1p ~I 1'i?·
I N1jl q kiált, hív, nevez; meghív, hívat, behív;
kikiált, kihirdet; (vendégségbe, látogatóba)
meghív; elmond, olvas, felol vas;
Jer 36,18 tollba mond, diktál
ni fennhangon szólítva, kiabálva, kihirdetve
lesz; nevet kap, elnevezést nyer; felolvasásra
kerül; 1Krón 23,14 hozzászámítva lesz
pu szólítva, nevezve lesz
II N1jl q talál, találkozik; megesik, történik
vele;inf. (praep. értelemben is) átellenben,
szemben
ni véletlenül (váratlanul) ott van,
mutatkozik, megjelenik, odajön;
ott található, előfordul
hi rához, rázúdít
I NJj? fogolymadár
II NJP n.pr. Kore
J1jl q közeledik, közel jön; odalép
ni odajön, odajárul
pi közelébe enged, közel hoz, közelében van,
odalép
hi odavisz, odavezet, odanyújt; hívat, előállít,
(áldozatul) felajánl; (ügyét) előadja
J]~ közeledő; közelgő; aki (ami) közelít
J1jl harc, háború
T

:
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:l"Ji?. belső; test; belsőrészek; közepe, veleje
· · vminek; benső, (lelki) világ, szív; c.~ között,
közepett
·
:11~ ~ :li1R.
*i1~li? közeledés
lf.!~ felajánlás, feláldozás, áldozati adomány
*rrii?. (áldozati tárgy) beszállítása
*tJ~lii fejsze, bárd
I nip q talál, találkozik, megesik vele;
megtörténik
ni véletlenül ott van, ott található, előfordul
hi véletlen elébe hozza, útjába hoz;
úgy rendezi el, intézi
II i11j? pi gerendázatot, ácsolatot épít, gerendákkal
megerősít

*i1JR

ilJR
il~j?

:li1R

n1p

D"Ji?.
nJ~

lJ"JR

n]p

ilt:llR

'DlR.

nDJR
'!R

*N'lR

il~'!B

n;!i?

ni:,ii?
Y~!~ n~!R
?~;t

n:li?

c.i1~~'2

éjszakai magömlés
hidegség
~ i11ij?.
köze li; felebarát, jóbarát, rokon
q kopaszra nyír
ni kopaszra nyírvalesz
hi kopaszra nyír a tkozik
ho pt. kopaszra nyírt, lekapaszadott
kopaszra nyírás, kopasz fej
hidegség, fagy, jég
n.pr. Kareah
n.pr. Korah
kopaszság
n.gent. korahita
kopasz hely (fejen)
c.1?i1 és tlY. szembeszegül, szembeszáll
meghív, kiválaszt
üzenet, hírüladás
város, helység
n. l. Kerijot.
l. Kirjat-Arba
n. l. Kirjat -Baal
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n!li? ~ Y~l~ n!li? ·
D'JlZ.~D n!!i? ~ D'1~~ n!lil. .
ni~D. n!li? n.l. Kirjat-Hucot
D?lJ~lR n.l. Kirjatajim
D'!)J;tln~li? n. l. Kirjat-J earim

*i11\Vj?
.

Y~l~v

i1~Q-n!lR
,~~-n~JR
•

0

Dijl

11il

lli?.
iJ~!:liJ ll~
D?~li2

01jl
*01il
.••. 1••.
01j?.

*?blR
))1jl
D'Y.~R

)'1jl

)'-:Ji?.

I *YRiR
II *Yi2li?.
1i2Ji?.

1i?iR
I1ip

II 11jl
'.VJ~

n':)i?.
i1T;llR

l~!i?.
i1~'fR

* ..

n. l. Kirjat-Szanna
n. l. Kirjat- Szefer
q (bőrrel) beborít
q sugárzik, ragyog
hi szarvakat visel
szarv; átv. erő, hatalom;
Iz 5,1 domboldal; Hab 3,4 sugár
n.pr., f Keren Happuk
n.l. Karnajim
q meggörbed
kampó, kapocs
~ 01'i?.·
lábizület (térd?, boka?)
q szétszakít, elszakít, felszakít;
Zsolt 35, 15 szi tkozódik
ni beszakad, leszakad; meghasad
szövetdarab, rongy(darab)
q (gúnyosan) összeszorítja, elhúzza (ajkát);
hunyorít, fintorít
pu összenyomva, formálva lesz (agyag)
bögöly, lódarázs,moszkitó
alap, mélye vminek; padló
n. l. Karka
l. 1P1R. (Szám 24, 17)
n.l.Karkor
hi hidegen, frissen tart
pilp letép?, leszaggat?; lármázik?~ zajong?
deszka;
Ez 27,6 deszkázat, fedélzet, bordázat
,
varos
n.l. Karta
n. l. Kartan
k orsó, k anna
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il~'W~ keszita (fizetőeszköz)

nw8'P~ pikkely
\!iR szalma, szecska
*il~WR uborka
l Wji q figyelmes volt
hi fölfigyel, odafigyel, hallgat rá
l Wi?. figyelem, figyelés, figyelmes meghallgatás
*l'{i~ figyelmes
*l\ti2 figyelmes
ilWji q nehéz, kemény, nyomasztó volt
ni pt. szorongatott, lesújtott
pi nehéz (szenvedést) áll ki, visel
hi nehézzé, keménnyé teszi (sorsát);
megátalkodik
kemény, megrögzött; megátalkodott;
nehéz(kes)
hi megkeményít;
keményen, kegyetlenül bánik vkivel
ot;> \Pv igazság, valóság
0
ÜWil íj
,~~ makacsság, nyakasság, megátalkodottság
li'Wi? n. Z. Kisjon
1\Vjl q köt, megköt; összeesküszik;
összeesküvésben részes; pt.pass. erős
ni kötődik, csatlakozik vkihez
pi (fel)köt, (fel)kapcsol

p u pt. erős
hitp összeesküszik
,Wi?: összeesküvés
D'lWR övek, szallagok, kötők
\V'V'jl q gyűjt, összeszed?
poel összegyűjt
hitp egybegyülekezik
R. íj; c. n~ nyíl
n~~ nyilas, íjász

nw

,

ilN1
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I 'VN1

lát, szemlél, észrevesz, észlel, néz;
megismer, ismer, megkülönböztet;
utánanéz, törődik, meglátogat; kiszemel,
kiválaszt: szemmel elér, belát
ni látszik, látható volt/lett,
mutatkozik,megjelenik
pu látható lesz
hi láthatóvá tesz, (meg)mutat;
megtapasztalni hagy
ho megmutatva lesz
hitp egymásra néz, összeméri erejét,
szembeszáll
látnok; Iz 28, 7 látomás
vörös kánya
n.pr., n.gent. Reuben, Ruben
n.gent.rubenita; Ruben utódjai, fiai

ilN1 q

il~1
ilN1
T T
r;~.1Nl
,'~~1Nl

il1N1
q inf. ilN1.
T-:ilY.l1N1
n.pr., Reuma
T
:

f

il'N1!

tükör
kinézés, tekintélyes külső; látvány;
c.?~ El Roi
n.pr. Reaja

0'~1

~ 0~1.

T T

li~'Nl l.Q. (dób 15, 7)
n:,N! l. Q (Préd 5,1 0) látás, szemlélés, szemrevétel
ON1 q kimagaslik

vadbika, bivaly, bölény, tulok
I !11nN-l korall ok?
II n1nN1 n. l. Rarnot
ON1

T

!1Y.lN1 ~ Tlir.lN1.
•
T
'VN1T q pt. \!>11.
\VN1 ~ '.V'"}.
I 'l>N1 fej, fő; csúcs; kezdet; legfelső,
legjobb; főnök, vezető; összeg,
'

T

legkiválóbb,
összesség;
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II t!iN1

csoport, osztály
.. ,
"
II \VN1 mergesnoveny,mereg
III \VN1 n.pr.,n.terr. Ros
*i1\VN1 kezdet, korábbi állapot
~

T

•

i1\VN'1 c.1~~ zárókő (alapkő?)
.
li\VN! első, (meg)előző, korábbi,
l'li\V~j ~ l1i\VN1Y.J.
T

egykori

kezdet:rúidulási pont; eleje, java vminek;
zsengéje vminek; MTörv 33,21 legjava rész
*"~WN! első
I l1 számos, sok, nagy; sokszoros; legfőbb;
II *l1 íjász,lövész; lövedék?
l1 ~ l'!·

II ll1
i1ll1
T

T

:

elég

sokaság, nagyság; bőség
q sok, számos, nagy volt/lett
p u p t. tízezerszeres( en) véve
q kiló, nyilaz
nagy tömeg, csoport, bőség>tízezer,
számtalan

D"ll1
. . ; ~ D"l'l1.
1l1 q fekhelyet készít
I i1l1 q számos, nagy volt/lett,

szaporodik
pi szaporít, nagyra növel; magas árat szab,
nyereségre megy
hi számossá, naggyá tesz, (meg)sokasít;
sokat szerez, ad, követel; ilP.-liJ sokaság, sok;
nagyon
II i1l1 q pt. nyilazó, íjas, vadász; íjász
i1:;:t1 n.l. Rabba
0
, ,::1!
ezer meg ezer, tízezer
T

-

0

Nil1
D'l'l1
. . : záporeső
nyaklánc
1"l1
• T
'V."~l negyedik; f.

negyed, Ez 48,20 négyszög
D"Y.:;t"J '~:;t negyedízigleni utódok
n.l. Rabbit
ho pt.(olajjal)behabart, összekevert (liszt)
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i1?:t1
n. l. Ribla
T
•
)r.:l-J1 ~ )0.
0'10-J1 ~ 0'10.
I 0 YJ1 q fekszik,

tJ)1

~

T

•

T

-

-

T

• T

összefekszik; párzik, párosul
hi párosít (állatot)
II Y:t1 q pt.pass.négyszögletes, négyszögű
p u pt. négyszögű
I Y:t1 negyed; négyszögletes tárgy oldala
II y~-1 n.pr. Reba
I y~1 negyed
II y~1 por
*l!~l negyedízigleni utód (ükunoka)
'l?:;ll ~')?':1.1.
f'J1 q (le).llever (állat), tanyázik, fekszik
hi pihentet; lerak, lefektet (épület alapkövét)
)':;n. fekvőhely, (állatok)tanyája;
· csendes nyughely
i1~:;ll n.pr., f. Ribka, Rebekka
i1i?.Vt:i1 asszir hivatalnok címe; főpohárnok
*:t11 göröngy, hant, rög
t11 q megremeg, inog, nyugtalankodik;
ingerültté válik; Mik 7,17 reszketve jön elő
hi felizgat, felzavar, háborgat,
haragra gerjeszt
hitp felizgul, tombol
U1 felindulás, nyugtalanság; dühös tombolás
q1 reszkető, remegő
i1Hl reszketés, remegés
?:t1 q rágalmaz
pi rágalmaz; kikémlel; p t. kém
tiphal járni tanít
?~l láb, lábszár; du.(szépítgető szóval)
szeméremtest (is); pl.-szor, -szer, -ször;
c. :;l mögött
'?:t1 gy·alogos
tJ'~~Í n. l. Roglim
tJ:\1 q megkövez; kövekkel megdobál
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0)1
0)1
... ·: n.pr. Regern
*i1nl1
T

:

•

p1

0

\!h1

o \V~']

0*;,\!i)i
T

:

•

111

I

i111

II i111
'JJ
*1'1l
011
~11

Ji11

embercsoport?, emberek csapatostul?
q pt. zúgolódik
ni zúgolódik; lázad
q megnyugszik, megkeményedik; Iz 51,15;
Jer 31, 35; Jób 26,12 felriaszt, felkavar
ni nyugodtan viselkedik
hi nyugalmat teremt; megnyugszik; időzik,
tartózkodik; szempillantás alatt tesz
szelíden élő; nyugodt, békés,csendes
nyugalom; pillanat; egy pillanat alatt,
hirtelen; Y~1-Ytl hol-hol; c.? újra meg újra
q zajong, háborog, tombol ·
zajongás, nyugtalanság,
zajongás, nyugtalanság
q letipor, leigáz, legyőz
hi (fémlemezt) kalapálással elvékonyít
( befuttatás hoz)
q tapos (sajtót); uralkodik, hatalmaskodik
hi hatalmába ad, alávet, megaláz
q kiszed; Jer 5,31 bizonytalanjelentésű
n.pr. Raddaj
vállkendő, kendő, lepel, vállra vető
ni mély álomba merül; ájultan leroskad
q nyomában van, nyomában jár, üldöz, követ
ni üldöz(tet)ést szenved; p t. ami tovatűnt
pi üldöz; törekszik vmi után
pu elűzve, elkergetve lesz
hi üldöz
q ostromol (kéréssel), rátámad, megkínoz,
gyötör
hi megzavar; szarongat
a káosz szörnye Rahab: Egyiptom költői neve
(elképzelt) javarész;(= amire büszkék
vagyunk; ami után törtetünk) Zsolt 90,1 O
q l. ~N}T:l (Iz 41:, 8)
itatóv.ályú; En 7, 6 bizonytalan
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J.11
J.11
111
tJ')111
• T
i111

i111
•,• T

i1~i111
T ~
T

I

n11

II n11

~
~

tl11

.

::1'1 .
J1.

q (nyugtalanul) szertebarangol, tévelyeg
hi bolyong, b újdosik
n.gent. rodaniták (Rodosz lakói)
q elázásig iszik
pi elázásig itat; beáztat, megöntöz
hi megáztat, bőségesen megöntöz, felüdít
bőségesen megáztatott, megöntözött
n. pr. l. Q. (1Krón 7, 34) Ro ga
q fellélegzik, lelkileg feloldódik,
megkönnyebbül
pu.pt. tágas
hi szagol, érez, élvezi az illatot;
jó érzéssel van
tér(ség), térköz; szabad hely; (fel)szabadulás
fuvallat, fújtatás, lihegés, fúvás; lehelet;
lélegzet; levegő; szél, széljárás, égtáj;
üresség, hiábavalóság; lélek; lelkület,
gondolkodásmód, érzület
enyhülés, felüdülés, (meg)könnyebbülés
bőség

q magas volt/lett, magasra nyúlik;

fölemelkedik; fönnkelt, magasztos volt;
felülkerekedik, gőgösködik; p t magas(ba
nyúló); emelkedett; magasztos, büszke;
MTörv 27,14 hangos
ni felemelkedik; eltávolodik
pol magasba emel; magasra növel;
feltornyosít; felemel; (fel)magasztal, dicsér
po lal fölemelkedik; pt. magasztos, dicsőséges
hi felemel, magasba emel, felmagasztal;
felállít, felsegít; felhord( ételt); elvisz, elvesz,
eltávolít; abbahagy; feláldoz, felajánl,
adományoz
ho (Istennek) szentelve lesz; kivéve, elvonva
lesz

tl11

i1Y.l~1
T

•

ilr.l11
*oni1
*nnni1
., :
1tY
'f.lY.lY.li1
•: ...
. :111
)'11
T

T

)'11

j/11
111
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hitpol (büszkén) felemelkedik, feláll
magaslat, magasság; büszkeség, kevélység
magaslat
n. l. Ruma
adv. emelt fővel, kevélyen
magasztalás, dicséret
(Isten) magasztos fönsége
~

1t).) 'f.lr.lY.l1.
... ...

•

l

-

hitpol (álomból, mámorbó l) magához jön?
polal örömkiáltás hallatszik
hi (hangosan) kiált; harci kiáltást hallat;
ordít; (riadót)fúj; u.ijong, u.ijongva köszönt
hitpol győzelmet kiált, diadalkiáltást hallat
q fut, siet, szalad; buzgólkodik; Hab 2,2
c. N1jl folyékonyan olvas;
pt. futár, hírnök (is)
pol fel-alá száguldoz
hi futásnak indít, sietve elhozat, kihozat;
elűz; sietve hoz, gyorsan odaad
~j/'1.
~1'1.

q szegényen él, szűkölködik

hitpol szegénynek mutatkozik,
szegénységet színlel
~II \VN1.
n.pr., f Rut
ilt1 q semmivé tesz, elerőtlenít, pusztulni hagy
ni megsoványodik, megfogyatkozik
*i1t1 sovány; silány (termőföld)
I litl soványodás,sorvadás
II 1it1 méltóságviselő, előkelő, fejedelem
litl n.pr. Rezon
't1 betegség
tlt1 q szemmel int, villant
1t1 q pt. méltóságviselő, előkelő, fejedelem
:1n1 q növekedik, kiterjed, tágassá válik
ni pt. tágas, bő, terjedelmes
'.'T

T

• T
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II :1n1
Iin1
II :thi
nil. .h,.
T' T

n:tn!

hi tágassá tesz, (ki) bővít, kiterjeszt; tágra
nyit, ki tát; tág teret ad
szélesség, tágasság, tágas tér
széles, tágas, terjedelmes; széleskörű, átfogó;
c.l?. büszke, elbizakodott, fennhéjázó, kevély;
c.\VP,~ bírvágyó, kapzsi
n.pr:, f. Rahab
szabad tér, köztér
n.pr., n.l. Rehob
n.l. Rehobot
~l1il'n1.

(~)il?=tDi n.pr. Rehabja(hu)
n.pr. Rehabeam
n~:1n1
T: - :
l in,

~lÍ"l!.

n.pr.Rehum
n~n1 irgalmas
vin, távoli, messzi, távoleső, távollevő;
megközelíthetetlen; nehezen felfogható;
távoltlág, messziség; régi idő
l. Q. (En 1, 17) amennyezet szarufa
szerkezete
tl~lJ"J kézimalom
I 'in1 anyajuh
II 'in1 n.pr., f. Rahel
q szeret
pi szeret, könyörül, irgalmasan megszán
p u irgalomra talál, szeretetet tapasztal
nn1 dögkeselyű
I tllJ'J n.pr. Raham
,II nn1
- - anyaméh, születés; pl. benső világ,
együttérzés, irgalom
n~n,

T

••

T

.. T

T T

Dl:) l

;,n n,
T'

T

dögkeselyű

*;,nn1 asszonytest, asszonyöl; rabszolga lány
*')r.ln1
anyai, gyengéd lelkületű, jószívű
• T-:T

0

T

: -

~n,

q reszket, inog, ingadozik

pi lebeg
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q mos, öblít, lemosást végez

pu megmosva, lemosva lesz
hitp (meg)mosdik
*)'lJ] mosdás
;,~n1 fürdő, úsztató
pn1 q távol van/marad; eltávozik; távolmarad
ni eltávolítva, távoltartva lesz
pi eltávolít, távoltart
hi eltávolodik, távolmarad
*PD~ aki elpártol, elszakad, eltávolodik
j?Tll ~ pinl
\Vn1 q felindul, felgerjed
nDJ szórólapát
q nedves lesz, nedvesedik
átázott, nedvességtől duzzadó
i1\J1 q odadob, kiszolgáltat
ijedtség, félelem
.\J\J1
·: ·:
'V~\J1 l. 'Ji~~! (Jób 33,25) üdén duzzad (ifjúságtól)
pi sz.étzúz, összetör
pu összetörve, szétzúzva lesz
'1 nedvesség
:r1 q jogvitát folytat, perlekedik;
Kiv 21,18 veszekszik
hi civakodik?, vitatkozik?, veszekszik?
:1'1 jogvita, perlekedés
*i1J'1
.,. . pl. jogvita, perbeszéd
':1'1 n.pr. Ribaj
n'1 szag, illat
bivaly, bölény, tulok, bika
T

! -

~II~1.·

magvak
n.pr. Rifat
v'1 hi kiönt, kiürít; üresen hagy;
c. :nil kardot ránt
ho á.töntve, (átöntéssel) megtisztítva lesz
il'l üres, semmirevaló, hiábavaló;
haszontalanság
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O:J1

üres, semmirevaló; kielégületlen, éhes;
könnyelmű

üresen, üres kezekkel; ok nélkül,
alaptalanul
1'1 q kiválaszt, kiürít, eltávolít (szervezetből)
1'1 köpet, nyál
' .tV'1. szegénység

tJj/'1
,.. ..

'V'1

litV'!

~ lÍtVN!.

11 kényesség, kényeztetettség

1'J gyöngéd, törékeny, fiatal; érzékeny,
elkényeztetett; puha, elpuhult; szelíd,
higgadt; c. ll? csüggeteg
l:J1 q lovagol, (fogaton) utazik
hi lovagoltat, lóra, (kocsira) ültet; szállíttat,
vitet (holttestet)
Oz 1O, 11 igába fog; 2Kir 13,16 ráteszi (kezét
az íjra)
l:J1
....
. . coll.szekérsor, harci szekér; menet, vonulás;
fogat, szekér, kocsi; malomkő felső (őrlő)
köve
l::>1
,.. - kocsis, lovas, szekeres
l:J1.. n.pr. Rekab
i1::l:J1 lovaglás
*'l:J1 n.gent. rekabita
i1:J1
.,.. .. n. l. Reka
*:n:J1 fogat, szekér
birtok, felszerelés, (magán) tulajdon;
Dán 11,13 málha
rágalmazás; rágalmazó
q gyöngéd, puha, elpuhult, csüggeteg volt
pu meglágyult, felpuhult lesz
hi félénkké tesz, elcsüggeszt
?:J1 q pt. kereskedelmi utazó, kalmár
?:J1
,.. .,.. n.l. Rakal
*i1':7:J1 kereskedelem; árúcikk
O:J1 q hozzáköt, hozzácsatol
,..

T

:

•

• T

••

T

••,

:

29· 9

göröngyös terep, egyenetlen vidék
*o~1 áskálódás, háborgatás
\VJ1 q gyűjt, (vagyont) szerez
\VJ1 coll. postalovak, paripák; fogat

*OJ1

\V....51: ~ \V~J1.
n1 n.pr. Ram
T

nJ.

~0~1.

I nn1 q vet, dob, bevet; nyilaz
II nn1 pi elvet, elárul; elhagy,cserbenhagy;
ámít, megcsal, becsap
I nn1 magaslat, domb
II nn1 n. l. Rama
iltl1 féreg, kukac
I litll gránátalmafa; gránátalma
II 11nll n.pr., n. l. Rimmon~ 1inl"}- n'~·
üitl1. n.Z.Rimono
T'

T

T'

T

T

•

~II

ninN1.r
hullahegy
~ 1)2'~
T; •

il'n1
T

• -

n~n,
T

•

:

Y.P~1

*~~']
~n,,n,
,. : - :

I nn1
II nn1
1tY 'linn1
•: ·:

•

!. .-

ltll
on1

.

'Vn1

'V~J
...

nn1
T

n~']

1V'~ n"iliT
T :

"

n·n,.
r

lándzsa
n.pr. Ramja
.
lazultság; hanyagság; megbízhatatlanság,
csalás
l. D'~'J~. (2Krón 22, 5)
versenykanca?, paripa?
n.pr. Remalja(hu)
q l. ~nl (Jób 24,24)
megrothad, megférgesedik, megromlik
n.pr. Romarnti-Ezer
~ litl].
q összetapos, megtapos (agyagot); széttipor
ni (lábbal) tiporva lesz
q mozog; csúszik-mászik; nyüzsög
állatok, (fóleg)csúszómászók
~II ninN1.
n. l. Remet
n. l. Ramot-Gilead
T
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1Y1

n.gent. rarnatita
'nn1
. ..- r
O'!:li~
. D'nn1
. - T".,. n. l. Ramatajim-Cofim
*i1 örömujjongás
i1)1 q csörög, csörömpöl
I n~1 harsány kiáltás; örömujjongás; panaszos
kiáltás, esedezés
n.pr. Rinna
q harsányan kiált; ujjong, vigad; jajveszékel
pi ujjong, ujjongva dicsőit, magasztal
pu ujjongás hallatszik
hi u.ijongásra indít, u.ijongó örömmel tölt el;
UJJOng
j1))1 ujjongás, vigalom, vigadozás, vígság
0'))1 pl.,{. strucc anyamadarak
i101 n. l. Rissza
I *o,oi (harmat)csepp
II* 0'01 törött darab, töredék, rom
I191 kantár, zabla
II lt;?~. n.l. Reszen
001 q meghint
Y1 rossz, silány, hibás; visszataszító; gonosz,
(erkölcsileg) rossz, megvetést érdemlő;
ártalmas, végzetes
T

•

TT

~

•

~

T

'

T

'

T

)

T

Y1

I~!. kiáltás

II )2] törzsbeli rokon, honfitárs, barát; embertárs,

:JY1
:JV1
li:JJ?l
T

T

·• T

1Y1

felebarát; a másik
akarás, szándék, gondolat
rossz testalkat, csúnya kinézés, rútság;
kedvetlenség; gonoszság
q éhezik, szűkölködik, hiányt szenved
hi éheztet, koplaltat
éhezés, éhség; éhinség
éhes, éhező
éhség
q megrendül
hi (meg)remeg
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1Y1

remegés, reszketés
i11~1 remegés, reszketés
I i1Y"i q lelegel; legeltet; őriz; p t. pásztor; gondoz,
ápol, foglalkozik vele
hi pásztorol, legeltet, terel, kormányoz
II i1Y1 q szóba áll, tart vele, barátkozik vele
pi jóbarátként (mint vőfély )áll me ll ette
hitp szóba áll, hozzátársul, barátkozik vkivel
i1)21 gonoszság; baj, szerencsétlenség, csapás
i1~j barát, társ
1)2.1
T

T

•

TT

*i1~1 barátnő, társnő
T ••

l. )?i (/z 24,19 ); l. i1~! (Péld 25, 19)
~y,
n.pr. Reu
?N~Y-1 n.pr. Reuel, Reguel
I *n~y, barátnő, társnő
i1~'1
...

II on~Yl törekvés, igyekezet; törtetés, hajhászás
'l?l legelő
'V. "l n.pr. Rei

barátnő, szerető;
*i1'Y1
! T

kedvese, szerelmese vkinek

*i1'Y1 l.Q. (Bír 11,37)
T

0

: ••

li'Y.1 törekvés, igyekezet, törtetés, hajhászás
?y, ho fenyegetőleg rázva, lóbálva lesz?;
(fátylakkal) ékesítve lesz?
,~,

tántorgás
*i1?)21 fátyol
i1'?Y1 n.pr. Reelaja
I DY1 q mennydörög, zúg, morajlik,
menydörgésben szól
hi mennydörgést hallat, mennydörögtet,
zúgat
q zavart, feldúlt volt
hi bánt, zaklat, zavar, ingerel
0~1 mennydörgés, dörgés, zúgás, (harci)zaj
T

T

;

TT ••

:

NlJ))1
~II i1nY1.
T :T :-

I nny1 sörény
I nny1 n.pr. Rama; n.gent. ramaita
n.pr. Raamja
r

:-

T

:-
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,O?t?~1
oony1

. : lY1

H12;1
I YY1

II 0 l'Y1

~Y1

)'Y1
\VY1

\!5~1
ND1

N~l
n~ND1

I 0'N6i
II 0'ND1
•

T

:

•

T

:

?ND1
" T ;

1D1

I ilD1

I i1D1

n. l. Raamszesz, Ramszesz
pal (ki)zöldül, üde zöld lesz
zöldelő, viruló, lombos; nedvdúsan zöld
q rossz, rosszindulatú, rosszkedvű volt;
ni rosszul bánnak vele, bajt szenved,
hi elbánik vele, fájdalmat okoz, árt vkinek,
bánt, bajt hoz vkire, sújt; méltatlanul,
rosszul, gonoszul bánik vele
q széttör, szétzúz
hitpo darabokra törik;
Péld 18,24 pusztulásra juttat,
szétzúzza egymás szerencséjét
q csepeg, (nagy) cseppekben hullik
hi csepegtet, aláhullat
q szétzúz, lever (ellenséget)
q megrendül, meginog, megremeg;
Zsolt 72,16 bizonytalan
n~ megremeg
hi megrendít; felriaszt, megugrat
remegés, dübörgés, zúgás,
q gyógyít, orvosol; épségben megtart;
pt. orvos (is)
ni (fel) gyógyul; ép, egészséges lesz
pi gyógyít, orvosol; helyreállít; talpraállí t;
gyógyíttat; Jer 38, 4~ I i1D1.
hitp gyógyíttatja magát
n.pr. Rafa
gyógyulás
holtak országának lakói, megholtak lelkei
n.gent refaiták~ D'~~l P~l?.·
n.pr. Refael
· ·
q kiterjeszt, (maga alá) terít
pi (ágyat), terít, vet; segít, felüdít
q elgyengül, elbágyad, elernyed; abbahagy;
(le)hanyatlik, meghajlik; c. D~1~ elcsügged
bátorságát veszti; elerőtlenedik, erejét

II il!J1

II il!J1
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veszti,; Jer 49,24 elbátortalanodik
nipt.lusta,rest
·
pi lazít, megold (övet), leereszt
(szárnyakat); c. 0~1~ megbénít,
elcsüggeszt, elbátortalanít
hi magára hagy, elejt, cserben hagy,
elhagy; leveszi róla (kezét); felhagy
vmivel, nyugton hagy
hitpelhagyja magát; hanyagnak,
kedvetlen-nek, restnek mutatkozik;
késlekedik, lehangolt
N!J1. m. a.
elernyedt, erőtlen, lankadt, lehangolt
n.pr. Rafa; n.gent. ?
n.pr. Rafu
gyógyulás, gyógyír, gyógyszer

il~l
il~l
Ni!Jl
*i1~1!Jl
l"li!J1 ~ l"li!J'!.
nQ"] n.pr. Refah
*i11'!Ji. támla
' D'1'!Ji
. . : n. l. Refidim
D1'!J1
. .
il'!J1 n.pr. Refaja
*li'~! erő.tlenség, gyöngeség,
O!J1 ~ \!)!J1.
l111b~'J pl.tutajok
T

•

'

~

T T

:

bátortalanság

poal meginog
ji!J1 hitp rá támaszkodik
\!)!J1 q felkavar, felzavar, zavarossá tesz
ni pt. felkavart (víz, forrás)
hitp
. bizonytalan
'V~n Iszap
*l16i istálló?
*v] bizonytalan
I N~, q fut?
II N~, I i1~1. m.a.
pi ferde szemmel, sandán, kajánul néz
I n~1 q-tetszik, örül vminek; jóindulatot, baráti
érzületet mutat, szeret; megért, helyesel,
sz í v esen vesz
~!J,

,~,

II i1~1
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ni szíves fogadtatásra talál, kedves (lsten
előtt);

pi kedvében jár, jóindulatra hangol; kegyeit
kéri
hitp megkedvelteti magát, megnyeri kegyeit
II i1~1 q megfizet, lefizet, letör l eszt; pótlólag
megkap
ni letör lesztve lesz
hi letörleszt, pótlólag megad
tetszés, kedv; akarat; kívánat; vágy, óhaj;
szabad választás (kénye-kedvére); kedvtelés;
önkény; ami jólesik, amit akar
q öl, gyilkol
ni megölve lesz
pi megöl, meggyilkol, gyilkosságot követ el
n~1 gyilkosság; Ez 21,27 gyilkos parancs;
· Zsolt 42,11 me tsz ő vészkiáltás
N'~1 n.pr. Ricja
1'~1 q pt. pl. )',,,(arám)
l'~l n.pr. Recin
y~,
keresztülszúr, átfúr
rt~, q pt.pass. (betéttel) kirakott?;
(kárpittal) kipárnázott
I*rt~1 izzított sütőkő
II rt~~. n. l. Recef
I *i19~"i izzó szénparázs
II i19~1 n.pr., f. Ricpa
i1!J~1 kövezet, mozaikpadló
)'~1 q (meg)tör, letör, eltör; szorongat, bántalmaz
ni eltörik, megtörik, összetörik
pi szétzúz; tönkretesz, elnyom, sanyargat
poel elnyom, sanyargat
hi összezúz
hitpo tusakodik, rugdalódzik, lökdösődik
j?J vézna, kiaszott, lefogyott; adv. csak, csupán
T :

•

T

:

•

T

•

•

T

:

•

j?J ~il'}
ji., nyál, köpedék

J.j/1
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J.j/1 q (meg)rothad, (el)korhad, szuvasodik
J.j/1T csontszú, csontkorhadás; Jób 13,28l. J.~1:;>
mint egy tömlő (mások szerint: mint szúe.tte,
T

*i1i?1
liP'J
np1
n~l
n~1

*ni?l

*i11J~1

*niY1
-L...

l2'Rl
il'i?l
tJj/1

Oj?,}

i1l?Rl
Yj/1

*)!i?.l
jlj/1

l1RJ
\!i1·,

korhadó fa)
korhadás
q ugrál, szökdécsel
__
pi ugrándozik, szökell, táncol
hi ugrándoztat, ugrál tat
halánték
n.l. Rakkon
q (illatszerekkel) kenőcsöt kever, készít
pu pt. vegyített, kevert
hi készít?, kever?
fűszer (fűszerezett borhoz)
fűszer (illatos kenethez)
kenetkészítő, illatszert készítő férfi
kenetkészítő, illatszert készítő asszony
illatos kenőcs, illatszer
égboltozat, mennybolt; boltozat
(kovásztalan,) lángos, lepény
q pt. hímező, díszesen szővő
pu alakul, képződik, formálódik, szövődik,
n.pr., n. l. Rekem
tarka; tarka ruha, szőttes
q dobbant, dobog; lábbal döngöl, szilárdít,
szélesre tapos
pi lernezzé kalapál; lemezzel, bevon, behúz
p u pt. lernezzé vékonyított
hi lernezzé vékonyít; szélesre, vékonyra
kalapál
bádoglemez
q köp, leköp, kiköp
n. l. Rakkat
szegény
felhatalmazás, engedély

11'\Pl
l1"V1 ~ l1'WN1
0
0 '.!51 q pt.pass. megírva, följegyezve
Y\!>1 q bűnös, vétkes, gonosz volt; gonoszul

306

cselekszik
hi bűnösnek mond, nyilvánít; vétkesként
kezel; vétkezik, törvény ellen vét, bűnbe esik
YW1 jogsértés, vétek
y\Vi vétkes; bűnös; istentelen
i1)2\?51 vétek
T

T

;

'

T

D'nl'\?51 ~ tJ?lJ)Z~! lW~~.
·f ~wj tűz, láng; villám; láz, járvány

II ~wj n. pr. lKró n 7, 25 Resef
\!i\!51 poel elpusztít, rombol
pu elpusztítva, összezúzva lesz
n\!.h háló; hálószerű rácsozat, rostély
viir] lánc?
nn1 pi (fel)forral
pu forr, átv. forrong, felhevül
hi forrásba hoz
*nn1 Z. i1'1:)~9 (Ez 24, 5)
*i1P,.~i1J l. Q. (lKir 6,21) lánc
nn1 q befog (lovat kocsiba)
DlJ1 rekettyebokor
nnn1 n. l. Ritroa
j?n1 pu bilincsbe verve van
nij?t]1: lánc, bilincs
nn1 rettegés, félelem
~

T'

•

.

\V

..

kovász
I nN'il felemelkedés; emelt fő; emelkedettség,
fönség
f. kiütés (bőrön), kelés, daganat
háló; rácsozat, kor lát; hálószerű recézet,
fonadék (templomi dísz)
DJ 'V n.l. Szebarn
nnJ\!> n.l. Szibma
YJ 'V q jóllakik, eltelik; kielégül, bőségben élvez,
1NW

r

i

i

:

,.

r

: ••
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elege van, eltelik; ráún, megcsömörlik
ni pt. kielégült, jóllakott
pi kielégít
hi kielégít, jóllakat
elégültség; bőség; jóllakottság
jóllakás; elégültség, telítettség
jóllakott, el tel t; gazdag
elégültség, elteltség
elégültség, elteltség
q (fel)ülvizsgál, megtekint, megnéz,
pi vár, remél
0 *1l\v
remény, bizakodás
0 Nl tV
hi naggyá tesz, felemel; magasztal, dicsér
ll\!.> q magasan áll; megközelíthetetlen
ni magas, megközelíthetetlen, védett;
magasztos, fönséges, felfoghatatlan
pi magasra emel, megközelíthetetlenné tesz;
erősít, védetté, naggyá tesz; győzelemre segít
pu oltalmat talál
hi nagyságként viselkedik, fennköltséget
mutat
q nagyra, magasra nő; átv. naggyá tesz
hi nagyra növel, gyarapít (gazdagságot)
l~)\v n.pr. Szegub
0 N'~W nagy, magasztos, fenséges
J !7)~ l. Q. (1Kir 16,34)
t

)\!>)\!.> ~II li'V.
11\!>
. pi szánt-boronál, megművel
i11\V
mező,
',' T

(szántóföldet)

róna, szántó; táj vidék; telek;
szárazföd
•
'1\V szántóföld, (termő)föld
D'~'V n.l. Szidim
*i111\v (katonai)felsorakozás, sereg; sor; pl. kör,
körlet; l Kir 6, 9 (építészeti szakkifejezés)
n\v bárány, juh, kecske (aprómarha)
-,T

Tu

~

nw

p
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0

*1iÍ\V
••. T

tanú

arám rész ~1il\!J.
tJ'i1t1W holdacskák (félholdalakú ékszer, nyakék)
Ni \v infcs N\!n ? (Zsolt 89,1 0)

N!l~1il\V
T
- : T'

~bibl.

~;1\!J sűrű ágak,
I )úv ~I l10.

-: T

ágas-bogas fa

II :n\v pi lp nagyra növel?, növeszt?, tart?
n1\v q bizonytalan
U1\!J q (roszra) elhajlik,(gonoszságba)bonyolódik,
. q(gonoszhoz)igazodik
körülkerít; sövénnyel, védőzárral biztosít
~1\V
*iti\v bozót
*il:Ji\v bozót
'il':Ji\v n. l. Szoko
i :Ji \v
tJ'!l:J~\!) n.gent. szukatiták
T

• T

tJ1\!J

~

tJ'\V.

I 11\v q vitázik, küzd, birkózik

II 11\v q fűrészel
III 71\v hi fejedelmet választ;
tisztviselőnek beiktat;~11\v.

IV 11\v

~

is

110.

köles?
\v1\V q örül, örvendezik, vigad
*n·w gondolat, elgondolás, terv
q úszik
hi vízbe merít, áztat, eláraszt
úszás
jl1n'?' ~ jln\p.
un\b q kisajtol, kinyom
il1i\v
T •

•

• T

*~'D~ Ez 41,16 bizonytalan

vnw

q nevet, tréfál; gúnyt űz, csúfol; Bir 16,2 7

ügyef9gyottan, gyámoltalanul viselkedik
pi tréfál, játékot űz; Bír 16,25 szórakoztat;
2Sám 2,14 harcijátékot rendez
. . hi kigúnyol, kinevet
nevetés, vidámság; tréfa, gúny(olódás)

*u\v
*u'w
i1U'V
ou\v
1u\v
1u\v
I il~~\?>
II il)U\v
*N;~

1k;w
:J.'\v
*:J.iW
il~'W
l;W

,,.'V

1'W

n'\v

I D;W
II lJ'\?

iln''V
tJ''V
T

'

309
hűtlen?,

elpártolt?
q kitér; másfelé megy; eltévelyedik;
hűtlenné válik
q vádaskodik, gyűlöl, üldöz
q vádaskodik, ócsárol; rátámad; ellenszegül
ellenfél; vádló, ócsárló; sátán
bevádolás, panaszlevél
n. l. Szitna
nagyság, fönség
n. l. Szion
q megőszül, öreg lesz
őszhaj; magas kor, öregség
őszhaj; magas kor, öregség
székelés, széklet
q bemeszel, átmeszel
mész
q foglalkozik (a gondolattal), elmélkedik;
elmond, elbeszél (panaszolva is)
pol végiggondol, megfontol; elbeszél, előad
cserje, bokor
ügyes-bajos dolog; gond; panasz; Zsolt 104,34
verselés: énekbe, versbe foglalt gondolat;
2Kir 9,11 fecsegés
elmélkedés, áhitat
q tesz, állít, helyez; felállít; hivatalba helyez;
megállapít, meghatároz; megtesz vmivé;
odaállít v hová; Ter 45, 7; 2Sám 14,7 biztosít
hi bizonytalan; Jób 13,27 ono. m.a.
ho odatéve, elhelyezve lesz

'\!)i\!)

~

*~·w
*~\v

tövis; szálka
kuny hó?
sz1gony
~ ;,ji\v.
n. l. Szeku
kakas
n.pr. Szakja
hajó

*il?W,
.
n·:;'V

~=>w

'1:;J.W

n~~W

*;,;;>'tp

''V1\v.

.

r:>'.v
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l'~W
. kés
bérbevett, bérelt; napszámos; pl zsoldosok
1'::>\V
• T
~:>\v q befed, betakar

I ?:>'\V q sikere van
pi~ ?:>o.
hi megért, belát, belátással van; (jobb)
be látásra bír, tanít; sikere van; belátással,
körül tekintően, jámborul cselekszik
II ?:>'\V pi keresztez, keresztbe tesz
' ?:>\v
.... belátás, ész, értelem, okosság
?=>\v.
n~S:)\v
~ rn?:>o.
: .
1::>\v q szalgálatha fogad, felbérel, megfogad;
Ter 30,16 megvásárol, bérbe vesz
ni beszegődik, bérért szalgálatha áll
hitp bérmunkát vállal, beszegődik
I 1::>\v bér, zsold, fizetés
II 1::>\v n.pr. Szakar
1::>\v bér, zsold, fizetés
150 fürj
NnS\b n.pr. Szalma
I ;,n?\v felsőruha, öltöny, köpeny
II ;,nS~ n.pr. Szalma
,;,;~0 n.pr. Szaimon
_
,?1NnW baloldal, balkéz; balra; Eszak; északra
?Nn·\V ·
?N \v hi balra tart, balfelé me gy;
1Krón 12,2 balkezét használja
bal felé, balra; északra
q örvendezik, vidáman van, boldogan él
pi megörvendeztet, vidámít, vidámságot höz
hi örömet szerez, diadalmaskodni hagy
nn·\V
örvendező, vidám, örvendetes
- .. r
nn n..\v öröm, vidámság
il:>'n'V takaró?, szőnyeg?
il?n'.V n.pr. Szarnia
n?n\v köpeny, felső ruha; ruházat
l

'T T

T

T

:

-

T

n

T

•

'

T

•

-

T

:

•

.
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DO \V hi 2Kir 9, 30; Jób 13,27 mázol, kifest, fest
n'nn·\V
NJW
•

T

•

i1~n·\V
T •
•

gyík
q gyűlöl, ellenszenvet érez; kevésre becsül
pt.ellenség (értelemben is)
ni gyűlöletes vol t
pi gyűlöl; p t. ellenség (értelemben is)
gyűlölet, gyűlölködés, ellenségeskedés

*N'J.\V mellőzött
",T

n. l. Szenir
I 1'Y.\& kecskebak; bakkecske formájú erdei manó
,,~w
• • T

II *1'Y.\V záporeső
1'Y.W n. l., n. terr Szeir.
I *i11'Y'.V kecske
II *i11'Y.\b n. l. Szeira
D'9Y.\V nyugtalanító gondolatok, tépelődések
I iy\b q elborzad, elrémül
II 1Y\v q szélvészként elragad, elsodor
ni viharzik (személytelen)
pi viharosan elsöpör, elragad
hitp forgószélként rátör
q Ismer
rémület, borzadály
szélvész, szélvihar, orkán
ha.ijal benőtt, szőrös
haj, szőrözet
haj, hajszál; átv tömérdek, sok
vihar, szélvész, forgószél
"
arpa
n.pr. Szeorim
ajak; beszéd, nyelv, nyelvjárás;
. szegély, part; (ruha) szegély
n !J \V pi kopasszá, (ótvarossá) tesz
D!J\v bajusz, szakáll
n1n!J\V
.. n.l. Szifmot
l !J\V q pt.pass rejtett
I ji!J\v q (kezét)összecsapja
hi Iz 2, 6 kézbecsap ( == szövetkezik)
6

•

T

T

•

•

T

•• :

T.T
:

II p!:l\v
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vagy II j?~iw.
q elegendő, elég volt

hi Iz 2, 6 bőségben, elégségben van
vagy: I jl!:l'V.
*v 9W gúny?, arcátlan vakmerőség?
*i' P-W
.. bőség, gazdagság
j?~ szőrholmi, zsák, gyászruha, vezeklő köntös
1ji\V ni figyel rá?, számon tart?
1jl\v pi pt.c.tJ?~'Y.. kacsint, csábító pillantásokat vet
1\v hivatalnok, parancsnok, vezető; nemes,
előkelő ember; elöljáró, főnök; (mennyei
lényekról is)
n.pr. Szarecer

.

11\V
11\v
T • ~

11W
...

i11\V
I i11\!>
II i1iw
;niw
T

T

T

T

~i1\?J
• l

n1w
-.
·-~

.

t>1W.
...
nu1w
._. •:, T

'1\V
- T

*l'1\v
I 1'iW
II 1'1\V
• T

•, T

(~)i1'i~
TT 1 :

i'1W
*i''l~

pu egybenő, összenő, egybefonódik
hitp erősen egybefűződik
q kimenekül, megmenekül
díszes szövet, (liturgikus) ruha
vörös kréta
q küzd, harcol
úrnő, fejedelemnő, (-asszony)
n.pr., f Szara, Sára
n.pr. Szerug
saruszíj, sarukötő >semmiség
n.pr., f. Szerah
q bevág, bevágásokat tesz
ni (teheremelésbe) beleszakad,
sebet ejt magán
bevágás
bevágás
n.pr. , f Szaraj, Sára
venyige, szőlővessző
aki megmenekült, életben maradt; maradék
n. l. Szarid
n.pr. Szeraja(hu)
n. l Szirjon
gerebenez (fésüsfonó, tisztító eljárás)
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1i\V
:J1~

pi ide-oda, össze-vissza futkos
tJ':;>Q-1\p
. . n.pr. Szarszekim
Y1\V q pt.pass. torz végtagú, (túl hosszú ill. rövid)
lábú
hitp kinyújtázik
*0'9)2i\V nyugtalanító gondolatok, tépelődések
·~-1\V q (el) éget, megéget
ni megég, tűzben elég
pu megég, tűzben elég
I~iw (tüzes harapású) mérgeskígyó; szaraf
II~lW n.pr. Szaraf
il!:li\V (el)égetés; tűz( vész helye); elégetett,
elégetésre szánt holmi
vörös; pl. nemes szőlőfürtök,
venyigék
I P1~ (pirosló, nemes) szőlő
II pj\v
. n.l. Szorek
il j?']~ (nemes) borszőlő tőkéje
11\v q uralkodik, uralmat gyakorol, vezet
hi vezetőnek, tisztvise lőnek, megtesz
hitp uralkodónak feltolja magát
11\v\v öröm, vigasság, (hangos)vigadozás
li.W felemelkedés,(hatalomra, méltóságrajutás)
0!1\V q meghallgattatlan marad
ni kifakad (kelés, fekély)
T

••

t

,o'P
o\!i

vonatkozó névmás: aki, amely ,ami;
hogy; mert; c.f ahogyan

'O\!)•·:
T

NW pusztítás?

merít
ordít, kiált(ozik)
ill N\V' ordítás, kiáltozás
JN\V' q
lN \V' q
T T

:

I i1N\!f
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i11N\!f

I ilN\!t q pusztán marad, kietlenné válik
ni elpusztul
hi elpusztít
II ilN\!i ni zúg, morajlik
III i1N\!i hitp szemlél, figyel
i1N'V' ~ ilNi\!1.
T

n1~\!i
?iN~t

?~N'-it

'?~N~·

I liN~·
II liN\1
\J~\?{

il~~'P·

?N\!1

?~~·
il~~'V·

il~~'-;i

'~'t:l~~w·

iN\!i

T

l. Q. (Péld 1,27)
Seol, alvilág
n.pr. Saul
n. gent saulita
morajlás, zúgás, zajongás, lárma
pusztulás?, megsemmisülés?
megvetés
romhalmaz, pusztulás
q (meg)kérdez; kíván, követel; kér(lel); óhajt
pt.pass. kölcsönvéve, kikölcsönzve
ni engedélyt kér
pi nagyon kér, kéreget; koldul
hi kérést teljesít; kölcsönad
n.pr. Seal
l. i1~N\P. (lz 7,11)
kérés; kérés tárgya
n.pr. Sealtiel
pil nyugodt, félelem nélküli, gondmentes

1~w· ~ 1~~-n'~·
H~.w· gondtól mentes,

·
1?t;>N'V.
~N'V'

1N'V'

1~\P·
,~~·
i1l~W·

nyugodt; lKir 19,28;
Iz 37,29 elbizakodás vagy l.~~iNW'.
ilO\!'-' pt.q c.suffix.fosztogató · ·
q utána kap( dos), sóvárog; vesztére tör,
leselkedik utána
q visszamarad, megmarad,
ni meghagyva lesz; (meg)marad, marad;
félretéve, tartogatva marad; visszamarad
hi hátrahagy, meghagy, életben hagy
maradék, többiek,egyéb
hús, test, vérrokon; önmaga, sajátmaga
l. ri~~'P· (Lev 18,17) vérrokonság,
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n.pr., f Seera

N~~·
0'~~~·

maradék, utód( ok); többiek
pusztulás, pusztítás, megsemmisítés
n.pr., n.gent.,n.terr. Saba
n.gent. sabaiták

'~~.\!?· ~ '~~J'{).

O"JJ\V' darabok, töredékek
i1J\V' q fogságba visz, foglyul
•

.,.

1

il~~J~·
1~J\V'
T"

n~J\V'

n1J\V.

I on:l\!i
II nJ\V.
\?~~l
\?J\V'
T

•

':;l~>'
*"J\!f
•

T

'J\!>'
'J\V
o*J'J\V'
il'J
\V'
T • •
•

T

*''~w·

ejt
ni fogságba kerül, fogságba jut
drágakő: agát
n.pr. Sebuel
hét, a hét (hét nap): évhét(= hét év);
niy~~i ()n) Hetek ünnepe (Pünkösd)
eskü, esküvéssel tett fogadás ill. átok
törés
fogság, rabság; c.J1\V fordít, változtat a sorsán
I. n'J\V:
pi dÍcsőít, magasztal, boldognak hirdet
hitp dicsekszik
pi lecsillapít, lecsendesít
hi lecsillapít, lecsendesít
bot, pálca; kormánypálca; dárda; (nép)törzs
Sebat (hónap neve: jan./ febr.)
fogságba hurcolás; fogság; foglyok, rabok
fogságba hurcolt ember
n.pr. Sobi
n.pr. Sobaj
sz ikra
elhurcolás;
fogság; foglyok
.. ,
os ve ny

*O'J\!f
. .,. homlokkötő, fejkötő

'Y"J\!1
. : hetedik
...

fogság, rabság; c. J1\V. fordít, változtat a
so'rsán
n~J'.p' l. n'~~· (Ez 16, 53)
'~\v· uszály (ruhán), szoknya szegély
'~'*~r csiga?
n'J\V'

I n?J\!i

31'6

I n?h\!5 kalász; nyaláb
II n~~w· ár(adat), folyam
N~:p~l n.pr. Sebna
iU:l\!1 n.pr. Sebna
(Üil~~~tP· n.pr.Sebanja(hu)
q pt.pass.~ il~~J'-1.
ni esküszik; esküvel igér; esküvel átkoz
hi esküdtet, megesküdtet; kérve kér, esdekel
I VJ'V'
- -: hét,(hetes szám), hetedik; adv. hétszer ;du.
V:l\!f

hétszeres

II v~~t n.pr., n. l. Seba
i1)2J\!i n. l. Siba
n~~~w·

z. il)?~~,. (Jób 42, 11) hét

il)?~~,. ~ il~~:l'?'

)':l'V.

pi mintásra sző
p u pt. foglalatba

erősített;

beleszövött

l':tW' görcs?, szédülés?
I 1:1\!i q összetör, szétüt, szétzúz; megsemmisít;
(Zsolt 104, 11) ( szomját )csillapítja
ni összetörve, eltörve lesz; repedezett lesz;
összetörik
pi szétzúz
hi előtörni hagy (magzatot), szülést levezet
ho összetört, levert
II 1:l'V. q (gabonát, élelmet) vásárol
hi (gabonát, élelmet) elad
, I 1J'V' törés, összetörés, összeomlás; lesújtottság;
· · Bir 7,15 megfejtés, magyarázat;
Zsolt 60,4 repedés
,~w·

II ÍJ\!i gabona
III ,~w· n.pr. Seber
1i1~w· szétzúzás, pusztítás
0')~~· Józs 7,5 n. l.? Sebarim, "Kőbánya"
!1:1\!i q abbahagy; megáll, elakad; ünnepel; pihen;
c.n~w· szombati nyugalmat tart;
Siral5,14.15nincs többé, odavan
ni nyugvópontra jut, vége lesz, véget ér,
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l1~\1

l1fW.
1il1:tW'
'D ;tW'
))\!)'

il11~·
ill\!>.

il)\!)'
"

T

nl'V'
*ilN')'V
.
.,. . :

li'~W

?l'V'

?~~t
Yl'V.

liY~w·

11\1
*1w·
*1\!>·

I -r'V·
II 1\!>'
11\!>'

11\!>'

elpusztul, ab b amar ad, megszűnik
hi megállít, beszüntet, véget vet; eltakarít,
félreállí t; Kiv 5, 5 abbahagya t; MTörv 32,26
megsemmisít; Józs 22,25 elvon, visszavon;
Iz 30,11 békét hagy vkinek
megszűnés; munka(beszüntetés), tétlenség
sabbat, szabbat (szombat), nyugalom napja;
Lev 23,15; 25,8 a hét; Lev 26,34 k- 43;
2Krón 36,21 szombatév
szabhat-ünneplés; szombati pihenőnap
n.pr. Sabbetaj
q véletlenül hibázik, eltévelyedik, elvét vmit
tévedés, szándék nélküli hibázás; hiba, vétek
q bolyong, tévelyeg; eltévelyedik; támolyog,
megszédül (mámortól)
hi el térít (a helyes útról); eltévelyedni hagy
n.pr. Sage
hi tekint néz, figyel vmire
tévedés( ből elkövetett hiba)
gyászdal?, sirató ének?, siralom?
q meggyaláz (házas asszonyt)
ni meggyalázást sze n ved
p u meggyalázást szenved
f. a király felesége, királyné
pu.pt. tébolyult, dühöngő, őrült
hitp őrült módra, esztelenül viselkedik
esztelenség, őrültség; dühöngés, örjöngés
(állat)vemhe, ivadéka, ellése
mell, melbimbó, emlő
gonosz szellem .
mell, emlő
erőszak, erőszakos elnyomás, pusztítás
q erőszakoskodik, erőszakot alkalmaz,
megrohan, elnyom, kirabol, feldúl, elpusztít
ni pusztulásra jut, feldúlva lesz
pi bántalmaz, elpusztít
pu pusztulásnak esik áldozatul
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poel elpusztít, feldúl
ho pusztulás éri
il1~· (szép) hölgy, dáma?
'':T\!Y Saddaj, Mindenható (az igaz Isten neve)
i~N'J~i n.p. Sedeur
1:,1W l. 1~1 \!i! (Jób 19,29)
ilr.l1\!t termőföld, teraszos szőllőskert
~,\V. q pt. pass. kiszáradt, megperzselődött
il~1\V' kiégett, elszáradt rész (növényzeten)
1i~1\P' gabonaüszök
TJ1W' n.pr. Sadrak
I oii\!>' karn e ol?, onixkő?
IIoi]w n.pr. Soharn
...

r

T ••

:

T

l. NVJf (Jób 15,31)

'N:n\!i

I )Ji'V.
II :tJitV'
T

:t:ti\U

értektelen, semmirevaló dolog;
csalás, hamisság; adv. hiába, hasztalanul
n.pr. Seva
förgeteg, itéletidő; hirtelen veszedelem,
váratlan pusztulás
q visszatér, visszafordul; megfordul;
hozzáfordul; elfordul; újra tesz, folytat; ismét
ott van, újra megtörténik
pol visszahoz,-állít ; félrevezet; vezet
polal helyreállít; visszapártol
hi visszahoz, visszavezet, visszaenged,
visszahelyez; visszaad; (kár)pótol;
visszafizet, büntet; visszaterel; elhárít;
visszahajlít (kezet); visszavon, elfordít;
érvénytelenít, visszatart, távoltart, elutasít;
válaszol, visszajelent, felvilágosítást ad;
helyreállít; újra csinál, tesz
ho visszavitetve, visszavezetve, vi-sszadatva
lesz; visszakerül; megújul
n.pr. Subael
lázadó, pártütő, hitehagyott
n.pr. Sobab
lázadó, pártütő; f. elbizakodott
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ilJn!i
T

~~1\V'
'~i\V'
jl~i\V'
I il1\V.

elkényeztetett; állhatatlan
visszavonulás (háborúban); megtérés
(Istenhez)
n.pr. Sobak
n.pr. Sobal
n.pr. Sobek
q hozzámérhető, egyenlő vele;
pt. megfelelően, szerint
ni l.(i1~l'P~ Péld 27, 15) egyforma
pi egyenlővé tesz, kiegyenget;
elcsendesít, megnyugtat
hi egyenlőnek tart, mond; összehasonlít
hitp?~ni

II i11\V. pi rátesz; helyez
Jób 30,22 l.n~'!!D.
i1J.\!J' síkság
··
il).'{'' ~ i11~ ii~Y..
n1\V· q (bele )merül, elmerül
TJ~\V·
I ilt:l~\V·
II ilt:l~'IV·
UQ1~·
'n~\V·
tl~~\V·
'~\l~'IV·

I U1\V.

II un!i
I UÍ\V.
II Ui\V'
*'~\V

''i\V'
,.

l1'~2~\!.i

tl'r.l~\V·

1r.li'IV'

n.pr. Suach
verem, gödör; csapda; szakadék, mélység
n.pr. Suha
l.K. (Jer 9, 7)
n.gent. suhita
n.pr. Suham
n.gent. suhamita
q körüljár, bejár, végigbarangol,
Ez 27,26 evez
pol végigjár, bejár; bolyong, tévelyeg
hitpol körül barangol, ide-oda járkál;
kószál
q megvet, lenéz
ostor, korbács
Iz 28,15.18 Jób 9, 23 elsodrá vízáradat
széle vminek, ruhaszegély, uszály
mezítláb
n.gent., f. suiammita nő
fokhagyma
n.pr. Sorner
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'l~\!>·
tll~\!>·
n'nl~\!1
))1\V'

n.pr. Suni; n.gent. sunita
n. l. Sunern
n.gent.f sunammita leány
pi segítségért kiált; könyörög, esedez

*YJW segélykiáltás

I )2iw·
II l.?it!>'
I )2~\!>·
II )2~\!>·
N~~\!>·
*i1~1W'
I 7l?~\!>·
II 7)?~\!i
'!"

1)?it!>'

nemes, előkelő
n. gent. Soa
bizonytalan
n.pr. Sua
n.pr.,f Sua

segélykiáltás
róka, sakál
n.pr., n. l. Sual
kapuőr

I ~1\!>. q Ter 3, 15b szétzúz
II ~1\!>' q kapdos utána, megkaparint
1~1\!>. n.pr. Sofak
'~~~\!>· n.gent. sufarnita
l~it!>' ~ l~i\!i 111\?)2.

1Qit!>' kosszarv; tülök, kürt, harsona
j/1\!1 pol bőségesen

pit!>'
v~\!>·

I 11\!>'
II 11\!>'
1it!>'
I 0 1~\!)·

II *1~\!>·
III 1~\!>·
0 *il1~\!)·
T

*1']it!>'
N\!ht!>'

I

T ; -

1W~t!>·

II 1W~t!>·
p\]jn~>·

megönt
hi bőségesen önt, áraszt
lábszár, comb
út, utca
q néz, pillant; les
q útnak indul, vmivel; árut szállít;
pt. karaván
szarvasmar ha, bika, tehén
fal (épületnél)
Zsolt 92,12 ellenség?
n.l. Sur
támfal (teraszos szölőművelésnél)
ellenség
n.pr. Savsa
liliom, lótuszvirág; liliomalakú díszítés;
hathúros
n. l. Susan, Susa
l. Q. (lKir 14,25)

n1\!>· ~ l1'\!f
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n?~1\V'
~t\V'

1TW

n\V'
1n\V·
1n\v'
il nW

1in\V·
0 1in\~,.

*n1n~t
nn\V·

I un\V·

il \J n \V·
T -:-

'n\V

n.pr. Sutelah
q (pillantása) megtalál, meglát;
( a napsugár)megtalál, barnára süt
ho pt. fonalazott, sodrott (fonálból készült)
lesütött (szemek)
q megajándékoz, megveszteget
ajándék, megvesztegetés
q meghajol, lehajol
hi lenyom, lever, megaláz
hitpal meghajol, földig (le)borul
~ 1in,w·.
feketeség, korom(sötétség)
? verem.?
go"d"or.,
q földre lapul; meghájolva, megalázvajár-kel
ni meggörnyed, meghúzódik; elfojtva
hangzik (ének)
hi meglapul ,(földig) meghajol,
megalázkodik
q (le)vág, leöl (vágóáldozatul állatot)
ni levágva, vágóáldozatnak bemutatva lesz
q pt.pass. kikalapált, vert(arany);
élesre kalapál t (nyíl)
Oz 5,2 text.corr.
~ 'D~\V'.

*i1U'n~· (áldozati állat) levágása
r n~,. kelevény, fekély, kelés
O'n\V· utótermés; ami a parlagon sarjad;
T

•

:

•

T

*n'n~.r

vadontermő

gödör, verem
?D '.ir (fiatal) oroszlán
ll?tttV' szagos borostyán (átható illatszer)
~D w· sirály
n!:ln\!1
... - sorvadás, aszkór
l'TJ~)' fékezhetetlen fölény, magabiztosság
iln1~n\V· n.l.,l.Q. (Józs 19,22) Sahacima
jin \V· q szétdörzsöl, porrázúz
i' DW. porréteg, felhő, felleg; magas égboltozat
0
l 1n\V· q megfeketedik
·:

T

•

-:-

II 1n'.!.f
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II 1nw· q keres, sóvárog utána
pi vágyódva keres; keres, fölkeres
0 1nw· fekete
1nw· hajnalpír; hajnal
1nw· --? 1in''V:
on~1D.W' fekete haj; ifjúkori életerő
0
*1h1ri'V·
feketés
:i1'1n\!Y n.pr. Seharja
tl'1n'V· n.pr. Saharajim
'31 0· ni romlottá válik; el pusztul
pi elpusztít, tönkretesz;
helytelenül cselekszik; bajt okoz
hi elront. elpusztít; lerombol, vesztét okozza;
megront, tönkretesz; elfajulni enged;
vétekre, bűnbe visz
ho pt. megromlott, hibás; alaktalan
nl]~>" gödör, verem, csapda; sírgödör
il'JW' akácfa
nuw· q kiterít, kitereget; kiterjeszt
pi ki tár (kezet)
U\,i'V' ostor, korbács
tJ''J'.!f n. l. Sittim
~u0· q árad, özönlik; árvizként elönt, eláraszt;
magával sodor
ni (áradattal) elsöpörve, elsodorvalesz
pu (áradattal) elsodorvalesz
~\?.'{?' )~\?W' áradás, özön, felhőszakadás
1'0\V' q pt. hivatalnok, írnok; felügyelő
'1'?~· n.pr. Sitraj
''V. ajándék, adomány (Istennek)
N~w· n.pr.,l. Q. (2Sám 20, 25)
lN'W' n. l. Sion (helység Isszakár földjén)
*ilt'W' 2Sám 19,33 tartózkodás?, időzés?
Zsolt 126, l fogság?, sors?
il''V. q l. i1WT:l (MTörv 32, 18)
Np~r n.pr. Siza
n''V' q szétfolyik; feloldódik;
porba hanyatlik; (lelkileg) összeroskad
hitpol szétesik; (lelkileg) elcsügged
T

:

T

:-

:

n

T

•
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*i1:n~i

i1D''P. gödör, verem
1in'w· folyó, csatorna; Nilus (is)
31)J.? 1in''\V' Sihor-Libnat, Libnat-csatorna
T

:

•

•

l. Q. (lz 28, 15)
U?\tf evezős hajó, gálya
ii?'w· ~ ii?W:
'J'i'\V'

,,,w.

~

?~,"\V·

l. Q. (Mik 1, 8)

n?w:

'~iJ'W' ~'~J'W:

'~J'W' n.gent. silonita
11Y.l'~f n.pr. Simon
p'\V· iphtael pt. vizelő;

*l?W'
,.,'\V.

,.,w·
i11''\V'
*i11''\V'
T

•

T

-

'V~V)'

N'!i''\V'
r

•

PW'W.
31''\V'

31''\V.
31~~,.

J.:J'\V.

*i1J:J'\V'
T

~

•

*31~jw·

*ii:>\i;

c. 1'i?~ falra vizelő,

férfinemen lévő
vizelet
q énekel; (sze nt) éneket zeng; megénekel
pol énekel; éneket zeng;
pt. templomi énekes (is)
ho (fel) hangzik az ének, énekszó hangzik
éneklés; ének
ének, dal
karperec
fehér márvány, alabástrom
n.pr.Sisa
n.pr. Sisak
q tesz , helyez, állít; megtesz( vminek),
odarendel, odaállít; csinál, (el)készít
hokivetve lesz( váltságdíj);
kijelölve lesz (sors)
öltözék, ruházat
gaz, bojtorján
q odaveti magát, fekszik; összefekszik vkivel
hi lefektet, odafektet; odahelyez; feküdni,
pihenni hagy; Jób 38,37 átfordít> kiürít
ho odahelyezve, odavetve lesz
borítás, bevonat; c. VJt. (férfiúi) magömlés
együtthálás, párosodás,
hi p t. viháncoló, ficánkozó; buja, kéjvágyó;
émelyítő
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?i:>~i

?~::>ir
*?~::>'.!>'
T

11:JW'
n:>\!t

*D~W·

-;p\!f
?:>'V'

*o'??.~·
O:>\!>'

I O:>\!>.
II o5~·

O?W'
'lJ:>\!>'

1=>'.!>.

l~W·
(~)i121~\V·

1::>'.!>'

gyermektelenség; üres (magára maradt) élet
gyermekeitől megfosztott, megrabol t; meddő
gyermektelen
részeg, ittas
q elfelejt, elfeledkezik
ni feledésbe jut; elfelejtve, feledve lesz
pi feledésbe juttat
hi elfeledtet
hitp elfelejtve marad, elfeledés lesz a sorsa
megfeledkező, aki megfeledkezik vmiről
q apad (víz); csökken, fogy, csillapodik
(harag); ólálkodik, leselkedik
hi visszafog, elhallgattat
q gyermektelenné válik, gyermektelen marad
pi gyermektelenné tesz; elnéptelenít,
elvetélést idéz elő; el vetél;
éretlen gyümölcsöt terem (szőlőtő)
hi pt. meddő; meddőnek hagyja az anyaméhet, elhalni hagyja a magzatot, (büntető
csapás Istentől)
gyermektelenség
hi korán fölkel, nekiindul; idejekorán,
szorgosan megtesz vmit
(igahárdó) nyakszirt, váll, hát; hegyhát
n.pr., n. l. Sekem, Szihem
n.pr., n. l. Sekem, Szihem
n.gent. szihemita
q letelepedik; tartózkodik, marad; lakik
pi lakni enged; letelepít; sátrát felveri
hi odatelepít, odaállít; lakni, időzni enged;
sátrat állít
lakó, lakos; szomszédos város; szomszédos nép
n.pr. Sekanja(hu)
q lerészegedik, leissza magát; részeg, ittas
volt; elkábul
pi lerészegít, részeggé tesz
hi megrészegít, mámorosít
hitp részeg módjára viselkedik
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1:J'V' részegítő erős
T

••

1:::>\V'
111~w·
*1i1?~·

I

II

7w·
7'V'

ntt~w·

:J.7'V.
*:J.7'V.
T

T

~

ital, töményszesz

1i::>\P'.

ittasság, részegség
n. l. Sikkaron
meggondolatlanság?, tiszteletlenség?, hiba?,
vétek?
Vi c. 7.
t n~w· (Jób 21,23)
p u pt. egybefűzve, összefűzve, összekötve
(oldallapok) foglalata, borda, összekötő
fedőléc

hi havazik, esik a hó, hófehér lesz
I '-?.W hó
II '-~W szappanfű
;,~\?)· q nyugodt, épségben élő, gondoktól mentes
volt; Jób 27,8 bizonytalan
ni tétlenkedik, hanyagol
hi csalóka reményt ébreszt, hiteget
I*n~w· kérés
II i17'V
..... n.pr. Sela
ii7'V' n.l. Silo
0 n:J.i17'V'
láng, égető hőség
0 i1'n:l~S~· l. H~ n·:J.u~w· (En 8,6) Jahve lángjai
,,'V. nyugodt, zavartalan, gondoktól mentes;
Jób 20,2o l. i1l?w·.
*~?'V' gondoktól való mentesség, gondtalanság
)']\!]'

T

:

·:

..,

:

-

..

T

T

17w· ~ ii?~f
i11J'V' nyugalom, biztonság, gondtalanság
O'D~t;,~i elbocsátás; válólevél; nászajándék,
hozomány
oi7~i sértetlen jóállapot; jólét, siker, boldogulás;
baráti érzület, békesség, üdv
tJ~~~,. n.pr. Sallum
o~t;,'V· viszonzás; megtorlás; fizetség; vesztegetés
n'Y.;l17W ~ n'l;l?~J'.
1~~~,. n.pr. Sallun
T : -

'~17~i ~

\!i17'V'
T

~

'j''w:

\V?'li.r

n?\V·

3'2B

n?\V' q küld, elküld; megbízást ad, küldetéssel
elbocsát, útnak indít; kinyújt (kezet);·jelez;
parancsol; kér vmit (hírnök útján)
ni elküldve, szétküldve lesz
pi küld, elküld; elbocsát; elűz, kiűz; kibocsát,
útnak indít, szabadjára enged, hazabocsát;
ráküld, rábocsát; Jer 38, 6.11lebocsát,
alábocsát (a mélybe)
pu (ki)küldetést kap; elküldve lesz
Iz 2 7, 1Oelhagyott lesz; J ó b 18, 8
c.~ belekerül vmilyen helyzetbe; Péld 29,15
szabadjára engedett, (zabolátlanul) kényekedvére hagyott lesz
hi rábocsát vmit (büntetésként)
"
I n2w· (hajító) fegyver, dárda; En 4,13 hajtás, inda
II n~w· N eh 3,15 vízvezeték
III n~w· n. pr. Selah
lj?~i n. l. Siloah, Siloe
*nin?\V' (szőlő)hajtások, sarjadékok
'D~0· n.pr. Silhi
tJ'nS\V· n. l. Silhim
o'ti~'.!> ~ o'n~~\P~
1D~w· (étkezéshez) földre terített bőr> asztal
\J?\V' q uralkodik, hatalmat nyer; parancsol,
rendelkezik;. N eh 5,15 hatalmaskodik
hi hatalmat ad, hatalomra juttat;
felhatalmaz, megenged
*u?\V. kerek pajzs
0 1iu~0· akinek hatalma van
0 n\J~\V· hatalmas
*·;~~· nyugalom
*;,;?'4>' méhlepény
P?\V'
,,,\V. ~,,'V
··T'··:
0 \J'?~· parancsol, hatalma van; kormányzó,
uralkodó
I \!.h?\V' Iz 40,12 Zsolt 80,6 harmadméret
II \V'~~· 1Sám 18,6 háromhúrú hangszer;
háromszögű ütőhangszer (triangulum)
0

••r

.
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III t!i'?'P' vezérkari tiszt, szárnysegéd
'W'''\!i harmadik, harmad; Ter 6,16 harmadik szint,
emelet; 1 Sám 3, 8 harmadszor;
1Sám 20,5 harmadnapra, holnapután
1,'\V. hi dob, vet; eldob; elhajít; elvet, el taszít;
ledönt, felborít, megbuktat
ho kidobva, kihajítva, odadobva lesz; ki űzve,
száműzve lesz; fellökve, ledöntve,
felborítva lesz
1~w· vöcsök, búvármadár, kormorán,
I Tl;;J~~i (fa)kivágás, kirlöntés
II n~?w· Salleket (a "Kivágott fáról" nevezett
··

,,'\V.
'~w·
tJ,'\V.

II o,'\V.
I o?.~>'
II o~w·
..

r

templomkapu neve)
q zsákmányul ejt, zsákmányol;
Ru t 2,16 kihúzagat

hitp zsákmányul, martalékul esik
zsákmány, martalék, préda; nyereség
q épségben, sértetlenül marad; elkészül,
befejezve áll; békében marad, él
pi kárpótlást ad; visszafizet, visszaad,
viszonoz; megad, teljesít; l Kir 9, 25 befejez;
Jób 8,6 visszaállít, visszaad
pu visszafizetve, viszonozva lesz; teljesítve,
be tartva lesz; elnyeri jutalmát
hi (be)teljesít; végez vele, véget vet; átenged
(arám); békében él; békét köt, összebékéltet
ho kibékül, összebékül
egyetértés
záróáldozat, békeáldozat;hálaáldozat
érintetlen, teljesen ép; fogyatkozás nélküli;
békességes
n.l. Salem
megtorlás
n.pr. Sillern

tJ~'\V· ~ 01~\~t

o~0·

*ilns·'\V.

~ 01~'\V:

bűnhődés,

visszafizetés
i1h5~· n.pr. Selomo, Salamo, Salamon

rnn?\!1
n iri?~>' n.pr. Selomot

'n?w

'0'~·
,~~w·

?N'r.l?\V'

(~)~!~~~·

n'r.l?\V.

16?ii

n.pr. Selomi
n.pr. Salmaj
n.gent. sillernita
n.pr. Selumiel
n.pr. Selemja(hu)
n.pr.m. és f Selomit
n.pr. Salman
n. pr. Salmanesz er, Szalmanaszár

10N)r.l~\V·
·o.~)n~~· (megvesztegető) ajándékok,
·,)s~· n.gent. selanita
..

í

ajándékozgatás

••

~'~''W~
q kihúz, kitép; kivon (kardot); lehúz (sarut)
n.pr. Selef
\!)',\V' pi MTörv 19,3 három részre feloszt;
,~.,w·

t'j?\V'
t'j?'{''

\!5?\V
\V?\V'
w?\V'
T

•t ••

•

T

i1\V?\V'
T • T
i1\V?\V'
,. : .

oi\!i?\V'

1Sám 20,19 három nap múlva tesz;
lK ir 18,34 harmadszor tesz
pu.pt. háromszoros; Ter 15,9 hároméves
három
n.pr. Seles
~ \V'?'li
n.terr. Salisa
n.pr. Silsa
•

T

tegnapelőtt

0'~$.~ harmadízigleni utódok, (déd)unokák
o\V?~i ~ oi\V?\V:

?N'll?\V'
••
• ! -

~ 7N'r.i.,~np·

tJ\V' ott, Öda'; akkor' abban az időben

ow·
T

név; tekintély, hírnév; dicsőség;
a N év( =Isten)
II o\!i n.pr. Sem
NY;) 'li n.pr. Samma
1:JNY.l\V'
n.pr. Semeber
': .. : ...
i1Nr.l\V' n.pr. Sima
ONO \V' n.pr. Simarn
,~l?W' n.pr. Samgar
10\V' ni elpusztul; kiirtva, eltöröl ve, megsemI

T

-

T

:

•

T'

~

•
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1r.l'V

I

i1nw·
T

-

misítve, használhatatlanná téve lesz
hi eltöröl, kiirt; elpusztít
n.pr. Semed
rémület, borzadály; rémítő, borzasztó (dolog)
szörnyűség;

Zsolt 46,9 megdöbbentő (csoda)tettek
II i1n'V·
,.. - n.pr. Samma
n~ ill;)~,. n.pr. Samhut
?N~
.. 'V· n.pr. Semuel, Sámuel

n

:

~ i1Jb'V:
i1Jinw
...
...
:
\

)2~n~r

ill'~r.l'V'
T
:

11r.l'V'
. .,..

i1Ur.l'V'
T • l
'~'V·

Y1'r.l'V.
'V1'r.l'V
. ,.. . : .
tJ'r.l'V"
. - ,..
T

•

:

')'r.l'V"
I 1'n~·
II 1'n'V·
III 1'r.l\!f
nin1'n'V·
''r.l'V'
- :
t:Jr.l'V
T

•

T

•

T

•

T

•

:

-.

n.pr. Sammua

hír, üzenet, tudósítás; kinyilatkoztatás,
(prófétai)szó; tanítás, intelem
n. pr., l.K (lK ró n 24,24) Samur
n.pr. Sammot
q szabadjára hagy, elejt, nem törődik vele;
sorsára bízza, magára hagyja; elenged
(kölcsönt)
ni letaszítvalesz
hi elengedtet (követelést)
adósság elengedés
n.pr. Sammaj
n.pr. Semida
n.gent. semidaita,
levegőég; felhők világa; égbolt; csillagos ég;
Isten világa; ég (és föld)
nyolcadik
tövis, bogáncs
gyémánt; csiszolószer;~ 119~. (is)
n.pr. Samir
·
n.pr. Semiramot
n.pr. Samlaj
q néptelen, elpusztult volt; elhagyott,
elhagyatott volt; megborzad, megretten
ni néptelenné válik, pusztasággá lesz;
borzadás tölti el, elkábul, elszörnyed
poe l pt. összetörve, szétverve,elbódulva
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onw·
••

T

i1nnw·
T

:

•

lir.l>?~f
lr.l'V'
1~w·

*1~w

1~~·

i1)b\!i

yni;

I ynw
II yni>·
- ·:
Y~w·

*y~\!i

y nw·
T

T

Y~w·

NYr.l'V'
i1Yr.lW'
r : .
i1Yr.l'V.
i1Yr.lw'
•

T

:

'

T"

T

:

T

• ••

~

l,Yl?W.

hi elnéptelenít, elpusztít, feldúl; zavarba ejt
ho inf. pusztulás
hitpo elámul, elképed, megdermed;
Préd 7,16 belepusztul
néptelen, puszta, üres
pusztaság; elpusztul t vidék
rémület, iszonyat
borzadály, rémület
q kövér, hájas, meghízott (elbizakodott)lesz
hi kövérré >érzéketlenné tesz; kövérít
olaj, kövérség
kövér, hízott
kövér, bőséges
nyolc
q (meg) hall, meghallgat; hallgat rá, figyel,
megért; szót fogad; MTörv 1,16 kihallgat;
2Sám 14, 17 megkülönböztet
ni hallatszik, (meg) hallható lesz
meghallgatásra talál; köztudomásra jut,
ismeretessé válik; engedelmes követésre
talál
pi odaparancsol, egybehív, mozgósít
hi hallat, kihirdet, kinyilvánít, hírül ad;
össszehív, fegyverbe szólít, rázendít (énekre
zene kísérettel)
hang, hangzat
n.pr. Sema
hír, híradás; köztudomás; c.UN kósza hír,
mende-monda
·
szóbeszéd, hírverés,
n.pr. Sama
n.l. Sema
n.pr. Sima
n.pr. Sima
n.pr. Semaa
~ i112~ n'.!i
n.pr., n.gent. Simon ,Simeon
T

•
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')iYn\!i ~ '~)n~w:
· 'Y.~w· n. pr. Simi; n. gent. simita

(~)i1;Y.~~,.

'~v~w·

!l\?~ W·

*'D)Jl?'P'
)'~w·

i1~~w·
1n'V·

I*1~w·

II ,~W

1n\v·

n.pr. Semanja(hu)
n.gent. simeonita
n. pr. f. ~ima~
n.gent. sirnatita
suttogás; sziszegés; röpke szó
csúfság, gúny tárgya
q őriz, felügyel rá; vigyáz rá; oltalmaz;
megőriz,megtart; visszatart; figyelembe
vesz, figyel rá; őrséget tart, áll; tiszteletben
tart; más igével kapcsolatban: gondosan,
pontosan
ni őrizkedik, óvakodik;
Oz 12,14 őriztetve marad, lesz
pi ( bálványistent) szolgál, tisztel
hitp őrizkedik, óvakodik
üledék, bor seprője
n. pr. Semer
n.pr., f Sorner

i11n\!i őrség
*i11lj\!)' szemhéj
T

l

.,.

T '••

\

1i1l?W' n.pr., n.l. Simron
1i1l?'v' n.l., n. terr. Somron, Szamaria
'1n\!i n.pr. Simri
( ~)i1'1tl'V' n.pr.Semarja(hu)
0'1};)\!)'
..... (kultikus)virrasztás, átvirrasztott éjszaka
nin'1n'V· l. Q. (2Krón 17,8)
!1'1n'V· n.pr., f. Simrit
"T

:

-

:

T

•

;

11~w· ~1i1~w:

'),n \!J·

o,),n\!i

n1n'V·
\!i

vn
T

'

•

··
li\!i>?w·

n.gen't simronita
n.gent. somroniták, szamariabeliek
n.pr. Simrat
a N ap; Iz 38,8 napóra;
Iz 54,12 Zsolt 84,12 pajzs, védfal
n.pr. Simsan
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ilO\!f

Simsaj
''JW~W n.pr. Samseraj
'nn\V· n.gent. surnatita
'\!iY.l\V' n.pr.
•

T

•••

1W' ~ 1wC-)n'*·

1w· fog; elefántcsont; csúcs, fogazat;
(háromágú) villa
N)\V' q világí t
pi. p u
N)T \V'
••

l~~\P·
1~~\P·
,~~~w·
i1)\V'

~ i1)\!i.

al v ás, álom
n.pr. Sinab
sok ezernyi, számtalan sok
n. p r. Se naccar
q változik; különböző volt; (meg)ismétel; újra
végez, másodízben tesz
ni (meg)ismétlődik
pi változtat, eltorzít; tetteti magát;

(ruhát)vált; áthelyez
pu megváltozik
hitpálruhát ölt
i1)\V' év, esztendő
i1)\V' alvás, álom
t:J'Ji1)\V'
. - ... elefántcsont
')\V karmazsinpiros
'~w· második, másik
0')\V' kettő, kettős, kétszeres
i1~,~~· (maró) gúny, gúnydal, csúfolódó szó;
gúnytárgya
T"

T

T ;

•

T

l1'~~w.· ~ l"l'~~~\V:
1)\V' q élesít (kardot),

0)\!i
1Y)\V'
T

~

•

n~~,.
ilo\V·

hegyesít, köszörül (nyelvét)
pi (elmébe)bevés, keményen meghagy, fejébe
ver
hitp (szív)hasogató fájdalmat érez
pi felövezi (derekát)
n.terr. Sinar
alvás, álom
q rabol, zsákmányol, fosztogat; p t. fosztogató

00\!i

OO\!f
VO\V'

VQ\P..
~o\ir
i1V\V'

*i1U)l\V.
t)\J)l\V'
T

~

~

*S~0·

tJ':l?)l\V'

"~~~w·

')j,?V\V'

tl'~~.~·

1vw·

I VV\V'

II VV\V.
o~l?~i
1V\V'
I ,~w·

II *1)2W'
*1~\!i
*1~1)2~~,.
T

*'l~1)2~
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poel kifoszt
q (ki)rabol, kifoszt, fosztogat'
ni kirabol va, kifosztva lesz, zsákmányul esik
q pt. hasadt, hasított (állat körme)
pi hasít, kettészel; 1Sám 24,8 marcangol
(éles szavakkal)
hasítottság (állat körménél)
pi darabokra vág?, felkoncol?, lefejez?
q rátekint, néz, figyel; törődik vmivel
hi figyelmet szentel, tekintetét odafordítj a,
(neg. elfordítja)
hitp körültekint
(paták) dübörgése
kétféle fonalból (gyapjúból és lenből) szőtt
marok, maroknyi
n. l. Saalbim
n.l. Saalabbin
n.gent. saalbonita
n. terr. Saalim
ni ráhajol, rátámaszkodik; megpihen;
határos, szomszédos vele
q bekenve, beragasztva van (szeme)
hi beragaszt, beken (sz emét)
hitpalp beragasztani, bekenni hagyja
(szemét), vakoskodik
p ilp játszik, dédelget, becézget;
pass. Iz 66,12 (térden) ringat
hitpalp örömöt talál, gyönyörködik benne
n.pr. Saaf
q számolgat magában, kiszámít
kapu; városkapu
mérték
rothadt
szörnyűséges, rettenetes, borzalmas,
utálatos
szörnyűséges, rettenetes, borzalmas,
utálatos
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i1~1~W
D?j)2~
t~'P~W
D'Y.~\!5~~·
i1!)\!i

1!)\V'
Ui!)tZf
o~~!)'-?'
1~~!)\V.

!'li!J\V.
i1Q~~i
\J!)\V.

*U!)\V'

u6~·
T

T

(~)il~\?~w·

1~~~·
I '~W

II '!)tZi

n.pr. Searja
n. l. Saarajim
n.pr. Saasgaz
öröm, kedv, gyönyörűség
ni.pt. kopasz, kopár
pu (csupasz csontvázzá) lesoványodik
n.pr. Sefo
büntető ítélet, ítélet
n.pr.Sefufam
n.pr. Sefufan
(tehén) túró, sajt
szolgáló, rabszolganő
q dönt, határoz, elrendez; jogot szolgáltat;
ítél, büntet; uralkodik; pt. bíró, uralkodó
ni ítélőszék elé, bíráságra kerül; pereskedik;
Iz 66,16 ítéletet tart
büntető ítélet
n.pr. Safat
n.pr. Sefatja(hu)
n.pr. Siftan
kopár halom, hegycsúcs; (verseny)pálya
n.pr. Sefi

D'g~· ~ D!:l\V~

lb'~~· kigyÓfaj ta: vipera?
i'!)\V' n. l. Safir
~!)\V' q önt, tölt; kiönt, kitölt; ráönt, eláraszt;
feltölt, felhalmoz
ni kiömlik, szétömlik
p u kiömlik, kiomlik,szétfolyik; Zsolt 73,2
léptei szétfolynak >ingadoznak, botladoznak
hitp Jób 30,16 szétfolyik; Siral2,12 elalél,·
elomlik; Siral4, 1 szétszórtan hever
1q'{.i leöntőhely (hulladéknak, szemétnek)
•

T

i1~9W' húgycső
J!)\V' q alásüllyed,

alacsonnyá válik; megaláztatás
éri, megalázkodik, alázatos lesz;
Préd 12,4 elcsendesül
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II 1jl\!f

hi megaláz,alacsonnyá tesz, ledönt, lerombol
(földig); más igével kapcsolatban: alá, le,
mélybe,alacsonyra
?~w· megaláztatás; alacsony sors, megalázott
· helyzet
?~w· alacsony, mélyenfekvő;
csekély, jelentéktelen; alázatos,
i1?Q~i alásüllyedés, megalázottság
i1~P.W mélyedés, alföld, síkság; n. l. Sefela
n~??\it petyhüdtség, renyheség, restség
o~w· n.pr. Safan
O!J\!i n. l. Sefam
o~w.· n.pr. Suppim
'~o w· n.gent. sifmita
I 16\!i szirti borz; hegyi egér?, hörcsög?
II l~W· n.pr. Safan
l"

:

T"

T

y~~?' bőség

*;,y!)w· (uíz)áradat; sokaság; sereg, csapat
'l? OW' n.pr. Sifi
T

:

•

16\V' q tetszik
I 1!J\V. agancs
0

II *1~w· n.l. Sefer
1!)\v' ~ 1!Ji\!i.
I i11!)\V. (égbolt)derüje, derült (égbolt)
II i116\V·
n.pr., f Sifra
T : •
*1'1!)\V' díszsátor?, kifeszített mennyezet?,
T

T

•

T

•

baldachin?
n!J\!i q (rá)tesz, odaállít; odakészít, elkészít, kész
állapotba helyez
O?lJ~w· Ez 40,43 villáshorog?, kampó?; asztallapok
(lécperemmel);
Zsolt 68,14 teherhordó nyereg?; akol, karám?
~~~i túláradás, dagály
I 1jl\!i q vigyáz, figyel; les(elkedik), ólálkodik
pu pt. mandulavirág alakú
II 1jl\!i q Zsolt 102,8 gondterhelten (álmatlanul)
virraszt

1j?\!Y
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1i?.'{>' mandulp.fa; mandula

ij?\!Y

ilj?'\V' ni l. Q (Am 8, 8) apad, süllyed, eltűnik
pu átitatott
hi itat, inni ad, bőséggel ad; itatóra vezet
(állatot);pt. ili?.W~.(királyi)pohárnok (is)
'~P'P. ital, felüdülés·
)'~P''P. pogány, bálvány> irtózat;utálat(osság)
Uj?'\V' q nyugalmat talál, békét élvez;
megnyugszik, nyugton marad
hi nyugalmat teremt; lecsillapul, nyugodtan
viselkedik
Uj?:'P,. nyugalom
?vw· q megmér, mérlegel; fizet;
2Sám 14,26 súlyt nyom
ni lemérésre, kifizetésre kerül
?Rw.· súlyegység: sekel (11,424g)
*il~R'-i>' vadfügefa
ypw· q elpüllyed, alásüllyed, semmivé válik
ni Am 8,8 Q (el)apad, elenyészik, eltűnik
hi Ez 32,14 megtisztít; Jób 40,25 lenyom;
megfékez
*ill~il.J.i2~ mélyedés, gödröcskék, likacsok
~j?\V ni alátekin t, kitekint (ablakon)
hi magasból letekint, fentről odapillant
~i?.W' nyilás záró (ajtó, ablak) keret?
O'~i?..'-V ablak?, rács?, nyilás záró keret
)>j?'\V. pi utálatosnak tart, mint undorítót megvet,
l'i?:'P." undorító
l'i?.'P' ~ l'~P''.p'.
j?j?~,. q ráront, rátámad; Iz 29,8 Zsolt 107,9
eltikkadt, kiszáradt, szomjazó
hitpalp fel-alá száguldoz
ij?\~i q megcsal
pi csal, becsap; csalárdul jár el; (hűséget,
kötelezettséget) megtör, megszeg
i~W· hazugság, csalás, becsapás; csalárd;
c.?. hiába
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'nj?:\!5 itatóvályú

*nK.w·

*1\V köldökzsinór, köldök, has

,li'lW

nap heve, aszály; naptól kiégett vidék
n.pr. Serehja
királyi pálca, kormányzó pálca
q szabadjára bocsát; végigjárat, végigszalajt
pi elold, megszabadít
Jer 5,1 O pl. i1l~\V·
n. l. Saruhen
n.terr. Saron
n.gent. saronita
l. n~1~>' (Jer 18, 16)
n.pr. Saraj
nyílvessző hegye
pikkelyes páncél, vért

l~lW'

.

l1\!i
TT
i1'l1'V'
T ;

•• ..

\J'~lw·

oi1i\V'

*i11W'

11J~1w·
111~·

'~i1W'

*nR1!\V'
'1W'
i1~lw·

*1'1\!.i IZOm
•

T

)1~1'!'1 ~ )1~11\!1
.: .
)1'1\V' ~ r1'1NW.

(Jer

31,40)
nin1\!>' l. Q.
)'1\!J q csúszik-mászik; nyüzsög, nagy számban jön
elő,

hemzseg
nyüzsgés,(csúszómászók, férgek, rovarok,
víziállato h)
j/1\!)' q fütyül, kifütyül
i1i?1'-V' fütyülés, kifütyülés
*i1Rl\V. furulyázás, pásztorsíp játék
11\!)' n.pr. Sarar
T T

*11\V'
]1~11\!)'

~ 1']i'V:

önhittség, elbizakodottság, makacsság,
megátalkodás
pi gyökerestől kitép, kiszaggat
pu gyökerestől kitépve
poe l gyökeret ver
poal meggyökerezik
hi gyökeret ver
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1!1\!i

t!i1Vl n.pr. Seres
\Vi\v·
gyökér, tőkegyökér hajtás; alap; eredet; alja,
.,
mélye vminek
rú1\V·p-1i pl. illtVl'-li
*n1\!i1w· lánc
n1tV' pi szolgál kiszolgál; (szent) szalgálatot végez,
l1"JW. istentiszteleti szolgálat (a szentélyben)
il\v'li ~ ilO\!i.
I \!iw· hat
II \!iw· Én 5,15 Eszt 1,6 hófehér márvány,
alabástrom
III \!5~1 sodrott lenvászon; finom, fehér gyolcs
N\!5\V' pi (pórázon) vezetget
,~~W~l n.pr. Sesbaccar
i10'V· pi hatadot ad, felajánl
'WW n.pr. Sasaj
'WW n.pr. Sesaj
'\VW l. Q (Ez 16, 13)
'~~· hatodik; mérték hatodik része, egy hatod
1~h~t n.l. Sesak
1W~i n.pr. Sesan
PWW' n.pr. Sasak
1WW. vörös festék, mini um
I n~?" ülep, fenék; Zsolt 11,3 alap
II !1'?:>' Szám 24,17 dac, makacsság
III :n'li Set
i1:nw· q iszik; vedel; megissza, kiissza; lenyeli
ni megiható lesz (ital)
I 'DW' fonadék?, lenvászon?, szövet?
II 'DW. Préd 1O, 17 ivás, dáridó
j1:)J1\!)' ivás, dáridó
*?'!1\V' palánta, ültetvény
T

T

•

l

•

T

D?B~i

f. D?~~i

?:nt&· q ül tet
'D?:OW. n.gent. sutalhita
o:ntv· q pt.pass. megnyitott, tágra nyílt (szem)?
1!1\V. (hi) p t. iphtael ptv·.
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0

11Jn

lecsillapodik, elcsendesedik
1lJ'?:f n.pr. Setar
nn\!.r q tesz, elhelyez
nn\!i takács?' kötélverő?

jln\!i q

T

n
szolgálati helység, őrszoba
l:J.Nn q v~gyakozik, eseng, kíván
Il:J.Nn pi Am 6,8utál
il:J.Nr.t kívánás, megkívánt dolog
il Nn pi megjelöl, meghatároz, határvonalat húz
iNn antilop?, gazella fajta
il1Nr.t kívánság, vágyódás, óhajtás
NT-l.,.

T-: -

T-~-

tJ'l:liNT-1 ~ tJ'l:lNif.l.

*i'i?Nil átok · -,
'T"

~

-

oN n hi ikreket ellik (anyajuh)
tJ'~~n ~ onNin
*il)Nn érzéki g~rjedelem; (állatok pározása)
il)NT-1 fügefa; füge
il)Nr.l ok, ürügy
"
il~)Nr.l
szomorúság, sírás-rí v ás
tJ')Nf.l (kimerítő) fáradozás
ii?w n~~l3 Taanat-Silo
1Nn q hajlik, fordul (határvonal)
pi kijelöl, megszab (határvonalat)
p u húzódik?, elér?, terjed vmeddig?
1~T-l (szép) külső; (tekintélyes) megjelenés
ltJ~lJ n.pr.
. Tarea
1~\Zi~T:l ciprus
il:Jf.l szekrény; (vízözöni) bárka; mózeskosárka
ilN~::J.T-1 hozam, termés, gyümölcs; haszon
il)~Jr.t figyelem; belátás, értelmesség;
világteremtői bölcsesség
*ilO~Jf.l széttiprás >pusztulás, végromlás
1ilrl n.l. Tabor
"f - : -

T •• •:

-:

T • -: -

'T"

••

T

:

T

:

T

:

T
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?~D

?:t1n

f. (száraz)föld; Íöldkerekség, emberlakta

világ
?:t T-l fajtalan közösülés (állattal, saját menyével)
,;T.t n.pr., n.gent. Tubal
*rP?Jii
. - megsemmisítés, megsemmisülés;
elpusztítás; elkopás
fehér folttal a szemében, hályogos szemű
?~:tn
... 1~~ szalmatöredék, törek
'J:tT:l n.pr. Tibni
minta, tervezet, (építkezési)tervrajz, vázlat
n.l. Tabera
n.l. Tebec
~

:

~ 1tll;l.

n.pr. Tiglat- Pileszer, Tiglatpileszer
T .Pilneeszer
T .Pilneszer
T.Peleszer
jótétemény
csapás, sújtás, fenyítés
n.pr., n.gent. Togarma
1i11rl
. . kőrisfa?
1r.l1:n n. l. Tadmor,
T

•

•

?)?1ii n.pr. Tidal
T

Palmyra

! • ~

pusztaság, üresség, kietlenség; semmi;
Iz 29,21 semmitérő, üres, hiábavaló;
Iz 45,19 hiába
t:J1i1T-1 mélység, őstenger, óceán;
tenger hullámai; örvény
tévedés, hiba
dicsőítés; dicsőség; dicső tett; dicsőítő ének.
díszmenet, ünnepi felvonulás
pl. csalárdság, fonákság, hamisság,
fondorlat
:J;l jel,_ aláírás pótlójel: x vagy+ aláírás, kézjegy
~i1T-1

N1T-1
t:J~~.ir-1

'~~n

~

1NT:l.

ikrek; kettős, kettőzött
~?:tn.
- .. ,

l'il ?:nn
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n1N~1n

l?R. ,~~T-1 n.pr. Tubal-Kajin
*i1l:J.1r.J l.Q (Jób 26,12)
i1)~r.J bánat, bú, gond
T '"•

~

T

nn1lif.l ~ i1n1lT-l.
háladal;
i11if.l
T
T"

T

: -

I n1n
II n1n
TJiT-1
n?nir-1
·: ·:

111;1
nn:Jir.J
T ••

nl];>il=l
nn::nn
..

:-

hálaáldozat; vallomás;
Neh 12,31.38.40 kórus
pi jeleket tesz, firkál
hi ismertető jelet tesz vkire
hi megbánt, megszomorít
n.pr. Toah
várakozás, reménység, bizakodás
közé p
büntetés, fenyítés
(meg)feddés, figyelmeztetés, szemrehányás;
ellenvetés, felelet; fenyítés; intés, megrovás,
dorgálás
~ D'~::>n.

n.l. Tolad
*ni1?ir-1 utódok, nemzedék; leszármazás> (család)történet, nemzetség( tábla), születési rend
n. pr. l. Q. (lKrón 4,20) Tilo n
sanyargató, kínzó?
karmazsinbogár; bíborszövet, karmazsin
n.pr. Tola
kukac, féreg; pajzstetű, karmazsinbogár;
c. '~~· karmazsinszínű szövet, karmazsin szín
'Y?il=l n.gent. talaita
n)J'2ir.J i1))?ir.J. m. a
1'~il=l p t. q 1nn. m. a.
1~if.l

• T

T"

nn1n ~ DnNUi.
i1:J.Yir.J iszonyatos vmi; irtózat, iszony; útálatos tett,
T

••

szokás
i1Yil=l tévelygés, zavar(odás)
n1!:)V1l=l (hegy )csúcsok; szarvak;
erő, kiválóság (jelképe)
n1N~1n kijáratok; kimenetel, vég; kimenekülés,
szabadulás; Zsolt 68,21 kiút; Péld 4,23
•

T •
T

T
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nDi? U~
0'l?i?i:t:l
11n

I 1i:r:1
II 1il=l
i11i:r:1
T

nn
*n~Jt:t:l
l-

ni?nn:r:1
.'•• ~

~n Fl

'Jb::>n:r:1
o'N$rní
~Sri
n?n·n
·: ·z
T •

n
•

onnT:J
T

:

lD :O

I ;nnr.1
II ;unr.i
T

•

•

T

•

:

*1~Jt1B

'Jn
. :n
'DJOB
' onJ~nr.l
.. : - : on)Dnr.l
-:-

II \Vnn

kiindulás, eredet
n.pr. l. Q. (2Krón 34,22) Tokhat
ütés, legyintés, (kéz)legyintés q tudakozódik, kikémlel, kikutat;
Szám 15,39 eljár vmi szerint, követ; teljesít
hi kikémlelésre, kémútra küld; jó útra (vagy
tévútra) visz
sor, rend; módozat; függő (fülbevaló)
ger le, ger lice
oktatás, tanítás, tan; törvény, parancsok;
a Törvény
zsellér, megtelepedett, jövevény, telepes
siker, eredmény; belátás, okosság
dorong, buzogány
hi leszakít, levág, lemetsz
paráznaság; üzletszerű kéjelgés
(okos) tanácsadás, irányítás, bölcs vezetés
n.pr. Tohu
n.gent. tahkemonita
betegségek,kínok,szenvedések
kezdet
~ n?nirl.
tisztdialan madár, bagoly?
n.pr. Tahan
esdeklés irgalomért; könyörület, irgalom
n.pr. Tehinna
esdeklés könyörületért
n.gent. tahanita
tábor?, megerősített hely?
n. l. Tahpanhesz, Tehafnehesz

o(')~~DB n.pr., fTahpenesz

N1nr.l szövettel (bőrrel)erősített nyakkivágás (papi
paláston)
v1nr1 n.pr. Tahrea
T :

-

I \V,Jií delfin(bőr)
II \Vnr-1 n.pr. Tahas

Innn
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I rl1Jl3 alsó helyzet, fekvés; alatt; helyett, -ért
II nDB n.pr., n.l. Tahat
11f.1Dl3 alsó
alsó, legalsó; alja, (hegy) lába; alsórész;
*'t-llir-1
·- :. -

alvilág
''V1n D'r.lnr.l n. l. Tahtim-Hodsi
. '1i:i'T;1 középső
1=>'!:1
Nr.J'T-1
... .. n.pr., n.gent., n.terr. Terna
I 1'-?'l3 Dél; déli vidék; déli szél
II 1~'33 n.pr.,n.gent., n.terr. Teman
')r.J'T-1
. .. n.gent. temanita
')r.J'T-1 n. gent. ternni ta
*i1in'n oszlop
'~'T:l n.gent. ticita
\!Ji1'f.l. szőlőlé, must
N'1'f.l n.pr. Tirja
01'li n.pr. Tirasz
W1'T:l ~ \Vi1'T:l.
kecskebak, bak
\V?l3
o .
1T-1 (álnok) elnyomás
il :Jn pu nincs magyarázata
il)~:JT-1 elrendezés, berendezés;
Jób 23,3 hely, ahol vki kereshető,
megtalálható
tJ'~!>:A
.... , pávák
tJ':J:JT-1 pl. 11:1.
i1?:>n tökéletesség
n'?:>n vége, határa vminek; végső, teljes vmi
n~~~ kék bíbor, bíborlila fonalak, szövetek
1:J!l q megvizsgál, i tél
ni kipróbál va, igaznak, helyesnek bizonyul;
megállja a próbát
pi mérlegel, lemér; megállít; irányít
p u pt. lemért, leszámolt (pénz)
I1;?li mérték, méret
II 1~r.t n.l. Token
•

• T

•

•

-

~

,. T

T

•

:

•

T

•

T

:

•

T

:

T:

•
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ni:1N?n
••• l -

:l':lN
•

T

?:r.l
••

nN?n

1'18NSn
T

-

•

nw:1~i:l

)

10N)?~
... ·: : : . Jl)~t-1
-: .
10)?!:1 'rt

minta, modell, mintakép
palást, köpeny
romhalmaz, kőhalom, omladék
q felakaszt; MTörv 28,66 c. ? és 1~~l;)
bizonytalanságban, veszélyben van
aszály, szárazság; láz, hidegrázás; szomjúság
n.l. Tel-Abib,Tel-Aviv
nehézség, baj, vesződség
n.terr. Telasszar
ruha, öltöny
~ 1o~ó9
·: ·:
. n?lll
- .
:

~

n q (fel)akaszt, függeszt, aggat
ni (fel) akasztva, ráakasztvalesz
pi ráakaszt, ráagga t
?~?n magasba emelkedő, kimagasló
OT1'2D n.pr. Telah
i1'.!51T1 ?il n.l. Tel-Harsa
:*'?D tegez (nyíltartó és nyílak tarsolya)
hi csal, ámít
ho becsapódik, (meg)csalatkozik
o?.n barázda
'n?n n.pr.Talmaj
1'~~3] tanuló, növendék
T1~~ ?:o n. l. Tel-Melah
nb?n zúgolódás, panasz
v~n p u pt. bíborba öltözött
ni~!il7lJ kőből való bástyák
·:·:;·n~

T

T

,,r,

1\z;l~rt ~ ,~~Óf.l.

*?~~B datofyafüzér, datolyafürt
OT;J egész, teljes; jámbor, igaz, derék, becsületes;
I;er 25,27 békeszerető, szelíd;
En 5,2; 6,9 c. suff mindenem
tJr-1 teljesség, sértetlen épség; erkölcsi tisztaság,
lelki épség, jólelkűség; Jób 21,23 erejének
telje; pl. ~ O'~ D.T

••

~

Nr.l'f.l.
T

••
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on n

q csodálkozik, megcsodál, elbámul

hitp egymásra mered, bámulva néz
*i1~r-l
•

T'

•••

11i1~T:l

•

T

tl'~r.t
....

feddhetetlenség, erkölcsi tisztaság
csodálkozás, megzavarodás; zavartság,
elmezavar
n.pr. Tammuz (istenség neve), Adonisz
tegnap; azelőtt, korábban
kép, alak
csere; cseretárgy; cserébe kapott holmi
meghalás, halál
n.pr. Temah
állandóan, tartósan, rendszeresen, mindig
teljes; kifogástalan; tökéletes, hibátlan;
fogyatkozás nélküli;,erkölcsileg) ép,
feddhetetlen, szeplőtlen
c. O'"J~N sorsvetés tudakoló eszköze (igenlő
döntés)
q megfog, megragad; tart, erősen megtart

ni fogva, visszatartva marad
~ ?1Y.JT:1.

teljes, bevégzett; készen, befejezetten áll;
elhasználódott, elmúlt; feddhetetlen,
tökéletes, igaz
hi készre megcsinál, teljessé tesz, befejez;
Jób 22,3 feddhetetlenné teszi (életútját);
Ez 22,15 eltávolít, eltakarít
hitp feddhetetlennek, igaznak bizonyul

Dr.lll q

l~:n ~I 1Y;l'lJ
i1Jnn n.l. Timna
T

;

•

'Jr.ln
• r ...
'~l?l:l
, Y~~ !:'l

~'Jr.l'll
• T
••

n.gent. timnita
n. pr., f, n. gent. Timna

Y~l;lT:l

Ol?:t;l szétmállás; szé.ijelmálló, szétfolyó
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datolyapálma
n.pr., f,n.l. Tamar, Támár
pálmafa
madárijesztő pózna, rúd
i11Y.)]1 pálmaszerű, pálma formájú díszí t és
jJ~1Y.;llJ kenőcs, szépítőszer; megkenés, bedörzsölés
I o,,~,nr-1 keserűség; keserű keserves, fájdalmas
II D'i~1nn Jer 31,21 útjelzők, útmutató jelek
. *133 sakál
oi1)n q nincs magyarázata
pi megénekel?
hi nincs magyarázata
i1N~Jli megütközés, elidegenedés; szembenállás,
ellenkezés
i1J~)li hozam, termés,·gyümölcs
11)1;1 fülcimpa
i1r.l~)r.1 szendergés, szunnyadás
i1!HJl1 forgatás, (áldozati) meglengetés: (fenyegető)
kézlendítés
T

•

T

;

T

;

T'

:

T

:

1UT:I sütőkemence

vigasztalás
D'Y.;l~n?tl vigasztalás
nnnJn
...... - n. pr. Tanhumet
D'~T-1 tengeri szörny, sárkány; kígyó; cet; krokodil

n1n~n~T:1

:

J

• -

P~D

I nn\!iJTl Lev 11,30 kaméleon
II nn\!hrl fehér bagoly?, hattyú?, pelikán?, lúd?
ni utálatos, el vetésre való, megvetett volt
pi (meg)utál, megvet; Ez 16,25 utálatossá
tesz
hi utálatosan cselekszik, iszonyatosat tesz
q tévelyeg, bolyong, eltéved; tántorog,
eltántorodik, zavarban van;
c. 1Y.l eltévelyedik
ni tévútra jut; csalódik; tántorog
hi tévútra visz; félrevezet, elcsábít;
Jer 42,20 becsapja önmagát
..

"l

•

•

'l

....

~

•

'
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.

~Yf.l

n.pr. Tou

. jogügylet hitelesítése;
tanúbizonyság (Istentől)
n.pr. Toi
árok, csatorna, vízvezeték
húsbevonat (gyógyuló sebnél); gyógyulás
önkény(eskedés), bántalmazás

il1~YT:l
'

l. n~?.l'B (Jób 28, 11)

l1in~vr1
... ~

-

,~B

l1tl~1)2~
0"))l1)?3l
.... : ~

~h
l11N!Jl1
·:
~·

~

I D~!:lT:J
II lJ~9T:l
*il~~
!Jn:
"T
*tJ")"!JTl

n

~6
I ?!:lr.l
II ?!:ln
.. ,.
•• T

?o. T-l

i1?~:n
T

:

•

i1J!Jl1
.,. ..

*l1~?!Jli
.
.
:

·:

~

ami rejtve van, titok
kedv( telés), élvezet, gyönyörűség;
pl. kényeztetés (is)
vezeklés, önmegtagadás, bűnbánó
megalázkodás
n.l. Taanak
pilp csúfot űz
hitpalp kigúnyol
erőteljesség, hatalmas erő
borotva, kés; kardhüvely
pl. tant. kezesség; zálog; c. p. túsz
nevetség, nevetség tárgya
kézidob
ékszer, dísz, pompa; dicsőség, fönség;
kitüntetés, tiszteletadás; büszkeség
alma, almafa
n.pr., n.l. Tappuah
szétszórás,szétszóródás
bizonytalan jelentésű
hitp l. ??~DT:l (2Sám 22,2 7)
habarcs ·
Jób 6, 6 sótlan, ízetlen; balga, ostoba
n.l. Tofel
tarthatatlan, megütközést keltő, botrányos
ima, könyörgés
borzadás, rettegés, iszonyat
n. l. Tifszah
q dobol
poel (mellét) veri
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varr, összevarr
pi varrogat, összefűz
q megfog, megragad; kézbevesz, kezel;
bevesz, elfoglal; Hab 2,19 befoglal, beborít;
Péld 30,9 kezet emel rá
ni elfogva, megfogva, elfoglalva lesz
pi elfog, megfog
Jób 17,6 nyál, köpet,(le)köpés; utálat, undor
tárgya
n. l. Tofet; áldozati hely?
l. i1·r.l~T;l (/z 30, 33)
Józs ·2, 18.21 kötél
várakozás, reménykedés
n.pr. Tikva
kitartás, helytállás
ellenfél?, ellenség?
Ez 7, 14 kürt?, harsona?
n.l. Tekoa
n.gent. tekoita
N ap járása, esztendő forgása
erős, hatalmas
q egyenessé válik
pi kiegyenesít; kellő alakra hoz,
összeszerkeszt
q bever, bedug, beszúr; beüt; felüt (sátrat);
összecsap (kezét), kezet ad; megfúj (kürtöt)
ni megharsan (kürt); Jób 17,3 kötelezi
magát,kezességet vállal
kürtszó, trombitaharsogás
q legyőz, föléje kerekedik
erő, hatalom
~ I 1i:rl

1!ln q
·'V!ln

I ngn
II n~T-1
il lJ~~

I *;,jpn
II i1Ji?T:l
III ;,~pT:l
il~~i'T;l
*o~ii'!:l
. .
)21 i' lJ
l?ii'~

'Y.iiiD

*i1!l~pn
0 ~'~D
0

1jln

ypn

Yi2lJ
0 ~jln

0 ~j?.h

I iT-l

II 1h

~II 1ir.1.

i1?N1r.l
n.l. Tarala
T"-: : n~::q:o

ivadék, fajzat
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n'=illB kamat, uzsora

Dl1n pt. pass.lefordítva, megmagyarázva
illJ11li mély álom, bódultság, kábultság
T" ••

~

-

ilRiJl:t:l n.pr. Tirhaka
illJ~1T-1
T

;

áldozati adomány, ajándék (maradék rész
az adományokból a papságnak)
(papságnak felajánlott) szent terület,

ország "zsengéje"
ilY~1n riadó, kürtzengés; örömzajongás;
harcizaj, harsogás
"
"
orvossag,gyogyszer
il!:l~1n
.,.
:
ilt1r-t faféleség: tölgyfa?
nJ]) n.pr., n,l. Terah
n.pr. Tirhana
csalárdság
!

T

T l

'

l. Q (Jer 14,14)

n'~lT:l

1-:Jli
il?Yir.t
T

••

:. -

D'n~1n
. .,. .
~

D'!J1r.t
•

T

:

il~1r.t

\V'-li-1

I W''.!i1il
II ~'Wl~
Nn~1n
r
T

:

•

1T;lllJ

csalárdság, galádság; hamisság
árbócrúd, jelzőpózna madárijesztő rúdja
szédület, kábulat, mámor
n. gent? tiratiták
terafim (házi istenszobrok, bálványok?)
n.pr.,f, n.l. Tirca
n.pr. Teres
drágakő: krizolit?
n.pr.,n.l.,n.gent. Tarsis
tirsata: perzsa helytartó hivatali cime
tartan; asszir főparancsnok,

hadseregparancsnok
ill;llB n.pr. Tartak (bálványszobor neve)

... .

nn~\v:n.

gondjára bízott jószág?, letétbe helyezett
holmi?, közös birtok?
lárma, zaj, kiáltozás, recsegés

~

J\!Jin.
n.gent. tisbita

keresztbeszőtt,

díszes szőttes

350

visszatérés; visssza vágás, felelet
l.

i1~W,'!;1

(Jób 30,22)

segítség, megmentés, szabadulás
kívánkozás,vágyakozás
adomány?; ajándék?
~ il~\!i~T-1.
T •

kilencedik
kilenc
~ "Y."WT:l.

Arám szókincs
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atya, ős
gyümölcs
pe tönkremegy
ha tönkretesz, megsemmisit
ho megsemmisül

1Ptt f. kő

,N'J~~

f levél

il1~N
T : •

1:1~ azután, akkor
11N Adar (hónap neve:
*1]~ szérű
T"-~

*1t~11N
-T~--:

Nit11N
,. : - ! ·Y11N
! •t
T

NTN
N':ft
N
T": iitN

JTN

nN
*i1'1nN
il1'nN
NnnnN
t
*1nN
*'1nN
. -:'1nN
• T: T
1"'1" - : -

"T

T

•

-

~

~

1'JD~~

11~~~
*1~l1WD~

. Í~'~

*ll'Jl?'~

tanácsadó
adv. szorgosan, buzgón
kar; hatalom
~

iltN.

tudtul adva
pe fűt
pernegy
testvér
in{ ha i11i1.
talány, rejtvény
n. l. Ahmeta, Ekbatana
után
vég
f más valaki (nő)
adv. végül
m. más valaki (férfi)
elöljáró, satrafa
fa
szörnyű

létezik, van
pe eszik,elnyel
JN nem
ilJtt l. Q (Ezd 5, 15) ezek
;:1'/N Isten

'lJ'~
J:JN

T""'

febr./márc.)
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il~N

ezek
~s~ ime!
1"7.~· ezek
l~~ ezek

1~~
~2~
*n n,. N·ilr.:lN
,. ...

1Y.lN
1Y.lN
*1f:}~

~P?.~.

ezer
könyök
nemzet
ha bizalommal van; pt.pass.megbízható
pe mond; parancsol
bárány

i1~~~ J~

"
il)N
en
r-:

.1~~~

1'~~

f

\!5i)N
'.'l

, N~Q~~:
il)n)N
T!--!

tJ)N

ők;

c.suff.

azok

~• \V)N.
T •::
fil

pe szarongat

*~~~.
. .
'.V)N

arc
ember; call. emberek,emberiség
r:l)N- te
-' :
T'• •

:

i1!1)N
T" l

-

1~r.q~
1~0~
1~)0N
--

! l\

N)1!:10NT
10N
,. ... :
YN.,.
T

:-

l

~~

IS

n.gent. perzsa; vagy hivatalnoki cím
n. gent perzsa ;vagy hivatalnoki cím
hivatalnoki cím
éléskamra?; végre?
*y~~~ ú]; lábú]
Y::l1N négy
bibor
*1ú-lN
r: ·.-

*'01!JN
..,. :q-:
*':J01!JN
*':J!101!JN
0!19N
T'

T'

ti
kötelék, bilincs
n.pr. Asznappar, Asszurbani.pal
adv. pont osan
tilalom
fa
.

:

:

• -

-:

-. : - -:
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11N

11J.

~,~

íme!
*n'J~ út
i17.!~ oroszlán
11'l~ n.pr. Arjok
1'!~ hozzávaló, illő
*i1J.:J1N
,.
- térd
i1~1~ hossz, időtartam
*'1~i~ n.gent. arkevita
*Y1N föld
*'Y.!~ talaj
*pj~ föld
,,Nr;t.t?~.iDDl~· n.pr. Artahsaszt, Artaxerxesz
·~.

':

Nn\V\Vnn1N
: ' - ' - '*~N

alap

N~~ tűz
T"

•

l')W~ igéző,varázsló
*l~'P~ épületfa, ácsolat
1~1:n'VN zendülés

1'fnb~ pe pf.~ nn~ c.N.
*li~ jel

nnN pejön
ha hoz, visz; pass. odaviszik, odajut
*l~rl~ kályha
'lJ~

1lJ~.

~

~ 'lJ'~.

nyom; hely

-ban; -ben; -on, -en, -ön; -val, -vel; által;
-ból -ből
' gonosz
*~'NJ. rossz,
'VN~ pe c. ?y_ nem tetszik
1nN:::t után
?~~ n.l.Babel, Bábel
*'~~~ n.gent. babiloni
11~ pa szétszór
-

T

354
~''D~

01J.

sietség
'n:i pa megijeszt, megrémít
hitpe siet
hitpa megijed, megrémül
'UJ. pe abbahagy
pa akadályoz, visszatart; megállásra bír
p~ között
i1J'~ belátás
T

'

*i1l.';;l erődítmény
l1!~ ház

'~

N'J.
1~\!iN'J

- - 1~i

1~N\!J\J'~

:,~NW~~
i1JJ.

*n~~

p~~
OJJ.
, NYJ.

szív, elgondolás, felfogás
pa felmorzsol
n. pr. Belsaccar, Baltazár
beszolgáltatás
n. pr. Belsaccar) Baltazár
n.pr. Belsaccar, Baltazár
pe épít
hitp. épül
épület
pl. II 1:J.
pe bosszankodik, haragszik
pe keres, kér

pa keres
~Y~ kérés, imádság
'~~ tulajdonos,(házi)úr
*i1)2i?~ síkság
1j?J. pa keres kutat
hitpa keresve, kutatva lesz
I*1::1 szántóföld
II 1;1 fia; (családi) hovatartozás
megjelölése is
I 11:1 pe letérdel
II 11:1 pe pt.pass. magasztal va; dicsérve
pa magasztal
*TJ;t térd
01J de, azonban

.
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1\VJ

*o\V·l

hús
*nj bat (folyadékűrmérték: 22-45 l között)
1n:a
után
-r

1W:7;1

*J)
Jl
*i11~J~
T

:

1J~

*1:a~
T

•

*1J1~
- T:
11)

'*n-

hát vagy oldal
verem
erő(sség), hatalom
férfi
erőteljes férfiember
kincstárnok
pe körülvág
benseje vminek, belvilág

*(N)Ü

JÜ
ilU
T"

~J~.

büszkeség
nu ha feltúr, felbolygat
*1~p kincstárnok
1U pt.pl. csillagjós ok, jövendőmondók
itpe, hitpe kiszakítja magát, kitör
*i11U döntés, határozat
*.:;;~ mész
N?l ~ i1?l.
*?~?~ kerék

nSl pe leleplez, kinyilatkoztat

ha elhurcol (számkivetésbe)
számkivetés
call. c. 1~~ megdolgozott kövek
1Y.l) pe p t. pass. befejezett, tökéletes
n~ kincs
*~~ szárny (madár)
*O)~ csont
*o\Vi test

,
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N1

N1
,T

11

f. ez (nő)

::11 medve
n::11 pe áldoz
*n::11
- vágóáldozat
j?::l1 összetart
*i11::l1 ügy
::li11
- : arany
l. N~i1-'1 (Ezd
N1i11
- T 'l
j?11 ~ j?j?1.
111 lakik
\

~

T

•

T,

\!>11
*i11n':T
r-:?n1

'1

1'1
1'1
*1!1
N')'':T

1,
' ..
11{
••T

'

T

1~1
*1:J1

4, 9) ez az

n. terr. Dura
pe szétti por
bizonytalan
pe fél; p t. pass. félelmetes
pa (meg)ijeszt
birtokeset; vonatkozó m. mondat kötőszava:
aki, amely, ami; hogy, úgy hogy, mivel,
mert, hát; idézet bevezetője
pe igazságot szalgáltat
jog; igazságszolgáltatás; bíróság
(itélő)bíró, bíra
n.gent.?
az
az
kos

*1i1~l jegyzőkönyv, rendelet
*1~~1 évkönyvek
p?1 pe éget, meggyújt
i1Y.l1 pe hasonlít vmihez
i1)1 ez
?N~~1 n.pr. Daniel, Dániel
pp1 pe szétver
ha szétmorzsol
1-:r nemzedék
T

:

T
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\V1'11

\Vnl1 Darjaves, Dárius
*Y11 kar (végtag)
l11 parancs, törvény
*NJJJ fű,gyep

*1~~i

törvénytudós, bíró

i1
,D kérdőszó
i1
Nil
Ni1
*1:J1i1
T

lám!
úgymint
magasrangú királyi

tisztviselő

*nín tagja, darabja vminek
r-

11i1 pa dicsőit
*11i1 dicsőség
N~i1 m.ő; az (férfi)
,N1i1 pe van; lesz; történik
i11i1
N'i1
ő; az (nő)
?:>'D palota; templom
1?i1 pe megy, eljut v hová

f.

pa körüljár
ha l.pa

170 beszolgáltatás (adófajta)

,inD pl.ők

1inn

N~~1'?iJ

l. Q nyaklánc
1D ha,-e
*i1RPD hátrány, kár
N1~i1

~ N1~.

*,s.:,~ álomkép

sietség
*~'J1~~D adomány
i1?i1:lrii1

,
~
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, 1 és, de, is

*1:J.il

,
t

l:J.t pe vásárol
*1'ilt
. : óvatos

ha elbizakodottan cselekszik
11t hitpe táplálkozik
Y1t pe reszket, remeg
11t

1't ~ 11t.

*1't ragyogás; pl.arcszín

~=>! ártatlanság
il!l~~ n.pr. Zakarja,

Zakariás
lOt hitpe, hitpa megbeszél, megállapodik
1~r idő; -szor, -szer ,-ször

,

l~t

*1~r

*1tn

*1!

*1')?.r

pyi
lli't
?~:g.~t

YJr

játék húros hangszeren
énekes
fajta
kicsiny
pe kiált
pept.pass. karóra, (szégyen)fára kötözött
n.pr. Zerubbabel, Zorobábel
utód nemzedék

n
n?~:J.O

gonosztett, bűntett
?Jn pa megsért; elpusztít
hitpa elpusztul, tönkremegy
?~D. rongálás, sértés, károsítás, kár
*1~;:i társ, ("haver")

*n1:1n
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*ill~lJ többiek, (társak)
'~n n.pr. Haggaj, Aggeus
11] egy valaki; egy; -szer;

*n1n
il11n
T

•

••

n1tl

,N1n
n1n

Dán 2,35 c. 'P együtt
mell
·
öröm
".
UJ
pa tudtul ad

ha tudtul ad
fehér
ntn pe lát, belát, p t. mérték szerinti;
szabályos, szokásos
'*nn.. arc, látomás; Dán 7,20 kinézet, kinézés
T

•

~~tn

*n1rb
*'Uri
r-:

rá pillantás> látható volt

bűn

N!'qTJ engesztelő áldozat
'D élő; pl. élet
pe él
ha éleszt, életre kelt
állat; call. állatvilág
il1'n
r ..
t>'n pe vagy ha kijavít?
?~1] erő; erősség; harcisereg
*D':Ji1 bölcs; bölcs ember
n n :Jn bölcsesség
o?,n álom
~?n pe átvonul
v?n osztályrész; sors
nnn
harag, düh
T-;
,~D bor
*ilt>)ri búza
*n::nn
felavatás, szentelés
T"·.-:
1)n pe könyörül
hitpa esedezik,eseng
i1'))n
n.pr. Hananja
,.. :,.,on csekély, kisértékű
-r

~

T

r : •

-:

360

10n ha birtokba vesz, birtokol

*1?.!1 hatalom
~Qn hang
~~n ha p t. szigorú
:11n ho lerombol va, elpusztítva lesz
D\JllJ mágus
11n hitpa megperzselődik
*VJt1 ágyék
::1\Vn pe számol, számbavesz, figyel
*~i\!itl sötétség
nwri pe szüksége van rá
*i1TJWD szükséglet, igény
*~n0n szükséglet, igény
?0n pe szétzúz
onn pe lepecsétel

:lN \J
:l\J
T

*n :J..,. u::1~\J

n1u

pe jó volt
jó
testőr

hegy
böjtölő, józan

*1'~ agyag
?u harmat
ha fészkel?
tJY\J pa enni ad
O)'.\? ész; parancs; szakvélemény, jelentés;
Dán 5,2jó íz
*1!:l\J köröm; karom
11\J pe elűz
*''!)1\J n.gent. tarpelita vagy hivatalnoki
osztály

''"

r

:

; -
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?:l' ha hoz, elhozat

*i1'V::l!
.
.,.
:

,~~

sa~ ?:J. o.

föld
kőhalmaz

kéz; mancs; hatalom
ha magasztal
pe tud, ismer, megtapasztal, belát,
megért, járatos vmiben
ha közöl; Ezd 7, 27 oktat
:J.i1' pe ad; Dán 6, 2 lead Uelentést)
Ezd 5,16 (alapot) vet
hitpe odaadva lesz; Ezd 6,4 megfizetve lesz
11i1: n. gent., n. terr. Jehud, Júda, júdabeli
*'1~i1;
.,.. : n.gent. zsidók
Oi' nap(szak)
ii1~Í' n.pr. Jocadak
:J.i'

*O'
'10'
\JY'

*UY'

"1'

N~'

v

•

sa~JPW·

pe tetszik
pe képes rá; -hat,-het;
legyőz, leküzd, bír vele
tenger
ho hozzáillesztve lesz
itpa tanácskozik
tanácsadó
sa~ N'~''V·.

pa pontosan megtud
J'~~ megbízható, biztos: bizonyosan!
1jl' pe (lánggal) é g
*i11i?.~ égetés, égés
*1'Pi súlyos, nehéz; méltóságos, fenséges
1R~ tisztelet, megbecsülés, méltóság
o?w·~-j; n.l. Jeruslem, Jeruzsálem
. . *,n1? hónap

*n:n;
T

~-

felsőcomb
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JN1\!>'
.. .,. . n.gent. Jiszrael,Izrael
l?.~~! n. pr. J e sua, J ózua, Józsue
*n' tárgyeset ragja
:ln' pe helyet foglal; lakik
ha letelepedik
rendkivüli, adv. nagyon, rendkivül
:

T

ahogyan, megfelelően, szerint, nagyjából;
c. inf. amint, mihelyt
i1:11:) hazugság
il i) itt
.?i1:J
pe képes rá; -hat, -het
*lD~ pap
*;,,:;, ablak
~Ji~ n.pr. Kores, Kürosz
*i::>:> talentum (súlyegység: 3000-3600 sékel,
J

T

l

'

'

T -

34-41 kg között)

1~

ill?~~
\!iJ:J

'10::>
~9?
"'j

:-

egész, mindenegyes, mind
sa teljessé tesz
ista teljessé válik
így, úgy
így' úgy
pe összegyűjt, egybegyűjt
hitpa gyülekezik
társ, kartárs, kolléga
~

'1\V:J.
T

~

-

ezüst
nt? most
n~}?? nos hát

n').?f

~ n~y:>.

n!J :J pe megkötve lesz
pa köt
*1:, kor (űrmérték: 220-450 l között)
*i1;::J.1:J
L..
sapka
"T'

:

:-
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itpe gondokban van, törődik vmivel
hirnök
ha nyilvánosan kikiált, kihirdet
szék, trónszék
n.gent. kaszdaj, kaldeus
pe ír
llJ:;> írás; okmány; előírás
?]J~ fal (épület fala)

i11:J
*ti1:J-r
t1:J
*N01:J
··.. : ,..
'1\V~
ln:J

.,
? -hoz, -hez, -höz; azért,hogy;-nak, -nek;
oda, hozzá; felé; ugyanis; tekintetében;
birtokos, tulajdonító és targyeser ragja
N~ nem (tagadószó)
*l?. szív
l~~ szív
*\V~l~ ruha
0l~ pa felvesz, magára ölt
ha felöltöztet, ruház
i1? ~~ó.
IFJ~ ezért
II lD~ vmin kivül; de, azonban, hanem
'1' n.gent. levaj, levita
*n)~ -nál -nél
'
DD~ étel, étkezés
*i1Jti? agyas
*',.~'~· éjszaka
l~? nyelv (beszélt nyelv és beszéd szerve)
T

T

~

Nl:lr
i1Nl:l
*NJtNn

~

i1l:l.
T

száz
mérleg

364

1tlNtl

sz ó, parancs
*lN~ edény, eszköz
i1')tl könyvtekercs
1)tl pa zuhan
*n~7~ oltár
i1'1tl beszolgáltatás, adó
*1i1r.;l lakás
'1tl n.gent. madaj; méd
*i1)'1r.l
.,. .. tartomány, város
1~N~

T •

:

r

•

-~

*11n
~111P.
r:
mi?; ami;
i1r.l
,r
n1n
. halál
11tr.l táplálék
Nnn pe üt, ver

c. ~ micsodat, c. ?nehogy
·
·

T

*i1~?t:l~
N\Jr.l
?N~'r.l
·-

T

•

1W'~
N?n

*1~':?~
i1?n

nSn

n?n

1~~

*12~

pa akadályoz
hitpe rá veretve (karóra szegezve) lesz
szakasz, alosztály
pe odaér, elér; odajut; belép;
c. ?y eléri, utoléri vmi
n.pr. Misael
n.pr. Mesak
pa tölt, betölt
hitpe betöltve lesz, megtelik
angyal
szó; dolog, ügy
pe (sót) fogyaszt, sóz
só
király
tanács

*i1:g?~ anyakirálynő

~J?~ királyi uralom, királyi mél tóság; király??n

1~
1~
N)r.l
i11)r.l
,. : .

ság; Dán 6, 5 kormányzás, ügyintezés
pa beszél
"? a k"1
k 1.,
-ból -ből· -tól -től· -óta· szerint
'
'
'50 sékel,
'
mine' (súlymérték:
571,2 g)
~i11r.l
T • •
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Y1JY.l

tudás, ész
pe számlál
pa (ki)rendel, kijelöl, beállít
áldozat
szám
alkotás, mű, tett
pl. has, belek
(nap)lemente
••

T

T

"T

úr

110 lázadás
*11n lázadó
\J1Y.l pe kitép, kiszaggat
il '.!in n.pr. Mose, Mózes

nw p

olaj
*:J.:;,wn tábor
*1~W~ lakás
*'R( i)1~?'~ nádsíp
*'nw·n dáridó, lakoma, tivornya
*;úiln adomány
-

t

'T

•

~

-

N:J. J
*ilN~:J.J;

hitpa prófétaként lép fel

prófétai jövendölés
1~J1:Ji:J.J
n.pr. Nebukadneccar, Nebukadnezár
- il:l.T:J.J ajándék
*N':;l~ próféta
* il'.?i1:J.i gyertyatartó
1)J pe folyik
1)J felé, irányában
*ri)J
·: ·: világosság, fényesség, tisztaság
(N)h~ n.pr.Abednego tulajdonnév része
:J.1J hitpa készségesnek mutatkozik,
készségesen ad ; Ezd 7,16 inf. adomány
1~1~ szint, réteg
11J pemenekül
il~~J (kard) hüvely; test?
.,..

·:

:

~

"T

T

~

•

:

•, ·:

~
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*1'n) l. Q. (Dán 2, 22) fény
~1'i1)

1i1)
11)
~,,)
1" :

1~)

megvilágosítás
folyam; gyakran Eufrátesz
pemenekül
szemétdomb, romhalmaz
tűz

jin pe károsul
ha károsít
réz, bronz
pe leszáll, alászáll
ha lehelyez
ho lezuhan
pe fölemel
1\J) pe megőríz
*Din'~ illatáldozat
*O :J) kincs, pénz
1Y.)) párduc
no J hitve kiszakítva lesz, (kiszakad)
10J pa. (áldozatul) hoz, bemutat
*19~ italáldozat
?!J) pe esik, leesik, odaesik: odajut, odatartozik
pe kimegy; Dán 2,13 ki bocsátva lesz
ha kihoz
*i1R!;l~ költség
*i1J~)
.,.. . keménység, szigor
n~J hitpa előtérbe lép, előre jut
?~J ha megment
Nj?.~ tiszta
'.V vj pe üt
N'IV J pe el vesz; el visz
hitpa felemelkedik
*rw·~ asszonyok
*;,nw'i. éltető lehelet
1W~ sas
*n:t:lw~ levél, határozat
*1'~~ templomirabszolga
l nJ pe ad
~

;

:

1n)
1n)
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il1Y

af letép, lehánt

o
N:JT !l: O- ~ N:J::l\v.
?Jo po pLfelállított,
1:10 pe szándékozik
1)0 pe hódol

szilárd

*l~t? elöljáró, helytartó
1)0 pe elzár
il')!il~~o
T:
~10
l

~10

p?o

1YO
1!:10
1!:10
•T
*?J10
r • *niQ
I1no
II 1no

1JY

1~)?.
*ilJ':;ni
h1 1?-)?:
*1~12.
1Y~
i11Y

zsákduda?, duda?
pe teljesedik
ha megsemmisít
ve g
pe felmegy, feljön
ha felvisz
ho fölhozva lesz
pa támogat
könyv
írnok
nadrág?
miniszter
pa pt.pass. elrejtett
pe szétrombol, lerombol
~

pe tesz, csinál; követ (parancsot); megül,
rendez (ünnepet)
hitpe elkészül, kivitelezésre kerül
szolga, rabszolga
mű,munka; szolgálat; intézés, intézőség
n.pr. Abednego
túl, odaát
-ig; addig hogy
pe me gy, jön; elmúlik, megszűnik
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ha elvesz, kevesbít, letesz
N1>:rY. n.pr. Iddo
1~Y. idő; esztendő

1iY még

*il'1Y vétkezés
~iy· madár; call. madárvilág
1~Y pelyva
*t)?, kecske
*i1RD? pecsétgyűrű
NlÖ?. n.pr. Ezra
il!!Í~. n.pr. Azarja
ilÚ)i tanács
*p~ szem
1'Y. angyal
7~ -on, -en, -ön; fölött; felé; -hoz, -hez, -höz;
vonatkozásban
NJY fölött,fölé
il~Y. ürügy
*ill?~ égőáldoza t
*'~Y. legfelsőbb, fönséges
*'?Y. emeleti szoba
*li'~Y. a Felséges (==Isten)
7~Y pe bemegy
ha bevezet
ho bevezetve lesz
o?~ távoli idő; örökkévalóság
*'~?Y. n.gent. elamita
*y7y
oldalborda
D~ nép
DY. -val, -vel; -nál, -nél
*v'~~ mély .
1~l.?. gyapJU
T

••

T

••

-~

/

*ni

i1~Y

~r'l?~.

pe válaszol, felel; hozzákezd
*il~l': nyomorúságos, szegényes
1?~)?~ pl. i1~)J:.
*H1?: felhő

*tp y
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*i1~)?.

ág
'l5)y büntetés
T

-(

*l1~Y. ~n.~Y.?·

*'civ lorrio ·
• -r,

zavart
1j?Y itpe kiszakítva
1i?l? gyökértörzsök, gyökértuskó
*1~ ellenfél, ellenség
:l1Y pa vegyít
hitpa keveredik
*11Y
... -· vadszamár
*i1ll)2. szégyen
:lW)l. call. növények; fű
1\zni tíz
p·iwY.· hús z
n\Vy pe szándékozik
*1'D)2: kész(séges)
i''T:l~ öreg, régi
:l'~Y
. -:

0~!:1

~O~.

illJ~ helytartó
1n~ fazekas
*\!5.,u6 l. Q (Dán 3,21) ruhadarab
l~J pe p t. pass. megosztva
l'2$ fele vminek
*i1~?6
' ... : szakasz
n?!J pe szolgál
lt:l?~ istentisztelet, kultusz
o~. száj; torkolat
o~ tenyér, kéz
Pl~~~~ citera
?!l~ vas
01!J pe szétosztva lesz, szétosztásra kerül
01!:1 súlymérték fele: félmína?, félsék'el?
T

·•
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D1j?

parasz, perzsa; n. terr. Parasz,
Perzsia
*'01Sl n.gent. parszaj; perzsa
v1!l pe töröl
\!i1!) pael pt.pass. elválasztva
H~l~ (iromány) másolat
1\!J!) pe magyaráz, megfejt
pa magyaráz, megfejt
1w~ magyarázat, megfejtés
Dl n!:l szó, rendelet
pe nyit
szélesség
n. gent.
019
- T
i

:-

T

;

•

pe akar, kíván

dolog
pa nedvesít
hitpa nedvesítve lesz, nedves lesz
,~
oldal
Igaz
N1~
r•
i1~l~ jótékonyság
*1N~~ nyak
i1?~ pa imádkozik
n?~ ha jól van, jól me gy sora, előre jut
o?~ szabor
*1'~~ bak
*1~~ madár

?:lj?

pa kap, megkap

?~i?. előtt, szemben, miatt;
· c.-?~ annak megfelelően,

\V'1i2 sze n t

D1j?T: előtt;
l'

c. llJ

előtt, részéről

arra fel
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*il~lR

*'qlR
D1j?

?\Jj?

*1\?j?
\J!j?_

D!i?
D~j(

o(i)11J'il

?p

T

N)j?
t"J~jl

~~i?
)'~j?
n~p

N1jl

J)j:?
,N~l~

korábbi idő; c. 1~ azelőtt,
előbb, korábban
első, korábbi
pe feláll; odaáll; fennáll
pa megállapít, elrendel
ha felállít, felemel; behelyez; elrendel
ho felállítva lesz
pe öl, gyilkol
pa öl, gyilkol
hitpe (hitpa) megöl ve lesz
csomó> izület, in, nehéz feladat
"
nyar
rendelkezés
állandó
l.K citera
hang, hangzás
pe vásárol
pe bosszant
bosszúság
pa levág
"
"
vege;
resz
pe kiált; (nagy hangon) felolvas
hitpe szólítva lesz
pe közeledik, odalép
pa felajánl, odaad
haf odavisz, odaad
háború
város

i1~li?

r:H?. szarv
*)'ijj
- l: darab; c.?:JN rágalmaz
\J\~ip igazság

,

VN1
l1

fej, kezdet
nagy; nagy- ,fő-

i1J.1
i1l1

1::11
~l1.

*'~'l-i
*p~~l~i
U1
U1
T

'

'

*?i-t:
\!$)1
*1"]
1J~1

011

*o~,

t1r
o~n,

*v't:rJ

P~n1

vn1

n,,

i1r.l1

*~v,

*1i'lri

nv.1
VV1

0!)1
o~.h
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pe naggyá l~sz, növekedik
pa naggyá tesz, felemel

tízezer
nagysag
negyedik
nagyok, főemberek
ha haragra ingerel, haragít
harag
f láb
ha odafut?, bezúdul?
kinézés, külső megjelenés
szél; lélek
peal felemelkedik, felkel
pol magasztal
ha felemel
hitpol felemelkedik
magass ag
titok
n.pr. Rehum
távoli
irgalmasság
hitpe ráhagyatkozik
illat
pe hajít, dob; odatesz; rárak, ráruház
hitpe hajítva lesz
akarat
gondolat
jól növekvő, szépen díszlő
pe szétzúz
pa szétzúz
pe szétti por
pe ír
/

/

.

\!)

*:ú~>
legidősebb, szenior
,T
Nt~W háromszög alakú hangszer
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Nl\v
N'~W
*~1i1'v
- : t1"

1~\p

tJ'\v

?:>\v
un?:>\v
T

:

:

T

N)\!)

.

1)?\!(

pe naggyá lesz

nagy;sok;adv.nagyon
bizonyítvány
oldal
pe tesz, helyez; ad; megtesz vminek, megbíz
vmivel Dán 3, 12; 6,14 c. 0)?,\J törődik vmivel
hitpe odahelyezve lesz; megcsinál va,
megadva, végrehajtva lesz
hitpa szemiéi
belátás
pe p t. ellenség
haj
\V.

?N\!i pe kér, követel; kérdez

*;,~~'-? kérdés; ügy
?~)'T:l?~~ n.pr. Sealtiel
1~\!l· maradék, vmi más egyéb
n::ni>· pa magasztal
*\JJ.\!Y törzs
*J.':;tW' láng
*v~~· hét (sorszám)
jiJ.\ii pe meghagy; hagy; érvényben hagy
hitpe átenged ve lesz
'VJ.'V hitpa összezavarodik
*?~w· hitves, feleség
11\!>. hitpa fáradozik
11lW' n.pr. Sadrak
i1i'V' pa l. Q (Dán 5,21) egyenlővé tesz
hitpa megteszik vmivé
*1~\!>· fal (épület)
*':>)\!)~\!j n. gent. susanka j, susani ta
l1n\!i pe p t. pass. romlott, rossz; rossz dolog
J.T'\!i megment
N'~''V. teljessé tesz, befejez
T • -

n:>\v

374

il)\V'

n::>\V. ha talál;

kap
hitpe megtalálva lesz; található

??:>\V

i:J0'

sa'''·

pe lakik
pa lakni enged, lakást ad

il'?.\?' nyugodt, gondtalan
il?..~· l. Q (Dán 3,29)
~?'{''

*il1?\!1
r •• :
n?\V·
'J?\V'

*lb~tp·

1'?~\V'
"'P~"
D?\V'
D?\V'
T

:

D\!i
...

1n\V·
*p~tp·

on w·

vnw
l~'J~W

\V·n\V·
*\V~

w

'Wl?W'
*1\P.'

il)\V'

hanyagság, mulasztás; tévedés
szerencse
pe küld; Ezd 6,12 merészel, mer
pe uralkodik; Dán 6,25 erőt vesz magán,
úrrá lesz maga fölött
ha úrrá tesz
hivatalnok
uralom, hatalom, birodalom
hatalmas; hivatalnok, vezető ember;
Ezd 7,24 engedélyezve
pe készen van
ha készre szállít, rendelkezésére bocsát
béke, jólét, üdv
név
ha kiirt
(menny)ég
itpo ijedtében megmerevedik
("kővé válik")
pe hall
hitpa hallgat rá, szót fogad
n. l., n.terr. Samarjin, Szamaria
pa szolgál
(égitest) N ap
n.pr. Simsaj
f. fog
pe máskép van; változik
pa átalakul; pt.pass. különböző
Dán 3,28 átáll
ha megváltoztat; átállít, megmásít
itpa vá l to zik
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I *iU\V' év
II *;d\ir alvás
il~\?· rövid idő, pillanat
U!l~Y pe pt.(itélő)bíró, bíra
,.,~w· szép
?n\V· ha lealacsonyí t
?Q~· alacsony
1!ltV' pe tetszik
*1~l~\V· pirkadat
*p\V· alsócomb
n1\!t pe old; lakik
pa megkezd
hitpa oldódik, szabadul; kiválik
*\V1\?' gyökér
1tP1\~f l. Q (Ezd 7,26) számkivetés; kizárás
,~~~w· n.pr. Sesbaccar
li\V' hat
i1T;l~i pe iszik
l"l'l\V hatvan
"Jii::J. ,1lJ'?' n. pr. Setar-Boznaj
~

T

]1

1ll1 pe p t. pass.

*1"1J:'l
•

l

l1l1

wU:l

*11:n

n1nn
)?n
'l'l"?il
T

'

•

T

•

n?n

"l1?l1 Nr.l?li
•

:

•

'

r

:

-

PD~T:l

*w~T;l.
nnn
T

-

törékeny
fennmaradás; c. :;t állandóan
pe vissza tér
·
ha visszaad, visszaküld; válaszol
pe elcsodálkozik, megretten
ökör, bika
alatt
hó
harmadik
három
triumvir, hármas kormányzó?
harminc
csoda
ott

*pln
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'll1l1

*l~~T:l második
l'l~l'l:r:l
T l '

másodszor

*'r.t!lf.l rendőrtiszt
*t')'~l:J erős, hatalmas
?pn pe megmér (súlyt)
?i2~ sékel (súlyegység: 11,424 gr)
T

•

'

ho újra behelyezve lesz
t"Jvn pe erős, erős lesz; kemény, merev lesz
pa érvénybe léptet
*t"JPT;l erosseg
t'JRT;l erosseg
l''JT;l kettő
Y1t:l ajtó; udvar
*y1n
ajtó őr
T T
1Pl1

l't:ll~
'~T;ll3

",

".

",

".

f. kettő

n. pr. Tatnaj
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Tarta lomjegyzék
eimlapok
ln memoriam
Bevezetés
Héber igeragozás cselekvési formá i.
Arám igeragozás cselekvési formá i..
Rövidítések és jelek

l
lll
IV
1
2

3

Héber szókincs
N
l
l

5
33

,

63

i1

72

1
t

n

78
79
85

\)

lll

.,

51

115
135
148
155
191
213
222
249
265
276
290

306

313
339

378

Arám szókincs
N
l

,
)

i1
1

t

n

"'

351
353
355
356
357
358
358
358
360
361
362
363
363
365
367
367
369
370
370
371
372
373
375

