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I.

Előszó.
Kitűnően szerkesztett, könnyen kecelhető héber nyelv
könyvet nyújt a $\er\ö a magyar-\sidó. tanulóifjúságnak, a
héber nyelv elsajátítására törekvőknek, de azoknak a rabbik
nak és középiskolai hitoktatóknak is, akik ismerik a% évtize
dek óta divó ^fordítások* héber tudási nem nyújtó, de a
*hittan* iránti ellenszenvet felkeltő eredményeit,
A héber nyelvet rendszeresen .kell tanítani a %$idó elemi
iskola II, osztályától kezdve egészen a maiuráig, akkor nem
fogja magát idegennek érezni a müveit zsidó ember saját tem^
loniában, mert 12 éves hitoktatás után nem lesz számára ide
gen a héber szó. A héber nyelv tanításához és tanulásához
magyar nyelvű segédkönyv a Ráíh-féle meglehetősen nehézkes
nyelvkönyvön kívül — tudomásom szerint — nincs, jelen munkú,
tehát nagy hiány pótlására van hivatva. Az uj statútumok
értelmében az Országos Tanács még fogja alkotni az egységes
országos Hitoktatási Tantervet] mely a multak tapasztalatait
leszűrve* a héber nyelv tanítását minden bizonnyal el fogja
rendelni mindenütt, ahol zsidó iskolák vannak, talán a XL
iZt* községkerület példáját követve a hitoktatás gerincévé is
fogja tennu — a jelen nyelvkönyv e terv keresztülvitelét minden
esetre elő fogja mozdítani.
Zsidó elemi iskolákban direkt módszer szerint, közép
iskolákban e könyv alapján tanítsuk a héber nyelvet és munm
kánk nem lesz meddő!
Rabbik! Tanítók! Adjátok e könyvet tanítványaitok kezébe
és a magyar-zsidó ifjúság kezébe, hogy megértsék ősi szent
imáinkat es kapcsolatba jussanak a
héber kultúrával is.
Veszprém, 19J6. január hó.
Dr. KUN LAJOS főrabbi
a XI izr. közrtgkerület tanfelügytlfije

BEVEZETÉS.
A héber nyelv tanítása nem újkeletü kérdése a zsidó
hitoktatásnak és vallásos nevelésnek. Hogyan és mit tanitsunk,
hogy tanításunk eredménye az ősi zsidó szellem, a Tóra taní
tásainak, a próféták nagyszerű eszméinek megértése és megszeretése legyen, hogyan vigyük közelebb a kisebb vagy na
gyobb zsidó tanulót vagy felnőttet ahhoz a héber nyelvhez,
amely hétpecséttel elzárt titokként áll előtte és amelyet megis
merni legtöbbször sem kedve, sem módja sincs? Ez a kérdés
minden lelkiismeretes zsidó pedagógust foglalkoztatott eddig is.
Az eredménytelenség okai — legyünk csak egészen őszinték —
nem mindig kizárólag a tanulók. Az olykor-olykor tapasztal
ható eredmények viszont csak egyes, kiváló rabbik vagy hitok
tatók szorgalmát és hozzáértését dicsérik, de nem a módszert.
Tehát a módszer hibás! A bibliához, mint végcélhoz kell elér
keznie a modern héber oktatásnak, nem pedig a bibliával, mint
olyannal kezdeni a héber nyelv oktatását. A fiatal tanuló, aki
nek a héber nyelv tanulása rendszerint nehézségeket okoz,
szinte teljesen érzéketlenül és érzésteleníti tanulja a Tóra és a
Szentírás klasszikus szövegét és nyelvét. Akinek nincs sem
szókincse, sem nyelvtani tudása, az nem tanulhatja a Szentírást
eredetiben, mert ez a módszer — legjobb esetben is — értel
metlen „bemagoltatásra", legbiztosabban azonban a tanuló
teljes elkedvetlenedésére vezet.
Aki angolul kezd tanulni, nem Shakespeare müvein át
kezdi megismerni az élő angol nyelvet.
Az élő héber nyelv tanítása az a kulcs, amely felnyitja a
tanuló és a felnőtt előtt is a titkos kaput és csak igy tud be
hatolni a Szentírás és a héber irodalom szépségeibe. El kell
dobni tehát a rozsdás kulcsokat, amelyeknek nyikorgása már
eleve elriasztotta a nyelv szépségeitől a tanulni vágyó, helye
sebben a tanulásra kényszeritett tanulót.
Az imakönyvekből, elvont, tudományos művekből, 2000
éves száműzetéséből újjászülető héber nyelv, ma a
felnövekedett nemzedékek mindennapi anya-

nyelve lett, amelyen naponta százezernyi újság, könyv jelenik
meg. A tudósok és tudományok titkos szent nyelve, a töme
gek élő, eleven, modern, de azért nem kevésbé szent
nyelvévé vált
A mai idők fokozzák a nyelvismeretek szükségességét.
Tul a pedagógiai célokon is. Nyelvkönyvet kivan a héber nyelv
a magyar zsidóság számára is, hogy minden tanulni vágyó,»
érdeklődő, könnyen, megerőltetés nélkül elsajátíthassa azt
Könyvem megírásában az a szempont vezetett, hogy az
alkalmas legyen gyermekek, tanulók, felnőttek tanitására és a
magántanulásra is.
Héber-magyar nyelvkönyvemet tapasztalataim alapján be
vált, uj, leegyszerűsített ~ a régi módszerek hibáinak lehető
kiküszöbölésével és azokból a helyes felhasználásával — leg
eredményesebb módszer szerint irtam. Eddig csak héber-német,
vagy teljesen héber nyelvű nyelvkönyv állott a tanuló vagy
érdeklődő rendelkezésére. Már pedig uj nyelvet jól megtanulni
csak anyanyelvünkön lehet, az uj nyelv amúgy is nehezen megköze
líthető szellemét, a szavak valódi tartalmát, színeit, árnyatatait
csak saját anyanyelvünk közvetítésével foghatjuk fel. E cél
elérése volt munkámnak főösztönzője.
Itt mondok hálás köszönetet dr. Kun Lajos főrabbi urnák,
a XI. Izr. Községkerület hitoktatási tanfelügyelőjének értékes
támogatásáért, hasznos tanácsaiért és meleg pártfogásáért, to
vábbá dr. Hirschler Pál székesfehérvári főrabbi urnák és
dr- Szegő Miklós községkerületi elnökhelyettes urnák megértő
jóakaratukért.
őszinte köszönetemet fejezem ki a Polgár-nyomda tulaj
donosának, Holzer József 'urnák, e könyv áldozatkész kiadójá
nak, valamint a szedés és a technikai megoldás nehéz mun
kájában résztvevő lelkes és önzetlen munkatársaimnak.
Isién nevében útnak bocsátom könyvemet. Szívesen
várom és kérem a tanulók és oktatók észrevételeit, tanácsát.
Remélem, hogy könyvem hozzájárul a héber nyelv meg
szeretéséhez és szent nyelvünk feltámadása, friss élettel, dús
tartalommal való megteltsége, jelképe lesz a zsidóság újjá
születésének is.
Enying, 1936/5696.
Dr. RÁCZ

ZOLTÁN.

A KÖNYV BEOSZTÁSA.
Könyvem a teljesen kezdők számára épugy alkalmas,
mint a haladók számára.
1) Kezdődik a héber alef-bét ismertetésével világos, átte
kinthető táblázatban — az olvasás megtanítására.
Közlöm a nyomtatott irás u. n. „négyszögletes" és a folyóirás u. n. „kurzív" betűit. Ezenkívül példákat mutatok be a
gyakorlati írásmódra, hiszen a nyomtatott betűk rajzolgatása
rendkívüli időveszteséggel járna. A héberül iró tanuló bizonyos
stilizált héber betűkkel ir; ezek hűen mutatják a betű eredeti
alakját, amellett igen könnyű és gyors irást eredményeznek,
2) A szöveg fokozatosan halad pontozottról a pontozatlan
szöveg olvasásának elérésére; a többször ujrá meg újra előfor
duló szavak később már pontozatlanul fordulnak elő a szövegben.
3) A szavak hangsúlyát a hangsúlyos szótag alatt levő
függőleges vonalkával jelzi a könyv; csak a szószedetekben
és a szó első előfordulásakor jelölöm meg a hangsúlyt A tanuló
tehát jól jegyezze meg az előforduló szót és hangsúlyát!
4) Az olvasmányok szövege és tartalma fokozatosan, az
etöző olvasmány anyagának folytonos ismétlésével és felhasz
nálásával halad előre. Az olvasmányok egyszerű, leggyakrab
ban előforduló tárgyakról, legegyszerűbb mondatokról haladnak
összetett mondatok, elvont fogalmak felé.
5) Az olvasmányokhoz tartozó nyelvtani rész a legszük
ségesebb nyelvtani anyagot tartalmazza. A tanulót nem terheli
Jelesleges nyelvtani szabályokkal.
6) Minden leckéhez pontos szószedet van. A szószedet
ben jelölöm meg a szavak hangsúlyát is.
7) A magyarról-héberre való fordítási gyakorlatok — ame
lyekhez a könyv végén kulcsot talál a tanuló — az önálló
mondatszerkesztésben való jártasságot fejlesztik a könnyű ellen
őrzés lehetősége által. Előbb magunk fordítsuk le magyarról
héberre a mondatokat, azután hasonlítsuk össze a héberrel,
mert a hibákból is tanulunk!
8) Tartalmaz a könyv beszélgetéseket a mindennapi élet
és a mai ember érdeklődési körének minden ágából. Tekin
tettel voltam a zsidó vallási élet szokásaira,- ünnepekre, sze-

melvényeket adok a Szentírásból és a hagyományos irodalom
ból. Talál az olvasó a könyvben kis olvasmányokat, tréfákat
ismertetést adunk az újjászülető Erec Jiszrael életéről, stb.
Szükségesnek tartottam az iskolai tárgyak és eszközök
felsorolását. így a könyvet az iskolai tanulók is hasznosan,
fogalmi körüknek megfelelően használhatják, mert a héber
nyelv gyakorlati oktatásának bevezetése elkerülhetetlen, sőt
feltétlen követelménye lesz a modern zsidó nevelésnek és vallás
oktatásnak. Könyvem célja tehát megfelelni az iskolai hit
oktatás feltételeinek is. A nyolcéves középiskola osztályaiban
könnyen felosztható az anyag, tehát tankönyv céljaira való
beszerzése gazdaságos is. A tapasztalat azt mutatja, hogy a
zsidó tanulók kevés héber nyelvleckéből örömmel és szere
tettel készülnek, ha az érdekli őket és jó a módszer. Időpa
zarlás és különösebb megterhelés nélkül tanulnak meg az
iskolában írni és beszélni
Gyakorlati

tanácsok.

Hadd álljon végül néhány gyakorlati tanács - a könyv
használatára.
A magántanuló mindennap vegyen át egy leckét a hozzá-*
tartozó nyelvtannal! Nyelvtan nélkül nincs nyelv! Ne menjünk
tovább addig, amig egy leckét pontosan nem dolgoztunk fel.
Ha uj anyag, nyelvtani fogalmak következnek, pl. a mel
léknév után az igeragozás, ismételjük át többször az eddig
elvégzett anyagot!
A fordítási gyakorlatokat önállóan fordítsuk le, hiszen már
ismert szavakból állnak. A kulcs legyen ellenőrző segítség I
Másoljuk le a szavakat füzetbe, írjunk minél többet, ne
csak a könyvből tanuljunk!
Tanuljunk fennhangon! így egyszerre tanul szem, fül, kéz,
az. eredmény meglepő lesz!
Állandóan ismételjünk; a legjobb nyelvkönyv sem tehet
csodát, csak szorgalmas ember érhet el eredményt.
A modern ember kb. 500 szóval közölni tudja mondani*
valóit. Könyvemben kb. 2000 szó van. Elegendő magasabbrendű gondolatok és árnyalatok megértetésére is.
- A könyv végén külön alfabetikus rendbe szedett szótár
van a könyvben előforduló szavakról, bőségesen sorolok fel
üj szavakat és kifejezéseket ezeken kivül is,

I.

HANGTAN.

a) A héber hetük:
A héber abc (alef-bét) 22 mássalhangzóból áll. Van nyom
tatott és irott betű. Nagy betű nincs a héberben. A betűket és
olvassuk.
szavakat jobbról-balfelé

(*) A héberben a betűknek számértéke is van:
stb. A tizen felüli összetett számokat így
jelöljük:
lásban;

nap az ómerszámlá696 (5696) Az évszámoknál el is hagyhatjuk

az

ezreseket. A rövidítés utolsó betűje elé jelet teszünk: ( " ).
Ha az egyeseket jelentő betűk fölé két pontot teszünk, ezrest
jelentenek;
a) Az

(ájin) és

(aléf) betűk ma már csak

levő írásjelek segítségével hangzanak. Azért is Írjuk

az

alattuk

őket a más

salhangzókhoz
b) a

betűket, ha nincs bennük pont, másképen
Az utolsó betű:

(lágyan) ejtjük ki:
a% u. n. szefárd,

héber

kiejtésben

pont nélkül is „t" nek

ejtendő ki!
c) Az »s« betűt könyvünkben

pont nélkül jelöljük,

tehát

s ; az „sz u betűt baloldalon fent ponttal:
d) Az alef-bét táblázatban a 8. oldalon *-gal

megjelölt

5

betűnek a szó végén más alakja van, amint láttuk:

e) A következő betűket, bár teljesen

egyformán

ejtjük ki,

mégis különféleképen írjuk, Vigyázzunk az írásmódra! Hogy mikor
melyiket használjuk, azt a szó meghatározott írásmódja dönti

el.

b) A

magánhangzók.

A héberben nincsenek magánhangzók, mint pl. a magyar
nyelvben. Ezeket a magánhangzókat a héber nyelv nem betűk, hanem
Írásjelek, pontok

által pótolja. Eredetileg az

betűk voltak a magánhangzók, a VII. századtól kezdve használják
a pontozásos írásjeleket magánhangzók jelölésére, részben a betű
felett, részben a betű közepén, részben a betű alatt.
Vannak hosszú és rövid hangzók. Ezeket a hangzókat többíéleképen lehet kiejteni.

Megemlítjük

az

askenázi és a szefárd

héber kiejtést. A két kiejtés között levő különbséget és szabá
lyait röviden ismertetjük.

A hosszú magánhangzók

A rövid m a g á n h a n g z ó k

Jegyzet: a) A héberben két elterjedt és leggyakrabban hasz
nált kiejtési mód ismeretes : az askenázi és a szefárd kiejtés. Az élő
héber nyelv, amelyen ma Erec jiszrael-ben beszélnek, a szefárd
kiejtés

szabályait

követi.

E könyv a tanárra vagy a tanulóra

bízza, melyik kiejtést kívánja követni
A szefárd kiejtés szerint a f-i »á« nak, a

-ot »ó«-nak

ejtjük ki.
b) de »o«-nak ejtendő ki a szefárd kiejtésben is minden olyan

1) amelyik hangsúlytalan zárt szótagban van. P l :
tulás (chorbán);
előtt

.áldozat (korbán); 2) amely u. n. felhangzó

áll. Pl.

dél (cohorájim);

ból származik, pl.

amely

szentsége!?
kodosim.

(kodasin?);

4} a

pusz

3) továbbá

az

a

gyökerek (sorasim);
askenázi

kiejtés szerint: sorosim

és

(jelentése: minden, egész) ,,kol" nak ejtendő ki

mindkét kiejtés szerint.
Az u. n lengyel kiejtésben, az

•t »ü« ijek, az "j-t »aj«-nak

ejtik ki.
-t a betü alatt levő

c) A

ponttal és egy utána
fal (kír),

következő 'í-dal jelöljük. Kiejtése:
•ot írhatjuk \ val is, pl.

d) A
betű fölé is, pl.

nemzedék ;
c) A

ének (sír).

-..jó; de írhatjuk a

törvény.

s'vá.

A felsorolt hangjeleken kivül van a héberben egy jel, amelyet
-nak nevezünk. Jele: (:). Ez a jel a betű alá kerül. A s'vá nem
hangzik,

kiejteni csupán

Pl:

a

felette levő mássalhangzóval

lelret.

áldás (b'ráchá v. b'roeho.) Magyarban kb. a rövid >ö«-

nek felel meg: (b ö ráehá). Héberből magyarra való átírásban rend
szerint egy hiányjellel szoktuk jelölni a betű felső részén: b'ráchá,
v'áttem stb.
S'vá kétféle van.

a)

mozgó v. hangzó s'vá és b)

nyugvó v. hangtalan s'vá.
a) A

hangzó s'vá

csak szó vagv szótag elején

állhat. Kiejtése ilyenkor — amint már jeleztük — rövid, félhangzó
jellegű »ö« (A). Pl: ^ £ (b'ni).... fiam,

=.:.: őrzők

(b'résit v. b'résisz) kezdetben.
b) A szótag végén mindig
ebben a szóban
szótagot

a

\ár be és nem hangzik.

nyugvó s'vá van. Pl:
betű alatt nyugvó s'vá áll,

amely,

Kiejtése: jic-chak vagy jic-chok.

í) Ha egy szóban két s vá áll egymás után, az etso nyugvó,
cipész (szán-d«*-lár v. szán-

a második hangzó s'vá Pl:

„lábatok (rágl *»chem). Az első s'vát nem ejtjük

d»lor;)

ki, csupán a felette levő betű hangzik; a második s'vá hangzik, te
hát a felette levő betűt egy rövid »ö« hanggal ejtjük ki.
2) Ha a szó végén fordul elő két s'vá egymás titán,
kettő nyugvó, hangtalan. Pl:

petróleum (néfí);

megitatta (vájásk);

(nérd);

nárdus

sirt (vájévk).

3 ) Szó elején sohasem lehet egymásután

két

4) Fontos szabály!

mindig

Rövid hangzó után

hangtalan s'vá áll. Pl.

mind

s'vá!

: lelkem (náfsi);

fekszik

(jis káv)

d) A félhangzók.
betűk alatt nem állhat hangzó s'vá.

Az

Ezen betűk alá a hangzó s'vá helyett (néha a hangtalan s'vá helyett
is) u. n. félhangzókat teszünk. Háromféle félhangzó van:
(jele T:) Ez egy s'vá-ból és egy ~ ból

/;

Kiejtése rövid >o« :

hajó (oníja vagy onijó);

áll.

sátrak,

(ohalim vagy oholim).
(jele

2)

-:

). Ez egy s'vá és egy pátách ( - ) ösz-

szevonásából keletkezett, kiejtése rövid
nemde ?;

Ötödik ;

»á« :

de, ellenben;

Jákob.

(jele •-•: ). Egy s'vá és egy szegői (••• ) össze
3)
tétele, kiejtése rövid »e« :
igazság;
hűséges.
A

mindegyik héber kiejtésben egyforma.
e) A dáges

(pont).

Gyakran látunk egyes betűkben (mássalhangzókban) pontot. Ezt

dáges-nek

nevezzük. Kétféle dáges van : L gyenge dáges=és 2. erős ddges

1. A *dáges káh

csak a következő hat betűben fordul elő:

A pont

ezekben a belükben a betűk eredeti

keménységét jelzi; ha elhagyjuk a pontot, megváltozik a betií kiejtése,
vagyis — héber nyelvtani kifejezés szerint — meglágyul, meggyengül:
(t>ből

(sz). Megjegy

zendő, hogy az ujhéber ti. n. ^szefárd* kiejtésben

egyfor

A

(b)-böl lesz

00;

(k) -ból

(eh);

mán „t" nek hangzik,
A

belükben levő pontnak ma már nincs különös je

és

lentősége, Régebben valószínűleg másképen ejtették ki e két bétüt,
ha dáges volt bennük.
> Dáges kálí csak szó vagy szótag elején lehet ; szóközben
csak hangtalan sTvá után lehet dáges kál-Ial pontozott betű.
.puszta (mid-

-kutya (kelev) itt szó elején;

PL

bár) itt a szó közepén.
Fontos!
Pl:

betűk után nem lehet

Az

evo stb;

sütő,

és minden.

Hosszú hangzó után sem lehet gyenge pont. Pl.
valamint
2.

után sem.
Erős pontnak

levő pontot, amely
(mintha így volna

és ír:

(nem:

nevezzük a mássalhangzókban

azok megkettőzését jelzi, pl:
írva:

Kivétel: az

szó,

á

gy

mennyezet
betűkben

nem lehet

dáges,

ezeket tehát nem lehet megkettőzni I
rendszerint rövid

hangzó után van a szóközben

vagy — ez a leggyakoribb eset — a névelő

után. (Lásd később.)

f) A

szóiag,

Egy szótag tehet i)

nvilt S{óiag

vagy

2) qdri ftfóíag
!)

NyiÜ az a szótag, amelyik magánhangzóra
mező;

Például:

végződik,

Mózes.

Hangsúlytalan, hosszú magánhangzó* szótag mindig nyílt,
2) Zárt az a szóiag, amelyik mássalhangzóval végződik, pl.
hajlék,

különálló,

Amely

tanits

szótag nyugvó sVával végződik, az zíírt.
Sző közepén dagés-sal kell ellátni minden olyan mássalhang
zót,

amely

elölt

rövid

mássalhangzó

macska
g)

van.

kert,

Pl,

stb,

rémület
Hangsúly.

A héberben a hangsúly

a\

utolsó

vagy

az

utolsóelőtti

szótagon van, A leggyakrabban az utolsó szótagot kell hang
utolsó szótag hangsúly). Ha a hangsúly
súlyozni
utolsó előtti szalagon van,
akkor a hetit alatt
függőleges vonalkával felesük
A harmadik

e\t könyvünkben.

a\
kis

Figyeljük megl

syttag — a s^ó végétől visszafele számítva —

sohasem lehet hangsúlyos & héberben. Ha nincs jelzés, a-\ utolsó
szótagol hangsúlyozzuk.
súlyos) ;
cháluc;

Pl.

padló (utolsó szótag hang

szoba (utolsó előtti)
ruha (béged).

Hangsúlyozzunk pontosan!

choder;

úttörő,

Olvasást

gyakorlat

Bemutatjuk néhány példában a szefárd és askenázi kiejtéssel
való olvasás módját; nyomtatott betűvel, folvóirássál és a minden
napi életbön leggyakrabban használatos gyakorlati írásmóddal.

A könyv a szelárd és askenázi kiejtés kérdésében a döntést
a tanárra vagy a tanulóra bizzaH Az olvasási gyakorlatból szembe
tűnően megállapíthatjuk a két kiejtés közötti különbséget.
Megjegyezzük újból, hogy Erec Jiszráélben a szefárd kiejtés
szabályai szerint beszélaek.

A hangtan természetesen csak vázlatosan foglalja össze
a héber nyelv hangtani szabályait Az olvasmányokhoz tartozó
nyelvtani magyarázatokban minden egyes hangtani jelenséget
újra megmagyarázunk, ha arra szükség van.
A hangtani szabályokat nem elég ismerni, azokat alkal
mazni is kell tudni a nyelvhasználat szabályainak megfelelően,
Ne csak szabályokat tanuljunk meg — különben ezekből csak
keveset talál e könyvben a tanuló — hanem azokat Írásban és
szóban gyakoroljuk be, hogy gépiessé váljon

alkalmazásuk.

Sohasem szabad megfeledkezni p t arról hogy a határozott
névelő »"|l" alakja után következő szó első mássalhangzóját
megkettőzve irjuk és mondjuk,

hogy torokhangot nem lehet

kettőzni, hogy mi az a gyenge dáges slb.
A legalaposabban az élő nyelv állandó tanulása, meg
figyelése tanit meg a szabályokra!

II.
OLVASMÁNYOK.

1.LECKE:
ez ablek

lecke

mi ? {mi van)

eiso

mi ez ?

ez

mi ez ?

ház

is

szoba

hol (van) ?

ban,-ben

ott

a házban

itt

a szobában

-e? vájjon?

fal

vájjon ez?

ablak

vájjon ez ?

ajtó

a, az (névelő)

padló

mennyezet

és

igen, úgy van

mennyezet

nem

függöny

gyakorlat

ez fal

NYELVTAN.
/; A főnév:

A főnév valamely személyt vagy

tárgyat jelentő szó. A héberben kétféle nemű szó van : hím- és
nőnemű:

hímnem,

vak végződése

vagy

2) Á

nőnem. A nőnemű sza
Pl:
jelzi előre, milyen

mufatónévmás:

nemű szóra vonatkozik. A magyarban nincs a szóknak nemük, a
mutatónévmás csak rámutat a tárgyra vagy személyre és meg
nevezi azt A héberben a

(nő) kifejezi a szó

(him),
ez fal (himnemü);

nemét is. Pl:

ez ajtó

(nőnemű).
Tél jegyezzük meg a fSnevek nemeit/
A jelölésbea a

nőaemet jelent

hímnemet,
A főnevet

jt) Névelő :

mondhatjuk

névelővel

vaev névelő nélkül Névelő nélkül a főnév határozatlan :
a ház.

ház; névelővel határozott:

Háromféle

határozott

névelő van a héberben;
a) Mássalhangzók előtt általában a
az asztal;

Pl.:

névelőt használjuk.
névelő megkettőzi #z

a fal A

utána kővetkező főnév első mássalhangzóját. Ezt a megkettőzést a
betűben levő ponttal fejezzük ki, (Lásd erős dágesnél.)
betűkkel kezdődő szavak előtt a határozott

b) Az
névelő nem

hanem

A szefárd

kiejtésben, a

nyelvben ezt Is >hd<-nak ejtjük. Pl.
& fa (háéc),

a fej (hárós).

héber

a világosság (háór),

kezdetű szavak eiőíi1

c)
a bölcs,

Pl:

o hegyei,

a szegény.

A aévelöt egybeírjuk a hozzátartozó főnévvel
4}

A szó elé tett

Kérdőszócska:

kérdést fejez ki. Pld:
Ide soroljuk még a
™mi ez?

ez fal?

szócska
ez ajtó?

szócskát; jelentése: mi, micsoda
kezdetű szavak előtt

1.
Ez szoba. A szobában ajtó, ablak, fal és padló. Ez ajtó.
Ez is

ajtó. Hol a fal ? A fal ott. Mí ez ? Ez padló.

Ml ez? Ez szoba. Mí ez itt? Ez függöny. Vájjon ez mennyezet?
Nem, ez nem mennyezet, ez padló. Vájjon ez ablak? Nem, ez
ajtó. Vájjon 62 szoba? Igen, ez szoba. Hol &z ablak? Az ablak
Ht. Mi van a szobában? A siobában (van) ajtó, ablak, fal, függöny,
padló és mennyezet.

2.LECKE:
óra

második

kép

asztal

még

-on. -en( -ön, fölölt

bútorok

alatt

fetelazekrény

szék

szőnyeg

nál, -nél, mellett

pamlag

szekrény

virág

melyek, milyenek ?

virágcserép

tárgyak, edények

van

asztalterítő

lámpa

tálca

kályha

pohár

a cserépben

csészék

NYELVTAN.
Egyeaazám-többesszám.
1) A főnévnek van egyesszáma:

és többes-

száma :
A hímnemű egyesszámnak nincs
sző bármilyen végződésű lehet.
A nőnemű szavak végződése

ismertetőjele ; a hímnemű

az egyesszámban rendszerint

vagy
A többesszám végződése a hímnemben
bútorok ; a nőnemben
pl.:
poharak.

Vannak még főnevek, amelyeknek végződése nem alkalmaz
éjjel, (

kodik neméhez:

végződése ellenére hímnemű

asztal — asztalok) hímnemű sző, többes-

Sz<5;

fal

száma mégis nőnemű végződésű. Hasonlóan:
(alak — hímnemű, a többesszámban nőnemii végződéssel;

szekrény, szekrényekj

szék, székek ;

függöny

ablak — ablakok;

függönyök.
Az egyesszámon és többesszámon kívül van még a héberben
keltŐsszám is (duális) a páros testrészek többesszámának jelölésére.
Végződése:

kéz, kezek ;

láb,

lábak, Ezek s szavak legtöbbnyire nőneműek,
2) A névelőre érvényes szabályokat alkalmazzuk a helyhatározőragnál is. A helyhatározórag előforduló alakjai:
Ezek tulajdonképen a helyhatározórag és a megfelelő határozott
névelő összevonásából keletkeztek:
helyett

helyett

helyett:
A

kiesik és az alatta

levő magánhangzót a

alá tesszük. Hasonlóan:

»hozf -hez, -höz:

helyett

helyett

helyett
Az ilyen összevonás által keíetkezeü, helybatározóragokkal ellá
tott Szavak magyar fordításában a határozott névelőt ki kell tennünk.
Pl.:

szobában,

a szobában,

földre,

a földre.
Ha a szó sVával kezdődik, a helyhatározó rag
P1-:

vagy

stb,
3) Hímnemű szavak nőnemű végződésű többesszámmal:

2.
Mi van az asztalon ?

Az asztalon van teriiö, tálca,

poharak, virágok. Mi van a szekrényben?
a poharak.

Hol a szekrény?

A szekrényben vannak

A szekrény a fal mellett van.

Mi van az aszta) mellett? Az asztal mellett székek.

A képek is

a falon vannak. A padló az asztal alatt van és a padlón
van a szőnyeg. A szobában van pamlag is. A pamlag a ial mellett
van. Mi ez? Ez óra. Ez kép. Ez asztalterítő? Nem, ez szőnyeg.
Hol az ajtó? Az ajtó ott a szekrény mellett.

3- LECKE:
tábla

harmadik
könyv

olvas (olvasó)

iskola

olvassa a köny
vet

az iskola

áll (álló)

ő, az, van

ő, az, van

nagy
leány

osztály

zöld

pad

füzet

gyermek, kisfiú

vékony

tanitó

íme

tanítónő

férfi
nő, asszony

ir (író)

ez a füzet

tanul,-ó

piros

előtt

nekünk, -van

tanulnak

osztálytárs

tanuló

fiu

leánytanuló

ül,-ő

sok

ülnek

Ráchel

állnak

vájjon van -e?

társnő, barátnő

van neked ?

nekem nincs

nekem, nekem van

min ?

hány ? mennyi ?

én, -vagyok

neked vájjon ?

csinál* tesz

József

fekete

Dávid

-ia, -re

Lea

ceruza

milyen ?

jó

milyen ?

NYELVTAN.
1)

A melléknévnek is két alakja van:

Melléknév;

végződést! :

hhn- és nőnemű. A nőnemű alak rend32criot

fekete. Hímnemű szóhoz hím

nagy;

nemű melléknevet, nőnemű szóhoz nőnemű melléknevet

teszünk

jelző vagy állitmányi kiegészítő gyanánt. A mellékneveknek is van
egyes- és többesszáma, A főnévvel való meg egyeztetésnél

egyedül

a? illető főnév nemét

ugyanis

kelt figyelembe

venni.

Vannak

nőnemű. szavak himnemü végződéssel, pl, f
-jó asszonyok (bár

asszony,

végződik a főnév) és vannak

hímnemű szavak nőnemű végződéssel, pl,:

bár

végződik a főnév többesszáma,
2) A melléknév lehet a) jel\ö vagy b) allitmányi

kiegés\itö a

mondatban,
a) Ha jelzőként használjuk, mindig a főnév után igazodik;
ha a főnév határozott névelővel van ellátva, a melléknév e|é iá

kitesszük a megfelelő névelőt; ha a főnév határozatlan, a mellék
névnek is ugyanolyannak kell lennie, pl.:
jelző, határozatlan főnév);

fehér fal (melléknévi
a

fehér fal

(határozott

névelő mindkét szó előtt). Többesszámban ;
falak;

^fehér

a fehér falak,
2) Ha állitmányi kiegészítőként használjuk

mindig

névelő nélkül áll a mondatban^

a melléknevet,
a fal

pl.:

a falak fehérek.

fehér;

3) A szószedetben közöljük a melléknév két alakját az egyes
számban. A többesszámot a főnevek szabályai szerint képezzük.
4) A$ ige:
neme:

Az igének van töve :

és száma:

ideje:

A jelen ídöt — (z'man hove) az ige

melléknévi igenevéből (participium praesens) és a megfelelő személyes
névmásból képezzük.
5) A személyes

névmás

TÖBBESSZÁM

A személyes névmásnak tehát

alakjai;
EGYBSSZÁM

külön alakja van a himnem

és külön alakja a nőnem számára a héberben. (Az angol nyelvben
is: he, ahe, it.)

6) A ielen idSÜl:
Nőnemű
löbbesB/ám

Nőnemű
egy esszém

Hímnemű
ejy esszém

Hímnemű
többesszám

7) Ragozzuk így a következő igéket a jelen időben :

8) A

a sző végén *ách*-nak kell kiejteni:

luách,

loWách.

3,
Én héberül tanulok (h)

(hébere

Rachel is tanul

héberül. Az iskolában tanulnak a fiútanulók és a leánytanulók.
(A\ állítmány himnemü, ha többféle alany van a wtondatban*) Hol
ül a tanítónő? A tanítónő a széken ül a nagy asztal mellett.
A jó tanuló olvas a piros könyvből
Dávid ?

Hány ceruzád van

után többesszám). Nekem sok ceruzám. Vájjon van

neked József sok könyvfed,)? Igen, nekem van sok fehér
kőnyv(em). Hol
A pad zöld. Mit

a fekete ceruza? íme a padon. Milyen a pad?
csinálsz Racbel? Én ülök a széken és

olvasom a könyvet, József ír a ceruzával a füzetbe-

4. LECKE:
toll

negyedik

tinta

barna

a tintába

kicsi

-1 (tárgyrag)

széles

a tollat

fehér

papir

megy, menő

törlőgumi

te mész

körző

én megyek

ad,-ó

-ba,-be,-hoz,-hez

kréta

hová?

tintatartó

táska

vonalzó

eszköz, szer

szivacs

irás

itatóspapir

írószerek

a krétával

tolltartó

a tintatarióban

Mirjám

a füzetek

bemárt

NYELVTAN.
1) ^4 részesítő eset (dativusj ragja:

Jelentése: -nak^nek,

részére. A héberben épugy, mint a magyarban ragozható: nekem,
neked; nekilűk stb.
Előfordul a) kijelentő-, b) kérdő-, és c) tagadó alakban.
a) Kijelentő alak :
TÖBBESSZÁM

EGYESSZÁM

Jelentése

jelentése

nekünk»-van

nekenvvan

nektek ,-van

neked,-van

nekik,-™ n

nekij-van

A héber nyelvben nincs meg a német »haben=birou segédige. Ezt a részesítő eset birtokos személyragokkal ellátott alakja
pótolja. Jelentése: nekem, nekem van, enyém, hozzám tartozik. A
ragozott részesítő eset mellett a főnév a héberben nem vesz fel bir
tokos ragot. A magyarra vald fordításban a birtokragot kitesszük.
Pl.:

nekem van kőnyv(em);

neked van tanitó(d),

Kijelentő alakban legtöbbször a

igével kapcsolatban fordul el<5.

nekem van toll(am);

Pl.:

^nekünk van kert(tiink),

b) Kérd& alak*
A kijelentő alak elé tesszük a

-vaijou van-e ? kérdő

szócskát; ez a kérdő alak. Pl,:

van neked könyved?

vaa nekünk?;

van nekik ? stb.

c) Tagadó alak.
Ha a kijelentő alak elé az
jukatagadó alakot:

nincs — tagadtíszót tesszük, kap-

nekem

nincs

nincs neki (n.).

2) Gyakoroljuk a következő igék ragozását:

4.
Nekem van toll(am), ceruzám, körzőm és tintatartóm. Hol a
vonalad ? A vonalzó a táskában van. Van neked táskád Mirjám ?
Nekem nincs táskám. Van nekünk könyvünk ? Igen, nekünk van
sok könyvünk. A tintatartó az asztalon van. Van a tintaiartóban
tínto ? Hol ül a tanárnő ? (hol-

A tanárnő az asztal előtt Ül

a széken. Mit csinál Mirjám? Mirjám a tanárnőnek adja a könyvet.
DtMd a táblához megy és ir a táblára a krétával
fehér a tábla?

Vájjon

Nem, a tábla fekete. Íme itt a fekete

ünlruRáchel bemártja a tollat a tintába és ir a fehér papírra. Mirjám
jó tanuló, Dávidnak nincs könyve. Hol vannak a füzetek ? íme,
aaok az asztalon,

5- LECKE:
csak

ötödik

kéz

beszél

másik, más

beszélek

ellenben, de

hall

TŐSZÁMNEVEK:

ő nem
(ki)néz

NŐNEM

SZÁM

1

2

HÍMNEM

át. keresztül
az ablakon át
lát, néz
udvar

3

az udvaron

4

kér, kérdez

5

őt, azt
számol

6

én nem

7

hat-het képes

8

nem tudom
megszámolni

9
10

fa
ujj (mulató)

Figyelem!

Az

5. leckétől kezdve

juk a pontozást a már gyakran
könnyen felismerhető szavaknál.

fokozatosan

előfordult

elhagy

és a tanuló

Ha a tanuló mégsem

elolvasni a poniozatlan szót, lapozzon vissza az előző
ahol a pontozatlan szavak kipontozva

által
tudná

leckékhez,

megtalálhatók.

NYELVTAN.
i)

A tőszámnév:

Számnév:

A héberben a számnévnek is van neme. Hímnemű szóhoz hímnemű, nőnemű szóhoz nőnemű számnevet kell tenni.
A számnév mindig a főnév előtt van, csak »egy« áll a főnév
után. Pl.:

egy toll;

egy kép.

Kettőtől kezdve a számok után többesszámba tesszük a fő
neveket:

négy gyermek;

öt kép.

A SZÁMNEVEK BEGYAKORLÁSA FŐNEVEKKEL:
Nőnemű számnevek

Hímnemű számnevek

egy füzet

egy táska

két tintatartó

két toll

három körző

három könyv

négy kép

négy gyermek

öt ujj

öt tanár

hat kisleány

hat fiútanuló

hét pohár

hét fa

nyolc tanárnő

nyolc fiu

kilenc leány

kilenc ablak

tiz asszony

tiz vonalzó

A számneveknél is Ügyeljünk a főnevek nemére.
Hímnemű
fonéohe\ hímnemű-,
nőnemű fónévhe\ nőnemű számnév jaruL
Mindig csak a s%ő neméi vegyük figyelembe, tekintet
nélkül
arra, hogyan végződik. Lásd a melléknév
egyeztetését!
Összeadás

a

héberben;

Mennyi egy meg egy?
Egy meg egy az kettő-

8+2= ?
8 + 2 = 10.
3+ 7 - ?
3 + 7-10.
4 + 5-- ?

4 + 5-9.

A tanár kérdezi Józsefet: Hány Hu és hány leány van ebben
az osztályban ? — Itt (van) 9 Hu és 8 leány — mondja József. A
tanítványok héberül beszélnek, Mirjám kinéz az ablakon át az
és megszámolja a tanulókat. Az udvaron sok

udvarra (-ra

nagy fa is van. A másik udvarban is vannak szép

fák. Lea

szól a tanárnak, de az nem hallja. I^áchel, hány ujjad van neked
a két kezeden ?

Nekem 10 ujjam (van) — mondja

Rácheí. Hol a táska ? A piros

táska az asztalon. Milyen ez a

vonalzó ? Ez a vonalzó barna. Milyen ez a könyv ? Ez a könyv
piros és vékony. A tábla fekete, a kályha is fekete, de a papir
fehér. Van neked füzeted Dávid? A tanár kérdezi Józsefet: Hány
könyved van neked? József nem tudja megszámolni a könyveket.
József rossz

tanuló, de Mirjám jó tanuló.

6.LECKE:
a hálószoba

hatodik
atya

fürdőszoba

atyám

megmosdik

mondja

azután

reggel

felöltözik

kelj fel!

imádkozik

Mózes

eszik

menj!

étkezés

felkel

reggel

elhagy

-tol, töl

reggeli

add ide ! -oda!

enyém

kék

Sára

az a . . .

anya

mondd meg.tudasd!

anyám

állj fel!

iroda, hivatal

nyisd ki!

együtt

ezek-et

köszönt (békét ad)

kinyit

barátaimnak

zárd be !

viszonozza a
[köszöntést

a . . .-ról
számold!

mar
jön, bejön

számolja

mindnyájan (mi)

ülj le!

előtte

írjátok

üljetek le!

ezt

lépj oda !

a füzetbe

vedd, fogd!

olvass!

ird!

halljad!

amit . . .

Izráél

veszi, fogja

NYELVTAN.
Parancsoló

mód:

(ejtsd: civvuj.)

A parancsoló módnak az egyesszámban és a többesszám
ban egy-egy alakja

van: külön a hímnem- és külön a nőnem

második személye számára.
A parancsoló mód alakjait nagyon jól meg kell tanulni, mert
megegyező végződéstik mellett igen sok eltérés van az egyes igék
képzése és töve szerint.

Alábbiakban példákkal

szemléltetjük

a parancsoló

mód

ragozását;
Parancsoló mód
Jelentése

Többesszám
nőnem

Jelentése

Egyess2ám
nőnem

hímnem

keljelek Mí

kelj feli

meníet-ek ]

menj!

lépjetek oda!

lépj oda I

fogjátok I

fogd!

írjátok 1

ird!

adjátok ide!

add ide 1

nopdj&tok meg [

mondd megl

álljatok feli

állj feli

nyissátok ki!

nyisd ki 1

zárjátok bel

zárd b e !

számoljatok!

számolj 1

üljetek kf

ülj le!

olvassatok I

olvass 1

halljátok!

halljad!

hímnem

A parancsoló mód hangsúlyozására szabály:
1) a többesszám nőnemű alakjában mindig az utolsóelőtti
szótagon van a hangsúly.
2) A{ egys\ötagu igéknél az egyesszámii nöű&mben, a többesszámú hímnemben és nőnemben a\ utolsó eUtti szótagot
súlyozzuk:

hang

6.
Dávid vedd a füzetet és írd le a feladatot! Mit csinál Mirjám?
Mirjám a tábla előtt áll és ír a táblára a krétával. A tanár szól
a fiuknak: Álljatok fel! Üljetek le! Mózes nyisd ki az ajtót! Mózes
kinyitja

az ajtót. A tanárnő mondja a leányoknak; Álljatok fel!

Menjetek a táblához és írjátok fel, amit mondok! Add ide a barna
vonalzót, József! Milyen ez a könyv? Ez a könyv kicsinyes piros.
Add ide a kék füzetet és a nagy ceruzát, Mirjám! Mi mindnyájan
felállunk a tanár előtt. Zárd be az ajtót és azután ülj le Sára!
Sára ül a padban. József kelj fel a padról és olvass a könyvből !
Olvass te is Sára! Sára olvas. Írj a táblára Dávid! Lépj az asz
talhoz Mirjám 1 Mit csinálsz Lea? Én ülök a padban, kinyitom a
könyvet és olvasom a feladatot. Sára megy a hivatalba. Én az
iskolába megyek (h).

7. L E C K E :
erős

hetedik

felemelni

én nem- (vagyok)

felemeli

irni

azt

mert

ő nem

kell, szükséges

nehéz

nekem szükséges

összetör

tanulni

vas

sokat

összetörni

aludni

törd össze!

olvasni

jöjj be 1

Simon

bejönni

összetép, elvág

hozzám

újság

bejön

elvágni

emeld fel! vidd!

vágd el 1

emelni, vinni

menj ki l

azt (őt)

kimegy

könnyű

be van zárva

felemeli

kimenni

emeld fel 1

ki van nyitva

NYELVTAN.
Főnévi igenév:
i) A héber igének 3 betűs töve van. Pl.:

-őriz.

Pontozása általában (az igék egyes csoportjánál):
Ha az igető első betűje alatt levő *-ot s'vá-ra változtatjuk és
elébe

képzőt teszünk, kapjuk a főnévi igenevet. Ezt

magyarra

»-nk végződésű cselekvést jelentő szóval fordítjuk. Pl.:

=őriz;

őrizni;

-tör,

törni.

Ha a főnévi igenév elől elhagyjuk a
illető ige parancsoló módiát:

irni,

képzőt,

kapjuk az

írj!;

őrizni,

=őrizz!
a) Így ragozandők a következő igék!
összekötni,

-keresni;

elzárni;

^emlékezni;

üldözni;

önteni stb.
Azok az igék, amelyeknek

második

betűje

mint:

mint

mint

képzője, a

mi üt:

után a második iőbetübe ddgest kapnak:
-bdl

ból=

ből lesz

•bői

nincs — tagadászócska ragozható alakjában

2) Az

megfelel a személyes névmás

-én, -vagyok) tagadd alakjának.

Többesszám

Egyes szám
Jelentése

Jelentése
hirnnem

nőnem

hímnem

mi nem, nem vagyunk

én nem, nem vagyok

H nem,nem vagytok

te nem, nem vagy

ők nem.ők nincsenek

fi nem, Q nincs

jj

a főnévi igeoév

A tárgyrag is ragozható. A főnévhez

nőnem

vagy

alakjában járul. Sohasem írjuk egybe a főnévvel, amelyre vonatkozik.

Többesszám

Egyesszám
Jelentése

Jelentése
nőnem

hímnem

nSnem

minket

ennem

titeket

téged

őket

51

hirnnem

1,
Ebben a szobában sok szép bútor van. Mirjám

és Lea le

ülnek a pamlagra és olvassák az újságot, Dávid is bejön a szo
bába és szól a leányoknak: Adjátok ide nekem, kérlek
az újságot! Ülj le Dávid — nekem még sokat kell tanulnom és irnom.
Mi ez? Ez barna asztal. Emeld fel az asztalt, József! Nem
tudom felemelni, mert az nehéz. Te fel tudod emelni, Dávid? Én
sem tudom — mondja ő. Jöjj be a szobába, ülj le mellém az asz
talhoz és olvass József! Nem tudok bemenni, mert az ajtó be van
zárva. Nyisd ki az ajtót, azután bemegyek.
Hol a papir ? Íme a papir a könyvön. Vágd el a papirt Lea!
El tudod vágni azt Lea? Igen, el tudom
bezárja

az

ajtót.

kimegy

Az

ablak

nyitva van. József zárd be ezeket az ablakokat, üljetek

le és

a szobából

és

vágni. Anyám

olvassatok! Emeljétek fel a poharat!

8. LECKE:
mosdóasztal

nyolcadik

óra (idő)

a gyermekszoba

hét órakor

különböző

hálószoba

ruhásszekrénv

megmos

Íróasztal

egéí»z, minden

vaságyak

test

faagy

iesté(t)

tíi

sző, dolog

D. könyvei

szavak

reggeli órában

fel van függesztve

kellemes

a szoba fala

a mienk

a tanár
tanítványai

kert
nagyon

a tanárnő
tanítványai

nő, terem

ruha

mező

ruhák

lát

M. ruhái

látnak

fekszik
a szoba padlója

a szemekkel

tied

szem

aki, ami, amely

fül

és nem

fülek

illat

két szem

NYELVTAN.
Birtokviszony:
1) Ha két

főnév

egymással

birtokviszonyban

helyen áll a birtok, második helyen a birtokos.
hovatartozását, valamely

tulajdonságát,

van,

első

Az első főnév

származását,

anyagát a

második főnév pontosan meghatározza.
Az első főnév (a birtok) alakja a birtokviszonyban
megváltozik.

Ez a megváltozott alak az illető

A

szónak

birtok

atyám szobája* helyett igy

viszonybeli alakja. Pl.:
is mondjuk:

gyakran

atyám szobája.*
•szó megváltozott alakja

a birtokviszonybeli

változást mutatja.
a) A héber birtokviszonybeli összetétel a

magyarban

minden esetben felel meg birtoknak és birtokosnak:
jelző és jelzett szó vagy összetett főnév
magyar fordítása: Pl:

a héber

nem

Sok esetben
birtokviszony

ínséges év (szórói-szóra : éhség

éve); itt jelzővel (Ínséges) és jelzett szóval (év) fordítottuk:
iskola (könyv háza); ez Összetett szónak felel meg a magyarban ;
=faágy (fából való ágy) ez is összetett

szó. Az

-fa

jelzi az eredetét, származását, anyagát, — „hogy miből van"} — az
^ágynak".

első helyen álló szónak

-bői lett

3)

-ból „
ból „
ból „
E változások a felsorolt szavak birtokviszonybeli alakjait tün
tetik fel egyesszámban. Hogy egy főnév miképen változik meg, az
illető főnévnek névragozási szabályai határozzák meg.
Általános

szabályok:
végű többess\ámu főnevek birtokviszonybeli alakja

aj az
mindig

a gyermek tollai.

tollak, de

tanítványai,

Dávid

tanítványok, de

Pl.

végződésű főnevek egyess$dmu

b) a\
alakja mindig

birtokviszony béli

leánytanitvány, de

pl.:

-padló, de

Ráchel leánytanitványa;

a szoba

padló/a stb.
végű többes$%ámu főnevek

c) a$

leánytanitványok;

alakja a többess^dmban változatlan 1
de

birtokviszonybeli
képek; de

tanárnő tanitványai:
a fiu képei.

4) Az összetett szavaknál a névelő mindig a második szóhoz
(tehát a birtokoshoz) járul, sohasem az elsőhöz. Pl.
fürdőszoba, de
hálószoba
hálószoba.

-a fürdőszoba (nem:
(ágyak

szobája),

de

A% összetett &\ó mindig

olyan nemű, mini

a?

összetétel

első s\ava*
5) A határozol ragok mindig az első
járulnak:
az

^iskola,

ftirdŐszoftri&an

(szdszerint)

(a birtokhoz)

az iskola,
a

iskolában;

szdhoz

fürdőszoba,
szobájában

fürdésnek a . - .
Kis táblázatban bemutaíjuk az eddig megismert íönevek
tokviszonybeli alakját egyes- és többesszámban:

Többesszám
bi rtok ví az onyben

íönév

Egyesszám
birtokviszonyban

főnév

bir-

könyv,

PL:

^könyvek;

=a gyermek

könyvei, {Szokás a főnévnek birtokviszonybeíí alakja után kötőjelet
tenni, amint a táblázatból is láttuk). Ha egy főnevet többesszámu
birtokviszonyban akarunk kimondani, mindig a% első s^ót változ
tatjuk

meg, épentfgy, mint az egyes számban:

ruhája;

^Dávíd

Dávid rvhái.

(-nak a, -oek a) a birtokos jelző kifejezője. Pl.:

6.) A

=atyám(nak a) háza. Ragozható alakban jelentése:
enyéim, tiéd stb.

Jc Lenlés

Többesszám
nőnemű

Jelentés

hímnemű

Egyesszám
nőnemű

miénk

enyém

üétek

tiéd

övék

övé

hímnemű

8.
Hol van a te tanítványod Ráchel? Az én szorgalmas
tanítványom a szobában ül és tanulja leckéjét. Vedd a tolládat József
és irj a fehér füzetbe! Menj be Mirjám a gyermekszobába és ülj az
asztalhoz! A könyvszekrényben

vannak

a gyermekek

könyvei

Hol van a ruhásszekrény? A ruhásszekrény a mi
szobánkban

a fal mellett. A mi hálószobánkban

vannak faágyak és vaságyak. Én vaságyban alszom
talán (n.) tintatartó, ceruzák, papir és toll. Minden

Az ő Íróasz
reggel

nyolc

órakor felkelek. A mosdóasztal az ő (h). fürdőszobájában van. A
ti kertetekben sok szép virág nő. Nekünk két szemünk és két

fü

lünk van. A szemekkel látunk (h). A fülekkel hallunk (n). A szo
bám falán sok kép van felfüggesztve.

Add ide az ő (h). könyvét

Mirjám! Hol vannak a ruháid, Dávid? Az ő ruhái a ruhásszekrény.
ben vannak felakasztva. Kellemes a mező illata ? Igen, az nagyon
kellemes.

9. LECKE:
fivér

kilencedik

be van takarva

mellett

takaró

ágynemű

paplan

matrac

közepén a . . .

lepedő

közép

párna

azokon, rajtuk

vánkos
takaró

a ruháim
éjjeliszekrény

alszik

rajta, azon

alszanak

villany

fejünk alatt

gyertjakílú

vmt alatt
fej

karwriiapa n.

villanylámpa
gjcrtj* ; niétsos
esesd, njHgatem

szemeim
le van hunyva
le vannak "

leszáll

nyugalom

ágyam

mindennap

NYELVTAN.
A birtokos

ragozás:

1) A héberben névrago^dson (deklináció) birtokos ragozást
értünk. A tulajdonképeni (esetek szerinti) névragozás a héberben
nincs meg. Ezt a főnévhez jáiuló elő- és utóragok segítségével
pótolja a héber. A birtokos ragozás is utóragok segítségével történik.
A birtokos s^emélyragok a fönévhe% járulnak. (Hasonlítsuk össze
a magyar nyelvvel: asztal-o-m, könyv-e stb.).
A birtokos ragozásban több csoportot különböztetünk meg:

a) A változatlan tövű főnevek

csoportja.:

Az idetartozó főnevek töve ragozás közben nem. változik és
a birtokos személyragok az eredeti, változatlan tőhöz

járulnak:

=toll
Több birtokos
Jelentése

ha a birtokos
himnemn

ka A birtokos
nőnemű

Egy birtok
Jelénlése

tollúnk

tollam

tollatok

tollad

tollúk

tolla

ha a birtokos
nőnemű

lia a birtokss
hímnemű

tollak
Több birtokos
Jelentése

ha a birtokos
uöumü

ha a birtokos
hímnemű

Több birtok
Jelentése

tollaink

tollaim

toHaitok

tollaid

tollaik

tollai

ha a birtokig
minemű

ha a birtokos
hímnemű

Megjegyzés: A birtokos személyragokat feltűnő módon jelezzük
a főnévtől való elválasztás által,

lermészeícsen

mindig

Össze

kell írni a ragozott főnévvel.
A nőnem harmadik

személyében

szóban a

az

talajdonképen pontot kellene tenni, tehát:

kellene

írnunk. Ezt elhagyjuk az egyszerűség kedvéért, de megjegyzendő,
hogy a pontozott „hé"
„o"—

T után tövid „ah" - nak ejtendő ki.

a s\ó végén levő
Tehát:

étah.

A több birtok hímnemű

harmadik személyének

ragja:

A "Vot nem kell kiejteni, mert az a többesszám jele. Tehát:
élőt vagy éter.
Ragozzuk

mintájára a következő főneveket:

végű nőnemű főnevek birtokos ragozása:

b) Az

ágy
Több birtokos
Jelentése

ka a birtokos
nönemá

ha a birtokos
hímnemű

Egy birtok
Jelentése

ha a birtokos
stíjjieniíi

ágyunk

ágyam

ágyatok

ágyad

ágyuk

ágya

ha a birtokos
imnticuiii

ágyak

Több birtok

Több birtokos
Jelentése

h« a birtokot
Böncmö

hs a birtokos
himnemi't

Jelentése

ágyaink

ágyaim

ágyaitok

ágyaid

égyaik

ágyai

Az
változik á t :

végű főneveknél a

ha a birtokos
nűnoiui

ba a birtokos
himntmiíi

ragozás közben

(és nem :

A

birtokos személyragok előtt (az egyesszámu
és
több birtokos második személyében ) a szd második tőbetűje alatt
levő X (°) mindig X (á) -ra változik:

és

Az

végű főnevek többesszámát az
végződésű többes.
számból képezzük :
stb., tehát a ragok az
végző
déshez járulnak.
aj A birtokos személyraggal ellátott főnévhez nem lehel
határozott névelőt tenni:
•a tollam, {és nem.:
jj A birtokos személyragozott íőnév
testünk hátáto\ott névelőt,
léhát:

tárgyesete

elé sem.
(nem:

9.
Menj be Mirjám a hálószobába! Hol van a táskád József?
A táskám a gyermekszobában van a barna asztalon. Mi van a
szoba közepén? A szoba közepén asztal és székek. Ennek a
szobának (van) négy ablaka. A falakon van öt kép. Az én ágyam
a fal mellett van. Az ágyban ágyneműk vannak. Add ide a tolladat
DávidI Nyitva van az ajtó? Nem, az zárva van. Mirjám 9 órát
alszik naponta. Ö felkel reggel 7 órakor és megy az iskolába.
Mirjám táskája a padon van. Ég a gyertya. A lepedő, a párna,
a takaró: ágyneműk. Itt az éjjeli szekrény. Rajta áll a villanylámpa.
Állj fel a székre, József! írj a tolladdal a füzetbe!

ÍO. LECKE:
dél (idő)

tizedik

ebéd

család

este

benne, abban

vacsora

és gyermekek

mintegy, körülbelül

idő

mindig, állandóan

amidőn . . .

úr, tulajdonos

ebédlő

nős ember

étkezés

felesége neve

abban, benne

feleség

nagyatya

feleségem

nagypapa (megszól.)

jegyes, eljegyzeít

nagyatyám

vőlegény

nagyanya

játszik

nagyanyó (megszól.)

baba, bábu

nagyanyám

-val, -vei

nővér

szeret

nővérek

jók hozzám

fitt (vkinek)

szeretnek

fiuk (vkinek)

tóra, tan

leány (vkinek)

mesterünk

leányok (vkinek)

írva van

szülők

tiszteld!

apus, papa (megsz.)

atyádat

anyás, mama (megsz.)

anyádat

ő még

a legjobb . . .

fiatal

minden ember között

hajzat

világ

tói, tői, (mint)

teljes, egész

szőke

nővérem

öreg

igen szép asszony
(legszebb)
fokozás
fok, rend

öregebb...-tői
unoka (fitt)

hasonlítás

leányunoka

előny

családunkban

túlzás

név

unokái...

Figyelem! A szószedetben zárójelben közöljük a
birtokviszony béli megváltozott alakját.
Ezentúl

csak a szabálytalan

siónak

PL {bv.

birtokviszony beit

tüntetjük fel. A szóval egvütt jól megtanulandó l

alakokat

NYELVTAN.
A melléknév

fokozása:

1) A melléknévnek három Joka van : a)
(gradtis posiíivusj; b)

alapfok

középfok (grad. comparativus);

és c)

felső fok (gr. superlativus).
=mint, amint,

a) A\ alapfokban az összehasonlítás fele:
de legtöbbször
PK:
szék barna, mint

=a

az asztal, de lehei :
épogy, mint a helyhatározó

Tehát

ragnál. Ha a szó svával kezdődik, az összehasonlító
'lesz;

•betű)

előtt:

'előtt:

b) A középfok jele'.

-tól-től. Ez az összehasonlítandó

szó elé járul (egybeírva.) Pl:
háznál (től);

a fa nagyobb a
=a fivér nagyobb a nővérnél;

a menyezet fehérebb a faltól,
Lea jobb, mint Ráehei.
és előtt
leginkább

Szabály:
Az ujhéber ben
(több) szót

a középfok

használják

a1

jelölésére:

=ő erősebb;
József

Lea jobb . . . .;
erősebb. mint . , .
c) a felsőfokot az összehasonlítandó főnév elé tett
vagy

szócskákkal fejezi ki a héber

nyelv. Pl.:

-Mirjám a legjobb míndközött;
^a legnagyobb ember;
A modern

a legszebb

asszony.

héber a felsőfokot a melléknév
után álló
szócskává! szokta
vagy a melléknév előtt álló

többay're kifejezni. Pl ;

a legnagyobb

vagy:

ház

a legnagyobb ház. Használatos még a
szócska is, Pl.:

a világon a legjobb.

Példák: Én erős vagyok, mint Simon
Simon erősebb, mint Dávid

vagy

Mózes a legszerényebb ember
vagy

vagy

Összehasonlító

szavak:

több;

legkevesebb;
2) a kötőszó:
alakokban is:

és

kevesebb ;

legtöbb;

igenjó.

alakja mellett előfordul a következő

előtt

előtt

előtt

előtt is
S'vá előtt ?j -lesz. Pl.:

Az utána következő
(nem:

továbbá:

dal (jod)

előtt

ejsd: („vi")lesz:

„vij.")

$) a hélyhaiáro\ó tag is ragozható, 'ü\, ellátható birtokos s\emélyragokkal:
bennünk

bennem

bennetek

benned

bennük

benne

10.
Hol van nagyatyád Mirjám ? Nagyatyám ül az ebédlőnkben
és ebédet eszik. Apám fiatalember, Én szeretem őt nagyon. Anyám
fiatalabb atyámnál.Ők az én szüleim. Szereted József a te szüléidet? Ók
a legjobbak hozzánk minden ember között. Mirjám bátyja

már nős ember. Felesége

nagyon

jó és szép asszony.

A mi családunkban van 4 Hu és 3 leány. A gyermekek a szülők
fiai és leányai. Nagyanyámnak van 3 fiu- és 2 leányunokája.
Vájjon fiatalabb vagy te, mint Simon? Nem, Ő fiatalabb. Dávid a
legfiatalabb. Én erősebb vagyok mint József, de Mózes a leg
erősebb. Ó már nagy fiu.

11. L E C K E :
megnősült

tizenegyedik

Judit

beszélgetés

foglalkozás
mesterség

úr

fivéred
mérnök
jelenleg
dolgozik
munkás
ország
izr. országa
(Palesztina)
Jűda (név)

uram! (megszólítás)
úrnő, hölgy
a hölgy! asszonyom!
hogy vagy ? (van?)
köszönöm szépen
köszönet, hála
jól vagyok
. . . békéje
h«gjTan stjáá?

kereskedő

egészséges

nőtlen, agglegény

Isten

váljon nőtlen?
vőlegény

hála Istennek!

menyasszony

haza

az ő neve

legény, nőtlen

én még
vájjon férjes?

elsőszülött, idősebb
nős, férjezett

leány, hajadon

egy évvel ezelőtt

6 még

elvett

hová?

M'iri (családnév)
hogy vagytok?

mi a neved?
hogy hívnak?

jől vagyunk

az én nevem...

vájjon te, vagy?
B. Sz. űr
héberül
vájjon te, vagy?
viszontlátásra!

mi a neve
atyádnak?

Mihály
mi a csa'édneved ? h.

családnév
családnevem
Ben-cür(családnév)

NYELVTAN.
Megszólítás-köszöntés:
i)K héberben a megszólítás lendszerint

tegező. A megszó
uram!

lításban használt kifejezések között leggyakoribb:

asszonyom! Ezek mellett tegező alakot használunk. Pl.

és

-ülj le uram! (Tessék helyet foglalni!)
ülj le asszonyom! (Foglalj helyet asszonyom!) Használjuk a hatá
rozott névelővel ellátott főnevet is udvarias megszólításokban:
adjon az tírnől

^adjon az úr!

2) Hogy van?> hogy vagy? — minden nyelvben

előforduló

béke szóval fejezzük ki,

udvariassági forma. A héberben a

Ebben is mennyi melegség és békeszeretet nyilvánul meg ! Mi azt
felelet:

kérdezzük: milyen a békéd, sorsod?
-nagyon

nekem

köszönöm,

gyok. A részesítő eset ragozott alakjával

békém

van,

jól

va
szó

felelünk a
stb. Ha kérdezünk: a

mellett:
milyen ? kérdőszócskát tesszük a

ragozott alakja

elé a meg

-hogy vagytok?;

felelőszemélyben:
hogy van ő ?
3) A héber köszöntés :,
:jól vagy?
4)
$) a kérdőszócska pontozása:
vagy

=békétí,< szóval történik.
=jól vagytok?
de ha a) az utána köv. szó

val kezdődik, akkor

szócska. (Tehát nem „chataf patach" van a

lesz
alatt).

a

kérdő

PL:

vájjon te?

neked van?

vájjon Ők?

vájjon férjes?
előíí:

b)

és

6) a)

mi? kérdőszócska

szó

vájjon

nal kezdődik:

mi ö

lesz,ha az utána következő
mi vagy te?

mit csinál?
előtt

b)

yj Ragozható határozószavak
nőnem

még.

hímnem

nőnem

mi még

én még

li még

te még

ők még

5 még

b) A több bütok

mintájára ragozható ;

rajtunk

rajtam

rajtatok

rajtad

rajtuk

rajta

hímnem

on5-en, rajta.

11.
Sálom! Hová mész Dávid?

Megyek

héberül? (h.) Az én nevem héberül
foglalkozása József? ö

haza. Mi a te

Dávid

neved

M'iri, Mi az atyád

kereskedő. Hol van a nagyobbik

fivéred,

Mirjám? Ö Erec Jiszráelben dolgozik. Hogy vagy Mihály? Nagyon
köszönöm, jól vagyok. Hogy van atyád? Köszönöm, hála istennek
Ő egészséges.

Vannak

neked

nővéreid?

fivéred? (n.) Ráchel férjes asszony, de Mirjám

(h.)

Van

neked

még leány. Sára

roenyassszony. Az én családom igen nagy. Sok fiú és leány van

benne. Mi a te családneved, Mirjám? Családnevem Ben-Ciír. Vájjon
te vagy Mihály? Nem, uram, én Mózes Ben-Ctír vagyok Atyám
fiatalember. Anyám fiatalabb, mint atyám. Nagyanyám haja fehér.
0 már öreg. Én nagyon szeretem Őt- Anyám igen jó asszony.
Mózes igen erős fiu. Dávid erősebb, mint
József, Simon a legerősebb. Ez a ház nagy. Az a ház nagyobb.
A mi házunk
a legnagyobb. Üli le uraml Köszönöm
szépen, Hogy vagyiok? (h.) Jól vagyunk. — Sáloml Viszontlátásra !

12.

LECKE:
Nyelvtani összefoglalás: *)
i) A határozott névelői
Mássalhangzók előtt:
Pl :
Pl.:

előtt:

2} Kérdös^öcska:
(jelentése: vájjon?) fejezi ki a kérdést. Pl.:
A szó elé telt
Ha a szó s'vával kezdődik, a

kérdőszócska

alakja:

(mint a határozott névelőé, de nincs utána dágés.) Pl.:
előtt is
előtt:
3)

előtt:

Pl-

stb.

kérdószöcska (jelentése; mi, micsoda?) mássalhangzók
előtt
PL:
Pl.:

előtt
PL:
4) A héberben csak hím- és nőnem van.

4iimnemü;

nőnem,

*) Röviden összefoglaljuk az eddig tanultakból a nyelvtani anya
got- A megfelelő helyen természetesen részletesen megtalálhatók a

9> A főnévnek

van

egyesszáma;

és többes

száma :
Nőnemű szavak végződése:
Többesszámuk:
Hímnemű

szavak

Rendhagyó

vagy

pl.:

ra végződik.

többesszámának

hímnemű

szavak

végződéssel:

végződése;
nőnemű

pl;
többesszám ű

stb.

Rendhagyó nőnemű

(hímnemű többes-

szavak:

számmal.)
Nőnemű végződésű hímnemű
Kéttűsszám

a

páros

szó:

testrészek

Többnyire nőneműek. Végződésük :
6) A
névelővel
bői.

vagy tárgyak

jelölésére,

Pl.:

határozórag jelentése: ban ben. Az utána következő
összevonható

és

így:

-btfl lesz

•ból

Pl :

Ugyanígy :
többnyire

nak.-nek:

S'vá előtt a

•re változik.

7) Melléknév;

*

aj A nőnemű alak végződése :
A hímnemben végződhetik bárhogyan. Vannak
nemű melléknevek:

hím

A melléknév a főnév után áll a héberben.

h) Megegyeztetjük a főnévvel (nem pedig a főnév

végződé*

de:

hímnemű)

sével.)
és

végződésű

(mert

(mert

nőnemű),

c) Ha jelzőként használjuk

a főnevet, a főnév után

iga

zodik: ha a$ névelővel kezdődik, a melléknév is. Pl,:
szabályok. rontos azonban, hogy időnként beszámoljon
eddigi ismereteiről önmagának vagy tanárjának,

a tanuló

de ha álliímánvi kiegészítőként áll a mondatban,
soha sincs előtte névelő:
a férfi jó.)

(a ház nagy,

8) A mutató névmás. Hímnemű és nőnemű mutató névmás
van:
(ez) a hímnemben ;
a nőnemben. Távolra mutató;
(az) hímnemben és
a nőnemben. Többesszámban:
=ezek,
és
(n.)=azok.
Példák:
tanuló

a tanuló

tamilok

a tanulók

tanítónő

a tanítónő

tanítónők

a tanítónők

jó tanuld

a jő tanuld

=jó tanulók

a jó tanulók

i tanuló jó

a tanulók jók

-ez héz

-ez íaniÉrinö

=ez a ház

=ez a tanítónő

=ezen ház

^ezen tanítónő

izek a házak

ezek a tanítónők

szexi hézok

ezen lanúónők

-ez (egy) nagy ház
*ez a nagy ház
ez a ház nagy
ezek a nagy házak
•ezen nagy házak
az a ház

az a his ház
az a ház kicsiny
azok a házak
azok a kis házak
azok a házak kic&inyck
9) Az

ige;

Van töve:

ideje

neme:

és száma:

Jelen idö nincs a héberben. Ezt körülírással fejezi ki. A jelen
idejű melléknév és a megfelelő személyes névmás

együtt

fejezik

ki a körülírt jelen időt,
Személyes

névmás:

mi

én

ti

te

ők

o

n

A

melléknévi igenév általában X I X pontozásií;

hímnemben

A

Jelentése: ülő, aki ül, ül. Tehát:

én ülök, (ülő vagyok.) A melléknévi igenévnek többféle alakja van.
A melléknévi igenevet megegyeztetjük a mondat alanyával
nemben és számban*
Például:
a gyermek ül
a gyermeke* ülnek
a tanárnő ül
a tanárnő^ ti'neft

ló)

Számnév;

A számnévnek

is van neme a héberben. Himnemu szóhoz

hímnemű-, nőnemű szóhoz nőnemű számneveket teszünk.
A számnév a főnév előtt áll, csak az „egy ' áll a főnév után:
egy ház (h.)

egy k^lány (n,)

négy toll;

-Öt asszonv.

de

Kettőtől kezdve tÖbbesszáínba tesszük a főneveket a számnevek után.
JIJ Parancsoló

mód:

(civvuj.)

Külön alak az egyesszám és a többesszám him- és nőneme
számára a második

személyben:
-tedd !
tegyétek I

12) A fónétrt igenév:
A héber igének a töve három betűből áll. Pontozása:
=ir;

-öltözik. Ha a tő elé

szótagot teszünk és az

első töbetíi alatt leva*T„-ot a'vára változtatjuk, kapjuk — az igék
bizonyos csoportjánál — a főnévi igenevet. Ezt magyarra
végződésű szóval fordítjuk:
íjt)

őrizni;

írni stb.

Birtokviszony:

a) A birtokviszonyban levő szó alakja gyakran
Első helyen áll a birtok, második
jelentő szó

változatlan,

A birtokviszonyt a

mondhatjuk r
A
változást*

megváltozik.

helyen a birtokos. A birtokost

=a gyermek tolla

Pl:

beit

„-ni"

szó is kifejezi.

nak a, -nek a). Ehelyett
az atyának a háza vagy

megváltozott alakja
A szószedetben

léssel jelöljük a szóváltozást.

jelzi a birtokviszony*

bv. (birtokviszony )

megjelö

b)k

szó ragozható;

tied stb. — A

héberben

ígen

stb. Jelentése: enyém,
gyakran

használják a

birtok

viszony kifejezésére.
H) A. birtokos

ragozási

A héberben nincs tulajdonképeni névragozás, (esetekkel) mint
pl. a franciában. A névragozási eseteket a héber nyelv előragokkal
pótolja, de maga a főnév akkor sem v dl tűzik. Például:
Egy- sz.

=az asztal

alanyeset:
részesitS

'Q.z asztalnak

eset:

az asztal/

tárgyeset:
T. sz,

alanyeset;
részesítő

az asztaloft
-az asztaloAnoft

esett

-az a$zta\akaf

tárgyeset:

A birtokos (genitívus) tehát hiányzik. Ezt
emiitett birtokviszonyban

pótolja az

alak.

13- LECKE:
miért ?
mondtad

tizenharmadik
felkeltem

(ő) tett, csinált

felöltöttem

(ő) bezárta

(el) mentem

(te) ettél, etted

(ó) elment

vájjon megetted?

oda

ettem

(én) írtam

{6) mondta

(A) itt

hogy éh

(ö) irt

hogy

amit

előbb

NYELVTAN.
A múlt

idő:

i) A három

betűből

álló

igetőböl

képezzük

idSi ts. A mássalhangzók alá más magánhangzókat

a

múlt

tesiünk.

A jelen időt — mint láttuk — kölülirással fejezi ki a héber
nyelv a jelen idejű melléknévi igenév segítségével. Ennek ponto
zása:

A múlt ido jelleg%&íe$ pontozása:
2) A múlt időben is van himnemü-és nőnemű alak. A cselekvést

vég\o személy neme határozza el, melyiket kell használnunk.
j) A héber nem tesz különbséget, ha azt akarja

mondani:

mentem vagy mentem vala stb.
.4) A múlt idő alakjai előtt csak akkor használjuk a szemé
lyes névmást

ha különösen ki akarjuk emelni a cselekvő

személyt. Különben személyes névmás nélkül ragozzuk a beszédben :
mondtad, de
5) A múlt idő ragozása utóragok

te mondtad*
által történik. Ezek az

ige tövéhez járulnak és kifejezik végződésükkel
mély nemét is.

a cselekvő

sze

Táblázatok

a muít idő

ragozására:

Igeíő:
Jeíen idő:
Műit idő;

Többesszám
Jelentése

r^önem

Egyesszám
Jelentése

hímnem

ienuí/unfe

tanultam

iBnu]tatok

lanultff

i&nultak

tenuJ'

nőnem

hímnem

Jegyezzük meg jól a következőket!
A% első

tőhetü

levő "T„ a

alatt

személyében s'vára változik át;

többess^dm

(nem

A hangsúly mindig a második

töbetün

van, kivéve, ha az

alatta levő hangzó" s'vára változik, pl.:
a hangsúly az utolsó s\óiagon

második

Ilyenkor

van,

Szabály: Az egyesszámd hicn- és nőnem 1. személyében, &
himnem 2. és a többeszám

I. személyében mindig az

utolsóelőtti

sztítag hangsúlyos
A táblázat szerint ragozzuk a következő igéket:
öltözni
irni
Őrizni
bezárni
hj Á

torokhangok:

stb.
alatt nem lehet s'vá.

Ha

tehát egy igének első betűje ezen betűk valamelyike, a s'vá helyett

„chataf p a t a d r ' ('•)

kerü! a felsorolt

belük

alá a iöbbesszámu

második személyben:
Igető:

Pl.:

Jelen idő:
Múlt idő:
Többesszém
Jelentése

nőnem

Egyesszám
Jelentése

hímnem

mondfoft

mond tam

mondtátok

mondtad

mondták

mondffl

•) Az

alatt tulajdonkénen

sVának

hímnem

nőnem

kellene

lenni

(lásd:

de a szabály értelmében „cbataf patatíh"-ot kap.
így ragozandők:
meoni
enni
állni
segíteni
szántani dolgozni bői

Tehát:

stb.
c) Ha a második

töbetü

torokhang,

ugyanez

a

szabály

érvéoyetf, tehát a sva keheit „chatafpatachl'-ot
kell az illető betií
alá tennünk a többesszám 3, személyében mindkét nemben és a nő
nemű egyesszám 3. személyében. (A ragozásban *-gal jelöl ve köv. alább.)
Ide tartoznak:
mosdani

kérdezni
felhúzni
(cipőt)
választani
cselekedni
dolgozni
ízlelni
megváltani
tisztának
lenni

EE!yess2ám

Többesszám
Jelenlése
nőnem

hímnem

Jelenlése
nőnem

mosdottunk

IQÚ^üítniű

mosdottatok

znoidflttil

niüid alfák

mosdott

d) Egysztítagu

hímnem

igék ragozása:

Igeíö:
Jelen kiö:
Múlt idő:
Többesszám

Egyesszám
Jelentése

Jelentése
nőnem

hímnem
felkellem

hlkttttM

felkeljél

tolultak

felkelt

nőnem

hímnem

Az

egyszótagu

igék hangsúlya

mindig az utolsó

előtti

s^ótagon van {első iőbeiü alatt). Kivétel: a többesszámű 2. és 3.
személy, ahol a

ill.

végződésre kerül hangsúly.

Ifíy ragozzuk a következő igéket:
visszatérni
énekelni
tenni
futni

stb.

13Reggel nyolc órakor felkeltem és /megmostam kezeimet a für
dőszobában. Azután elmeütem az iskolába és leültem a padomba.
A héber nyelv nem nagyon nehézMiért nem öltötted fel az uj ruhádat ?Ez a könyv szép és olcsó

azok a könyvek drágábbak^

de legdrágábbak Dávid könyvei.

a

legdrágábbak). Mírjám bezárta az ajtót. Az ajtó zárva van. Meg
ettétek az ebédet?

iírd le Mírjám o feladatot! Ö

leírta a feladatot a füzetbe. Ti elmentetek sétálni

én me

gyek a nagyapóhoz. Miért álltál fel Ráchel ? Én nem álltam fel,
tanár úr
Fordítási gyakorlat

Dávid állt fel.
— felen időről

— múlt Időre. Az üre

sen hagyott helyekre írjuk be a megfelelő Igealakokat héberül és
pontozzuk ki megfelelően a pontozatlanul hagyott héber szavakat:
elment

megette

énekeltünk

Leírtad

mondtunk

dolgoztak

álltatok

(melleit)

felkelt
f erősebb
fsokka1

szebb

,erős

a legjobb

fia

,szép leány

ta

• legerősebb.
ta

legszebb

14. LECKE:
kihúzni

tizennegyedik

tudni, ismerni

szólj!

tudod-e?

kevés-et

sok hal van...

tégy!

azért

sok, sokat

nehéz

halász

nem úgy van

két halász

felelni

húzni

felelt

háló

benne, .ban

-ben,
folyó

kevés bal van a hálóban .

volt

lusta, rest

nehéz, súlyos

íme te, bizony t e . . .

mert

és nem bmoi jói

szép, helyes

tele, telve

te vagy lusta!

hal
tele volt
halakkal

kiáltani, szólni

hosszú ídeigf sokáig

szólt

képes lenni, birni

szívesen, jól, helyesen I

az összes halak
a vízbe
végül is
vég, befejezés
kihúzták
üres

elkezdtek
veszekedni
<
egymás között
ezalatt, időközben
kijönni
kijölteíe, -mentek

NYELVTANÍZ;

A

lenni segédige ragozása a mull idSben:-

valtam, slb.

b) a végű igék ragozása;
(deliem stb.

csinálni
sütni

így ragozzuk:

c) Megjegyzendő a

=bépes lenni, bírni (német „kőimen"

segéd ige ragozása.
bírtam stb.

2)

^ime (indulatszó)

ragozható.

Jelentése:

bizony én stb.

14.

Feleljünk a kérdésekre az ismert szavakból héberüli

15.

L E C K E :

néhány; (egyesek)
egyszer

tizenötödik
levél

jönni

Űád

jön (Jött)

Q. atyja
elutazni
elutazott

akarni, kívánói
akar, -6
imi a Varok
nevetni
nevetett n.
megkérdezni

(név)

város
távoli; messze
maradni, ülni
(a) hét

Íme, —

sírni

megkérdezte n.

adni

hát, valóban?

adott n,

nemde, hiszen ?

elvenni, fogni

betű

fogta

csak

NYELVTAN.
j) Az

végű igék ragozása a múlt időben:
Igető:

utazni

Jelen idő:
Múlt idő:
utaztam stb.

2) Az

(ách) végá igék ragozása a rault időben:

Igelő:

venni, fogni

Jelen idő:
Múlt idő:
fogtam stb.

3)
(mint
a

kívánni, akarni. Jelen idejű
A cél határozót a

héber. A

mell, igeneve:
után

után köv. sző kamac-a

Tehát

lesz:

vei fejezi ki

(* =o) változik s'vdta.

Én

akarok

A hangsúlyos szótagok előtt
énekelni akarok.

pontozása:

ruha

4)-

(bv.)

(ruhám, ruhád, ruhája slbr)
ruhák
(bv.)

frabáim. ruháid, ruhái stb-}
16.

L E C K E :

között

tizenhatodik

nap (égitest) h,
alkonyat,
naplemente

ma
szombat eiőeaféie
fpínlek esle)

a

tanulói:
célhatározó

lény, "világosság

nap, napfény

szombati nyugalom

ról, -ről

amelyik be van fedve

szombatláng

a fák csúcsáról,

palack, üveg

a házakban

bor
borosüveg
megszenlelés (az ünnepnek)

gyertyák égnek
földmíves
zsidó

és serleg (pohár)

befejezi

szél, vég

munka

asztal szélén
el vannak készilve {[37)
el von készilve

terített asataí
kalács
vett
minden jót
hal
gyümölcs
fáradoztak (múlt í j
egész nap
hogy készifseoek
étel

visszatér
hazatérnek
szombati ruhák
az imahiz
hogy fogadják
szín, arc
szombat szine
köszönteni
köszönteni
a stombalot

királynő
Szombat királynő
kijrös-körül
imádkoznak

belép

nég egy kis idő
(nemsokára)

be (közepébe)

onnan

hang

mindenki (ki-ki)

Öröm

haza (házába)

Mm tanyán (lidimán)

rendez, terít

jó szombatot I

szombat tiszte leiére

felelnek

tisztelet, dicsőség

örvend

felel

dolgozik

békés szombatot í

dolgoznak

f

elemeli a serlegel

a (hét)

áldást mond

egész héten

énekel

péntek este,
szombat előestjén
királyfiak

áldott

lélek
emelkedett
alak
mily drága!
drága, becses
a dolgozóknak

örökkévaló
Istenünk
Király
(aki) teremti
szőlőtő
szölötö gyümölcseiét)
. . . Után
kezeinket
áldás

jön (itt van)

áldását a . .

elfutnak

kézmosásnak a

bánat
gond, bánat n,

aki előhoz . . ,
(kenyéráldás)

nap

az egész család

NYELVTAN.
Rendhagyó főnevek birtokos

ú

ragozása:

atya
a gyermek atyja (bv).

(atyám, atyád, atyja stb.)
fiu (vkrnek)

*)

Mózes fia (bv)

JJ

(fiam, fiad, fia stb,)
=fivér
az atya fivére (bv,)

(fivérem, fivéred, fivére stb.)

17. LECKE:
nyáj

tízenhetedik

rét, nádas

hatodik nap

legelő

'csendben, balkan

felszáll, emelkedik

messziről

por
felszáll, (hangzik)

elterül,
ráborul
ucca

bÖgés

uccáíra

lecsillapodni,!
lemerülni J
elmerül

kis város

közben,- ban,- ben

hazatérnek

csend, nyugalom n,

vele

hazatérni, visszatérni

ide- oda

kapu

pillanat

. . . mellett

időzni, helyben maradni

tehén

pillanatra ott marad

tói,- tol

vár

nyáj ától

várni

ide

keveset, kicsit

eltérni, eltávozni

becsukja azt (a boltot)

betért, eltért
még egy kis idő

marad

elfogy, befejeződik

bent az (üzletben)

elvonul a nyáj

ég
a nyugati égbolt

megnyugodni

nyugat
vörösek
bíborosak
nem olyanok, mint más napok
alkonyaién

leszáll,- elül
rend
küszöb
ajtófélfa
bolt, üzlet
boltos szatócs
néz, körültekint

18. LECKE:
vendéglő,
étterem

tizennyolcadik

pincér
pincérnő

étkezés
háromszor
naponta

kér
adag
csésze
vág, szel
beken, megken
meleg
sajt

lehet enni
tejcsarnok
kávéház
kenyér
zsemlye
vaj

tejföl

inni

to]ás

tej
kávé
olykor
tea

kifőtt

kifőtt tojás
rántotta

lehet
étel
tejesétel
tejtermék

ízletes

este
séta
. . . után
térj be!
ucca, tér h. és n.

Este, séta után, térj be a

„Tejcsarnokba"
X. ucca 9. szám.
Csak itt lehet enni
jő és Ízletes tejes ételeket 1

19.LECKE:
talán, esetleg?

tizenkilencedik

milyen?

tegnap

hozta, hozotí

kávéház

tálca
kés

tengerpart
kérem, kérlek
hí vctí

(irafaAd)

villa

hanem

kiskanál

akarni, kívánni,

tányér

mit parancsolnak?

NYELVTAN.
Rendhagyó főnevek iöbbesszámú
tagozata;
ősatyák (ősök)
bv.

(őseim, őseid stb)
Fiuk (fiai vkinek)
bv.

(fiaim, fiaid stb.)

fivérek; bv,

(fivéreim, fivéreid stb)

SORSZÁMNÉV:
Nőnemű

Hányadik

Hímnemű

első
második
harmadik
negyedik

ötödik
hatodik
hetedik
nyolcadik
kilencedik

tizedik

Tizenegytől kezdve a tőszámnevek helyettesitik a sorszámneveket is.

10.
Ma szombat előestéje van. Anyám és húgom előkészítenek
mindent a szombat tiszteletére. Este eszünk húst, iszunk bort,

Tegnap ültünk kávéházban a tengerparton, Mirjam tejcsarnokba
ment, ívott egy csésze meleg tejet és evett két zsemlét vajjal. A
boltos lecsukja a boltot, mert jön a szombat. A nyáj Is hazatér
a mezőrőt. Az ég piros, leszáll a nap, közeledik halkan a szom
bat (elő) estje. Megyünk a templomba és imádkozunk mindnyájan.
20,

L E C K E :

ősz, esős időszak

huszadik

tél

idő

hón^p

élinek

név

szériát

nevei a . . •

idü szénit, mpilál ás

Február

keresztény

Március

számolni

Április

számlál.-ő

Május

szám; időszámítás h.

június

teremtés

Július

világteremtés

Augusztus
Szeptemben
Október
November

December
egyszerű, közönséges

a liligliTNntta idósiáűitis* mj'wá

év
éve a . . .
kezdődik
elsején
január

szökőév
elrendelték
elrendelni

nap (járása) szerint

hold
megkfceLitóUg, körülbelül

bölcseink

forduló, évszak

bölcs, tnddsh.

tavasz; kalász

áldáa emlékükre!

nyár

emlék)-emléke2et H#
kplönSegea, sajátos

hogy hozzáadjunk,

hanem

időről-időre

sorrend szerint

egy hónapnyi időt

rend, sorrend

hogy

NYELVTAN,
Számnév.

(Folytatás.)

i.J A következd főnevek egyesszámban
kezdődő számnevek után. FI.

állanak a 11-tŐl

20 nap

nap
év
férfi

12 év
=18 férfi
20 éjjel

4&el
sekeí

2>\ sekel

üj ll-től fölfelé a íos\ámnevekeí
gyanánt is, Tehát:

használjuk

sorszámnév

tizenegyedig
huszadik:
j.) Törtszámok: Általában a sorszámnevek nőnemű
jelzi a törszámokat. Pl;

alakja

harmad^
negyed^
de megjegyzendők:

SO.
Január az első, május az ötödik, december az utolsó hdnapja
az évnek. A héber időszámítás szerint az első hónap Tisri. Tisri elsején

van újév.

A közönséges évben 12 hónap van. A szökő

évben 13 hónap van. A napoknak nincs külön nevük, csak igy ne
vezzük azokat: első nap, második stb. A nap részei: reggel, dél,este.

21. LECKE:
Chasmóneus
(Mukkabesuok)

huszonegyedik

gyújtani, égetni

mert van benne

esik (napra)

ünnepek

Purim; sorsictés ann«po

ünnepnap

csoda, zászló

a hónap 10-én

történni, megesni

ai Ensmtílts najija

amelyik

-tói . . . -ig

történt

a Srönliáimtjí) napja

Perzsia

bűnbánat, megtérés

Mordecháj

bocsáttatnak meg

. . . idejében, napjaiban

bűn, vétek

Pészach ünnep

Isten előtt

kivonulás

Sátrak ünnepe

Egyiptom

ünnep

nevezni valaminek

sátor

szabadság

ünnepeljük

szabadságunk ünnepe

ünnepelni

hetek ünnepe

Chanukka 8 napja

adás

felavatás

Tóraadás

emlékére

Torink adásának ünnepe

emlék

böjt

diadal

pusztulás

diadalainak a . . .

Áb 9.-e

a Szentély pusztulása

szent

például

legszentebb

Tévész 10.-e

szent Szombat

Tamuz 17..e

NYELVTAN.
1). Az

alakú főnevek

ragozása;

gyermek ; bv.

(gyermekem, gyermeked stb.)

gyermekek- bv.

(gyermekeim, gyermekeid stb,)
2L Az

alakú főnevek

ragozása;

hónap; bv.

(hónapom, hónapod stb.)
hónapok; bv.

(hónapjaim, hónapjaid stb.)
Igy ragozzuk:
(A ,,—" hiányjel a ragozásban azt jelenti, hogy
szó megfelelő alakja megegyező a himnemű alakkal)

a ragozott

végű szavak
ragozása:
üzlet; bv.

(üzletem, üzleted stb')
üzletek; bv.

(üzleteim, üzleteid stb.)
így ragozzuk:

január 24.-én van a

böjt.

száműzetés.

31.
születésnapom.

Hány éves vagy, József? Én 12 éves vagyok. Hány éves vagy Channa?

ÉŰ 16 éves vagyok. Mirjam 8 éves. Atyám 60 éves.
éves. Ábrahám élt

Anyám

52

175 évet.

Mttees tanítónk

élt 120 évet, (Í00 évét és

20 évet.} Izrael fiai 430 évig laktak

Egyiptomban. Az év

ben 365 nap van.

JEGYZET.
Férfitől Így
Hány éves vagy?

kérdezzük:
Én 50 éveg va
A kérdésben a

gyok

a fele

elmaradhat.

letben

Nőtől így
Hány éves vagy ?

kérdezzük:
Én 25 éves va

gyok
Tizen aluli számoknál a feleletben az „év* többesszámban van :
Tizenegytál felfelé
Dávid 9 éves
egyesszámban

20 éves.

22. LECKE:
másodperc

huszonkettedik

mutat, jelez

szokásos rendes

számlap

ha . 11 amikor

szám

ír

óramutató

iv, levélpapír h.

fciiy íra ívcttT

a p*pfr ktíitiitit

hány óra ?

Jobb oldalon

vonat

város

helyes, pontos

keltezés, dátum h.

siet

Budapest

megállni, állni

irjuk (irunk)

megállt, nem jár

perc

(megállt úgy, hogy nem jár)

perc

II.

III.

H Á N Y ÓRA MOST?

HÁNY ÓBA?

Megjegyzendő:
pontosan
óra
óra

5

2 óra
holnap
holnapután
naponta
évről-évre

Hány óra kérem ?
Pontosan 4 óra,
Mikor jön a vonat ?
Pont 6 órakor.
Hány óra a íe úrátí üzenni Józseí?

Félhat (öt és fél.)

Pontos az órád?.
Órám nem pontos; siet
Órám megállt, (Nem jár.)

22*
Háoy óra most ? Most pontosan 11 óra. Van órád Channa?
Van órám, de nem pontos. Órám aiet 5 percet. A vonat 8 óra
25 perckor jön, AZ iskolába 8 árakor megyek és ott ülök 13
óráig. Születésnapom november 30,-án van/ (Születésnapom =

NAPTÁR
Év
5697
Hónap
Tisri
Hét
Nap

A HÉT NAPJAI;
1 Vasárnap
2 Hétfő

3 Kedd
4 Szerda
5 Csütörtök
6 Péntek
7 Szombat

III.

A GYAKORLATOK FORDÍTÁSI KULCSA.

Első gyakorlat

Második gyakorlat.

Harmadik gyakorlat.

Negyedik

ötödik

gyakorlat.

gyakorlat.

Hatodik gyakorlat.

Hetedik

gyakorlat

Nyolcadik

gyakorlat

Kilencedik

gyakorlat.

Tizedik gyakorlat

Tizenegyedik

gyakorlat

Tizenharmadik

gyakorlat

Fordítási gyakorlat jelen időrőt múlt időre,

19.

20.

21.

22.

IV.

SZÓTÁR.
a). HÉBER-MAGYAR.

sötétség

nem vagyok

divat

ő nincs

divatos

ezek

atya

nincs, csak

hol?

papa

szürke
őszi barack
lehetséges
ujj, (mutató)

(ige e.\(úO

de, ellenben

férfi

vörös

evés

rir

evett

Ádám, ember

földmives

föld

nál,~nél,-mellett

Isten
-hoz7-hez,-höz

szeretni

mellettem

ezek

klima, időjárás

hozzám

kéménv, csatorna

alef (betű)

négy

anya

né^y

anyus !

fény

negyven

közép

betű

négyszeres

igazság

öt, azt

tóisldlló

hova ?

őt, azt

hosszú

ide-oda

engem

szekrény

én,-vagyok

minket

jegyes

hajó

sutf-ö

eljegyzés

én,-vagyok

fal

rizs

férfiak

fivér

étkezés

szeder

özvegyasszony

spenót, paraj

ország, föld

lükör

felsÖkar

szeretett
szeret,-Ő
atild

mondod

nővér
más,-ik
más,-ik

uszoda

birsalma

mögött, ttUa

német

ünnepiitdni nnp

azután

fogas

sülni

hol,-van?
(Főnév elöli)

aki, ami, amely

1erúkpározás

le

mégha, bárha

-t(idrgyrag)

utóétel

hogyan?
nincs
nekem nincs

emberek

te

fürdőszoba

tegnap

megváltani

elégetés, elfakari'ás

megváltás

léi], gazda, tulajdonos

magas, büszke

nos ember

szemöldök

hásiu fajdüaps, házigazda

határ, környék

úrnő

hos. vitéz

háziasszony

ruha, takard

elöljáró, gondnok

hagyma

érettség

sajt

palack

érettségi biz,

férfi

reggel

vicc, tréfa

úrnő

kérés

megvizsgálni

nagy

kérem

barom, háziállat

naggyá tenni

kérni

benne, abban

hát

fia vkínek

jönni

13 éves
íkötdessés íífl)

ifjú, legécy

test

teremteni

fiatal leány

ő maga

őskor, kezdetben

vizsga, próba

kacsa

válaszfás

levágni, nyírni

áldott

megvizsgálni

örvendezni

vas, balta

has, belsőrész

életkor

vasat

között

geomalrja T mérían

egészséges

ezalalt, időközben

sógor

szövetség

tojás

levelezőlap

áldást mondani

ház, lakás

Síimiiiíipa, H«tttö'Al*B

térd

templom

IS

áldás

iskola

kert

főzni, sütni

sírni

kert

főit

elsőszülött

Édenkert, meny ország

illatszer h,

mindennap

lopni

htís, test

nélkül

tolva]

leánya vkinek

fia (vkinek)

elrejteni

közepette í -ban, -ben

tudós

-ban, -ben
jön, aki jön
bábu, baba

1

Magyarország

tinta

kertész

meggyújtás

tintatartó

bőgni

iokozat,.zás

kása

bőgés

ő, az

SBŐlő^tő n.

az a

lé nyer, korong
(diszkosz)
lakás

gyufa

létezés, jelen idő.

égés, gyújtás

torok

szülők

égni, égetni

elvált (nő)

emlékezés

meggyújtani

dara

hangsúlyozás

alef-bél nagfídik bfltöjí

elűzni

ő, az

ajtó

az a amely

vér

lenni, történni

hasonlóság, példa

csefesznye

jól

tudás, értelem

hogyan?

lap

beszéd, szd
méh

születés

perc

[•inaskodni, ngidtji

születésnaph.

yékbny, sovány

b t szed, dolog, ige

járni, menni

pontosság, nyelvien

szólni, mondani

törvény

kutatás, keresés

méz

dicsőíteni

köszöntés

hal

dicaóüéi, zsoltárok

uí,-utazás h. és n.

heriog

ők, azok

által, keresztül

zászló

folytatás

keresni, vizsgálni

gabona

ők, azok

ffl

dágés

mérni

vallás, törvény

posta

mértan

postahivatal

Íme, nesze

mond, beszél, -ő

h.

íme én stb.

az, az

halász

szervezeí

vájjon?

nagybácsi, rokon

befejezés

az ötödik betű neve

nagynéni

iwniUtaiiti GJ&rtirtás
(&l?álasatáe)
szólam kiejtés, zaj

csend, nyugalom

(prófétai EHjka&z)

fordulni, felforgatni
ttílzás, szétválás

nemzedék, kor

meghűlés
ágyazás; javaslat

kör, labda

magyar

sürgetni

halló érzék

emlékezet

körmenet; hitel

mell

dal

hegy

látomás

idő

sok

előimádkozni

énekelni

megölni

előimádkozó, kántor

öregember, bölcs

birkózás

erős

öregasszony

ökölvívás

visszatérni, ismételni

dobni

mérkőzés

torma

arasz, kisujj

barátságot mérkőzés

mozgó s'vával összetett
magánhangzó

kedves

és, is

élő, eleven

rántotta

horog; hatodik betű neve

szabó*

társ, barát

függöny

élet

társnő, barátnő

tanács, gyülekezet

magánhangzó (Oneve

egylet, társaság

rózsa; tüdőlebeny

szájpadlás

sapkát felvenni, kötni,

rózsaszínű

bölcs, rabbi

ünnep (szakkot)

nyakér, artéria

tej

újdonság, rendkivüliség

megbetegedni

modern

tésztadarab, kalács

szoba, iskola

ez, az

ablak

hónap, áj hold

tejföl,-szín

ttttörő, élharcos

Uj

ez

ing, köntös

beteg

ez

felhúzni

magánhangzó neve

arany

rész

barna

korcsolyapálya

Mózes öt könyve

őrizkedni
ez, az

meleg

ucca

pazarolni

vaj, tejfel

kívül

olcsóság

nap, hőség

érzék, érzés

olcsó

kovászos tészta

szagló érzék

fény

öt szn.

izlelő

„

fegjíor, hítodik betű n m

ötödik

tapintó

„

fegyveres

Ötven

látó

vétek
orr

emlékezni

bolt
úgy, mint,
körülbelül

száraz

boltos

amint, ahogy

kéz

szeretet

nehéz

tudni, ismerni

mennyezet, esküvő

máj

zsidó

rombolás

tisztelet, dicsőség

nap, idő

szorgalmas

mintegy, úgyszólván

nappal

süket

már, régen

hónap neve

úgymint, például

több
leginkább

labda, golyd

együtt

villamos

igy, itt, ott

bor

vágni, szelni

kalap, sisak

képes lenni, -haf, -het,

vőlegény, vő

csillag

gyermek

após

pohár

leány

esküvő

kék

táska

mert, hogy

tenger

így, úgy

jobb (kéz)

mind, egész

szép, jó

bemártani

teljes

kimenni

hónap neve

menyasszony

előhozni

tiszta

valami, valóban ?

drága, értékes

jónak lenni

semmi

leszállni

jó, szép

edény, eszköz

vásár

séta

hány, mennyi?

föld

sétálni

igaz, úgy van, igen

van, vannak

kilencedik betű neve

gyűjteni, bevinni

ülni, lakni

imaköpeny

gyülekezet

telepítés

tisztátalan

befedni, eltakarni

ülés, talmud iskola

ízletes

keztyti

alvó, alszik

hangsúlyozás

hónap neve

egyenes

ízlelni

ezüst, pénz

Izrael

tálca

párna

árva

széttépni

a 11. betű neve

előny, fölény

széttépett; lilos étel

villany

matrac
szalmazsák
füzet
körző
megbocsátani
radirgummi
ágy, ravatal
esd
ki, kicsoda?

tanulni
miért ?
tanítás
nekünk
venni, elvenni
gyűjteni, szedni
nyelv

nadrág
takaró
eladni
levél, irás
nyílt levél
körlevél

botdog

sárga
-ból.-ből
mi, micsoda?
nagyon

korona

száz, (évszázad)
kétszáz

hoz.-hez.-hSa,
-nok.-neli.

szakértő

vájjon?
szív, gondolat
öltözködés
fehér, tiszta
fehérnemű
öltözni, feíöltení

tálca

ajánlott levél

puszta
beszélő (embei)

tele van, teljes
angyal, követ

miért?
hőmérő

munka

kutatás, magyarázat

ruházat, öltöny
ruhatár, öltöző
szó, beszéd

mi, milyen ?

kötőszó
sós, sózott
szálloda

mérnök
gyorsan
pótáldozat, ima

szótár

ünnep
kenyéráldás
tanitó, tanár

só

tanítónő

sózás

mi ez?
zsoltár, dal
ételszekrény

uralkodni
király

írni
irás (müvelet)
HÍ ével!

viz
gép
élelmiszőr

kanál
kanálka
párna
táncolni
botlani
alkalmas, vallásos

nem, ne

neki
neki
tábla, naptár
meghálni
nedves, friss
arc, állkapocs
Uttt fltattl ígíitiígére!

kenyér
éjtszaka
neked
nektek
a 12.-betű neve

megnyugodni

Mtkhdtf, M'üUuzk

királynő

keresztény

gyakorlati

királyság

pék

abrosz;lórakÖpeny

tanító

ragozás

tórán tata tafoJMÖj*

pincér

elvevés

kulcs

a 13. betű neve

kézmosás

sirkö, emlék

sótartó

elvenni; mosni

pászka

ültetni

vár; háld

zenész

N '^nap neve

parancs, rendelet

számolni

papiros

kötelesség fii [13 ém)

adag

lói, -töl

szokás

unoka
helyes, pontos

hely

nyugalom

alázni, vándorolni

zuhany

gyertyatartó

cipő

gyülekezel; olvasás

íill

keserű fü

izzólámpa
szám; lizes létszám

leány

M. hónap neve

talmudkötet

petróleum

példa

út

leesni

törvény, jog

vasút

lélek; élet

iroda

vendéglő

győzelem

mikor?

ragyogni, fényleni

ajándék

szám
tőszámnév

nö; nőstény

sorszámnév

pontozás

borbélymühely

pont; magánhangzó

olló

mécses, gyertya

megbízható, hűséges

átadni

nárdus

próféta

fésű

felemelni, vinni

száradni

terhes

nős

szökőév

férjezett

szárítani
dél r(irány)

nők

asztalos, ács

kevés
kabát, palást

lélegzet

adomány* felajánlás

nyugat

lélek

vezetni; szokni

ünnepesti ima

adni

vezető, sofför

esti ima

kivándorlás; f«lbtvás tómhoz

számlálni

nép.

könyv; irat

nemzet

állni, felállni

könyvtár

fáradni

vonalzó

évek

szallag; film

ümerszámlálás

ősz, esős

imú

felelni meghallgatni

öreg, nagyapa
öregasszony, nagyanya

«,za^2.n

pörgettyű
gondolni, vélni
bezárni, zárni

szegény

rond, sorrend; imakönyv

nyakkendő

szolgálni, dolgozni

lepedő

tészta

szolga

rend; szédereste

must

munka, szolgálat

hetiszakasz; tanház

por, homok

betoldás (szökőév)

kereskedő

szürke

átmenni; elvonulni

ló

ceruza

múlt

vég, befejezés

fa

héber

végül, végre is

virágcserép, váza

paradicsomalma

iró, írástudó

erősnek lenni; lehunyni (szemet)

kereskedni, utazgatni

csont.

tanú; jel

fa. tavaszi hónap nere

Záróünnep

nyáj

cukor, -nád

este

még

sátor

rendezni, előkészíteni

én még

Sátoros ünnep

teríteni

világ

befedni, takarni

rend, fok, lisjonj

vak

lombfedél

alapfok

bőr

cukor

középfok

elhagyni; segíteni

a 15. betű neve

felsőfok

toll

szandál; cipő

szem

cipész, varga

a 16. betű neve

felszáritant

város

szivacs

mezőváros

szám

most

mennyezet

-on, -en,-ön, rajta

hajó

felmenni, bevándorolni

számlálás

tenni, készíteni, csinálni

teremtés, készítés
füst
idő, sors
jövő

a 17. betű neve

tál

nevetni

szünet, szünidő

kis tányér

kiváltani

vég; szél

tányér; tálca
észak

vége, széle vm[nek

madár

itt, ide

száj

aratás

sors, kocke (játék)

haragudni

Pirim, Sormttá &DM|H

rövid
hideg

kiengedni, elbocsátani
maginliangió H«T«
m W ; nÖtlcn, hajadon
gyülekezel, taoputl
KTC, felszítt

hinti: üftFfl.uf; o t o n i

közeledni
történni, megesni

kréta
szalma
nehéz; kemény

elfogadni
sir
szent
megszentel és
megelőzni
kelet (irány)

kötni; összeesküdni

Peszách ünnep
faragni
zongora
cselekedni tenni
-szór -szer -szőr
felkeresni, megemlékezni

megszentelni, nőül venni

csomó, összeesküvés

szentség
gyülekezet

virágozni; repülni

virág

hang
látni, nézni
tükör

fej; kezdet
első
kezdel
rabbi, mester, főnök
tízezer

űr; Isten
rabbi, mesler; U r a m !

négyszeres
kémlelni; gyalogolni

láb
Zarándok ünnep
másodperc, pj]Jenai

Üldözni

hangosfilm
felkelni; állni
Ü 19 belü neve

ölni
kicsinek lenni

megélhetés
szakasz, fejezet
egyszerű, közönséges

kinyitni
bejárat

kicsiny
fenntartani; teljesíteni

nyár

szín, festék

fal; gerenda

a 18. belü neve

könnyű

igazságosnak lenni

ruhafogas

igazság, jog

tolltartó

bíc&öktfl&aíg, jótékonyság

Liszt
kályha
vásárolni; megszerezni

dél
parancsolni
böjt

fekete
beszélgetni

gonosz
háló

bútor
lélek, levegő

beszélgetés

szellemi; lelki

rendszer, módszer

felemelkedni

Yhftva tartói rki birtoka

alti, ami, mert, hogy

felemelni

tenni, helyezni

kérni, kérdezni

pásztor

a 21 betű neve

kérés, kérdés

orvos

énekelni

ülj lel

futni

feküdni; hálni

hét

nőtlen

kés

Hetek ünnepe

ucca, tér

ész, értelem

hetilap

mosdás

lakozni

dicsérni

fürdeni; mosni

bérelni

S. hónap neve

veszekedni

bér, fizetés

gyászhét

illat, szag

a birtokos jelző szava

törni; nyugtázni

a 20. betű neve

enyém, fied . . stb.

tört; sófárhang.

lovagolni

béke •' ho^jlét, köszönés

pihenni; szombatot tartani

vonat

küldeni

szombat

magas, fenséges

asztal

mező

hangszóró

íróasztal

Mindenható

rossz

mosdóasztal

s'vá (félhangzó)

barát, felebarát

teljes, egész

visszatérni

legeltetni

főzni, befőzni

úszni, evezni
kürt

gyógyítani

örülni
örvendező

tít; piac

gyógyulást!

tekinteni

futár

öröm

bika

akarni;-kedvelni

Tőre örömünnepe

levágni

akarat; kedv

takaró

úszás

kikövezni

paplan

padlózat

ég
hallani, hallgatni

úszó
nevetni

táncolni

hajnal

tánc

Halljad! (ima nerc)

reggeli ima

gonosznak lenni

név

orvosság; gyógyulás

bizonyítvány

alak; jelző

őrizni, figyelni

bojt

melléknév

ételmelegítő

borotva

keltezés; dátum

nap

ipar

láda; frigyláda

ablaktábla

alma

alak

fog

burgonya

dicséret

év

Manyiim*: narann

Zsoltárok kSnjTo

ismételni

varrás

a 22. betű neve

alvás

varrógép

hála, köszönet

másodperc

ima

Tóra; tanitás

macska

ímaszij

zenekar

évkönyv

varrni

határ

óra

étlap

állomás

föladat, mírték

fénykép

alatt, helyett

kapu

évszak, korszak

csecsemő, gyermek

haj

kürthang; (sófórfuvás)

utazó, turista

ajak; njelr

kürtölni; ütni

halom

önteni, ontani

mennyezet

talmud; tanulás

mérni

kultúra

tanítvány, tanuló

pénzegység, sekel

gyakorlat

T, hónap neve

égni, égetni

gyakorolni

kép

gyökér, tő

riadd, kürtsző

állandóan, mindig

öröm

felejet; bűnbánat

hangzó; mozgás

T. hónap neve

kályha

étvágy

b). M A G Y A R - H É B E R .

Wül&t&EBÚ^ jitílíínjsis;

arc, állkapocs

befedni, eltakarni

arc, feUzin

ablak

betedni, takarni

asztal

ablaktábla

befejezés

asztalos, ács

abrosz; tóraköpeny

bejárat

atya

adag

bemártani

autó

adni

benne, abban

az a

adomány, felajánlás

beteg

az a

ajak; nyelv

betoldás (szökőév)

azután

ajándék

a, az

ajánlott levél

(proféin i iZököiz)

betű

ajtó

beszéd, dolog ige

akarat; kedv

beszéd, szó
beszélgetés

Ádám, ember

beszélgetni

ágy, ravatal

beszélő (ember)
bezárni, zárni
fcíb:

liofjlitj tEtiüiica

bér, [izei és
bérelni
bika
birkózás
birsalma
birlckos jelzfi szava
bizonyítvány
• ból-bŐl

akarni; kedvelni
aki, ami, amely
aki. ami, meiI, hogy

ágyazás; javaslat

áldás
áldást mondani
áldott
állandóan, mindig
állni, (elállni
állomás
által, keresztül
árva
átadni
átmenni; elvonulni

alak
alak; jelző
alapfok
alatt, helyett
alef (betű)
alkalmas, vallásos
alma
alvás
alvó, alszik
amint, ahogy

bcjTdos

angyal, követ

bolt

anya

boltos

anyus

bor

-ban, ben

apős

borbély műhely

barát, felebarát

arany

borotva

barna

aranyain*; DaruiM

botlani

barom, háziállat

aratás

bölcs, r a b b i

bábu, baba

arasz, kisujj

emberek

dicsérni

bőgni

emlékezet

dicsőíteni

bőgés

emlékezés

dicsőitek

emlékezni

divat
divatos

böjt

dobni

burgonya

drága, értékes

bútor

esküvő

edény, eszköz

ceruza

eső

egészséges

cipész, varga

este

cipő

esti ima

egy
egyenes

cukor

evés

egylet, társaság

cukor, -nád

ez

egyszerű, közönséffes

ez

együtt

ez, az

eladni

csecs emfi, gyermek

ez, az

elégetés, ellakarilés

csfl!flkö<H foglaltaiét

ezalatt, időközben

elfogadói

cselekedni, tenni

ezek

elhagyni; segíteni

csend, nyugalom

ezüst, pénz

eljegyzés

cseresznye

előhozni

csillag

előimádkozni

csőm6, összeesküvés

Édenkeil, menyország

előimádkozó, kantor

GBOftt

ég
égés, gyújtás

előljárá, gondnok

égni, égetni

elrejteni

dal

égni, égetni-

első

dara

éjtszaka

elsőszülött

élelmiszer

elűzni

dágés
de, ellenben

élet

elvált (nő)

dél

életkor

elvenni; mosói

dél (irány)

élő, eleven

elvevés, mosás

dicséret

engem
enni
enyém. Iied . . stb.

zsoltárok

bojt
bór

erős
Ariirtefc

IODÜÍ;

hlitrajfli {íswflri)

előny, fölény

föld

felelel; bűnbánat

énekelni

íöldmives

felelni, meghallgatni

én még

főtt

felemelkedni

én.-vagyok

főzni, sütni

felemelni

érettség

főzni, befőzni

felemelni, vinni

érettségi biz,

futár

felhúzni (cipőt)

érzék, érzés

futni

felkelni: állni

és, is

fü

felkeresni, megemlékezni

észak

fii]

felmenni, bevándorolni

ész, értelem

függöny

felsőfok

ételmelegítő

fürdeni; mosni

felsőkar

ételszekrény

fürdőszoba

felszántani

étkezés

füst

fenntartani; ieljesileni

étlap

füzet

fény

étvágy

fény

év

fénykép

évkönyv

férfi

évszak, korszak

gabona
geomalrio, mértan

g^P
gondolni, vélní
gonosz
gonosznak lenni

gyakorlat
gyakorolni
gyakorlati
gyászhét
gyermek
gyertyatartó
gyorsan
gyógyítani

férfi
férfiak
férj, gazda, tulajdonos

férjezett

fa

fésű

fal; gerenda

fia vkinek

faragni

fia (vkinek)

fáradni

fiatal leány

frgyitf, hetedik batü wt

fin
fivér
fog
fogas
fokozaí,-zás

fegyveres
fehér, tiszta
fehérnemű
fej; kezdet
fekete
feküdni; hálni

folytatás

fítroblj; Égjn#má

fordulói, felforgatni

triidat,

rírttt

bos,

vitéz

hús, test

ide-oda
idő
idő, sors
ifjú, legény
_íg
igaz, úgy van, igen
igazság
igazság, jog
igazságosnak lenni

Így, itt, Ott

határ
határ, környék

gyógyulást!

hála, köszönet

győzelem

háló
hány, mennyi?

gyula
gyűjteni, bevinni

hát

gyűjteni, szedni

ház, lakás

gyülekezet

háziasszony

gyülekezet

UituliLJAonos, h á z i a d a

gyülekezet, csoport

hegy

gyülekezet; olvasás

hely

gri'Nöfrj, MmU

helyes, pontos
hering
Hetek ünnepe

így, ü gy

hetilap

illat, szag

heliszakasz;tanház

illatszer

héber

ima

hét

imaköpeny

hideg

imaszij

gyökér, tő

hívni j iwcini;

hagyma
haj
hajnal
hajó
hajó
hal

OIIJLSELÍ

hallani, hallgatni

ime én stb.

hogyan?

íme, nesze

hogyan?

Halljad! [ima írni*)

ing, köntös

hol?

halló érzék

ipar

hol,-van?

halom

írás (müvelel)

horog; hatodik betű neve

hang

írni

hosszú

hangosfilm

iroda

hova?

hangsúlyozás

íróasztal

-hovhez,-höz

hangsúlyozás

iró, Írástudó

hoz,*hezT-höz,
*nek,-nek.

hangszóró

is

hozzám

hangzó ; mnz^As

iskola

Hiap, újhold

haragudni

ismételni

H, hónap neve

has, belsőrész

Jaten

hőmérő

hasonlóság, példa

halász

(fÓnév eiŐH)

kilencedik bélü neve

kereskedő

foton élíflsRe í egésiiígfrp!

kimenni

kereskedni, utazgatni

itt, ide

kinyílni

keresni, vizsgálni

ízlelni

kiváltani

keresztény

ízlelő érzék

klíáidarláa; felkÍTía tóritai

kerékpározás

Ízletes

kívül

kert

Izrael

király

kert

izzólámpa

királynő

kertész

királyság

keserüli!

kis tányér

kevés

klima, időjárás

kezdet

korcsolyapálya

keztyü

UrlÁtMás, elEiatiralás

kék

korona

kémény, csatorna

kovászos tészta

kémlelni; gyalogolni

könyv; irat

kép

könyvtár

kópés lenni, -hal, -heJ,

könnyű

kérem

kör, labda

kérés

körlevél

kérés, kérdés

kábái, palás!

körmenet; hitel

kérni

kacsa

körző

kérni, kérdezni

kalap, sisak

köszöntés

kés

kanál

Itühkaug fia [13 Árts)

kétszáz

kanálka

kölni; összeesküdni

kéve

kapu

kötőszó

kéz

kályha

közeledni

kézmosás

kályha

közepette, -ban, -ben

K- hónap neve

kása

közép

ki, kicsoda?

kedves

középfok

kicsinek lenni

kelet (irány)

között

kicsiny

keltezés; dátum

kréta

kiengedni, elbocsátani

kenyér

kulcs

kikövezni

kenyéráldás

járni, menni
jegyes
jobb (kéz)
jó, szép
jó!
jónak lenni
jön; aki jön
jönni
jövő

meghálni

lélek

kultúra

meghűlés

lélek; élet

kutatás, keresés

megnyugodni

lélek, levegő

megölni

létezés, jelen idö

megszenteld
megszentelní; nőül venni

liszt
lombfedél

kürthang; (sófsrföváa)

megváltani

lopni

kürtölni; ütni

megváltás

lovagolni

megvizsgálni

ló

megvizsgálni

lóistálló

kutatás, magyarázat

küldeni
kiírt

labda, golyó

meleg

lakás

mell

lakozni, lakni

mellettem

macska

lap

melléknév

madár

láb n, ksz.

menyasszony

megás, büszke

láda; frigyláda

mennyezet

magas, fenséges

látni, nézni

mennyezet

matrac

látomás

mennyezet; esküvő

magyar

látó érzék

mert, hogy

Magyarország

leány

mezá

máj

leány

mezőváros

M. hónap neve

leánya vkinek

mécses, gyertya

már, régen

leesni

még

másaik

legeltetni

mégha, bárha

más,-ik

leginkább

méh

másodperc

lehetséges

mérkőzés

másodperc* pillánál

lenni, történni

mérni

megbetegedni

lepedő

mérni

megbízható, hűséges

leszállni

mérnök

megbocsátani

levágni (állatot)

mértan

megelőzni

levágni, nyírni

méz

megélhetés

levelezőlap

mi ez ?

meggyújtás

levél, irás

miért?

meggyújtani

lélegzőt

nStten

nappal

miért?

nővér

oál, nél^mellett

mikor?

N. hdnap neve

nárdus

mi, micsoda?

nedves, friss

mi, milyen?

negyven

mind, egész

nehéz

Mindenható

oehéz; kemény

mindennap

neked

minket

nekem niocs

mintegy, úgyszólván

neki
neki

modern
mond, beszél, -Ő

nektek

mond,-ó

nekünk

mosdás

nem, ne

mosdóasztal

nem vagyok
nemzedék, kor

most

nyakkendő
nyak ér, artéria
nyd]
nyár
nyelv
nyílt levél
nyugalom
nyugat

Mózes öt könyve

olcsó

nevetni

mozgó aVával Öaezelelt
mopánhonszű
||.

olcsóság
olló

nevetni

mögött, után

négy

munka

négy

munka, szolgálót

négyszeres

must

ország, föld

négyszeres

műit

orvos

nélkül

-on, -en, -Ön, rajta
orr

orvosság; gyógyulás
íaenttBJ lilái

német
nép, nemzet

nadrág

név

nagy

nincs

nagybácsi, rokon

nincs, csak

naggyá tenni

Ökölvívás

uö, MHCDJ, folíség

nagynéni

ölni

nö; nőstény

nagyon

öltözködés

aök

nap

öltözni, felölteni

nős

nap, idó

önteni, ontani

n&s ember

nap, hőség

óra

radirgummí

paplan

fireg,nagyapa

ngutbhí, Tigidui

paradicsomalma

Öregasszony

ragozás

örcgaasíonj, hajtván ja

ragyogni, fényleni

parancsolni
parancs, rendelet

rántotta

pazarolni

öröm

reggel

párna

Öröm

reggeli ima

párna

örülni

rendezni* előkészíteni

pászka

örvendezni

rond, fafc, TÍIMII;

pásztor

örvendező

leid, surrand; inalüajf

perc

Öt

rend; széderesle

Peszách ünnep

Ötödik

rendszer, módszer

petróleum

az Ötödik belü neve

rész

pék

ötven

riadó, kürtszó

példa

özvegyasszony

rizs

pénzegység, sekel

ő, az

rombolás

fjibflüfli;

ő, az

rossz

pincér

ők, fczok

rózsa; tildőlebeny

pohár

ők, azok

rózsaszínű

pont; magánhangzó

ő maga

rövid

ponloaság, nyelvien

6 nincs

ruházat, öltöny

pontozás

őrizkedni

rahafogas

por, homok

örízni, figyelni

ruha, takaró

posta

őskor, kezdetben

ruhatár, öltöző

postahivatal
ptítáldozatjima

osi, ma

pörgettyű

ót, azt

próféta

öt, azt

Í&ŰÜ^ŰU

fariauí

öregember,

ímú

őszi barack

Parin, Sonietés tnn^a

Puszta
padlózat
palack
rabbi, mester, főnök

papa

rabbi, mester; Uraml

papiros

bölcs

szivacs

száj

sétáin!

SÍ. turaizi húnftp n»re

szájpadlás

S, hónap neve

szoba, iskola

szálloda

sir

szokás

szám

sírkő, emlék

szolga

szám

sírni

szolgálni, dolgozni

szám; tízes létszám

sok

szombat

számlálás

sora, kocka (játék)

számlálni

f&lijlaiílBS)

szorgalmas

számolni

sógor

-szót -szer

atimiiittéa,

sorszámuév

szöt

tompora

szó, beszéd

szí müz öles, síétMúrat .a

sós, sózott

szólni, mondani

száradni

sótartó

szolag, kiejlés, zpj

száraz

sózás

szótár

szántani

sötétség

szökőév

száz (évszázad)

Hpárgn (nfiv.)

szövetség

szeder

spenót, paraj

szőlő,-tő

szegény

süket

születés

szekrény

sürgelní

születésnap

szellemi; lelki

süt(-ő

szülők

szem

sülni

szünet, szünidő

sVá (félhangzó)

szürke

szemöldök

szürke

szent
szentség

szabó

szeretet

saabjid; notlon, JtAjadon

szeretni

szagló érzék

-t (tárgyrag)

szeret.-ő

szakasz, fejezet

takaró

szervezet

szakértő

takard

szép, jó

szallag; film

talmud; tanulás

SKcLIépetf; lílos é!eí

szalma

talmudkötet

széttépni

szalmazsák

tanács, gyülekezet

szin, festék

szandál; cipő

tanítás

sziv; gondolat

szappan

törvény, jog

teremteni

tanító

töszámnév

teremtés, készítés

tanító, tanár

tudás, értelem

terhes

tanítónő

tudni, ismerni

teríteni

tanítvány, tanuló

tudós
túlzás,szétválás

test

tanulni

térd

tanú"; jel

tükör

tészta

tapintó érzék

tükör

lészladnrnb, W á c a

T\ hónap neve

tábla, naptár
tál

tinta

tálca

tintatartó

tálca

ucca

tiszta

utca, tér

tisztátalan

aj

tisztelet, dicsőség

njdeitsá*, ftiidfciriiMitt?
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ujj, (mutató)

Üzezer

unoka

tojás

társ, barát

uralkodni

toll

társnő, barátnő

uszoda

tói, -TŐI

tánc
láncolni
táncolni
fényér( korong
(d is £ kosz)

tányér; tálca

táska

utazni, vándorolni

tol íf ártó

te

utazó, lurísta

tolvaj

te

utóétel

torma

tegnap

úgy h m i n i ,

torok

tej

úgymint, például

T\ hónap neve

tejföl(-sztn

ár

T. hónap neve

tekinteni

úr; Isten

Tóra; tanítás

tele van, teljes

űrnő

tómlvaais bcftimoi*

telepítés

tírnő

Tóm ütymünnepe

teljes

úszás n.

több

teljes, egész

úszni, evezni

törni: nyugtázni

templom

úszó

tört; sófárhang.

tenger

Út

lörténni, megesni

tenni, helyezni

út; piac

törvérjy

tenni, készíteni

viréaózni: repülni

varrógép

virágcserép, váza

vas, balta

visszatérni

vasút

visszatérni, ismételni

vágni, szelni

víz

választás

üldözni

vizsga, próba

vár; háló

ülés, íalmudisltola

vonalzó

város

ülj lel

vonat

vásár

ülni, lakni

vörös

vásárolni; megszerezni

ültetni

vőlegény, vö

vendéglő
venni, elvenni
veszekedni

Zarándok ünnep
Záróünnep
zászló
zenekar

vezetni; szokni

ünnep
ünnep (szukkot)
Ünnépesti ima
ünneputání nap

vezető, soffőr
vég, befejezés
vég; szél
vége, széle vminek

vaj, tejfel

végül, végre is

vájjon?

vékony, sovány

vájjon?

vér

vak

vétek

rErcva ttüm;

vicc, tréfa

valami, valóban ?

villamos

vallás, törvény

zsidó

villany

van, vannak

zsoltár, dal

világ

varrás n,

Zsoltárok lönj?e

virág

varrni

zenész
zongora
zöld
zuhany

úi bírtak*

RÖVIDÍTÉSEK MAGYARÁZATA:
br. = birtokos ragozásban
bv. -•= birtokviszonyban
E. vagy e. = egyes számban
főn. í. — főnévi igenév
h. = himnemű főnév
hsz. = határozószó
isz- =- indulatszó
köt. - kötőszó
ksz. - kettöszámií főnév
I. - lásd
mn. = melléknév
n. —- nőnemű főnév
TF vagy t. = többes számban
v, =- vagy
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