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AITZIN-SOLAS

Euskarak historia luze bat dauka gure ibarrean. Dokumentatuta ditugun lehenengo berriak erro-
matarren garaikoak dira. Orduan ere euskara bazen herritarren hizkuntza. Horren lekukoa da inguruko 
herrietan hainbat hilarritan agertzen diren euskal izenak (Loxae Arginaritzen, Losae Ziraukin, Urchatetelli 
eta Larrahi Mendigorrian, Errensae Larragan, , Agirseni Tafallan, ummesahar, abisunhar eta Narhunges 
Lergan…). Honetaz gain gure toki izen gehienek ere mendeetan zehar euskarak izan duen presentziaz 
hitz egiten digute, ibarreko herri guztietan euskal toponimoak anitz eta aberatsak baitira.

XVI. mendeko elizaren hizkuntza distribuzio mapek gure ibarra euskaldun gisa aurkezten dute. 
XVIII eta XIX. mendeek aldaketa linguistikoa ekarri zuten. Izarbetar gehienak euskaldun elebakarrak 
izatetik gazteleradun elebakarrak izatera igaroko ziren poliki-poliki. Honen adibide argia dugu 1860ko 
euskaldunen erroldan. Bertan Itzarbeibarko biztanleriaren % 14 euskalduna zen, ziurrenik gehienak 
adin nagusikoak. Euskara nahiko bizirik izateagatik Bonapartek 1863 urtean egindako euskalkien 
mapan Gares eta Itzarbeibar osoa euskararen zonaldean kokatu zituen.  

1923 urtean La voz de Navarra egunkarian Larrekok idatzitako artikuloa Itzarbeibarko euskalkiaren 
amaiera-mugarritzat hartzen dugu, bertan izan zitekeen ibarreko azken euskalduna elkarrizketatzeko 
aukera izan zuen. Ziur aski harekin joan zen liburu honetan aztertzen dugun Itzarbeibarko euskalkia eta, 
nolabait ere, hari atxikiturik zegoen mende askotan zehar osatuta kultura ondare ez-material itzela.

Hala ere Itzarbeibarko euskalkia ez zen betiko galdu. Euskaraz idatzitako elizaren sermoiak eta 
doktrinak, leku izenak, herritarren goitizenak, gazteleran geratu diren euskal landareen, animalien, 
eguraldiaren, lanabesen eta tresnen izenak eta beste iturri batzuk ezinbestekoak izan dira esku artean 
duzun liburua argitaratzen ahal izateko. 

Euskara itzuli zen ibarrera berriro XX. mendeko hirurogeita hamarreko hamarkadan. Itzarbeibarko 
herritarrek euskararen aldeko dema egin zuten eta batzuk euskara ikasten hasi ziren gau-eskoletan. 
Geroago, 1986 urtean D eredua sortu zen euskararen berreskurapen prozesurako fruitu oparoak 
emanez.  Ordutik hona euskaldunen kopurua hazten joan da. Egun Itzarben dugun euskaldunen 
kopurua % 15 baino gehiago da, hiztun gehienak umeak eta gazteak izanik.

Euskararen berreskurapena herritarren borondateari esker izan da hein handi batean. Esan behar da 
euskararen berreskurapenerako lanetan Itzarbeibarko jendearen jarrera eredugarria izan dela. Hemendik 
aitzina egungo herritar eta euskaldunok beste erronka berri batzuk ditugu, besteak beste, euskaldunen 
kopurua handitzea eta behar beharrezkoa dugun euskararen erabilera bultzatzea. 

Nolabait ere argitalpen honekin galduriko Itzarbeibarko azpieuskalkia, hegonafarrerako euskalkien 
familiakoa dena, berreskuratu nahi izan dugu. Aitor Aranak maisuki egindako lan hau egungo euskal-
dunen euskara aberasteko baliogarria izan dadila desio dut.

feliciAno vélez medrAno

Garesko alkatea
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INTRODUCCIÓN

El euskera tiene una larga historia en nuestro valle. Las primeras noticias documentadas que tene-
mos son de época romana. Ya entonces el euskera era la lengua del pueblo. Testimonio de ello son los 
nombres escritos en las estelas aparecidos en los pueblos de alrededor (Loxae en Arginaritz, Losae en 
Zirauki, Urchatetelli y Larrahi en Mendigorría, Errensae en Larraga, Agirseni en Tafalla, ummesahar, 
abisunhar y Narhunges en Lerga…). También nuestra toponimia abundante y rica en euskera nos habla 
de su presencia durante siglos en el valle.

Ya en el siglo XVI los mapas eclesiales de distribución lingüística presentan Valdizarbe como 
vascoparlante. Los siglos XVIII y XIX trajeron el cambio lingüístico. Poco a poco la mayoría de los 
habitantes del valle pasaron de ser monolingües vascoparlantes a ser monolingües castellanoparlantes. 
Tenemos un ejemplo claro de este cambio en el censo de 1860. En aquel entonces el 14% del valle 
era vascoparlante, seguramente la mayoría de ellos de edad avanzada. Como en 1863 el euskera de 
Valdizarbe estaba bastante vivo Bonaparte incluyó en su mapa de los dialectos a Puente la Reina-Gares 
y a todo Valdizarbe.

El hito de la desaparición del euskera en Valdizarbe puede ser el artículo escrito por Larreko en el 
periódico La voz de navarra del año 1923 cuando entrevistó a quien pudo ser el último euskaldún del 
valle. Seguramente con él se fue la forma dialectal del valle y, de alguna manera, unido a la lengua un 
ingente patrimonio cultural inmaterial formado durante muchos siglos.

Sin embargo el subdialecto euskerico de Valdizarbe no se perdió para siempre. Para la publicación 
de este libro han sido imprescindibles los sermones y doctrinas de la Iglesia escritos en euskera, los 
seudónimos de los pobladores, las palabras residuales de nombres de plantas, de animales, de fenómenos 
meteorológicos, de aperos e instrumentos de trabajo además de otras fuentes diversas.

El euskera volvió nuevamente al valle en los años 70 del siglo XX. Sus habitantes hicieron una 
apuesta fuerte por el euskera y algunos comenzaron a aprenderlo en las denominadas gau-eskola. Más 
tarde en 1986 surgió el modelo D dando importantes frutos para su recuperación. Desde entonces el 
número de euskaldunes ha ido en aumento. Hoy día son más del 15% de la población de Valdizarbe 
siendo la mayoría de los hablantes niños y jóvenes.

La recuperación del euskera, en gran medida, se ha producido gracias a la voluntad de los habitantes 
del valle. Hay que decir que la actitud de ellos ha sido modélica en la recuperación. A los habitantes 
y a los euskaldunes actuales del valle nos esperan nuevos retos, entre ellos están el crecimiento de la 
comunidad de hablantes y la creación de espacios  muy necesarios para el uso de la lengua.

Con esta publicación hemos querido, de alguna manera, recuperar el subdialecto vasco de Valdizarbe 
perteneciente al dialecto altonavarro meridional. Deseo que este trabajo magistral de Aitor Arana sirva 
para enriquecer el euskera de todos los vascoparlantes.

feliciAno vélez medrAno

Alcalde de Puente la Reina
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AURKEZPENA

Aurreko urtean Diccionario castellano-vasco de Valdizarbe liburua aurkeztu genuen Itzarbeibarko 
hiztegia-ren jarraipen gisa. Orain urtebete igaro dela, urrun dagoen 1993 urteko Testimonios escritos 
y orales liburuak ireki zuen bidean beste aurrerapauso bat gehiago aurkezten dut plazer handiz. Hain 
zuzen ere liburu hau Itzarbeibarko euskararen ikas-metodoa da. Oro har, nafarren hizkuntza erabiltzen 
eta ikasten duten ikasle, irakasle eta gurasoentzat aukera ederra da gure ibar nafartarraren hizkuntz 
berezitasunak ezagutzeko. 

Presen mendioroz

Kultura eta Euskara Zinegotzia

PRESENTACIÓN

Si el pasado año presentamos el Diccionario Castellano-Vasco de Valdizarbe como continuación de 
la primera publicación del Izarbeibarko Hiztegia, ahora a un año vista, me complace presentar lo que 
supone un avance más en la continuada edición de estos libros que se iniciaron con aquel, ya lejano, de 
los testimonios escritos y orales del año 1993. El libro que me toca presentar supone un método para 
aprender, nada más y menos, que el Euskera de Valdizarbe. Una gran oportunidad para todos los estu-
diantes y profesores, padres y madres que, con sumo placer, continúan haciendo extensible el idioma de 
los navarros en general y, ahora, con las particularidades linguísticas de este nuestro valle de Navarra. 

Presen mendioroz

Concejala de Cultura y Euskera
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HITZAURREA

Zorionez, hau ez da Itzarbeibarko euskararen ezaugarriez ari den liburu bakarra. Lehendik argitaratuta 
daude El euskera en Valdizarbe / Izarbeibarreko euskara (1993), Izarbeibarko hiztegia (2002), Hegoal-
deko goi-nafarrera Itzarbeibarko aldaera Hiztegia (2005) eta Diccionario Castellano-Vasco de Valdizarbe 
(2009), han-hemenka argitaratu diren artikuluekin batera. Bai da, ordea, ibarreko eta ibarraz kanpoko 
euskaldunei, berariaz bertako euskara ikasteko aukera ematen dien liburua. Helburu garrantzitsua 
–eta herritarren eskubidea dena– betetzera dator, beraz: ibarreko jatorrizko euskara nolakoa den ikus 
daiteke bertan eta, nahi izanez gero, ikasi ere egin daiteke.

Horrela, jatorrizko euskara galdu duten –baina hartan testu idatziak dauzkaten– eskualde guztiek 
gauzatuta eduki behar luketen hizkuntza eta kultura eskubidea bermatuta dago Itzarbeibarren, Garesko 
Udalaren ekimenari esker, eta egitasmoaren inguruan jaso den laguntzari esker.

Gure liburuak, irakurlea laster ohartuko denez, hiru zati ditu.

1. Ikaslibura
Hogeita hamar ikasgaitan banaturik, eta euskara ikasteko ohiko egituran sailkaturik, irakurleak edo 

ikasleak Itzarbeibarko euskaraz idatzirik geratu diren testuetako eduki gramatikala aurkituko du. izAn 
aditzarekin hasi, eta subjuntiboarekin eta aginterarekin bukatu.

Ibarreko euskarazko testuak hiru herritakoak dira: Ukar, Uterga eta Gareskoak. Bonaparte printze 
hizkuntzalariak 19. mendean Garesen egindako hizkuntza-galdeketa (adizki eta hiztegi bilketa) ken-
duta, gainerako testuak erlijiosoak dira. Horren ondorioz, erlijioaren arlokoak dira gure gramatikan 
aurkituko ditugun adibide gehienak. Gainerakoak, guk horien arabera moldatutakoak dira.

Ikasliburuak, orohar, ibarreko euskararen gramatika «aski osatua» eskaintzen du testu horiei esker. 
Gabezia nabarmena dago, ordea, aditz trinkoetan, eta horietan, lehenaldikoetan gehienbat. Hutsune 
hori pixka bat bete nahian, zenbaitetan Gesalazko eta Iruñeko testuetara jo dugu –hurbilenak dire-
lako– adibide bila, eta hala egin dugunean beti gehitu ditugu (i) eta (g) oharrak, Iruña edo Gesalatz 
esan nahi dutenak, adibideak Iruñetik edo Gesalaztik hartu ditugun adierazteko.

Era berean, * ikurraz seinalatu ditugu «nabarmen erraz» berreraiki ahal izan ditugun adizkiak. Adi-
bidez, testu batean nago adizkia aurkitu badugu, ago* berreraikitzen ausartu gara. Badakigu, noski, 
horrela jokatzeak akatsak sortzeko arriskua duela berez, eta modu berean dakigu, gainera, adizki guztiak 
berreraikitzea oso zaila dela, zalantzak etengabe sortzen direlako. Horregatik, adizkirik sinpleenak soilik 
gehitzen ausartu gara eta, esan bezala * ikurraz markatu ditugu.

Bestetik, garrantzitsua iruditu zaigu, Zaraitzuko euskararen ikasliburuan egin genuen bezala, kasu 
gramatikalak eta adizkiak soilik ez eskaintzea. Esamoldeek bizitasun handia ematen diote hizkuntzari 
–jakitun gara– eta horregatik ahalegin handia egin dugu « ... aditzaren inguruko zenbait erramolde» 
izeneko sail txikietan, ikasgaietako aditzei loturiko esamolde aberasgarriak eskaintzen.

Oharrak ere han eta hemen gehitu ditugu beldurrik gabe, irakurleari edo ikasleari argigarri edo 
lagungarri gerta dakizkiokeela uste izan dugunean.
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2. Irakurgaia
Hizkuntza baten nahiz dialekto baten gramatika eta hiztegia txukun jasota edukiz gero, gogo, 

borondate eta denbora kontua da hura ikasi ahal izatea. Eta, behin ikasiz gero, hiztunak literatura ere 
sor dezake hizkuntza horretan.

Guk horixe egin nahi izan dugu Martin eta basajaunak euskal mitologiako ipuin ezaguna ibarreko 
euskaraz eskaintzean. Zalantzarik ez dugu, gramatikako adibideetatik kanpo, interesgarria dela gure 
euskalkian idatzitako testu bat «bere hartan» irakurtzea, eta zein ulerterraza den ikustea. Izan ere –behin 
baino gehiagotan esan dugu–, hego-nafarrera eta euskara batua oso antzekoak dira.

Testuetan islatzen den fonetikari dagokionez esan, Itzarbeibarko hego-nafarreraz, azken bi mendeetan 
bederen, ez zela h kontsonantea ahoskatzen. Horregatik, gramatikako ikasgaietan erakusleak etabar 
h-rik gabe ageri dira. Gure irakurgaian, ordea, Euskaltzaindiaren gomendioari jarraiki, euskalkietako 
idazkera batuaren alde egin dugu, egokiena iruditzen zaigulako. Hala ere, bi ohar:

1) Euskalkien ezaugarri bat izan liteke ñ eta ll kontsonanteak ahoskatzen diren ala ez. Itzarbei-
barko testuetan, batzuetan horien bustidura egiten zela ikusten da (baña, siñestatzea, dabillela...), 
baina beste batzuetan ez (egines gerostik, birjine...). Horregatik gure irakurgaian bustidura jarri edo 
ez jarri, testuen arabera egin dugu, haietako informazioa errespetatuz.

2) Dirudienez, Itzarbeibarren j kontsonantea gipuzkeraz bezala ahoskatzen zen, hau da, ez y gre-
koa bezala. Hori baieztatzeko daukagun arrazoi bakarra testuetatik atera dugu: j/x txandaketa ageri 
da (jakin/xakin, jarri/xarri) –ez beti, hala ere–, baina ez da ageri j/y txandaketarik. Bejain/bezain 
eta bejala/bezala txandaketek ere j ez zela y ahoskatzen pentsarazten digute, erabateko ziurtasunik 
ez badugu ere.

3. Hiztegia
Deus berririk ez daukagu Itzarbeibarko hiztegiaz hemen gehitzeko. Arestian adierazi bezala, hiz-

tegiak jadanik hainbat argitalpen izan ditu, eta haietako hitzaurreetan eman genuen informazioa ez 
dugu hemen errepikatuko.

Soil-soilik esan, Diccionario Castellano-Vasco de Valdizarbe hiztegia argitaratzean eskuratu genituen 
iturri berrietako materiala hona ekarri dugula. Hiztegiaren egungo bertsioa, beraz, oraingoz izan dai-
tekeen osatuena da, eta guztiz eguneratuta aurkeztu dugu.

Itzarbeibarko jatorrizko euskara, honenbestez, aurkitzen zailak diren aldizkari espezializatuetatik 
atera dugu eta, poz handiz, euskaldun guztien eskueran utzi nahi dugu. Izan dadila interesa duten 
guztien aberasgarri!

Aitor ArAnA

2010eko udan
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lehenbiziko ikAsGAiA

IZAN ADITZA > IZAN, IJAN, IZANDU

NOR, ZER, ZEIN > NOR, ZER, ZEIN

NORTZUK, ZEINTZUK > NOR, ZEIN

izAn aditza orainaldian eta lehenaldian ikusi aurretik, beharrezkoa da aditz honen izenak Itzarbei-
barko euskaraz zenbat aldaera dituen azpimarratzea. Izan ere, testuek sei forma erakusten dizkigute: 
izAn, izen, ezen, ijAn, izAndU eta ijAndU. Egia erran, izen eta ezen «karrikako hizkera» gisa har ge-
nitzake, hasierako i bokalak eragiten baitu a bokala e bihurtzea eta gero, bigarren forman, e bokala 
zeharo nagusitzea. Liburu honetan izAn eta ijAn proposatzen dira ibarreko «forma jantzi» gisa, izAndU 
eta ijAndU ere hor daudela ahaztu gabe, Gipuzkoan gertatzen den bezala.

Hona hemen aditzaren orainaldiko eta lehenaldiko adizkiak. Lehenbizi adizki neutroak ageri dira, 
eta ondoren hikakoak toka (mutilei) eta noka (neskei) erranik:

ni naiz nauk, naun
i aiz
ura da duk, dun
gu gare/gade gaituk, gaitun
zu zare/zara
zek zarate
aiek dire/dirade dituk, ditun

ni niza(n) nuta(n), nuna(n)
i iza(n)
ura ze/zen zuta(n), zuna(n)
gu ginda(n) ginduta(n), ginduna(n)
zu zinda(n)
zek zindate(n)
aiek zire(n)/ziraden zituzta(n), zituna(n)

Oharra

Lehenaldiko adizkietan n-a parentesi artean jarri dugu, gehienbat n gabe ahoskatzen zirelako. Bona-
partek Garesen hala jaso zituen. Dena den, testuetako adizkietan forma n-dunak eta n gabeak txandaka 
ibili ohi dira, gutxi gorabehera hamarretik biko proportzioan n gabeen alde. N-z ageri direnean, hala 
jarriko dira hemen, parentesirik gabe; eta bestela parentesiz, n horiek ahoskatzeko edo ez ahoskatzeko 
aukera ikasleari utzita.

Bertzetik, «Gu gare/gade» barradun adizkiek ez dute bereizten toka eta noka; gauza bera adierazteko 
bi adizki daudela erran nahi du. Hau da, batuan «gu gara» erraten dena, Itzarbeibarko euskaraz gu gare 
nahiz gu gade erran daiteke.
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Euskara batuan bezala, izenak eta adjektiboak mugatu egiten dira izAn aditza erabiltzean. Bestetik 
bai/ez erantzuna duten galderetan ez da erabiltzen Al partikula.

Kristioa zara? Ez, jauna
Nor da Jangoikoa? Jaun bat ona.
Gatu aiek txipiak dire.
Etxeak/Itxeak beltzak zire(n) eta loreak gorriak.
Zek onak izan zindate(n) atzo.
Mendiko orordia berde-berdea zen.
Gu ugazanaiak gare eta len gaixtoak ginda(n).

zer galdetzailearen erabilera ere, berdina da.

Zer enemigo dire oiek? Mundua, demonioa eta aragia.
Zer da fedea? Ikusi gabe siñestatzea.
Zer gauza dire dituzunak? Ama Erromakoak dituenak.

Ezezko perpausetan eta testuen arabera, fonetikoki honela jokatzen dute adizkiek ez (edo es) par-
tikularen ondoren: ez + n = ez n, ez + z = ez z, ez + d = ezt (edo est) eta ez + g = ez g.

Ni ez naiz txikia/txipia.
Ni es naiz erri ontakoa.
Zu ez zare gaixtoa.
Ura ezta utergarra eta aiek eztire Enerizkoak.
Emen esta soldadorik.
Gu ez gare arimaleak, personak baizik/baizen.

Ari izAn egituraren adibiderik ez dugu ikusi testuetan, baina bai Gesalazkoetan bai Iruñekoetan, 
adibideak ageri dira.

Zer ari zada geldirik? (g)
Gizonak labeari su ematen ari zira. (i)

Eta aditz izenak batuan bezala egiten dira -tze atzizkiaz, espero zitekeenez.

Nesakoak eta mutilak onetsitzea gauza anis ona da.
Bigarren gauza, goseak dagonari jatera ematea.
Borzgarren gauza, eskus ta oñes ukitzea.

Oharra

Ekialdean bezala, Itzarbeibarko nor izenordainak bai nor eta bai nortzUk erran nahi du. Berdin 
gertatzen da zeinekin, zein eta zeintzUk erran nahi baitu.
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Erakusleak:

au abek, ebek, obek (erg. abek, ebek, obek)
ori oiek (erg. oiek)
ura, ure  aiek (erg. aiek)

Oharra

Ibarreko testuetan, g protetikodun erakusle adjektiboen adibideak ageri dira. Begi horiek errateko, 
adibidez, begi goiek. Adierazi beharra dago, hala ere, Ezkabarten bezala, Itzarbeibarren horrelakoak 19. 
mendeko testuetan soilik ageri direla, eta ez guztietan. Ibarrotan ezaugarri hori 20. menderako zeharo 
galdu zela dirudi. Hona Itzarbeibarko adibide bakarrak:

 Nola agitu zen batalla gau esplikatzen dute.

 Itzuli zazkizu zure begi goiek gure gana.

Ikasliburu honetan, ibarreko berezko joerari jarraiki, erakusleok g gabe erabiltzea gomendatuko 
dugu.

izAn aditzaren inguruko zenbait erramolde.

ari izan   ari izan (i)
alferrik izan   alperrik izan
damu izan   damu izan
erraza izan   erraza izan
zaila izan   ezerraza izan
berritsua izan   tartarr(o)a izan
komeni izan   konbeni izan
ijitoa izan   jitoa izan
zorte onekoa izan   zorte onekoa izan
zorte txarrekoa izan   zorte txarrekoa/gaixtokoa izan
oso ona izan   laizki ona izan
oso gaiztoa izan   laizki gaixtoa izan
ergela izan   tutulua izan
tentela izan   tololoa/tolortoa izan
nahikoa izan   aski izan
nagusi izan   nagusi izan (g, i)
txikia izan   txikia/txipia izan
handia izan   andia/aundia izan
egarri izan   egarri izan
gose izan   gose izan
trebetasuna izan   enantzea/induria izan
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Hiztegiaren laguntzaz jar itzazu Itzarbeibarko euskaraz ondoko perpausak. Hitzen bat falta zaizu-
nean, ez izan zalantzarik Iruñeko hiztegitik edo euskara batutik hartzeko.

1. Gu adiskideak gara eta Mikel apaiza da.
2. Zu gaztea zinen eta haiek zaharrak ziren.
3. Xabi eta ni anaiak gara. Zuek ere anaiak al zarete?
4. Hauek mahaiak dira eta horiek ateak dira.
5. Haiek Itzarbeibarko herrietako alkateak al ziren?
6. Zu Jaitzen bizi zara eta ni Utergan bizi naiz.
7. Emakume hauek liburu bat idazten ari ziren.
8. Haiek Iruñean bizi al ziren? Gu ez; gu Obanosen bizi ginen.
9. Orduan zuek Getarian afaltzen ari zineten.
10. Ni sukaldean zigarro bat erretzen ari nintzen.
11. Aitarekin hitz egitea ona da eta zurekin jolastea polita da.
12. Dendan tipulak erostea oso erraza da, baina kondoiak erostea zaila da.
13. Nor zara zu? Nortzuk dira horiek? Zer zen gauza hori?
14. Zurekin eta zure lagunekin jolastea ez da batere erraza izaten.
15. Hauek dira zure lagun ergelak? Nire ustez argiak dira.

ariketak
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biGArren ikAsGAiA

EGON ADITZA > EGON

NON? > NON?

Testuetan ez dira ageri eGon aditzaren orainaldiko eta lehenaldiko adizki guztiak. Falta direnen bila 
Gesalatzera (g) eta Iruñera (i) jo da. Asteriskodun adizkiak berreraikiak dira izAn eta edUn aditzetakoen 
arabera eta, beraz, kontuz begiratzekoak dira.

ni nago
i ago*
ura dago
gu gaude/gode
zu zaude
zek zaudete (i)
aiek daude/dode/dauzte

ni nengon (i)
i engon*
ura zegon (i)
gu gindauden*
zu zindauden*
zek zindauten*
 aiek zeude(n) (g)

eGon aditza batuan bezalaxe erabiltzen da.

Egun aietan ni mendian nengon.
Ura orai elizan dago eta gu beti tabernan egoten gare.
Atzo aiek etxean zeude(n), ez zubian erromesei begira.

Adizki hauek, ez partikularen ondoren izAn aditzekoek bezala jokatzen dute.

Aixkide oiek eztaude orai emen.
Ni ez nago alako kontuak entzuteko.

Batuan non mugagabea (sutan, uretan, oliotan) erabiltzen denean, ibarreko testu batzuek berdin 
erakusten dute, baina beste batzuek singularrera jotzen dute. Euskal Herriko ekialdean eta iparraldean 
joera bera ikusten da. Dauzkagun adibide guztiak Ukarkoak dira:

Jordaneko ugaldeko uretan. (Ukarko sermoia)
Urean dago? Bustitzen da? (Ukarko dotrina)
Suan dago? Erretzen da? (Ukarko dotrina)
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Bertzetik, testuetan adibide bat agertu da, eGon aditza Uste izAn aditzaren antzera ere erabil daite-
keela erakusten duena. Euskara batuan ere horrela da.

Baña ni nago ezi onek gutiago kaso egiten duela.
(Honek kasu gutxiago egiten duela uste dut.)

Erakusleak:

emen  ontan, onetan  abetan*
or   ortan   oietan*
an   artan   aietan

Leku adberbioak:

gañean, azpian, pean, aurrean/aitzinean, atzean/gibelean,
goian/goiti, bean/beiti, eskuiean, ezkerrean

eGon aditzaren inguruko zenbait erramolde.

ondoan egon   ondoan egon
hurbil egon   urbil egon
urrun egon   urruti egon
zalantzan egon   dudan egon (g, i)
ziur egon    seguro egon (g, i)
gogor egon   gogor egon
lanpetuta egon   lanpeturik egon
sutan egon   su(t)an egon
edanda egon   edanik egon
mozkor egon   ordi/mozkor egon
ilargian egon   ilargian egon
zuzen egon   txujen egon
oker egon    makur egon
ahul egon    flako egon
esan beharrik ez egon  erran bearrik ez egon
beteta egon   beterik egon
hutsik egon   utsik egon
gaizki egon   gaizki egon
ondo egon   ongi egon
menpean egon   pean egon
erotuta egon   eroturik egon
zoraturik egon   zoraturik egon
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egarriak egon   egarriak egon
goseak egon   goseak egon
haserre egon   asarre egon
itxita egon    ertxirik egon
zabalik egon   zabalik egon
pozik egon   kontent egon (g)
triste egon    triste egon
alferrik egon   alperrik egon
mutu egon   mutu egon
biluzik egon   biluxi/buluxi egon
jantzirik egon   jantzirik/beztiturik egon
lotuta egon   loturik egon
libre egon    libre egon

Itzuli ibarreko euskarara batuan dauden perpausak, eta alderantziz.

1. Jon eta ni atzo ere hemen geunden zuekin.
2. Atzo haiek etxean zeuden eta gu zinean geunden.
3. Koldo eta zu ohean zaudete. Jolasean ari al zarete?
4. Nire arreba mahai gainean dago? Eta ama zurekin dago?
5. Haiek etxean daude beren anaia-arrebekin.

1. Ura ortxe zegon goizean, ezta? Nere aita ementxe zegon, ene aitzinean.
2. Egunoro mendian egoten naiz ene aixkideeki, goiti.
3. Txori aiek gure etxe ontan daude? Ez zeuden tellatuaren azpian?
4. Uretan igiritatzen gare gu udan: Garesko ugaldean.
5. Erenegu erri artan nengon. Ez da egia: bertze erri oietan nengon.

ariketak
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hirUGArren ikAsGAiA

EDUN ADITZA

-RIK PARTITIBOA

edUn aditzaren adizki neutroak ikusiko ditugu lehenbizi, eta ondoren hikakoak toka (mutilei) eta 
noka (neskei) erranik:

nik dut diat, dinat
ik duk, dun
arrek du dik, din
guk dugu diaguk, diagun
zuk duzu
zek duze
aiek dute ditek, diten

nik (di)tut (di)tiat, (di)tiñat
ik (di)tuk, (di)tun
arrek (di)tu (di)tik, (di)tin
guk (di)tugu (di)tiaguk, (di)tiagun
zuk (di)tuzu
zek (di)tuze
aiek (di)tuzte (di)tiztek, (di)tizten

nik nue(n) nia(n), nina(n)
ik yue(n)/indue(n)
arrek zue, zuen zia(n), zina(n)
guk gindue(n) gindia(n), gindina(n)
zuk zindue/zinduen
zek zindute(n)
aiek zute(n) ziteta(n), zitena(n)

nik nitue(n) nitia(n), nitina(n)
ik itue(n)/inditue(n)
arrek zitue, zituen zitia(n), zitina(n)
guk ginditue(n) ginditia(n), ginditina(n)
zuk zinditue(n)
zek zinduzte(n)
aiek zituzte(n)/zuzte(n) zitizteta(n)/zizteta(n), 

zitiztena(n)/ziztena(n)
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Ez du argibide berezirik behar edUn aditzaren erabilerak, batuan bezala egiten baita. Aditz lagun-
tzaileen formak arretaz zaindu behar dira, ongi ikasi arte.

Zuk etxean diru anis duzu / zindue(n).
Arrek gure txakurrak (di)tu /zitue(n).
Zek emen eta an aixkideak (di)tuze / zindute(n).
Aiek ez dute / ez zute(n) itxean dirurik.
Nik anis aldis ikusi (di)tut / nitue(n) zure aita eta ama karrikan.

Testuetan ergatibo pluralaren oso adibide gutxi dauden arren, bat edo beste agertu da eta, batuan 
bezala, -ek erraten dela erakusten dute. Singularra, noski, -ak da. Gogoan izatekoa da izena i-z amaitzen 
denean, -k hartu beharrean -ek hartzen duela. (Gipuzkeraz ere, jende askok «Eloik esan du» erran 
beharrean, «Eloiek esan du» erraten du.)

Nork erran zuen salbea? Ama sanduak.
Zenbat birtute ematen dute sakramentuek?
Gizonek jatonte (jaten dute).
Nornaiek egiten ditu orlako gauzak.

-rik partitiboa batuan bezala erabili ohi da, oro har. Baiezko perpausen batean ere aurkitu dugu 
adibideren bat.

Ogi piska bat, orantzik bage.
Parterik aundienean dago yago?
Zergatik eztu memoria dibinorik?
Lenago komekatzea, barimadu eriotzeko peligrorik.
Badu grutzeak oien kontra birtuterik?

Erakusleak:

onek  abek, ebek, obek, 
orrek  oiek
arrek  aiek

jAn aditzaren inguruko zenbait erramolde.

elkarrekin jan   elkarreki jan
bakarrik jan   bakarrik jan
azazkalak jan   azazkalak jan
herdoilak jan   erdoiak jan
txandaka jan   txandaka jan
arrautza frijituak jan  arrautze fritatuak jan
ongi jan    ongi jan
gaizki jan    gaizki jan
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asko jan    anis jan, laizki jan
gutxi jan    guti jan
gehiegi jan   geiegi jan (g)
zutik jan    txutirik jan (i)
eserita jan    jarririk/xarririk jan
mihia katuak jan   mia gatuak jan
begiekin jan   begies/baigies jan
egunero ordu berean jan  egunoro ordu berean jan
ziztu bizian jan   lasterka jan
gogotik/gogoz jan   gogos jan (i)
gogorik gabe jan   tirriarik gabe/bage jan
hortzik gabe jan   ortzik gabe/bage jan
zerbait jan    zerbait jan
bete arte jan   bete artio jan
lehertu arte jan   lertu artio jan
pixkanaka jan   muski-muski jan
jateagatik jan   jatea(r)gatik jan
gatzik gabe jan   gatzik gabe jan
hondarrak jan   ondarrak jan
dagoena jan   dagona jan
gauza batzuk ezin jan  gauza batzuk ezin jan
bidean jan    bidean/kamioan jan

Jar itzazu Itzarbeibarko euskaraz ondoko perpausak.

1. Aitonak buruan txapela du. Belarriak ere buruan ditu.
2. Zuek eskuan pospoloak zenituzten.
3. Anderrek ahoan zizare bat du. Mutiko hori beti berdin!
4. Amonak baratzean loreak ditu: zuriak, beltzak, gorriak...
5. Zure aitak aurpegian bizar handia zuen.
6. Horrek ditu barrabilak, horrek!
7. Gure gurasoek lehen etxean oilaskoak zituzten.
8. Nire adiskideek auto asko izan dute beti. Ondasun handiak dituzte.
9. Mutil horrek beldur handia zuen eta bere arreba txikiak ez zuen batere.
10. Otsorik ikusi duk Otsagin? Atzo hik Uztarrozen ikusi hituen, ezta?
11. Haragirik erosi behar al duzu biharko? Nahiago ditut jogurtak.
12. Zer erosi nahi duzu? Erosi behar duzuna soilik!
13. Ekarri ditugun egunkariek ez dute argazkirik. Zureek badituzte?
14. Aitorrek eta zuk liburuak etxean utzi dituzue. Zer egingo duzue orain?
15. Nik kaiolan bi txori ditut, baina ez dira kanarioak; erregetxoak dira.

ariketak
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lAUGArren ikAsGAiA

JOAN ETA ETORRI ADITZAK > JOAN/JUAN ETA ETORRI

NONDIK NORA > NONDI(K) NORA

joAn edo jUAn aditza

ni noaia*
i oaia*/ue/yue (Bp.)
ura doaia
gu goaz*
zu zoaz*
zek zoazte*
aiek doaz (i)

ni —
i —
ura zioaien (i), zioan (i)
gu —
zu —
zek —
aiek zioazen*

etorri aditza

ni nator*
i ator
ura dator*
gu gatoz*
zu zato
zek zatozte
aiek datoz*

ni —
i —
ura —
gu —
zu —
zek —
aiek —

Oharra
Testuetan adizkien adibiderik agertzen ez zaigunean, zilegi da euskara batutik hartzea. Bestetik, 

parentesi artean jarri dugun Bp. laburtzapenak «Bonaparte» erran nahi du, izan ere, hark Garesko 
euskararen oharretan idatzita utzi zituen «bahoa» baiezko adizkiaren bi modu: bayue eta baue.

Testuetan joAn aditz trinkoaren adibide interesgarri bat agertu da, zehar galdera batean txertatua, 
eta doaia adizkiaren karrikako hizkeraren forma erakusten duena:

Irugarrena, xakitia zer rezibitzera dueien.
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nondik? galderari erantzuteko -tik erabiltzen da gehienbat, -ti aldaeraren adibideak ere badauden 
arren. nora? galderari erantzuteko, berriz, -ra atzizkia erabiltzen da. Adibideren bat badago, leku-izena 
kontsonantez amaitzean -a atzizki r gabea erakusten duena. Pluralean -etatik/-etati eta -etara, bertzerik 
gabe.

 
Irugarren egunean erresuzitatu zela illen ertetik bizien ertera.
Zer da eriotzea? Anime korputzeti apartatzea.
Gu orai goatzera goaz. Gauoro joaten gare.
Koldok euskarara itzuli ditu liburu oiek.
Madrila, Madrilaño, Madril aldera.
Goazen etxera eta gero Garesa.
Garesa juan baño lenago, egin zazu gauza bat.
Linboetara jautxi zela erran du.
Errietatik mendi anisetara bide anis dago.
Nere seme-alabak egunoro datoz onara.
Zu zer atratzera zato gure ertera?

Erakusleak:

emendik onara
ortik orrara
andik arara

ontatik* abetatik*, ebetatik* ontara* abetara*
ortatik* oietatik* ortara* oietara*
artatik* aietatik* artara* aietara*

Denborazko adberbioak:

len, orai, gero, egun/gaur, biar, etsi, etsidamu, atzo, erenegu, laurenegu, 
aurten, juan den urtean, beti, egunoro, ilabeteoro, urteoro

joAn aditzaren inguruko zenbait erramolde.

aldatzera joan   aldatzera joan/juan (guztietan)
ikastera joan   ikastera joan
egun pasa joan   eguna pasatzera joan
ehizara joan   egizara joan
etxetik joan   etxetik/itxetik joan
alferrik joan   alperrik joan
beldurrez joan   beldurres/losas joan
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-ren eskuetara joan  -ren eskuetara joan
aurretik joan   aurretik/aitzinetik joan
lehena joan   lenbiskoa joan
mendian zehar joan  mendian zear joan
zerbait burutik joan  zerbait burutik joan
poliki joan   polliki/poliki joan
azkar joan    fite joan (i)
gora joan    goiti/gora joan
behera joan   beiti/bera joan
egunak joan   egunak joan
lotara joan   lo egitera joan
eskuetatik joan   eskuetatik joan
aurrera joan   aurrera/aitzinera joan
atzera joan   atzera/gibelera joan
trenean joan   trenean joan
lapurretara joan   ebastera joan
aurka joan    kontra joan
inora ezin joan   iora/niora ezin joan
norabait joan   norabait joan
mezatara joan   meza(ta)ra joan
beste bide batetik joan  bertze bide batetik joan
indarra ahotik joan  indarra/inderra agotik joan
begiak joan   begiak/baigiak joan
lasterka joan   lasterka joan
ordu txarrean joan  ordu txarrean/gaixtoan joan
lehenbailehen joan  lenbañolen joan (i)
basurdetara joan   basurdetara joan

etorri aditzaren inguruko zenbait erramolde.

gainera etorri   gañera etorri
lagun etorri   lagun etorri
ongi etorri    ongi etorri
gaizki etorri   gaizki etorri
oker etorri    makur etorri
behera etorri   beiti/bera etorri
norbaitengana etorri  norbaitengana etorri
hortik etorri   ortik etorri
eguna etorri   eguna etorri
-rekin batera etorri  -reki batio etorri
agurtzera etorri   saludetzera etorri
lotan etorri   lo etorri
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gogoa etorri   tirria etorri
korrika etorri   karreran/lasterka etorri
ongi beteta etorri   ongi beterik etorri
apal-apal etorri   umil etorri
isilik etorri   ixilik etorri
txorakeriekin etorri  erokerieki/zorakerieki etorri
garaiz kanpo etorri  denboras landara etorri
jota etorri    nekaturik etorri
mozkor(tuta) etorri  ordi/mozkor etorri
galdezka etorri   galdines etorri
burura etorri   burura etorri
askotan etorri   anis aldis etorri
lehenbailehen etorri  lenbeñolen etorri
beste bide batetik etorri  bertze bide batetik etorri
etortzeagatik etorri  etortzea(r)gatik etorri
garai onean etorri   denbora onean etorri
(euritan) blai etorri  talaturik etorri
berehala etorri   berla etorri

Jar itzazu Itzarbeibarko euskaraz batuan dauden perpausak, eta alderantziz.

1. Nor doa orain elizara? Nortzuk doaz egunero kalera?
2. Nondik zatoz orain? Nondik etortzen zara beti berandu?
3. Nondik nora doa tren hau? Iruñetik Gasteizera, egunero hiru aldiz.
4. Herri honetatik mendi haietara noa eta, gero, handik hona berriz.
5. Herenegun etxe honetara etorri ziren, eta gaur beste etxe horretara doaz.

1. Nora zoaz zu orai, Aintzane? Lantegira noaia lan egitera.
2. Nondik dator autobusa? Leku anisetatik dator.
3. Txakur eta txakurreme oiek egun menditik datoz, atzo bejala.
4. Larunbatoro joaten gare zinera. Atzo ere emendik arara joan gindan.
5. Leku abetatik bertze leku aietara kilometro anis dago.

ariketak
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borzGArren ikAsGAiA

IBILI ADITZA > IBILLI

NOREN > NOREN

ibili aditzari dagokionez, oso adibide gutxi iritsi zaizkigu.

ni nabil*
i abil*
ura dabil
gu gabiltza (i)
zu zabiltza*
zek zabiltzate*
aiek dabiltza (i)

ni —
i —
ura zebillen*
gu genbiltzan*
zu zenbiltzan (i)
zek zenbiltzaten*
aiek zebiltzan*

Oharra

Itzarbeibarko adizki bakarra, Bonaparte printze hizkuntzalariak jasoa, konpletiboan ageri da: bada-
billela. Horri esker dakigu adizki hau bustiduraz ahoskatzen dela.

Egun ongi nabil, baña biar ezin xakin/jakin.
Telebista orai ongi dabillela entzun dut.
Aurtzutuan zalui genbiltzan, orai pollikiago.
Zek, ñañarrook, beti berdin zabiltzate: eria sudurtzuloan sarturik.

noren. Edutezko izenordainak.

nere, ene; naure
ire; aure*
arren; bere
gure; gauren
zure; zaure*
zen; —
aien; beren, beraien
nornaien
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Testuetako adibideetan, noren galdetzailearen ahoskera euskara batuan bezalakoa da:

Noren obras? Espiritu Sandueren obras.
Noren etxea da au? Norena erran duzu?

Dena den, «-aren» atzizkiak aldaera asko ditu ibarreko euskaraz, karrikako hizkeran: -aren, -eren, 
-ain, -an eta -en.

Aren manuaren azpien.
Zerueren eta lurreren kriadorearen baiten.
Miserikordieren ama.
Ilargiain argia.
Maian azpian egonen dire. Non bertzela?
Animan etsaiak iru dire: gaixtotasuna, desamorioa eta gorrotoa.

Zorionez, Bonapartek noren kasua mugagabean, singularrean eta pluralean Garesen nola den 
jakiteko adibide on bat jaso zuen idi abere-izenaren inguruan:

(Zenbait) idin indarra.
(Gure) idian indarra.
(Gure bi) idien indarra.

Eta Ukarko sermoian bi adibide mugatu ageri dira elkarren ondoan. Lehenak karrikako hizkera 
islatzen duela dirudi, besteak ohiko forma duen bitartean.

Bi konbatiente: bata Monarka Argitasunaña,
eta bertzea Prinzipe Iluntasunarena.

Erakusleak:

onen  aben*, eben*
orren  oien
arren  aien

Denborazko adberbioak.

orai, orai berean, beti

ibili aditzaren inguruko zenbait erramolde.

oinez ibili    oñez ibilli
kontuz ibili   kontuz ibilli
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arduragabe ibili   baldras/baldragas ibilli
bide gaiztoan ibili   bide gaixtoan ibilli
usainka ibili   urrin egines/susmatus ibilli
erokeriatan ibili   erokeriatan ibilli
poliki ibili    poliki/polliki ibilli
azkar ibili    zalui ibilli
norbaiten atzetik ibili  norbaiten atzetik/gibeletik ibilli
herriz herri ibili   erriz erri ibilli
ehizan ibili   egizan ibilli
gaixorik ibili   eri ibilli
harrika ibili   arrika ibilli
tipi-tapa ibili   tipi-tapa ibilli
sartu eta atera ibili  sartu eta atra ibilli
ate joka ibili   ate joka ibilli (i)
katua eta zakurra bezala ibili  gatua eta txakurra bezala/bejala ibilli
tentelduta ibili   tololo/tolorto ibilli
ongi ibili    ongi ibilli
gaizki ibili    gaizki ibilli
oker ibili    makur ibilli
itsu-itsuan ibili   itsu-itsuan ibilli
bila ibili    bila ibilli
tartean ibili   artean ibilli
isilka ibili    ixilka ibilli
tipirri-taparra ibili (nekez) tarran-tarran ibilli
beldurrez ibili   beldurres/losas ibilli
han-hemenka ibili  an-emenka ibilli
ametsetan ibili   ametsetan ibilli
eskean ibili   eskean ibilli

Jar itzazu Itzarbeibarko euskaraz ondoko perpausak.

1. Noren etxea da hau? Norena da?
2. Noren telebista da hura? Gizon hauena esan duzu?
3. Noren irratiak dira horiek? Ez al ziren zuenak?
4. Noren gona da hau? Harena ala haiena?
5. Noren liburua da hori? Zuen emazteena ala nirearena?
6. Gaixo ibili naiz osabarekin ehizan ibili eta gero.
7. Aitona baserrian dabil eta ni hemen nabil.
8. Nortzuk dabiltza lantegian? Gu behintzat ez gabiltza hor.

ariketak
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9. Haiek iturritik zubi zaharrera zebiltzan atzo etengabe.
10. Atzo zuek bakarrik ibili zineten egun osoan.
11. Itzarbeibarko hartzak noiz zebiltzan geure mendietan?
12. Nire ama, haren ama eta zuen ama; edonoren ama zegoen han.
13. Nekane eta Ibon ganbaran ibili dira gaurko arratsean.
14. Nora joaten da Itziar igandero? Eta non ibiltzen zara zu, kalean?
15. Non zenbiltzan zu beste gizon hura hilik agertu zenean? Erantzun!
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seiGArren ikAsGAiA

NAHI IZAN ADITZA > NAI IZAN

GEROALDIA

nAhi izAn aditzak Itzarbeibarko euskaraz ezaugarririk badu, karrika hizkerakoa da, adizkiak oso 
«janda» ageri direlako: nai dut > naut. Testu idatzietan, berriz, forma jasoagoak, hau da, osoagoak daude 
idatzirik: nai dut. edUn aditza ikasiz gero forma osoak nola diren errepikatu beharrik ez dago, baina 
interesgarria da hemen karrikan entzuten ziren bezala idatzirik ikustea. Bonapartek, gainera, hikako 
formak jaso zituen. Idatzirik geratu diren adizki guztiak orainaldian daude.

nik naut nai diat, nai diñan
ik nauk, naun
arrek nai du naik, nain
guk naugu nai diaguk, nai diagun
zuk nauzu
zek nauze
aiek naute naitek, naiten

Oharra

Zoritxarrez, pluraleko adizkien adibiderik ez daukagu. Ezta lehenaldiko adizkienik ere. Beraz, 
adizki hauek ezagutzea ongi badago ere, ikasliburu honetan «forma osoak» erabiltzeko gomendioa 
eginen dugu.

Gure ibarrean GeroAldiA adierazten duen atzizki nagusia -ko da, Euskal Herriko erdialdean eta 
mendebaldean bezala. Baina -en ere erabiltzen da, gehienbat n-z amaitzen diren aditzetan, zenbaitetan 
-in eta -ñen aldaerak erakusten dituela.

An dagola, eskuietako aldean. Baña noiz etorriko da?
Tentaziotatik ez badago libre, zer eginen du bekatariak?
Eta esperanza dauket, grazia emain dirazula.
Bekatuek izein dire barkatuek.
Ogia ematen baziok, nik etziotat emain.
Onei emañen diotela Paraisoko glorie.
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Hala ere, Bonapartek Garesen egindako hizkuntza-galdeketan, argi ageri dira n-z bukatzen diren 
-ko atzizkidun aditzak. Sakana aldean ere entzun daitezke horrelakoak.

Grazie emanko direla.
Nik jankot (janko dut).
Onogi manko diotela zeruko glorie.

Oharra

Euskara batuan «beharko, nahiko, ahalko» erraten duguna, berez «behar izango, nahi izango 
eta ahal izango» dira. Testuetan adibiderik ez dagoen arren, ibarrean bear izanen, nai izanen eta al 
izanen izango direla ondoriozta daiteke.

Denborazko adberbioak:

zalui, laster, gero, biar, etsi, etsidamu, datorren astean

sArtU aditzaren inguruko zenbait erramolde.

eztena sartu   eztena/mixtorra sartu
eskua sartu   eskua sartu
labean sartu   labean sartu
beldurra sartu   beldurra/losa sartu
bihotzean sartu   biotzean sartu
eguzkia sartu   iguzkia/eguzkia sartu
norbaitekin sartu   norbaiteki sartu
artean sartu   artean sartu
buruan sartu   buruan sartu
errespetua sartu   errespetua sartu (i)
lokatzetan sartu   loitan sartu
inoren gauzatan sartu  i(g)oren/nioren gauzatan sartu
zakuan sartu   zakuan sartu
aterpean sartu   berokian sartu
estalpean sartu   estalpean sartu
giltzapean sartu   giltzapean sartu
txandaka sartu   txandaka sartu
okerreko bidetik sartu  bide makurretik sartu
sudurra sartu   sudurra sartu
zuzenean sartu   txujenean sartu
leihotik sartu   leiotik sartu
ipurtzulotik sartu   ipurzulotik sartu
muturra sartu   muturra sartu
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ohera sartu   goatzera/guatzera sartu
dirua sartu   dirua sartu
ezer esan gabe sartu  deus/daus erran gabe sartu
beldurrez sartu   beldurres/losas sartu
saiheska sartu   zearka sartu

Jar itzazu Itzarbeibarko euskaraz ondoko perpausak. Ondoren irakur itzazu Ukarko eta Utergako 
kredo izeneko otoitzak, bien arteko berdintasunak eta desberdintasunak zeureganatuz.

1. Zuk bihar tabernan ardo pixka bat edango duzu.
2. Datorren astean mutil horrek paper hau ekarriko du.
3. Zuek eta guk gero udaletxean asko hitz eginen dugu.
4. Etzi Itziarrek liburu bat erosiko du zuretzat.
5. Nik lan hori laster egingo dut eta dena eginda egongo da.
6. Laster neska gaizto horrek mutiko txiki hura joko du.
7. Zuek bihar dendan gazta erosiko duzue eta nik guztia jango dut.
8. Arrantzaleek arrainak eta balea bat harrapatuko dituzte.
9. Nahi baduzu zuen telebista konponduko dut eta pelikula ikusiko dugu.
10. Gizon gazte hori azkar aterako da ibaitik, ez baitaki igerian.

Ukarko Kredo otoitza:

Nik siñestatzen dut Jangoiko aita guzis poderosoaren baitan, zeruaren eta lurraren kriadorearen 
baitan; eta Jesukristo arren seme jaun bakarraren baitan, zein konzebitu baize Ama birjinaren entrañe-
tan espiritu sanduaren obras eta birtutes, jaio ze birjina Mariaren gandik pasatu zuela pasio doloresko, 
Pontzio Pilato juezaren manuaren azpian. Gruzifikatu zute, il zute, ortzi zute, jautxi ze linboetara, an 
zauden anime sanduen atratzera. Ilte irugarren egunean erresuzitatu zela, illen ertetik bizien ertera igan 
ze zeruetara, an dagola jarririk aita eternoaren eskuietako aldean, eta arren igualdadean, nondik etorriko 
baita azken juizioko egunean onen eta gaixtoen juzgatzera.

Utergako Kredo otoitza:

Nik siñestatzen dut Jangoiko aite guzis poderosuaren baiten, zerueren eta lurreren kriadorearen 
baiten; eta Jesukristo arren seme bakar gure jaunen baiten, zein konzebitu izen baize espiritu sandueren 
obras, jaio ze andre Marie birjineren gandik padezitutzea[n] pasio eta dolore Pontzio Pilato juezan ma-
nuaren azpien. Kruzifiketu zute, il ze, ortzi zute, jaitxi ze sanduen linbotara. Andik irugarren egunean 
resuzitetu ze[la] illen ertetik, igen zela zeruetara eta an dagola jarririk aite eternoan eskoietako aldean, 
nondi etorriko baite juizioko egunean illen eta bizien juzgetzera.

ariketak
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zAzPiGArren ikAsGAiA

NOR-NORI ADITZ SISTEMA

ZENBAT? > ZENBAT?

ZENBAKIAK ETA ORDUA

Izenordainak nori kasuan honela dira gure ibarrean:

eni/niri, iri, arri, guri, zuri, zeri, aiei*; nornairi

nor-nori aditz sistema, leku gehienetan bezala, gure ibarrean ere hirugarren pertsonekiko erabiltzen 
da gehienbat. Bonaparteri esker, hikako formak ere jasota daude.

ura eni zaida zaidak, zaidan
ura iri zaik, zain
ura arri zaio zaiok, zaion
ura guri zaigu zaiguk, zaigun
ura zuri zaizu
ura zeri zaize
ura aiei zaiote/zaikote (Ukar) zaiotek, zaioten

aiek eni zaizkida zaizkidak, zaizkidan
aiek iri zaizkik, zaizkin
aiek arri zaizkio zaizkiok, zaizkion
aiek guri zaizkigu zaizkiguk, zaizkigun
aiek zuri zaizkizu
aiek zeri zaizkize
aiek aiei zaizkiote zaizkiotek, zaizkioten

ura eni zekida(n) zekidata(n), zekidana(n)
ura iri zekita(n), zekina(n)
ura arri zekio(n) zekiota(n), zekiona(n)
ura guri zekigu(n) zekiguta(n), zekiguna(n)
ura zuri zekizu(n)
ura zeri zekize(n)
ura aiei zekiote(n) zekioteta(n), zekiotena(n)
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aiek eni zezkida(n) zezkidata(n), zezkidana(n)
aiek iri zezkita(n), zezkina(n)
aiek arri zezkio(n) zezkiota(n), zezkiona(n)
aiek guri zezkigu(n) zezkiguta(n), zezkiguna(n)
aiek zuri zezkizu(n)
aiek zeri zezkize(n)
aiek aiei zezkiote(n) zezkioteta(n), zezkiotena(n)

Hona hemen adibide erraz batzuk.

Eni ogi ori anis agratzen zaida beti.
Orai etxera lagun bat etorri zaigu eta zalui bertze zenbait etorriko zaizkigu.
Egun zeri abreak mendira joan zaizkize.
Atzo zeri abreak mendira joan zezkize(n).
Joan den urtean aiei dirua karrikan galdu zekiote(n).
Joan den astelenean guri medikua etxean agirtu zekigu(n).

Zenbait lekukotasunetan, «-ei» plurala adierazteko -eri ageri da.

Gizonari, gizoneri. Alabari, alaberi. (Gares)

Hirugarren pertsonekiko aditz-jokotik kanpo, «ni hari» (ni arri) izenordainen adizkia –euskara 
batuan natzaio erraten dena– bi aldiz azaldu da, Utergako dotrinan batetik, eta Ukarkoan bestetik:

San Pedro [apostoloari] konfesatzen naio. (Uterga)
Ni konfesatzen naizaio zeruko jaunari. (Ukar)

Oharra

Itzarbeibarko nori kasua aipatzean, ez da ahaztu behar berorren atzizki nagusia -ri den arren, -re eta 
-gi atzizki «bitxien» lekukotasunak aurkitu direla. Utergakoak dira -re eta -gi atzizkien adibide guztiak
–-ri atzizkiarenak ere badituela–, baina Gesalatz aldean ere -ri eta -gi ageri dira.

Andre Marie birjineri, San Migel aingerueri eta San Juan Bautisteri.
Zertako da ori? Fedeari inder mateko.
Ez erran orlakorik bekatuan iltzen denari.
Jangoikoek rebelatu zion eliza sanduere.
Zer da orazio egitia? Jangoikuere biotzes mertxede eskatzea.
Eman gaistoegi infernuko pena.
San Pedro apostoloegi konfesatzen naio.
Zeruen diren sandu eta santa guziegi.
Nola guk barkatzen diotegun gauren zordunegi.
Barka gaitz iten digutenegi.
Onogi manko diotela zeruko glorie.
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Erakusleak:

oni  abei*, ebei*
orri oiei*
arri aiei*

zenbAt? berdin-berdin erraten da Itzarbeibarko euskaraz. Horri erantzuteko, zenbakiak erabiltzen 
dira, noski. Honela dira gure ibarrean:

bat/bet, bi, iru/irur, lau, bortz, sei, zazpi, zortzi, bedratzi, amar, ameka, amabi, 
amiru, amalau, amabortz, amasei, amazazpi, emezortzi, emeretzi, ogei

Bertze euskalki batzuetan bezala, ikasi beharreko forma hauek agertu dira:

40 = berrogei
60 = iruretan ogei
80 = lauetan ogei
100 = eun/egun, bortzetan ogei
101 = eun/egun eta bat, bortzetan ogeita bat
300 = iruretan egun
Mila = mila
Bi mila = bi mila
Milioia = millona

Oharra

Lekukotasun garrantzitsu horietan oinarriturik, falta direnak osa daitezke.

Testuetan, gutxitan agertu dira zenbaki deklinatuak, baina aintzat hartzekoak dira. Ohartu 1. eta 
3. adibideetan -tara eta -reki mugagabeak erabiltzen direla zenbAt galdetzailearekin.

Zenbat modutara da dolorea? Bietara.
Zenbat maneras? Bies.
Zenbat disposizioreki bear dugu komekatu? Bieki, jauna.
Zenbat gauzengatik barkatzen da? Bedratzigatik.
Zertako da sakramentu oliedurekoa? Iru gauzetako.
Lendabisiko irurak eta bertze zazpiak.
Amar mandamentuek errepasatus: elizako bortzak eta [bertzeak].

Zenbakiak adjektibo bihurtzeko -garren atzizki ordinala, berdin erraten da. Salbuespena, noski, 
«lehena» edo «lehen(da)bizikoa» da, ibarrean horren aldaera anitz agertu direla.

lenbiskoa, lenbiskue, lendabiskoa, lendabiskue, lendabisikoa, lebabisikoa,
irugarrena, borzgarrena, zazpigarrena, bedratzigarrena, berrogeigarrena
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-nA atzizki banatzailea Itzarbeibarren ere -na da, baina zenbakia i-z amaitzen denean, -ra bihurtzen 
da. Ogei zenbakiak biak izan ditzake eta ameka zenbakiak, -ra hartzen du.

bana, iruna, launa, borzna, amarna, ogeina, euna
bira, seira, amekara, ogeira, mila bana, millon bana

zenbat? galderari zehazgabe erantzuteko, batzuk/betzuk, zenbait eta ainbertze/anbertze zenbatzaile 
zehazgabeak agertu dira baiezkoan, eta batere (ez) ezezkoetan.

Zenbat gauze biar dire ongi komekatzeko?
Zenbat aldetara da dolorea? Bietara.
Señale batzuk dire.
Zer dire aingeruek? Espiritu bienabenturetu betzuk.
Zenbait aldis entzun dut ori, bai.
Zergatik etorri zare ainbertze aldis?
Ez dugu nai batere ogirik.
Aixkiderik batere gabe/bage gaude.

Eta, pentsatzekoa zenez, -ren bat egitura zehazgabea ere erabiltzen da.

Bekaturen bat utzitzen barinbeda alkes, konfesio ona da?
Gauzaren bat erratea.

ordUA, pentsatzekoa denez, batuan bezala erranen zen gure ibarrean, baina lekukotasunik ia ba-
tere ez zaigu geratu. Ozta-ozta agertu da hitz hori erakusten duen perpaus bat, eta beste bat gaueko 
hamabiak aipatzen dituena. Informazio pixka bat gehiago aurkitu dugu Gesalatzen eta Iruñean, nahiz 
eta han ere oso urria izan.

Gure eriotzeko orduan.
Gauesko amabietatik aurrera.
Edan daiteke edozein ordus. (g)
Anitz libru ikusi ditut egun guziko eta ordu guzietako. (g)
Azken ordu ontan pensatzen eztuena. (g)
Ordu onareki dituela. (i)
Egunoros, goizeko bedratzi orduetan. (i)

kendU aditzaren inguruko zenbait erramolde.

bere lekutik kendu  bere lekutik kendu/ekendu (guztietan)
arropa kendu   beztidura kendu (i)
burutik kendu   burutik kendu
larrua kendu   larrua kendu
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zama kendu   zama kendu
sasiak kendu   sasiak kendu
mina kendu   mina kendu
titia kendu   titia kendu
gerrikoa kendu   gerrikoa kendu
ametsak kendu   ametsak kendu
hostoak kendu   ostoak kendu
ezer esan gabe kendu  deus/daus erran gabe kendu
ahotik kendu   agotik kendu
gainetik kendu   gañetik kendu
bizia kendu   bizia kendu
herdoila kendu   erdoia kendu
bizkarreko hotza kendu  bizkarreko otza kendu

Idatz itzazu zenbakiak Itzarbeibarko hego-nafarreraz, eta jarri euskalki berean ondoko perpausak.

1. 46, 73, 82, 21, 153, 395, 828, 671, 619, 734, 1284 eta 2221.
2. Donostiako gazteei liburuak galdu zaizkie.
3. Nire auzoko andre bati semea orain etxeratu zaio.
4. Gaur arratsaldean andregaia Obanosera joan zait.
5. Guri aitona eta amona zahartzen ari zaizkigu.
6. Atzo plazan dirua lurrera erori zitzaizun eta niri erlojua galdu zitzaidan.
7. Langile haiei lantegiko labean eskuak erre zitzaizkien.
8. Nire anaia txikiari goxokiak asko gustatzen zitzaizkion lehen.
9. Herriko neskei mendian txakur txiki bat galdu zitzaien iaz.
10. Herriko neska bati elizan gona hautsi zaio eta izterrak ikusi zaizkio.
11. Ni lantegira goizeko zortzietan sartzen naiz.
12. Mirenen ahizpak hegazkina hamar eta erdietan hartuko du.
13. Zure adiskideak hirurak laurden gutxitan etorri dira.
14. Bilera hori arratsaldeko bostetan hasiko da.
15. Zuek etxetik gaueko hamabietan irtengo zarete.

ariketak
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zortziGArren ikAsGAiA

NONGO, NOREKIN, NOLA, NOLAKO > 

NONGO, NOREKI(N), NOLA, NOLAKO

nonGo kasua batuan bezalaxe da.

Eta gaixtoei infernuko penak.
Lurretakoa (lur guzietakoa), lurrekoa eta zenbait lurretakoa.

 
Erakusleak:

emengo  ontako      abetako*, ebetako*
orko  ortako*      oietako*
ango  artako*      aietako*

norekin kasua noreki(n) da. Atzizki nagusia -reki duen arren, -rekin atzizkiaren lekukotasunak ere 
badaude. Hauek dira izenordainak:

eneki(n), ireki(n), arreki(n), gureki(n), zureki(n), zeki(n), aieki(n)*

Ori erraten duenean, noreki mintzetzen da?
Jauna da zureki, seguridade geiagoreki.
Jangoikoereki mintzetzen garelarik.
Orren graziareki irri iten dugu.
Atrizioek konfesioreki barkatzen du.
Gizonarekin, gizonekin, Pedrorekin, Martinekin.

Erakusleak:

oneki(n)  abeki(n)*, ebeki(n)*
orreki(n)  oieki(n)*
arreki(n)  aieki(n)*

nolA galdetzailea ere batuan bezala da. Ibarreko testuetan ez da azaldu nolAko galdetzailearen 
adibiderik, baina Iruñekoetan onlako erakuslea ageri da.

Nola garaituko dugu mundue?
Nola xakiñen du zer siñestatu?
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Nola agitu zen esplikatzen dute.
Nola erraten duzu ori?

Erakusleak eta haien zenbait indargarri:

onla (i)  onlaxe (g)  onlako (i)
orla  orlaxe*   orlako*
arla, ala  arlaxe*, alaxe*  arlako*, alako*

 
nolA dAGo? galderari erantzuteko, -turik edo -ik moduzko atzizkia soilik erabiltzen da, hau da, ez 

dago -tuta atzizkiaren lekukotasunik. Gesalazko eta Iruñeko testuetan ere berdin agitzen da.

Ama sanduek doke rezibiturik.
Eta ofreziturik dago arren serbizio sandureko.
Aurra bataiaturik dago.
Jangoiko eta gizon egiñik gailtu ze.

Baina aditzen bidez moduzko adjektiboak sortzeko, badago -tua/-tue atzizkia.

Arren izena izen dadiela ezautue, eta onratua mundu guzien.
Bekatuek izein dire barkatuek.
Amatue izetekoa da.
Olios unjitue izan zen.

Moduzko adberbioak:

alperrik, polliki, ongi, gaizki, laizki, guzis, solo, bakarrik

Oharra

Gaur egun erdarakada handia iruditzen zaigun solo adberbioa arrunt erabilia da Nafarroa Garaiko 
erdialdeko eta ekialdeko euskalkietan. Ez du «bakarrik» erran nahi, «soilik» baizik.

botA aditzaren inguruko zenbait erramolde.

azukrea bota   azukarea egotzi/bota (Ikus oharra)
gatza bota    gatza egotzi
zakurraren ipurdira bota  txakurraren ipurdira bota
zaborretara bota   zaborretara bota
zakurra bota   txakurra bota
gutxi gorabehera bota  guti goitibeiti/guti gorabera bota
sutara bota   sutara bota
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lurrera bota   lurrera bota
leihotik behera bota  leiotik beiti/bera bota
harriak bota   arriak bota
maizterra bota   maizterra egotzi
nolanai bota   nolanai egotzi
harrika bota   harrika egotzi
lekutara bota   urruti bota

ariketak

Oharra

botA eta eGotzi aditzek oso antzeko esanahia dute gure ibarrean. botA «jaurtiki» aditzaren kide-e-
do dela esan genezake, eta eGotzi euskara batuko «bota» aditzaren kidea. Zanbait euskalkitan, «bota» 
errateko eGotzi bertzerik ez dago. Eta, Txulapainen edo Baztanen adibidez, botA aditzak «erori» erran 
nahi du.

Jar itzazu euskara batuan ikasgai honetako adibideetako perpausak.
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bedrAtziGArren ikAsGAiA

-NEZ MODUZKOA > -NES

ETA NORTAZ, ZERTAZ, ZEREZ, ZEREZKO >

NORTAS, ZERTAS, ZERES, ZERESKO

Euskara batuan -nez atzizkiaz adierazten den moduzkoa, gure ibarreko idatzietan, espero zitekee-
nez, -nes aldaeran ageri da.

Erratontenes (erraten dutenes)... (Gares)
Arrek diones, aiek diotenes... (Gares)

nortAz galdetzaileak ohiko aldaera du: nortAs. Halarik ere, testuetan z-dun adibide bat edo bertze 
agertu da. Ikus, ergatiboan bezala, nornai zehaztugabeak -es hartzen duela -s hartu beharrean. Hauek 
dira izenordainak:

nitas, itas, artas, gutas, zutas, zetas, aietas*; nornaies

Artas akorda geintzen.
Gure jangoikoaz mintzatzen gadelarik.

zertAz eta zerez errateko, berriz, zertAs eta zeres aurkitu ditugu.

Akorda geintzen artas eta arren benefizios.
Señale ortas itz eginen dugu.
Zertas izan zen unjitue? Olios.
Gure Jangoikoas notizia emateko.
Zeres eginik dago etxea? Arris eginik dago.

Erakusleak:

ontas  abetas*, ebetas*
ortas  oietas*
artas  aietas*
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Azkenik, zerezko errateko, zeresko erran ohi da, z-dun formaren lekukotasunen bat ere 
badagoela.

Balle negarresko ontan.
Gizon egiaskoa.
Artikulo fedeskoak amalau dire.
Zezensuzkoa.

Jar itzazu ibarreko hego-nafarreraz, ondoko perpausak.

1. Herrian erraten dutenez, zubia bota eginen dute.
2. Imanolek dioenez, gaya da eta Obanosko mutil laguna du.
3. Zerez ebakitzen du harakinak haragia? Aiztoz.
4. Nire seme txikia atzo oinez etorri zen eskolatik.
5. Zertaz mintzatu dira gure lagunak? Ordenadore hartaz.
6. Zerezkoa da eskimalen etxe tipikoa? Izotzezkoa da.

ariketak
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hAmArGArren ikAsGAiA

NORENTZAT EDO NORENDAKO > NORENDAKO

ERAMAN, EDUKI ETA JAKIN > ERAMAN, IDUKI ETA XAKIN/JAKIN

norentzAt/norendAko Itzarbeibarko euskaraz norendAko erraten da. Hona hemen 
izenordainak:

enetako
iretako
arrendako; beretako*
guretako
zuretako
zendako
aiendako*; berendako*
nornaiendako

norendAko kasua duten zenbait adibide:

Ori man zagule arimerendako eta korputzendako.
Au gizonandako da, eta ura bertze gizonendako.
Lurrandako, lurrendako.
Sakramentuak animarendako.

Erakusleak:

onendako  abendako*, ebendako*
orrendako  oiendako*
arrendako  aiendako*

Aldiz, -tzAt emAn eta -tzAt hArtU erramoldeak gisa berean agertu dira testuetan: -tzat eman eta 
-tzat artu, nahiz eta bertze zenbait euskalkitan -tako eman, -tako (h)artu izan.

I, Joanna, artzen aut neure alarozatzat.
Maestroak ematen digu exenplotzat bere retirada au.
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erAmAn aditza berdin erraten da, baina ereman eta eramo aldaerak ere agertu dira. eramo, eramu-
tzea («eramatea») aditz-izenean gordeta azaldu da, eta Gesalatzen eta Iruñean ere baditu lekukotasu-
nak. Dena den, eraman aditzaren modu trinkoaren arrastorik ia ez zaigu geratu ibarrean, badamala 
(«badaramala») konpletiboa soilik ikusi baitugu. Horretatik abiaturik berreraiki ditugu orainaldiko 
gainerako adizkiak. Ahantzi gabe erran, Iruñean drama («darama») eta dramazkizu («daramatzazu») 
adizkiak irakur daitezkeela.

nik damat*
ik damak*, daman*
arrek dama
guk damagu*
zuk damazu*
zek damaze*
aiek damate*

edUki aditzak aldaera anitz du gure ibarrean: iduki, iruki, irugi eta urigi. Testuetan hainbat adizki 
trinko agertu dira.

nik doket / dozket*
ik dokek*, doken* / dozkek*, dozken*
arrek dauki, doke / dauzki, dozki
guk dokegu* / dozkegu*
zuk dokezu* / dozkezu*
zek dokeze* / dozkeze*
aiek dokete* / dozkete*

nik —
ik —
arrek zeukien (i), zeuka (g), zauken (g) / zeuzkien (i)
guk —
zuk —
zek —
aiek zaukite (g)
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erAmAn aditzaren inguruko zenbait erramolde.

besoetan eraman   besoetan eraman/ereman/eramo (guztietan)
alde batetik bestera eraman alde batetik bertzera eraman
bizitza latza eraman  bizi latza eraman
medikuarengana eraman  medikuarengana eraman
besapean eraman   besapean eraman
bizkarrean eraman  bizkarrean eraman
haurrak eskolara eraman  aurrak eskolara eraman
barnean eraman   barrenean eraman
gordean eraman   guardaturik eraman
agerian eraman   agirian eraman
bazkaria eraman   bazkaria eraman
odolean eraman   odolean eraman
aurrera eraman   aurrera/aitzina eraman
ezin eraman   ezin eraman
ezin eraman/jasan   ezin eraman
konpontzera eraman  konpontzera eraman (g)
zintzilik eraman   txintxilik eraman (i)
nolanahi eraman   nolanai eraman
kontuak eraman   kontuak eraman
berehala eraman   berla eraman
beldurrez eraman   beldurres/losas eraman
ibaiak ur handia eraman  ugaldeak ur andia eraman
olioa aldatzera eraman  olioa(ren) aldatzera eraman
lotara eraman   lo itera eraman
esku artean eraman  esku artean eraman
haizeak eraman   aizeak eraman
ahuntza larrera eraman  auntza larrera/euntzera eraman
bihotzean sartuta eraman  biotzean sarturik eraman
onez eraman   modu onean eraman

jAkin aditza xakin eta jakin erraten da. Agertu diren adizki trinko ia guztiak singularrean daude:

nik dakit
ik dakik*, dakin*
arrek daki
guk dakigu /dakizkigu
zuk dakizu*
zek dakize*
aiek dakite*

nik —
ik —
arrek ziakien (i)
guk —
zuk —
zek —
aiek ziakiten (i)
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Jar itzazu ibarreko hego-nafarreraz ondoko perpausak.

1. Aberats horiek dirua Suitzara daramate, beti bezala.
2. Baserritar haiek azokara barazkiak zeramatzaten.
3. Nik senargaiarentzat lore eder bat daramat.
4. Lapur horrek sakelan diru asko eramaten du beti.
5. Zuek hemen gurekin bederatzi hilabete daramatzazue. Noiz arte?
6. Ohe gainean panpina bat daukazu, ezta? Bi hartz ere ba omen dauzkazu.
7. Guk autoa aterbean daukagu. Zuek non daukazue?
8. Hark ez al zeukan txori bat etxean? Zenbat zeuzkan, orduan?
9. Mirenen zakurrek ahoan hezur asko dauzkate.
10. Zuen gurasoek etxean disko pila bat daukate.
11. Zenbat gauza dakizkizu? Hainbeste badakizu zuk?
12. Emakume honek asko daki nekazaritzari buruz.
13. Zer dakigu film horri buruz? Ezer ez.
14. Ez dakit bihar Frankenstein irakurtzen jarraituko dudan.
15. Ba al zenekizkien gauza horiek guztiak gaur baino lehen?

ariketak
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hAmekAGArren ikAsGAiA

INOR, NORBAIT, EDONOR > I(G)OR/NIOR, NORBAIT, NORNAI
EZER, ZERBAIT > DEUS/DAUS, ZERBAIT

EDOZER, EDOZEIN > EDOZER, EDOZEIN/EROZEIN

Ikasgai honetako izenordain guztiak batuan bezala erabiltzen dira. Gauza bitxi gisa aipatu «edonor» 
errateko nornai soilik ageri dela idatzietan, nahiz eta «edozer» eta «edozein» errateko edozer eta edozein/
erozein formak arruntak izan eta zernai* ez agertu. Iruñeko testuetan ere berdin gertatzen da.

igor, igori, iori, nior, niore (ez).

Zazpigarren gauza, ez igori daus ebastea.
Etz iori gaizkirik egitea.
Borzgarren gauza, ez nior iltzea.
Norbait ibilli da emen, bai orixe.

nornai, nornaiek, nornaieki, nornaien,
nornaiendako, nornaies, nornairi.

Zazpigarren gauza, ez niori deus ebastea.
Zergatik dausetatik in zituen gauze guziek.
Zerbait erran bear izanen dugu biar edo etsi.
Gizon ori edozer egiteko gauza da.
Zertako? Bekatu orijinala edo bertze edozein kentzeko.

Berdin sortzen dira gainerako izenordain zehazgabeak, bi joera dauzkagula.

ioiz, iola, iolako, ion etabar edota
nioz, niola, niolako, nion etabar

errAn aditzaren inguruko zenbait erramolde.

astakeriak esan   astokeriak erran (g)
egia esan    egia/aigia erran
gezurra esan   gezurra/gizurra erran
baietz esan   baietz erran (i)
ezetz esan    ezetz erran (i)
belarrira esan   bearrira/biarrira erran
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ongi esan    ongi erran
gaizki esan   gaizki erran
gehiegi esan   geiegi erran (g)
bihotzak esan   biotzak erran
bihotzez esan   biotzes erran
tutik ez esan   tutik ez erran (i)
berriro esan   berriz/berris erran
astiro esan    poliki/polliki erran
oihuka esan   oiuka erran
garbi esan    garbi/txau erran
hobeto esan   obeki erran (i)
zalantzarik gabe esan  dudarik gabe erran

Jar itzazu ibarreko hego-nafarreraz ondoko hitzak eta perpausak.

1. nor, inor, norbait, edonor, zer, ezer, zerbait, edozer.
2. Egia esan, ez dakigu inolako kanturik.
3. Guk iaz lan hori nolabait bukatu genuen. Oroitzen zara?
4. Gaur goizean ez zait inor sartu dendan. Zergatik ote?
5. Datorren urtean norabait joanen gara; ez gara inola ere hemen geratuko.
6. Zuek horretaz ez dakizue ezer. Edo zerbait dakizuela uste duzue?
7. Norbaitek sukaldeko atea eskuz jo du eta nirekin ez dago inor.
8. Edozer erosiko dugu horko denda polit horretan.
9. Eguerdian nire bila norbait etorri al da? Ez, inor ez.
10. Baionatik ez al duzue ezer ekarri? Edozer ongi egongo zen.
11. Sagar hauetatik edozein aukera dezaket? Edozein eta edonorentzat.
12. Edonor sartzen da gure etxean! Mutiko ezezagun bat ikusi dut orain!

ariketak
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12. ikAsGAiA

NOR-NORI-NORK ADITZ SISTEMAREN
ORAINALDIA ETA LEHENALDIA

nor-nori-nork aditz sistema, ikusiko dugun bezala, zenbait adizki pluraletan urruntzen da forma 
batuetatik. Singularra eta plurala eman ondoren, hikako formak jarriko ditugu toka eta noka.

ORAINALDIA

nik iri diat, dinat / tiat, tinat
nik arri diot / dizkiot ziotat, zionan / zizkiotat, zizkionan
nik zuri dizut / tizut
nik zeri dizet / tizet
nik aiei diotet / dizkiotet ziotetat, ziotenan / zizkiotetat, zizkiotenan

ik eni dirak, diran / dirak, diran
ik arri diok, dion / dizkiok, dizkion
ik guri diguk, digun / diguk, digun
ik aiei diotek, dioten / dizkiotek, dizkioten

arrek eni dira / dira zirak, ziran / zirak, ziran
arrek iri dik, din / tik, tin
arrek arri dio / dizkio ziok, zion / zizkiok, zizkion
arrek guri digu / digu ziguk, zigun / ziguk, zigun
arrek zuri dizu / tizu
arrek zeri dize / tize
arrek aiei diote / dizkiote ziotek, zioten / zizkiotek, zizkioten
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guk iri diaguk, diagun / tiaguk, tiagun
guk ari diogu / dizkiogu

ziotaguk, zionagun / zizkiotaguk, zizkionagun
guk zuri dizugu / tizugu
guk zeri dizegu / tizegu
guk aiei diogute / dizkiogute, diotegu / dizkiotegu (Ukar)

ziotetaguk, ziotenagun / zizkiotetaguk, zizkiotenagun

zuk eni dirazu / dirazu
zuk arri diozu /dizkiozu
zuk guri diguzu / diguzu, dizkiguzu (Ukar)
zuk aiei diozute / dizkiozute

zek eni diraze / diraze
zek arri dioze / dizkioze
zek guri diguze / diguze
zek aiei dioze(te) / dizkioze(te)

aiek eni dirate / dirate ziratek, ziratena / ziratek, ziratena
aiek iri ditek, ditena / titek, titena
aiek arri diote / dizkiote ziotek, zioten / zizkiotek, zizkioten
aiek guri digute / digute zigutek, zigutena / zigutek, zigutena
aiek zuri dizute / tizute
aiek zeri dizete / tizete
aiek aiei diote / dizkiote ziotek, zioten / zizkiotek, zizkioten
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nik iri nia(n), nina(n) / nizkia(n), nizkina(n)
nik arri nio(n) / nizkio(n)

niota(n), niona(n) / nizkiota(n), nizkiona(n)
nik zuri nizu(n), naizun / nizkizu(n)
nik zeri nize(n) / nizkize(n)
nik aiei niote(n) / nizkiote(n)

nioteta(n), niotena(n) / nizkioteta(n), nizkiotena(n)

ik eni ira(n) / ira(n)
ik arri io(n) / izkio(n)
ik guri igu(n) / igu(n)
ik aiei iote(n) / izkiote(n)

arrek eni zira(n) / zira(n)
zirata(n), zirana(n) / zirata(n), zirana(n)

arrek iri zia(n), zina(n) / zizkia(n), zizkina(n)
arrek arri zio(n) / zizkio(n)

ziota(n), ziona(n) / zizkiota(n), zizkiona(n)
arrek guri zigu(n) / zigu(n)

ziguta(n), ziguna(n) / ziguta(n), ziguna(n)
arrek zuri zizu(n) / zizkizu(n)
arrek zeri zize(n) / zizkize(n)
arrek aiei ziote(n) / zizkiote(n)

zioteta(n), ziotena(n) / zizkioteta(n), zizkiotena(n)

guk iri gindia(n), gindina(n) / gindizkia(n), gindizkina(n)
guk arri gindio(n) / gindizkio(n)

gindiota(n), gindiona(n) / gindizkiota(n), gindizkiona(n)
guk zuri gindizu(n) / gindizkizu(n)
guk zeri gindize(n) / gindizkize(n)
guk aiei gindiote(n) / gindizkiote(n)

gindioteta(n), gindiotena(n) / gindizkioteta(n), gindizkiotena(n)

LEHENALDIA
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zuk eni zindira(n) / zindira(n)
zuk arri zindio(n) / zindizkio(n)
zuk guri zindigu(n) / zindigu(n)
zuk aiei zindiote(n) / zindizkiote(n)

zek eni zindirate(n) / zindirate(n)
zek arri zindiote(n) / zindizkiote(n)
zek guri zindigute(n) / zindigute(n)
zek aiei zindiote(n) / zindizkiote(n)

aiek eni zirate(n) / zirate(n)
zirateta(n), ziratena(n) / zirateta(n), ziratena(n)

aiek iri ziteta(n), zitena(n) / zizkiteta(n), zizkitena(n)
aiek arri ziote(n) / zizkiote(n)

zioteta(n), ziotena(n) / zizkioteta(n), zizkiotena(n)
aiek guri zigute(n) / zigute(n)

ziguteta(n), zigutena(n) / ziguteta(n), zigutena(n)
aiek zuri zizute(n) / zizkizute(n)
aiek zeri zizete(n) / zizkizete(n)
aiek aiei ziote(n) / zizkiote(n)

zioteta(n), ziotena(n) / zizkioteta(n), zizkiotena(n)

Oharra

Ikus daitekeenez, bertze euskalki batzuetan bezala, adizkien errepikapenak gertatzen dira. Hiru 
pluralgile mota egoteak (1. pertsonetako 0, eta bertzeetako t- eta -zki-) arazoak sor ditzakeenez, bakar 
bat erabil liteke adizki guztietan.

Bertzetik, euskara batuaren ildoari jarraiki, baldintzazko formak sortzeko aski da lehenaldikoei aurrean 
ba- eranstea eta azken n-a kentzea (3. pertsonetan z-ak l bihurtu behar dira, noski). Ondoriozkoak, 
berriz, atzean -ke erantsiz lortzen dira.
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emAn aditzaren inguruko zenbait erramolde.

kontu eman  kontu eman/man (guztietan)
bizitza eman  bizia eman
eskua eman  eskua eman
bidea eman  bidea/kamioa eman
hitza eman  hitza eman
eskerrak eman  eskerrak eman (i)
botoa eman  botoa eman
sosik ez eman  sosik ez eman (i)
musu eman  apa eman
belarrondoko bat eman bearratzaldeko bat eman (i)
zaplastako bat eman zartako/zarrastada/txapada bat eman (i)
meza eman  meza eman
giltza eman  giltza eman
odola eman  odola eman
aditzera eman  entendatzera eman
ostatu eman  ostatu eman
su eman   su eman
-tzat eman   -tzat eman
-tzeko gogoa eman -tzeko tirria/gogoa eman (i)

hArtU aditzaren inguruko zenbait erramolde.

gogoan hartu  gogoan artu (i)
loak hartu   loak artu
txartzat hartu  txartzat/gaixtotzat artu
ontzat hartu  ontzat artu
ongi hartu   ongi artu
gaizki hartu  gaizki artu
gogoz/gogotik hartu gogos/gogotik artu (i)
barrez hartu  irris artu
menpean hartu  pean artu
kontuak hartu  kontuak artu
arnasa hartu  ats artu
suak hartu   suak artu
min hartu   min artu
parte hartu  parte artu
jipoi bat hartu  porrada* bat artu
begitan hartu  begitan artu
bere gain hartu  bere gañ/gain artu
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1. Nik gaur amari egia esan diot, baina atzo gezurra esan nion.
2. Atzo lagunek niri gozokiak erosi zizkidaten; bihar ere erosiko dizkidate.
3. Hark hari astero dirua ematen dio. Iaz ere ematen zion.
4. Zuk niri gaur liburu bat hartu didazu eta atzo beste bat artu zenidan.
5. Guk zuei sukaldean eskuak olioz erre dizkizuegu. Zuek guri ez dizkiguzue erre.
6. Lehen semeak ipuin politak kontatzen zizkigun; orain ez dizkigu kontatzen.
7. Nik zuri menditik txori hauek ekarri dizkizut; atzo perretxikoak ekarri nizkizun.
8. Nagusiak langileei iaz soldata ordaintzen zien: aurten ere ordaintzen die.
9. Irakasleak guri azterketa zailak jartzen dizkigu. Iaz ere jartzen zizkigun.
10. Mikelek niri hogei euro zor dizkit, eta atzo hamar zor zizkidala badakizu?
11. Zuek guri logelatik zigarroak kendu dizkiguzue. Atzo ere kendu zenizkiguten?
12. Koldok niri bazkarian ogi puska bat eskatu dit.
13. Guk atzo Itziarren gurasoei nahikoa ongi erantzun genien.
14. Amonak bilobei bihar gozoki pilo bat oparituko die, atzo oparitu zien bezala.
15. Zuek niri disgustuak soilik ematen dizkidazue; lehen ere ematen zenizkidaten.

ariketak



58 itzArbeibArko eUskArA

13. ikAsGAiA

ZERTARA, ZERTARAKO > ZERTARA, ZERTAKO

UTZI ADITZAREN NOMINALIZAZIOA (-TZEN UTZI) >UTZI (-TZERA UTZI)

ESAN/ERRAN ADITZA > ERRAN

zertArA eta zertArAko, zertara eta zertako/zetako erraten dira gure ibarrean. Bi galdetzaileok 
akusatiboa eta edutezko akusatiboa lantzera garamatzate, honelako perpausetan:

Zertara etorriko da? Onen eta gaixtoen juzgatzera.
Arrek dauzki erremedioak gure bekatuen barkatzeko.
Zertara beartzen gaitu? Jangoikoa bakarrik adoratzera.
Zertako egin zitue(n) Jainkoak? Eternidade guzian bera bedeikatzeko.
Zertako erraten dugu aitagurea? Biotza goititzeko eta mertxedeak eskatzeko.

Adibideek erakusten dutenez, beraz, zertArA eta zertArAko galdetzaileei lotutako perpausetan -ren 
atzizkia erabili nahiz ez erabili egin daiteke.

Zu ikustera etorri gare.
Zure ikustera etorri gare.

Diogunaren adibide ona da Bonapartek Garesen jasotako perpaustxo hau:

Jainkoan naitzea. (Jainkoaren maitatzea)
Jainkoa naitzea. (Jainkoa maitatzea)

Eta adibide solte interesgarri bat azaldu da:

Orren itzen erraneskeros, nere bekatuek izein dire barkatuek.

Oharra

Badirudi, hala ere, edutezko atzizkidun adibideak askoz gutxiago direla atzizki gabeak baino.
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Utzi aditzaren nominalizazioa -tzera da gure ibarreko euskaraz, inguruko ibarretan bezala:

Ez gaitzazula utzi tentazioan erortzera.
Ez gaizkiela utzi konsentitzera.
Pensamentuak mundu onetako bertze gauzetan egotera utzi bage. (i)
Uts andie egiten du bere bizie pasatzera uztean. (g)

errAn aditz trinkoa.

nik nio(n)
ik io(n)*
arrek zio(n)*
guk —
zuk —
zek —
aiek ziote(n)*

nik diot ziotat, zionat
ik diok, dion
arrek dio ziok, zion
guk diogu ziotaguk, zionagun
zuk diozu
zek dioze
aiek diote ziotek, zioten

Utzi aditzaren inguruko zenbait erramolde.

bertan utzi   bertan utzi, berean utzi (i)
esan gabe utzi   erran bage utzi
erantzun gabe utzi  errespondatu gabe utzi (g)
ordaindu gabe utzi  pagatu bage utzi (i, g)
adiskidearekin utzi  aixkideareki utzi
zentimorik gabe utzi  zentimorik bage utzi
dirurik gabe utzi   dirurik gabe utzi
biluzik utzi   biluxik/buluxik utzi
bizikideak utzi   bizikideak/bizikediak utzi
harrituta utzi   arriturik utzi
jota utzi    jorik utzi
ondoan utzi   ondoan/zearrean utzi
zintzilik utzi   txintxilik utzi (i)
haurtzaroa utzi   aurtzuta utzi
kale gorrian utzi   karrikan utzi
bazterrean utzi   bazterrean utzi
libre utzi    libre utzi
lotuta utzi    loturik utzi
beldurtuta utzi   beldurturik/losaturik utzi
lotsatuta utzi   alketurik utzi
negarrez utzi   negarres utzi
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bakarrik utzi   bakarrik utzi
hutsik utzi   utsik utzi
mahaiaren gainean utzi  maiaren gañean utzi
joaten utzi    joatera utzi
etortzen utzi   etortzera utzi
esaten utzi    erratera utzi
gordeta utzi   guardaturik utzi
sutan utzi    sutan utzi
seinale bat utzi   señale/señele bat utzi
bakean utzi   bakean utzi (i)

Jar itzazu ibarreko hego-nafarreraz ondoko perpausak.

1. Gauean etxera garaiz itzultzeko esan digu aitak.
2. Azpeitiatik Garesera joateko ordu eta erdi behar da.
3. Bihar hemen elkartuko gara erabaki batzuk hartzeko.
4. Ni igandeetan okindegira sartzen naiz egunkaria eta ogia erostera.
5. Zu eta biok atzo perretxikoak biltzera irten ginen.
6. Orain tabernara goaz zerbait jatera eta edatera. Etorri nahi al duzu?
7. Lehen gazteak soldadutzara joaten ziren eroen aginduak betetzera.
8. Arropa hauek aldatzera joan behar dut lehenbailehen etxera.
9. Zertarako egiten ditugu etxeko lanak? Zerbait ikasteko? Ezertarako ez?
10. Arratsaldean liburutegira joango naiz liburu hori irakurtzera.

ariketak
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14. ikAsGAiA

NOIZ > NOIZ

DENBORAZKO PERPAUSAK

Itzarbeibarko euskaraz noiz? galderari erantzuteko, -larik eta -enean atzizkiak dauzkagu, lehenak 
aldaera anitz erakusten digula: -larik, -lerik, -larika, -laika, -laikan.

Gure jaunereki mintzetzen gadelarik, ongi gaude.
Zergati arrek erran baizue(n), aiek eskatu ziotelarik.
Ori egiten dugulerik, bertzeak etortzen zaizkigu.
Beren enkuentroa egiten dutelarika.
Entendatzera ematen digute, aiek borrokan ikusten ditugulaika.
Ene anaiak zituelaikan ya ogei urte, ni xaio niza(n).
Egunoros, ordi ura juaten denean, gu etortzen gare.
Lan on bat egin bear dugunean, xai egunak etortzen dire.

bezAin konparaziozko partikula noiz galdetzailearen erantzulea izan daiteke > «Noiz joango zara? 
Etorri bezain laster». Itzarbeibarko testuetan bezAin eta bejAin formak ageri dira.

Ori bezain ona naiz.
Noiz joanen zare? Etorri bejain laster.

noiz? galderaren erantzunetako bat «behin» edo «behin behintzat/bederen» izan ohi da. Horren 
lekukotasunak agertu zaizkigu Utergan eta Ukarren.

Urtean bein bedade [etorriko naiz]. (Uterga)
Urtean bein berere [etorriko naiz]. (Ukar)

Eta, azkenik, -ta atzizkiak ere erantzuten dio noiz? galderari, denboran nolabaiteko hurbiltasuna 
dagoela adieraziz:

Noiz erresuzitatu ze? Ilta irugarren egunean.
Noiz igan ze zerura? Ilta berrogeigarren egunean.
Ilte irugarren egunean erresuzitatu zela [erraten da].
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Denborazko adberbioak:

orai, orai berean, len, gero, gutitan, anis aldis, aldioros,
laurenegu, erenegu, atzo, egun, gaur, biar, etsi, etsidamu,
ioiz/nioiz, ioiz ez/nioiz ez, sekula ez, beti, biaramunean (i)

GAldU aditzaren inguruko zenbait erramolde.

ipurdia galdu   ipurdia galdu
balioa galdu   balioa galdu (i)
-rengatik galdu   -rengatik galdu
fedea galdu   fedea galdu
lotsa galdu   alkea galdu
errespetua galdu   errespetua galdu
izen ona galdu   izen ona galdu
nahi gabe galdu   nai gabe galdu
ordu txarrean galdu  ordu txarrean galdu
bidea galdu   bidea galdu
lurra galdu   lurra galdu
jokoan dena galdu  jokoan guzia galdu
umea galdu   umea galdu
beldurra galdu   beldurra/losa galdu
burua galdu   burua galdu
gerra guztiak galdu  gerra guziak galdu
betikoek galdu   betikoek galdu
indarra galdu   indarra galdu
diru guztia galdu   diru guzia galdu

Jar itzazu ibarreko hego-nafarreraz ondoko perpausak. Asmatu zeuk ere bertze zenbait.

1. Goizean dutxara joan naizenean, Eneko biluzik ikusi dut.
2. Bart udaletxean oihuka hasi zinenean, asko beldurtu ginen.
3. Txikia nintzenean eta dirua behar nuenean, amari eskatzen nion.
4. Lantegian ugazaba ikusi dudan bezain azkar, isildu egin naiz.
5. Atzo zu ikustera joan nintzenean, euria egin zuen.
6. Ezkongaietan sarri ateratzen ginen elkarrekin, pozik nahiz goibel geundenean.
7. Etxeko lanak egin ditudan bezain azkar, lagunengana joan naiz karrikara.
8. Karlosek aita izango dela jakin duenean, umea ez duela onartuko esan du.
9. Aldizkaria irakurtzen ari nintzenean, zure argazkia ikusi nuen.
10. Goizean esnatzean, beti ikusten zaitut ene ondoan.

ariketak
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15. ikasgaia

NORENGAN, NORENGANA ETA NORENGANDIK >

NOREN BAITAN, NORENGANA ETA NORENGANDIK

Itzarbeibarko euskaraz norenGAn errateko noren baitan/noren baiten erraten da nagusiki.

Pedron baitan, Martinen baitan, ene baitan eta orren baitan.
Lurraren kriadorearen baitan siñestatzen dute.
Aien baiten siñestatzen duena.

norenGAnA kasua ere dokumentaturik daukagu eta berdin erraten da. Adibide gehienetan bereizita 
–bi hitzetan– ageri da.

Zure gana deies gaude.
Itzuli zazkizu gure gana zure baigi oiek.
Mutil ori ene gana dator orai berean.

norenGAndik ere berdin erraten da, eta norenganik aldaera du, euskalki anitzetan oso ohikoa 
dena.

Birjina Mariaren gandik jaio ze.
Ene gandik ikasiko duze ori guzia.
Zergati aragie ezbeitzakegu egotzi gauren ganik.

Erakusleak:

onen baitan  aben baitan*
orren baitan  oien baitan
arren baitan  aien baitan

onengana   abengana*
orrengana   oiengana
arrengana   aiengana

onengandik  abengandik
orrengandik  oiengandik
arrengandik  aiengandik
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AterA aditzaren inguruko zenbait erramolde.

bere bidetik atera   bere bidetik atra
bere onetik atera   bere onetik atra
belarrak atera   belarrak atra
zorrotik atera   zorrotik atra
zakutik atera   zakutik atra
hesteak atera   ertzeak atra
eskua atera   eskua atra
hatza atera   beatza/eria atra
burua atera   burua atra
sutatik atera   sutatik atra
binaka atera   biraka atra
kontuak atera   kontuak atra
zorpetik atera   zorpetik atra
legetik atera   legetik atra
mahaira atera   maira atra
berriz atera   berriz/berris atra
errotik atera   zainetik atra
kea atera    kea atra
lurpetik atera   lurpetik atra
bana atera    bana atra
gaizki atera   gaizki atra
ongi atera    ongi atra

Jar itzazu Itzarbeibarko euskaraz ondoko perpausak.

1. Nik lehen Karlosengan konfiantza handia nuen.
2. Auzoko mutil berriarengan gauza politak ikusten ditugu.
3. Berriro ere zama osoa Koldorengan erori da.
4. Zuek beti sinesten duzue adiskideengan. Hori ez da txarra.
5. Herenegun nire alaba sendagilearengana joan zen.
6. Langile haiek lana bukatu dutenean, nagusiarengana hurbildu dira.
7. Erantzun hauek jasotzera nire izebarengana joan behar dugu.
8. Mutil horren gurasoak bere irakaslearengana etorri dira.
9. Bart semearengandik berri onak heldu zitzaizkigun telefonoz.
10. Paper horiek alkatearengandik hartu dituzue.
11. Sukaldeko lan hauek nire aitarengandik ikasi nituen.
12. Iaz gizon horrek emaztearengandik ihes egin zuen.
13. Egia esan, zuregan konfiantza handia dugu. Zuk guregan ere bai?
14. Lagun harengandik nator eta beste harengana noa.
15. Gizon horiengan beldur handia dagoela ikusten da.

ariketak
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16. ikasgaia

NOR-NORK ADITZ SISTEMAREN

ORAINALDIA ETA LEHENALDIA

Ezinezkoa zaigu, zoritxarrez, nor-nork aditz sistema osorik biltzea. Euskal Herriko bertze leku 
batzuetan bezala, Itzarbeibarren nor-nori-nork erabiltzeko joera zegoen nor-nork erabili beharrean. 
Gipuzkoako ipar-ekialdean eta Lapurdin kontrakoa egiteko joera dago, hau da, nor-nork erabiltzen 
da nor-nori-nork erabili beharrean. Dena den, testuetatik zenbait adizki atera ahal izan dugu.

ORAINALDIA

nik i aut
nik ura dut diat, diñan
nik zu zaitut (Ukar)
nik zek —
nik aiek (di)tut (di)tiat, (di)tiñan

ik ni nauk*, naun*
ik ura duk, dun
ik gu gaituk*, gaitun*
ik aiek (di)tuk, (di)tun

arrek ni nau
arrek i au*
arrek ura du dik, din
arrek gu gaitu*
arrek zu zaitu*
arrek zek —
arrek aiek (di)tu (di)tik, (di)tin
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guk i augu*
guk ura dugu diaguk, diagun
guk zu zaitugu*
guk zek —
guk aiek (di)tugu (di)tiaguk, (di)tiagun

zuk ni nauzu*
zuk ura duzu
zuk gu gaituzu*
zuk aiek (di)tuzu

zek ni nauze*
zek ura duze
zek gu gaituze*
zek aiek (di)tuze

aiek ni naute*
aiek i aute*
aiek ura dute ditek, diten
aiek gu gaituste (Ukar)
aiek zu zaituzte*
aiek zek —
aiek aiek (di)tuzte/dituste (Ukar)

(di)tiztek, (di)tizten

LEHENALDIA

nik i —
nik ura nue(n) nia(n), nina(n)
nik zu —
nik zek —
nik aiek nitue(n) nitia(n), nitina(n)

ik ni —
ik ura yue(n)/indue(n)
ik gu —
ik aiek itue(n)/inditue(n)
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arrek ni nindue(n)*
arrek i —
arrek ura zue(n) zia(n), zina(n)
arrek gu ginduze, ginduzki (Uterga)
arrek zu zindue(n)*
arrek zek —
arrek aiek zitue(n) zitia(n), zitina(n)

guk i —
guk ura gindue(n) gindia(n), gindina(n)
guk zu —
guk zek —
guk aiek ginditue(n) ginditia(n), ginditina(n)

zuk ni ninduzu(n)*
zuk ura zindue(n)
zuk gu ginduzu(n)*
zuk aiek zinditue(n)

zek ni ninduze(n)*
zek ura zindute(n)
zek gu ginduze(n)*
zek aiek zinduzte(n)

aiek ni nindute(n)*
aiek i indute(n)*
aiek ura zute(n), ziteta(n), zitena(n)
aiek gu ginduzte(n)*
aiek zu zinduzte(n)*
aiek zek —
aiek aiek zituzte(n)/zuzte(n)/zuste (Ukar)

zitizteta(n), zitiztena(n)/zizteta(n), ziztena(n)

Oharra

nor-nori-nork aditz sistema ikustean esan dugun bezala, baldintzazko perpausak eta ondo-
rioak egiteko, aski da lehenaldiko adizkiei ba- aurrean jartzea eta azken n-a kentzea eta, jakina, 
ondorietan -ke eranstea.
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Jar itzazu ibarreko hego-nafarreraz ondoko perpausak. Ondoren lehenaldian ere idatz itzazu guztiak. 
Adizkiak falta direnean, forma batuak erabil daitezke.

1. Guk hi gaur mendira eraman haugu basajaunarekin hitz egiteko.
2. Zuk gu zelaian jo gaituzu.
3. Zuek gu kalean utzi gaituzue gaur.
4. Haurrak elizara eraman ditut santuen irudiak ikustera.
5. Nire adiskideek hi autoz ekarri haute.
6. Guk zuek elkartetik bota zaituztegu.
7. Zuk ni diruz bete nauzu nire bizitzan.
8. Haiek gu ijitoengana eraman gaituzte kaloera ikastera.
9. Guk zu Bilbon aurkitu zaitugu gaur eguerdian.
10. Amak ni goizero apaintzen nau.
11. Nik zuek zinean ikusi zaituztet. Zertan ari zineten?
12. Zuek ni oso maite nauzue, baina nik zuek batere ez.
13. Zuk gu eskolara ekarri gaituzu. Nor gehiago ekarri duzu?
14. Ume hark gu eskutik hartu gaitu.
15. Zuek ni itsasorako bidean ezagutu nauzue.

ariketak



69ikAslibUrUA

17. ikasgaia

PERPAUS KONPARATZAILEAK

Euskaraz bi konparazio mota bereizten ditugu: kantitatezkoa eta nolakotasunezkoa.

A) Kantitatezko konparazioa.

a. 1. Berdintasuna adierazteko hAinbAt, hAinbeste, AdinA eta bezAinbAt erabiltzen dira. Hauek dira 
dauzkagun adibideetan azaldu direnak: anbat (i), ainbertze/anbertze eta bezanbat/bezenbat.

Anbat erregek ain denbora luzean erranikako itzak. (i)
Anbat aingeru, begiratzen gaituztenak. (i)
Ainbertze egun joan eta gero, ori egin duzu.
Zergatik anbertze aldis?
Orrek ez doke/dauki emen anbertze diru.
Aitak bezainbat liburu idukitzea da ene naia.
Ogi bezenbat gazta dokegu etxean.

a. 2. Desberdintasuna adierazteko:

1) bAino GehiAGo > baño geiago/yago/iago

Gauza oek baño geiago balio du. (i)
Onetsitzen zaitut gauza guziok baño yago.
Bañe bai [gare] zeruko sanduek baño iago.

2) bAino GUtxiAGo > baño gutiago*

Gizon onek guk baño gutiago daki.

3) GehieGi > geiegi (g)

Ardo geiegi edan duze tabernan.

4) GUtxieGi > gutiegi*

Atzo arrai gutiegi erosi ginduen.
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5) Gehien eta GUtxien > geien* eta gutien*

Geien agratzen zaidana, goatzean egotea.
Gutien agratzen zaidana, lan gogorra egitea.

B) Nolakotasunezko konparazioak.

b. 1. Berdintasuna. bezAin > bezain/bejain

Gizon ori zu bejain luzea da.
Gu zek bezain andiak gare.
Ori bezain ona naiz.

b. 2. Desberdintasuna. bAino -AGo > baño -ago

Bada milagro au ezta txikiago an egin zuena baino. (i)
Beren korputzak topatuko dituzte iguzkie baño argiago. (g)
Guziek baño gaiztoago dirala. (g)

b. 3. Gehiegizkotasuna. -eGi > -egi*

Mutil ori makiegi dago. Zer pena!

b. 4. Goreneko maila edo superlatiboa. -rik -enA > -rik -ena

Parterik aundienean edo txikienean dago?
Txakurrik politena errian dokegu.

Gogoan hartzeko:

Adjektibo konparatzaileak:

on, hobe, onen/hoberen > on, obe*, oberen
txar, txarrago, txarren > txar/gaixto, txarrago/gaixtoago, txarren/gaixtoen
oker, okerrago, okerren > makur, makurrago, makurren

Adberbio konparatzaileak:

nekes*, nekesago*
maiz, maizago (i)
ongi, obeki*
gaizki, gaizkiago
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Kantitatezko adberbioak:

guti, gutiago*, gutienean (g)
aski
anis
geiegi (g)

Ikasgai honetan geiago/yago/iago zenbatzaile zehazgabea aipatu dugunez gero, interesgarria da jakitea 
izenordainen batekin dagoenean, izenordaina dela deklinatzen dena, eta ez zenbatzailea:

Nork geiago egiten du bekatu?
Zertara yago obligatzen gaitu onek?
Zergatik yago da ori oberena?
Zergati erran zue? Eta zergati yago?

zenbAt etA GehiAGo (-AGo) egituraren adibiderik ez dugu ikusi testuetan. Euskara batuan bezala 
erranen zela pentsa liteke. Gero etA GehiAGo errateko, berriz, adibide bat agertu denez, gutxienez hala 
erraten dela ikus dezakegu. geiago eta geiago da horren egitura.

Geiago eta geiago sobratzen da.
(Gero eta gehiago sobratzen da.)

Jar itzazu Itzarbeibarko hego-nafarreraz ondoko perpausak.

1. Guk hainbat lan egin duzue zuek
2. Zure lagunek zuk baino gehiago dakite.
3. Ni edozein gauzatarako zu baino gutxiago naiz.
4. Lagun gehiegi etorri ziren eta ardo gehiegi edan zuten.
5. Arrain gutxiegi erosi dut gaurko afarirako.
6. Jokoan Imanolek galdu du dirurik gutxien; lagunik azkarrena da.
7. Zuek gu bezain onak zarete; guztiok pertsonarik onenak gara.
8. Gizon hori zu baino askoz gazteagoa da. Ez al da hala?
9. Ez dakit zein den basoko zuhaitzik zaharrena.
10. Gure Ane zuen Karlos bezain burugogorra da.
11. Lan hori hobeto egin behar duzue.
12. Guri zinea zuei baino gutxiago gustatzen zaigu.
13. Gero eta gehiago sobratzen da etxe honetan ogia.
14. Gutxienez bost aldiz esan dizut hura ni bezain gaztea dela.
15. Bere garaian, hartza gure mendietako animaliarik indartsuena zen.

ariketak
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18. ikasgaia

PERPAUS KONPLETIBOAK

BER PARTIKULA INDARGARRIA

Euskara batuan bezala, gure ibarrean -ela da —orohar— perpaus konpletiboen ezaugarria, baina 
beste euskalki batzuetan bezala e bokala gabe -la ere izan daitekeela ikusiko dugu. Kontuan izan lehen 
pertsona singularreko dut konpletiboan ez dela «dudala», dutela baizik [dut + (e)la]. Gipuzkeraz ere 
antzeko joera dago, detela erraten denean.

Bertzetik, -la atzizkia -le bihur daiteke aurrean u bokala (gutxienez) izanez gero.
Bukatzeko, zoritxarrez testuetan ez da azaldu uste izan aditzaren adibiderik. Hori interesgarria izango 

zen, aditz horrekin batera -ela ala -ena erabiltzen ote zen jakiteko, edo biak agian, Zaraitzun eta bertze 
zenbait lekutan bezala. Zorionez, Gesalatzen perpaus bat jaso da idatzirik eta Iruñean bertze bat.

Nik badakit, nik badakitela.
Arrek ori badakila. Arrek ori badakiela.
Nik badut denbora. —Zer? —Nik badutela denbora.
Nik erran dut bekatu egin dutela itzes.
Arrek kaso gutiago egiten duela pensatzen dugu.
Semea dela siñestatzea ona da.
Gizona arara txaitxi zela erran dut.
An dagola jarririk eskuietako aldean.
Arrek dio eni emanko direla grazie.
Ezautue izan dadiela nai du.
Antoniok eman zirakela erraten dik.
Jangoikuek manko digule glorie bere grazien medios.

Denbora izain zutela uste zute. (g)
Galtzen dutela uste dutenek gaizki egiten dute. (i)

Bertzetik, eze -ela/ezi -ela egitura ere aldian-aldian erabiltzen da perpaus konpletiboak egiteko.

Siñestatzen dut eze ori nere jaune dela eta gizona jaio zela.
Nik esperatzen dut eze orrek barkatuko dizkirela nere bekatuak.
Baña nago ni ezi onek gutiago kaso egiten duela.
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BER indargarria ia-ia euskara batuan bezalaxe erabiltzen da. Gauza aipagarri bakar bat ikusten da: 
hura erakuslearen forma indargarri gisa berura ageri da, eta ez batuan erraten dugun bera. «Logikoena» 
Itzarbeibarko berura dela pentsa liteke. Ikus adibideak.

Trintatea nor da? Jangoikue bera da.
Alaber ure jautsi ze dibinidadeareki berareki.
Beran etxea. Beraien etxea. (Beraren etxea. Beraien etxea.)
Jangoikuek manko digule glorie bere grazien medios.
Kristioa bere entendamentura ellegatzen delarik.
Aiek beren lana egiten dutelarik.
Berau, beronek, berontas, beronen, beroni, beronekin, beronendako.
Berori, berorrek, berortas, berorren, berorri, berorrekin, berorrendako.
Berura, berarrek, berartas, berarren, berarri, berarrekin, berarrendako.

Gainerako izenordainek ere badituzte, noski, beren forma indargarriak, eta berdin deklinatzen dira. 
Honako hauek dira nor kasuan:

naurau, aurori, gaurobek, zaurori, zauroiek

Jar itzazu ibarreko euskaraz ondoko perpausak. Gero irakur itzazu jarrian jarrita dauden Garesko 
izengoiti euskaldunak. Horietako anitz barregarriak direla ikusiko duzu.

1. Mikel gaur Donostiara joango dela uste dut.
2. Zuri eta Enekori bart ohea hautsi zitzaizuela entzun dut.
3. Lizarran autobide egoki bat egiten ari direla erran didate.
4. Datorren urtean gauza berriak egin nahi ditudala adierazi diot.
5. Gaur goizean urik gabe geratu zaretela ulertu dizuet.

Izengoitiak:

Aitaisa, Apeza, Arotza, Artazi, Artzaingorri, Atsabutza, Azaria
Banauka, Begiurdin, Beltza, Bikain, Birigarro, Bizarandi, Buztanbeltz, Buztantxuri
Ekoiendarra, Ezpaleku
Falandranga, Fardel, Fuina
Gaixoa, Gaiztoko, Gizurti
Ipurdibeltz, Ipurdigorri, Ipurtxulo, Irutxa, Iskirri, Isotx
Jainkoa
Kakabutza, Kaskazabal, Kakeria, Kukua, Kusin

ariketak
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Lantxurda, Lañua, Luzea
Makal, Mandarra, Mandazar, Marimoko, Marimokordo, Martinpuntu, Medikuzar, Motxa, 

Mozolo, Mozorro, Mutiko
Nonbaitor
Ogeitabi, ozpin
Putxa
Sagu, Satamutur, Serorea
Txaparzain, Txapelazar, Txataurdin, Tximitx, Txoriburu, Txiki, Txipi, Txipiko, Txirrika, 

Txonge
Zaborra, Zakil, Zakilotx, Zamartxuria, Zurriamotza, Zukuzikin, Zurgin
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19. ikasgaia

PERPAUS KAUSALAK

ZERGATIK? -TZEAGATIK  > 

ZERGATI(K)/ZENGATIK? -TZEAGATIK/-TZEARGATI(K)

Itzarbeibarko euskaraz, funtsean, modu bakar batean egiten dira perpaus kausalak BAIT- aurrizkiaren 
eta -EN atzizkiaren bidez. Ondoko hauek dira egiturak: BAIT-, ZERGATI(K) BAIT-, ZERENGATIK 
BAIT- eta ZERGATI -EN, ZERENGATIK -EN.

Ibarreko testuetan ez da ageri -lako(tz) atzizkiaren arrastorik; ezta Gesalazkoetan edo Iruñekoetan 
ere.

Bonaparte printzearen hizkuntz-galdeketari esker, badakigu bait- aurrizki kausalak nola jokatzen 
duen izan aditzeko adizkiekin: bait- + n = bai-, bait- + a = bai-, bait- + d = bait-, bait- + z = bai-, eta 
bait- + g = bai-. Eta ezezko perpausetan, fonetikoki honela jokatzen du aurrizki horrek ez partikularen 
ondoren: ez + bait- = ez pait-.

BAIT-

ni bainaiz, i baiaiz, ura baita,
zu baizara, gu baigare, zek baizarate, aiek baitire
Zergatik asarratu da Imanol? Itxera baitoaia.

ZERGATI(K) BAIT-

Zergatik etorriko da? Zergati zure ama baite.
Zergati bentzitu baizitue.
Zergati aiek beti beitode tentatzen.
Zergatik ez dute dirurik? Zergatik ez paizute lanik egin.

ZERENGATIK BAIT-

Onetsitzen zaitut, zerengatik gure etxea erosi baizindue.

ZERGATI -EN

Arrek aiei manko diote, zergati egin zitusten arren erranak.
Zergatik? Zergati onetsi duten gauza guzien gañen.
Zergati ura den ona, egon dadiela emen.
Zergatik da gaixtoa? Zergati ez duen ori barkatzen.



76 itzArbeibArko eUskArA

ZERENGATIK -EN

Onetsitzen zaitut, zerengatik ona zaren.

Gure ibarrean -tzeagatik  nominalizatua ere erraten da, aditzari loturik, batuan bezala, baina bai-
ta bertako modu bereizian ere: -TZEAGATIK eta -TZEARGATI(K). zerGAtik? galdetzeko, berriz, 
ZERGATI(K) eta ZENGATIK formak azaldu dira idatzirik.

Zergati enbertze aldis? (Uterga)
Zergatik anbertze aldis? (Ukar)
Gu eta mundu guzie salbatzeagatik.
Komekatzeargatik eta sermon aitzeargatik zaude elizan.
Zek ori eskatzeargatik ongi biziko zarate.
Zergatik iltzen gara? Eriotzeargatik.
Ugazalaba zengatik etorri da? Zure itza entzuteargati.
Zergatik dago nesako ori emen? Ogi bediketue artzeargatik.

Erakusleak:

onengati(k)*  abengati(k)*, ebengati(k)*
orrengati(k)  oiengati(k)*
arrengati(k)  aiengati(k)

jArri aditzaren inguruko zenbait erramolde.

berogailua jarri  berogailua xarri/jarri/paratu (guztietan)
gogor jarri   gogor xarri
goibel jarri  triste xarri
goibel jarri (zerua) goibel xarri
pozik jarri   kontent jarri (g)
prezioa jarri  prezioa xarri
dirua jarri   dirua jarri (g, i)
betaurrekoak jarri  betaurrekoak xarri
belauniko jarri  belauriko jarri (g, i)
etzanik jarri  etzinik jarri (g), etzanik jarri (i)
zutik jarri   txutirik jarri (i)
eskua jarri   eskua xarri
eskuan jarri  eskuan xarri
eskua sutan jarri  eskua sutan xarri
biluzik jarri  billusik/bulusik xarri
haserre jarri  asarre xarri
oker jarri   makur xarri
zuzen jarri   txujen xarri
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txapela jarri  txapela xarri
bere tokian jarri  bere tokian xarri
ondoan jarri  ondoan xarri
urruti jarri   urruti xarri
ongi jarri   ongi xarri
gaizki jarri   gaizki xarri
bazkaria jarri  bazkaria xarri
afaria jarri   afaria xarri
ados jarri   ados xarri
alde jarri   alde xarri
aurka jarri   kontra xarri

Jar itzatzu ibarreko euskaraz ondoko perpausak.

1. Goizean Tafallara joan naizelako ama haserretu egin zait.
2. Leihotik sartu gara etxean, giltza barruan ahaztu zaigulako.
3. Koldo bere aitarengana hurbildu da, dei egin diolako.
4. Pelikula hori ikusia baituzue, gaur antzerkira joango zarete.
5. Etxean arratoiak baitauzkagu, oso kezkaturik gaude.
6. Zergatik irakurri duzu liburu hori? Zeren eta hala nahi bainuen.
7. Dena jakin dut, telebistan ikusi eta entzun baitut.
8. Zergatik etorri da? Zurekin ibili nahi baitu.
9. Zergatik hitz egiten didazu oihuka? Haserre zaudelako?
10. Zergatik esan behar zaizkizu gauzak hamaika aldiz?

ariketak
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20. ikasgaia

NOIZ ARTE, NORAINO ETA NORAKO > 

NOIZ ARTIO, NORAÑO ETA NORAKO

Arte denbora-mugatzailea eta -rAino leku-mugatzailea artio eta -raño erraten dira gure ibarreko 
euskaraz.

Biar artio emen izanen naiz.
Zuk jan artio ez gare iora joanen. Iora ez.

Baionaraño, Madrilaño, oianeraño, oianetaraño.
Ene gañeraño etorri zen.
Asi eskua mogitzen bekosketik, bularretaraño.
Mogi eskua ezkerreko soñegitik, eskubikoreño.

norAko kasuaren lekukotasun batzuk agertu dira testuetan.

Baionarako (trena).
Oianetarako (bidea).
Eta ofreziturik dago arren serbizio sandureko.
Eztaude zerurako bi bide baño iago. (g)

Erakusleak:

onaraño     ontaraño*  abetaraño*, ebetaraño*
orraraño     ortaraño*  oietaraño*
araraño     artaraño*  aietaraño*

onarako     ontarako*  abetarako*, ebetarako*
orrarako     ortarako*  oietarako*
ararako     artarako*  aietarako*
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Jar itzazu ibarreko euskaraz ondoko perpausak.

1. Nire aitak bidegurutze honetaraino ekarri gaitu.
2. Etxe horretaraino zu baino lehenago helduko naiz.
3. Mendi hartarako bidea ez dakigu buruz.
4. Harako trena oso garestia da.
5. Zelai horietaraino ere heldu da bart elurra.
6. Leku hauetaraino askotan etorri dira zaldiak.
7. Haraino joateko izerdi pixka bat bota beharko duzue.
8. Gaur arte ez dugu inoiz halakorik entzun.
9. Larunbat iluntzea arte itxaron beharko duzu zinera joateko.
10. Zuek etorri arte hementxe egonen gara aldizkariren bat irakurtzen.

ariketak
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21. ikasgaia

BALDINTZAZKO PERPAUSAK

BALDINTZA ETA ONDORIOA

Baldintzazko perpausen adibideetan, Itzarbeibarren hainbat aldaera daudela ikusiko dugu. Ho-
rrelako perpausak egitean bA- eta bAldin bA- dira bi egitura ohikoenak. Gure ibarreko euskaraz hauek 
dira: ba-, badinba-, barinba- eta barinbe-.

Eta atzendurik utzitzen bada, ez da ona.
Arrek ogia ematen baziok, nik etziotat emain.
Baña atra biar baute, diru anitz irugi biar dute.
Zure anaiak aixkide anis badinbadu, laizki obeki.
Eriotzeko arriskurik barinbadu, testamentua egitea onena.
Biarrik barinbedu, lagun egin arri.
Bekaturen bat alkes utzi zuen konfesatzeko.

Benetan gutxi dira testuetan ageri diren baldintza eta ondorioetako adizkien lekukotasunak. Dauden 
apurretatik (eta indikatiboko lehenaldiko formetatik) berreraiki beharko lirateke gainerakoak, inguruko 
ibarretako adizkiak ere kontuan izanik. Gure ibarreko testuetan, Gesalatzen eta Iruñean azaldu dena 
ikusiko dugu hemen.

Baldintzazko adizkiak:

izAn

ni banintza (i)
ura balitz (i)/baledi
gu bagina (i)
aiek balirate (i)

nor-nork

arrek ura balu (i)/baleza

xAkin/jAkin

arrek baliaki (i)
aiek balekite (g), baliakite (i)
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eGon

zu bazindaude (g)

Ondoriozko adizkiak:

izAn

ni nizake
ura lizake, lizeke
aiek lirate (i)

nor-nork

nik ura nuke
arrek ura luke

Jar itzazu ibarreko euskaraz ondoko perpausak.

1. Nik adiskide hura hona ekarriko nuke gauez.
2. Hark lana egingo balu, ni zoriontsuena nintzateke.
3. Hona etorri eta gero, Nekane pozik biziko litzateke.
4. Haiek guztia balekite, ez lukete hainbertze hitz eginen.
5. Horrek hobe luke pixka bat gehiago irakurtzea.
6. Zu hemen bazeunde, ni ez nintzateke joango.
7. Karlos kantaria balitz, zoriontsua litzateke.
8. Ona litzateke, baina ez da beharrezkoa.

ariketak

Oharra

Hego-nafarrerazko balitz eta baledi formen artean, aukeratu lehena, bigarrena arkaikotzat 
jotzen baita.
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22. ikasgaia

-EZ GERO, -EN BEZALA ETA -EN BITARTEAN >

-ES GEROS/ESKERO(E)S, -EN BEZALA/BEKALA/BEJALA

ETA (-EN) ARTEAN/BITARTEAN*

Denborazko -ez Gero errateko, -es Geros egitura eta esGeros, eskeros, eskeroes aldaerak ageri dira 
nagusi gure ibarreko euskaraz.

Kausaletarako, berriz, baliabide bera erabiltzen da, azken adibidean ikus daitekeenez.

Gizon egines gerostik, nola deitzen da?
Destierro au kunplitu eskeroes, zer eginen dugu?
Erdi baño len, erditzian eta erdi eskeros onetsiko zaitu amak.

Orren itzen erraneskeros, nere bekatuek izein dire barkatuek.

Moduzko perpausetan -en bezAlA errateko, -en bezAlA/bekAlA/bejAlA egitura eta aldaerak ikus 
daitezke testuetan.

Gure etxekojaune bizirik dagon bezala, emen nago ni.
Gauzak kredoan doden bezala erranen tugu.
Amak erakutsi zigun bezala eginen dugu.
Zeruan bekala lurrean ikusiko dugu txori ori.
Zuk guk bejala itz iten duzu beti.

Ez ahaztu AlA nolA eta nolA bAit- egiturak ere badaudela -en bezAlA errateko, egia bada ere ez direla 
gehienbat karrikako hizkerakoak, literarioak baizik.

Barka gure bekatuek,
ala nola guk barkatzen diotegun gaitz iten digutenegi.
Egin zagule Jangoikueren borondatea lurrean godenok,
ala nola egiten duten zerukoek.
Barka zazkiguzu gauren zorrak,
nola guk barkatzen baizkiotegu gu zor gaitusteneri.



83ikAslibUrUA

Eta -en bitArteAn errateko, -en ArteAn/bitArteAn egitura daukagu.

Bizi naizen artean, zureki izain naiz.
Sazerdoteak erraten duen bitartean. (i)
Desein bekatuek, bizi gaden bitartean. (g)

bizi izAn aditzaren inguruko zenbait erramolde.

hil arte bizi   il artio bizi
inoren bizkarretik bizi  ioren/nioren bizkarretik bizi
elkarren ondoan bizi  elkarren ondoan bizi
nekatuta bizi   nekaturik bizi
alferkerian bizi   alperrean bizi
herritik at bizi   erritik kanpo bizi
ilargian bizi   ilargian bizi
lanerako bizi   lanerako bizi
nolanahi bizi   nolanai bizi
gizonarentzat bizi   gizonarendako bizi
malko artean bizi   glarima ertean bizi
erregea bezala bizi   erregea bezala/bejala bizi
diru gutxirekin bizi  diru gutireki(n) bizi
denborarik gabe bizi  denborarik gabe/bage bizi
bakarrik bizi   bakarrik bizi
elkarrekin bizi   elkarreki(n) bizi
norbaiti esker bizi   norbaiti esker bizi
hurbil bizi    urbil bizi
urrun bizi    urruti bizi
lo egin gabe bizi   lo egin gabe/bage bizi
baserrian bizi   bordan bizi
kalean bizi   karrikan bizi
gaiztakerian bizi   gaixtakerian bizi
bekatuan bizi   bekatuan bizi
zorretan bizi   zorretan bizi
nolahala bizi   nola-ala bizi

Jar itzazu euskara batuan ikasgai honetako 1., 2. eta 4. perpaus multzoak.

ariketak
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23. ikasgaia

PERPAUS KONTZESIBOAK ETA

PERPAUS KONTSEKUTIBOAK

Euskara batuan nAhiz etA, Arren, bA- ere eta -rik ere egiturez osatzen ditugun perpaus kontzesiboak 
gure ibarrean nola diren jakiteko, ez da adibiderik azaldu, baina Gesalatzen eta Iruñean bai.

Noiz daituko duzu medikoa? Bereala, naiz dela gauerdikoan. (g)
Ifernuan iraun bear du bekatu mortale egiten duenak,
naiz bekatu bat baizik ez bada ere. (i)
Barkatzen dizkio bekatuak, anitz badire ere. (g)

Perpaus kontsekutiboen adibide bakar bat daukagu, Utergakoa. hAin (0) eta hAin ezen/non bAit- egi-
turak erabiltzen dira gehienbat euskara batuan, eta gure ibarrean Ain/Aiñ bAit- egitura aurki daiteke.

Aiñ gauze ona da, ez baiteke erran eta ez pensatu.

edUki aditzaren inguruko zenbait erramolde.

eskuan eduki   eskuan iduki/iruki/irugi (guztietan)
lotuta eduki   loturik iduki
begien aurrean eduki  begien aurrean iduki
isilik eduki   ixilik iduki
eskura eduki   eskura iduki
jakin beharra eduki  xakin bearra/biarra iduki
gordeta eduki   guardaturik iduki
barnean eduki   barrenean iduki
heriotza bertan eduki  eriotzea berean iduki
zulo asko eduki   zulo anis iduki
-tzeko gogoa eduki  -tzeko tirria iduki
hilak eduki   ilabeteak iduki
aurpegi txarra eduki  aurpegi txarra iduki
botaka egin beharra eduki troka egin bearra iduki
kaka egin beharra eduki  kaka egin bearra iduki
pixa egin beharra eduki  pixa egin bearra iduki
buruan txoriak eduki  buruan txoriak iduki
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Jar itzazu ondoko perpausak Itzarbeibarko hego-nafarreraz.

1. Nahiz eta oso berandu izan, kalera goaz.
2. Egia erranen dizut, nahiz eta mingarria den.
3. Zu hemen bazaude ere, zure aurka hitz egingo dut.
4. Barkatzen dizkio bekatuak, anitz badira ere.
5. Hain gauza ona da, ez baitaiteke esan eta ez pentsatu.

ariketak
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24. ikasgaia

PERPAUS ERLATIBOAK ETA

ZEHAR GALDERAK

Perpaus erlatiboak egiteko unean, hiru joera nagusi ikusten dira gure ibarreko euskaraz. Lehena 
-en atzizkidun egitura ohikoa da, euskalki guztietan hain erabilia eta karrika hizkeran ohikoena dena. 
Bigarrena izenordAinA + bAit-/+ -en egitura da gehienbat itzulpenetan aurki daitekeena. Eta hiruga-
rrena, Pirinio aldeko euskaraz maiz ageri den egitura: subjektua hasieran mugatu gabe jarri ondoren, 
jarraian -en atzizkia daukana. Utergako dotrinan horietako bat edo beste azaldu da.

Zer dire aingeruek? Espiritu betzuk, zeruan dodenak.
Gauza orietan sinestatzen duenak iten du ori.
Lenago irugi zitusten korputzeki berpiztuko dire illek.
Orrek zertako balio du? Guziok dugun abrastasuna banatzeko.
Aiek dozkiten gauzak eta siñestatzen ditustenak.
In duten lana ordaindu bear zaiote gizon guziegi.
An zauden anima sanduen atratzera jautxi ze.

Ori aite sandue da, nori kristioak baitaude bearturik obeditzera. (Uterga)
An dago, eskoietako aldean, nondi egunen batean etorriko baite. (Uterga)
An dago jarririk, nondik etorriko baita azken egunean. (Ukar)
Gure jaune, zein mutiko izen baize. (Uterga)
Jaun bakarra, zein konzebitu baize amaren sabelean. (Ukar)
Zeñan ogia baita. / Zeñan ogia den. / Zeñana den ogia. (Gares)

Gizon duena fede Jesukristona. (Uterga)
Gauza bear ditugun guziak or daude. (i)
Bertze gauza ofrezi al dakioken guziak. (i)

Oharra

Oharra: Bertako euskara gaur egun ere bizirik dagoen ibarretan, erabat desagertu da izenordAi-
nA + bAit- formako egitura, «erlatibo latinoa» ere erraten zaiona. Ikus Orreaga Ibarra irakaslearen 
Erroibarko eta Esteribarko hizkera, gaiaz gehiago jakiteko.
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Bestalde, izenordain gabeko erlatiboa, aditzari -tAko edo -riko gehituta egiten dena, -rikako / 
-rikeko da gure ibarrean.

Iñikeko bekatuek barkatzeko.
Kentzeko resto pasaturikeko bizi gaistoan.

Zehargalderetako adibide bakanetan, (eA) -en egitura ikus daiteke, euskara batuan bezala.

Irugarren gauza, xakitia zer artzera dueien.
Igorri erratera ea egin duzuen Erregeak manatu zinduztena. (i)

Jar itzazu gure ibarreko euskaraz ondoko perpausak.

1. Atzo ikusi genuen gizona zure aita zen.
2. Gaur jaio den haur horri Ander izena jarri diote.
3. Bart ezagutu zenuen neska goizean etxera etorri da.
4. Hil duten zakurra oso zaharra zen.
5. Baratzean zeuden barazkiak ekarri ditugu bazkaria prestatzeko.
6. Lan horiek nork egingo dituen jakin nahi dut.
7. Irakasleak ea ongi ibili garen galdetu digu.
8. Zuek non ibili zareten argitu nahi dute gurasoek.
9. Ez dakit sugandila hori hemendik atera den.
10. Ea hara joanen zaren galdetu didate mutil horiek.

ariketak
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25. ikasgaia

AHALERA ETA INSTRUMENTALA

AhAl izAn eta ezin izAn hego-nafarreraz Al izAn eta ezin izAn erraten dira. Itzarbeibarren ez dau-
kagu idatzirik Al izAn aditzaren adibiderik, baina bai Gesalatzen eta Iruñean. ezin izAn aditza, berriz, 
hiruetan ageri da.

Bere aldetik eginen du, al duen bekala. (g)
Billa zaze bertze bideren bat, al baduze. (g)
Al bazenzake erresuzitetu anaia, ederra litzake. (g)
Bertze gauza ofrezi al dakioken guziak. (i)
Al dagien probetxu guzia atratzeko beretako. (i)

Ezin erran eta pensatu daitekena.
Gu ezin engaña gaitzake. (g)
Ezin ior salba daike. (g)
Eta ezin dezakenak zer eginen du? (g)

Ahalerazko adizkien lekukotasunak ez dira ugariak.

nor

ni naike
ura daiteke, daike

nor-nork

nik ura zaket  nik ura nukea (nezakeen)
nik aiek zakizket
arrek ura zake  arrek ura zukea (zezakeen)
guk ura zakegu

Bonaparteren Garesko testuetan oso garbi ikusten da bertako euskaraz ahalerazko adizkiak erabil-
tzen direnean, baiezko perpausetan eta aginterazkoetan aditz-erroa soilik erabiltzen dela. Ezezkoetan, 
ordea, infinitiboaren marka ere jartzen da.

Ni eror naike.
Arrek ikus zala.
Nik ezaket ikusi.
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Kasu instrumentala euskara batuan -z baldin bada, Itzarbeibarko euskaraz garbi-garbi da -s, eta 
irakurgaietan adibide anitz ageri dira.

Itxe ori gizonaren obras eginik dago.
Deies gaude, aies, sentimentus beterik.
Arrek maten digunes kontentatzea da oberena.
Bulusik ibiltzea alkes utzi zuten nire lagunek.
Zenbat maneras erran duzu? Bies, jaune.
Enbertze aldis gauza bera erranik, nekatu naiz.
Biotzes onesten zaitut.
Eta aitonak erran du arla bizitzeas konsolatzen dela.
Bearries aitzea, sudurres urrin egitea, agos gustatzea eta eskues ukitzea.

Jar itzazu ibarreko hego-nafarreraz ondoko perpausak.

1. Ni gaur mendira joan naiteke, baina ez dakit joango naizen.
2. Gu berehala alda gaitezke zuekin Iruñeko zineetara joateko.
3. Hura lanetik nahi duenean atera daiteke.
4. Mutiko horrek bere laguna kalean ikus zezakeen.
5. Guk ere hura kalean aurki dezakegu.
6. Ni etxean eror naiteke gutxien espero dudanean.
7. Gizon horren ondoan ezin gara egon, usain txarra baitu.
8. Ezin izan dut erosi hemengo euskararen liburua.
9. Beharbada Iruñean erosi ahal izango dut, etxean edukitzeko.
10. Bere aldetik egingo du, ahal duen bezala.

ariketak
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26. ikasgaia

SUBJUNTIBOA

Subjuntiboan ere perpaus gutxi agertu dira testuetan. Horien ondoren, adibide batzuk ikusiko 
ditugu.

nor

ni nadien*
ura dadien
gu gaitzen  gu geintzen

nor-nork

arrek ura dezan
arrek zu zaizkien/zaiten
arrek gu gaizkien

zuk gu gaizkizun
zek gu gaizkizen*

guk ura dezagun/zagun
guk aiek dezazkigun

aiek ura dezaten, zaten

nor-nori-nork

arrek guri ura zagun*
arrek guri aiek zazkigun

Adibideak:

Ni arara joan nadien, zerbait eman bear dirazu.
Ura ona izan dadien, gu ere onak izanen gare.
Gu burutsuak izan gaizen, zek ongi irakatsi bear diguze.
Gu atzo onara etor geintzen, zek dei egin zindigute(n).
Arrek ura ikus dezan, lendabisko orrara joan bear du.
Arrek zu ikus zaizkien/zaiten, arara joan bear duzu.
Arrek gu ikus gaizkien, onara etorri bear dugu.
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Zuk gu ikus gaizkizun, onaraño etorri bear duzu.
Guk ura autoz ekar dezagun/zagun, gureki etorri bear du.
Guk aiek autoz ekar dezazkigun, gureki etorri bear dute.
Zek gu ikus gaizkizen, itxe ontara etorri bear duze.
Aiek ura onara ekar dezaten, auto bat bear dute.
Arrek guri ogia ekar zagun, dirua eman bear diogu.
Arrek guri liburuak ekar zazkigun, dirua eman bear diogu.

eGin aditzaren inguruko zenbait erramolde.

zauri bat egin  zauri bat egin/in (guztietan)
mesede bat egin  mertxede bat egin
toki egin   toki egin
on egin   on egin
kalte egin   gaitz egin
dei egin   dei/dai egin
bero egin   bero egin
hotz egin   otz egin
izotza egin   izotz egin
elurra egin  elur egin
doministiku egin  atxufa/atija egin
dantza egin  dantza egin
korrika egin  karrera/laster egin
ihes egin   igas egin
lo egin   lo egin
bakeak egin  bakeak egin
piper egin   piper egin
kasu egin   kaso egin
pixa egin   pixa egin
kaka egin   kaka egin
kilimak egin  kilika egin
barre egin   irri egin
oihu egin    oiu egin
aurka/kontra egin  kontra egin
bisita egin   bisita egin
lan egin   lan egin
min egin   min egin

Jar itzazu euskara batuan ikasgai honetako adibideetako perpausak.

ariketak
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27. ikasgaia

AGINTERA

Perpaus inperatiboetako adizki mordoxka bat iritsi zaigu testuei esker. Hona hemen, haietan azaldu 
zaizkigunak.

nor

ura bedi
zu zeit

nor-nork

ik ura zak*, zan*
ik aiek zazkik*, zazkin*

zuk ura zazu/zozu
zuk gu gaizkizu/gaitzazu
zuk aiek zazkizu

zek ura zaze*
zek gu gaizkize*/gaitzaze*
zek aiek zazkize*

nor-nori-nork

ik eni ura zadak*, zadan*
ik guri ura zaguk*, zagun*
ik guri aiek zazkiguk*, zazkigun*

zuk eni ura zadazu
zuk guri ura zaguzu/dezaguzu
zuk guri aiek zazkiguzu

zek eni ura zadaze*
zek guri ura zaguze*
zek guri aiek zazkiguze*
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Adibideak:

Emazte ura etor bedi onara lendabisko, gero gu arara joateko.
Zu izan zeit beti on-ona, eta ez zeit joan etxe ontatik.
Zuk lan ori egin zazu zalui eta ongi.
Zuk gu eraman gaitzazu/gaizkizu gero Iruñera.
Zek txakurkoak eraman zazkize Mendigorriara, aita etorri baño len.
Zuk guri eman zaguzu nai duzun guzia, artuko baitugu.
Zuk guri eman zazkiguzu orai egunkari oiek.

Aginteran gauza jakina da, bertzetik, ni eta gu izenordainak subjuntibozko formaren bidez erabiltzen 
direla. Enerizko euskaraz idatzirik geratu diren bizpahiru perpausetan, adibide polita ageri da:

Edan zagun berriz, edan zagun barra-barra.

Oso ohikoa da, era berean, mugimenduzko aditz trinkoak aginteran erabiltzea: «zaude hor!, zatoz 
hona!» etabar. Ibarreko testuetan zoritxarrez ez da agertu horrelakoen adibiderik, baina bai Gesalatzen 
eta Iruñean. Gogoan izan Iruñerrian abereei ago! erraten zaiela (euskara batuan «hago!, egon hadi!») 
geldi egon daitezen.

etorri aditza:

Zatoz!, Toz! (g)
Zatozte! Zatoste! (g)

joAn aditza:

Zoas! (i)
Zuaste! (g)

emAn aditza:

Iguzu! (g)

sAldU aditzaren inguruko zenbait erramolde.

ongi saldu    ongi saldu
gaizki saldu   gaizki saldu
dirua irabazteko saldu  dirua erabazteko saldu
sagar ustelak saldu  sagar ustelak saldu (i)
adiskideak saldu   aixkideak saldu
bidean saldu   bidean saldu
saltzeagatik saldu   saltzea(r)gatik saldu
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ijito batek baino gehiago saldu  jito batek baño geiago saldu
garai onean saldu    garai onean saldu
garai txarrean saldu   garai txarrean saldu
jakin gabe saldu    xakin/jakin gabe/bage saldu

Jar itzazu euskara batuan ikasgai honetako adibideetako perpausak.

ariketak
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28. ikasgaia

ERRAMOLDEAK

Anitz ez badira ere, erramolde interesgarriak agertu dira testuetan.

aitzina/aurrera   aitzina/aurrera
ala-ala/arla-arla   hala-hala
ala nola    hala nola
alarik ere/ala ere   hala ere
andik fite (i)   handik gutxira
anis aldis    anitz aldiz, askotan
au da    hau da
barra-barra   barra-barra, ugari
bein berere, bein bedade  behin gutxienez, behin bederen
bein eta berris   behin eta berriz
berris/berriz galdin  berriz galdegin
birri-barra    birri-barra (hedatuz, zabalduz)
egunoros    egunero
emendik aitzina/aurrera  hemendik aitzina/aurrera
erran nai izan   erran nahi izan
esker mille! (i)   esker mila!
guti gorabera (g)   gutxi gorabehera
guziarekin ere (g)   guztiarekin ere
leen baño leen (i)   lehenbailehen
makurrena da   okerrena da
naiago izan   nahiago izan
nonbait or    hor nonbait
-ra ezkondu   -ra ezkondu
-reki batio    -rekin batera
-ren buruan   -ren buruan
-ri daitzo    -ri deritzo (izena du)
-s landara    -az aparte, -tik kanpo
-s josirik    -z josita/beteta
talaturik    blai eginda
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Irakur itzazu Ukar eta Uterga herrietako ondoko dotrina zatiak, eta bila itzazu desberditasunak.

UKAR

Obrak amalau dire. Lendabisiko zazpiak espiritualeak, bertze zazpiak korporaleak.

Espiritualeak abek dire:
Lendabisikoa, estakienari erakustea.
Bigarrena, konseju bear duenari ematea.
Irugarrena, uts egiten duenari korrejitzea.
Laugarrena, injuriek barkatzea.
Borzgarrena, tristea konsolatzea.
Seigarrena, pazenziareki sufritzea lagunaren flakezak.
Zazpigarrena, Jangoikoari otoitz egitea illen eta biziengatik.

Bertze zazpiak, korporalak, obek dire:
Lendabisikoa, eriek bisitatzea.
Bigarrena, goseak dagonari jatera ematea.
Irugarrena, egarriak dagonari edatera ematea.
Laugarrena, kautiboak reskatatzea.
Borzgarrena, bulusiek bestitzea.
Seigarrena, pobre peregrinoari ostatu ematea.
Zazpigarrena, hillek ortzitzea.

Sentido korporalak borz dire:
Lendabisikoa, begis ikustea.
Bigarrena, bearries aitzea.
Irugarrena, sudurres urrin egitea.
Laugarrena, agos gustatzea.
Borzgarrena, eskus ta oñes ukitzea.

UTERGA

Obrak amalau dire. Lendabisko zazpiek espiritualeak eta bertze zazpiek korporalak.

Espiritualak abek dire:
Lendabiskue, estakienari erakustea.
Bigarrena, konseju biar duenari konseju ematea.
Irugarrena, uts iten duena korrejitzea.

ariketak
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Laugarrena, injuriek barkatzea.
Borzgarrena, tristeak konsolatzea.
Seigarrena, lagunen flakezak pazienzietan eramutzea.
Zazpigarrena, illes eta bizies Jangoikueri oteitz egitea.

Korporalak abek dire:
Lenbiskue, eriek bistetzea.
Bigarrena, goseak dagonari jatera matea.
Irugarrena, egarriek dagonari edatera matea.
Laugarrena, kautiboak reskatatzea.
Borzgarrena, billusiek bestitzia.
Seigarrena, periginoari ostatu matea.
Zazpigarrena, illek ortzitzia.

Sentido korporalak borz dire:
Lendabiskue, baigis kusitzia.
Bigarrena, biarris aitzea.
Irugarrena, sudurres urrin itea.
Laugarrena, agus gustetzea.
Borzgarrena, auñ eta eskues palpatzea.
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29. ikasgaia

PERPAUS ADBERTSATIBOAK ETA

ZENBAIT ATZIZKI

Perpaus hauen egiturak bAizik, bAizik etA eta ezik dira nagusiki, euskara batuan. Itzarbeibarko 
testuetan bi aldaera agertu zaizkigu: bAizik eta bAizen. Oso adibide eskasak daude, eta itzulpenak dira 
gainera. Gesalazko adibideren bat ikusiko dugu osagarri gisa.

Ez gaizkizula utzi tentazioan eroritzera,
baizik libra gaizkizu gaitzetik.
Prometatzen dinat ez bertze emazterik egiteko i baizen.
Arrek estu zer erran guzia, baizik bi itz. (g)
Sagar batean irur gauza daude eta, alare,
sagar bat baizik ez. (g)

Zenbait atzizki.

-ArAzi: janarazi
-di: elordia, orradia, zugastia, artadia, piñodia, gesaldia
-erri: sulsoerria (perretxiko lekua)
-GArren: bigarrena, borzgarrena, bedratzigarrena, berrogeigarrena
-jAn: txerrijana, txakurjana
-GUne: urgunea
-kAitz: basakaitza
-ki: gaizki, libreki, polliki
-kide/-kedi: aixkidea, bizikidea, bizikedia
-ko: xubikoa, bizkikoa, gaiztokoa (zubitxoa, bikitxoa, gaiztotxoa)
-mentU: merejimentua, pensamentua, sentimentua

Idatz ezazu goitiko atzizki bakoitzaz gutxienez perpaus bat ibarreko euskaraz.

ariketak
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30. ikasgaia

DENBORAZKO HARIK ETA ARTE > ARIK ETA ARTE(AN)

ETA ZENBAIT ATZIZKI ETA AURRIZKI

hArik etA Arte egituraren adibiderik ez daukagu gure ibarreko testuetan, baina bai Gesalazkoetan 
Arik etA Arte(An) moduan.

An egondu ze bere amareki, arik eta Herodes ill artean. (g)

Zenbait atzizki.

-nA/-rA: bana, iruna, euna, bira, seira, amekara, ogeira
-sArre: ilunsarrea (iluntzea)
-(t)Ar: utergarra, ekoiendarra
-tAte/-tAde/-dAde: trinitatea, majestadea, dibinidadea, nezesidadea
-tAsUn: ontasuna, txujentasuna, argitasuna, gaztetasuna
-te: izoztea, elurtea
-teGi: ollategia, beortegia, apeztegia, erlategia
-ti: gezurtia
-tsU: indartsua, lezkatsua
-tze: areatzea, otatzea
-zAi(n): orzaia (haurtzaina), artzaina, txaparzaina
-zAro: zartzaroa
-zUt: aurtzuta

Gutxienez hiru aurrizki ere azaldu dira:

bAs(A)-: basauntza, basakatua, basilarra, basoliboa, basurdea, basusoa
des-: desin
ot-: otamena, otapurra

Idatz ezazu goitiko atzizki eta aurrizki bakoitzaz perpaus bat gutxienez ibarreko euskaraz.

ariketak
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ARIKETEN GILTZAK

1. ikAsGAiA

1. Gu aixkideak gare eta Mikel apeza da. 2. Zu gaztea zinda(n) eta aiek zarrak zire(n). 3. Xabi eta 
ni anaiak gare. Zek ere anaiak zarate? 4. Abek maiak dire eta oiek ateak dire. 5. Aiek Itzarbeibarko 
errietako alkateak zire(n)? 6. Zu Jaitzen bizi zare eta ni Utergan bizi naiz. 7. Emazte abek liburu bat 
idazten ari zire(n). 8. Aiek Iruñean bizi zire(n)? Gu ez; Gu Obanosen bizi ginda(n). 9. Orduan zek 
Getarian afaltzen ari zindate(n). 10. Ni sukaldean zigarro bat erretzen ari niza(n). 11. Aitareki(n)/Ai-
tereki(n) itz egitea ona da eta zureki(n) jolastea polita da. 12. Dendan tipulak erostea laizki erraza da, 
baña kondonak erostea ezerraza da. 13. Nor zare zu? Nor dire oiek? Zer ze(n) gauza ori? 14. Zureki(n) 
eta zure laguneki(n) jolastea ez da batere erraza izaten. 15. Abek dire zure lagun tutuluak? Ene ustes 
argiak dire.

2. ikAsGAiA

1. Jon eta ni atzo ere emen gindaude(n) zeki(n). 2. Atzo aiek etxean/itxean zeude(n) eta gu zinean 
gindaude(n). 3. Koldo eta zu goatzean zaudete. Jolasean ari zarete? 4. Nire arreba mai gañean dago? 
Eta ama zureki(n) dago? 5. Aiek etxean daude beren anai-arrebeki(n).

1. Hura hortxe zegoen goizean, ezta? Nire aita hementxe zegoen, nire aurrean. 2. Egunero mendian 
egoten naiz nire adiskideekin, goian. 3. Txori haiek gure etxe honetan daude? Ez zeuden teilatuaren 
azpian? 4. Uretan igeri egiten dugu guk udan: Garesko ibaian. 5. Herenegun herri hartan nengoen. 
Ez da egia: beste herri horietan nengoen.

3. ikAsGAiA

1. Aitunak buruan txapela du. Bearriak ere buruan (di)tu. 2. Zek eskuan pospoloak zinduzte(n). 
3. Anderrek agoan txintxare bat du. Mutiko ori beti berdin! 4. Amunak/Amandreak baratzean loreak 
(di)tu: xuriak, beltzak, gorriak... 5. Zure aitak aurpegian bizar andia/aundia zue(n). 6. Orrek tu barra-
billak orrek! 7. Gure gureasoek itxean ollaskoak zituzte(n). 8. Ene aixkideek auto anis izan/ijan dute 
beti. Ondasun andiak (di)tuzte. 9. Mutil horrek beldur andia zue(n) eta bere arreba txikiak/txipiak ez 
zue(n) batere. 10. Otsorik ikusi duk Otsagin? Atzo ik Uztarrozen ikusi itue(n), ezta? 11. Aragirik erosi 
bear duzu biarko? Naiago (di)tut jogurtak. 12. Zer erosi nai duzu? Erosi bear duzuna solo/bakarrik! 
13. Ekarri (di)tugun egunkariek ez dute argazkirik. Zureek badituzte? 14. Aitorrek eta zuk liburuak 
etxean utzi (di)tuze. Zer eginen duze orai? 15. Nik kaiolan bi txori (di)tut, baña ez dire kanarioak; 
errettirrittak dire.
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4. ikAsGAiA

1. Nor doaia orai elizara? Nor doaz egunoro karrikara? 2. Nondik zato orai? Nondik etortzen zare 
beti berandu? 3. Nondik nora doaia tren au? Iruñetik Gasteiza egunoro iru(r) aldis. 4. Erri ontatik 
mendi aietara noaia eta, gero, andik onara berris. 5. Erenegu etxe ontara etorri zire(n), eta egun bertze 
etxe ortara doaz.

1. Nora zoaz zu orain, Aintzane? Lantegira noa lan egitera. 2. Nondik dator autobusa? Leku anitze-
tatik dator. 3. Txakur eta txakurreme horiek gaur menditik datoz, atzo bezala. 4. Larunbatero joaten 
gara zinera. Atzo ere hemendik hara joan ginen. 5. Leku hauetatik beste leku haietara kilometro asko 
dago.

5. ikAsGAiA

1. Noren etxea da au? Norena da? 2. Noren telebista da ura? Gizon abena erran duzu? 3. Noren 
irratiak dire oiek? Ez zire(n) zenak? 4. Noren gona da au? Arrena edo aiena? 5. Noren liburua da ori? 
Zen andreena edo nerearena? 6. Eri ibilli naiz osabareki(n) egizan ibilli eta gero. 7. Aituna baserrian 
dabil eta ni emen nabil. 8. Nor dabiltza lantegian? Gu berere/bedade ez gabiltza or. 9. Aiek iturritik 
zubi zarrera zebiltza(n) atzo etengabe/etenbage. 10. Atzo zek bakarrik ibilli zindate(n) egun osoan. 
11. Itzarbeibarko artzak noiz zebiltza(n) gauren mendietan? 12. Nere ama, arren ama eta zen ama; 
nornaien ama zegon an. 13. Nekane eta Ibon sabaian ibilli dire egungo arrasean. 14. Nora joaten da 
Itziar igandeoro? Eta non ibiltzen zare zu karrikan? 15. Non zenbiltza(n) zu erenegu gizon ura ilik 
agirtu zenean? Errespondatu!/Erantzun!

6. ikAsGAiA

1. Zuk biar tabernan ardo piske bat edanen duzu. 2. Datorren astean mutil orrek paper au ekarriko 
du. 3. Zek eta guk gero udaletxean anis itz eginen dugu. 4. Etsi Itziarrek liburu bat erosiko du zuretako. 
5. Nik lan ori laster eginen dut eta guzia eginik egonen da. 6. Laster nesako gaixto orrek mutiko txiki 
ura joko du. 7. Zek biar dendan gazta erosiko duze eta nik guzia janko/janen dut. 8. Arrantzaleek 
arraiak eta lumera bat arrapatu (di)tuzte. 9. Nai baduzu zen telebista konponduko dut eta pelikula 
ikusiko dugu. 10. Gizon gazte ori zalui atrako da ugaldetik, ez baitaki igiritatzen.

7. ikAsGAiA

1. Berrogeita sei, iruretan ogeita amiru, lauetan ogeita bi, ogeita bat, egun eta berrogeita amiru, 
iruretan egun eta lauetan ogeita amabortz, zortzietan egun eta ogeita zortzi, , seietan egun eta iruretan 
ogeita ameka, seietan egun eta emeretzi, zazpietan egun eta ogeita amalau, mila bietan egun eta lauetan 
ogeita lau, bi mila bietan egun eta ogeita bat. 2. Donostiako gazteei/gazteeri liburuak galdu zaizkiote. 
3. Ene/Nere auzoko andre bati semea orai etxeratu zaio. 4. Gaur arrasaldean andregaia Obanosera joan 
zaida. 5. Guri aituna eta amuna zartzen ari zaizkigu. 6. Atzo plazan dirua lurrera erori zekizu(n) eta eni 
erlojua galdu zekida(n). 7. Langile aiei lantegiko labean eskuak erre zezkiote(n). 8. Erriko nesakoeri 
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mendian txakur txiki bat galdu zekiote(n) iaz. 10. Erriko nesako bati elizan gona autsi zaio eta istarrak 
ikusi zaizkio. 11. Ni lantegira goizeko zortzietan sartzen naiz. 12. Mirenen aizpak hegazkina amar eta 
erdietan artuko du. 13. Zure aixkideak irurak laurden gutitan etorri dire. 14. Bilera ori arrasaldeko 
borzetan asiko da. 15. Zek etxetik gaueko amabietan atrako zarate.

8. ikAsGAiA

Eta gaiztoei infernuko penak. // Lurretakoa (lur guztietakoa), lurrekoa eta zenbait lurretakoa. // 
Hori erraten duenean, norekin mintzatzen da? // Jauna da zurekin, segurtasun gehiagorekin. // Jaun-
goikoarekin mintzatzen garenean. // Horren graziarekin irri egiten dugu. // Atrizioak aitorpenarekin 
barkatzen du. // Gizonarekin, gizonekin, Pedrorekin, Martinekin. // Nola garaituko dugu mundua? 
// Nola jakinen du zer sinetsi? // Nola gertatu zen azaltzen dute. // Nola erraten duzu hori? // Ama 
santuak dauka abegi eginik. // Eta eskainita dago haren zerbitzu santurako. // Haurra bataiatuta dago. 
// Jaungoiko eta gizon eginda gelditu zen. // Haren izena izan dadila ezagutua, eta ondratua mundu 
osoan. // Bekatuak barkatuak izanen dira. // Maitatua izatekoa da. // Olioz igurtzia izan zen. // alferrik, 
poliki, ongi, gaizki, zeharo, guztiz, soilik, bakarrik.

9. ikAsGAiA

1. Errian erraten dutenes (erratontenes), zubia bota eginen dute. 2. Imanolek diones, gaya da eta 
Obanosko mutil laguna du. 3. Zeres ebakitzen du arakinak aragia? Ganibetas. 4. Ene seme txipia atzo 
oñes/oñez etorri ze(n) eskolatik. 5. Zertas mintzatu dire gure lagunak? Ordenadore artas. 6. Zereskoa 
da eskimalen etxe tipikoa? Izotzeskoa da.

10. ikAsGAiA

1. Abrats oiek dirua Suitzara daramate, beti bezala. 2. Baserritar aiek azokara barazkiak zeramaz-
kite(n). 3. Nik senargaiarendako lore eder bat damat. 4. Lapur horrek sakelan diru anis eramaten 
du beti. 5. Zek emen gureki(n) bedratzi ilabete damazkize. Noiz artio? 6. Goatze gañean popina bat 
dokezu, ezta? Bi artz ere ba omen dozkezu. 7. Guk autoa berokian dokegu. Zek non dokeze? 8. Arrek 
ez zeuka(n) txori bat itxean? Zenbat zeuzka(n) orduan? 9. Mirenen txakurrek agoan ezur anis dozkete. 
10. Zen gurasoek etxean disko pila bat dokete. 11. Zenbat gauza dakizkizu? Ainbertze badakizu zuk? 
12. Emazte onek anis daki nekazaritzas. 13. Zer dakigu film ortas? Deus/Daus ez. 14. Ez dakit biar 
Frankenstein leitzen segituko dudan. 15. Bazenekizkie(n) gauza oiek guztiak egun baño len?

11. ikAsGAiA

1. nor, inor, norbait, nornai, zer, deus, zerbait, edozer. 2. Egia/aigia erran, ez dakigu niolako kan-
turik. 3. Guk iaz lan ori nolabait bukatu gindue(n). Oroitzen zare? 4. Egun goizean ez zaida nior 
sartu dendan. Zergatik ote? 5. Datorren urtean norabait joanen gare; ez gare niola ere emen gailtuko. 
6. Zek ortas ez dakize deus. Edo zerbait dakizela uste duze? 7. Norbaitek sukaldeko atea eskus jo du 
eta eneki(n) ez dago ior/nior. 8. Edozer erosiko dugu orko denda polit ortan. 9. Eguerdian ene bila 
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norbait etorri da? Ez, nior ez. 10. Baionatik ez duzu deus ekarri? Edozer ongi egonen ze(n). 11. Sagar 
abetatik edozein aukera zaket? Edozein eta nornaiendako. 12. Edonor sartzen da gure etxean! Mutiko 
ezezagun bat ikusi dut orai.

12. ikAsGAiA

1. Nik egun amari egia erran diot, baña atzo gezurra erran nio(n). 2. Atzo lagunek eni gozokiak 
erosi zirate(n); biar ere erosiko dirate. 3. Arrek arri asteoro dirua ematen dio. Iaz ere ematen zio(n). 4. 
Zuk eni egun liburu bat artu dirazu eta atzo bertze bat artu zindira(n). 5. Guk zeri sukaldean eskuak 
olioz erre dizegu. Zek guri ez diguze erre. 6. Len semeak ipuin politak kontatzen zigu(n); orai ez digu 
kontatzen. 7. Nik zuri menditik txori abek ekarri tizut; atzo sulsoak ekarri nizkizu(n). 8. Nagusiak 
langileei iaz soldata ordaintzen ziote(n): aurten ere ordaintzen diote. 9. Irakasleak azterketa ezerrazak 
jartzen digu. Iaz ere jartzen zigu(n). 10. Mikelek eni ogei euro zor dira, eta atzo amar zor zirala bada-
kizu? 11. Zek guri kanbratik zigarroak kendu diguze. Atzo ere kendu zindigute(n)? 12. Koldok eni 
bazkarian ogi puska bat eskatu dira. 13. Guk atzo Itziarren gureasoei aski ongi errespondatu gindio-
te(n). 14. Amunak bilobei biar gozoki pila bat oparituko diote, atzo oparitu ziote(n) bezala. 15. Zek 
eni disgustuak solo ematen diraze; len ere ematen zindirate(n).

13. ikAsGAiA

1. Gauean itxera garais itzultzeko erran digu aitak. 2. Azpeitiatik Garesa joateko ordu eta erdi bear 
da. 3. Biar emen elkartuko gare erabaki batzuk/batzuen artzeko. 4. Ni igandeetan okindegira sartzen 
naiz egunkaria(ren) eta ogia(ren) erostera. 5. Zu eta biok atzo sulsoak biltzera atra ginda(n). 6. Orai 
tabernara goaz zerbait(en) jatera eta edatera. Etorri nai duzu? 7. Len gazteak soldadutzara joaten zire(n) 
eroen manatuak betetzera. 8. Arropa abek/aben aldatzera joan bear dut lenbailen etxera. 9. Zertako 
egiten (di)tugu etxeko lanak? Zerbait(en) ikasteko? Ezertako ez? 10. Arrasaldean liburutegira joanen 
naiz liburu ori/orren leitzera.

14. ikAsGAiA

1. Goizean dutxara joan naizelarik, Eneko buluxik ikusi dut. 2. Bart udaletxean/erriko etxean  oiuka 
asi zindalarik, anis losatu/beldurtu ginda(n). 3. Txikia nizalarik eta dirua bear nuelarik, amari eskatzen 
nio(n). 4. Lantegian nagusia ikusi duten bejain fite, ixildu naiz. 5. Atzo zu(re) ikustera joan nizanean, 
auria egin zue(n). 6. Ezkongaietan anisetan atratzen ginda(n) elkarreki(n), kontent naiz goibel gindau-
denean. 7. Etxeko lanak egin (di)tudan bezain fite, lagunengana joan naiz karrikara. 8. Karlosek aita 
izanen dela xakin duelarik, umea ez duela onartuko erran du. 9. Aldizkaria irakurtzen ari nizalarik/
nizanean, zure argazkia ikusi nue(n). 10. Goizean esnatzean, beti ikusten zaitut ene ondoan.

15. ikAsGAiA

1. Nik len Karlosen baitan konfiantza andia nue(n). 2. Auzoko mutil berriaren baitan gauza 
politak ikusten (di)tugu. 3. Berriz/berris ere zama osoa Koldoren baitan erori da. 4. Zek beti siñes-
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tatzen duze aixkideen baitan. Ori ez da txarra/gaistoa. 5. Erenegu ene alaba medikuagana joan ze(n). 
6. Langile aiek lana bukatu dutelarik, nagusiarengana urbildu dire. 7. Errespuesta/Erantzun abek 
jasotzera, ene izebarengana joan bear dugu. 8. Mutil orren gureasoak bere irakaslearengana etorri 
dire. 9. Bart semearengandik berri onak eldu zezkigu(n) telefonos. 10. Paper oiek alkatearengandik 
artu (di)tuze. 11. Sukaldeko lan abek ene aitarengandik ikasi nitue(n). 12. Iaz gizon orrek emaztea-
rengandik igas egin zue(n). 13. Egia/Aigia erran, zuregan konfiantza andia dugu. Zuk guregan ere 
bai? 14. Lagun arrengandik nator eta bertze arrengana noaia. 15. Gizon oiengan beldur/losa andia 
dagola ikusten da.

16. ikAsGAiA

Orainaldian
1. Guk i egun mendira eraman augu basajauneki(n) itz egiteko. 2. Zuk gu euntzean jo gaituzu. 3. 

Zek gu karrikan utzi gaituze egun. 4. Aurrak elizara eraman (di)tut sanduen irudien ikustera. 5. Ene 
aixkideek i autos ekarri aute. 6. Guk zek elkartetik egotzi zaituztegu. 7. Zuk ni dirus bete nauzu ene 
bizian. 8. Aiek gu jitoengana eraman gaituzte kaloera ikastera. 9. Guk zu Bilbon arkitu zaitugu egun 
eguerdian. 10. Amak ni goizoro apaintzen nau. 11. Nik zek zinean ikusi zaituztet. Zertan ari zindate(n)? 
12. Zek ni oso maite nauze, baña nik zek batere ez. 13. Zuk gu eskolara ekarri gaituzu. Nor geiago 
ekarri duzu? 14. Ume arrek gu eskutik artu gaitu. 15. Zek ni itsasorako bidean ezautu nauze.

Lehenaldian
1. atzo indugun 2. gintuzun 3. gintuzen 4. nitue(n) 5. indute(n) 6. zintuztegu(n) 7. ninduzu(n) 8. 

gintuzte(n) 9. zintugu(n) 10. nindue(n) 11. zintuzteda(n), zindate(n) 12. ninduze(n) 13. gintuzu(n), 
zindue(n) 14. ginduze(n) 15. ninduze(n).

17. ikAsGAiA

1. Guk anbat lan egin duze zek. 2. Zure lagunek zuk baño geiago/iago dakite. 3. Ni edozein gauza-
tarako zu baño gutiago naiz. 4. Lagun geiegi etorri zire(n) eta ardo geiegi edan zute(n). 5. Arrai gutiegi 
erosi dut gaurko afarirako. 6. Jokoan Imanolek galdu du diru gutien; lagunik burutsuena da. 7. Zek 
gu bezain/bejain onak zarate; guziok pertsonarik onenak gara. 8. Gizon ori zu baño anises gazteago 
da. Ez da arla? 9. Ez dakit zein den oianeko zugatzik zarrena. 10. Gure Ane zen Karlos bejain/bezain 
burugogorra da. 11. Lan ori obeki egin bear duze. 12. Guri zinea zeri baño gutiago agratzen zaigu. 
13. Geiago eta geiago sobratzen da etxe ontan ogia. 14. Gutienes borz aldis erran dizut ura ni bejain 
gaztea dela. 15. Bere garaian, artza gure mendietako animaliarik indartsuena ze(n).

18. ikAsGAiA

1. Mikel egun Donostiara joanen dela uste dut. 2. Zuri eta Enekori bart guatzea autsi zekizela entzun 
dut. 3. Lizarran autobide egoki bat egiten ari direla erran dirate. 4. Datorren urtean gauza berriak egin 
nai ditutela adierazi diot. 5. Egun goizean urik bage gailtu zaratela ulertu/entendatu dizet.
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19. ikAsGAiA

1. Goizean Tafallara joan bainaiz ama asarratu zait. 2. Leiotik sartu gare etxean, giltza barruan atzen-
du baizaigu. 3. Koldo bere aitarengana urbildu da, dei egin baitio. 4. Pelikula ori ikusia baituze, egun 
antzerkira joanen zarate. 5. Itxean arratioak baitozkegu, oso kezkaturik gaude. 6. Zergatik/Zengatik 
irakurri duzu liburu ori? Zergatik nai bainue(n). 7. Guzia jakin dut, telebistan ikusi eta entzun baitut. 
8. Zerengatik/Zergatik etorri da? Zeki(n) ibilli nai baitu. 9. Zergatik itz egiten dirazu oiuka? Asarre 
baizaude? 10. Zerengatik erran bear zaizkizu gauzak ameka aldis?

20. ikAsGAiA

1. Ene aitak bidegurutze ontaraño ekarri gaitu. 2. Etxe ortaraño zu baño lenago elduko naiz. 3. 
Mendi artarako bidea ez dakigu burus. 4. Ararako trena oso garestia da. 5. Zelai orietaraño ere eldu 
da bart elurra. 6. Leku abetaraño anisetan etorri dire zaldiak. 7. Araraño joateko izerdi pixka bat bota 
bearko duze. 8. Egun artio ez dugu ioiz alakorik entzun. 9. Larunbat ilunsarre artio etxiden bearko 
duzu zinera joateko. 10. Zek etorri artio ementxe egonen gare aldizkariren bat irakurtzen.

21. ikAsGAiA

1. Nik aixkide ura onara ekarriko nuke gaues. 2. Arrek lana eginen balu, ni zoriontsuena nizake. 
3. Onara etorri eta gero, Nekane kontent biziko lizake. 4. Aiek guzia balekite, ez lukete anbertze itz 
eginen. 5. Orrek obe luke pixka bat geiago irakurtzea. 6. Zu emen bazindaude, ni ez nizake joanen. 
7. Karlos kantaria balitz, zoriontsua lizake. 8. Ona lizake, baña ez da bearrezkoa.

22. ikAsGAiA

1. Gizon eginez geroztik, nola deitzen da? 2. Erbesteratze hau betez gero, zer eginen dugu? 3. Erdi 
baino lehen, erditzean eta erdiz geroz maitatuko zaitu amak. 4. Berorren hitzak erranez gero, nire be-
katuak barkatuak izanen dira. 5. Gure etxekojauna bizirik dagoen bezala, hemen nago ni. 6. Gauzak 
kredoan dauden bezala erranen ditugu. 7. Amak erakutsi zigun bezala eginen dugu. 8. Zeruan bezala 
lurrean ikusiko dugu txori hori. 9. Zuk guk bezala hitz egiten duzu beti. 10. Bizi naizen artean, zurekin 
izanen naiz. 11. Apaizak erraten duen bitartean. 12. Desegin bekatuak, bizi garen bitartean.

23. ikAsGAiA

1. Naiz oso berandu izan/Oso berandu bada ere, karrikara goaz. 2. Egia/Aigia erranen dizut, naiz 
mingarria den. 3. Zu emen bazaude ere, zure kontra itz eginen dut. 4. Barkatzen dizkio bekatuak, anis 
badira ere. 5. Ain gauza ona da, ez baiteke erran eta ez pensatu.

24. ikAsGAiA

1. Atzo ikusi genuen gizona zure aita ze(n). 2. Egun xaio/jaio den aur orri Ander izena xarri/jarri 
diote. / Aur egun xaio den orri Ander izena xarri diote. 3. Bart ezautu zinduen nesakoa goizean itxera 
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etorri da. 4. Il duten zakurra oso zarra ze(n). / Zakur il dutena oso zarra ze(n). 5. Baratzean zeuden 
barazkiak ekarri (di)tugu bazkaria(ren) prestatzeko. 6. Lan oiek nork eginen (di)tuen xakin/jakin nai 
dut. 7. Irakasleak ea ongi ibilli garen galdin digu. 8. Zek non ibilli zaraten argitu nai dute gureasoek. 
9. Ez dakit sugandila/sagundilla ori emendik atra den. 10. Ea arara joanen zaren galdin dirate.

25. ikAsGAiA

1. Ni egun mendira joan naike, baña ez dakit joanen naizen. 2. Gu bereala alda gaizke zeki(n) 
Iruñeko zineetara joateko. 3. Ura lanetik nai duelarik atra daike. 4. Mutiko orrek bere laguna karrikan 
ikus zukea(n). 5. Guk ere karrikan ura arki zakegu. 6. Ni etxean eror naike gutien espero dudalarik. 7. 
Gizon orren ondoan ezin gare egon, urrin gaistoa/txarra baitu. 8. Ezin izan dut erosi emengo euska-
raren liburua. 9. Bearbada Iruñean erosi al izanen dut, etxean idukitzeko/irugitzeko. 10. Bere aldetik 
eginen du, al duen bejala.

26. ikAsGAiA

1. Ni hara joan nadin, zerbait eman behar didazu. 2. Hura ona izan dadin, gu ere onak izanen gara. 
3. Gu azkarrak izan gaitezen, zuek ongi irakatsi behar diguzue. 4. Gu atzo hona etor gintezen, zuek dei 
egin zeniguten. 5. Hark hura ikus dezan, lehenik horra joan behar du. 6. Hark zu ikus zaitzan, hara 
joan behar duzu. 7. Hark gu ikus gaitzan, hona etorri behar dugu. 8. Zuk gu ikus gaitzazun, honaino 
etorri behar duzu. 9. Guk hura autoz ekar dezagun, gurekin etorri behar du. 10. Guk haiek autoz ekar 
ditzagun, gurekin etorri behar dute. 11. Zuek gu ikus gaitzazuen, etxe honetara etorri behar duzue. 
12. Haiek hura hona ekar dezaten, auto bat behar dute. 13. Hark guri ogia ekar diezagun, dirua eman 
behar diogu. 14. Hark guri liburuak ekar diezazkigun, dirua eman behar diogu.

27. ikAsGAiA

1. Emakume hura etor bedi hona lehenik, gero gu hara joateko. 2. Zu izan zaitez beti on-ona, eta ez 
zaitez joan etxe honetatik. 3. Zuk lan hori egin ezazu azkar eta ongi. 4. Zuk gu eraman gaitzazu gero 
Iruñera. 5. Zuek txakurtxoak eraman itzazue Mendigorriara, aita etorri baino lehen. 6. Zuk guri eman 
iezaguzu nahi duzun guztia, hartuko baitugu. 7. Zuk guri eman iezazkiguzu orain egunkari horiek.

28. ikAsGAiA

Irakurketa.

29. ikAsGAiA

1. Umeeri ogia janaraziko diotegu. 2. Garesen zugaztiak bear dire, itzala izateko. 3. Sulsoerrietan 
jende anis ibiltzen da urrian. 4. Zortzigarren eta bedratzigarren lasterkariak emen dire. 5. Egun txa-
kurjana len baño gozoagoa da. 6. Nafarroako urguneak oso garrantziskoak dire aateendako. 7. Len 
Itzarbeibarren basakaitzak zeude(n); orai ez. 8. Libreki eta ongi ibiltzea gure esku dago. 9. Aixkideak 
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oso gutitan izaten dire bizikideak. 10. Mutiko gaistoko ori arrapatzen badut! Xubikotik txintxilikatuko 
dut! 11. Zure merejimentua da zuri gauzak ongi atratzea.

30. ikAsGAiA

1. Iruna euro emanen dizet, kantatzen baduze. 2. Ilunsarrean zure bila etorriko naiz. 3. Utergarrak 
Garesko xaietara etortzen dire urteoro. 4. Kristioen erlijioan trinitatea oso garrantzitsua da. 5. Lanak 
txujentasunes egin bear dire. 6. Izoztea eta elurtea neguko kontuak dire eta beti izanen da orla. 7. 
Ollategian olloek arrautzeak erruten (di)tuzte. 8. Gezurrak erraten (di)tuena gezurtia da. 9. Indar 
andia duena indartsua da. 10. Nesako-mutikoek kontent jolasten dute areatzean gazteluen egines. 11. 
Orzaiak aurrak zaintzen (di)tu. 12. Zartzaroan eritasun iago izaten dugu. 13. Aurtzutean itz egiten 
ikasten dugu. 14. Basauntzak eta basakatuak geroago eta gutiago ikusten dire gure mendietan. 15. 
Gaizki in duzuna desin bearko duzu. 16. Otamen goxo bat artuko dugu tabernan.
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IRAKURGAIA

Martin eta basajaunak

Basajaunak nolakoak ziren nornahiek daki: gi-
zon itxura zute, baña gizonak baño handiagoak 
zire. Batzuek erraten dutenes, gorputza billos es-
talirik zute, eta dakiten guziek diote laizki indar-
tsuak zirela.

Oihan barren-barrenean bizi zire, eta bizimo-
dua lurra landus egiten zute bates ere. Langintza 
hortan anis zekite. Inguruko herrietako jendeak 
baño anis ere gehiago zekite.

Aspalditik erraten denes, basajunak ez zire oso 
urruti bizi eta, beti bejala, inguruetako lurrak lan-
tzen zituzte eta, bertze gauza aniseki batio, gari 
ugari biltzen zute.

Gizakiek garia ezagutzen zute, baña ez zaukite 
ez eraikitzeko eta ez ogiaren egiteko, eta basaju-
nengandik eskuratzeko ahalegin handiak egiten 
bazituzten ere, basajaunek ez ziote gizakieri ioiz 
ematen.

Behin, bertze anisetan bejala, herriko gizonak 
basajauneri garia nola kendu eztabaidatzen ari 
zire eta, harlako batean, herriko gizon bat txujen 
mintzatu zekiote bertzeeri:

—Nik badakit nola eskuratu garia basajaun 
hoiengandik. Mendira igan eta oihanera joanen 
naiz, haieki hitz egiteko. Ikusiko duze nola nik 
ekarriko duten hainbertze nahi dugun garia.

Han zegoen batek, xakin-nahis beterik, galde-
gin zio:

—Zu, Martin... Nola ekarriko diguzu gari 
hori? Erran nola erdetsiko duzun.

Baña Martinek, ez zue deus erran nahi, zeren-
gatik ixilean gorde nahi baizitue bere asmoak. 
Horrengatik, herriko plazan elkarturik zeuden gi-
zonek ez zituzte haintzat hartu Martinen hitzak.

Ordu arteo zenbait aldis ahalegindu zire garia 
erdesten, baña beti alperrik izan ze. Horrengatik 
erabaki zute Martin mendira joaten uztea, basa-
jauneki mintzatzera.

Herriko gizonen baieskoa hartu, eta bere etxe-
ra joan ze. Han bota handi batzuk jantzi zitue, 
baña, hain handiak zirenes geros, Martin ezin ze 
ongi ibilli.

Etxetik atratzean halako oñetako handieki 
ikusi zutenean, irris erran ziote:

—Nora zoaz, Martin, bota handi hoieki ia ibi-
lli ezinik?

Eta Martinek, haien irrien ardurarik bage, se-
rio errespondatu ziote:

—Oihanera noaia, basajauneki hitz egitera.
Harlaxe bada, mendian goiti joan ze behar 

zuen lekura heldu arteo, eta han basajaun talde 
bat ikusi zue, guzis lanpeturik garia biltzen, eta 
mulso handitan jartzen.

—Zer nahi duzu honaraño iganik? —galdegin 
zio basajaun batek, aurpegi ilunareki.

—Gari-biltzen lan handia duze, baña minutu 
batzuk galtzea axola ez bazaize, apustu bat egin 
nahi nuke zeki —errespondatu zio Martinek—. 
Ea nork egiten duen saltorik handiena gari-mulso 
zabal horren gañetik eta, horla, bide bates atseden 
txiki bat hartuko duze lanean.

Irriari eutsi ezinik, basajaunak algara handi bat 
egin zue eta, goitik behera begiratzeas batio, erran 
zio:

—Baña zu, gizon txiki hori, nola ausartzen 
zare gureki, hain indartsuak eta handiak garen 
basajaunoki apustu egiten?

—Zek ni baño handiagoak zaratela argi ikus-
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ten da, eta badaike nik baño salto hobeak egitea, 
baña halarik ere ni saltoka norbait naiz gizonen 
ertean, eta kontent naurtuko nuke nire trebetasu-
na zenareki —errespondatu zio Martinek.

Basajaunak, irri txiki gaisto bateki, lagun ba-
tzuk deitu zitue eta, guziak elkarturik, gari-mulso 
handi baten aurrera etorri eta harren gañetik sal-
toka hasi zire.

Gari-mulso guziak saltatu zituzte erraztasun 
handis, eta Martinen txanda heldu zenean, basa-
jaunak erran zio:

—Heldu da zure txanda. Ikus zagun zer egiten 
duzun. Guk guziok argi eta garbi saltatu dugu.

Martin azkarrak bazekie basajaunak bera baño 
saltozale hobeak zirela. Hura egiteko arrazioa ga-
ria erdestea baño ez ze. Bazekie gari-mulso haien 
gañetik pasatzea ezineskoa zela, eta nahitaez er-
dian eroriko zela, eta horla gari anis sartuko ze-
kiola bota handietan. Izan ere, asmo horreki jan-
tzi zitue bota haiek.

Deus erran bage, eta itxura hobea emateko, 
abiada hartu zue, baña, halarik ere, gari-mulso 
gañera erori ze eta botak, pensatu zuen bejala, ga-
ris eta burukas bete zitue gañeraño.

Basajaunek Martin gari ertean eroririk ikus-
tean, irri-algara handi bat egines erran ziote:

—Eta zu zinda gureki lehiatu nahi zuena? Ha, 
ha, ha! Ikusten duzunes, gutariko nornahiek zuk 
baño hobeki egiten du. Hortas, zure apustua gal-
du duzu.

Martinek, garia erdetsi baizue barrenean po-
zes beterik bazen ere, aurpegia ilun jarririk, erran 
zio:

—Harla da, galdu dut. Nik baño anises hobe-
ki egin duze zek.

Hura erran eta mendi-maldan behera joan ze. 
Hastean polliki-polliki, baña basajaunengandik 
urruti zegoenean, garis beterikako bota handiek 
uzten zioten bejain fite joan ze. Lasterka zihoan 
artean bere buruari erraten zio: «Bai ongi atra 
dela nire jokoa. Nik uste baño anises errazagoa 
izan da».

Harlako pensamentutan zihoan bidean. Ioiz 
ez zue pensatuko basajaunak hain erraz engaina-
tuko zituenik.

Baña Martin makur zegoe. Orañik bukatu 
bage zeude basajaunekiko harremanak. Harlaxe, 
bat-batean Martineki lehenik hitz egin zuen ba-
sajauna konturatu ze harren jokoas: gari-mulso 
gañera erori eta handik atratzean ez zitue botak 
hustu!

Basajauna hartas guzias konturatu zenean, 
eta gizon batek hain erraz engainatu zituela iku-
si zuenean, fite eta bizi bere lagunak deitu zitue, 
eta Martinek garia ebasteko eginikako azpijokoa 
argitu ziote guzieri. Zer agitu zen entzun ondoan, 
laizki hasarre eta lasterka, harren bila atra zire.

Martin, basajaunen bizilekutik urruti zegoela-
rik, polikiago ibiltzen hasi ze, oso nekagarria bai-
ze garis beterikako bota haieki lasterka ibiltzea.

Baña... zer ze hura? Bat-batean urrutitik zeto-
rren arroitu bat entzun zue. Burua jiratu eta, oso 
urruti, basajaun batzuk beregana lasterka ikusi zi-
tue. Orduan Martinek ahaleginak egin zitue, mo-
mentu hartan zihoan euntzetik lehenbañolehen 
atra eta aurreko zugaztira sartzeko.

Basajaunak, beren zango luzeeki, Martin baño 
fiteago zebiltza, eta gero eta hurbilago zeude bera-
gandik, eta gero eta hobeki entzuten zitue haien 
zaragata eta oihuak!

Basajaunak konturatu zire Martin aurreko 
oihanera heltzen baze, ezingo zutela harrapatu. 
Horrengatik bertze guzien aurrean zihoanak bere 
ganibeta hartu zue eta indar handis bota zio Mar-
tini lepora. Baña huts egin zue, eta Martin oiha-
nera heldu ze.

Lehenbisiko zugaitz ertean gorde zenean, sal-
bu ikusi zue bere burua, eta lasai hats hartu zue. 
Baña gero berris ere lasterka segitu zue, basajau-
nen beldur baize.

Herrira heldu zelarik guzis nekaturik, hats har-
tu ezinik, izerdis beterik zegoe. Harren lagunek 
inguratu zute, basajauneki izanikako harremanen 
berri xakin nahirik. Baña Martinek, kasurik egin 
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bage, orai lasai eta patxada handis, aurrera segitu 
zue, herriko plazara heldu arteo.

Laster bete ze plaza herriko jendes. Martinek 
guzieri kontatu ziote egin zuena: apustua, nola 
igas egin zuen, etabar.

Guzia bukatu zuenean, zeramatzan bota han-
diak kendu zitue, irauli, eta gari-buruka anis ero-
ri ze lurrera. Jendeak, orduan, alai eta kontent, 
oihuak eta irri-algara handiak egin zitue.

Lehenbisiko poza pasatu ondoan, eta Martinek 
eginikakoa ospatzeko, xai handiak egitea pensatu 
zute, eta xaien buru Martin izendatu zute, harri 
esker eraikiko baizute garia hurrengo urrian.

Eta harlaxe erdetsi zituzte gizakiek lehenbisi-
ko gari aleak, Martini esker. Gero, alde guzietako 
herritarrak hasi zire beren soroetan eraikitzen eta 
buruka ederrak biltzen.





ItzarbeIbarko euskara - 
euskara batua

HIztegIa
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IKURRAK ETA LABURTZAPENAK

( )    Sarreretan, bietara irakur daitekeena.
    Adibideetan, erdi aditzen dena. Baita sinonimoak eta baliokideak ere.
    Itzulpenetan, gehigarriak eta argibideak.
[ ]    Adibideetan, zuzendu edo osatu nahian erantsi dena.
(?)    Zalantzazkoa.
;    Hitz batek ondokoarekiko antz handia duenean,
    baina ez esanahi berbera.
:    Adibide amaiera eta batuaz emandako ordainaren hasiera.
/    Adibide baten hasiera.
>     Adibidea jarraian dator.
=    Baliokideak dira, esanahi bera dute.

adj. Adjektiboa
adb. Adberbioa
adib. Adibidea
alb. Albaitaritza
anat. Anatomia
astr. Astronomia
bot. Botanika
ekon. Ekonomia
erai. Eraikuntza, eraikinak
erl. Erlijioa
geog. Geografia
gram. Gramatika

haur. Haur-hizkera
heg. Hegaztiak
hist. Historia
hizk. Hizkuntzalaritza
its. Itsas kontuak
jos. Jostailuak
kim. Kimika
kir. Kirola
lag. Lagunartekoa
med. Medikuntza
met. Meteorologia
meta. Metalak

mil. Milizia
min. Mineralogia
mit. Mitologia
mus. Musika
nek. Nekazaritza
OH. Oharra.
oih. Oihalgintza
psk. Psikologia
suk. Sukaldaritza
tek. Teknika
zoo. Zoologia
zuz. Zuzenbidea
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A
abar (6, 10, 11, 12) : (bot.) abar 

(abarrak) / abarra (10, 11, 12): 
abarra.

abe (3) : (zoo.) ezpara
abek (2, 5) : hauek / Dibinidadea-

renak dire abek (2): jainkotasuna-
renak hauek dira. / espiritualeak 
dire abek (5): espiritualak hauek 
dira.

abendu (3) : (erl.) abendu
abi (7, 8) : habia / Otsabia (7añ, 

8añ): otso habia (?).
abiso (5) : abisu / zuk ematen ba-

dizkiguzu abisoak (5): zuk ematen 
badizkiguzu abisuak.

abrats (3) : aberats
abre (3) : abere
adar (3, 8) : adar (adiera guztietan) / 

Errekadarra (8ob): erreka adarra.
adiñ (2, 5) : adin / andiagokoak 

adiñen ta gobernuen (2): handia-
goak adinean eta gobernuan. / yago 
direnak adiñen eta gobernuan (5): 
adinean eta gobernuan gehiago 
direnak.

adoratu (2) : gurtu, adoratu / ado-
ratu eta bediketzen dut Kristo (2): 
gurtzen eta bedeinkatzen dut 
Kristo.

afaldu (3) : afaldu / afaldu baño lena-
go (3): afaldu baino lehenago.

afari (3, 15) : afari / afaria (15): 
afaria.

aga (3, 8, 9, 10, 11, 12) : haga / 
Agaluzeta (8ob): haga luze eta.

agilatxo (3) : (heg.) gabirai
agin (3) : hagin
agirtu (2) : agertu, jakinarazi / se-

kretue agirtzen duena (2): sekretua 
agertzen duena.

agitu (1, 3) : gertatu, agitu / nola 
agitu zen batalla gau explikatzen 
dute (5): bataila hau nola gertatu 
zen azaltzen dute.

ago (3, 5) : (anat.) aho / agos gustatzea 
(5): ahoz dastatzea. / bigarrena 
agoan (5): bigarrena ahoan.

-ago (14) : -ago / joan baño lenago 
(14): joan baino lehenago.

-agoko (2) : -ago / andiagokoak 
[dire] adiñen (2): handiagoak dira 
adinean.

agotz (3) : (nek.) ahotz
agratu (3) : gustatu, atsegin izan / 

agratzen zaida zure ogia jaten (3): 
gustatzen zait zure ogia jatea.

agu (2) : (anat.) aho / agus gustetzea 
(2): ahoz dastatzea. / lendabis-
kue bekoskien, bigarrena aguan, 
irugarrena petxoetan (2): lehena 
kopetan, bigarrena ahoan, hiru-
garrena bularrean.

aguela (3) : amona
aguelo (3) : aitona
aida (10, 12) : aida!
aide (3) : ahaide
aie (2, 5) : aiene, aiei / deies gaude, 

aies, suspiros, sentimentus beterik 
(2): deiez gaude, aienez, zizpu-

ruz, sentimenduz beterik. / zure 
gana deies gaude, aies, negarrez 
eta suspiros beterik (5): zuregana 
deiez gaude, aienez, negarrez eta 
hasperenez beterik.

aiek (5) : haiek / ematen digute 
entendatzera ikusten ditugulaika 
aiek peleatzen (5): aditzera ematen 
digute, haiek borrokan ikusten 
ditugunean. / linbotik atra zituen 
Anima Sandu aiek (5): linbotik 
atera zituen arima santu haiek.

aien (2, 3, 5) : haien / Jesu-Kristo 
gure Jaunek mateko aien medios 
bere grazie eta birtuteak (2): Jesu-
kristo gure jaunak emateko haien 
bitartez bere grazia eta dohainak. 
/ aien lekuan nere aita konfeso-
reari (5): haien lekuan nire aita 
aitorleari. / aien baiten siñestatzen 
dituenak (sic) (5): haien baitan 
sinesten duenak. 2. (bot.) aihen, 
xirmendu

aietan (5) : haietan / aietan egiten 
zaio juramentu (5): haietan zin 
egiten zaio.

aigie (2) : egia / nork egiten du 
juramentu falsoan? itten duenak 
aigieren kontra nezesidaderik bage 
(2): nork egiten du zin faltsuki? 
egiaren aurka beharrik gabe egiten 
duenak.

-ain (3, 5) : -aren / ilargiain argi[a] 
(3): ilargiaren argia. / Monarka 
argitasunaña (5): errege argita-
sunarena.
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ain (2, 3, 5) : hain / zergati den ain 
ona nola den (2): den bezain ona 
delako. / zerangatik zaren jaun bat 
ain ona, onetsitzen zaitut (5): hain 
jaun ona zarelako maite zaitut.

ainbertze (3) : hainbeste, hain-
bertze

aingeru (2) : (erl.) aingeru / San 
Migel Aingerueri [konfesatzen naio] 
(2): san Migel aingeruari aitortzen 
natzaio. / Aingeru San Grabielek 
(2): San Gabriel aingeruak.

aingeru guardako (2) : (erl.) aingeru 
goardako, aingeru zaindari / badu 
orrek Aingeru guardakoa? (2): badu 
horrek aingeru goardakoa?

aingiru (5) : (erl.) aingeru / zer gauza 
dire Aingiruak? (5): zer gauza dira 
aingeruak?

aingiru guardako (5) : (erl.) aingeru 
goardako, aingeru begirale / bauzu 
zuk Aingiru guardakoa? (5): badu-
zu zuk aingeru goardakoa?

aintzia (8) : (geog.) aintzira / Aintzia 
(8le): Aintzia (aintzira).

aiñ (2) : hain / da gauze bat aiñ 
exzelente, ezbaiteke erran eta ez 
pensatu (2): hain gauza bikaina da, 
ez daiteke esan eta ez pentsatu.

aita (3, 5, 15) : aita / Aitaren eta 
Semearen eta Espiritu Sanduaren 
hizenean (5): aitaren eta semearen 
eta espiritu santuaren izenean.

aita sandu (5) : (erl.) aita santu / 
nor da Aita Sandua? (5): nor da 
aita santua?

aitabutxa (3) : aitabitxi
aitagurea (2, 5) : (erl.) aitagurea / nola 

xakiñen du zer eskatu? xakiñiken 
aita gurea (2): nola jakinen du zer 
eskatu? aitagurea jakinik. / nork 
erran zue Aita gurea? (5): nork 
erran zuen aitagurea?

aitaiarreba (3) : aitaginarreba
aitatama (3) : gurasoak, aita-amak
aite (2) : aita / aite eternoan eskoite-

ko aldean (2): aita betierekoaren 

eskuineko aldean. / aite eta ama 
onratzea (2): aita eta ama ohora-
tzea. OH. Ia beti ‘aite’ ageri bada 
ere, ‘aitaren izenean’ ere aurki 
daiteke Utergako dotrinan. Ikus 
‘aitagurea’ eta ‘aitegurea’.

aite sandu (2) : (erl.) aita santu 
/ zeñen burue baite aite sandua 
(2): zeinaren burua baita aita 
santua.

aitegurea (2) : (erl.) aitagurea / 
aitegurea erraten duenean, noreki 
mintzetzen da? gure Jaun eta Jan-
goikuereki (2): aitagurea esaten 
duenean, norekin mintzatzen da? 
gure jaun eta jaungoikoarekin.

aiteguria (2) : (erl.) aitagurea / nork 
erran zu[e] aita guria? Jesu-Kristok 
(2): nork erran zuen aitagurea? 
Jesukristok.

aitu (2, 3, 5) : aditu / biarris aitzia 
(2): belarriz aditzea. / ez aitu 
eta erran arren defektoak (2): ez 
aditu eta erran haren akatsak. / 
sermon aitzeargatik (2): sermoia 
aditzeagatik. / bearries aitzea (5): 
belarriez aditzea. / ez aitzea arren 
faltak (5): ez aditzea haren oke-
rrak. 2. ulertu

aitz (7, 8) : haitz, harkaitz / Aiz-
kueta (7ad): haizkoeta. / Larraitz 
(7ol): larre haitz. / Aizpea (7ga, 
8ga): haizpea. / Aizkurrieta (8añ): 
haizkorrieta. / Aizetagibel (8mu, 
8ob): haitzetagibel. / Aiztxuloa 
(8añ): haitz txuloa.

aitzin (8) : aurre, aitzin / Labiaitzin 
(8añ): labe aitzin(a) (?).

aixkide (3) : adiskide
aixkol (6, 17) : (bot.) aixkol
aize (3) : (met.) haize / aize gaitxto[a] 

(3): haize txarra, haize gaiztoa. 
OH. ‘Haize gaiztoa’, zenbait 
euskalkitan, tximistari esaten 
zaio. 2. aire

aizkol (12) : (bot.) aixkol
aizkora (3) : aizkora

aizpa (3) : ahizpa
aizpel (10, 11, 12, 17) : (met.) hai-

zepel (eguraldi ez egonkorra)
akar (3) : errieta, agira
akar in (3) : errieta egin, agiraka 

egin
aker (3, 7, 8) : (zoo.) aker / Akerlaz 

(7ti, 8añ): aker latz. / Akerlazbi-
dea (8ti): aker latz bidea. OH. 
Esanahiari dagokionez, kontuz 
begiratu beharreko toponimoak 
dira hauek.

akonsolatu (5) : kontsolatu / eta 
akonsolatzen dela arla bizitzeas 
(5): eta kontsolatzen dela hala 
bizitzeaz.

akordatu (2) : oroitu, gogoratu / 
akorda geintzen artas eta arren 
benefizios (2): hartaz eta haren 
onuraz oroit gintezen. / akorda 
gaizen zeruen dagones (2): zeruan 
dagoenaz oroit gaitezen.

akostunbretu (2) : ohitu / akostun-
bretu erratera ez edo bai (2): ez edo 
bai esatera ohitu.

ala (1, 2, 3, 5, 12) : hala / ala izen 
dadiela (2): hala izan dadila. / ala 
erakusten digu guri (5): hala era-
kusten digu guri. / ala siñestatzen 
dugule (5): hala sinesten dugula. 
2. ala (harridura hitza) / ala fedee, 
ala fedee (1): ala fedea, ala fedea. 
3. ala, tira

ala nola (2) : bezala / barka zaz-
kigule Jangoikuek gure bekatuek, 
ala nola guk barkatzen diotegun 
gaitz iten digutenegi (2): barka 
diezazkigula jaungoikoak gure 
bekatuak, gaitz egiten digutenei 
guk barkatzen diegun bezala. / egin 
zagule Jangoikueren borondatea 
lurrean godenok ala nola egiten 
duten zeruko bienabenturetuek 
(2): egin dezagula jaungoikoaren 
borondatea lurrean gaudenok 
zeruko dohatsuek egiten duten 
bezala. 2. hala nola
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alaba (3) : alaba / alaba bat, alabak, 
alabek (3): alaba bat, alabak, 
alabek.

alaber (5) : halaber, era berean / 
nik alaber siñestatzen dud Espiritu 
Sanduaren baitan (5): nik halaber 
sinesten dut izpiritu santuarengan. 
OH. Ikus erronkarieraz bezalako 
‘dud’ adizkia erakusten digula 
adibideak, iturri honek ia beti 
‘dut’ erakusten duen arren.

alaere (5) : hala ere / au baita alaere 
erakustea (5): hau baita hala ere 
erakustea.

alamortzatu (3) : gosaldu; hama-
rretakoa egin

alamorzo (3) : gosari; hamarreta-
ko

alare (3) : hala ere
alargun (3) : alargun
alarik ere (2) : hala ere / alarik ere, 

orren itz sanduen erraneskeros, nere 
bekatuek izein dire barkatuek (2): 
hala ere, berorren hitz santuak 
erranez gero, nire bekatuak bar-
katuak izanen dira.

alaroza (1) : ezkontide; emazte / i 
Joanna artzen aut neure alarozatzat 
(1): hi Joana hartzen haut neure 
ezkontidetzat.

albenari (9) : (zoo.) saguzar OH. Iri-
barrenek jasotako ‘albenari’ honek 
gehiago dirudi erdara-euskarazko 
hitz nahasi bat > ‘alba-enara’ 
(‘lehengusu’ euskara-erroman-
tzezkoa den bezala), ‘gabenara’ren 
balizko desitxuratze bat baino. 
Ikus ‘sautakomin’.

albertxiko (3) : (bot.) arbeletxeko, 
abrikot

aldapa (3, 7, 8, 16) : aldapa / Al-
kotzaldapa (7uk): Alkotz aldapa. 
/ Aldapeta (7añ, 8añ): aldapeta. / 
Olkotzaldapa (7uk, 8uk): Olkotz 
aldapa. / Aldapandia (8en): aldapa 
handia. / Aldapa Andia (16): alda-
pa handia. 2. (geog.) hegi, bixkar 

/ oianak eta aldapak (3): mendiak 
eta hegiak.

aldare (2, 5) : (erl.) aldare / zeruen eta 
aldareko sakramentu sanduen (2): 
zeruan eta aldareko sakramentu 
santuan. / eta Aldarean dagona nor 
da? (2, 5): eta aldarean dagoena 
nor da? / Zeruan eta Aldareko Sa-
kramentu Sanduan (5): zeruan eta 
aldareko sakramentu santuan.

aldatu (3) : aldatu
alde (2, 3, 4, 5, 7, 8) : alde / aite 

eternoan eskoiteko aldean (2): aita 
betierekoaren eskuineko aldean. / 
zenbat aldetara da dolorea? bietara 
(2): zenbat aldetara da oinazea? 
bitara. / Baiona aldera (3): Baiona 
aldera. / Errekaldea (4): erreka 
aldea. / eskuietako aldean (5): 
eskuineko aldean. / Errotaldea 
(7ad, 7en, 8ad, 8uk): errota aldea. / 
Aritzaldea (7ga, 8ga): haritz aldea. 
/ Arnotegialdea (8ga): Arnotegi 
aldea. / Bikualdea (8ol): piku(on-
do) aldea. / Orinoainaldea (8uk): 
Orinoain aldea.

aldi (2, 3, 5) : aldi / zergati enbertze 
aldis? (2): zergatik hainbeste al-
diz? / zergatik anbertze aldis? (5): 
zergatik hainbertze aldiz?

alferiz (6) : (bot.) albitz(belar)
alfiriz (6, 12) : (bot.) albitz(belar)
algodon (3) : (bot.) kotoi
algorio (12) : (nek.) aletegi
aliaga (9) : (bot.) erratz
alkapar (11) : (zoo.) kapar, akain / 

alkaparra (11): kaparra, akaina.
alkarakatx (6) : (bot.) arkakarats
alke (2, 3) : lotsa, ahalke / bekatu-

ren bat utzitzen barinbeda alkes 
konfesatzeko, da konfesio ona? ez 
Jaune, solo gaistoa (2): bekaturen 
bat lotsaz uzten baldin bada aitor-
tzeko, aitortza ona da? ez jauna, 
txarra soilik.

alketu (3) : lotsatu, ahalketu
alo (3) : (anat.) alu

alor (3, 7, 8) : (nek.) alor / Auzalor 
(7ti, 7uk, 8bi): auzo alor(ra). / 
Mandalor (8le): mando alor(ra). / 
Alorra (8le): alorra. / Txapela alorra 
(8añ): Txapela alorra. / Alor etxea 
(8ob): alor etxea.

alper (12) : alfer, alferkeria / alperra 
(12): alferkeria.

altu (3) : garai, altu
altxatu (2) : altxatu / ez falso testi-

moniorik altxatzea (2): lekukotza 
faltsurik ez altxatzea.

altxirri (9, 10, 11, 12, 17) : (nek.) 
arkorotz, altxirri / altxirria (12): 
arkorotza, altxirria.

altz (3, 12) : (bot.) haltz / a[l]tza 
(12): haltza.

altzeru (3) : (meta.) altzairu
altzur (3) : (nek.) aitzur
alubia (3) : (bot.) babarrun
allagatu (2) : iritsi, ailegatu / zenbat 

gauze dago obligeturik xakite-
ra krist[i]ue, allagatzen denean 
arraziora? lau, jaune (2): zenbat 
gauza dago beharturik jakitera 
kristaua, arrazoira iristen denean? 
lau, jauna.

allegatu (3) : lortu, erdietsi OH. 
‘Lortu’ eta ‘iritsi’ sinonimoak ere 
badirenez, ez dirudi harritzekoa 
Garesko ‘allegatu’ honek ‘lortu’ 
esan nahi izateak.

ama (2, 3, 5) : ama / Jangoikuen ama 
Sandue (2): jaungoikoaren ama 
santua. / aite eta ama onratzea (2): 
aita eta ama ohoratzea. / Maria, 
Jangoikoaren Ama (5): Maria, 
jaungoikoaren ama.

ama birjina (5) : (erl.) ama birjina / 
zein konzebitu baize Ama birjina-
ren entrañetan (5): zeina ama birji-
naren erraietan sortu baitzen.

amabi (2, 3, 5) : hamabi / nork erran 
zue kredoa? amabi apostoloek (2): 
nork esan zuen kredoa? hamabi 
apostoluek. / nork erran zuen 
Kredoa? amabi Apostoloek (5): 
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nork esan zuen kredoa? hamabi 
apostoluek.

amabirjin (3) : (erl.) ama birjina
amabirjiñe (2) : (erl.) ama birjina / 

Espiritu sandu Jaunek amabirjiñen 
entreñetako odol purisimo artas 
formatu zue korputz bet (2): izpi-
ritu santu jaunak ama birjinaren 
erraietako odol guztiz garbi hartaz 
gorputz bat eratu zuen.

amabortz (3) : hamabost, hama-
bortz

amabutxa (3) : amabitxi
amaiarreba (3) : amaginarreba
amalau (2, 3, 5) : hamalau / artikulo 

fedeskoak dire amalau (2): fedezko 
artikuluak hamalau dira. / artikulo 
fede Sanduskoak dire amalau (5): 
fede santuzko artikuluak hamalau 
dira.

amandre (8) : amona, amandre 
/ Amandrea (8ad): amandrea. 
OH. Esanahiari dagokionez, oso 
kontuz begiratzekoa dirudi leku 
izen honek.

amankomun (12) : komun, guztien, 
erkide (guztiena dena)

amar (2, 3, 5, 10) : hamar / Jangoi-
kueren legeko mandamentuek dire 
amar (2): jaungoikoaren legeko 
manamenduak hamar dira. / 
Jordaneko hugaldeko uretan, zi-
tuelaikan ya ogeita amar urte (5): 
Jordaneko ibaiko uretan, jadanik 
hogeita hamar urte zituenean. / 
amarreko (10): hamarreko (kar-
tetan).

amargarren (2, 5) : hamargarren 
/ amargarrena (2, 5): hamarga-
rrena.

amarreko (10) : hamarreko
amarren (2, 5) : (erl.) hamarren / 

amarren eta primiziek osorik egitea 
(2): hamarrenak eta primiziak 
osorik egitea. / amarren, primiziek, 
oso ta leal egitea (5): hamarren pri-
miziak, osorik eta leial egitea.

amarretako (10, 12) : (suk.) hama-
rretako

amasei (3) : hamasei
amatu (2, 3) : maite izan, maitatu / 

lendabiskue Jangoikue amatzea (2): 
lehena jaungoikoa maite izatea. / 
nik amatzen dut nere Jangoikue nere 
anime guziereki (2): nik maite dut 
ene jaungoikoa ene arima osoaz. / 
zergati den ona eta dignoa amatue 
izetekoa (2): ona eta duina delako 
maitatua izateko.

amazazpi (3) : hamazazpi
ameka (3) : hamaika
amets (3) : amets
amiru (3) : hamahiru OH. Bona-

partek ez zuen garbi idatzi hitz 
hau, zalantzatan ibili balitz bezala. 
Elkanoko Lizagarrak ‘amiru’ utzi 
du idatzirik.

amore (2) : amodio, maitasun / 
barkatzen diotet biotzetik edozeiñ 
agrabio orren amoriarengatik (2): 
bihotzez barkatzen diet edozein 
irain berorren amodioagatik. / 
aiteren eta semearen amoretik (2): 
aitaren eta semearen maitasu-
netik.

amorio (5) : amodio, maitasun / 
Aitaren ta Semearen amoriotik ta 
borondatetik eldu dena (5): aita-
ren eta semearen amodiotik eta 
borondatetik heldu dena.

amurrai (3) : (zoo.) amuarrain
-an (2, 3, 5) : -aren / Pontzio Pilato 

Juezan manuaren azpien (2): Pon-
tzio Pilato epailearen manuaren 
azpian. / aite eternoan eskoiteko 
aldean (2): aita betierekoaren es-
kuineko aldean. / gizonan, gizonen 
(3): gizonaren, gizonen. / maian 
azpian, maian azpitik, maian 
azpira (3): mahaiaren azpian, 
mahaiaren azpitik, mahaiaren 
azpira. / animan etsaiak dire iru 
(5): arimaren etsaiak hiru dira.

an (2, 3, 5) : han / igen zela zeruetara 

eta an dagola jarririk (2): zerura 
igo zela eta han jarririk dagoela. 
/ jautxi ze linboetara, han zauden 
Anime Sanduen atratzera (5): lin-
bora jaitsi zen, han zeuden arima 
sanduak ateratzera.

anaia (3, 8) : anaia / Errekanaia 
(8ob): erreka anaia. OH. Esanahi 
argikoa dirudien arren, kontuz 
begiratu beharreko leku izena.

anaiarrebak (3) : anai-arrebak
anbertze (5) : hainbeste, hainber-

tze / zergatik anbertze aldis? (5): 
zergatik hainbeste aldiz?

andaiburu (3) : (zoo.) zapaburu, 
apaburu

andarrega (9) : (suk.) txahal-ba-
rruki

anderete (10, 11, 12, 17) : (zoo.) 
hegodun inurri

andi (2, 7, 8, 15, 16) : handi / enea 
da kulpe andie (2): nirea da erru 
handia. / iru enemigoetatik zein da 
andiena? (2): hiru etsaietan zein da 
handiena? / Errekandia (7añ, 7ga): 
erreka handia. / Larreandia (7ga): 
larre handia. / Elizandia (7ti): eliza 
handia. / Iturrandia (7ad, 8ad): 
iturri handia. / Maldandia (7ad, 
8ad, 8uk): malda handia. / Larran-
dia (7ga, 8ad, 8ga): larre handia). / 
Euntzeandia (8ad): belardi handia. 
/ Sakanandi (8le): sakan handi(a). / 
Butzuandia (8uk): putzu handia. / 
bizar andi[a], bizkar andi[a] (15): 
bizar handia, bizkar handia. / Alda-
pa Andia (16): aldapa handia.

andik (2, 3) : handik / andik iruga-
rren egunean resuzitetu ze illen erte-
tik (2): handik hirugarren egunera 
hilen artetik berpiztu zen.

andre (2, 3, 5) : andre / Andremarie 
birjinerengandik (2): andre Maria 
birjinarengandik. / bedikatua zara 
Andre guzien ertean (5): bedein-
katua zara andre guztien artean. 
2. emazte
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andremarie birjine (2) : (erl.) ama 
birjina, andre maria birjina / An-
dremarie Birjineren gandik [jaio ze] 
(2): andre Maria birjinarengandik 
jaio zen.

andrete (9) : (zoo.) hegodun inu-
rri

angila (3) : (zoo.) aingira
angiru (3, 5) : (erl.) aingeru / jaunan 

angiruak (3): jaunaren aingeruak. / 
San Migel Angiruari (5): san Migel 
aingeruari.

ango (3) : hango
angula (3) : (zoo.) angula
anima (3, 5) : (erl.) arima / espirituak 

eta justoen animak (3): izpirituak 
eta zuzenen arimak. / anima bat 
(5): arima bat.

anime (2, 5) : (erl.) arima / ene 
anime izein da sana eta salba (2): 
ene arima salbu izango da. / nik 
amatzen dut nere Jangoikue nere 
anime guziereki (2): nik maite 
dut ene jaungoikoa ene arima 
osoaz. / jautxi ze linboetara, han 
zauden Anime Sanduen atratzera 
(5): linbora jaitsi zen, han zeuden 
arima sanduak ateratzera.

anis (14) : asko, anitz / Joana, ba-
dakizu nola zor naizun anis diru: 
Joana, badakizu nola zor nizun 
anitz diru.

anka (3, 10, 11, 12) : (anat.) hanka 
2. (anat.) oin

ansaron (11) : (heg.) antzara
antija (10) : usin, doministiku
antxemerreke (12) : bizkarka, bizka-

rrean OH. Norbait bizkar gainean 
edo sorbalden gainean jolasean 
eramatea adierazten du.

antxoa (3) : (zoo.) antxoa, bo-
kart(a)

antzarka (12) : imintzio, keinu
antzia (3) : (anat.) oi, hortzoi
antzin (10) : antzina
anzaron (3) : (heg.) antzara
aña (12) : inude

apa (11) : (haur.) pa (musua)
apez (3, 4, 7, 8, 15) : (erl.) apaiz 

/ Jaunan apezak (3): jaunaren 
apaizak. / Apezarrarena (4): apaiz 
zaharrarena. / Apeztegia (7añ): 
apaiztegia. / Apezarra (8ti): apaiz 
zaharra). / apeza (15): apaiza. 
OH. Utergako ‘apezarrarena’ etxe
-izena da.

apostolo (2, 5) : (erl.) apostolu / 
San Pedro Apostoloegi [konfesatzen 
naio] (2): san Pedro apostoluari 
aitortzen natzaio. / nork erran 
zue kredoa? amabi apostoloek (2): 
nork esan zuen kredoa? hamabi 
apostoluek. / Apostoloeri (5): 
apostoluei.

apur (10, 11, 12) : purra (oiloei dei 
egiteko) 2. ogi-apur, apur

ar (3) : ar 2. (zoo.) har
aragi (2, 3, 5) : haragi / aragien 

resurrekziuen (2): haragiaren 
berpizkundean. / nola garaituko 
dugu aragie? (2): nola garaituko 
dugu haragia? / mundua, demonia 
eta aragia (5): mundua, deabrua 
eta haragia.

aran (7, 8, 10) : (geog.) haran / 
Arriaranea (7ol): harri harana. / 
Arantzuloa (7en, 8en): haran zuloa. 
/ Aranartea (7uk, 8uk): haran artea. 
/ Araneder (8añ): haran eder(ra). 
/ Lizoain harana (8bi): Lizoain 
harana. / Aranea (8ol): harana. 2. 
(bot.) aran

arantze (6, 7, 8, 12) : (bot.) elorri 
zuri / Arantzea (7ol): elorri zuria. / 
Arantzegi (8añ): elorri zuri hegi(a). 
2. (bot.) aranondo, arantze / Aran-
tzea (7ol): arantzea. / Arantzegi 
(8añ): aranondo hegi(a). OH. 
Ikus sarrera honetako adibideok 
ia nolanahi uler daitezkeela, beti 
botanikan bada ere.

arañon (11, 12) : (bot.) elorri beltz 
OH. Hitz honek zalantzazko 
itxura du, euskarazkoa dirudien 

arren. Dena den, bere bukaerak 
Itzarbeibarko ‘antzara’ hitzaren 
forma gogorarazten du > ‘anzaron, 
ansaron’. Ikus bi azken hauek.

arara (3) : hara
ararako (3) : harako
araraño (3) : haraino
arata (3) : harantz
-arazi (3) : -arazi / janarazi (3): 

janarazi.
arbi (3) : (bot.) arbi
arbole (3) : zuhaitz / arbole txiki[a] 

(3): zuhaitz txikia.
ardantze (3, 7, 8) : (nek.) ardantze, 

mahasti / Ardantzelarreta (7ad, 
8ad): ardantze larreta. / Ardantze-
pea (7ad, 7ut, 8ad): mahastipea. 
/ Auzardantze (8le): auzo ardan-
tze(a). / Ardantzezarreta (8ob): 
ardantze zahar eta. / Ardantzezarra 
(8ol): mahasti zaharra.

ardatz (3) : (tek.) ardatz
ardi (3) : (zoo.) ardi
ardibero (3) : arkara
ardo (2, 3, 5, 10) : ardo / zer dago 

kalizen? ardo piske bat eta gure 
Jaunen odol preziosoa (2): zer dago 
kalizan? ardo pixka bat eta gure 
jaunaren odol preziatua. / ardo 
txorta bat (5): ardo tanta bat. / 
ardua (10): ardoa.

area (3, 7, 8, 11, 16) : harea / Areatzea 
(7en, 8uk): hareatza. / Areabidea 
(8ad): harea bidea. / Areatzegaña 
(8uk): hareatza gaina. 2. (nek.) ara 
(lurra lantzekoa)

areatze (7, 8) : hareatza, hondartza 
/ Areatzea (7en, 8en, 8uk): harea-
tza. / Areatzegaña (8uk): hareatza 
gaina.

-aren (2, 14) : -aren / Pontzio Pilato 
Juezan manuaren azpien (2): Pon-
tzio Pilato epailearen manuaren 
azpian. / Zaragozako arzobispoa-
ren erraziotatik anis diru (14): 
Zaragozako artzapezpikuaren 
arrazioetatik diru asko.
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aretxo (3) : (bot.) garo, iratze
argatik (5) : hargatik / argatik otoitz 

egiten diot (5): hargatik otoitz 
egiten diot.

argi (3, 5) : argi / argia t’iluna (3): 
argia eta iluna. / ilargiain argi[a] 
(3): ilargiaren argia.

argiaste (3) : egunsenti, argiaste
argirumai (3) : (zoo.) armiarma
argitasun (5) : argitasun / bata 

Monarka argitasunaña, eta bertzea 
Prinzipe iluntasunarena (5): bata 
argitasunaren erregea, eta bestea 
iluntasunaren printzea.

argiti (2) : hargatik / argiti oteitz 
egiten diot Andre marie birjineri 
(2): hargatik otoitz egiten diot 
andre Maria birjinari.

argitu (3) : argitu
argizai (3) : argizari
ari (3) : (zoo.) ahari
ariki (3) : (suk.) ahariki
arima (5) : (erl.) arima / arima ilik 

[dauka] (5): arima hilik dauka.
arimale (3) : animalia / arimale 

guziak eta ganadoak (3): animalia 
guztiak eta ganadua.

arin (3) : arin (adj.)
aritz (3, 7, 8) : (bot.) haritz / Ari-

tzabaldia (7uk): haritz zabaldia. / 
Aritzaldea (7ga, 8ga): haritz aldea. 
/ Arizelaia (7ut, 8uk): haritz zelaia. 
/ Aritzandia (8bi): haritz handia.

arkakuso (3) : (zoo.) arkakuso
arkitu (2, 3, 5) : aurkitu / arkitzen ga-

denean nezesidade, tentazio eta pe-
ligroetan (2): (geure burua) behar, 
tentazio eta arriskutan aurkitzen 
dugunean. OH. Garesen, ‘aurkitu’ 
esateko, ‘arkitu’ eta ‘bilatu’ esaten 
dela dio Bonapartek, beste herri 
askotan gertatzen den bezala.

arla (5) : hala / gauza ebek arla 
pasatzen dire mundu ontako ba-
talla etan (5): gauza hauek hala 
gertatzen dira mundu honetako 
batailetan. / baña ez arla esta pa-

satzen, baizik animatzen animo 
baronilak (5): baina ez hala ez da 
gertatzen, baizik eta giza animoak 
animatzen. / eta akonsolatzen dela 
arla bizitzeas (5): eta kontsolatzen 
dela hala bizitzeaz.

arma (5) : (mil.) arma
armendol (8) : (bot.) almendra, 

arbendol; arbendolondo / Armen-
doladena (8bi): arbendol(ondo)a 
dagoena.

arotz (12, 15) : errementari / arotza 
(12, 15): errementaria.

arpo (9) : (nek.) arpoi (bi hortzeko 
aitzurra)

arrai (3) : arrain
arrama (3) : (bot.) adar
arramako (12) : purtzilkeria; traste 

zahar
arrano (3) : (heg.) arrano
arrapatu (3) : harrapatu
arrapo (11, 12) : (zoo.) zapo, apo
arrasalde (3) : arratsalde
arraska (8, 12) : harraska (harrikoa 

egitekoa) / Arrasketa (8ti): harras-
keta. 2. arraska (oraska garbitzeko 
tresna)

arratio (3) : (zoo.) arratoi
arrats (3) : arrats, arratsalde / egungo 

arratsean (3): gaurko arratsean.
arraustu (3) : haustu, hauts egin
arrauts (3) : hauts
arrautze (3) : arrautza
arrazio (2, 5) : arrazoi; ulermen / 

nork kebrantatzen du mandamentu 
au? juzgetu eta infamatzen duenak 
arrazioeren kontra (2): nork haus-
ten du agindu hau? epaitu eta izena 
belzten diona arrazoiari. / zenbat 
gauze dago obligeturik xakitera 
krist[i]ue, allagatzen denean arra-
ziora? lau, jaune (2): zenbat gauza 
dago beharturik jakitera kristaua, 
arrazoira (ulermenera) iristen 
denean? lau, jauna. / arrazioaren 
kontra juzgatzen duena (5): arra-
zoiaren aurka epaitzen duena.

arreba (3) : arreba
arrebutxa (9, 11, 12, 17) : arranpulu, 

arrebutxa (bataio eta jaunartzeeta-
ko diru- eta goxoki-botatzea)

arrek (2, 3, 5) : hark / zer erran nai 
du ‘amen’ azken erraten den arrek? 
(2): zer esan nahi du azkena esaten 
den ‘amen’ hark? / zer nai du erran 
azkeneko itz arrek ‘Amen’? (5): zer 
esan nahi du ‘amen’ azkeneko 
hitz hark?

arrekin (3) : harekin
arrekonkon (18) : bizkarka, bizka-

rrean OH. Norbait bizkar gainean 
edo sorbalden gainean jolasean 
eramatea adierazten du.

arren (2, 3, 5) : haren / akorda 
geintzen artas eta arren benefizios 
(2): hartaz eta haren onuraz oroit 
gaitezen. / eta dago ofreziturik arren 
serbizio sandureko (2): eta eskaini-
rik dago haren zerbitzu santurako. 
/ [siñestatzen dut] arren Seme Jaun 
bakarraren baitan (5): sinesten dut 
haren seme jaun bakarrarengan.

arrendako (3) : harentzat, haren-
dako

arrengatik (2) : harengatik / Jangoi-
ko[e] amatzeko gauze guzien gañen 
eta proximo lagune arrengatik (2): 
jaungoikoa maitatzeko gauza 
guztien gainean eta lagun hurkoa 
harengatik.

arretxintxin (18) : bizkarka, bizka-
rrean OH. Norbait bizkar gainean 
edo sorbalden gainean jolasean 
eramatea adierazten du.

arri (3, 4, 7, 8, 16) : (min.) harri / 
Arrizelaia (4, 8ut): harri zelaia. 
/ Arrialdea (7ga): harri aldea. / 
Arrilauza (7mu, 8mu): harri lauza. 
/ Arrietakoa (8uk): harrietakoa. 
/ Arriaga (16): harri lekua (?). 
2. (met.) harri, txingor 3. hari 
(nori)

arribera (8) : (geol.) hareharri, harbe-
ra / Arriberaga (8añ): Arriberaga.
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arritu (3) : harritu
arrobi (8) : harrobi / Arrobi (8añ): 

harrobi. / Arrobia denekoa (8en): 
Harrobia denekoa. / Arrobia (8ob): 
harrobia.

arrogatu (3) : erregutu; otoitz egin
arroki (10, 12) : upela-euskarri (zu-

rezkoa nahiz adreiluzkoa) / arrokia 
(12): upela-euskarria.

arrosa (3) : (bot.) arrosa
arrosiel (12) : harro, harroputz
arroz (3) : (bot.) arroz
artadi (7, 8) : artadi / Artadia (7bi, 

8bi, 8ol): artadia. / Artadiondoa, 
Artadibidea, Artadigibela (8bi): 
artadiondoa, artadi bidea, artadi 
gibela.

artan (2) : hartan 2. harengan / 
zertako da Sakramentu Bautismo-
koa? ekentzeko bekatu orijinala 
eta berze edozein arkitzen dena 
bateietzen den artan (2): zerta-
rako da bataiozko sakramentua? 
sortzezko bekatua kentzeko eta 
bataiatzen den harengan dagoen 
beste edozein.

artas (2, 3) : hartaz / akorda geintzen 
artas eta arren benefizios (2): hartaz 
eta haren onuraz oroit gaitezen. / 
Espiritu sandu Jaunek amabirjiñen 
entreñetako odol purisimo artas 
formatu zue korputz bet (2): izpi-
ritu santu jaunak ama birjinaren 
erraietako odol guztiz garbi hartaz 
gorputz bat eratu zuen.

artazi (3, 12, 15) : (bot.) ezkur OH. 
Agian merezi du aipatzea ‘artazi’ 
hau, ‘arta’ eta ‘azi’ osagaiez osa-
turik dagoela ematen duela; bere 
funtsezko esanahia ‘arte-hazi’ edo 
‘arte-ezkur’ dela dirudi.

arte (3, 7, 8) : (bot.) arte / Artesabala, 
Artetxabala (7en): arte zabala, arte 
xabala. / Artamakurra (8ad): arte 
okerra. / Artebakoitza (8bi): arte 
bakarra. / Artebidea (8le): arte bi-
dea. 2. arte, tarte / Iriartea (7uk): 

hiri artea. / Bidartea (7añ, 8añ): 
bide artea. / Zabalartea (7bi, 8bi): 
zabal artea. / Mendartea (7en, 8en, 
8mu): mendi artea. / Maldartea 
(7ga, 8ga): malda artea. / Aranartea 
(8uk): haran artea. / Artekoadena 
(8añ): artekoa dena.

artean (1) : artean, bitartean / bizi 
naizen artean (1): bizi naizen 
artean.

artio (3) : arte / biar artio (3): bihar 
arte. / zuk jan artio (3): zuk jan 
arte.

arto (8) : (bot.) arto / Artozelaia 
(8ol): arto zelaia.

artu (1, 2, 3, 5) : hartu / nik Joan-
na, i Martin artzen aut (1): nik 
Joana, hi Martin hartzen haut. / 
hik ar nazan ire esposotzat (1): hik 
har nazan hire senartzat. / artzea 
dolore (2): min hartzea. / artu zue 
gure naturaleza (5): gure izatea 
hartu zuen. / erresoluzio firme bat 
artzea [da] (5): erabaki tinko bat 
hartzea da.

artxirri (10) : (nek.) arkorotz, al-
txirri

artz (3) : (zoo.) hartz
artzar (6) : (zoo.) artzar, ardi zahar 

/ azpelar lorean, [ar]tzarra gosean 
(6): azpelar lorean, artzarra (= ardi 
zaharra) gosean (= gosez).

artzaron (3) : (zoo.) artzanor, ar-
ditxakur

artzeazken (3) : asteazken
artzulo (7, 8) : (geog.) hartzulo, harpe 

/ Artzuloa (7ol, 8ol): hartzuloa.
asarratu (3) : haserretu
asensu (3) : (bot.) asentsiobelar
asi (2, 3, 5) : hasi / asi bekoskiti eta 

petxoetareño (2): hasi kopetatik 
eta bularreraino. / asi bekosketik, 
bularretaraño (5): hasi kopetatik 
eta bularretaraino.

aska (10, 11, 12, 15) : (nek.) aska / 
askazabal[a] (15): aska zabala.

aski (3) : nahiko, aski

aspintx (3) : atximur
aspintxatu (3) : atximurka egin
astagardo (6, 11) : (bot.) astakar-

du
astamenda (6, 11, 12) : (bot.) asta-

menda OH. Erizek ‘eztamenda’ 
forma jaso du Utergan.

aste (3) : aste 2. hasiera
astearte (3) : astearte
astelen (3) : astelehen
astigar (7, 8, 10, 12) : (bot.) astigar / 

Astiarraga (7bi, 8bi): Astiarraga.
asto (3) : (zoo.) asto
astoeme (3) : (zoo.) asteme
astoemebero (3) : iel, giri (aste-

mearena)
asun (10, 11) : (bot.) asun
atari (3) : (erai.) ate; atari
ate (7, 8) : ate / Sandiate (7añ): Sandi 

(?) ate(a). / Arrate (7ti, 8ti): harri 
ate(a). OH. Toponimian ‘ate’ hitza 
bere esanahirik zabalenean ulertu 
behar da, ‘igaroleku’ edo antzeko 
esanahian.

atija (10, 12) : usin, doministiku
ator (3) : atorra, alkandora
atra (2, 3, 5) : atera / itxeti atratzean 

(2): etxetik ateratzean. / baña kan-
pañara atra biar baute, animorik 
balientenak akobardatzen dire 
(5): baina kanpainara atera behar 
badute, animorik ausartenak kol-
dartzen dira. / etxetik atratzean (5): 
etxetik ateratzean. 2. ehizatu OH. 
Bonapartek gorde digun ‘atra’ren 
adiera hau, ziurraski, ‘ehizera 
atera’ren laburtzapena izango dela 
pentsa daiteke.

atrizio (2, 5) : (erl.) atrizio, beldur
-damu / kontrizioek barkatzen 
[du] bakarrik, bañe atrizioek kon-
fesioreki (2): kontrizioak bakarrik 
barkatzen du, baina atrizioak 
aitortzarekin.

ats (3, 15) : hats 2. kirats / atsabutz[a] 
(15): kirats-putza. OH. Bizkaieraz 
ere, ‘atsa’ kiratsa izan daiteke.
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ats artu (3) : arnasa hartu
atun (3) : (zoo.) atun, hegalabur
atximerreke (18) : bizkarka, bizka-

rrean OH. Norbait bizkar gainean 
edo sorbalden gainean jolasean 
eramatea adierazten du.

atxufa (3) : usin, doministiku / 
atxufa in (3): usin egin.

atxufa in (3) : usin egin, dominis-
tiku egin

atxur (10) : (nek.) aitzur / atxurra 
(10): aitzurra.

atzapar (3) : atzapar, erpe 2. hanka 
(abereena)

atze (3) : atze, gibel / ene atzean, ene 
atzera, ene atzetik (3): nire atzean, 
nire atzera, nire atzetik.

atzendu (2, 3) : ahaztu, atzendu / eta 
atzendurik utzitzen bada, konfesio 
ona da (2): eta ahazturik uzten 
bada, aitortza ona da. / atzentze[a] 
(3): ahaztea.

atzeratu (3) : atzeratu
atzo (3) : atzo / nik atzo jan nukea 

(3): nik atzo jan nezakeen.
au (2, 3, 5) : hau / destierro au kun-

plitu eskeroes (2): erbesteratze hau 
betez gero. / mandamentu au (2): 
agindu hau. / eta au hizan ze moti-
boa fabrikatzeko romanoek estatuak 
(5): eta hau izan zen arrazoia erro-
matarrek estatuak fabrikatzeko. 
/ au da nola senti duen San Juan 
Kristo[k] (5): hau da nola sentitu 
duen S. Juan Krisostomok.

aufau (11, 12) : lodikote, potolo 
(gizenegia)

aundi (3, 5, 7) : handi / enea da kulpa 
guzis aundie (5): nirea da erru guz-
tiz handia. / parterik aundienean 
edo txikienean? (5): zatirik handie-
nean ala txikienean? / Larreaundia 
(7ga): larre handia.

aunditu (3) : hazi; handitu
auntxume (3) : (zoo.) antxume, 

ahuña
auntz (3, 8) : (zoo.) ahuntz / Itu-

rriauntzardantzea (8le): iturri 
ahuntz ardantzea. / Aunzbizka-
rra (8ga, 8ob): ahuntz bizkarra, 
ahuntz hegia.

auntzbero (3) : ahunzkara
aunzki (3) : (suk.) ahunzki
auñ (2) : (anat.) oin / auñ eta es-

kues palpatzea (2): oin eta eskuez 
haztakatzea.

aupa (11) : (haur.) aupa
aupatu (11, 12) : aupatu
aur (1, 3) : haur / aurrari bezala (1): 

haurrari bezala. / aurtzuta (3): 
haurtzaroa.

auri (3) : (met.) euri / auri t’intza 
guziak (3): euri eta ihintz oro.

aurori (3) : herori, hihaur / aurori, 
aurorrek, aurorri, aurortas, au-
rorren, aurorrekin, aurorrendako 
(3): herori, herorrek, herorri, 
herorretaz, herorren, herorrekin, 
herorrentzat.

aurpegi (3) : (anat.) aurpegi
aurre (3, 5, 7, 8) : aurre, aitzin / ene 

aurrean, ene aurrera, ene aurretik 
(3): nire aurrean, nire aurrera, 
nire aurretik. / jauesko amabietatik 
aurrera barurik joatea (5): gaueko 
hamabietatik aurrera baraurik 
joatea. / Jangoikoaren aurrean 
(5): jaungoikoaren aurrean. / 
Etxaurreta (7bi, 7ol): etxe aurreta. 
/ Basaurrea (8en): baso aurrea.

aurrera (10) : aurrera, aitzina
aurreratu (3) : aurreratu
aurten (3) : aurten
aurtzut (3) : haurtzaro / aurtzuta 

(3): haurtzaroa.
ausatu (12, 17) : uxatu OH. Ikus 

‘uxatu’.
auts (3) : errauts
autsi (3, 5) : hautsi / nork austen du 

mandamentu au? (5): nork hausten 
du manamendu hau?

auzalan (11, 12, 16) : auzolan OH. 
Beriainek hitz honen aldaera den 
‘orzalan’ jaso du. Are bitxiagoa da 

Enerizko ‘ozolan’ desitxuratua.
auzalor (7, 8) : (nek.) auzoalor / 

Auzalor (7ti, 7uk, 8bi, 8ol): au-
zoalor(ra). / Auzalorondoa (8le): 
auzoalor ondoa. / Auzalorra (8ob): 
auzoalorra.

auzamendi (7) : auzomendi / Auza-
mendia (7ol): auzo mendia.

auzo (7, 8) : auzo / Auzamendia (7ol): 
auzomendia. / Auzalor (7ti, 7uk, 
8bi): auzoalor(ra). / Auzardantze 
(8le): auzoardantze(a).

axal (6, 11) : axal(etik) (zerbait oso 
azaletik egitea)

axari (3, 7, 8, 15) : (zoo.) azeri / 
Axarimendia (7ad, 7ut, 8ad): 
azeri mendia. / Axarizulo (7ad, 
7uk, 8ad, 8uk): azeri zulo(a). / 
Axaritxulo (8ga): azeri xulo(a). / 
axaria (15): azeria.

axixar (6) : (bot.) ezkerte, biurda
axun (3, 6) : (bot.) asun
axuri (3) : (zoo.) arkume, axuri, 

bildots
aza (3) : (bot.) aza
azal (3) : (bot.) azal
azanoria (3) : (bot.) azenario
azazkal (3) : azkazal, azazkal
azelga (3) : (bot.) zerba
azi (3) : hazi
azkandia (16) : (bot.) azkandia
azkar (3) : azkar (adj.)
azken (2, 3, 5, 7, 8) : azken / zer 

erran nai du ‘amen’ azken erraten 
den arrek? (2): zer esan nahi du 
azkena esaten den ‘amen’ hark? 
/ nondik etorriko baita azken jui-
zioko egunean (5): nondik azken 
epaiketa egunean etorriko baita. / 
Azkenbarrankoa (7ol, 8ol): azken 
amildegia.

azkeneko (5) : azkeneko / zer nai du 
erran azkeneko itz arrek ‘Amen’? (5): 
zer esan nahi du ‘amen’ azkeneko 
hitz hark?

azpelar (6) : (bot.) azpelar / azpelar 
lorean, [ar]tzarra gosean (6): azpe-
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lar lorean, artzarra (= ardi zaharra) 
gosean (= gosez).

azpi (2, 3, 5, 10, 12) : azpi / Pontzio 
Pilato Juezan manuaren azpien 
(2): Pontzio Pilato epailearen 
manuaren azpian. / maian azpian, 
maian azpitik, maian azpira (3): 
mahaiaren azpian, mahaiaren 
azpitik, mahaiaren azpira. / ene 
azpian (3): nire azpian. / Pontzio 
Pilato Juezaren manuaren azpian 
(5): Pontzio Pilato epailearen 
agintearen azpian.

aztal (3) : (anat.) orpo
aztigar (3) : (bot.) astigar
azukare (3) : azukre
azul (3) : urdin

B
ba (3) : bada
ba- (2, 3, 5, 14, 15) : ba-, baldin 

ba- / eta atzendurik utzitzen bada, 
konfesio ona da (2): eta ahazturik 
uzten bada, aitortza ona da. / ogia 
ematen baziok, nik etziotat emain 
(3): ogia ematen baziok, nik ez 
zioat emanen. / baña kanpañara 
atra biar baute, animorik balien-
tenak akobardatzen dire (5): baina 
kanpainara atera behar badute, 
animorik ausartenak koldartzen 
dira. / komekatu bear badu (5): jau-
nartu behar badu. / bai, Jainkoak 
nai badu (14): bai, Jainkoak nahi 
badu. / banauka (15): baneuka. 
2. ba-, bai / bauzu zuk Aingiru 
guardakoa? (5): baduzu zuk ain-
geru goardakoa? / Joana, badakizu 
nola zor naizun anis diru (14): 
Joana, badakizu nola zor nizun 
anitz diru.

baba (3) : (bot.) baba
babuso (3) : (heg.) txoloma

bada (2, 5) : bada / ea, bada, itzuli 
zazkizu gure gana zure baigi mise-
rikordiosko oiek (2): ea, bada, itzul 
itzazu guregana zure begi errukitsu 
horiek. / nor, bada, [egin ze gizon]? 
(2): nor, bada, egin zen gizon? / 
ea, bada, Andrea, itzuli zazkizu 
zure begi miserikordiosko goiek gure 
gana (5): ea, bada, andrea, itzul 
itzazu zure begi errukitsu horiek 
guregana.

badin (3) : baldin
badinba- (3) : baldin ba- / badinbadu 

(3): baldin badu.
bage (2, 3) : gabe / zer da fedea? kusi 

bageko gauze sinestatzea (2): zer da 
fedea? ikusi gabeko gauza sinestea. 
/ nork egiten du juramentu falsoan? 
itten duenak aigieren kontra neze-
sidaderik bage (2): nork egiten du 
zin faltsuki? egiaren aurka beharrik 
gabe egiten duenak. / gizonik bage 
(3): gizonik gabe.

bago (3) : (bot.) pago
bai (2, 3, 5, 14) : bai / aragi[e] 

ezbeitzakegu egotzi gauren ganik, 
eta Demonioe bai (2): haragia ez 
baitezakegu bota geuregandik, eta 
deabrua bai. / ona da? bai Jaune 
(2): ona da? bai jauna. / bai jauna 
(3, 5): bai jauna. / zuk bai niri zor 
anis diru (14): zuk bai niri zor 
anitz diru.

baiarte (10, 12) : ohatila, angarila
baigi (2) : (anat.) begi / itzuli zazkizu 

gure gana zure baigi miserikordios-
ko oiek (2): itzul itzazu guregana 
zure begi errukitsu horiek. / baigis 
kusitzia (2): begiz ikustea.

Baiona (3) : (geog.) Baiona / Baio-
nara, Baionarako, Baionaraño, 
Baiona aldera (3): Baionara, 
Baionarako, Baionaraino, Baiona 
aldera.

bait- (3, 5) : bait-, -en (erlatibozkoa) 
/ baitoaie (3): baitoa. / bainaiz, 
baiaiz, baizara, baita, baigare, bai-

zarate, baitire (3): bainaiz, baihaiz, 
baitzara, baita, baikara, baitzarete, 
baitira. / esta soldadorik ezpaita 
baliente kanpañarik estenean (5): 
kanpainarik ez denean ausarta ez 
den soldadurik ez dago.

baita ere (5) : baita ere / zer bekatu 
dira oiek? mortaleak, baita benia-
leak ere (5): zer bekatu dira horiek? 
hilgarriak, baita arinak ere.

baitare (3) : baita ere
baiten (2) : baitan, -rengan / nik 

siñestatzen dut Jankoiko aite guzis 
poderosuaren baiten (2): nik si-
nesten dut jaungoiko aita guztiz 
ahaltsuarengan.

baizen (1) : baizik / prometatzen 
dinat ez bertze emazterik egiteko i 
baizen (1): agintzen dinat ez beste 
emazterik egiteko hi baizik.

baizik (2, 5) : baizik (eta); baina / 
baizik libra gaizkizu gaiztek (sic) 
(2): baizik eta libra gaitzazu gai-
tzetik. / baña ez arla esta pasatzen, 
baizik animatzen animo baronilak 
(5): baina ez hala ez da gertatzen, 
baizik eta giza animoak anima-
tzen. / iru Jangoiko dire? ez jauna, 
baizik iru persona ta Jangoiko bat 
(5): hiru jaungoiko dira? ez jauna, 
hiru pertsona eta jaungoiko bat 
baizik.

bajo (3) : baxu
bakar (3, 4, 5, 8) : bakar / Bakarra 

(4, 8uk): bakarra. / [siñestatzen dut] 
arren Seme Jaun bakarraren baitan 
(5): sinesten dut haren seme jaun 
bakarrarengan. / Jangoiko bakarra 
guzis poderosoa (5): jaungoiko 
bakarra guztiz ahaltsua. / seme 
bakar bat (5): seme bakar bat. / 
Olibobakarra (4, 8ut): olibondo 
bakarra.

bakarrik (2, 5) : bakarrik / zertara 
iago obligetzen gaitu? adoratzera 
Jangoikue bera bakarrik reberenzie 
andi beteki (2): zer gehiagotara 
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behartzen gaitu? jaungoikoa 
bera bakarrik gurtzera, begirune 
handi batekin (begirune handiz). 
/ zertara yago obligatzen gaitu? 
Jangoikoa bakarrik adoratzera (5): 
zer gehiagotara behartzen gaitu? 
jaungoikoa bakarrik gurtzera. 2. 
soilik, baizik ez / zergatik? zergati 
kontrizioek barkatzen duen ba-
karrik (2): zergatik? kontrizioak 
soilik barkatzen duelako.

bakoitz (7, 8) : bakoitz 2. bakar / 
Etxebakoitz (7ga): etxe bakarra. 
/ Etxabakoitz (7ga, 8ga): etxe 
bakarra. / Artebakoitza (8bi): arte 
bakarra.

bakotx (3, 5) : bakoitz / gizon bako-
txak du berea (5): gizon bakoitzak 
du berea.

baldra(ga)s (12) : arduragabe, na-
rrats, farras

balsa (3) : (geog.) urmael
balle (2, 3, 5) : (geog.) haran / balle 

negarresko ontan (2): haran nega-
rrezko honetan. / balle negarresko 
onetan (5): haran negarrezko 
honetan.

bana (3) : bana / bana, eun bana, 
mila bana, millon bana (3): bana, 
ehun bana, mila bana, milioi bana. 
OH. Ikus nola ‘eun’ zenbakaria-
rekin ‘euna’ eta ‘eun bana’ esan 
daitekeen.

baña (5) : baina / baña kanpañara 
atra biar baute, animorik balien-
tenak akobardatzen dire (5): baina 
kanpainara atera behar badute, 
animorik ausartenak koldartzen 
dira. / baña ez arla esta pasatzen, 
baizik animatzen animo baronilak 
(5): baina ez hala ez da gertatzen, 
baizik eta giza animoak anima-
tzen.

bañatu (3) : bainatu
bañe (2) : baina / kontrizioek barka-

tzen [du] bakarrik, bañe atrizioek 
konfesioreki (2): kontrizioak baka-

rrik barkatzen du, baina atrizioak 
aitortzarekin. / Jangoi[ko] bezen-
bates ez, bañe bai gizon bezenbates 
(2): jaungoiko bezainbatean ez, 
baina bai gizon bezainbatean. / 
ongi liteke, bañe esta nezesario (2): 
ongi litzateke (legoke), baina ez da 
beharrezkoa.

baño (2, 3, 5, 14) : baino / erdi 
baño len, erditzian eta erdieskeros 
(2): erdi baino lehen, erditzean 
eta erdiez gero. / itzak erran baño 
len (2): hitzak erran baino lehen. 
/ afaldu baño lenago (3): afaldu 
baino lehenago. / gelditzen zelarik 
birjinik erdi baño len (5): birjina 
geratzen zelarik erdi baino lehen. 
/ onetsitzen zaitut gauza guziok 
baño yago (5): gauza guztiok 
baino maiteago zaitut. / eta joan 
baño lenago Garesa, egin zadazu 
[errazio] bat (14): eta Garesera 
joan baino lehenago, egin iezadazu 
arrazio bat.

baratxuri (3) : (bot.) baratxuri, 
berakatz

baratze (3, 8) : (nek.) baratze / ba-
ratzera, baratzetara (3): baratzera, 
baratzetara. / Barrenbaratzeta 
(8añ): barren baratzeta. / Bara-
tzegibela (8le): baratze gibela. / 
Martineneko baratze ondoa (8le): 
Martineneko baratze ondoa. / 
Baratzepea (8mu): baratzepea. 
/ Baratzexarreta (8ti): baratze 
xaharreta. / Baratzeburua (8ut): 
baratze burua.

barbu (3) : (zoo.) barbo
bare (3) : (anat.) bare
barinba- (5) : baldin ba- / urtean 

bein konfesatzea, edo lenago, 
barinbadu eriotzeko peligrorik 
(5): urtean behin aitortzea, edo 
lehenago, heriotzeko arriskurik 
baldin badu.

barinbe- (2) : baldin ba-, ba- / 
nezesidaderek (sic) barinbedu (2): 

beharrik baldin badu. / bekatu-
ren bat utzitzen barinbeda alkes 
konfesatzeko, da konfesio ona? ez 
Jaune, solo gaistoa (2): bekaturen 
bat lotsaz uzten baldin bada aitor-
tzeko, aitortza ona da? ez jauna, 
txarra soilik.

barkatu (2, 3, 5) : barkatu / injuriek 
barkatzea (2): irainak barkatzea. / 
alarik ere, nere bekatuek izein dire 
barkatuek (2): hala ere, nire beka-
tuak barkatuak izanen dira. / nik 
esperatzen dut eze orrek barkatuko 
dizkirela nere bekatuek (2): nik 
espero dut berorrek barkatuko 
dizkidala nire bekatuak. / barka 
zazkiguzu guri gauren zorrak 
(5): barka iezazkiguzu guri geure 
zorrak. / Elizak dauzkiela erreme-
dioak gure bekatuen barkatzeko (5): 
elizak erremedioak dauzkala gure 
bekatuak barkatzeko.

barkazio (2, 5) : barkamen / bekatuen 
barkaziuen (2): bekatuen barka-
menean. / bekatuen barkazioan 
(5): bekatuen barkamenean.

barna (3) : barna
barra-barra (16) : barra-barra 

(ugari) / edan zagun berriz, edan 
zagun barra-barra (16): edan 
dezagun berriz, edan dezagun 
barra-barra.

barrabil (3) : (anat.) barrabil
barreatu (11, 12) : barreiatu OH. 

Beriainek e gabeko aldaera jaso 
du > ‘barratu’.

barren (3, 7, 8) : barru, barren / errian 
barrenean [dago] (3): herri(aren) 
barruan dago. / errian barrenera 
[joan da] (3): herri(aren) barre-
nera joan da. / errian barrenetik 
[etor da] (3): herri(aren) barrutik 
etorri da. / Ontzebarren, Untze-
barren (7ad): belardi barren(a). 
/ Barrenbaratzeta (8añ): barren 
baratzeta. / Laniainbarrena (8le): 
Laniain (?) barrena. / Iribarrenpea, 
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Iribarrenbidea (8añ): hiribarren-
pea, hiribarren bidea.

bartz (3) : (zoo.) bartz
baru (2) : baraurik / Bazkua gari-

zumekotan baru komekatzea (2): 
bazkoa garizumakotan baraurik 
jaunartzea.

barurik (5) : baraurik / jauesko 
amabietatik aurrera barurik joatea 
(5): gaueko hamabietatik aurrera 
baraurik joatea.

barutu (2, 5) : barautu, barau 
egin / eliz ama sanduek mana-
tzen duenean barutzea (2): eliza 
ama santuak agintzen duenean 
barautzea. / Eliza Ama Sanduak 
manatzen duenan barutzea (5): 
eliza ama santuak agintzen due-
nean barautzea.

basakatu (3) : (zoo.) basakatu
basanborro (6) : (bot.) basaporru 

OH. Hitz honek esanahiz argia 
dirudien arren, erdarak desitxu-
ratua ere badirudi aldi berean. 
Bonapartek ‘porru’ ematen du 
batuan ‘porru’ esaten dena adie-
razteko.

basauntz (3) : (zoo.) basahuntz
basilar (6) : (bot.) basilar
baso (7, 8) : (geog.) baso / Basaburua 

(7añ): baso burua. / Basakaitz 
(7ga): baso gaitz(a). / Basaberria 
(8añ): baso berria. / Basaurria 
(8añ): baso urria.

basolibo (6) : (bot.) basolibondo 
(?)

bastiburdin (12) : suburdina; su-
pala (?)

basurde (3) : (zoo.) basurde
basuso (3) : (heg.) pagauso
bat (3, 5, 14) : bat / alaba bat, 

otso bat, buru bat (3): alaba bat, 
otso bat, buru bat. / bata Mo-
narka argitasunaña, eta bertzea 
Prinzipe iluntasunarena (5): bata 
argitasunaren erregea, eta bestea 
iluntasunaen printzea. / zerengatik 

zaren jaun bat ain ona (5): jaun 
bat hain ona zarelako. / eta joan 
baño lenago Garesa, egin zadazu 
[errazio] bat (14): eta Garesera 
joan baino lehenago, egin iezadazu 
arrazio bat.

bataiatu (5) : bataiatu / bataiaturik 
(5): bataiaturik. / lendabisiko 
[sakramentu]a, bataiatzea (5): 
lehendabiziko sakramentua ba-
taiatzea.

batalla (5) : (mil.) bataila / gauza 
ebek arla pasatzen dire mundu 
ontako batalla etan (5): gauza 
hauek hala gertatzen dira mundu 
honetako batailetan. / nola agitu 
zen batalla gau explikatzen dute 
(5): bataila hau nola gertatu zen 
azaltzen dute.

batallatu (5) : borrokatu, batailatu 
/ gerra espiritualetan batallatu biar 
dutenean (5): gerra izpiritualetan 
borrokatu behar dutenean.

batanbelar (10, 12) : (bot.) men-
dafin

bateietu (2) : bataiatu / lenbiskue, 
bateietzea (2): lehendabizikoa, 
bataiatzea. / zertako da Sakramentu 
Bautismokoa? ekentzeko bekatu 
orijinala eta berze edozein arkitzen 
dena bateietzen den artan (2): zer-
tarako da bataiozko sakramentua? 
sortzezko bekatua kentzeko eta 
bataiatzen den harengan dagoen 
beste edozein.

batere (3) : batere
batio (2, 5) : batera (ikus ‘-reki 

batio’)
batzarre (10, 12, 13) : batzarre OH. 

Garesko Udalak eta Beriainek 
‘liskar’ esanahiarekin ematen dute 
hitz hau, adiera hori, ziur aski, 
hedapenez hartuko zuela.

batzuek (5) : batzuk / señale batzuek 
[dirade] (5): seinale batzuk dira.

batzuk (2) : batzuk / señale batzuk 
[dire] (2): seinale batzuk dira.

bazkaldu (3) : bazkaldu
bazkari (3) : bazkari
bazko (2, 5) : (erl.) bazko / Bazkua 

garizumekotan baru komekatzea 
(2): bazkoa garizumakoetan ba-
raurik jaunartzea. / Bazkua garizu-
makoetan komekatzea (5): bazkoa 
garizumakoetan jaunartzea.

bazter (4, 7, 8) : bazter / Oian-
bazterra (4, 7bi, 7ut, 8ut): oihan 
bazterra. / Aranbazterra (7ut): 
haran bazterra. / Larrebasterra 
(8bi): larre bazterra.

baztiburdin (10) : suburdina; su-
pala (?)

baztiburrin (10) : suburdina; 
supala (?) / baztiburrin[a] (10): 
suburdina.

be (8) : behe / Oianbekoa (8añ): 
oihan behekoa. / Bengoeuntzea 
(8le): behengo belardia.

bear izan (2, 5, 14) : behar izan / 
bekatu mortalean erortzen denean, 
bear da konfesatu berla barkatzeko 
(2): bekatu hilgarrian erortzen 
denean, berehala aitortu behar 
da barkatzeko. / komekatu bear 
badu (5): jaunartu behar badu. / 
nondik orratu eta nondik jan bear 
zute? (14): nondik aurreztu eta 
nondik jan behar zuten?

bearbada (3) : beharbada
bearri (5) : (anat.) belarri / bearries 

aitzea (5): belarriez aditzea.
beatz (5) : (anat.) hatz, eri / eskuie-

ko beaz andias iru gurutze egitea 
(5): eskuineko hatz handiaz hiru 
gurutze egitea. OH. Perpaus 
honetan ‘erpurua’ esateko ‘beaz 
andia’ esaten bada, ondorio atera 
daiteke ‘hatza’ esateko, ‘beaz’ 
esaten dela.

beatz andi (5) : (anat.) erpuru / 
eskuieko beaz andias iru gurutze 
egitea (5): eskuineko erpuruaz hiru 
gurutze egitea.

beazun (3) : (anat.) behazun



126 itzArbeibArko eUskArA

bedade (2) : bederen, behintzat 
/ urtean bein bedade edo lenago 
(2): urtean behin bederen edo 
lehenago.

bedeikatu (5) : bedeinkatu / eter-
nidade guzian bera alabatzeko 
eta bedeikatzeko (5): eternitate 
osoan bera goresteko eta bedein-
katzeko.

bedikatu (5) : bedeinkatu / bedika-
tua zara Andre guzien ertean (5): 
bedeinkatua zara andre guztien 
artean. / bedikatzen zaitut (5): 
bedeinkatzen zaitut.

bediketu (2) : bedeinkatu / adoratu 
eta bediketzen dut Kristo (2): gur-
tzen eta bedeinkatzen dut Kristo. / 
eternidade guzien bediketu dezaten 
(2): eternitate osoan bedeinka 
dezaten.

bedratzi (2, 3, 5) : bederatzi / 
zer debekatzen da bedratzi eta 
amargarren mandamentuen? (2): 
zer debekatzen da bederatzi eta 
hamargarren manamenduan? / 
zenbat gauzen gatik barkatzen 
da? bedratzigatik (2): zenbat 
gauzengatik barkatzen da? bede-
ratzigatik.

bedratzigarren (2, 5) : bederatziga-
rren / bedratzigarren eta amarga-
rren Mandamentuek zer debeka-
tzen digute? (5): bederatzigarren 
eta hamargarren manamenduek 
zer debekatzen digute?

begi (3, 5, 8, 15) : (anat.) begi / itzuli 
zazkizu zure begi miserikordiosko 
goiek gure gana (5): itzul itzazu zure 
begi errukitsu horiek guregana. / 
begis ikustea (5): begiz ikustea. / 
Begibeltzena (8bi): Begibeltzena. 
/ begiurdin (15): begiurdin.

bei (3) : (zoo.) behi
beibero (3) : susara
beiko (3) : (zoo.) biga, bigantxa
bein (2, 3, 5) : behin / urtean bein 

bedade edo lenago (2): urtean behin 

bederen edo lehenago. / urtean 
bein berere konfesatzea (5): urtean 
behin bederen aitortzea.

beit- (2) : bait- / zergati aragi[e] ez-
beitzakegu egotzi gauren ganik (2): 
zeren eta haragia ez baitezakegu 
egotz geuregandik.

beiti (3, 8) : behera, beheiti 2. behe, 
beheiti / Iturbeitia (8bi): iturri 
beheitia. / Beitikoerreka (8le): 
beheko erreka.

bejain (3) : bezain
bejala (3) : bezala
bekala (5) : bezala / zeruan bekala 

lurrean ere (5): zeruan bezala 
lurrean ere. / korputz bateko mien-
broak bekala (5): gorputz bateko 
atalak bezala.

bekatari (2, 5) : bekatari / ni bekatarie 
konfesatzen naio zeruetako Jauneri 
(2): ni bekataria aitortzen natzaio 
zeruko jaunari. / ez padago libre de-
monioaren tentaziotatik, zer eginen 
du bekatariak? (5): demonioaren 
tentazioetatik aske ez badago, zer 
eginen du bekatariak?

bekatu (2, 3, 5) : bekatu / beka-
tuen barkaziuen (2): bekatuen 
barkamenean. / luxurieko beka-
tutik apartatzea (2): lizunkeriako 
bekatutik aldentzea. / bekatuen 
barkazioan (5): bekatuen barka-
menean.

bekatu egin (5) : bekatu egin / egin 
dutela bekatu itzes, obras eta pen-
samentus (5): bekatu egin dudala 
hitzez, egitez eta pentsamenduz.

bekatu in (2) : bekatu egin / nork 
iten du bekatu orren kontra? (2): 
nork egiten du bekatu horren 
kontra?

bekoske (5) : (anat.) kopeta, bekoki 
/ lendabisikoa bekoskean, bigarrena 
agoan, irugarrena petxoetan (5): 
lehena kopetan, bigarrena ahoan, 
hirugarrena bularrean.

bekoski (2, 3) : (anat.) kopeta, beko-

ki / lendabiskue bekoskien, bigarre-
na aguan, irugarrena petxoetan (2): 
lehena kopetan, bigarrena ahoan, 
hirugarrena bularrean.

belar (3, 6, 7, 8, 9, 12) : (bot.) 
belar / urrebelarra (3): bibelarra. 
/ Belarkoa (7ad): belarkoa (?). / 
Belarrekoa (8ad): belarrekoa (?). / 
ezpatabelarra (6, 9): albitzbelarra 
(?). 2. (bot.) belar ondu

belaun (3) : (anat.) belaun
beldur (3) : beldur
belena (18) : etxarte, kale txiki
beltz (3, 7, 8, 12, 13, 15) : beltz / Ur-

beltza (7ad): ur beltza. / Lurbeltza 
(7ad, 7mu, 8ad, 8mu): lur beltza. 
/ Larrabeltz (8añ): larre beltz(a). / 
Oianbeltza (8añ): oihan beltza. / 
Begibeltzena (8bi): begi beltzena. 
/ Santiago beltza (13): Santiago 
beltza. / ipurdibeltz, buztanbeltz, 
beltza (15): ipurdibeltz, buztan-
beltz beltza.

benda (3) : (bot.) menda
benerikatu (3) : bedeinkatu / bene-

rika bezo lurrak Jaunari (sic) (3): 
bedeinka beza lurrak jauna.

benta (8) : (erai.) benta, ostatu / 
Benta aldea, Benta bidea (8bi): 
Benta aldea, Benta bidea.

bentzitu (2) : garaitu, bentzutu / 
zergati, Kristo il zenean krutze san-
duen, bentzitu baizitue (2): zeren 
eta, Kristo gurutze santuan hil 
zenean, garaitu egin baitzituen.

beñere (3) : behinere
beor (3, 4, 7, 8) : (zoo.) behor / 

Beortegi (4, 7ut, 8ut): behortegi(a). 
/ Beorzar (7bi, 8bi): beor zahar(ra). 
OH. Kontuz begiratu beharrekoa 
da ‘beorzar’ leku izena.

beorbero (3) : iel, giri (behorra-
rena)

beorko (3) : (zoo.) behoka, behor-
ka

beortegi (4, 7, 8) : behortegi / Beor-
tegi (4, 7ut, 8ut): behortegi(a).
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bera (2, 3, 5) : bera / trintate konpo-
derosoa nor da? da Jangoikue bera 
(2): hirutasun guztiahalduna nor 
da? jaungoikoa bera da. / nor da 
Trinitate jaun podorosoa? da Jan-
goikoa bera (5): nor da hirutasun 
jaun guztiahalduna? jaungoikoa 
bera da. / alaber jautsi ze Anima 
Sandu ure dibinidadeareki bera-
reki (5): halaber jaitsi zen anima 
sandu hura jainkotasunarekin 
berarekin. OH. Bigarren iturria-
ren adibideko ‘konpoderosoa’ 
hitzak zer pentsatua ematen du. 
Kontuan izanik 5. iturriaren adi-
bidean ‘jaun podorosoa’ ageri dela 
leku berean, eta gogoan izanik 
zenbait euskalkitan ‘jaun’ hitza 
‘kaun’ eta are ‘kon’ bihurtzen 
dela ‘ez’ ezezkoaren ondoren 
(Goñi, Oltza eta Elkanon bezala), 
‘konpoderosoa’ bitxi horrek ez 
ote du ‘jaun ahaltsua’ esan nahi? 
Gure adibide honetan, ordea, ez 
da ‘ez’ ezezkoa ageri ‘kon’ horren 
aurrean.

beraien (3) : beraien
beran (3) : beraren
berandu (3) : berandu
beratx (3) : bigun, beratz
berau (3) : berau / berau, beronek, be-

rontas, beronen, beroni, beronekin, 
beronendako (3): berau, beronek, 
beronetaz, beronen, beroni, bero-
nekin, beronentzat.

beraxi (3) : bereizi
berbera (3) : berbera
berde (3) : berde
bere (2, 3, 5) : bere / [Jangoikuek] 

manko digule glorie bere grazien 
medios (2): jaungoikoak emango 
digula loria bere grazien bitartez. 
/ badu orrek Aingeru guardakoa? 
bai Jaune, eta guziek dute berea (2): 
badu horrek aingeru zaindaria? bai 
jauna, eta guztiek dute bere(n)
a. / kristioa bere entendamentura 

ellegatzen delarik (5): kristaua bere 
ulermenera iristen denean.

beren (3, 5) : beren / egiten dutela-
rika beren enkuentroa (5): beren 
topaketa egiten dutelarik.

berere (5) : bederen, behintzat / 
urtean bein berere konfesatzea (5): 
urtean behin bederen aitortzea.

berla (2, 3, 5) : berehala / bekatu 
mortalean erortzen denean, bear 
da konfesatu berla barkatzeko (2): 
bekatu hilgarrian erortzen denean, 
berehala aitortu behar da barkatze-
ko. / eta bekatu mortalean erortzen 
denak biar du berla konfesatu? (5): 
eta bekatu hilgarrian erortzen 
denak berehala aitortu behar du? 
2. beraz (?)

bero (3, 7, 8) : bero / sua ta beroa, 
otza ta beroa (3): sua eta beroa, 
hotza eta beroa. / Ibarbero (7añ, 
8añ, 8ob): Ibarbero (ibar + bero). / 
Ibarberoa (7en, 8en): ibar beroa.

beroki (4, 8) : aterbe, beroki / Bero-
kikoa (4): aterbekoa, berokikoa. / 
Berokia, Berokikoa (8ut): aterbea, 
aterbekoa. OH. ‘Berokia’ aterbea 
da, baina ez eraikinez ari garela, 
haize handietatik babestutako 
leku zabalez baizik.

berori (3) : berori (hori bera) / be-
rori, berorrek, berortas, berorren, 
berorri, berorrekin, berorrendako 
(3): berori, berorrek, berorretaz, 
berorren, berorri, berorrekin, 
berorrentzat.

berreun (3) : berrehun
berri (3, 7, 8) : berri / Etxeberria 

(7añ, 7uk, 8uk): etxe berria. / 
Larreberria (7bi, 7uk, 8uk): larre 
berria. / Butzuberria (8mu): putzu 
berria. / Oianberri (8uk): oihan 
berri(a).

berris (2, 3, 5) : berriz / proponitzen 
dut firmeki, es berris bekaturik 
egin (sic) (2): helburu hartzen 
dut irmoki, ez berriz bekaturik 

egitea. / ez berris bekaturik egiteko 
(5): ez berriz bekaturik egiteko. 2. 
berriz, aldiz

berriz (3, 16) : berriz / edan zagun 
berriz (16): edan dezagun berriz. 
2. berriz, aldiz

berro (8) : (nek.) luberri, berro / 
Berroa (8añ): luberria. OH. Ez 
ahantzi ‘berro’ eta ‘berroxko’ za-
raitzueraz ‘sastraka’ direla.

berrogei (3, 5) : berrogei / berrogei-
garren egunean (5): berrogeigarren 
egunean.

bertako (7) : bertako / Etxabertakoa 
(7ol): etxe bertakoa. OH. Leku 
izen hau Olotzeko lur sail baten 
izena da. Kontuz begiratu beha-
rrekoa da.

bertz (3) : (suk.) pertz / bertz txipia 
(3): pertz txikia.

bertze (1, 3, 5) : beste, bertze / pro-
metatzen dinat ez bertze emazterik 
egiteko (1): agintzen dinat ez beste 
emazterik egiteko. / lendabisko 
irurek eta bertze zazpiek (2): lehen-
dabiziko hirurak eta beste zazpiak. 
/ bata Monarka argitasunaña, eta 
bertzea Prinzipe iluntasunarena 
(5): bata argitasunaren erregea, eta 
bestea iluntasunaren printzea.

berura (3) : bera / berura, berarrek, 
berartas, berarren, berarri, berarre-
kin, berarrendako (3): bera, berak, 
berataz, beraren, berari, berarekin, 
berarentzat. OH. Bitxia bada ere, 
euskara batuan ‘berau’ eta ‘berori’ 
dauden arren, ez dago (ofizialki) 
‘berura’ erakuslea. Gareseko euska-
raz ‘bera’ eta ‘berura’ bereizten dira.

besape (3) : (anat.) besape
besarkatu (3) : besarkatu
beso (3) : (anat.) beso
beste (3) : beste, bertze / bata[k] 

bestea (3): batak bestea. OH. Ga-
resen ‘elkar’ esaten ote zen jakin 
nahian ote zebilen Bonaparte, 
‘bata bestea’ jaso zuenean?
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bestitu (2, 5) : jantzi / billusiek besti-
tzia (2): biluziak jaztea. / bulusiek 
bestitzea (5): biluziak janztea.

besugo (3) : (zoo.) bisigu
bet (2) : bat / artzea damu eta senti-

mentu andi bet Jangoikue ofenditues 
(2): damua eta sentimendu handi 
bat hartzea, jaungoikoa samindu 
izanaz. / esperatzen dugule fede bizi 
beteki (2): fede bizi batekin (fede 
biziarekin) espero dugula.

bete (2, 3, 5) : bete / sentimentus 
beterik (2): sentimenduz beterik. / 
Señora bat [da], birtutes betea (2): 
andere bat da, bertutez betea. / 
grazias betea (5): graziaz betea.

beti (2, 3, 5) : beti / eta Marie san-
tisime bizi ze beti birjinik? (2): eta 
Maria guztiz santua beti birjin 
bizi zen? / gauza guzien gañetik 
gora bezo beti (3): gauza guztien 
gainetik gora beza beti. / egun eta 
beti (5): gaur eta beti.

betzuk (2) : batzuk / zer dire Ainge-
ruek? dire espiritu bienabenturetu 
[b]etzuk (2): zer dira aingeruak? 
zorioneko izpiritu batzuk dira.

bezain (16) : bezain / ori bezain ona 
naiz (16): hori bezain ona naiz.

bezala (1, 2, 5) : bezala / aurrari 
bezala (1): haurrari bezala. / gau-
ren buruok bezala proximo lagune 
onexitzia (2): lagun hurkoa geure 
burua bezala onestea. / gure jaune 
bizirik dagon bezala (2): gure jauna 
bizirik dagoen bezala. / kredoan 
doden bezala (2): kredoan dauden 
bezala. / Jesu-Kristok erakutsi zigun 
bezala (2): Jesukristok irakatsi 
zigun bezala. / laguna gauren bu-
ruak bezala [onetsitzea] (5): laguna 
geure burua bezala maitatzea. / guk 
bezala (5): guk bezala.

bezanbat (5) : bezainbat / Jesu 
Kristo gure Jauna gizon bezanbates 
konzebitu zela Ama Birjinaren 
entrañetan (5): Jesukristo gure 

jauna gizon bezainbatez sortu 
zela ama birjinaren erraietan. / 
Jangoiko bezanbates ez, baña bai 
gizon bezanbates (5): jaungoiko 
bezainbatez ez, baina bai gizon 
bezainbatez.

bezenbat (2) : bezainbat / Jesu-Kristo 
gure Jaune gizon bezenbates izan 
zela kontzebitue (2): Jesukristo 
gure jauna gizon bezainbatean izan 
zela sortua. / non dago Jesu-Kristo? 
Jangoiko bezenbates leku guzietan 
eta zeruen (2): non dago Jesukris-
to? jaungoiko bezainbatean leku 
guztietan eta zeruan.

bezpera (3) : bezpera
beztitu (3) : jantzi
bi (2, 3, 5, 15) : bi / amar manda-

mentu sanduok entzerratzen dire 
bietan (2): hamar agindu santuok 
bitan biltzen dira. / amar Manda-
mentu Sanduak enzerratzen dire 
bietara (5): hamar agindu santuak 
bitara biltzen dira. / ogeita bi (15): 
hogeita bi.

bialdu (3) : bidali
biar (3, 10, 11, 12) : bihar / biarko 

egun[a] (3): biharko eguna. / biar 
artio (3): bihar arte. 2. behar / 
biarra (10, 11, 12): beharra.

biar izan (2, 5) : behar izan / kon-
seju biar duenari konseju ematea 
(2): aholku behar duenari aholku 
ematea. / zenbat gauze biar dire 
ongi komekatzeko? iru (2): zenbat 
gauza behar dira ongi jaunartze-
ko? hiru. / obra on bat egin biar 
dugunean (2): egite on bat egin 
behar dugunean. / baña kan-
pañara atra biar baute, animorik 
balientenak akobardatzen dire 
(5): baina kanpainara atera behar 
badute, animorik ausartenak kol-
dartzen dira. / gerra espiritualetan 
batallatu biar dutenean (5): gerra 
izpiritualetan borrokatu behar 
dutenean.

biarri (2, 3) : (anat.) belarri / biarris 
aitzia (2): belarriz aditzea.

biatz (2) : (anat.) hatz, eri / zer da 
zeñetzea? egitea iru krutze biatz 
andiyes (2): zer da zeinatzea? hiru 
gurutze egitea hatz handiaz (= er-
puruaz). / egitea krutze bat eskubiko 
bi biatzes (2): gurutze bat egitea 
eskuineko bi hatzez.

biatz andi (2) : (anat.) erpuru / zer 
da zeñetzea? egitea iru krutze biatz 
andiyes (2): zer da zeinatzea? hiru 
gurutze egitea erpuruaz.

bidanabar (3) : bidenabar
bide (3, 4, 7, 8, 10, 16) : bide / 

Adiosbidea (4, 7ut, 8bi, 8mu, 8ut): 
Adios bidea. / Adiosbidegaña (4, 
8ut): Adios bide gaina. / Iruga-
rrenbidea (7añ): hirugarren bidea. 
/ Larrabidea (7ol): larre bidea. / 
Bidezarra (7ut): bide zaharra. / 
Otsabidea (7añ, 7ga, 8ga): otso 
bidea. / Areabidea (8ad): harea 
bidea. / Garesbidea (8ad, 8en): 
Gares bidea. / Bidartea (8añ): 
bide artea. / Errotabidea (8le): 
errota bidea. / Bidezarrak (8le): 
bide zaharrak. / Eiarabidea (8ob): 
eihera bidea. / Bidezabala (8ad): 
bide zabala. / Eguzkibidea (8en): 
eguzki bidea.

bidegurutze (8) : bidegurutze / Bi-
deguruzea (8ol): bidegurutzea.

bigarren (2, 3, 5) : bigarren / biga-
rrena (2, 3, 5): bigarrena.

bigo (10, 11, 12, 16, 17) : (nek.) 
sarde (bi hortzekoa)

bikain (15) : bikain
biko (3, 7) : (bot.) piku; pikuondo / 

Bikoaldea (7ol): piku(ondo) aldea. 
/ Bikoaldegia (7ol): piku(ondo) 
alde hegia.

bikor (3, 10) : (bot.) bikor, baia 2. 
bikor, kakabikor

biku (7, 8) : (bot.) piku; pikuondo 
/ Bikualdea (7ol, 8ol): piku(ondo) 
aldea. / Bikupea (8ob): pikupea. 
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/ Bikusar (8ad): piku(ondo) 
zahar(ra).

bilatu (3) : bilatu
bildu (3) : bildu
biligarro (3) : (heg.) birigarro
bilo (3) : ile / zaldibilo (3): zaldi 

ile, zurda
biluxi (3) : biluztu, biluzi
billo (3) : ile
billusi (2) : biluzi (adj.) / billusiek 

bestitzia (2): biluziak jaztea.
bioleta (3) : (bot.) bioleta
biotz (2, 3, 5) : (anat.) bihotz / 

damu dut, Jaune, biotz guzitik 
(2): damu dut, jauna, bihotz osoz. 
/ barkatzen diotet biotzetik (2): 
bihotzez barkatzen diet. / biotzes 
(2, 3): bihotzez. / damu dut, jauna, 
biotz guzitik (5): damu dut, jauna, 
bihotz osoz.

bir-bir (11) : bir-bir (hasierako 
irakite txikiaren onomatopeia) 
OH. ‘Bor-bor’ onomatopeiaren 
txikikaria dirudi Erizek jasotako 
honek.

birbirbir (9) : biraka 2. kurutx ala 
pil, aurpegia ala gurutzea (txan-
ponekin)

biribil (8) : biribil / Euntzebiribi-
lleta (8uk): belardi biribileta. / 
Euntzebiribilkoa (8uk): belardi 
biribilkoa.

birigarro (15) : (heg.) birigarro
birika (10, 11, 15, 16) : (anat.) birika 

2. (suk.) birika-hesteki
birjina (5) : birjina / zein konzebitu 

baize Ama birjinaren entrañetan 
(5): zeina ama birjinaren erraietan 
sortu baitzen.

birjine (2, 5) : birjina / Andremarie 
Birjineren gandik (2): andre Maria 
birjinarengandik. / O dulze Birji-
ne Maria! (5): Oi Maria birjina 
eztia!

birri-barra (11) : birri-barra (heda-
tzearen onomatopeia)

birrin-barran (11) : ‘bakean’ edo ‘zo-

rra kenduta’ adierazteko esana
birtude (3) : bertute, dohain / Jau-

nan birtude guziak (3): jaunaren 
bertute guztiak.

birtute (2, 5) : bertute, dohain / 
zazpi bizioen kontra zazpi birtute 
(2): zazpi bizioen aurka zazpi 
bertute. / badu krutzeak birtuterik 
enemigo oien kontra? (2): badu 
gurutzeak bertuterik etsai horien 
aurka? / Espiritu Sanduaren obras 
eta birtutes (5): izpiritu santuaren 
egitez eta dohainez.

bisitatu (5) : bisitatu / lendabisikoa, 
eriek bisitatzea (5): lehendabizi-
koa, eriak bisitatzea. / Ama Birji-
naren bisitatzera [etorri ze] (5): ama 
birjina bisitatzera etorri zen.

bistetu (2) : bisitatu / lenbiskue, 
eriek bistetzea (2): lehena, gaixoak 
bisitatzea.

bitxi (10, 12) : bitxi OH. Garesen 
oihal mota bati esaten zaio ‘bitxi’, 
Beriainen esanetan.

biurda (6) : (bot.) ezkerte, biurda
biurdika (6) : (bot.) ezkerte, biurda
biurri (6) : (bot.) negakin (?)
biurtu (3) : bihurritu
bizar (3, 8, 15) : bizar / Bizargorria 

(8añ): Bizargorria. / bizar andi[a] 
(15): bizar handia. OH. ‘Bizargo-
rria’ 1713an Añorbeko etxe baten 
izena zen.

bizi (2, 5) : bizi (adj.) / illen eta bizien 
juzgetzera (2): hilak eta biziak epai-
tzera. / illes eta bizies Jangoikueri 
oteitz egitea (2): hilez eta biziez 
jaungoikoari otoitz egitea. / gure 
jaune bizirik dagon bezala (2): 
gure jauna bizirik dagoen bezala. 
/ esperatzen dugule fede bizi beteki 
(2): fede bizi batekin (fede bizia-
rekin) espero dugula. / illen ertetik 
bizien ertera igan zen zeruetara (5): 
hilen artetik bizien artera igo zen 
zerura. / Jangoikoaren seme bizie 
(5): jaungoikoaren seme bizia. 

2. bizi, bizitza / ofrezitzen dizkiot 
naure bizi, obra eta trabajuek (2): 
neure bizitza, egitea eta lanak es-
kaintzen dizkiot. / bizi sekulakoa 
(5): bizitza sekulakoa.

bizi izan (1, 2, 5) : bizi izan / bizi 
naizen artean (1): bizi naizen 
artean. / bizi bedi Jesus, il bedi be-
katue! (2): bizi bedi Jesus, hil bedi 
bekatua! / eta akonsolatzen dela arla 
bizitzeas (5): eta kontsolatzen dela 
hala bizitzeaz.

bizikedi (5) : bizikide / lagunaren bi-
zikedia ez deseatzea (5): lagunaren 
bizikidea ez desiratzea. OH. Ezin 
uka hitz honek zalantza sortzen 
duela. Aski ote da agerraldi za-
lantzazko hau item bat sortzeko, 
hitzaren lekukotza emateko?

bizikide (2) : bizikide / ez lagunen 
bizikiderik deseatzea (2): ez lagu-
nen bizikiderik desiratzea.

bizio (2, 5) : bizio / zazpi bizioen 
kontra zazpi birtute (2, 5): zazpi 
bizioen aurka zazpi bertute.

bizitze (2) : bizitza / bizitze sekulekua 
(2): bizitza sekulakoa.

bizkar (3, 4, 8, 15) : (anat.) bizkar / 
bizkarandi (15): bizkar handi(a). 
2. (geog.) bixkar, hegi / Aunzbiz-
karra (8ga, 8ob): ahuntz hegia. / 
Irunbiskarra (4,8ut): Iruñea bix-
karra. / Biskarra (8ad): bixkarra, 
hegia.

bizkarezur (3) : (anat.) bizkarre-
zur

bolada (10, 11, 12) : (met.) bolada, 
haize bolada

bolatu (3) : hegan egin
boldroko (10, 12, 17) : nahaspila, 

boldro
bolindia (10, 12) : (jos.) zabu, 

ziburu
bor-bor (11) : bor-bor (irakitearen 

onomatopeia)
borda (4, 7, 8, 9, 11, 12) : (erai.) 

borda / Bordazarra (4, 7ut, 8ut): 
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borda zaharra. / Bordatxikia (8ga): 
borda txikia.

borobol (12) : biribil / patata boro-
bola (12): patata biribila.

borondate (2, 3, 5) : borondate / egin 
bedi zure borondatea zeruen bezala 
lurrean ere (2): egin bedi zure 
borondatea zeruan bezala lurrean 
ere. / zure borondate sandu ori (5): 
zure borondate santu hori.

borondatesko (2) : borondatezko / 
bertze biek borondateskoak [dire] 
(2): beste biak borondatezkoak 
dira.

borraja (3) : (bot.) borraja
borte (11, 12) : basoko; sasiko
bortz (2, 3, 5, 8) : bost, bortz / Elizeko 

Mandamentu Sanduak dire bortz 
(5): elizako manamendu santuak 
bost dira. / Bortzalorreta (8ga): 
bortz alorreta.

bortzetanogei (3) : ehun / bortzeta-
nogeita bat (3): ehun eta bat.

borzgarren (2, 5) : bostgarren, 
borzgarren / borzgarrena (2, 5): 
bosgarrena.

bota (3) : bota, jaurti / bota zazu 
(3): bota ezazu.

boz (3) : ahots
brokil (11, 12) : (bot.) azalore (edo 

azalore mota bat)
bruka (9) : (nek.) galburu, buruka
brute (9, 17) : burute, buruko
bular (5) : (anat.) bular / asi be-

kosketik, bularretaraño (5): hasi 
kopetatik eta bularretaraino.

bulkatu (11) : bultzatu
bulusi (5) : biluzi / bulusiek bestitzea 

(5): biluziak jaztea.
burrillo (3) : morroilo, maratila
burrin (3, 10) : (meta.) burdina / 

baztiburrin[a] (10): suburdina, 
supala.

burrunba (11) : burrunba
burtzin (9, 12) : supala, bertzun
buru (2, 3, 4, 5, 7, 18) : (anat.) buru 

/ buru bat (3): buru bat. / buruzuri 

(18): buruzuri. OH. ‘Buruzuri’ 
Añorgako ezizena da. 2. buru 
(norbera) / gauren buruok bezala 
proximo lagune onexitzia (2): 
lagun hurkoa geure burua bezala 
onestea. / laguna gauren buruak be-
zala [onetsitzea] (5): laguna geure 
burua bezala maitatzea. 3. buru, 
nagusi / nor da Elize? da krist[i]o 
guzien kongregazioe, zeñen burue 
baite aite sandu [E]rromakoa (2): 
nor da eliza? kristau guztien elkar-
tea da, zeinaren burua aita santu 
Erromakoa baita. / zer da eliza? 
da Krist[i]o guzien kongregazioa, 
zeñen burua baita Aita Sandua 
Erromakoa (5): zer da eliza? kris-
tau guztien elkartea da, zeinaren 
burua Erromako aita santua baita. 
4. buru, goialde / Apategiburua 
(4): Apategi burua. / Basaburua 
(7añ): baso burua. / Etxeburua 
(7mu): etxe burua. / Oianburua 
(7ut): oihan burua. / Kortaburu 
(7ga, 8ga): korta buru(a). / Eun-
tzeburua (8añ): belardi burua. / 
Baratzeburua (8ut): baratze burua. 
OH. Gauza jakina da ‘buru’ hitzak 
toponimian ‘goialdea’ esan nahi 
izaten duela.

buruka (3, 9) : galburu, buruka
burute (12, 16) : burute, buruko
buruzagi (13) : buruzagi
bustan (3) : buztan
bustanangorri (3) : (heg.) buztan-

gorri (?)
bustanantxori (3, 9) : (heg.) buzta-

nikara (?)
busti (3, 5) : busti (adiera guztie-

tan) / bustitzen da? (5): bustitzen 
al da?

butz (10, 11, 12, 15) : putz / butza 
(10, 11, 12): putza. / atsabutz[a] 
(15): kirats-putza.

butzu (3, 7, 8) : putzu / Ligabutzu 
(7mu, 8mu): liho putzu(a). / 
Mañerubutzu (8ga): Mañeru(ko) 

butzu(a). / Butzuetakoa (8en): 
putzuetakoa. / Butzuberria, Bu-
tzumendia (8mu): putzu berria, 
putzu mendia. / Butzuandia (8uk): 
putzu handia.

buztan (3, 15) : buztan / buztanbeltz 
(15): buztan beltz(a). 2. (anat.) 
zakil

buztantxuri (12, 15) : (heg.) buz-
tanzuri

buztin (3, 4, 6, 8, 9, 11) : buztin 
/ Bustinzuri (4): buztin zuri(a). / 
Buztinkoa (4, 7ut): buztinkoa. / 
Bustina (8en): buztina. / Bustine-
koa (8le, 8uk): buztinekoa.

D
daitu (2) : deitu / zergati daitzen da 

‘benialea’? zergati lijeroki kometi-
tzen baite eta lijeroki barkatzen (2): 
zergatik deitzen da ‘arina’? arinki 
egiten baita eta arinki barkatzen.

dalla (3) : (nek.) sega
damu izan (2, 5) : damu izan / damu 

dut orren Majestadea ofenditue (2): 
damu dut berorren maiestatea 
samindu izana./ damu dut, jauna 
(5): damu dut, jauna.

danbolin (11) : (mus.) danbolin 
(gaztainak erretzekoa ere bai)

dantza (10, 12) : dantza / karrika-
dantza (10, 12): karrikadantza.

daus (2, 3) : ezer, deus / ez igori daus 
ebastea (2): ez inori ezer lapurtzea. 
/ zergati dausetatik in zituen gauze 
guziek (2): ezerezetik gauza guztiak 
egin baitzituen.

debekatu (2, 5) : debekatu / 
zer debekatzen da bedratzi eta 
amargarren mandamentuen? (2): 
zer debekatzen da bederatzi eta 
hamargarren manamentuan? / 
bedratzigarren eta amargarren 
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Mandamentuek zer debekatzen 
digute? (5): bederatzigarren eta 
hamargarren manamenduek zer 
debekatzen digute?

defenditu (3) : defendatu
dei (2, 5) : dei / zurugana (sic) deies 

gaude (2): zuregana deiez gaude. / 
zure gana deies gaude (5): zuregana 
deiez gaude.

deitu (2, 3, 5) : deitu / zergati deitzen 
da ‘mortala’? zergati iltzen baitu 
anime itten duena (2): zergatik 
deitzen da ‘hilgarria’? (bekatu hori) 
egiten duen arima hiltzen baitu. 
/ Jangoiko ta gizon egines gerostik, 
nola deitzen da? (5): jaungoiko 
eta gizon eginez geroztik, nola 
deitzen da?

demoni (5) : (erl.) deabru, demonio 
/ mundua, demonia eta aragia (5): 
mundua, deabrua eta haragia. / 
demonien kontra logratu ditugu-
nak (5): deabruen aurka lortu 
ditugunak.

demonio (2, 3, 5) : (erl.) deabru, 
demonio / aragi[e] ezbeitzakegu 
egotzi gauren ganik, eta Demonioe 
bai (2): haragia ez baitezakegu bota 
geuregandik, eta deabrua bai. / ez 
padago libre demonioaren tenta-
ziotatik, zer eginen du bekatariak? 
(5): demonioaren tentazioetatik 
aske ez badago, zer eginen du 
bekatariak?

denbora (3, 5) : denbora / denbora 
guzietan (5): denbora guztian, aldi 
guztietan.

deseatu (2, 5) : desiratu / ez lagunen 
bizikiderik deseatzea (2): ez lagu-
nen bizikiderik desiratzea. / ez nior 
iltzea eta ez deseatzea (5): ez inor 
hiltzea eta ez desiratzea.

deseo (2) : desio / zer manatzen da 
mandamentu ontan? ez igori gai-
tzik egitea, ez obras, ez itzes eta ez 
deseos (2): zer agintzen da agindu 
honetan? ez inori gaitzik egitea, ez 

egitez, ez hitzez eta ez desioz.
desin (3) : desegin
deus (5) : ezer, deus / ez niori deus 

ebastea (5): ez inori ezer lapur-
tzea.

deusez (5) : ezerez, deusez / zergatik 
deusezetik kriatu baizitue gauza gu-
ziak (5): ezerezetik gauza guztiak 
sortu baitzituen.

dezienbre (3) : abendu
-di (7, 8, 16) : -di, toki / Aritzabaldia 

(7uk): haritz zabal tokia. / Elordi 
(8ad): elordi(a). / Orradia (7ad, 
8ad): orredia. / Zugastia (7ol, 
8ol): zuhaiztia. / Gesaldia (7añ, 
8añ): gesal tokia. / Lertxundia 
(8añ): lertxundia. / Artadia (8bi): 
artadia. / Artadi (8le): artadi. / 
Txarakadi (8le): estrepadi(a). / 
Piñodia (8mu): pinudia. / Lezkadia 
(8ol): lezkadia. / Moskateldia (8ol): 
moskateldia. / Lapardia (16): 
lahardia, sasitza.

diabru (3) : (erl.) deabru
dibinidade (2) : (erl.) jainkotasun 

/ lendabisko zazpiek pertenezitzen 
daizkio dibinidadeari (2): lehen 
zazpiak jainkotasunari dagozkio.

diru (14) : diru / Joana, badakizu 
nola zor naizun anis diru: Joana, 
badakizu nola zor nizun anitz 
diru.

dolore (2, 5) : oinaze, min / padezitu 
zea (sic) Pasio eta dolore Pontzio 
Pilato Juezan manuaren azpien 
(2): pasioa eta oinazea pairatu 
zituen Pontzio Pilato epailearen 
manuaren azpian. / irugi dolore 
bere bekatues (2): min eduki bere 
bekatuez. / pasatu zuela pasio 
doloresko (5): oinazezko pasioa 
igaro zuela.

dona (7) : (erl.) santa, dona / Dona-
maria (7ad): dona Maria.

done (8) : (erl.) santu, done / Donea-
nibidea (8uk): Doneani bidea.

donzella (3) : birjina

dorre (3, 7, 8) : (erai.) dorre / 
Txildorrea (7añ): Txil dorrea. / 
Dorrondoa (7bi, 8bi, 8ut): dorre 
ondoa. / Dorreondoa (8bi, 8ut): 
dorre ondoa.

dote (15) : dote / doteandi (15): 
dote handi(a).

dotrina (3) : (erl.) dotrina

E
ea (2, 5) : ea / ea, bada, itzuli zazkizu 

gure gana zure baigi miserikordiosko 
oiek (2): ea, bada, itzul itzazu gu-
regana zure begi errukitsu horiek. 
/ ea, bada, Andrea, itzuli zazkizu 
zure begi miserikordiosko goiek gure 
gana (5): ea, bada, andrea, itzul 
itzazu zure begi errukitsu horiek 
guregana.

ebaki (3) : ebaki, moztu
ebatsi (2, 3, 5) : lapurtu, ebatsi / ez 

igori daus ebastea (2): ez inori ezer 
lapurtzea. / ez niori deus ebastea 
(5): ez inori ezer lapurtzea.

ebek (5) : hauek / gauza ebek arla 
pasatzen dire mundu ontako ba-
talla etan (5): gauza hauek hala 
gertatzen dira mundu honetako 
batailetan.

edan (2, 3, 5, 16) : edan / edatera 
man (2): edaten eman. / jatean eta 
edatean (2): jatean eta edatean. / 
edatera eman (5): edaten eman. 
/ edan zagun berriz (16): edan 
dezagun berriz.

edatera eman (5) : edaten eman / 
egarriak dagonari edatera ematea 
(5): egarriak dagoenari edaten 
ematea.

edatera man (2) : edaten eman / 
egarriek dagonari edatera matea 
(2): egarriak dagoenari edaten 
ematea.
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eder (3, 7, 8) : eder / Araneder (7añ, 
8añ): haran eder(ra).

edo (2, 5) : edo / kusi zue [Jesukristo] 
iltzen edo zeruetara igetzen? ez, 
jaune (2): ikusi zuen Jesukristo 
hiltzen edo zerura igotzen? ez, 
jauna / akostunbretu erratera ez 
edo bai (2): ez edo bai esatera 
ohitu. / urtean bein edo lenago (2, 
5): urtean behin edo lehenago. 
2. ala / bizirik edo illik egoten da 
Kristo? bizirik, Jaune (2): bizirik 
ala hilik egoten da Kristo? bizirik, 
jauna. / parterik aundienean edo 
txikienean? (5): zatirik handienean 
ala txikienean?

edozein (2, 5) : edozein, zeinahi / 
zertako da Sakramentu Bautismo-
koa? ekentzeko bekatu orijinala 
eta berze edozein arkitzen dena 
bateietzen den artan (2): zerta-
rako da bataiozko sakramentua? 
sortzezko bekatua kentzeko eta 
bataiatzen den harengan dagoen 
beste edozein. / zertako da Bautis-
moko Sakramentua? Bekatu oriji-
nala kentzeko, edo bertze edozein, 
arkitzen bada bataiatzen denaren 
baitan (5): zertarako da bataiozko 
sakramentua? sortzezko bekatua 
kentzeko edo bataiatzen den ha-
rengan dagoen beste edozein.

edozeiñ (2) : edozein, zeinahi / 
barkatzen diotet biotzetik edozeiñ 
agrabio orren amoriarengatik (2): 
bihotzez barkatzen diet edozein 
irain berorren amodioagatik.

edun (3, 5, 14, 16) : edun / badu 
krutzeak? (2): badu gurutzeak? 
/ baut, badiat, badinat, bauzu, 
baduk, badun, badu, baik, badin 
(3): badut, badiat, badinat, badu-
zu, baduk, badun, badik, badin. 
/ badugu, badiaguk, badiagun, 
bauze, baute, baditek, baditen (3): 
badugu, badiagu, badinagu, ba-
duzue, badute, baditek, baditen. 

/ ez luke (3): ez luke. / bautela (3): 
badudala. / badu grutzeak? (5): 
badu gurutzeak? / Jainkoak nai 
badu (14): Jainkoak nahi badu. / 
jan bear zute (14): jan behar zuten. 
/ banauka (15): baneuka. / edan 
zagun (16): edan dezagun.

egal (3) : hego, hegal
egarri (2, 3, 5) : egarri / egarriek 

dagona (2): egarriak dagoena. / ega-
rriak egon, egarri izan (3): egarriak 
egon, egarri izan. / egarriak dago-
nari edatera ematea (5): egarriak 
dagoenari edaten ematea.

egarri izan (3) : egarri izan
egarriak egon (2, 3, 5) : egarriak 

egon / egarriak dagonari edatera 
ematea (5): egarriak dagoenari 
edaten ematea.

egarriek egon (2) : egarriak egon 
/ egarriek dagonari edatera matea 
(2): egarriak dagoenari edaten 
ematea.

egi (3, 4, 7, 8) : egia / lau egi (3): 
lau egia. 2. (geog.) hegi / Aruegia 
(4): Aru hegia. / Pikoaldegia (7ol): 
piku(ondo) alde hegia. / Bideza-
balekoegia (8añ): bide zabaleko 
hegia. / Egilaz (8ol): hegi latz(a). 
/ Egigibela (8en, 8uk): hegi gibela. 
/ Egigaña (8uk): hegi gaina.

egia (5) : egia / juramentu egiten 
duenak egia bage (5): zin egiten 
duenak egia(rik) gabe.

egiara (8) : (erai.) errota, eihera / 
Egiaragaña (8le): eihera gaina. 
/ Egiarabidea (8ga, 8ob): eihera 
bidea.

egiasko (5) : egiazko / gizon egiaskoa 
(5): gizon egiazkoa.

egin (1, 2, 5, 14) : egin / prometatzen 
dinat ez bertze emazterik egiteko 
(1): agintzen dinat ez beste emaz-
terik egiteko. / egitea iru krutze (2): 
hiru gurutze egitea. / obra on bat 
egin biar dugunean (2): egite on bat 
egin behar dugunean. / gailtu ze 

Jangoiko eta gizon egiñik (2): jaun-
goiko eta gizon eginik geratu zen. 
/ egiten dutelarika beren enkuentroa 
(5): beren topaketa egiten dutela-
rik. / eta joan baño lenago Garesa, 
egin zadazu [errazio] bat (14): eta 
Garesera joan baino lehenago, 
egin iezadazu arrazio bat.

egitai (3) : (nek.) igitai
egitatu (3) : igitatu
egiza (3) : ehiza / egizara joan (3): 

ehizera joan.
egizara joan (3) : ehizera joan
egon (2, 3, 5) : egon / eta Aldarean 

dagona nor da? (2): eta aldarean 
dagoena nor da? / zure gana deies 
gaude (5): zuregana deiez gaude. 
2. egon (zerbaitetan egon, zerbait 
uste izan) / baña nago ni ezi onek 
gutiago kaso egiten duela (5): baina 
nago ni ezik honek kasu gutxiago 
egiten duela.

egosi (3) : egosi
egotzi (2) : bota, egotzi / zergati 

aragi[e] ezbeitzakegu egotzi gauren 
ganik (2): zeren eta haragia ez bai-
tezakegu bota geuregandik.

egun (2, 3, 5) : egun / andik iru-
garren egunean resuzitetu ze illen 
ertetik (2): handik hirugarren 
egunera hilen artetik berpiztu zen. 
/ juizioko egunean (2): epaiketa 
egunean. / gauak eta egunak (3): 
gauak eta egunak. / ilte irugarren 
egunean erresuzitatu zela (5): hilda, 
hirugarren egunean berpiztu zela. 
2. gaur, egun / egungo arratsean 
(3): gaurko arratsean. / iduri du 
Eliza ama Sanduak estilatzen 
duela lomismo egungo egunean (5): 
badirudi eliza ama santuak gauza 
bera erabiltzen duela gaur egun. / 
egun eta beti (5): gaur eta beti. 3. 
ehun (zenbakia) / egunta bat (3): 
ehun eta bat.

egungo egunean (5) : gaur egun, 
egungo egunean / iduri du Eliza 
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ama Sanduak estilatzen duela 
lomismo egungo egunean (5): badi-
rudi eliza ama santuak gauza bera 
erabiltzen duela gaur egun.

egunorosko (2, 5) : eguneroko / 
eman zaguzu egunorosko ogie (2): 
eman iezaguzu eguneroko ogia. 
/ eman dezaguzu guri egunorosko 
ogie (5): eman iezaguzu guri egu-
neroko ogia.

eguntze (8) : belardi / Eguntzeburua 
(8le): belardi burua.

egur (3, 8) : egur / Egurbidea (8le): 
egur bidea.

eguzki (8, 16) : (astr.) eguzki / Eguz-
kibidea (8en): eguzki bidea.

eiara (8) : (erai.) errota, eihera / 
Eiarabidea (8ob): eihera bidea.

ekarri (2, 3) : ekarri / bekatuek 
memoriera ekartzea (2): bekatuak 
gogora ekartzea.

ekendu (2) : kendu / zertako da? 
ekentzeko bekatu orijinala (2): 
zertarako da? sortzezko bekatua 
kentzeko.

eldu (3, 5) : heldu / Aitaren ta Se-
mearen amoriotik ta borondatetik 
eldu dena (5): aitaren eta semearen 
amodiotik eta borondatetik heldu 
dena.

eliza (3, 4, 5, 7, 8) : (erai.) eliza 
/ elizara, elizetara (3): elizara, 
elizetara. / elizan, elizetan (3): 
elizan, elizetan. / elizako, elizeta-
ko (3): elizako, elizetako. / iduri 
du Eliza ama Sanduak estilatzen 
duela lomismo egungo egunean 
(5): badirudi eliza ama santuak 
gauza bera erabiltzen duela gaur 
egun. / Elizgibela (4, 8en, 8ut): 
eliza gibela. / Elizandia (7ti): eliza 
handia. / Elizaldea, Elizapea (8ob): 
eliza aldea, elizapea.

elize (2, 5) : (erai.) eliza / elizeko man-
damentuek dire bortz (2): elizaren 
aginduak bost dira. / siñestatzen 
ditut bertze Artikulo guziak, ma-

natzen dizkirenak elize katolikoak 
siñestatzea (2): sinesten ditut beste 
artikulu guztiak, eliza katolikoak 
sinesteko agintzen dizkidanak. / 
elizen sartzean (2): elizan sartzean. 
/ Elizeko Mandamentu Sanduak 
dire bortz (5): elizako manamendu 
santuak bost dira. OH. Utergako 
dotrinan ‘elize’ da sarrien ageri den 
forma; hala ere, behin bederen 
eriden daiteke ‘eliz ama’. Ikus 
‘manatu’.

elkarte (7) : elkarte / Elkarte (7en): 
Elkarte. OH. Mujikaren iturriko 
izen interesgarri hau etxeizena 
da berez.

elordi (7, 8, 16) : elordi / Elordi (7ad, 
7uk, 8ad, 8en, 8uk): elordi(a). / 
Elordizelaia (8en): elordi zelaia. 
/ Elordiondoa, Elordibidea (8uk): 
elordi ondoa, elordi bidea.

elorri (3, 8) : (bot.) elorri / Eloriaran 
(8ol): elorri haran(a).

elortza (8) : elortza / Elorzaran, 
Elorzaran egia, Elorzaran gibelea 
(8ol): Elortzaran, Elortzaran hegia, 
Elortzaran gibela.

eltxo (3) : (zoo.) eltxo
eltze (3) : (suk.) eltze
elur (3) : (met.) elur / izotza t’elurrak 

(3): izotza eta elurra.
ellegatu (3, 5) : iritsi, heldu / kristioa 

bere entendamentura ellegatzen de-
larik (5): kristaua bere ulermenera 
iristen denean.

eman (2, 3, 5) : eman / emanko direla 
grazie (2): grazia emango didala. / 
eman zaguzu egunorosko ogie (2): 
eman iezaguzu eguneroko ogia. 
/ ogia ematen baziok, nik etziotat 
emain (3): ogia ematen baziok, nik 
ez zioat emanen. / eman dezaguzu 
guri egunorosko ogie (5): eman 
iezaguzu guri eguneroko ogia. / 
onei emañen diotela Paraisoko glorie 
(5): onei emanen diela paradisuko 
loria.

emazte (1) : emazte / prometatzen 
dinat ez bertze emazterik egiteko 
(1): agintzen dinat ez beste emaz-
terik egiteko.

eme (3) : eme
emen (3) : hemen
emendik (3) : hemendik
emengo (3) : hemengo
emeretzi (3) : hemeretzi
emezortzi (3) : hemezortzi, hama-

zortzi
-en (2) : -aren / gure jaunen baiten (2): 

gure jaunaren baitan. / Jangoikuen 
ama (2): jaungoikoaren ama. 2. 
-en (zehar galderetan, menpeko 
perpausetan) / irugarrena, xakitia 
zer rezibitzera dueien (2): hiruga-
rrena, zer jasotzera doan jakitea.

-enan (5) : -enean / Eliza Ama San-
duak manatzen duenan barutzea 
(5): eliza ama santuak agintzen 
duenean barautzea. OH. Uka-
rreko dotrinan behin baizik ez da 
ageri ‘-enan’ denborazkoa. Akatsa 
izan liteke.

enantze (12) : trebetasun, enantzu
enbeleka (6, 9, 11, 12) : (bot.) al-

papa, luzerna
enbertze (2) : hainbeste, hainbertze 

/ zergati enbertze aldis? (2): zer-
gatik hainbeste aldiz? / Jangoiko 
bezenbates [duela igual glorie] eta 
gizon bezenbates ez enbertze, bañe 
bai zeruko sanduek baño iago (2): 
jaungoiko bezainbatean duela 
loria bera eta gizon bezainbatean 
ez hainbertze, baina bai zeruko 
santuek baino gehiago.

enbidia (5) : inbidia, bekaizkeria / 
enbidiaren kontra karidadea (5): 
inbidiaren aurka karitatea.

enbidie (2) : inbidia, bekaizkeria / 
enbidieren kontra karidadea (2): 
inbidiaren aurka karitatea.

enbor (10, 12) : enbor
ene (2, 3, 5) : nire, ene / enea da kulpe 

andie (2): nirea da erru handia. / 
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ene anime izein da (2): ene arima 
izango da. / ene aurrean, ene atzean 
(3): nire aurrean, nire atzean. / enea 
da kulpa guzis aundie (5): nirea da 
erru guztiz handia.

-enean (2, 5) : -enean / juaten denean 
(2): joaten denean. / sazerdoteak 
partitzen duenean (2): apezak za-
titzen duenean. / obra on bat egin 
biar dugunean (2): egite on bat 
egin behar dugunean. / gerra espi-
ritualetan batallatu biar dutenean 
(5): gerra izpiritualetan borrokatu 
behar dutenean.

Eneritz (8, 16) : (geog.) Eneritz / 
Eneritzbidegaña (8uk): Eneritz 
bidegaina. / Enerizekua (16): 
Enerizkoa.

engañatu (3) : engainatu
eni (3) : niri
entendamentu (5) : ulermen / zenbat 

entendamentu du [Jesu Kristok]? 
bi, jauna (5): zenbat ulermen du 
Jesukristok? bi, jauna. / kristioa 
bere entendamentura ellegatzen de-
larik (5): kristaua bere ulermenera 
iristen denean.

entendatu (2, 3, 5) : ulertu / zer 
entendatzen du? (2): zer ulertzen 
du? / ematen digute entendatzera 
(5): aditzera ematen digute. / zer 
entendatzen zu? (5): zer ulertzen 
duzu?

entendatzera eman (5) : aditzera 
eman / ematen digute entendatzera 
(5): aditzera ematen digute.

entendimentu (2) : adimen, uler-
men / zertako man zigu Jangoikuek 
entendimentue? zautzeko eta pen-
sa[tze]ko (2): zertarako eman zigun 
jaungoikoak adimena? ezagutzeko 
eta pentsatzeko.

entzun (2, 3, 5) : entzun / meza 
osorik entzutea (2): meza osorik 
entzutea. / meza osoa entzutea (5): 
meza osoa entzutea.

ep (11, 12) : eup!

epa (11, 12) : epa!
epel (3) : epel
eper (3, 8) : (heg.) eper / Epertoki 

(8mu): epertoki.
erabazi (3) : irabazi
eraiki (3) : erein
erakuste (5) : irakaspen, irakaste / 

zure erakuste amoroso ontas (5): 
zure irakaspen amultsu honetaz.

erakutsi (2, 3, 5) : erakutsi / eraku-
tsaguzu zure sabeleko fruktue (2): 
erakuts iezaguzu zure sabeleko 
fruitua. / au baita alaere erakustea 
(5): hau baita hala ere erakustea. 
/ ala erakusten digu guri (5): hala 
erakusten digu guri. 2. irakatsi / 
zergatik [siñestatzen du]? zergati 
Jangoikoek rebelatu zion elize ama 
sanduere, eta elize ama sanduek 
erakutsitzen digun guri (2): zer-
gatik sinesten du? jaungoikoak 
azaldu baitzion eliza ama santuari, 
eta eliza ama santuak irakasten 
baitigu guri. / estakienari erakustea 
(2, 5): ez dakienari irakastea. / 
nola bizi bear dugun erakustea-
gatik (5): nola bizi behar dugun 
irakasteagatik.

eraman (2, 3) : eraman / badamala 
(3): badaramala. 2. eraman, su-
fritu / proximo lagunen flakezak 
pazienzietan eramutzea (sic) (2): 
lagun hurkoaren ahuleziak pazien-
tziaz eramatea. OH. Adibideko 
‘eramutzea’ honek, agian ‘eram[o]’ 
ere esaten zela pentsarazten du.

erautsi (3) : eraitsi; jaitsi
erbi (3) : (zoo.) erbi
erdaldun (3) : erdaldun
erdara (3) : (hizk.) erdara / erdaraz-

ko[a] (3): erdarazkoa.
erdi (2, 3, 5) : erdi / Lekuerdi (8le): 

leku (?) erdi. 2. erdi, haurra izan 
/ erdi baño len, erditzian eta er-
dieskeros (2): erdi baino lehen, 
erditzean eta erdiez gero. / geldi-
tzen zelarik birjinik erdi baño len 

(5): birjina geratzen zelarik erdi 
baino lehen.

erdoi (8) : herdoi / Erdoibidea (8en): 
herdoi bidea. OH. Esanahi erra-
zeko leku izena dirudien arren, 
kontuz begiratzekoa da.

ere (2, 3, 5, 14) : ere / egin bedi zure 
borondatea zeruen bezala lurrean 
ere (2): egin bedi zure borondatea 
zeruan bezala lurrean ere. / (...) ere 
bai (3): (...) ere bai. / zeruan bekala 
lurrean ere (5): zeruan bezala lu-
rrean ere. / egin bear diotegu orazio 
Sanduei ere? (5): santuei ere otoitz 
egin behar diegu? / zuk bai niri 
zor anis diru, eta doblorak ere bai 
(14): zuk bai niri zor anitz diru, 
eta dobloiak ere bai.

ereman (5) : eraman / nola igan ze? 
bere birtute propios, niore lagunik 
egin bage erematen zituelarik bere 
konpañian (5): nola igo zen? berez-
ko bertutez, inor ere ez zeramala 
lagun egiten bere konpainian.

-eren (2) : -aren / zerueren eta lu-
rreren Kriadorearen baiten (2): 
zeruaren eta lurraren sortzailearen 
baitan. / espiritu sandueren baiten 
(2): izpiritu santuaren baitan. / 
miserikordieren Ama (2): errukia-
ren ama.

erenegu (3) : herenegun
eri (2, 3, 5) : gaixo, eri / lenbiskue, 

eriek bistetzea (2): lehena, gaixoak 
bisitatzea. / lendabisikoa, eriek bi-
sitatzea (5): lehendabizikoa, eriak 
bisitatzea. 2. (anat.) hatz, eri

eriotze (2, 5) : heriotza / zer da 
eriotzea? anime korputzeti apar-
tatzea (2): zer da heriotza? arima 
gorputzetik bereiztea. / bere odol, 
pasio eta eriotzeargatik (2): bere 
odol, pasio eta heriotzagatik. / 
gure eriotzeko orduan (5): gure 
heriotzeko orduan. OH. Utergako 
dotrinan behin ageri da ‘oriotze’ 
aldaera, baina akatsa dirudi.
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eripulgare (3) : (anat.) erpuru
erkide (8) : erkide, komun (denena) 

/ Erkidetako (8le): erkidetako(a). / 
Erkidetako itxaurra (8le): erkide-
tako intxaur(rondo)a. OH. Hona 
hemen 1592ko Legardako bi leku 
izen eder, ‘denena’ edo ‘komuna’ 
esan nahi duen ‘erkide’ hitzaren 
lekukotza dakartena.

erlastain (3) : (zoo.) erlastar 2. (zoo.) 
liztor

erlategi (8, 16) : (nek.) erlategi / 
Erlategia (7bi, 8bi): erlategia. / 
Erlategiak (8bi): erlategiak. / Erla-
tegizabala (8en): erlategi zabala.

erle (3, 7, 8, 12) : (zoo.) erle / Erlategia 
(7bi, 8bi): erlatega. / Erlapeta (7ol, 
8ol): erlapeta.

ermineta (10, 12) : etxarte (estua)
erminia (11) : etxarte (estua)
ermita (7, 8) : (erai.) baseliza, 

ermita / Ermitapea (7ol, 8ol): 
ermitapea.

erne (12) : erne
ero (3) : ero, zoro 2. edo
erori (2, 3, 5) : erori / ez gaizkizuela 

utzi tentazion eroritzera (2): ez 
gaitzazula utz tentazioan erortzen. 
/ ni eror naike, nizake, nukea (3): 
ni eror naiteke, ninteke, nintekeen 
(?). / ez gaitzazula utzi tentazioan 
erortzera (5): ez gaitzazula utz 
tentazioan erortzen.

erosi (3) : erosi
erozein (3) : edozein, zeinahi
errai (3) : (anat.) birika 2. errai, 

erraiak
erramu (3) : (bot.) ereinotz, erra-

mu
erran (2, 3, 5) : esan, erran / ez 

gezurrik erratea (2): ez gezurrik 
erratea. / zer erraten da juaten 
denean komekatzea? (2): zer esaten 
da jaunartzera joaten denean? / 
erraten dik Antoniok eman zirakela 
(3): Antoniok erraten du eman 
zidala. / erraten da (3): esaten da. 

/ nik diot, ziotat, zionan (3): nik 
diot, zioat, zionat. / zuk diozu (3): 
zuk diozu. / [ik] diok, dion (3): 
hik diok, dion. / [arrek] dio, ziok, 
zion (3): hark dio, ziok, zion. / 
[guk] diogu, ziotaguk, zionagun 
(3): guk diogu, zioagu, zionagu. 
/ [zek] dioze (3): zuek diozue. / 
[aiek] diote, ziotek, zioten (3): haiek 
diote, ziotek, zioten. / [nik] nio 
(3): nik nioen. / nork erran zuen 
Kredoa? amabi Apostoloek (5): 
nork esan zuen kredoa? hamabi 
apostoluek.

erran nai izan (2, 5) : esan nahi 
izan, erran nahi izan / zer erran 
nai du ‘amen’ azken erraten den 
arrek? (2): zer esan nahi du azkena 
esaten den ‘amen’ hark? / zer nai du 
erran Kristioa[k]? Kristoren gizona 
(5): zer esan nahi du ‘kristauak’? 
Kristoren gizona.

errape (3) : errape
errate (5) : esate, errate / Jangoikoak 

libra gaizkien itz errate gaistoetatik 
(5): jaungoikoak libra gaitzan 
(hitz) errate gaiztoetatik.

erraz (3) : erraz
errazio (14) : anoa, arrazio / arzobis-

poaren erraziotatik anis diru [zor 
naizun] (14): artzapezpikuaren 
arraziotatik anitz diru zor nizun.

erre (3, 4, 5, 7, 8) : erre (adiera guz-
tietan) / erretzen da? (5): erretzen 
al da? / Errea (4, 7ut, 8ut): errea. 
/ Ligerrea (8bi): liho errea.

errebelatu (5) : (erl.) errebelatu, 
agertu / zergatik Jangoikoak errebe-
latu baizio Eliza Ama Sanduari (5): 
jaungoikoak eliza ama santuari 
errebelatu baitzion.

Errebera (8) : (geog.) Erribera / 
Erreberanesbidea (8uk): erriberar 
bidea. OH. Ukarko toponimian 
izen polit honen bi forma gorde 
dira > ‘erreberanesbidea’ zaharra 
eta ‘riberanesbidea’ berria. Nor-

mala denez, zaharrena dago euskal 
formatik hurbilen.

erreberanes (8) : erriberar / Errebera-
nesbidea (8uk): erriberar bidea.

erreberenzia (5) : erreberentzia, 
kilimusi / zertako? egin dezagun 
erreberenzia (5): zertarako? erre-
berentzia egin dezagun.

erreberenziatu (5) : gurtu, begirunea 
izan / nork honratzen ditu aita eta 
ama, eta zarragoak? erreberenzia-
tzen dituenak (5): nork ohoratzen 
ditu aita, ama eta zaharragoak? 
begirunea dienak.

errebus (11) : erreus OH. Erizek 
hitz honen ‘rebus’ forma jaso du 
‘txikia’ edo ‘txarra’ esanahiarekin. 
Euskara batuan ‘erreus’ esaten 
dena dela dirudi.

erredentore (5) : (erl.) berrerosle, 
erredentore / emateko notizia 
Jesu Kristo gure Erredentoreas (5): 
berri emateko Jesukristo gure 
berrerosleaz.

erredimitu (5) : berrerosi / zeren-
gatik grutze Sanduaren medios 
erredimitu baizindue mundu guzie 
(5): gurutze santuaren bitartez 
berrerosi zenuelako mundu osoa. 
/ Jangoikoaren seme bizie, gizon 
egin zena gu erredimitzeagatik (5): 
jaungoikoaren seme bizia, gizon 
egin zena gu berrerosteagatik.

erregalo (3) : opari, erregalu
errege (3) : errege
erreinatu (5) : erreinatu, errege izan 

/ Jangoikoak erreina dezala gure 
animetan (5): jaungoikoak erreina 
dezala gure arimetan, jaungoikoa 
errege izan dadila gure arimetan.

erreka (3, 4, 7, 8, 16) : (geog.) erreka 
/ Errekaldea (4): erreka aldea. / 
Errekandia (7añ): erreka handia. 
/ Errekazarra (7en, 7ti, 8ob, 8ti): 
erreka zaharra. / Beitikoerreka 
(8le): beheitiko erreka. / Errekalde 
(8le): erreka alde(a).
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errekin (7, 8) : errekin / Errekina 
(7añ, 8ad, 8añ): errekina.

erreluzitu (3) : distiratu
erremedio (5) : erremedio, konpon-

bide / Elizak dauzkiela erremedioak 
gure bekatuen barkatzeko (5): 
elizak erremedioak dauzkala gure 
bekatuak barkatzeko.

erreña (3) : errain
erreñu (5) : erreinu / etorri bedi 

zure erreñu ori (5): etor bedi zure 
erreinu hori.

errepasatu (5) : berrikusi, errepasatu 
/ errepasatus amar Mandamentu 
Sanduek (5): hamar manamentu 
santuak berrikusiz.

erreseñal (3) : (heg.) urretxindor
erresoluzio (5) : erabaki / erresoluzio 

firme bat artzea [da] (5): erabaki 
tinko bat hartzea da.

erresumin (11) : erresumin
erresurrezio (5) : berpizkunde / 

zer nai du erran aragien erresu-
rrezioa[k]? (5): zer esan nahi du 
haragiaren berpizkundeak?

erresuzitatu (5) : berpiztu / ilte 
irugarren egunean erresuzitatu zela 
(5): hilda, hirugarren egunean 
berpiztu zela.

errettirritt (3) : (heg.) erregetxo OH. 
Bonapartek ‘rettirritt’ forman 
jaso zuen Garesen, beste leku 
batzuetan ‘erregettirritt’ forma 
duen txori-izen hau.

errezatu (5) : otoitz egin, errezatu 
/ zein dire Orazioak errezatzen 
dizkiogunak Ama Birjinari? (5): 
zeintzuk dira ama birjinari erre-
zatzen dizkiogun otoitzak?

errezibitu (3, 5) : hartu, jaso / xakitea 
zer bear duen errezibitu (5): zer 
jaso behar duen jakitea. / Eliza 
Ama Sanduak dauke errezibitu-
rik (5): eliza ama santuak dauka 
hartuta.

erri (3, 4, 7, 8) : herri (adiera guztie-
tan) / erritik kanpora [joan da] (3): 

herritik kanpora joan da. / errian 
barrenean [dago] (3): herri(aren) 
barruan dago. / Erripea (4, 7ut, 
8ut): herripea. / Erriondoa (8ti): 
herri ondoa.

-erri (8) : leku, -tegi / Sulsoerria (8bi): 
perretxiko lekua. OH. Leku izen 
honek argi erakusten du erron-
karieraz, zaraitzueraz, aezkeraz 
eta hegoaldeko goi-nafarreraz 
ohikoa den ‘-erri’ atzizkia, ‘tegia’ 
edo ‘lekua’ esan nahi duena.

erroka (3) : haitz, arroka
Erroma (2, 5) : (geog.) Erroma / nor 

da aite sandu Erromakoa? (2): nor 
da aita santu Erromakoa? / Eliza 
Ama Sandu Erromakoak dituenak 
(5): eliza ama santu Erromakoak 
dituenak. OH. ‘Erroma’ behin 
ageri da Utergako dotrinan for-
ma honetan, eta bi aldiz aurreko 
e-rik gabe.

erromero (3, 8) : (bot.) erromeru, 
erranbero / Erromerobidia, Erro-
merodia (8ob): erromeru bidea, 
erromerudia. OH. Obanosko bi 
leku izenok e protetikoa galduta 
duten arren, Bonapartek emanda-
ko landare izen honen lekukotza 
sendotzen dute.

erromerodi (8) : erromerudi / Erro-
merodia (8ob): erromerodia.

erromes (8) : (erl.) erromes / He-
rromes kamioa (8bi): Erromes 
kamioa. / Erromesbidea (8uk): 
erromes bidea.

errota (4, 7, 8, 16) : (erai.) errota 
/ Errotazarra (4, 7mu, 7uk, 8ut): 
errota zaharra. / Errotaldea (7ad, 
7uk, 8ad, 8uk): errota aldea. / 
Errotabidea (8le): errota bidea. / 
Errotagaña, Errotaldea, Errotapre-
sa (8ob): errota gaina, errota aldea, 
errota(ko) presa. / Errotazarra 
(16): errota zaharra.

errumes (8) : (erl.) erromes / Erru-
meskamioa (8bi): erromes bidea.

erte (2, 3, 5) : arte / andik irugarren 
egunean resuzitetu ze illen ertetik 
(2): handik hirugarren egunera 
hilen artetik berpiztu zen. / loren 
ertean [dago] (3): lore(en) artean 
dago. / loren ertera [joan da] (3): 
lore(en) artera joan da. / loren 
ertetik [pasatu da] (3): lore(en) 
artetik igaro da. / bedikatua zara 
Andre guzien ertean (5): bedein-
katua zara andre guztien artean. 
/ illen ertetik bizien ertera igan zen 
zeruetara (5): hilen artetik bizien 
artera igo zen zerura.

ertxi (3) : hertsi, itxi
ertze (3, 9) : (anat.) heste OH. 

Iribarrenek ‘ertzemin’ hitza jaso 
zuen ‘heste mehar’ esanahiarekin. 
Kontuz aztertu beharrekoa da, 
desitxuratua izan liteke eta.

es (2, 5) : ez / proponitzen dut fir-
meki, es berris bekaturik egin (sic) 
(2): helburu hartzen dut irmoki, 
ez berriz bekaturik egitea. / Jaune, 
ni es naiz digno (2): jauna, ni ez 
naiz inor. / esta soldadorik ezpaita 
baliente kanpañarik estenean (5): 
kanpainarik ez denean ausarta ez 
den soldadurik ez dago.

-es geros (5) : -ez gero, ezkero / 
Jangoiko ta gizon egines gerostik, 
nola deitzen da? (5): jaungoiko 
eta gizon eginez geroztik, nola 
deitzen da?

esgeros (5) : -ez kero, ezkero / itzak 
erran esgeros (5): hitzak esanez 
gero.

eskapatu (3) : ihes egin
eskas (12) : (kir.) eskas (pilota 

jokoan) OH. Beriainek ‘ezkas’ 
aldaera jaso du.

eskatu (2, 3, 5) : eskatu / bigarrena 
xakitea zer eskatu (2): bigarrena, 
zer eskatu jakitea. / zer da orazio 
egitia? Jangoikuere biotzes mertxede 
eskatzea (2): zer da otoitz egitea? 
jaungoikoari bihotzez mesede 
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eskatzea. / xakitea zer bear dugun 
eskatu (5): zer eskatu behar dugun 
jakitea. / mertxedeak eskatzea (5): 
mesedeak eskatzea.

eskeroes (2) : -ez gero, ezkero / 
destierro au kunplitu eskeroes (2): 
erbesteratze hau betez gero.

eskeros (2) : -ez gero, ezkero / erdi 
baño len, erditzian eta erdieskeros 
(2): erdi baino lehen, erditzean 
eta erdiz gero. / alarik ere, orren itz 
sanduen erraneskeros, nere bekatuek 
izein dire barkatuek (2): hala ere, 
berorren hitz santuak erranez 
gero, nire bekatuak barkatuak 
izanen dira.

eskipura (6) : (bot.) izpiliku
eskoiteko (2) : eskuineko / aite 

eternoan eskoiteko aldean (2): aita 
betierekoaren eskuineko aldean.

esku (2, 3, 5) : (anat.) esku / auñ eta 
eskues palpatzea (2): oin eta eskuez 
haztakatzea. / eskus ta oñes ukitzea 
(5): eskuz eta oinez ukitzea.

eskubi (2) : eskuin / zer da zeñetzea? 
egitea iru krutze eskubiko biatz 
andiyes (2): zer da zeinatzea? hiru 
gurutze egitea eskuineko hatz 
handiaz (= erpuruaz).

eskui (5) : eskuin / eskuieko beatz 
andias iru gurutze egitea (5): es-
kuineko hatz handiaz hiru gurutze 
egitea.

eskuietako (5) : eskuineko / an 
dagola jarririk eskuietako aldean 
(5): han dagoela jarririk eskuineko 
aldean.

eskuiteko (2) : eskuineko / eskuiteko 
aldean (2): eskuineko aldean.

eskupalma (3) : (anat.) eskuahur
eskute (9) : eskukada, esku bete
esne (3) : esne / esnes, esneas (3): 

esnez, esneaz.
esnebelar (3) : (bot.) esnebelar
esparrago (3) : (bot.) esparrago, 

zainzuri
esparzeta-borta (6) : (bot.) astorki

esperanza (2, 5) : itxaropen / gure es-
peranza (2, 5): gure itxaropena.

esperatu (2, 3) : espero izan / nik 
esperatzen dut eze orrek barka-
tuko dizkirela nere bekatuek (2): 
nik espero dut berorrek barkatu 
dizkidala nire bekatuak.

espinaka (3) : (bot.) espinaka
espiritu (2, 3, 5) : espiritu / espiritu 

sandueren baiten (2): espiritu san-
tuaren baitan. / Jainkoan espiritu 
guziak (3): jaungoikoaren espiritu 
guztiak. / Aitaren eta Semearen eta 
Espiritu Sanduaren hizenean (5): 
aitaren eta semearen eta espiritu 
santuaren izenean.

espirituale (2, 5) : izpiritual / orazio 
espirituale guzietan (2): otoitz es-
piritual guztietan. / espiritualeak 
dire abek (5): espiritualak hauek 
dira.

esplego (3) : (bot.) bezien, belarxut
espoma (3) : apar, bits
estali (8) : estali / Iturrestalia (8uk): 

iturri estalia. / Iturriestalispea (sic) 
(8uk): iturri estalipea.

estañu (3) : (kim.) eztainu
estatua (5) : estatua / eta au hizan 

ze motiboa fabrikatzeko romanoek 
estatuak (5): eta hau izan zen 
arrazoia erromatarrek estatuak 
fabrikatzeko.

esti (3) : ezti
estrabi (3) : (nek.) zalditegi
eta (1, 2, 3, 5, 14) : eta / eta pro-

metatzen dinat (1): eta agintzen 
dinat. / lendabisko irurek eta bertze 
zazpiek (2): lehendabiziko hirurak 
eta beste zazpiak. / gauak eta egu-
nak (3): gauak eta egunak. / eta 
au hizan ze motiboa fabrikatzeko 
romanoek estatuak (5): eta hau 
izan zen arrazoia erromatarrek 
estatuak fabrikatzeko. / zuk bai niri 
zor anis diru, eta doblorak ere bai 
(14): zuk bai niri zor anitz diru, 
eta dobloiak ere bai.

eternidade (2, 5) : eternitate / eter-
nidade guzien bediketu dezaten 
(2): eternitate osoan bedeinka 
dezaten. / eternidade guzian bera 
alabatzeko eta bedeikatzeko (5): 
eternitate osoan bera goresteko 
eta bedeinkatzeko.

etorri (2, 3, 5) : etorri / noiz etorriko 
da illek eta biziek juzgetzera? (2): 
noiz etorriko da hilak eta biziak 
epaitzera? / etortze[a] (3): etortzea. 
/ ator, zato, zatozte (3): hator, 
zatoz, zatozte. / etorko nizake (3): 
etorriko nintzateke. / ni etor naike 
(3): ni etor naiteke. / etorri bedi 
zure erreñu ori (5): etor bedi zure 
erreinu hori.

etsai (5) : etsai / nai tuenak logratu 
triunfoak irur etsaietatik (5): hiru 
etsaietatik(o) garaipenak lortu 
nahi dituenak. / gure etsaietatik 
libra gaitzazu, gure jaun ta Jaun-
goikoa (5): gure etsaietatik libra 
gaitzazu, gure jaun eta jaungoi-
koa.

etsi (3) : etzi
etsidamu (3) : etzidamu
etxape (8) : etxepe / Etxapia (8ol): 

etxepea.
etxarte (13) : etxarte OH. Legardako 

etxe-izen bat da ‘etxarte’.
etxaurre (7, 8) : etxaurre / Etxaurreta 

(7bi, 7ol, 8ol): etxaurreta. / Etxau-
rretakoa (8uk): etxaurretakoa.

etxe (3, 4, 5, 7, 8) : (erai.) etxe / 
etxetako, etxeko, etxetako (3): etxe-
tako, etxeko, etxeetako. / etxetik 
atratzean (5): etxetik ateratzean. 
/ Goienetxe (4, 7ut): Goienetxe. 
/ Etxeberria (7añ, 7uk, 8añ): etxe 
berria. / Etxebakoitz (7ga): etxe 
bakar(ra). / Etxeburua (7mu, 
8mu): etxe burua. / Kanpoetxeta 
(7ga, 8ga): kanpoetxeta. / Etxe-
berrigibela (8añ): etxe berri(aren) 
atzea. OH. Utergako ‘goienetxe’ 
etxe-izena da.
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etz (5) : ez / zein da erremedio 
juramenturik banoan etz egiteko? 
(5): zein da erremedioa zinik al-
ferrik ez egiteko? / akostunbratzea 
erratera bai edo etz (5): bai edo ez 
esaten ohitzea. / etz nior iltzea eta 
ez deseatzea (5): ez inor hiltzea eta 
ez desiratzea.

etz... eta etz... (5) : ez... eta ez... / 
etz iori gaizkirik egitea, etz itzes, 
etz obras eta etz deseos (5): ez inori 
gaizkirik egitea, ez hitzez, ez egitez 
eta ez desiraz.

eu! (17) : eup!
Eunate (7, 8) : (geog.) Eunate
eundu (3) : ehundu, puntua egin
eunka (3) : ehunka
euntze (7, 8) : belardi / Euntzebu-

rua (7ti, 8añ): belardi burua. / 
Euntzemearra (7uk, 8bi): belardi 
meharra. / Euntzeandia (8ad): 
belardi handia. / Euntzelarrea 
(8ut): belardi larrea.

ez (1, 2, 3, 5) : ez / ez bertze senarrik 
egiteko (1): ez bertze senarrik egi-
teko. / ez gezurrik erratea (2): ez 
gezurrik erratea. / ez kendu eta ez 
añaditu (2): ez kendu eta ez gehi-
tu. / ez naiz, ez zarate, eztire (3): 
ez naiz, ez zarete, ez dira. / baña 
ez arla esta pasatzen, baizik ani-
matzen animo baronilak (5): baina 
ez hala ez da gertatzen, baizik eta 
giza animoak animatzen.

ez... eta ez... (2) : ez... eta ez... / 
zer manatzen da mandamentu 
ontan? ez igori gaitzik egitea, ez 
obras, ez itzes eta ez deseos (2): zer 
agintzen da agindu honetan? ez 
inori gaitzik egitea, ez egitez, ez 
hitzez eta ez desioz.

ezautu (5) : ezagutu / Jangoikoaren 
izena izen dadiela ezautue (5): 
jaungoikoaren izena izan dadila 
ezagutua.

eze (2, 5, 8) : ezen (ez) / naiago galdu 
gauze guziek eze Jangoikue ofenditu 

(2): nahiago gauza guztiak galdu 
ezen (ez) jaungoikoa ofenditu. / 
lenago galdu bizie, fama eta guziek, 
eze berris Jangoikoa ofenditu (5): 
lehenago bizitza, ospea eta guztiak 
galdu, ezen ez jaungoikoa berriz 
iraindu. 2. heze / Larrezea (8añ): 
larre hezea.

eze -ela (2) : eze -ela, -ela / siñes-
tatzen dut eze nere jaune dela 
Jangoiko berdaderoa eta gizona 
jaio zela (2): sinesten dut eze nire 
jauna egiazko jaungoikoa dela eta 
gizon jaio zela. / nik esperatzen 
dut eze orrek barkatuko dizkirela 
nere bekatuek (2): nik espero dut 
berorrek barkatu dizkidala nire 
bekatuak.

ezen (2) : izan / ezen zu Xangoikuek 
Prinzipiorik? (2): izan zuen jaun-
goikoak hastapenik? OH. Perpaus 
honetan, Utergako dotrinako bes-
te inon ageri ez diren bi lekukotza 
daude; ‘izan’ aditzaren ‘ezen’ for-
ma bitxia (Frantzisko Ondarrak 
(sic) oharpenaz markatu zuena) 
eta ‘xangoikue’, horrelaxe, ixa 
letraz idatzirik.

ezerraz (3) : zail (adb.)
ezi (5) : ezik / baña nago ni ezi onek 

gutiago kaso egiten duela (5): baina 
nago ni ezik honek kasu gutxiago 
egiten duela.

ezin izan (5) : ezin izan / ezin erran 
eta pensatu daitekena (5): ezin 
erran eta pentsatu daitekeena.

ezkabia (3) : (med.) ezkabia
ezkama (3) : ezkata
ezker (2, 5, 7) : ezker
ezkerreko (2, 5) : ezkerreko / ezke-

rreko soñegitik eskubikoreño (2): 
ezkerreko sorbaldatik eskuineko-
raino. / ezkerreko soñetik eskuieka-
raño (5): ezkerreko sorbaldatik 
eskuinekoraino.

ezki (3) : (bot.) ezki
ezkil (3) : kanpai, ezkila

ezkonberri (8) : ezkonberri / Ezkon-
berri (8uk): Ezkonberri.

ezkur (3) : (bot.) ezkur
ezpain (3) : (anat.) ezpain
ezpal (15) : ezpal / ezpalekua (15): 

ezpal-lekua.
ezpata (6, 9) : (mil.) ezpata / ezpata-

belarra (6, 9): albitzbelarra (?).
ezpatabelar (6, 9) : (bot.) albitz(-

belar) (?)
ezpel (3, 7) : (bot.) ezpel / Ezpeleta 

(7ga): ezpeleta.
ezponda (10, 11, 12, 16) : ezponda, 

mendoitz OH. Beriainek ‘ezpuen-
da’ aldaera jaso du.

ezten (9, 11, 12) : ezten
ezti (12) : ezti (adj.) OH. Beriainek 

zehazten du behiei esateko hitza 
dela.

eztul (3) : eztul
ezur (3) : hezur (adiera guztietan)

F
fabrikatu (5) : fabrikatu, egin / eta 

au hizan ze motiboa fabrikatzeko 
romanoek estatuak (5): eta hau izan 
zen arrazoia erromatarrek estatuak 
fabrikatzeko.

falastatu (12) : palast egin, palastatu 
(likidoak ontzi barruan)

falaztada (3) : palastada, plisti
-plasta

falso (2, 3, 5) : faltsu / ez juramentu 
falsorik egitea (2): ez juramentu 
faltsurik egitea. / ez falso testimo-
niorik altxatzea (2): lekukotza 
faltsurik ez altxatzea. / ez niori falso 
testimoniorik goititzea (5): ez inori 
lekukotza faltsurik altxatzea.

falta (3) : falta
faltatu (3) : falta izan
fardel (12, 15) : saskil (pertsona 

zikina)
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farrias (9, 12) : ganoragabe, narras 
(janztean)

farrusko (12) : (met.) parrastatsu 
(haizea)

fede (1, 2, 5) : fede / ala fedee, ala 
fedee (1): ala fedea, ala fedea. / 
artikulo fedeskoak dire amalau (2): 
fedezko artikuluak hamalau dira. 
/ esperatzen dugule fede bizi beteki 
(2): fede bizi batekin (fede biziare-
kin) espero dugula. / artikulo fede 
Sanduskoak dire amalau (5): fede 
santuzko artikuluak hamalau dira. 
/ esperatzen dugularik arren baitan 
fede biziereki (5): harengan itxaro-
pen dugula fede biziarekin.

filutx (11) : gauzatxo (gauzaki txikia) 
OH. Garesko ‘filuts’ hitzak ‘elur 
maluta txikia’ erran nahi duenez 
geroz, ‘filutx’ honen erranahia 
hedadura semantikoz sortua izan 
liteke.

firmeki (2) : irmoki / proponitzen dut 
firmeki, es berris bekaturik egin (sic) 
(2): helburu hartzen dut irmoki, 
ez berriz bekaturik egitea. / siñes-
tatzen dut firmeki nere Jangoikue 
dela ori aite, semea eta espiritu 
sandue (2): irmoki sinesten dut 
nire jaungoikoa dela berori aita, 
semea eta izpiritu santua.

firris-farras (11, 12) : firris-farras 
(azkar, baldar eta gaizki)

firuts (10, 12) : (met.) maluta txiki, 
firuts

flako (3) : ahul 2. argal
flore (3) : lore OH. Bonapartek 

dio Garesen ‘florea’ batuan ‘lorea’ 
dioguna dela, eta ‘lorea’ gehienbat 
arboletakoa dela.

frantzes (8) : frantses / Frantzesaldea 
(8mu): frantses aldea.

fritatu (3) : frijitu
fruktu (2) : fruitu / erakusaguzu 

zure sabeleko fruktue (2): erakuts 
iezaguzu zure sabeleko fruitua.

fruta (3) : fruta; fruitu

frutu (5) : fruitu / zure sabeleko frutu 
bedikatua (5): zure sabeleko fruitu 
bedeinkatua.

fuña (3) : (zoo.) lepazuri
furrunga (9) : burrunba

G
gabe (2, 3, 5) : gabe / estena (sic) 

trabajatzen nezesidade graberik 
gabe (2): ez duena lan egiten behar 
larririk gabe. / gizonik gabe (3): 
gizonik gabe. / zer da fedea? ikusi 
gabe siñestatzea (5): zer da fedea? 
ikusi gabe sinestea.

gailtu (2) : geratu; gelditu / gailtzen 
zela birjinik erdi baño len, erditzian 
eta erdieskeros (2): birjin geratzen 
zela erdi baino lehen, erditzean 
eta erdiez gero. / len Jangoiko 
zena, gailtu ze Jangoiko eta gizon 
egiñik (2): lehen jaungoiko zena, 
jaungoiko eta gizon eginik geratu 
zen.

gain (3, 4, 7, 8) : gain / Adiosbide-
gaña (4, 8ut): Adios bide gaina. / 
Mendigaña (7en): mendi gaina. 
/ Larragain (7ol): larre gain(a). 
/ Zabalzagain (8ga): zabaltza 
gain(a). / Areatzegaña (8uk): ha-
reatza gaina.

gaisto (2, 5) : gaizto / onen eta 
gaistuen juzgetzere (2): onak eta 
gaiztoak epaitzera. / eta gaistoei 
Infernuko penak (5): eta gaiztoei 
infernuko penak. OH. Ezin ziur 
esan hitz honen forma zuzena ez 
denik ‘gaixto’. 2. txar / bekaturen 
bat utzitzen barinbeda alkes konfe-
satzeko, da konfesio ona? ez Jaune, 
solo gaistoa (2): bekaturen bat lo-
tsaz uzten baldin bada aitortzeko, 
aitortza ona da? ez jauna, txarra 
soilik. / Jangoikuek libra gaizkien 

pensamentu gaistuetatik (2): jaun-
goikoak pentsamendu txarretatik 
libra gaitzan. / ez gaizkiela utzi 
erortzera tentazio gaistoetan (5): 
ez gaitzala utz tentazio txarretan 
erortzen.

gaitxto (3) : txar / urrin gaitxto[a] 
(3): usain txarra. / aize gaitxto[a]: 
haize txarra, haize gaiztoa.

gaitz (2, 3, 5, 8) : gaitz, kalte / 
gaitz in (2): gaitz egin. / ez igori 
gaitzik egitea, ez obras, ez itzes 
eta ez deseos (2): ez inori gaitzik 
egitea, ez egitez, ez hitzez eta ez 
desioz. / libra gaitzazu gaitzetik 
(5): libra gaitzazu gaitzetik. 2. 
gaitz, handi / Iturgaitz (8ga, 8ob): 
iturri gaitz(a).

gaitz in (2) : gaitz egin / gaitz iten 
digutenegi (2): gaitz egiten digu-
tenei.

gaixo (10, 12, 15) : gaixo, gizajo 
/ gaixua (12): gaixoa, gizajoa. / 
gaixoa (15): gaixoa, gizajoa.

gaixto (3) : gaizto
gaizki (5) : gaizki; gaitz / etz iori 

gaizkirik egitea (5): ez inori gaiz-
kirik egitea.

gaizto (15) : gaizto / gaiztoko (15): 
gaiztotxo.

galant (3) : galant
galdin (3) : galdetu, galdegin
galdu (2, 3, 5) : galdu / naiago galdu 

gauze guziek eze Jangoikue ofenditu 
(2): nahiago gauza guztiak galdu 
ezen (ez) jaungoikoa ofenditu. / 
zergatik bekatuen medios galtzen 
baitugu Zeruko glorie (5): bekatuen 
bitartez galtzen baitugu zeruko 
aintza.

galeper (3) : (heg.) galeper
galiko (3) : (med.) baztanga
galtz (3) : galtzerdi
galtzazpi (3) : galtzazpiko, galtzon-

tzilo
galtzin (3) : (min.) kare, gisu
gallitu (2) : geratu; gelditu / eta gor-
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putze non gallitu ze? krutze sanduen 
(2): eta gorputza non geratu zen? 
gurutze santuan.

ganado (3) : (nek.) ganadu, azienda 
/ ganado xe (3): ganadu xehe.

ganbela (11) : (nek.) ganbela, aska
ganibeta (3) : aizto, ganibet
gantz (3) : (suk.) gantz
gañan (3) : gainean / maian gañan 

(3): mahaiaren gainean. / ene 
gañan (3): nire gainean.

gañean (3) : gainean / zeruen gañean 
dauzten ur guziak (3): zeruaren 
gainean dagoen ur guztia.

gañen (2) : gainean / gauze guzien 
gañen (2): gauza guztien gai-
nean.

gañera (3) : gainera / maian gañera 
(3): mahaiaren gainera.

gañerako (3, 5) : gainerako / ta 
bertze gañerako obra on guzietan 
(5): eta beste gainerako egintza 
on guztietan.

gañeraño (3) : gaineraino / ene gañe-
raño (3): nire gaineraino.

gañetik (3, 5) : gainetik / gauza 
guzien gañetik gora bezo beti (3): 
gauza guztien gainetik gora beza 
beti. / maian gañetik (3): mahaia-
ren gainetik. / Jangoikoa onetsitzea 
gauza guzien gañetik (5): jaun-
goikoa maitatzea (onestea) gauza 
guztien gainetik.

garagar (3) : (bot.) garagar
garai (8) : garai / Euntzegaraikoa 

(8ol): belardi garaikoa.
garaitu (2, 3, 5) : garaitu / nola 

garaituko dugu mundue? (2): nola 
garaituko dugu mundua? / ematen 
digute entendatzera ikusten ditugu-
laika aiek peleatzen, nula guk ikasi 
biar dugun garaitzen (5): aditzera 
ematen digute, haiek borrokan 
ikusten ditugunean, nola ikasi 
behar dugun guk garaitzen. / zer-
gatik Jesu Kristok garaitu baizu (5): 
Jesukristok garaitu baitzuen.

garbi (2, 3, 5) : garbi (adiera 
guztietan) / izen gaizela garbiek 
(2): izan gaitezela garbiak. / izen 
gaizela garbiak (5): izan gaitezela 
garbiak.

garbitu (3, 5) : garbitu / kontzien-
tziak garbiturik (5): kontzientziak 
garbituta.

gardabera (3, 6, 10, 11, 12, 17) : 
(bot.) kardabera

gardama (11, 12) : (zoo.) landare
-har (mota bat) OH. Iribarrenek 
‘gardama’ erremolatxako harra 
dela dio eta Erizek eta Beriainek 
‘pinu-harra’ dela. Garbi dago 
harren bat dela.

gardanbera (6) : (bot.) kardabera
gardantxa (6) : (bot.) astakardu
gardantxuri (3) : (bot.) kardu; kar-

dulatz (?)
gardatxo (10, 11, 12) : (zoo.) gar-

datxo
gardo (6, 8, 11, 12) : (bot.) kardu 

/ Gardabidea (8le, 8ob): kardu 
bidea.

gardu (3) : (bot.) kardu; kardabera 
(?)

Gares (3, 4, 7, 8, 14) : (geog.) Gares 
/ Garesbidea (4, 7ad, 7ut, 8ad, 8en, 
8ut): Gares(ko) bidea. / eta joan 
baño lenago Garesa, egin zadazu 
[errazio] bat (14): eta Garesera 
joan baino lehenago, egin iezadazu 
arrazio bat.

gari (3) : (bot.) gari / gariz, gariaz, 
gariez (3): gariz, gariaz, gariez.

garikota (6, 9, 10, 11, 12, 16) : 
(bot.) garikota

garitx (3, 10, 12) : garatxo / garitxa 
(12): garatxoa.

garitxa (6) : garatxo
garizuma (5) : (erl.) garizuma / 

Bazkua garizumakoetan komeka-
tzea (5): bazkoa garizumakoetan 
jaunartzea.

garizume (2) : (erl.) garizuma / 
Bazkua garizumekotan baru kome-

katzea (2): bazkoa garizumakoetan 
baraurik jaunartzea.

garramalda (12) : (nek.) zarramakal-
da, inauskai (kirten luzeduna)

-garren (2, 3, 5, 7) : -garren / iruga-
rrena, borzgarrena, bedratzigarrena 
(2): hirugarrena, bostgarrena, 
bederatzigarrena. / bigarrena (2, 
3, 5): bigarrena. / berrogeiga-
rren egunean (5): berrogeigarren 
egunean. / Irugarrenbidea (7añ): 
hirugarren bidea

gastanbera (6) : kardu-kukulu
gastigatu (3) : abisatu, gaztigatu, 

jakinarazi
gatu (3) : (zoo.) katu
gatueme (3) : (zoo.) kateme
gatuemebero (3) : katemebero (ka-

temea arreske egotea)
gatz (3, 8, 9, 17) : gatz / gaztoki[a] 

(9, 17): gatzaga, gaztokia.
gatzarri (8) : (min.) gatzarri / Ga-

tzarrieta (8bi): gatzarrieta.
gau (3, 5) : gau / gauak eta egunak 

(3): gauak eta egunak. / gabean 
(3): gauean. / gauesko amabietatik 
aurrera barurik joatea (5): gaueko 
hamabietatik aurrera baraurik joa-
tea. 2. hau / nola agitu zen batalla 
gau explikatzen dute (5): bataila 
hau nola gertatu zen azaltzen dute. 
OH. Ukarreko sermoi zatikoa da 
adibide hau.

gaur (3) : gaur OH. Garesen, ‘egun’ 
eta ‘gaur’ denborazko adberbioak 
nahastu egiten zirela dirudi, Bo-
naparteren datuak ikusita, euskara 
batuan bezala.

gauren (2, 5) : geure, guhaure / gau-
ren buruok bezala proximo lagune 
onexitzia (2): lagun hurkoa geure 
burua bezala onestea. / barka zaz-
kiguzu guri gauren zorrak (5): bar-
ka iezazkiguzu guri geure zorrak.

gaurobek (3) : geu, guhaur / 
gaurobek, gaurobek, gaurobetas, 
gauroberi, gauroben, gaurobekin, 



141hizteGiA

gaurobendako (3): geu, geuk, 
geutaz, geuri, geure, geurekin, 
geuretzat.

gauza (3, 5) : gauza / gauza guzien 
gañetik gora bezo beti (3): gauza 
guztien gainetik gora beza beti. / 
gauza ebek arla pasatzen dire mun-
du ontako batalla etan (5): gauza 
hauek hala gertatzen dira mundu 
honetako batailetan.

gauze (2) : gauza / gauze guzien gañen 
(2): gauza guztien gainean.

gazi (3) : gazi
gazmin (3) : (bot.) jasmin
gazta (3) : (suk.) gazta
gazte (3) : gazte / gaztetasun[a] (3): 

gaztetasuna.
gaztelu (7, 8) : (erai.) gaztelu / Gaz-

telu (7uk): gaztelu(a). / Gazteluzar 
(8añ): gaztelu zahar(ra).

gaztetasun (3) : gaztetasun
gaztoki (9) : gatzaga, gaztoki
gazura (3) : gazur
geiago (5) : gehiago / seguridade 

geiagokoareki (5): segurtasun 
gehiagorekin. / nork geiago? (5): 
nor gehiagok?

gelditu (3, 5) : gelditu; geratu / 
gelditzen zelarik birjinik erdi baño 
len (5): birjina geratzen zelarik 
erdi baino lehen. / beti gelditu ze 
birjinik? (5): beti geratu al zen 
birjina?

geli (3) : (suk.) idiki
gereño (3) : (zoo.) astar (hazitara-

koa)
gerezi (3) : (bot.) gerezi
gernu (8) : gernu / Gernua (8añ): 

Gernua.
gero (2, 3) : gero / unitu zire korputz 

eta anime, eta gero juntetu ziren 
trintateko bigarren personareki (2): 
gorputza eta anima batu ziren, 
eta gero hirutasuneko bigarren 
pertsonarekin elkartu ziren.

gerra (5) : (mil.) gerra, guda / ge-
rra espiritualetan batallatu biar 

dutenean (5): gerra izpiritualetan 
borrokatu behar dutenean.

gerren (3, 10, 12) : (suk.) burduntzi, 
gerren

gerri (3) : (anat.) gerri
gesal (7, 8) : gesal / Gesaldia (7añ, 

8añ): gesaltokia. / Gesala (8ob): 
gesala. / Gesaletakoa, Gezalaldea 
(8uk): gesaletakoa, gesal aldea.

gezur (2, 5, 8) : gezur / ez gezurrik 
erratea (2, 5): ez gezurrik erra-
tea. / Gezurriturri (8le): gezur 
iturri. OH. Legardan gorde den 
‘gezurriturri’ leku izenak, urte 
osoan emanean ez dagoen iturria 
izendatzen du. ‘Guzuriturri’ al-
daera ere agertu da, ongi idatzirik 
dagoen baieztatzeko segurtasunik 
ez dugula.

-gi (2) : -ri / gaistoegi imfernuko pena 
(2): gaiztoei infernuko pena. / 
San Pedro Apostoloegi [konfesatzen 
naio] (2): san Pedro apostoluari 
aitortzen natzaio. / zeruen diren 
sandu eta santa guziegi (2): zeruan 
diren santu eta santa guztiei. / nola 
guk barkatzen diotegun gauren 
zordunegi (2): guk geure zordunei 
barkatzen diegun bezala. / onogi 
manko diotela zeruko glorie (2): 
onoi zeruko aintza emango diela. 
OH. Utergako dotrinan datibo 
gehienak ‘-ri’ forman ageri badira 
ere, noizbehinka (ez gutxitan) 
‘-gi’ eta ‘-re’ forma aski bitxiak 
ere ageri dira. Ikus, bestalde, 
‘-egi’ hau ez dela beti pluraleko 
‘-ei’ edo kontsonante ondokoa, 
Gesalatzen -esaterako- gertatzen 
den bezala.

gibel (3, 4, 7, 8, 16) : (anat.) gibel 
2. atze, gibel / Elizgibela (4, 8ut): 
eliza gibela. / Gibela, Gibelea (7ol, 
8ol): atzea, gibela. / Etxeberrigibela 
(8añ): etxe berri(aren) atzea. / 
Arizkibela (8bi): haritz gibela. 
/ Egigibela (8uk): hegi gibela. / 

Oiangibela (8uk): oihan gibela. / 
Errotagibela (16): errota atzea.

gila (3) : (bot.) ginga
giltza (3) : giltza
giltzurrun (3) : (anat.) giltzurrun
gilladi (7) : txilardi (?) / Gilladia, 

Giladia (7mu): txilardia (?).
girrin-garran (12) : girrin-garran 

(herrenka)
gisu (7) : (min.) kare, gisu / Gisu-

mendia (7ti): kare mendia.
gizatxar (3) : gizatxar
gizen (3) : gizen
gizenki (3) : gizenki
gizon (2, 3, 5) : gizon / Jangoiko eta 

gizon (2): jaungoiko eta gizon. 
/ zer nai du erran Krist[i]ue[k]? 
Kristoren gizona (2): zer esan nahi 
du kristauak? Kristoren gizona. / 
gizon, gizona, gizonak, gizonek, 
gizonak, gizonek, gizonen, gizonan, 
gizonen (3): gizon, gizona, gizo-
nak, gizonek, gizonak, gizonek, gi-
zonen, gizonaren, gizonen. / gizon 
egiaskoa (5): gizon egiazkoa.

gizurti (15) : gezurti
glarima (3) : malko
glorie (2, 5) : aintza, loria / onogi 

manko diotela zeruko glorie (2): 
onoi zeruko aintza emango diela. 
/ [Jangoikuek] manko digule glorie 
bere grazien medios (2): jaungoi-
koak emango digula loria bere 
grazien bitartez. / onei emañen 
diotela Paraisoko glorie (5): onei 
emanen diela paradisuko loria.

goatze (3, 5) : ohe, ohatze / goatzera 
joatean (5): ohera joatean.

gobernatu (2, 5) : gobernatu / Arren 
Ministro bezala gobernatzeko (2): 
haren ministro bezala gobernatze-
ko. / Eliza gobernatzeko eta gizonak 
guardatzeko (5): eliza gobernatze-
ko eta gizonak gordetzeko.

gogor (3) : gogor
goi (8) : goi / Iturgoien (8en): iturri 

goien(a).
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goibel (11) : goibel (zeru lainotua)
goiek (5) : horiek / ea, bada, Andrea, 

itzuli zazkizu zure begi miseri-
kordiosko goiek gure gana (5): ea, 
bada, andrea, itzul itzazu zure begi 
errukitsu horiek guregana.

goiti (3, 8) : gora, goiti 2. goiti / 
Sotogoitia (8bi): soto goitia.

goititu (3, 5) : goratu, goititu, altxatu 
/ ez niori falso testimoniorik goititzea 
(5): ez inori lekukotza faltsurik 
altxatzea. / Jangoikoari biotza 
goititzea (5): jaungoikoari bihotza 
altxatzea. 2. goratu; zutitu

goiz (3) : goiz
goiztar (3) : goiz, goizik (adb.)
goldarron (11, 12, 16) : (bot.) 

goldarron
goñata (3) : koinata
goñatu (3) : koinatu
goratu (2, 3) : goratu / biotza goratu 

(2): bihotza goratu. / gauza guzien 
gañetik gora bezo beti (3): gauza 
guztien gainetik gora beza beti.

gorosti (3, 7, 8) : (bot.) gorosti 
/ Arangorostia (7añ, 8añ, 8en): 
haran gorostia. / Gorostia (8añ): 
gorostia.

gorputz (2) : gorputz / eta gorputze 
non gallitu ze? krutze sanduen 
(2): eta gorputza non geratu zen? 
gurutze santuan.

gorri (3, 7, 8, 10, 15) : gorri / Men-
digorria (7añ): mendi gorria. / 
Lurgorria (7añ, 7en, 7ti, 7uk, 8uk): 
lur gorria. / Bizargorria (8añ): bi-
zar gorria. / Korralegorrieta (8ti): 
eskorta gorrieta. / ipurdigorri (15): 
ipurdigorri. OH. ‘Bizargorria’ ize-
na 1713an Añorbeko etxe baten 
izena zen.

gorrintxa (6) : (bot.) sagarko
gorte (8, 16) : (nek.) ukuilu, korta 

/ Langortea (8añ): Lan (?) korta. / 
Gorteberria (8añ): ukuilu berria. / 
Ferrangortea (16): Ferran korta.

gose (2, 3, 5, 6) : gose / goseak da-

gona (2): goseak dagoena. / goseak 
egon, gose izan (3): goseak egon, 
gose izan. / goseak dagonari jatera 
ematea (5): goseak dagoenari ja-
ten ematea. / azpelar lorean, [ar]
tzarra gosean (6): azpelar lorean, 
artzarra (= ardi zaharra) gosean 
(= gosez).

gose izan (3) : gose izan
goseak egon (2, 3, 5) : goseak egon 

/ goseak dagonari jatera matea (2): 
goseak dagoenari jaten ematea. / 
goseak dagonari jatera ematea (5): 
goseak dagoenari jaten ematea.

goxo (10) : goxo
gozatu (2, 5) : gozatu / [aingeruek] 

dire espiritu bienabenturetu [b]
etzuk, dodenak zeruen Jangoikuen 
gozatzen (2): aingeruak izpiritu 
dohatsu batzuk dira, zeruan dau-
denak jaungoikoagan gozatzen. 
/ Zeruan daudenak Jangoikoas 
gozatzen (5): zeruan daudenak 
jaungoikoaz gozatzen.

grazia (5) : grazia / grazias betea (5): 
graziaz betea.

graziak eman (3) : eskerrak eman
grazie (2) : grazia / zer da zerue? 

Jangoikuek maten duen premioe 
arren grazien iltzen denari (2): 
zer da zerua? haren grazian hil-
tzen denari, jaungoikoak ematen 
dion saria.

grutze (5) : (erl.) gurutze / Grutze 
Sanduaren señaleagatik (5): guru-
tze santuaren seinaleagatik.

gruzifikatu (5) : gurutziltzatu / 
gurutzean gruzifikatu zute (5): 
gurutzean gurutziltzatu zuten.

gu (2, 3, 5) : gu / gu, guk, gutas, guri, 
gureki = gurekin, guretako (3): gu, 
guk, gutaz, guri, gurekin, guretzat. 
/ ematen digute entendatzera, nula 
guk ikasi biar dugun garaitzen (5): 
aditzera ematen digute, nola guk 
ikasi behar dugun garaitzen.

guardatu (1, 2, 5) : gorde / guar-

datzeko lealtadea (1): leialtasuna 
gordetzeko. / xeiek eta igendeak 
guardatzea (2): jaiak eta igandeak 
gordetzea. / jaiak eta igandeak 
guardatzea (5): jaiak eta igandeak 
gordetzea.

guatze (2) : ohe / guatzetik xagitzean 
(2): ohetik jaikitzean.

gune (8) : gune, leku, tegi / Aragune 
(8ga): haran gune(a) (?). / Urgunea 
(8uk): ur gunea.

-gune (8) : -gune / Urgunekoa (8bi): 
urgunekoa. / Urgunea (8uk): 
urgunea.

guñube (3) : soto, upategi
gurbe (8) : (bot.) gurbe / Gurbeon-

dokoa, Gurbezarra, Gurbezarreta 
(8uk): gurbe ondokoa, gurbe 
zaharra, gurbe zaharreta. OH. 
Ezin ziur erran leku izen haueta-
ko ‘gurbe’ batuan ezagutzen den 
landare izena bera denik.

gure (2, 3, 5) : gure / Jesu-Kristo seme 
bakar gure jaunen baiten (2): Jesu-
kristo seme bakar gure jaunaren 
baitan. / non daude gure balentiak? 
(5): non dago gure ausardia?

gureaso (5) : guraso / gure lendabisiko 
gure asoen gandik (5): gure lehen-
dabiziko gurasoengandik.

guri (2) : guri / elize ama sanduek 
erakutsi digu guri (2): eliza ama 
santuak irakatsi digu guri.

gurixa (3) : guraize
gurrillon (12) : (bot.) elorri zuri
gurutze (2, 3, 4, 5, 7, 8) : (erl.) gu-

rutze / gurutze sandue (2): gurutze 
santua. / gurutzean gruzifikatu 
zute (5): gurutzean gurutziltzatu 
zuten. / Gurutzekoa (4, 7ad, 7ut, 
8ad, 8ut): gurutzekoa. / Guru-
tzegibela, Gurutzegibelea (8bi): 
gurutze gibela. / Gurutzeko (8uk): 
gurutzeko(a).

gusto (3, 5) : gustu / urriña, kolorea 
ta gustoa (5): usaina, kolorea eta 
gustua.
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guti (2, 3, 5) : gutxi / baña nago ni 
ezi onek gutiago kaso egiten duela 
(5): baina nago ni ezik honek kasu 
gutxiago egiten duela. 2. apurtxo / 
zer dago ostien? ogi guti bet eta Jesu 
Kriston korputz preziosoa (2): zer 
dago ostian? ogi apurtxo bat eta 
Jesukristoren gorputz preziatua.

gutitu (3) : gutxitu; gutxiagotu
guzi (2, 3, 5) : guzti / Jankoiko aite 

guzis poderosua (2): jaungoiko 
aita guztiz ahaltsua. / gauze guzien 
gañen (2): gauza guztien gainean. 
/ leku guzietan (2): leku guztietan. 
/ Jaunan obra guziak (3): jaunaren 
egite guztiak. / bedikatua zara An-
dre guzien ertean (5): bedeinkatua 
zara andre guztien artean. 2. oso 
(adj.) / siñestatzea pasatu zuela 
pasio eta eriotze mundu guzien sal-
batzeagatik (2): mundu osoa salba-
tzeagatik pasioa eta heriotza pasatu 
zuela sinestea. / damu dut, Jaune, 
biotz guzitik (2): damu dut, jauna, 
bihotz osoz. / nik amatzen dut nere 
Jangoikue nere anime guziereki (2): 
nik maite dut ene jaungoikoa ene 
arima osoaz. / gu eta mundu guzie 
salbatzeagatik (5): gu eta mundu 
osoa salbatzeagatik.

I
i (1, 3) : hi / nik Joanna, i Martin 

artzen aut (1): nik Joana, hi Mar-
tin hartzen haut. / ik ar nazan ire 
esposotzat (1): hik har nazan hire 
senartzat. / i, ik, itas, iri, ireki, 
iretako (3): hi, hik, hitaz, hiri, 
hirekin, hiretzat.

iago (2) : gehiago / eta nola iago? 
(2): eta nola gehiago? / Jangoiko 
bezenbates [duela igual glorie] eta 
gizon bezenbates ez enbertze, bañe 

bai zeruko sanduek baño iago (2): 
jaungoiko bezainbatean duela 
loria bera eta gizon bezainbatean 
ez hainbertze, baina bai zeruko 
santuek baino gehiago. / eta zerga-
tik iago? (2): eta zer gehiagogatik? / 
zertan iago? (2): zer gehiagotan?

ibar (4, 7, 8) : (geog.) ibar / Astazibar 
(4): Astaz (?) ibar(ra). / Ibarberoa 
(7en, 8en): ibar beroa. / Ibarbero 
(7añ, 8añ, 8ob): ibar bero(a). / 
Ibarburu (8ob): ibar buru(a).

ibilli (3) : ibili / badabillela (3): 
badabilela.

idi (3, 8) : (zoo.) idi / idi bat, idiak 
(3): idi bat, idiak. / idirik [bage] 
(3): idirik gabe. / idin, idian, 
idien (3): idiren, idiaren, idien. / 
Idimunokoa (8ol): idi muinokoa. 
/ Idibidea (8ti): idi bidea.

idiko (3) : (zoo.) idisko
iduki (3, 5) : eduki / dauzkila, 

dauzkiela (3): dauzkala. / idukitzea 
damu Jangoikoa ofenditues (5): 
damu edukitzea jaungoikoa irain-
tzeaz. / etz kentzea, ez idukitzea eta 
ez nai izatea bertzeren gauzarik (5): 
ez kentzea, ez edukitzea eta ez nahi 
izatea besteren gauzarik.

iduri (3) : irudi, antz
iduri (edun) (5) : iruditu, eman 

/ iduri du Eliza ama Sanduak 
estilatzen duela lomismo egungo 
egunean (5): badirudi eliza ama 
santuak gauza bera erabiltzen 
duela gaur egun.

iduritu (3) : iruditu
iduzkidi (8) : eguzkibegi (?) OH. 

Garesen behin baino gehiagotan 
agertu dira ‘-di’ atzizkia duten 
eguzkiaren izenaren bi aldaera > 
‘ikuzkidia’ eta ‘iduzkidia’.

igan (3, 5) : igo, igan / illen ertetik 
bizien ertera igan zen zeruetara 
(5): hilen artetik bizien artera 
igo zen zerura. / [ikusi zinduen 
Jesu Kristo] igaten Zeruetara? (5): 

ikusi al zenuen Jesukristo zerura 
igotzen?

igande (3, 5) : igande / jaiak eta 
igandeak guardatzea (5): jaiak eta 
igandeak gordetzea.

igasi (3) : ihesi
igen (2) : igo / igen zela zeruetara 

eta an dagola jarririk (2): zerura 
igo zela eta han jarririk dagoela. 
/ kusi zue [Jesukristo] iltzen edo 
zeruetara igetzen? ez, jaune (2): 
ikusi zuen Jesukristo hiltzen edo 
zerura igotzen?

igende (2) : igande / xeiek eta igendeak 
guardatzea (2): jaiak eta igandeak 
gordetzea. / xeietan eta igendetan 
(2): jaietan eta igandeetan.

igiritatu (3) : igeri egin
igor (2, 3) : inor / ez igor iltzea (2): ez 

inor hiltzea. / ez igori daus ebastea 
(2): ez inori ezer lapurtzea.

igotu (3) : eho
iguzki (3, 7) : (astr.) eguzki / iguzkia 

t’ilargia (3): eguzkia eta ilargia. / 
Iguzkialdea (7bi): eguzki aldea. 
OH. Ikus ‘iduzkidi’ eta ‘ikuzkidi’ 
sarrerak.

iguzkialde (7) : eguzkialde / Iguz-
kialdea (7bi): eguzkialdea.

iguzkibegi (8) : eguzkibegi / Iguz-
kibegia (8uk): eguzkibegia. OH. 
Honelako aldaerak agertu dira > 
‘igusgibegia’ Añorben, ‘iguzpegia’ 
eta ‘iruzpegia’ Utergan.

ijan (3) : izan (adiera guztietan)
ijandu (3) : izan (adiera guztietan)
ikasi (3, 5) : ikasi / ematen digute 

entendatzera ikusten ditugulaika 
aiek peleatzen, nula guk ikasi 
biar dugun garaitzen (5): aditzera 
ematen digute, haiek borrokan 
ikusten ditugunean, nola ikasi 
behar dugun guk garaitzen.

ikatz (3) : (min.) ikatz
ikusi (3, 5) : ikusi / ezaket ikusi (3): 

ez dezaket ikus. / ikus zala (3): 
ikus dezala. / ikustont, ikusten 
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diat, ikustontzu, ikustonk, ikuston, 
ikusten du, ikustongu, ikustontze, 
ikustonte (3): ikusten dut, ikusten 
diat, ikusten duzu, ikusten duk, 
ikusten dun, ikusten du, ikusten 
dugu, ikusten duzue, ikusten dute. 
/ ikusteink, ikustein (3): ikusten 
dik, ikusten din. / ikuskogu, ikus-
koze, ikuskote (3): ikusiko dugu, 
ikusiko duzue, ikusiko dute. / 
ikusazu (3): ikus ezazu. / ikus-
teintek, ikusteinten, ikusteintek, 
ikusteninten, ikusten tuzte (3): 
ikusten diate, ikusten dinate, 
ikusten ditiate, ikusten ditinate, 
ikusten dituzte. / ikusten ditu-
gulaika aiek peleatzen (5): haiek 
borrokan ikusten ditugunean. / 
begis ikustea (5): begiz ikustea.

ikuzkidi (8) : eguzkibegi (?) OH. 
Garesen behin baino gehiagotan 
agertu dira ‘-di’ atzizkia duten 
eguzkiaren izenaren bi aldaera > 
‘ikuzkidia’ eta ‘iduzkidia’.

il (2, 3, 5) : hil / kruzifiketu zute, 
il ze, ortzi zute, jaitxi ze (2): gu-
rutziltzatu zuten, hil zen, ehortzi 
zuten, jaitsi zen. / ez igor iltzea (2): 
ez inor hiltzea. / bizi bedi Jesus, il 
bedi bekatue! (2): bizi bedi Jesus, 
hil bedi bekatua! / arima ilik 
[dauka] (5): arima hilik dauka. / 
gruzifikatu zute, il zute, ortzi zute 
(5): gurutziltzatu zuten, hil zuten, 
ehortzi zuten. 2. hil, hildako / an-
dik irugarren egunean resuzitetu ze 
illen ertetik (2): handik hirugarren 
egunera hilen artetik berpiztu zen. 
/ illen eta bizien juzgetzera (2): 
hilak eta biziak epaitzera. / bizirik 
edo illik egoten da? (2): bizirik 
ala hilik egoten da? / illen ertetik 
bizien ertera igan zen zeruetara 
(5): hilen artetik bizien artera igo 
zen zerura.

ilabete (3) : hilabete
ilada (11) : ilara, errenkada

ilar (3) : (bot.) ilar
ilaraka (3) : (bot.) txilar
ilargi (3) : (astr.) ilargi / iguzkia 

t’ilargia (3): eguzkia eta ilargia. 
/ ilargiain argi[a] (3): ilargiaren 
argia.

ilarraka (6, 9) : (bot.) txilar
ilasagar (3) : (bot.) irasagar
ile (3) : artile
ilindi (6) : ilinti
iloba (3) : iloba 2. biloba
ilun (3, 5) : ilun / argia t’iluna (3): 

argia eta iluna.
ilunsarre (2) : iluntze
iluntasun (5) : iluntasun / bata 

Monarka argitasunaña, eta bertzea 
Prinzipe iluntasunarena (5): bata 
argitasunaren erregea, eta bestea 
iluntasunaren printzea.

illarraka (6, 9, 10) : (bot.) txilar
illurdika (6) : (bot.) ezkerte, biur-

da
-in (5) : -ko, -en (geroaldia) / eta 

dauket esperanza emain dirazula 
grazia (5): eta itxaropena daukat, 
grazia emanen didazuna.

in (2, 3) : egin / oteitz in (2): otoitz 
egin. / ittea proposito firme bat (2): 
helburu irmo bat egitea. / zergatik 
bere podores iten baitu nai duen 
guzie (2): bere botereaz nahi duen 
guztia egiten baitu. / iñiken (2): 
eginik. / iteink, itein (3): egiten 
dik, egiten din.

inare (3) : (heg.) enara
indar (3) : indar
indartsu (3) : indartsu
inder (2) : indar / inder mateko (2): 

indar emateko.
inder man (2) : indar eman, indarra 

eman / zertako da Sakramentu 
Konfirmetzekoa? konfirmetu eta 
inder mateko fedeari (2): zertara-
ko da sendotzako sakramentua? 
sendotu eta indarra emateko 
fedeari. / bigarrena, mateko inder 
animeri demonien (sic) tentazioen 

kontra (2): bigarrena, arimari indar 
emateko deabruaren tentazioaren 
aurka.

indiaollar (3) : (heg.) indioilar
indiaollo (3) : (heg.) indioilo
induria (12) : trebetasun
infernu (2, 5) : (erl.) infernu / gais-

toegi infernuko pena (2): gaiztoei 
infernuko pena. / eta gaistoei 
Infernuko penak (5): eta gaiztoei 
infernuko penak.

infiernu (3) : (erl.) infernu
informatu (2) : informatu / zertako? 

dugun fedean informatzeko (2): 
zertarako? dugun fedean infor-
matzeko.

instente (2) : une, istant / zergati 
instenteoro beitode enemigoak 
tentatzen (2): zeren eta uneoro 
baitaude etsaiak tentatzen.

intxaur (3, 7, 8) : (bot.) intxaur; 
intxaurrondo / Intxaurreta (7ol, 
8ol): intxaur(rondo) eta.

intz (3) : (met.) ihintz / auri t’intza 
guziak (3): euri eta ihintz oro. / 
intz (3): ihintz.

intze (3) : iltze
inurri (7, 8) : (zoo.) inurri / Inurrieta 

(7ga, 8ga): inurri eta.
iori (5) : inori / etz iori gaizkirik egitea 

(5): ez inori gaizkirik egitea.
ipar (7, 8) : ipar / Iparragerria (7ol, 

8ad, 8ol): ipar ageria.
ipurdi (3, 9, 15) : (anat.) ipurdi 

/ ipurdipixu (9,17): ipurdizi-
kin, ipurdipisutsu. / ipurdigorri, 
ipurdibeltz (15): ipurdigorri, 
ipurdibeltz.

ipurdimami (3) : (anat.) ipurma-
mi

ipurdipixu (9) : ipurdizikin, ipur-
dipisutsu

ipurtargi (3) : (zoo.) ipurtargi
ipurtxulo (15) : (anat.) ipurtxulo, 

uzki
ipuru (3, 9) : (bot.) ipuru, orre
irakin (3) : irakin
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iraltoki (12) : (nek.) iraltoki (galbahe 
azpiko egurra)

iraun (3) : iraun
ire (3) : hire
iri (7, 8) : hiri; herri / Iriartea (7uk): 

herri artea. / Iriondoa (8ad): 
hiri ondoa. / Iribidea (8ti): hiri 
bidea.

iriki (3) : ireki
irin (3) : (suk.) irin
iritxi (3) : irentsi
irri in (3) : barre egin
iru (2, 3, 5, 10) : hiru / lendabisko 

irurek (2): lehendabiziko hiruak. 
/ Birtute Teologalak dire iru (5): 
bertute teologalak hiru dira.

irugarren (2, 3, 5, 7) : hirugarren / 
irugarren egunean (2): hirugarren 
egunean. / irugarren (3, 5): hiru-
garren. / Irugarrenbidea (7añ): 
hirugarren bidea.

irugi (2) : eduki / eta orduen biar 
dute resuzitetu illek? bai jaune, 
lenago irugi zitusten korputz eta 
animeki (2): eta orduan berpiztu 
behar dute hilek? bai jauna, lehe-
nago eduki zituzten gorputz eta 
arimekin.

iruki (3) : eduki
Iruña (8) : (geog.) Iruñea / Iruinbidea 

(8ob): Iruinbidea.
iruñxeme (13) : iruinxeme
irur (5) : hiru / nai tuenak logratu 

triunfoak irur etsaietatik (5): hiru 
etsaietatik(o) garaipenak lortu 
nahi dituenak.

iruretanegun (3) : hirurehun
iruretanogei (3) : hirurogei
irutxa (10, 12) : (heg.) txonta (?) 

OH. Ezagutzen bereziki zailak 
diren hiru txori izen agertu dira 
gure iturrietan eta, gehienetan, 
txori hori gaztelaniazko ‘pinzón’ 
(‘txonta’ euskaraz) dela diote itu-
rriek. Hauek dira izenak > ‘irutxa’, 
‘iritxuri’ eta ‘irisgorri’. Izarbei-
barko euskaraz ‘txonta’ esanahia 

aski ziur dutenak ‘pinpintxori’ 
eta ‘pinpin’ dira, beste euskalki 
batzuetan ‘pinpiña’ izena ezaguna 
baita txori hau izendatzeko.

isla (3) : (geog.) uharte, irla
ispel (9) : (met.) erauntsi (?)
istar (3) : (anat.) izter
istarzain (3) : (anat.) iztezain, 

belaunpe
ito (3) : ito
itsu (3) : itsu
itsuzi (5) : itsusi / zergatik bekatue 

baita ain gauza itsuzie (5): bekatua 
hain gauza itsusia delako.

iturburu (8) : iturburu / Iturburu 
(8bi): iturburu(a).

iturri (3, 7, 8) : iturri / iturriak, 
itxasoak eta ugaldeak (3): iturriak, 
itsasoak eta ibaiak. / Iturria (7ol): 
iturria. / Iturrieta (7ad, 7ga, 7mu, 
8ad, 8ob): iturri eta. / Gezurriturri 
(8le): gezur iturri(a). / Doniturria 
(8ol): done iturria. / Iturrialdea 
(8añ): iturri aldea. / Iturriondoa 
(8uk): iturri ondoa. OH. Legar-
dan gorde den ‘gezurriturri’ leku 
izenak, urte osoan emanean ez 
dagoen iturria izendatzen du.

itxaso (3) : (geog.) itsaso / iturriak, 
itxasoak eta ugaldeak (3): iturriak, 
itsasoak eta ibaiak.

itxaur (8) : intxaur / Erkidetako 
hitxaurra (8le): erkidetako intxau-
rra. OH. Ikus ‘erkide’.

itxe (2) : (erai.) etxe / itxeti atratzean 
(2): etxetik ateratzean.

itxigi (3) : piztu
itxusi (3) : itsusi
itz (2, 3, 5) : hitz / bekatu [in dut] 

itzes, obras eta pensamentus (2): 
bekatu egin dut hitzez, egitez eta 
pentsamenduz. / alarik ere, orren 
itz sanduen erran eskeros, nere beka-
tuek izein dire barkatuek (2): hala 
ere, berorren hitz santuak erranez 
gero, nire bekatuak barkatuak 
izanen dira. / itz in (3): hitz egin. 

/ egin dutela bekatu itzes, obras 
eta pensamentus (5): bekatu egin 
dudala hitzez, egitez eta pentsa-
menduz. / itzak erran baño len (5): 
hitzak erran baino lehen.

itz in (3) : hitz egin
itzal (3) : itzal
itzali (3) : itzali
itzuli (2, 3, 5) : itzuli / ea, bada, 

itzuli zazkizu gure gana zure 
baigi miserikordiosko oiek (2): ea, 
bada, itzul itzazu guregana zure 
begi errukitsu horiek. / ea, bada, 
Andrea, itzuli zazkizu zure begi 
miserikordiosko goiek gure gana (5): 
ea, bada, andrea, itzul itzazu zure 
begi errukitsu horiek guregana.

iurda (6) : (bot.) ezkerte, biurda
iurdika (6, 11, 12) : (bot.) ezkerte, 

biurda
ixildu (3) : isildu
ixuri (3) : isuri
izan (3, 5, 16) : izan (adiera guz-

tietan) / bainaiz, baiaiz, baizara, 
baita, baigare, baizarate, baitire 
(3): bainaiz, baihaiz, baitzara, 
baita, baikara, baitzarete, baitira. 
/ ez naiz, ez aiz, ez zare, ezta, ez 
gare, ez zarate, eztire (3): ez naiz, 
ez haiz, ez zara, ez da, ez gara, ez 
zarete, ez dira. / eta au hizan ze 
motiboa fabrikatzeko romanoek 
estatuak (5): eta hau izan zen 
arrazoia erromatarrek estatuak 
fabrikatzeko. / ona naiz (16): 
ona naiz.

izandu (3) : izan (adiera guztie-
tan)

izar (3) : (astr.) izar / zeruko izarrak 
(3): zeruko izarrak.

izautu (3) : ezagutu
izen (2, 5) : izen / kristioaren izena 

nondi du? Kristo gure Jaunerengan-
dik (2): kristauaren izena nondik 
du? Kristo gure jaunarengandik. 
/ Aitaren izenean (2): aitaren ize-
nean. / Aitaren eta Semearen eta 
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Espiritu Sanduaren hizenean (5): 
aitaren eta semearen eta espiritu 
santuaren izenean. / santifika bedi 
zure izen ori (5): santu izan bedi 
zure izen hori. 2. izan (adiera 
guztietan) / zein kontzebitu izen 
baize espiritu Sandueren obras (2): 
zeina sortua izan baitzen izpiritu 
santuaren egitez. / izen bear du 
fiñik [Xangoikuek]? ez, jaune (2): 
amaierarik izan behar du jaungoi-
koak? ez, jauna. / zergati den ona 
eta dignoa amatue izetekoa (2): ona 
eta duina delako maitatua izateko. 
/ Jangoikoaren izena izen dadiela 
ezautue (5): jaungoikoaren izena 
izan dadila ezagutua. 3. izan, egon 
/ zeruen diren sandu eta santa gu-
ziegi (2): zeruan diren (= dauden) 
santu eta santa guztiei.

izerdi (3) : izerdi
izerditu (3) : izerditu
izotz (3, 15) : (met.) izotz / izotza 

t’elurrak (3): izotza eta elurra.
izozte (3) : (met.) izozte / izoztea 

t’otza (3): izoztea eta hotza.

J
jabe (5) : jabe / etz kentzea, ez idu-

kitzea eta ez nai izatea bertzeren 
gauzarik jabearen borondatearen 
kontra (5): ez kentzea, ez edukitzea 
eta ez nahi izatea besteren gauzarik 
jabearen borondatearen aurka.

jago (2) : jaio / jago ze Andremarie 
Birjineren gandik (2): andre Maria 
birjinarengandik jaio zen. / Kristo 
gure jaune nola jago ze Andremarie 
birjiñerenganik? (2): Kristo gure 
jauna nola jaio zen andre Maria 
birjinarengandik? OH. Utergako 
dotrinan ‘xaio’, ‘jaio’ eta ‘jago’ 
aldaerak ageri zaizkigu; ‘joio’ 

ere ageri da behin, baina akatsa 
dirudi.

jai (3, 5) : jai / jaiak eta igandeak 
guardatzea (5): jaiak eta igandeak 
gordetzea.

jaiki (3) : jaiki
jainko (3, 14, 15) : (erl.) jainko 

/ Jainkoan espiritu guziak (3): 
jainkoaren espiritu guztiak. / 
bai, Jainkoak nai badu (14): bai, 
Jainkoak nahi badu. / jainkoa 
(15): jainkoa.

jaio (2, 3, 5) : jaio / siñestatzen 
dut eze nere jaune dela Jangoiko 
berdaderoa eta gizona jaio zela 
(2): sinesten dut ezen nire jauna 
egiazko jaungoikoa dela eta gizon 
jaio zela. / kusi zue Jesu-Kristo 
jaiotzen? ez, jaune (2): ikusi zuen 
Jesukristo jaiotzen? ez, jauna. / 
lurrean jaiotzen diren gauza guziak 
(3): lurrean jaiotzen diren gauza 
guztiak. / jaio ze Birjina Mariaren 
gandik (5): birjina Mariarengan-
dik jaio zen.

jaitxi (2) : jaitsi / kruzifiketu zute, 
il ze, ortzi zute, jaitxi ze (2): gu-
rutziltzatu zuten, hil zen, ehortzi 
zuten, jaitsi zen.

jakin (3, 14) : jakin / badakila, ba-
dakiela (3): badakiela. / badakitela 
(3): badakidala. / badakizu (14): 
badakizu.

jalma (9, 12) : (nek.) txalma, basta 
(zaldientzakoa)

jan (2, 3, 5, 10, 12, 14) : jan / jatera 
matea (2): jaten ematea. / jatean 
eta edatean (2): jatean eta edatean. 
/ jankot, jankogu (3): jango dut, 
jango dugu. / jan zazu (3): jan 
ezazu. / jaten da (3): jaten da. / 
Pedrok jana da (3): Pedrok jana 
da. / gizonek jatonte (3): gizonek 
jango dute. / janko nuke (3): jan-
go nuke. / Pedrok janko luke (3): 
Pedrok jango luke. / Pedrok janko 
zue (3): Pedrok jango zuen; Pedrok 

jango zukeen. / jatera ematea (5): 
jaten ematea. / nondik orratu eta 
nondik jan bear zute? (14): nondik 
aurreztu eta nondik jan behar 
zuten? 2. jan, janari / txerrijana 
(10, 12): txerrijana.

jangoiko (2, 5) : (erl.) jaungoiko / 
Jangoikuek salba zazkiela, Reine 
(2): jaungoikoak salba zaitzala, 
erregina. / Jangoikueren legeko 
mandamentuek dire amar (2): 
jaungoikoaren legeko manamen-
duak hamar dira. / Jangoikoak salba 
zaitela Maria (5): jaungoikoak 
salba zaitzala Maria.

jankoiko (2) : (erl.) jaungoiko / 
nik siñestatzen dut Jankoiko aite 
guzis poderosuaren baiten (2): nik 
sinesten dut jaungoiko aita guztiz 
ahaltsuarengan.

jantzi (3) : jantzi
jarri (2, 3) : jarri; eseri / an dagola 

jarririk (2, 5): han jarririk da-
goela.

jatera eman (5) : jaten eman / goseak 
dagonari jatera ematea (5): goseak 
dagoenari jaten ematea.

jatera man (2) : jaten eman / goseak 
dagonari jatera matea (2): goseak 
dagoenari jaten ematea.

jaun (2, 3, 5) : jaun / gure jaun 
Jangoiko eta gizon[e] (2): gure 
jaun jaungoiko eta gizona. / ona 
da? bai Jaune (2): ona da? bai 
jauna. / Jaunan obra guziak (3): 
jaunaren egite guztiak. / bai jauna, 
ez jauna (3): bai jauna, ez jauna. 
/ gure etsaietatik libra gaitzazu, 
gure jaun ta Jaungoikoa (5): gure 
etsaietatik libra gaitzazu, gure jaun 
eta jaungoikoa. OH. Ikus ‘bera’ 
sarrerak duen oharra.

jaungoiko (5) : (erl.) jaungoiko 
/ gure etsaietatik libra gaitzazu, 
gure jaun ta Jaungoikoa (5): gure 
etsaietatik libra gaitzazu, gure jaun 
eta jaungoikoa.
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jauregi (8) : (erai.) jauregi / Jauregizar 
(8ob): jauregi zahar.

jautsi (3, 5) : jaitsi / nola jautsi ze 
[linboetara]? (5): nola jaitsi zen 
linbora?

jautxi (5) : jaitsi / jautxi ze linboe-
tara, han zauden Anime Sanduen 
atratzera (5): linbora jaitsi zen, 
han zeuden arima sanduak ate-
ratzera.

jende (3) : jende
jiba (3) : konkor
jito (12) : ijito
joan (3, 5, 14) : joan / joate[a] (3): 

joatea. / badoaia, doaia (3): badoa, 
doa. / baitoaie (3): baitoa. / goatzera 
joatean (5): ohera joatean. / eta joan 
baño lenago Garesa, egin zadazu 
[errazio] bat (14): eta Garesera 
joan baino lehenago, egin iezadazu 
arrazio bat.

jokatu (3) : jokatu
josi (3) : josi
juan (2, 3, 5, 14) : joan / zer erraten 

da juaten denean komekatzea? (2): 
zer esaten da jaunartzera joaten 
denean? / [Kristo] ilte nora juan 
ze? linbora (2): Kristo hilda nora 
joan zen? linbora. / juan den urtean 
(3): joan den urtean. / Jaunaren 
instintos juan ze desiertora (5): jau-
naren senaz joan zen basamortura. 
/ [Garesa] juan baño lenago, egin 
zazu [errazio] bat (14): Garesera 
joan baino lehenago, egin ezazu 
arrazio bat.

juina (9) : (zoo.) lepazuri
junkadi (8) : (bot.) ihitoki / Junkadi-

txar (8uk): ihitoki xahar(ra) (?).
juntatu (3, 5) : batu, elkartu / jun-

tatzen zituelarik bere korputz eta 
Anima gloriosa (5): bere gorputza 
eta arima aintzatsua elkartzen 
zituela.

juntetu (2) : batu, elkartu / unitu 
zire korputz eta anime, eta gero 
juntetu ziren trintateko bigarren 

personareki (2): gorputza eta anima 
batu ziren, eta gero hirutasuneko 
bigarren pertsonarekin elkartu 
ziren.

juramentu (2) : zin, juramentu / ez 
juramentu falsorik egitea (2): ez 
juramentu faltsurik egitea.

justizia (5) : justizia
justizie (5) : justizia / juramentu 

egiten duenak justizie bage (5): zin 
egiten duenak justizia(rik) gabe.

juzgetu (2) : (zuz.) epaitu / illen 
eta bizien juzgetzera (2): hilak eta 
biziak epaitzera. / onen eta gaistuen 
juzgetzere (2): onak eta gaiztoak 
epaitzera.

K
kabi (3) : habia
kaka (3, 9, 10, 17) : kaka / kaku-

rrin[a] (9): kaka usaina. / kakatoki 
(9, 10, 17): kakatoki. / kakabikor[-
ra] (10): kakabikorra.

kakabikor (10, 12) : kakabikor
kakabutz (15) : kakaputz / kakabutza 

(15): kakaputza.
kakarraldi (12) : (zoo.) kakalardo 

(?) OH. Beriainek intsektu izen 
gisa jaso du hitz hau, gehiagoko 
zehaztasunik gabe.

kakatoki (9, 10) : kakatoki
kakeria (10, 12) : (med.) beherako, 

zirineri
kako (10, 12) : gako OH. Itzar-

beibarren bi hortzeko aitzur bati 
deitzen zaio honela.

kakurrin (9) : kaka usain / kaku-
rrin[a] (9): kaka usaina.

kalabaza (3) : (bot.) kalabaza, kui
kalamu (3) : (bot.) kalamu
kalandria (3) : (heg.) hegatxabal
kalda (11) : galda (bero handia)
kaldor (3) : gandor

kalentura (3) : (med.) sukar
kalfor (3) : (heg.) zapelatz
kaliz (2, 5) : (erl.) kaliza / zer dago 

kalizen? ardo piske bat eta gure 
Jaunen odol preziosoa (2): zer dago 
kalizan? ardo pixka bat eta gure 
jaunaren odol preziatua. / zer dago 
kalizean? (5): zer dago kalizan?

kalkamalla (10, 12) : emakume 
zarpaila

kalzonzillo (3) : galtzazpiko, gal-
tzontzilo

kamamila (3) : (bot.) kamamila
kamio (8) : bide, kamio / Errumes 

kamioa (8bi): erromes kamioa.
kanaka (9) : (heg.) hegatxabal (?)
kanario (3) : (heg.) kanario
kanbra (13) : gela; logela
kanpaña (5) : (mil.) kanpaina / 

esta soldadorik ezpaita baliente 
kanpañarik estenean (5): kanpai-
narik ez denean ausarta ez den 
soldadurik ez dago.

kanpo (3, 7, 8, 10) : kanpo (barrua 
ez dena) / erritik kanpoan [dago] 
(3): herritik kanpo(an) dago. / 
erritik kanpora (3): herritik kan-
pora. / errira kanpotik [etor da] 
(3): herrira kanpotik etorri da. 
/ Kanpoetxeta (7ga, 8ga): kanpo 
etxe eta. / kanpora (10): kanpora. 
2. (geog.) landa

kanpora (10) : kanpora
kanta (12) : kantu, abesti
kantatu (3) : kantatu, abestu
kaña (3) : (bot.) kanabera
kapana (8) : (erai.) etxola, txabola / 

Kapanamendia (8añ): etxola men-
dia. / Kapana egia, Kapana ondoa 
(8bi): txabola hegia, txabola on-
doa. / Kapanatxuria (8en): etxola 
txuria. OH. ‘Kapana’ toponimian 
sarri agertzen den latinetiko hitz 
arkaiko bat da, jatorri zelta omen 
duena.

kapar (10) : (zoo.) akain, kapar
kapazulo (12) : (nek.) dolareleku, 
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kapazulo OH. Beriainek zehazten 
du ‘kapazuloa’ dolareak jarioan 
edukitzen diren lekua dela.

kapon (3) : kapoi
kapusai (10, 12) : kapusai
karakol (3) : (zoo.) marraskilo, 

barakuilu
karatxori (3) : (heg.) txolarre
kardalin (3) : (heg.) karnaba
kardo (3) : (bot.) kardu
karidade (2, 5) : karitate / enbidieren 

kontra karidadea (2): inbidiaren 
aurka karitatea. / akto karida-
deskoa (2): karitatezko ekintza. / 
enbidiaren kontra karidadea (5): 
inbidiaren aurka karitatea.

karitate (8) : karitate / Karitatea 
(8ga): karitatea.

karkarabut(a) (11) : arkorotz
karkazapo (11) : (zoo.) etxe-apo 

(ukuiluetan ikusi ohi dena) 
OH. Beriainek zapo mota hau 
izendatzeko ‘kaskazapo’ jaso du, 
baina Bonapartek eta Iribarrenek 
kakalardoaren sinonimo gisa jaso 
zuten ‘kaskazapo’.

karraña (12) : haserre; errieta
karraska (6) : (bot.) karraska
karraskatu (3) : karraskatu
karrazka (6) : (bot.) karraska
karreda (3) : lasterketa
karrera in (3) : korrika egin, lasterka 

egin
karrika (3, 4, 7, 8, 10, 12) : kale, ka-

rrika / Karrikasendo (4, 7ut, 8ut): 
Karrikasendo. / karrikadantza (10, 
12): karrikadantza.

karrikadantza (10, 12) : karrika-
dantza

kartola (11) : kartola (garraio-ibil-
gailuetakoa)

kaskallu (3, 8) : (min.) kaskailu, 
legar / Kaskallua (8ad): kaskailua. 
/ Kaskallueta, Kaskillukua (8bi): 
kaskailueta, kaskailukoa.

kaskazapo (3, 9) : (zoo.) kakalardo
kaski (3) : koskol

kasko (15) : (lag.) kasko, buru / 
kaskazabal (15): kaskazabal.

kaso egin (5) : kasu egin / baña nago 
ni ezi onek gutiago kaso egiten duela 
(5): baina nago ni ezik honek kasu 
gutxiago egiten duela.

kasos (3) : kausaz, zioz
kastañe (11) : (bot.) gaztaina
kastidade (2, 5) : kastitate / luxurien 

kontra kastidadea (2): lizunkeria-
ren aurka kastitatea. / luxuriaren 
kontra kastidadea (5): lizunkeria-
ren aurka kastitatea.

kastigatu (3) : zigortu
katalin (9) : (zoo.) marigorringo, 

katalingorri
kate (3) : kate
katillu (3) : katilu
katoliko (2, 5) : (erl.) katoliko / 

siñestatzen ditut bertze Artikulo 
guziak, manatzen dizkirenak elize 
katolikoak siñestatzea (2): sinesten 
ditut beste artikulu guztiak, eliza 
katolikoak sinesteko agintzen 
dizkidanak. / Eliza Ama Sandu 
Katolikoa (5): eliza ama santu 
katolikoa.

kattaringorri (3) : (zoo.) marigorrin-
go, katalingorri

kausas (3) : kausaz, zioz
kausitu (5) : aurkitu, kausitu / nai 

tuenak logratu triunfoak, estu kau-
situko leku apropositoagorik (5): 
garaipenak lortu nahi dituenak, 
ez du aurkituko leku aproposa-
gorik.

kazkaragar (3) : (met.) txingor, 
kazkabar

kazkarri (10, 11, 15) : (nek.) kazkarri 
(ardien artileko zikinkeria) / kaz-
karria (15): kazkarria. OH. Hitz 
honen lekukotasuna Garesko ‘kas-
karrias’ goitizenean gorde da.

kazkurrio (11) : (nek.) lur gogor 
(landu ondoren bigundu gabe 
dagoena)

kazola (3) : (suk.) kazola

kaztaña (3) : (bot.) gaztaina
ke (3) : ke
-kedi (5) : -kide / bizikedia (5): 

bizikidea. OH. Ikus ‘bizikedi’ 
sarrerako oharra.

kejatu (3) : kexatu
keleta (10) : langa, kereta, erro-

mara
kendu (2, 3, 5) : kendu / ez kendu 

eta ez añaditu (2): ez kendu eta 
ez gehitu. / ez kendu, ez irugi eta 
ez deseatu berzeren gauze, xabian 
borondatean kontra (2): ez kendu, 
ez eduki eta ez desiatu besteren 
gauza, jabearen borondatearen 
aurka. / etz kentzea, ez idukitzea 
eta ez nai izatea bertzeren gauzarik 
(5): ez kentzea, ez edukitzea eta ez 
nahi izatea besteren gauzarik.

kerren (10, 12) : (suk.) burduntzi, 
gerren

-ki (2) : -ki, -kiro / ezagule juzgetu 
lijeroki proximoan gaitze (2): ez 
dezagula arinki epaitu lagun hur-
koaren gaitza.

kia (11) : kia!, bai zera!
-kide (2) : -kide / bizikide (2): 

bizikide.
kilika (10, 12) : kilima, kilika
kiliki (10, 11, 12) : kili-kili 2. (haur.) 

buruhandi (herriko jaietakoa)
kilikonka (12) : zabu; zabuka
kirkir (3) : (zoo.) kilker
kirris-karras (11, 12) : karraska, 

kirrinka
kiski-kaska (16) : kiski-kaska (be-

rriketaren onomatopeia)
kiskor (11, 12, 16) : kiskali, suga-

rastatu (adj.)
kisu (3, 7, 8) : (min.) kare, gisu 

/ Kisumendia (7ti, 8uk): kare 
mendia.

klabelin (3) : (bot.) krabelin
klarion (10, 12) : klarion
-ko (2, 3, 5, 8, 13) : -ko, -en (ge-

roaldia) / manko [diot] (3): emango 
diot. / janko [du] (3): janen du. / 
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nondik etorriko baita (5): nondik 
etorriko baita. 2. -txo, -xka / Aiz-
koeta (8ad): haiztxo eta. / Iturkoeta 
(8añ): iturritxo eta. / Xubiko (8en, 
8ga): xubitxo(a). / Estebanko (13): 
Estebantxo.

kobre (3) : (kim.) kobre
koka (13) : koka (?)
kokotx (10) : (suk.) kokotx (lega-

tzena bereziki)
kokotz (3) : (anat.) kokots
kolarre (16) : (nek.) eskorta, artegi / 

Kolarrezarra (16): eskorta zaharra. 
OH. Bizkaieraz ere badago ‘kolar’ 
aldaera ‘eskorta’ errateko.

kolko (3, 10, 11, 12) : kolko
kolore (5) : kolore / urriña, kolorea 

ta gustoa (5): usaina, kolorea eta 
gustua.

komekatu (2, 5) : (erl.) jaunartu, 
komekatu / Bazkua garizumeko-
tan baru komekatzea (2): bazkoa 
garizumakotan baraurik jaunar-
tzea. / zenbat gauze biar dire ongi 
komekatzeko? iru (2): zenbat gauza 
behar dira ongi jaunartzeko? hiru. 
/ komekatu bear badu (5): jaunartu 
behar badu.

konbeni izan (2) : komeni izan / 
irugarrena, mateko osasune korpu-
tzeri konbeni bada (2): hirugarre-
na, gorputzari osasuna emateko, 
komeni bada.

konejobelar (6) : (bot.) untxibelar
koneju (3, 8) : (zoo.) untxi
konejutegi (8) : (erai.) untxitegi / 

Konejutegia (8ad): untxitegia.
konfianza (5) : konfiantza / mer-

txedeak eskatzeko humildade eta 
konfianzareki (5): mesedeak 
eskatzeko apaltasun eta konfian-
tzarekin.

konkor (11) : konkor OH. Erizek 
hitz hau ‘konkorro’ forman jaso 
du.

konpañia (5) : konpainia / nola 
igan ze? bere birtute propios, niore 

lagunik egin bage erematen zitue-
larik bere konpañian (5): nola 
igo zen? berezko bertutez, inor 
ere ez zeramala lagun egiten bere 
konpainian.

konporta (15) : (tek.) upel / konpor-
tazar (15): upel zahar(ra). OH. 
‘Konporta’ Zaraitzun upela da. 
Garesko ‘konportazar’ goitizena 
da.

konseju (2, 5) : aholku, kontseilu / 
konseju biar duenari konseju ema-
tea (2): aholku behar duenari ahol-
ku ematea. / konseju bear duenari 
konseju ematea (5): aholku behar 
duenari aholku ematea.

konseju eman (2, 5) : aholku eman, 
aholkatu / konseju ematea (2, 5): 
aholku ematea.

konsolatu (2, 5) : kontsolatu / 
tristeak konsolatzea (2): tristeak 
kontsolatzea. / tristea konsolatzea 
(5): tristea kontsolatzea.

kontatu (3) : kontatu
kontentatu (2) : kontentatu, pozik 

geratu / Jangoikuek maten digunes 
kontentatzea (2): jaungoikoak 
ematen digunaz kontentatzea.

kontra (2, 3, 5) : aurka, kontra / 
zazpi bizioen kontra zazpi birtute 
(2): zazpi bizioen aurka zazpi 
bertute. / badu krutzeak birtuterik 
enemigo oien kontra? (2): badu 
gurutzeak bertuterik etsai horien 
aurka? / demonien kontra logratu 
ditugunak (5): deabruen aurka 
lortu ditugunak.

kontrizio (2, 5) : (erl.) kontrizio, 
onezko damu / zergatik? zergati 
kontrizioek barkatzen duen ba-
karrik (2): zergatik? kontrizioak 
bakarrik barkatzen duelako.

kontu eman (2) : kontu eman / il te 
Jangoikueri kontu ematea (2): hil 
eta jaungoikoari kontu ematea. 
OH. Adibideko ‘il te’ honek ‘hil 
eta’ nahiz ‘hilda’ esan nahi izan 

lezakeela dirudi; bigarren kasuan 
denborazkoa litzateke.

kontzientzia (5) : kontzientzia / 
kontzientziak garbiturik (5): kon-
tzientziak garbituta.

korosti (6) : (bot.) gorosti
korporale (5) : korporal / lendabi-

siko zazpiak ezpiritualeak, bertze 
zazpiak korporaleak (5): lehenda-
biziko zazpiak izpiritualak, beste 
zazpiak korporalak.

korputz (2, 3, 5) : gorputz / zer da 
eriotzea? anime korputzeti apar-
tatzea (2): zer da heriotza? arima 
gorputzetik bereiztea. / Jesu Kriston 
korputz preziosoa (2): Jesukristoren 
gorputz preziatua. / odol txorta 
bates formatu zue korputz bat 
(5): odol tanta batez gorputz bat 
sortu zuen.

korrale (8) : (nek.) eskorta, tegi / 
Korralegorria (8añ): eskorta gorria. 
/ Korralegorrieta (8ti): eskorta 
gorri eta.

korriente (3) : korronte
korta (7, 8) : (nek.) ukuilu, korta / 

Kortazurrieta (7añ): ukuilu zuri 
(?) eta. / Korteta (7ga): korta eta. 
/ Kortaburu (7ga, 8ga): ukuilu 
goialde(a). / Ikorte (8ut): idi (?) 
korta.

korte (8) : (nek.) ukuilu, korta / 
Kortetxuria (8añ): korta zuria. / 
Korteta (8ga): Korteta. / Korteza-
rreta (8uk): Kortezarreta.

kortxu (3) : kortxo
koska (11) : kaskarreko
koskada (11, 12, 17) : kuluxka 

OH. Beriainek ‘kokada’ aldaera 
ere jaso du.

koske (10, 12) : koska
koskor (3) : (bot.) zurtoin
kosta (11) : txori-harrapagailu
kostatu (3) : kostatu
kotxo (10) : (zoo.) txerri OH. Ikus 

‘kuto’ sarrerako oharra.
kozkor (11, 12, 16) : (anat.) gil-
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tzadura, hazkozkor OH. Euska-
ra batuan hatzeko giltzadurari 
‘hazkozkor’ esaten zaio. 2. koskor 
(hantura)

kredo (2, 5) : (erl.) kredo (otoitza) 
/ nork erran zue kredoa? (2): nork 
erran zuen kredoa? / nork erran 
zuen Kredoa? (5): nork esan zuen 
kredoa?

kriadore (2, 5) : sortzaile / zerueren 
eta lurreren Kriadorearen baiten 
(2): zeruaren eta lurraren sor-
tzailearen baitan. / zeruaren eta 
lurraren Kriadorearen baitan (5): 
zeruaren eta lurraren sortzailea-
rengan.

krietu (2) : sortu / zertako krietu 
zitu Jangoiko gure Jaunek? (2): 
zertarako sortu zituen jaungoiko 
gure jaunak?

krisketa (3) : kisketa
kristio (2, 5) : (erl.) kristau / kristioa 

da? bai, jaune (2): kristaua da? bai, 
jauna. / zein de kristioaren señelea? 
krutze sandue (2): zein da kris-
tauaren seinalea? gurutze santua. / 
kristioa zara? (5): kristaua zara?

krutze (2) : (erl.) gurutze / zein de 
kristioaren señelea? krutze sandue 
(2): zein da kristauaren seinalea? 
gurutze santua. / zer da zeñetzea? 
egitea iru krutze biatz andiyes (2): 
zer da zeinatzea? hiru gurutze egi-
tea hatz handiaz (= erpuruaz).

kruzifiketu (2) : gurutziltzatu / 
kruzifiketu zute, il ze, ortzi zute, 
jaitxi ze (2): gurutziltzatu zuten, 
hil zen, ehortzi zuten, jaitsi zen. / 
zergatik? zergati baite figura Kristo 
kruzifiketuena (2): zergatik? Kristo 
gurutziltzatuaren irudia baita.

kuku (3, 15) : (heg.) kuku / kukua 
(15): kukua.

kukutu (10, 11, 17) : kukutu, 
ezkutatu (norbera) 2. kuxkuxean 
ibili

kuleka (11) : loka (oilaloka)

kulkulubita (11) : ikus ‘kuzkulu-
bita’

kulpa (5) : erru, kulpa / enea da 
kulpa guzis aundie (5): nirea da 
erru guztiz handia.

kulpe (2) : erru, kulpa / enea da kulpe 
andie (2): nirea da erru handia.

kunkulubita (6) : ikus ‘kuzkulu-
bita’

kunsatu (11, 16) : (med.) kutsatu
kupela (3) : upela
kurka (11) : (nek.) erein gabeko 

zerrenda (soroan)
kurkusilla (12) : (anat.) uzkorno
kurutze (7) : (erl.) gurutze / Kuru-

tzeko (7uk): Kurutzeko (gurutze 
+ ko).

kusi (2) : ikusi / baigis kusitzia (2): 
begiz ikustea. / zer da fedea? kusi 
bageko gauze sinestatzea (2): zer da 
fedea? ikusi gabeko gauza sinestea. 
/ kusi zue Jesu-Kristo jaiotzen? ez, 
jaune (2): ikusi zuen Jesukristo 
jaiotzen? ez, jauna.

kuto (10, 12) : txerri OH. Retanaren 
hiztegian ‘kutto’ eta ‘kuttu’ haur 
hizkerako hitzak dira. ‘Kuto’ ere 
hala ote zen jatorriz?

kutxatu (11) : (med.) kutsatu
kutxereta (3) : koilara
kux-kux (17) : kutx-kutx (zerriari 

deitzeko hotsa) OH. Obanosen 
hots hau txakurkumeari deitzeko 
erabiltzen zen.

kuzkulubita (6, 9, 10) : (bot.) ku-
kusagar OH. Irigarairen lanean 
hitz honen aldaera gehiegi eta 
antzekoegiak ageri dira hizte-
gi honetan denei sarrera bana 
emateko. Hauek dira > kuzkuru-
bita, kulkulubita, kurkurubita, 
kunkulubita, kuskulubita eta 
kuxkulubita. Iribarrenek, berriz, 
‘kuskulubita’ du jasota. Garesko 
Udalak ‘kuskurubita’ eta Erizek, 
azkenik, ‘kulkulubita’ eta ‘kur-
kurubita’.

L
labaxatar (9) : labezapi, labezatar
labe (7, 8, 9) : labe / Labeaga (7añ, 

8añ): labeaga. / Labeagain (8añ): 
labe gain(a) (?). / [l]abaxatar (9): 
labezapi, labezatar.

labur (3) : labur, motz
lagaña (3) : makar
lagun (2, 5) : lagun / ez lagunen bi-

zikiderik deseatzea (2): ez lagunen 
bizikiderik desiratzea. / gauren 
buruok bezala proximo lagune 
onexitzia (2): lagun hurkoa geure 
burua bezala onestea. / proximo 
lagunaren probetxua (5): lagun 
hurkoaren probetxua.

lagun egin (5) : lagundu, lagun egin 
/ nola igan ze? bere birtute propios, 
niore lagunik egin bage erematen 
zituelarik bere konpañian (5): nola 
igo zen? berezko bertutez, inor 
ere ez zeramala lagun egiten bere 
konpainian.

laia (10) : (nek.) laia
-laika (5) : -elarik; -enean / ematen 

digute entendatzera ikusten ditu-
gulaika aiek peleatzen (5): aditzera 
ematen digute, haiek borrokan 
ikusten ditugunean.

-laikan (5) : -larik; -enean / Jordaneko 
hugaldeko uretan, zituelaikan ya 
ogeita amar urte (5): Jordaneko 
ibaiko uretan, jadanik hogeita 
hamar urte zituenean.

laizki (3) : oso, biziki 2. asko, 
anitz

lamia (4, 7, 8, 16) : (mit.) lamia / 
Lamiategi (4, 7ut, 8en, 8mu, 8ob): 
lamiategi(a).

lamikatu (3) : miazkatu, lamikatu
lan (9, 10, 11, 12, 16) : lan / lan-

tegi[a] (9): lantegia. / ondalan[a] 
(9, 10): hondalana.

landa (5, 8, 16) : kanpo, landa, at 
/ nork (sic) bertzerik daude kon-
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prenditurik Aita eta Amas landara? 
(5): nortzuk daude barne, aita 
eta amaz landa? 2. (geog.) landa 
/ Landakoeuntzea (8en): landako 
belardia.

landar (9, 17) : (nek.) are, narria 
(golde mota) / landarra (17): 
area, narria.

landatu (10, 11) : landatu
lander (7) : pobre, behartsu / Lande-

rra (7uk): pobrea. OH. Jakinekoa 
da ‘lander’ hitzak ‘pobre’ esan nahi 
duela, baina toponimian kontuz 
begiratzekoa dirudi.

langar (10, 11, 12) : (met.) langar 
OH. Nafarroako zenbait lekutan 
‘langar’ hitzak ‘langarria’ eta ‘lan-
garrika’ eman du (ikus Iribarrenen 
hiztegia). Beriainek Garesen beste 
aldaera bat jaso du > ‘lankarrika’, 
esanahiz gaur egun hotz ekaitza-
rekin lotuago dagoena, langarra-
rekin baino.

lankar (3) : (met.) langar
lanprea (3) : (zoo.) lanproi
lantegi (9) : lantegi, lan
lantxurda (10, 11, 15, 18) : (met.) 

antzigar, lantxurda
lañu (3, 15) : (met.) laino / lañua 

(15): lainoa. 2. (met.) hodei / relan-
paroak eta lañuak (3): oinaztargiak 
eta hodeiak. OH. Oso arrunta da 
‘laño’ hitzak, gipuzkeraz esatera-
ko, bai ‘laino’ eta bai ‘hodei’ esan 
nahi izatea.

lapa (3) : (bot.) lapabelar
lapar (16) : (bot.) lahar, sasi / lapardia 

(16): lahardia, sasitza.
lar (3, 8, 9) : (bot.) lahar; sastraka 

/ Lardia (8bi): lahardia. 2. laratz 
OH. Iribarrenek erdarazko ‘el-(l)
ar’ edo entzunda, hitz hau ‘ar’ 
forman jaso zuen.

laranja (3) : (bot.) laranja
lardi (8) : lahardi / Lardia (8bi): 

lahardia.
-larik (2) : -enean; -elarik / min-

tzetzen gadelarik gure Jaun eta 
Jangoikoereki (2): gure jaun eta 
jaungoikoarekin mintzatzen ga-
renean. / zergati Jesu-Kristok erran 
baizue Apostoloek eskatu ziotelarik 
(2): Jesukristok esan zuelako apos-
toluek eskatu ziotenean.

-larika (5) : -enean; -elarik / egiten 
dutelarika beren enkuentroa (5): 
beren topaketa egiten dutelarik.

larrain (4, 7, 8) : (nek.) larrain / 
Sorginlarrañeta (4, 8ut): sorgin la-
rrain eta. / Larrainzar (7ol): larrain 
zahar(ra). / Larrain (7ad, 8ad): 
larrain(a). / Larrainburu (8añ): 
larrain buru(a). / Larrainpea, 
Larraingoiena (8le): larrainpea, 
larrain goiena.

larrapo (3, 10) : (zoo.) zapo, apo OH. 
Biurrundarrei ‘arrapo(ak)’ esaten 
omen zaie. Badaiteke ‘larrapo’ 
hitzaren aldaera izatea. Garesko 
Udalak ere aldaera hau jaso du.

larre (4, 7, 8) : (nek.) larre / La-
rreluzea (4, 8ut): larre luze(a). 
/ Sanjuanlarrea (7añ): Sanjuan 
larrea. / Ardantzelarreta (7ad, 8ad): 
ardantze larre eta. / Larreberria 
(7bi, 8añ, 8uk): larre berria. / La-
rrandia (8ad, 8ga): larre handia. 
/ Larrabeltz (8añ): larre beltz(a). / 
Larretakoeuntzea (8en): larreetako 
belardia. / Larremear (8le): larre 
estu(a). / Larrebidea (8ut): larre 
bidea.

larru (3) : larru; azal
larrutu (3) : larrutu
laster (3) : lasterketa
latsa (7, 8, 11) : (geog.) erreka, latsa 

/ Latxea (7ol, 8ol): latsa (?). OH. 
Gehienbat toponimian gorde zai-
gun hitza da ‘latsa’. Bere esanahia 
‘erreka’ omen da eta euskara ba-
tuak bereganatua da. 2. lotsa

latz (3, 8) : latz / Egilaz (8ol): hegi 
latz(a).

lau (2, 3, 5) : lau / lau egi (3): lau 

egia. / Birtute Kardinalak dire lau 
(5): bertute kardinalak lau dira.

laudel (3) : (bot.) ereinotz, erramu
lauetanogei (3) : laurogei
laugarren (2, 5) : laugarren / lauga-

rrena (2, 5): laugarrena.
laurenegu (3) : herenegun-aurre, 

herenegun-aitzin
lauza (7, 8) : lauza / Arrilauza (7mu, 

8mu): harri lauza.
lazkarro (12, 15) : baldar
lealtade (1) : leialtasun / eta guarda-

tzeko lealtadea (1): eta leialtasuna 
gordetzeko.

lebabisiko (5) : lehendabiziko / 
lebabisikoa eriotzea (5): lehenda-
bizikoa, heriotza. OH. Hitz honek 
akasduna dirudi.

legar (8) : legar / Legarrea (8bi): 
legarra.

lege (2, 5) : lege / Jangoikueren lege-
ko mandamentuek dire amar (2): 
jaungoikoaren legeko manamen-
duak hamar dira. / Jangoikoaren 
Legesko Mandamentu Sanduak 
dire amar (5): jaungoikoaren 
legeko manamendu santuak ha-
mar dira.

leio (3) : (erai.) leiho
leitu (3) : irakurri
leka (6, 10, 11, 12) : (biol.) leka
leku (2, 3, 5, 8, 15) : leku / leku 

guzietan (2, 5): leku guztietan. / 
nai tuenak logratu triunfoak, estu 
kausituko leku apropositoagorik (5): 
garaipenak lortu nahi dituenak, ez 
du aurkituko leku aproposagorik. 
/ Untzalekua (8ut): huntz lekua. / 
ezpalekua (15): ezpal-lekua.

len (2, 3, 5, 14) : lehen / erdi baño 
len, erditzian eta erdieskeros (2): 
erdi baino lehen, erditzean eta 
erdiz gero. / len Jangoiko zena, 
gailtu ze Jangoiko eta gizon egiñik 
(2): lehen jaungoiko zena, jaun-
goiko eta gizon eginik geratu zen. 
/ afaldu baño len (3): afaldu baino 
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lehen. / gelditzen zelarik birjinik 
erdi baño len (5): birjina geratzen 
zelarik erdi baino lehen. / eta joan 
baño lenago Garesa, egin zadazu 
[errazio] bat (14): eta Garesera 
joan baino lehenago, egin iezadazu 
arrazio bat.

lenago (2, 3) : lehenago / urtean 
bein bedade edo lenago (2): urtean 
behin bederen edo lehenago. / eta 
orduen biar dute resuzitetu illek? bai 
jaune, lenago irugi zitusten korputz 
eta animeki (2): eta orduan ber-
piztu behar dute hilek? bai jauna, 
lehenago eduki zituzten gorputz 
eta arimekin. / afaldu baño lenago 
(3): afaldu baino lehenago.

lenbisko (2) : lehenbiziko / lenbiskue, 
eriek bistetzea (2): lehenbizikoa, 
gaixoak bisitatzea.

lenbixko (3) : lehenbiziko
lendabisiko (3, 5) : lehendabiziko / 

lendabisiko irurak (5): lehendabi-
ziko hirurak.

lendabisko (2) : lehendabiziko 
/ lendabisko irurek (2): lehen-
dabiziko hirurak. / lendabiskue 
Jangoikue amatzea (2): lehenda-
bizikoa jaungoikoa maite izatea. 
2. lehenik, lehendabizi / zergati 
erraten da lendabisko ‘aite gurea 
zeruetan zaudena’? (2): zergatik 
esaten da lehenik ‘aita gurea zeruan 
zaudena’?

lepo (3, 8) : (anat.) lepo 2. (geog.) 
mendilepo / Lepokoa (8añ): (men-
di)lepokoa.

-lerik (2) : -enean; -elarik / inboka-
tzen dugulerik trintate konpodero-
soa (sic) (2): hel egiten diogunean 
hirutasun ahaltsuari.

lertu (3) : lehertu
lertxon (3) : (heg.) lertxun
lertxundi (7, 8) : lertxundi / Ler-

txundiaberezabal (7añ): lertxundia 
bere (?) zabal(a). / Lertxundia (7añ, 
8añ): lertxundia.

letxuga (3) : (bot.) letxu, uraza
leze (7, 8) : (geog.) leize / Lezea, 

Lezeaga (7añ, 7en, 7ut, 8añ, 8ga): 
leizea, leize aga.

lezka (3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16) : 
(bot.) lezka / Lezkairu (7ad, 8ad, 
8bi, 8mu, 8ol, 8uk): lezkairu (?). / 
Lezkasua (8uk): lezkatsua (?).

lezkadi (7, 8) : lezkadi / Lezkadia 
(7ol, 7uk, 8ol, 8uk): lezkadia.

liba (11) : (zoo.) liba
libratu (2, 5) : libratu / Jangoikuek 

libra gaizkien itz gaistoetatik (2): 
jaungoikoak hitz txarretatik libra 
gaitzan. / gure etsaietatik libra 
gaitzazu, gure jaun ta Jaungoikoa 
(5): gure etsaietatik libra gaitzazu, 
gure jaun eta jaungoikoa.

libre (5) : aske, libre / ez padago 
libre demonioaren tentaziotatik, 
zer eginen du bekatariak? (5): 
demonioaren tentazioetatik aske 
ez badago, zer eginen du beka-
tariak?

liburu (3) : liburu
ligo (3, 7, 8) : (bot.) liho, linu / Liga-

butzu (7mu, 8mu): lihoputzu(a). 
/ Ligabutzueta (8añ): lihoputzu 
eta. / Ligaburueta (8añ): liho 
buru eta. / Ligabutzuetakoa (8uk): 
lihoputzuetakoa.

limon (3) : (bot.) limoi
linbo (2, 5) : (erl.) linbo / [Kristo] 

ilte nora juan ze? linbora (2): Kristo 
hilda nora joan zen? linbora. / 
linbotik atra zituen Anima Sandu 
aiek (5): linbotik atera zituen 
arima santu haiek.

lintxusi (3) : (bot.) intsusa, sabu-
ka

lirdia (11) : lirdika, lokatx (axaleko 
lohia) OH. Axaleko lohi edo lohi 
fin hau ‘lirdika’ deitzen dute Oña-
tin eta ardiak igarotzean geratzen 
dena dela diote. Euskara batuan ez 
dirudi jasota dagoenik. Erizek dio 
elurra urtzean oinetakoetan itsas-

ten den lokatx fina dela. Euskara 
batuko ‘lingirda’ edo ‘lirdinga’ 
formei lotua dirudi. Bestalde, 
Erizek Utergan hitz honen beste 
forma bat ere jaso du > ‘lirria’.

listu (3) : txistu, listu, tu
listu bota (3) : listua bota, txistua 

bota, tu egin
liz(a) (11) : (nek.) segamakinako 

soka
lizar (3, 4) : (bot.) lizar / Lizarraga, 

Lizarrondo (4): lizarraga, lizar 
ondo(a). OH. Utergako ‘lizarraga’ 
eta ‘lizarrondo’ etxe-izenak dira.

lizardi (7, 8) : lizardi / Lizardia 
(7bi, 7ol, 8ol, 8ti): lizardia. / Li-
zardi ondoa (8bi): lizardi ondoa. / 
Lizardiko euntzea (8uk): lizardiko 
belardia.

lo (3) : lo / lo in (3): lo egin.
lo in (3) : lo egin
lodi (3) : lodi
logale (3) : logura, logale / logaleak 

egon (3): logurak egon.
logaleak egon (3) : logurak egon, 

logaleak egon
loi (3) : lohi, lokatz
lokartu (3) : lokartu
lolo (10) : (haur.) lo-lo
lore (3, 6) : lore / maizelorea (3): 

artalorea. / loren ertean [dago] 
(3): lore(en) artean dago. / loren 
ondotik [ibili da] (3): lore(en) 
ondotik ibili da. / loretatik urruti 
(3): loreetatik urruti. / azpelar lo-
rean, [ar]tzarra gosean (6): azpelar 
lorean, artzarra (= ardi zaharra) 
gosean.

lortza (12) : aloz, izur (jantzieta-
koa)

losatu (3) : beldurtu, izutu
lotu (3) : lotu
lumera (3) : (zoo.) balea / lumerak 

eta uretan mogitzen diren gauza 
guziak (3): baleak eta uretan mu-
gitzen diren gauza guztiak. OH. 
Bonapartek berariaz argitzen du 
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‘lumera’ Garesen balea dela, eta 
berorren gantza ere bai.

lupeko (9, 12) : (zoo.) luhartz 
OH. Beriainek ‘lopeko’ forma 
jaso du.

lur (2, 3, 5, 7, 8) : lur / zerueren eta 
lurreren Kriadorearen baiten (2): 
zeruaren eta lurraren sortzailearen 
baitan. / Jesukristoren bikarioe 
lurrian (2): Jesukristoren bikario 
lurrean. / lurrean jaiotzen diren 
gauza guziak (3): lurrean jaiotzen 
diren gauza guztiak. / lurretako, 
lurreko, lurretako, lurres, lurras, 
lurres, lurretatik, lurretik, lurretatik 
(3): lurretako, lurreko, lurretako, 
lurrez, lurraz, lurrez, lurretatik, 
lurretik, lurretatik. / zeruan bekala 
lurrean ere (5): zeruan bezala lu-
rrean ere. / Lurbeltza (7ad, 7mu, 
8ad): lur beltza. / Lurgorria (7añ, 
7en, 7ti, 8uk): lur gorria. / Lurzuloa 
(8ol): lur zuloa.

luxuria (5) : lizunkeria / luxuriasko 
bekatutik apartatzea (5): lizunke-
riazko bekatutik aldentzea.

luxurie (2) : lizunkeria / luxurieko 
bekatutik apartatzea (2): lizun-
keriako bekatutik aldentzea. / 
luxurien kontra kastidadea (2): 
lizunkeriaren aurka kastitatea.

luze (3, 4, 7, 8, 15) : luze / Larreluzea 
(4, 8ut): larre luzea. / Mendiluzea 
(7uk): mendi luzea. / Araluzeta 
(8ob): haran luze eta. / luzea (15): 
luzea.

llaga (3) : (med.) zauri OH. Bona-
partek azpimarraturik utzi zuen 
euskalki honetan ‘llaga’ gizaki 
baten zauria dela, eta ‘zauri’ abe-
reena.

llollo (6, 11) : (bot.) iraka OH. Erize-
ren belarrietara ‘yoyo’ formarekin 
iritsi da hitz hau.

M

Madril (3) : (geog.) Madril / Madri-
la, Madrilaño, Madril aldera (3): 
Madrilera, Madrileraino, Madril 
aldera.

magal (17) : magal / magalada (17): 
magal bete (zer edo zer).

mai (3) : mahai / maian gañan (3): 
mahaiaren gainean.

maiatz (3) : maiatz
maiz(e) (3) : (bot.) arto / maizelorea 

(3): artalorea.
maizelore (3) : (bot.) artalore
maizter (8) : maizter / Etxamisterra-

rena (8le): etxe maizterrarena.
majestade (2) : maiestate / nere 

Jaune, nor denagatik damu dut 
orren Majestadea ofenditue (2): 
nire jauna, nor denagatik (berori 
denagatik) damu dut berorren 
maiestatea samindu izana.

maki (3, 15) : herren, maingu / 
makia (15): herrena, maingua.

makur (3, 8) : oker / Artamakurra 
(8ad): arte okerra.

malda (3, 7, 8, 10) : malda / Mal-
dandia (7ad, 8ad, 8ob, 8uk): malda 
handia. / Maldartea (7ga, 8ga): 
malda artea. 2. (bot.) sastraka, 
mulu / maldagantxua (10): sas-
traka-inauskaia.

maldagantxo (10, 12) : (nek.) sas-
traka-inauskai / maldagantxua (10, 
12): sastraka-inauskaia.

malkar (11, 12, 16) : malkar 2. 
maskal, ihar OH. Erizek zehazten 
du ‘malkarrak’ eultzia egin ondoko 
hondarrak direla. Beriainek dio 
babarrunen eta baben hondarrak 
direla. Eta Lopezek, ‘lastoa’dela. 
Bestalde, ‘maskala’ edo ‘iharra’ 
esan nahi du hitz honek eta, azke-
nik, zaraitzueraz eta erronkarieraz 
landare batek uzten duen lastoa 

da. Guztiek ere landareren baten 
maskaltzearekin edo ihartzearekin 
dute zerikusia.

malkartegi (9, 16) : (nek.) lastotegi 
2. (geog.) malkartegi

malubia (3) : (bot.) marrubi
mamusti (9, 12) : (bot.) zumar

-hazi
man (2) : eman / Jangoikuek maten 

digunes kontentatzea (2): jaungoi-
koak ematen digunaz kontenta-
tzea. / onogi manko diotela zeruko 
glorie (2): onoi zeruko aintza 
emango diela. / jatera man (2): 
jaten eman.

manatu (2, 3, 5) : agindu, mana-
tu / eliz ama sanduek manatzen 
duenean barutzea (2): eliza ama 
santuak agintzen duenean barau 
egitea. / siñestatzen ditut bertze 
Artikulo guziak, manatzen dizki-
renak elize katolikoak siñestatzea 
(2): sinesten ditut beste artikulu 
guztiak, eliza katolikoak sineste-
ko agintzen dizkidanak. / Eliza 
Ama Sanduak manatzen duenan 
barutzea (5): eliza ama santuak 
agintzen duenean barautzea.

mandamentu (2, 5) : agindu, ma-
namendu / Jangoikueren legeko 
mandamentuek dire amar (2): 
jaungoikoaren legeko manamen-
duak hamar dira. / Jangoikoaren 
Legesko Mandamentu Sanduak 
dire amar (5): jaungoikoaren 
legeko manamendu santuak ha-
mar dira.

mandar (10, 11, 12, 15, 17) : man-
tal, amantal / mandarra (10, 11, 
12, 15, 17): amantala.

mandazai (8) : mandazain / Man-
dazai (8bi): mandazain(a).

mando (3, 8, 15) : (zoo.) mando / 
Mandalor (8le): mando alor(ra). 
/ mandazar (15): mandazar(ra), 
mando zahar(ra).

mandoko (3) : (zoo.) mandako
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manduli (3) : (zoo.) mandeuli
manera (2) : modu, era / zenbat 

maneras usetzen du kristiuek señele 
ortas? (2): zenbat moduz erabiltzen 
du kristauak seinale hori?

mantenimentu (2) : mantenimendu 
/ man zagule mantenimentu anime-
rendako [eta] korputzendako (2): 
eman diezagula mantenimendua 
arimarentzat eta gorputzaren-
tzat.

manu (2, 5) : manu, aginte / padezitu 
zea (sic) Pasio eta dolore Pontzio 
Pilato Juezan manuaren azpien (2): 
pasioa eta oinazea pairatu zituen 
Pontzio Pilato epailearen manua-
ren azpian. / pasatu zuela pasio 
doloresko, Pontzio Pilato Juezaren 
manuaren azpian (5): oinazezko 
pasioa igaro zuela, Pontzio Pilato 
epailearen agintearen azpian.

maño (3) : baino
mardano (3, 12) : (zoo.) ahari, 

marro
marmita (3) : marmita
marro (10, 11, 12) : marro (jolasa) 

OH. Garesko Udalak ‘kutximarro’ 
izena ere jaso du.

martxu (3) : martxo
martzutza (3) : (bot.) masusta
maskuri (3) : (anat.) maskuri, 

puxika
matatxerri (11) : (nek.) txerri-hil-

keta
matel (3) : (anat.) masaila, matela
matraka (11) : matraka
mats (3) : (bot.) mahats
mats-koskor (3) : mahats-mordo, 

mulko (alegabea?)
matxabela (11) : makalaldi, ahulezia 

(soroan) OH. Erizek zehazten 
digu soroan uzta ebaki bitartean 
eta otamena hartu aurreko maka-
laldia dela ‘matxabela’. Aldaera bat 
ere jaso du > ‘masanbela’.

mausa (6, 10, 12) : (bot.) andura, 
mausa

maxkal (15) : maskal
me (3, 18) : mehe / baston me[a] (3): 

makila mehea. / solame[a] (18): 
zola mehea.

meaka (3) : (anat.) mehaka, sar-
kutz

mear (3, 7, 8) : mehar, estu / Un-
tzemearra (7bi): belardi meharra. 
/ Euntzemearra (7uk, 8bi): belardi 
meharra. / Larremear (8le): larre 
mehar(ra).

mediku (15) : mediku / mediku 
zar[ra] (15): mediku zaharra.

melakaton (3) : (bot.) mertxika, 
melokotoi

melga (10, 11, 12) : gelbera, melgera 
(pertsona gatz gabea) 2. (nek.) 
lasto-seinale (soroan zer non den 
jakitekoa)

melon (3, 8) : (bot.) meloi / Meloneta 
(8mu): meloi eta.

memorie (2) : oroimen / zertako 
man zigu Jangoikuek memorie? (2): 
zertarako eman zigun jaungoikoak 
oroimena?

mendema (12) : (nek.) mahats-bil-
keta, mendema

mendi (4, 7, 8, 10, 16) : (geog.) 
mendi / Klemendia (4): Kle (?) 
mendia. / Aramendia (7ad): ha-
ran mendia. / Axarimendia (7ad, 
8ad): azeri mendia. / Mendi (7ol, 
8ti): mendi(a). / Mendartea (8en, 
8mu): mendi artea. / Mendikoaldea 
(8le): mendiko aldea. / Musker-
mendia (8ob): musker mendia . / 
Kisumendia (8uk): kare mendia. 
/ Andresmendikoa (8añ): Andres 
mendikoa.

mendima (3) : (nek.) mahats-bilke-
ta, mendema

-mentu (2, 5) : -mendu (eta bes-
te hainbat atzizki abstraktu) / 
sentimentu (2): sentimendu. / 
merejimentu (2): merezimendu. / 
mantenimentu (2): mantenimen-
du. / pensamentu, promentimentu, 

mandamentu (2, 5): pentsamendu, 
agintza, manamendu. / entenda-
mentua (5): ulermena.

mereji izan (2, 5) : merezi izan / 
mereji dezazkigun Jesu Kristoren 
prometimentuek (2): Jesukristo-
ren agintzak merezi ditzagun. / 
merejitzen baitugu infernuko pe-
nak (5): infernuko penak merezi 
baititugu.

merejimentu (2) : merezimendu
meresi izan (5) : merezi izan / meresi 

dezazkigun Jesu Kristoren prometi-
mentu Sanduak (5): Jesukristoren 
agindu santuak merezi ditzagun.

mertxede (2, 5) : mesede / zer da 
orazio egitia? Jangoikuere biotzes 
mertxede eskatzea (2): zer da otoitz 
egitea? jaungoikoari bihotzez 
mesede eskatzea. / zer da orazio 
egitea? Jangoikoari biotza goititzea 
eta mertxedeak eskatzea (5): zer da 
otoitz egitea? jaungoikoari bihotza 
goratzea eta mesedeak eskatzea.

meza (2, 5, 16) : (erl.) meza / xeietan 
eta igendetan meza osorik entzutea 
(2): jaietan eta igandeetan meza 
osorik entzutea. / jaietan eta 
igandetan meza osoa entzutea (5): 
jaietan eta igandeetan meza osoa 
entzutea.

mi (3) : (anat.) mihi
mila (3) : mila / bi mila (3): bi mila. 

/ mila bana (3): mila bana.
milu (3, 6, 9, 12) : (bot.) mihilu
millon (3) : milioi / millon bana (3): 

milioi bana.
millu (6, 11) : (bot.) mihilu
min (3) : min 2. mikatz, garratz
mindirio (6) : (bot.) minduribelar 

(?)
mindu (3) : mindu; mikaztu
mindura (11) : mingostasun / 

minduria (11): mingostasuna. 
OH. Mingostasun edo ‘mindura’ 
honen adibide ogi txarra ematen 
du Erizek.
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mingalan (3) : (bot.) mingrana, 
granada

mingarotx (3) : (bot.) mingarratz 
handi

mingirio (3) : (bot.) ogimingarri 
OH. Gariari kalte egiten dion 
landareren bat izan liteke.

ministro (2) : ministro / Arren 
Ministro bezala gobernatzeko (2): 
haren ministro bezala goberna-
tzeko.

mintxagar (10, 12) : (bot.) min-
garratz

mintz (10, 11, 12) : mintz (tipula 
eta arrautzena) / mintza (10, 11, 
12): mintza.

mintzatu (3, 5) : mintzatu / mintza-
tzen gadelarik gure jaun eta Jan-
goikoaz (5): mintzatzen garelarik 
gure jaun eta jaungoikoaz. OH. 
Adibide honetako ‘jangoikoaz’ 
hitzak ‘nortaz’ edo ‘norekin’ esan 
nahi duen ez dago oso garbi. Ja-
torrizko testuan ere ez da garbiegi 
ikusten z hori.

mintzetu (2) : mintzatu / mintzetzen 
gadelarik gure Jaun eta Jangoikoe-
reki (2): gure jaun eta jaungoi-
koarekin mintzatzen garelarik 
(= garenean). / aitegurea erraten 
duenean, noreki mintzetzen da? 
gure Jaun eta Jangoikuereki (2): 
aitagurea esaten duenean, nore-
kin mintzatzen da? gure jaun eta 
jaungoikoarekin.

miru (3) : (heg.) miru
misterio (2) : misterio / fedearen 

misterio printzipalak (2): fedearen 
misterio nagusiak.

mixin (11, 12) : (zoo.) mixin, ka-
tutxo

mixtor (3) : ezten
mizpola (3) : (bot.) mizpira
modu (5) : modu, era / zenbat modu-

tara da? bietara, jauna (5): zenbat 
modutara da? bitara, jauna.

mogitu (3) : mugitu / uretan mogi-

tzen diren gauza guziak (3): uretan 
mugitzen diren gauza guztiak.

mokoliki (11, 12) : ñañarro, ka-
kanarru

mokordo (10, 11, 12, 15) : mokor-
do, kakamokordo / marimokordo 
(15): marimokordo.

moldagaitz (11, 12) : moldakaitz, 
baldar OH. Beriainek ‘maldagaitz’ 
aldaera jaso du.

molso (9, 10, 11, 12) : pilo, multzo
moñoño (10) : moñoño
moskatel (7, 8) : (bot.) moskatel
moskateldi (7, 8) : moskateldi / Mos-

kateldia (7ol, 8ol): moskateldia.
mostu (3) : moztu
motx (8, 9, 11, 12, 15, 16, 17) : motx 

(‘motz’ adjektiboaren txikigarria) 
/ Oianmotxa (8en): oihan motxa. / 
torremotxa (9, 17): dorre motxa. / 
motxa (15): motxa.

motxada (17) : burukada (abereen 
artekoa)

mozkor (11, 12) : mozkor (izena) 
/ mozkorra (11, 12): mozkorra, 
aitzurra.

mozolo (15) : (heg.) mozolo
mozorro (10, 11, 12, 15) : mo-

zorro OH. Erizek ihauterietako 
mozorroa esateko hitz honen 
beste aldaera bat ere jaso du > 
‘motxorro’.

muga (8, 10, 12) : muga / Tirapumu-
ga (8ol): Tirapu muga. / Erizmuga 
(8uk): Eritz muga.

mugarri (9) : mugarri
muki (3) : muki
mula (3) : (zoo.) mandeme
mulabero (3) : iel, giri (mande-

mearena)
mulso (9, 11) : sorta, azao, eskukada 

2. pilo, multzo (ikus ‘molso’)
mundu (2, 3, 5) : mundu / siñesta-

tzea pasatu zuela pasio eta eriotze 
mundu guzien salbatzeagatik (2): 
mundu osoa salbatzeagatik pasioa 
eta heriotza pasatu zuela sinestea. / 

gauza ebek arla pasatzen dire mun-
du ontako batalla etan (5): gauza 
hauek hala gertatzen dira mundu 
honetako batailetan.

muno (8) : (geog.) muino / Munopea 
(8le): muinopea. / Idimunokoa 
(8ol): idimuinokoa.

muñ (3) : (anat.) garun
muru (7, 8) : murru, horma / Muru 

(7bi, 7ol): murru(a). / Muruarte 
(7ol, 8ol): murru arte(a). / Mu-
ruzabal (7mu, 7ut, 8mu, 8ut): 
murru zabal(a).

murzuli (12) : maina, zinkurin 
OH. Ultzamako euskaran (ikus 
Azkueren eranskina) ‘murtzuri’ 
hitzak ‘maina’ edo ‘zinkurina’ 
erran nahi du.

muskar (7, 8, 16) : (zoo.) musker / 
Muskarmendia (7en, 8en): musker 
mendia.

musker (3, 8) : (zoo.) musker / 
Muskermendia (8ob): musker 
mendia.

muski-muski (10, 12) : pixkanaka
muskon (3) : (anat.) ukabil OH. 

Zaraitzueraz ‘buxkon’ ‘ukabil(-
kada)’ da.

musur (12) : barrabas, frikun (mal-
tzurra)

mutiko (3, 15) : mutiko
mutil (3) : morroi, zerbitzari OH. 

Garesko Udalak eta Beriainek 
‘mutilon’ izena jaso dute. Agian 
‘mutil ona’ esan nahi izan deza-
keela pentsa badaiteke ere, ezin da 
uxatu gaztelaniazko ‘-ón’ atzizki 
handikariaren eraginez sortua izan 
daitekeen zalantza.

mutio (9) : gatz-zulo, gatz-putzu 
OH. Hitz hau Obanoskoa dela 
dio Iribarrenek, eta gatzagetan 
egon ohi den gatza gordetzeko 
putzua dela zehazten du.

mutu (3) : mutu
mutur (3, 10, 12, 15) : mutur / soka-

muturra (10, 12): sokamuturra.
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muxar (3, 9, 12) : (zoo.) muxar / 
muxarra (9, 12): muxarra.

muzin (15) : muzin

N
-na (3) : -na / bana, iruna, launa, 

borzna, amarna, ogeina, euna 
(3): bana, hiruna, launa, bosna, 
hamarna, hogeina, ehun bana. 
OH. Beste euskalki batzuetan 
bezala, Izarbeibarreko euskaraz 
‘-na’ atzizkia ‘-ra’ bihurtzen da i 
bokalaren ondoren. Ohartu ‘ogei’ 
zenbakariak bi atzizkiak har ditza-
keela. Ikus ‘-ra’ sarrera.

nabaja (3) : labana
nabar (3) : nabar (kolorea)
nabarreri (3) : (med.) nafarreri
nai izan (2, 3, 5, 14) : nahi izan / zer 

nai du Krist[i]ue[k]? (2): zer nahi 
du kristauak? / naut, nai diat, nai 
diñan, nauzu, nauk, naun, nai du, 
naik, nain (3): nahi dut, nahi diat, 
nahi dinat, nahi duzu, nahi duk, 
nahi dun, nahi du, nahi dik, nahi 
din. / naugu, nai diaguk, nai dia-
gun, nauze, naute, naitek, naiten 
(3): nahi dugu, nahi diagu, nahi 
dinagu, nahi duzue, nahi dute, 
nahi ditek, nahi diten. / zergatik 
bere podores egiten baitu nai duen 
guzia (5): bere botereaz nahi duen 
guztia egiten baitu. / zer gatik nai 
izan zue iltzea gurutzean? (5): zer-
gatik hil nahi izan zuen gurutzean? 
/ Jainkoak nai badu (14): Jainkoak 
nahi badu.

naiago izan (2, 14) : nahiago izan / 
naiago galdu gauze guziek eze Jan-
goikue ofenditu (2): nahiago gauza 
guztiak galdu ezen (ez) jaungoikoa 
ofenditu. / bai, Jainkoak nai badu 
(14): bai, Jainkoak nahi badu

naiago izen (5) : nahiago izan / 
naiago izetea galdu gauza guziak, 
eze Jangoikoa ofenditu (5): gauza 
guztiak galtzea nahiago izatea, 
ezen ez jaungoikoa iraintzea.

naitu (3) : maite izan, maitatu / 
Jainkoari naitzea (3): jainkoa 
maite izatea. 2. nahi izan (ikus 
‘nai izan’)

-naka (3) : -naka / irunaka (3): 
hirunaka. OH. Ikus ‘-na’ eta ‘-ra’ 
sarrerak.

nasi (3) : nahasi
naurau (2, 3) : nerau, nihaur / 

amatzen ditut orrengati naure 
proximo guziek naurau bezala (2): 
berorrengatik maite ditut neure 
lagun hurko guztiak nerau bezala. 
/ naurau, nauronek, naurontas, 
nauroni, nauronen, nauronekin, 
nauronendako (3): nerau, nero-
nek, neronetaz, neroni, neronen, 
neronekin, neronentzat.

naure (2) : neure / naure aite kon-
fesore orri (2): neure aita aitorle 
horri. / amatzen ditut orrengati 
naure proximo guziek naurau 
bezala (2): berorrengatik maite 
ditut neure lagun hurko guztiak 
nerau bezala.

naurri (3) : neurri
naurritu (3) : neurtu
nausi (13) : nagusi OH. Hitz honen 

lekukotasuna Legardako ‘nausiko’ 
etxe-izenean dago.

negar (2, 3, 5) : negar / balle nega-
rresko ontan (2): haran negarrezko 
honetan. / negar in (3): negar egin. / 
zure gana deies gaude, aies, negarrez 
(5): zuregana deiez gaude, aienez, 
negarrez. 2. lika (zuhaitzena)

negar in (3) : negar egin
negu (3) : negu
neke (7, 8, 9) : neke OH. Hiru 

iturritan ageri da ‘nekea’ hitza 
lekuizen gisa. Eneritzen etxeizena 
ere bada edo izan da.

nene (3) : memelo, ergel
nere (2, 5) : nire, ene / Jesu-Kristo 

nere Jaune (2): Jesukristo nire jau-
na. / orren Majestadea sar dadien 
nere pobre moradan (2): berorren 
maiestatea sar dadin nire etxe 
pobrean. / nik amatzen dut nere 
Jangoikue nere anime guziereki (2): 
nik maite dut ene jaungoikoa ene 
arima osoaz. / aien lekuan nere aita 
konfesoreari (5): haien lekuan nire 
aita aitorleari.

-nes (3) : -nez / erratontenes (3): erra-
ten dutenez. / segun erratontenes 
(3): erraten dutenaren arabera. / 
(segun) diones (3): dioenez. / (se-
gun) diotenes (3): diotenez.

nesako (3) : neskato, neska, nes-
katila

neskato (3) : neskame, zerbitzari
nezesidade (2) : behar, premia / 

nezesidaderek (sic) barinbedu (2): 
beharrik baldin badu. / arkitzen 
gadenean nezesidade, tentazio eta 
peligroetan (2): (geure burua) 
behar, tentazio eta arriskutan 
aurkitzen dugunean.

ni (1, 2, 3, 5, 14) : ni / nik Joanna, i 
Martin artzen aut (1): Nik Joana, 
hi Martin hartzen haut. / neure 
alaroza (1): neure ezkontidea, 
neure emaztea. / nik siñestatzen dut 
Jankoiko aite guzis poderosuaren 
baiten (2): nik sinesten dut jaun-
goiko aita guztiz ahaltsuarengan. 
/ ni, nik, nitas (3): ni, nik, nitaz. / 
ni etor naike (3): ni etor naiteke. 
/ ni bekataria konfesatzen naizaio 
jaunari (5): ni bekataria jaunari 
aitortzen natzaio.

nini (3) : (anat.) nini, beginini
nior (5) : inor / ez nior iltzea eta ez 

deseatzea (5): ez inor hiltzea eta ez 
desiratzea. / nola igan ze? bere bir-
tute propios, niore lagunik egin bage 
erematen zituelarik bere konpañian 
(5): nola igo zen? berezko bertutez, 
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inor ere ez zeramala lagun egiten 
bere konpainian.

niori (5) : inori / ez niori deus ebastea 
(5): ez inori ezer lapurtzea.

niri (14) : niri / zuk bai niri zor 
anis diru (14): zuk bai niri zor 
anitz diru.

noiz (2, 3, 5) : noiz / noiz biar da 
usetu señale ortas? (2): noiz erabili 
behar da seinale hori? / noiz etorri-
ko da illek eta biziek juzgetzera? (2): 
noiz etorriko da hilak eta biziak 
epaitzera? / noiz usatu bear duzu 
señale ortas? (5): noiz baliatu behar 
da seinale horretaz?

nola (2, 3, 5, 14) : nola / nola ga-
raituko dugu mundue? (2): nola 
garaituko dugu mundua? / nola 
xakiñen du zer siñestatu? (2): nola 
jakinen du zer sinetsi? / nola agitu 
zen batalla gau explikatzen dute 
(5): bataila hau nola gertatu zen 
azaltzen dute. / nola erraten duzu? 
(5): nola erraten duzu? / Joana, 
badakizu nola zor naizun anis 
diru (14): Joana, badakizu nola 
zor nizun anitz diru.

nola -en (2) : bezain / zergati den 
ain ona nola den (2): den bezain 
ona delako.

nola bait- (5) : bezala / barka zaz-
kiguzu guri gauren zorrak, guk 
nola barkatzen baizkiotegu gu zor 
gaitusteneri (5): barka iezazkiguzu 
guri geure zorrak, guk guri zor 
dizkigutenei barkatzen dizkiegun 
bezala.

non (2, 3, 5) : non / non dago Jesu
-Kristo? (2): non dago Jesukristo? / 
non redimitu baiginduzki (2): non 
berrerosi baikintuen. / non daude 
gure balentiak? (5): non dago gure 
ausardia?

nonbait (15) : nonbait / nonbait or 
(15): hor nonbait.

nondi (2) : nondik / nondi etorriko 
baite Juizioko egunean illen eta 

bizien juzgetzera (2): nondik 
etorriko baita epaiketa egunean 
hilak eta biziak epaitzera. / nondi 
iten da examena? Jangoikuen legeko 
mandamentuetatik (2): nondik 
egiten da azterketa? jaungoikoaren 
legeko aginduetatik. / kristioa-
ren izena nondi du? Kristo gure 
Jaunerengandik (2): kristauaren 
izena nondik du? Kristo gure 
jaunarengandik.

nondik (3, 5, 14) : nondik / nondik 
etorriko baita azken juizioko egu-
nean (5): nondik azken epaiketa 
egunean etorriko baita. / nondik 
duzu Kristioaren izena? (5): nondik 
duzu kristauaren izena? / nondik 
orratu eta nondik jan bear zute? 
(14): nondik aurreztu eta nondik 
jan behar zuten?

nongo (3) : nongo
nor (2, 3, 5) : nor / nere Jaune, 

nordenagatik damu dut orren Ma-
jestadea ofenditue (2): nire jauna, 
nor denagatik (berori denagatik) 
damu dut berorren maiestatea 
samindu izana. / nork erran zue 
kredoa? amabi apostoloek (2): 
nork esan zuen kredoa? hamabi 
apostoluek. / nor da gure Jaun eta 
Jangoikue? (2): nor da gure jaun 
eta jaungoikoa? / nor, nok, noren, 
nortas, nori, norekin, norendako 
(3): nor, nork, noren, nortaz, nori, 
norekin, norentzat = norendako. 
/ nor da Aita? (5): nor da aita? 2. 
nortzuk / nork (sic) bertzerik daude 
konprenditurik Aita eta Amas lan-
dara? (5): nortzuk daude barne, 
aita eta amaz landa?

nora (2, 3) : nora / [Kristo] ilte nora 
juan ze? linbora (2): Kristo hilda 
nora joan zen? linbora.

norako (3) : norako
noraño (3) : noraino
norata (3) : norantz
norbait (3) : norbait

noreki (2, 5) : norekin / aitegurea 
erraten duenean, noreki mintzetzen 
da? gure Jaun eta Jangoikuereki (2): 
aitagurea esaten duenean, norekin 
mintzatzen da? gure jaun eta jaun-
goikoarekin. / Aita gurea erraten 
dugularik noreki mintzatzen gada? 
Jangoiko gure Jaunareki (5): aita-
gurea esaten dugunean, norekin 
mintzatzen gara? jaungoiko gure 
jaunarekin.

noren (2, 5) : noren / noren obras? 
espiritu sandueren obras (2, 5): 
noren egitez? izpiritu santuaren 
egitez.

nori (2) : nori / nori guziok baigode 
obligeturik obedezitzera (2): nori 
guztiok baikaude beharturik 
obeditzera.

nornai (3) : edonor, nornahi
nornaiek (3) : edonork, nornahik
nornaieki (3) : edonorekin, nor-

nahirekin
nornaien (3) : edonoren, nornahi-

ren
nornaiendako (3) : edonorentzat, 

edonorendako, nornahirentzat, 
nornahirendako

nornaies (3) : edonortaz, nornahi-
taz

nornairi (3) : edonori, nornahiri
nula (5) : nola

Ñ
ñañarro (9, 11) : ñañarro, kaka-

narru
ñarro (11, 12) : ñañarro, kakana-

rru
ñiki-ñaka (10, 11, 12) : ñiki-ñaka, 

xaxaka (zirika)
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O

obedezitu (2, 5) : obeditu, men egin 
/ nori guziok baigode obligeturik 
obedezitzera (2): nori guztiok 
baikaude beharturik obeditzera. 
/ zeñeri gaude obligaturik obe-
dezitzera (5): zeinari obeditzera 
beharturik gauden.

obeditu (2) : obeditu, men egin / 
nork onratzen ditu aite eta ama? 
obeditu eta sokorritzen ditustenak 
(2): nork ondratzen ditu aita 
eta ama? obeditu eta laguntzen 
dituztenak.

obek (5) : hauek / Dibinidadearenak 
dire obek (5): jainkotasunarenak 
dira hauek (fedezko artikulu 
hauek). / bertze zazpiak dire obek 
(5): beste zazpiak hauek dira.

oberen (5) : onen, hoberen / zein da 
bi dolore oietatik oberena? (5): zein 
da bi oinaze horietatik onena? / 
zein da oraziorik oberna? (5): zein 
da otoitzik onena? OH. Bigarren 
adibideko sinkopadun ‘oberna’ 
hitza, argi ikusten da testuan.

odol (2, 3, 5) : odol / bere odol, pasio 
eta eriotzeargatik (2): bere odol, 
pasio eta heriotzagatik. / odol 
txorta bates formatu zue korputz 
bat (5): odol tanta batez gorputz 
bat sortu zuen.

oek (5) : hauek / bertze zazpiak 
dirade oek (5): bertze zazpiak 
hauek dira.

ofenditu (2, 5) : ofenditu, iraindu 
/ naiago galdu gauze guziek eze 
Jangoikue ofenditu (2): nahiago 
gauza guztiak galdu ezen (ez) 
jaungoikoa ofenditu. / idukitzea 
damu Jangoikoa ofenditues (5): 
damu edukitzea jaungoikoa 
iraintzeaz.

ogei (3, 5, 15) : hogei / ogeita bat, 

ogeita bi, ogeita iru (3): hogeita 
bat, hogeita bi, hogeita hiru. / 
Jordaneko hugaldeko uretan, zi-
tuelaikan ya ogeita amar urte (5): 
Jordaneko ibaiko uretan, jadanik 
hogeita hamar urte zituenean. / 
ogeita bi (15): hogeita bi.

ogeitalauordukozapo (3) : (zoo.) 
eskorpioi OH. Izen bitxi honek, 
iturri honetako lekukotasunaz 
gain, badu ‘ogeitalauoreneko’ 
sinonimoa iparraldeko goi-nafa-
rreraz eta lapurteraz.

ogetako (12) : ahamen, otamen, 
mokadu

ogi (2, 3, 5) : ogi / zer dago ostien? 
ogi guti bet eta Jesu Kriston korputz 
preziosoa (2): zer dago ostian? ogi 
gutxi bat (apur bat) eta Jesukris-
toren gorputz preziatua. / eman 
zaguzu egunorosko ogie (2): eman 
iezaguzu eguneroko ogia. / zer ogi 
eman ziok? (3): zein ogi eman ziok? 
/ ogi piska bat orantzik bage (5): ogi 
pixka bat orantzarik gabe.

ogiñ (16) : okin / ogiñena (16): 
okinena. OH. Enerizko ‘Ogiñena’ 
karrika-izena da.

oial (3) : (oih.) oihal
oian (3, 7, 8, 16) : (geog.) mendi / 

oianak eta aldapak (3): mendiak 
eta hegiak. / oianera, oianetara, 
oianetarako (3): mendira, men-
dietara, mendietarako. OH. 
Bonaparteren idatzietan ‘oian’ 
‘mendi’ adierazteko ageri da bi 
aldiz Garesi dagokionez. 2. (geog.) 
oihan, baso / Oianbazterra (4, 
8ut): oihan bazterra. / Oianbu-
rua (4, 7ut, 8ut): oihan burua. 
/ Oianbeltza (7añ, 8añ): oihan 
beltza. / Oianberri (7uk, 8uk): 
oihan berri(a). / Oiangibela (7uk, 
8uk): oihan gibela. / Oianmotxa 
(8en): oihan motxa. / Oianondoa 
(8en, 8ut): oihan ondoa.

oiek (2, 3, 5) : horiek / itzuli zazkizu 

gure gana zure baigi miserikordios-
ko oiek (2): itzul itzazu guregana 
zure begi errukitsu horiek. / zer 
enemigo dire oiek? (2, 5): zer 
etsai dira horiek? / oiek dire zazpi 
Sakramentu Sanduak (5): horiek 
dira zazpi sakramentu santuak. 2. 
beroriek / oiek, oiek, oietas, oieri, 
oiekin, oiendako (3): beroriek, 
beroriek, berorietaz, beroriei, 
beroriekin, berorientzat.

oien (2, 5) : horien / badu krutzeak 
birtuterik enemigo oien kontra? (2): 
badu gurutzeak bertuterik etsai 
horien aurka? / badu grutzeak oien 
kontra birtuterik? (5): badu guru-
tzeak horien aurka bertuterik?

oietatik (5) : horietatik / zein da bi 
dolore oietatik oberena? (5): zein da 
bi oinaze horietatik onena?

oinplanta (3) : (anat.) oinzola, 
oinazpi

oispel (9) : (met.) erauntsi (?)
oiu (3) : oihu / oiu in (3): oihu 

egin.
oiu in (3) : oihu egin
-ok (5) : -ok (plural hurbila) / one-

tsitzen zaitut gauza guziok baño 
yago (5): gauza guztiok baino 
maiteago zaitut.

okasio (2) : egokiera / apartatu ori 
ofenditzeko okasio guzietati (2): 
aldendu berori samintzeko ego-
kiera guztietatik.

oker (3) : betoker
ol (3) : ohol
ola (8) : (erai.) ola / Olaberri (8añ): 

ola berri(a). / Olazarreta (8ti): ola 
zahar eta.

olabeor (3) : (bot.) olo gaizto
oliatu (5) : oliatu, gantzutu / oliatzea 

(5): oliatzea.
oliba (3) : (bot.) oliba
olibadi (7, 8) : olibadi / Olibadizarra 

(7uk): olibadi zaharra. / Olibadia 
(8ut): olibadia.

olibo (4, 8) : (bot.) olibondo / 
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Olibobakarra (4, 8ut): olibondo 
bakarra.

oliedure (2) : oliadura / zertako da 
Sakramentu oliedurekoa? iru gau-
zetako (2): zertarako da oliadura 
sakramentua? hiru gauzatarako.

olietu (2) : oliatu, gantzutu / borz-
garrena, olietzea (2): bosgarrena, 
oliatzea (= gantzutzea).

olio (3) : olio
olo (3) : (bot.) olo
olorde (6) : (bot.) olorde OH. Suta-

rako oso egokia omen den sastraka 
egurtsua. Irigaraik dioenez ‘ohol + 
orde’tik dator. Batuan izenik aur-
kitu ezinik, hiztegi honen egileak 
izen bera erabiltzea proposatzen 
du, zentzudunena delakoan.

ollanda (3) : (heg.) oilanda
ollar (3) : (heg.) oilar
ollasko (3) : (heg.) oilasko
ollategi (3) : (nek.) oilategi
ollo (3, 10) : (heg.) oilo / ollozorri[a] 

(10): oilozorria.
ollobegi (10, 12) : (bot.) ernamuin, 

begi
olloki (3) : (suk.) oiloki
ollozorri (10, 12) : (zoo.) oilozorri
on (2, 3, 5, 16) : on / onen eta gaistuen 

juzgetzere (2): onak eta gaiztoak 
epaitzera. / gure obra onen medios 
(2): gure egite onen bitartez. / zer-
gati den ain ona nola den (2): den 
bezain ona delako. / eman zioken 
ogia ona duk (3): eman dion ogia 
ona duk. / ona’ituk (3): onak dituk. 
/ onen ta gaistoen juzgatzera (5): 
onak eta gaiztoak epaitzera. / ori 
bezain ona naiz (16): hori bezain 
ona naiz.

onara (3) : hona
onarako (3) : honako
onaraño (3) : honaino
onata (3) : honantz
onbor (3) : (bot.) aihen, xirmendu 

2. enbor (moztua) OH. Nahiz eta 
Bonapartek ez zuen hitz honen 

adiera honen lekukotza zuzenik 
eman, jakinekoa da goi-nafarreraz 
hala dela. Dirudienez, Garesen 
‘aihen’ hitzaren sinonimo gisa-edo 
gorde zen, Bonapartek ‘tronko’ 
ematen baitu herri horretan, ‘en-
bor’ esateko.

ondalan (9, 17) : (nek.) hondalan
ondar (10, 11, 12, 16, 17) : hondar 

/ ondarra (10, 11, 12, 16, 17): 
hondarra. / pitaondarra (12): 
ardo-hondarra. / pitondarra (17): 
lasto-hondarra.

ondasun (3) : ondasun
ondo (3, 7) : ondo, albo / loren on-

doan, loren ondora, loren ondotik 
(3): loreen ondoan, loreen ondo-
ra, loreen ondotik. / Presaondoa 
(7añ): presa ondoa. / Dorrondoa 
(7bi): dorre ondoa. / Zubiondoa 
(7en): zubi ondoa. / Bidezaba-
londoa (8añ): bide zabal ondoa. / 
Elordiondoa (8uk): elordi ondoa. 
/ Iturriondoa (8uk): iturri ondoa. 
/ Txugarrondo (8ut): zumar on-
do(a). / Iriondoa (8ad): hiri ondoa. 
2. hondo

ondoan (3, 5) : ondoren, ondoan / 
afaldu ondoan (3): afaldu ondoren. 
/ orazioaten ondoan (5): otoitz ba-
ten ondoren. / desterro au kunplitu 
ondoan (5): erbesteratze hau bete 
ondoren.

onek (2, 3, 5) : honek / zertara iago 
obligetzen gaitu mandamentu onek? 
(2): zer gehiagotara behartzen 
gaitu manamentu honek? / baña 
nago ni ezi onek gutiago kaso egiten 
duela (5): baina nago ni ezik honek 
kasu gutxiago egiten duela.

onekin (3) : honekin
onen (3, 5) : honen / nork egiten du 

bekatu onen kontra (5): nork egiten 
du bekatu honen aurka?

onendako (3) : honentzat, honen-
dako

onetan (5) : honetan / balle negarres-

ko onetan (5): haran negarrezko 
honetan.

onetsi (5) : maitatu; onetsi / Jangoi-
koa onetsitzea gauza guzien gañetik 
(5): jaungoikoa maitatzea (ones-
tea) gauza guztien gainetik.

onexi (2) : onetsi; maitatu / gauren 
buruok bezala proximo lagune 
onexitzia (2): lagun hurkoa geure 
burua bezala onestea.

ongi (2, 5) : ongi / zenbat gauze biar 
dire ongi komekatzeko? iru (2): 
zenbat gauza behar dira ongi jau-
nartzeko? hiru. / ongi liteke, bañe 
esta nezesario (2): ongi litzateke 
(legoke), baina ez da beharrezkoa. 
/ bere bekatues ongi oraitzea (5): 
bere bekatuez ongi oroitzea.

oni (3) : honi
onra (2) : ohore, ondra / lendabisko 

irurek pertenezitzen dakio Jangoi-
kuen onrari (2): lehen hirurak 
jaungoikoaren ondrari dagozkio.

onratu (2) : ohoratu, ondratu / aite 
eta ama onratzea (2): aita eta ama 
ohoratzea.

ontako (5) : honetako / gauza ebek 
arla pasatzen dire mundu ontako 
batalla etan (5): gauza hauek hala 
gertatzen dira mundu honetako 
batailetan.

ontan (2, 5) : honetan / balle nega-
rresko ontan (2): haran negarrezko 
honetan. / zer eskatzen dugu petizio 
ontan? (2): zer eskatzen dugu eskari 
honetan? / ontan paratzen dirade 
(5): honetan jartzen dira. / mundu 
ontan (5): mundu honetan.

ontas (3, 5) : honetaz / zure erakuste 
amoroso ontas (5): zure irakaspen 
amultsu honetaz.

ontasun (3) : ontasun
oñ (3, 5) : (anat.) oin / eskus ta 

oñes ukitzea (5): eskuz eta oinez 
ukitzea.

oñaze (3) : oinaze
oñez (3) : oinez
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opil (10, 12) : (suk.) opil
or (3, 15) : hor / nonbait or (15): 

hor nonbait.
orai (3, 5) : orain / otoitz egin zazu 

orai eta beti (5): otoitz egin ezazu 
orain eta beti.

oraitu (3, 5) : oroitu / bere bekatues 
ongi oraitzea (5): bere bekatuez 
ongi oroitzea. / ura ikusirik orai 
gaitzen Zeruan dagonas (5): hura 
ikusirik zeruan dagoenaz oroi 
gaitezen.

orantza (3, 5) : legamia, orantza / 
ogi piska bat orantzik bage (5): ogi 
pixka bat orantzarik gabe.

orañik (3) : oraindik
orazio (2, 5) : (erl.) otoitz / nola 

xakiñen du zer eskatu? xakiñiken 
aita gurea eta bertze elizeko orazioek 
(2): nola jakinen du zer eskatu? ai-
tagurea eta elizako bertze otoitzak 
jakinik. / orazioaten ondoan (5): 
otoitz baten ondoren. / Aita gurea, 
Abe Maria eta Elizako gañerako 
orazioak (5): aitagurea, abemaria 
eta elizako gainerako otoitzak.

orazio egin (2, 5) : otoitz egin / zer 
da orazio egitia? Jangoikuere biotzes 
mertxede eskatzea (2): zer da otoitz 
egitea? jaungoikoari bihotzez me-
sede eskatzea. / guri orazio egiten 
erakusteko (5): guri otoitz egiten 
irakasteko.

ordago (11) : hordago
orde (9, 10, 11, 12, 16, 17) : orde 

/ ordea (10, 11, 12, 16, 17): or-
dea. OH. Iribarrenek Añorbeko 
‘ordaia’ forma jaso du.

ordi (3) : hordi, mozkor (adj.)
ordots (3) : (zoo.) ordots
ordu (3, 5) : ordu / gure eriotzeko 

orduan (5): gure heriotzeko or-
duan.

orduen (2) : orduan / eta orduen 
biar dute resuzitetu illek? bai jaune, 
lenago irugi zitusten korputz eta 
animeki (2): eta orduan berpiz-

tu behar dute hilek? bai jauna, 
lehenago eduki zituzten gorputz 
eta arimekin.

orein (3) : (zoo.) orein
ori (2, 3, 5, 16) : hori / nondi du 

krutzeak birtute ori? (2): nondik 
du gurutzeak bertute hori? / nola 
izen ze obra ori? (2): nola izan zen 
egite hori? / santifika bedi zure izen 
ori (5): santu izan bedi zure izen 
hori. / ori bezain ona naiz (16): 
hori bezain ona naiz. 2. berori 
/ apartatu ori ofenditzeko okasio 
guzietati (2): aldendu berori sa-
mintzeko egokiera guztietatik. / 
ori, orrek, ortas, orri, orren, orreki, 
orrendako (3): berori, berorrek, 
berorretaz, berorri, berorren, 
berorrekin, berorrentzat. 3. hori 
(kolorea)

orixinale (2) : jatorrizko, sortzezko / 
zer da bekatu orixinalea? (2): zer da 
sortzezko bekatua? OH. Utergako 
dotrinan bai ‘orixinalea’ eta bai 
‘orijinala’ ageri dira.

orkate (12) : (nek.) golde (mahastia 
lantzekoa) OH. Iribarrenek ere 
jaso du ‘(h)orkate’ hitza eta Deie-
rrikoa dela dio. Beriainek ‘olkate’ 
aldaera ere jaso du.

orko (3) : horko
orla (2) : horrela / zergatik orla rebe-

latu zuen orrek, nere Jangoikue[k] 
(2): horrela jakinarazi baitzuen 
berorrek, nire jaungoikoak.

orma (8) : horma / Orma (8añ): 
horma.

oro (2, 5) : oro, -ero / zergati insten-
teoro beitode enemigoak tentatzen 
(2): zeren eta uneoro baitaude 
etsaiak tentatzen. / eman zaguzu 
egunorosko ogie (2): eman iezaguzu 
eguneroko ogia. / enkomenda zeit 
egunoro (2): gomenda ezazu (zeure 
burua) egunero. / eman dezaguzu 
guri egunorosko ogie (5): eman 
iezaguzu guri eguneroko ogia.

oroitu (5) : oroitu / nondik oroituko 
da bekatues? (5): nondik oroituko 
da bekatuez?

orordi (6) : (bot.) goroldio
orre (7, 8, 9, 10, 16, 17) : (bot.) orre, 

ipuru / Orradia (7ad, 8ad): orre-
dia. / Orreaga (7en, 8en): orreaga. 
/ orrea (17): orrea, ipurua.

orradi (7, 8) : orredi, ipurudi / Orra-
dia (7ad, 8ad, 8bi): orredia.

orrara (3) : horra
orrarako (3) : horrako
orraraño (3) : horraino
orrata (3) : horrantz
orratu (14) : (ekon.) aurreztu / non-

dik orratu eta nondik jan bear zute? 
(14): nondik aurreztu eta nondik 
jan behar zuten?

orratxuzte (3) : orratz; galtzorratz 
(?)

orratz (3) : orratz
orraxi (3) : orrazi
orraztatu (3) : orraztu
orrea (6, 11, 12) : (bot.) ipuru, 

orre
orrek (2, 3) : horrek / badu orrek 

Aingeru guardakoa? (2): badu 
horrek aingeru goardakoa? 2. 
berorrek

orrekin (3) : horrekin 2. berorre-
kin

orren (2, 3, 5) : horren / nork iten 
du bekatu orren kontra? (2): nork 
egiten du bekatu horren kontra? 
2. berorren / damu dut orren 
Majestadea ofenditue (2): damu 
dut berorren maiestatea samindu 
izana. / orren serbizio sanduan (5): 
berorren zerbitzu santuan.

orrendako (3) : horrentzat, ho-
rrendako 2. berorrentzat, bero-
rrendako

orrengati (2) : horregatik 2. bero-
rrengatik / amatzen ditut orrengati 
naure proximo guziek naurau beza-
la (2): berorrengatik maite ditut 
neure lagun hurko guztiak nerau 
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bezala. OH. Egia esan, badirudi 
adibide honetako ‘orrengati’ hau, 
bai ‘horregatik’ esanahian eta bai 
‘berorrengatik’ esanahian uler 
daitekeela.

orri (2, 3) : horri / naure aite konfesore 
orri (2): neure aita aitorle horri. 
2. berorri

ortan (5) : horretan / zer eskatzen 
duzu petizio ortan? (5): zer eskatzen 
duzu eskaera horretan?

ortas (2, 3, 5) : horretaz / señele 
ortas (2): seinale horretaz. / señale 
ortas (5): seinale horretaz. 2. 
berorretaz

ortik (3) : hortik
ortz (3) : hortz
ortzai (10) : haurtzain OH. Garesko 

Udalak jaso du hitz hau, Izarbei-
barko erdaran gordeta. Ziurraski 
‘aurtzai’ izango da jatorrizko 
forma.

ortze (8) : ortzi / Ortzea (8mu): 
ortzia. OH. Ezin ziur baieztatu 
leku izen honen esanahia ‘ortzia’ 
edo ‘zerua’ denik.

ortzegun (3) : ostegun
ortzi (2, 3, 5) : ehortzi, lurperatu / 

kruzifiketu zute, il ze, ortzi zute, 
jaitxi ze (2): gurutziltzatu zuten, 
hil zen, ehortzi zuten, jaitsi zen. / 
illek ortzitzia (2): hilak ehorztea. / 
gruzifikatu zute, il zute, ortzi zute 
(5): gurutziltzatu zuten, hil zuten, 
ehortzi zuten. / hillek ortzitzea 
(5): hilak ehorztea. 2. ezkutatu 
OH. Hitz honi zentzu hau ema-
teak Bonaparteren akatsa dirudi, 
baina Elkanoko hitzen zerrendan 
‘altxatu’ eta ‘ortzi’ sinonimo gisa 
aurkezten ditu, Garesko hitz ze-
rrendan ‘ortzi’ soilik emateko.

ortzilare (3) : ostiral
osasun (2, 3) : osasun / irugarrena, 

mateko osasune korputzeri konbeni 
bada (2): hirugarrena, gorputzari 
osasuna emateko, komeni bada.

osatu (3) : (alb.) irendu
osin (11) : (bot.) asun
oska (11, 12) : hozka, koska (aizko-

rena etabarrena)
oso (2, 3, 5) : oso (adj.) / meza osoa 

entzun (2): meza osoa entzun. / 
xeietan eta igendetan meza osorik 
entzutea (2): jaietan eta igandeetan 
meza osorik entzutea. / amarren eta 
primiziek osorik egitea (2): hama-
rrenak eta primiziak osorik egitea. 
/ jaietan eta igandetan meza osoa 
entzutea (5): jaietan eta igandeetan 
meza osoa entzutea.

ospa (11, 12) : ospa!
ostatu (2, 5) : (erai.) ostatu / ostatu 

matea (2): ostatu ematea. / ostatu 
ematea (5): ostatu ematea.

ostatu eman (5) : ostatu eman / po-
bre peregrinoari ostatu ematea (5): 
erromes pobreari ostatu ematea.

ostatu man (2) : ostatu eman / perigi-
noari ostatu matea (2): erromesari 
ostatu ematea.

osto (3, 16) : (bot.) hosto, orri / 
untzosto[a] (3): huntz hostoa. OH. 
Lopez jaunak jasotako Enerizko 
‘ulosto’ landare-izenean ‘osto’o-
sagaia dagoela dirudi.

ota (7, 8) : (bot.) ote, otaka / Ota-
zelaia (7bi): ote zelaia. / Otagibela 
(7uk): ote gibela. Otaizgibela 
(7uk): ote-haitz gibela.

otabera (3, 6, 8, 9, 10, 11, 12) : 
(bot.) otabera / Otaberadia (8uk): 
otaberadia. OH. Erizek hitz ho-
nen beste aldaera bat jaso du > 
‘ontabera’.

otaberadi (7, 8) : otaberadi / Otabe-
radia (7uk, 8uk): otaberadia.

otaka (3, 8) : (bot.) otaka, ote / 
Otakatzea (8ob): otakatza.

otamen (10, 11, 12, 16, 17) : aha-
men, otamen, mokadu

otapur (10, 12) : apur, ogi-apur / 
[o]tapur[ak] (10, 12): apurrak, ogi
-apurrak. OH. Iribarrenek bezala, 

Garesko Udalak eta Beriainek 
gaztelanian gordetako hasierako o 
gabeko ‘tapur’ forma jaso dute.

otatze (8) : otadi / Otatze (7ti, 8ti): 
otadi. / Otatzea (8mu): otadia.

ote (3) : (bot.) ote
oteitz (2) : (erl.) otoitz / oteitz in 

zazu (2): otoitz egin ezazu. / illes 
eta bizies Jangoikueri oteitz egitea 
(2): hilez eta biziez jaungoikoari 
otoitz egitea.

oteitz egin (2) : otoitz egin / illes 
eta bizies Jangoikueri oteitz egitea 
(2): hilez eta biziez jaungoikoari 
otoitz egitea. / argiti oteitz egiten 
diot Andre Marie birjineri (2): 
hargatik otoitz egiten diot andre 
Maria birjinari.

oteitz in (2) : otoitz egin / oteitz in 
zazu gure gatik (2): otoitz egin 
ezazu guregatik. / oteitz in zaten 
neregatik (2): otoitz egin dezaten 
niregatik.

otoitz (5) : (erl.) otoitz / otoitz egin 
(5): otoitz egin.

otoitz egin (5) : otoitz egin / zuk 
otoitz egin zazu gu bekatarienga-
tik (5): zuk otoitz egin ezazu gu 
bekatariongatik.

otsababa (6, 12) : (bot.) otsababa 
OH. Beriainek ‘osasababa’ itxu-
raldatua jaso du.

otso (3, 7, 8) : (zoo.) otso / otso bat, 
otsoak, otsoek (3): otso bat, otsoak, 
otsoek. / otsoaz, otsoez (3): otsoaz, 
otsoez. / Otsabia (7añ, 8añ): otso 
habia. / Otsabidea (7añ, 7ga, 7ti, 
8añ, 8ga): otso bidea. / Otsosoroa 
(8ob): otso soroa.

otsos (3) : (met.) trumoi, ostots
otubre (3) : urri
otz (3, 8, 15) : hotz / sua ta beroa, 

otza ta beroa (3): sua eta beroa, 
hotza eta beroa. / Iturriotz (8añ): 
iturri hotz(a). / zakilotx (15): 
zakil hotx.

ozka (3) : hozkada
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ozka in (3) : hozka egin, kosk 
egin

ozpin (3, 15) : ozpin
ozpindu (3) : ozpindu

P
pa (11, 12) : (haur.) pa
pala (3) : (nek.) pala
palo (3) : makila
palokaldika (3) : makilaka
palomilla (3) : (zoo.) tximeleta
panikesa (3) : (zoo.) erbinude OH. 

Arakilgo Izurdiagako euskaran 
ere ‘panikesa’ ageri da ‘erbinudea’ 
esateko.

pantalon (3) : galtza, praka
papur (9) : papur, apur
paradiso (3) : paradisu
paraiso (5) : paradisu / onei emañen 

diotela Paraisoko glorie (5): onei 
emanen diela paradisuko loria.

paratu (3, 5) : jarri, paratu (adiera 
guztietan) / ontan paratzen dirade 
(5): honetan jartzen dira.

pasatu (2, 5) : pasatu, igaro / siñes-
tatzea pasatu zuela pasio eta eriotze 
mundu guzien salbatzeagatik (2): 
mundu osoa salbatzeagatik pasioa 
eta heriotza pasatu zuela sinestea. 
/ pasatu zuela pasio doloresko (5): 
oinazezko pasioa igaro zuela.

paseatu (3) : paseatu
pasio (2) : pasio / padezitu zea (sic) 

Pasio eta dolore Pontzio Pilato Jue-
zan manuaren azpien (2): pasioa 
eta oinazea pairatu zituen Pon-
tzio Pilato epailearen manuaren 
azpian.

patxar (10, 11, 12) : pattar (edaria) 
/ patxarra (10, 11, 12): pattarra.

patxaran (11) : patxaran
paxaran (3) : (bot.) ena (elorri 

beltza)

pazenzia (5) : pazientzia, eraman / 
sufritzea pazenziareki (5): pazien-
tziarekin sufritzea.

pazienzia (5) : pazientzia, eraman / 
iraren kontra pazienzia (5): sumi-
naren aurka pazientzia.

pazienzie (2) : pazientzia, eraman / 
proximo lagunen flakezak pazien-
zietan eramutzea (sic) (2): lagun 
hurkoaren ahuleziak pazientziaz 
eramatea.

pe (3, 7, 8) : pe / mai pean, mai 
petik, mai pera (3): mahaipean, 
mahaipetik, mahaipera. / Etxapea 
(7ol): etxepea. / Ardantzepea (7ad, 
7ut, 8ad): ardantzepea. / Aizpea 
(7ga, 8ga): haizpea. / Buzupea 
(8le): putzupea. / Bikupea (8ob): 
piku(ondo)pea. / Erlapeta (8ol): 
erlapeta.

pensamentu (2, 5) : pentsamendu 
/ bekatu [in dut] itzes, obras eta 
pensamentus (2): bekatu egin dut 
hitzez, egitez eta pentsamenduz. 
/ egin dutela bekatu itzes, obras 
eta pensamentus (5): bekatu egin 
dudala hitzez, egitez eta pentsa-
menduz.

pensatu (3) : pentsatu
peña (3) : haitz, harkaitz
peñazulo (3) : (geog.) haitzulo, 

leizezulo
pepita (3) : (bot.) muskil
perigino (2) : erromes / periginoari 

ostatu matea (2): erromesari ostatu 
ematea.

perkal (11) : alproja
perrejil (3) : (bot.) perrexil
perretxiko (3) : (bot.) perretxiko
persona (2, 5) : pertsona / zenbat 

persona [ditu Kristok]? bat, eta ure 
dibinoa (2): zenbat pertsona ditu 
Kristok? bat, eta hura jainkozkoa. 
/ Trinitate Sanduko lendabisiko 
persona (5): hirutasun santuko 
lehendabiziko pertsona.

pertika (12) : pertika

petral (10, 12) : (nek.) zingila, petral 
(zaldiena)

petxo (2, 3, 5) : (anat.) bular / 
lendabiskue bekoskien, bigarrena 
aguan, irugarrena petxoetan (2): 
lehena kopetan, bigarrena ahoan, 
hirugarrena bularrean. / lendabi-
sikoa bekoskean, bigarrena agoan, 
irugarrena petxoetan (5): lehena 
kopetan, bigarrena ahoan, hiru-
garrena bularrean.

pial (18) : galtzerdi (galtzerdi mota) 
OH. ‘Piala’ galtzerdi mota bat 
da, garai batean larruzkoa izan 
zitekeena. Aita Lhandek ere jasoa 
du hitz hau.

pike (3) : bike
piko (3, 7) : (bot.) piku; pikuondo 

/ Pikoaga (7bi): pikuaga. / Pikoal-
degia (7ol): piku(ondo) alde hegia. 
2. moko

piku (7, 8) : (bot.) piku; pikuondo / 
Pikuaga (7bi, 8bi): pikuaga.

pino (3) : (bot.) pinu
pinotx (3) : (bot.) pinotxa
pinpin (10, 11, 12) : (heg.) txonta, 

neguta
pinpintxori (3) : (heg.) txonta, 

neguta
piñodi (4, 8) : pinudi / Piñodia (4, 

8mu): pinudia.
piper (3) : (bot.) piper
piperbeltz (3) : (suk.) pipermin
piporropil (10, 12) : (suk.) piper

-opil
pisatu (3) : pisatu
piska bat (5) : pixka bat / ogi piska 

bat orantzik bage (5): ogi pixka 
bat orantzarik gabe.

piske bat (2) : pixka bat / ardo piske 
bat (2): ardo pixka bat.

pisu (3) : astun, pisutsu
pitaondar (12) : ardo-hondar / pi-

taondarra (12): ardo-hondarra.
pitar (10, 12) : makar / pitarra (12): 

makarra. 2. gauzatxo (gauza txikia) 
/ pitarra (10): gauza (oso) txikia.
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pitilin (11) : (haur.) txilibitu, pitilin
pitondar (17) : lasto-hondar / piton-

darra (17): lasto-hondarra.
pixa (3, 8, 9, 10, 11, 12) : pixa, gernu 

/ Pixatoki (8añ, 10, 12): pixatoki. 
/ pixurrin[a] (9): pixa usaina. / 
pixuntzi[a] (9): pixontzia.

pixatoki (8, 10, 12) : pixatoki / Pi-
xatoki (8añ, 10, 12): pixatoki.

pixka bat (3) : pixka bat
pixu (9) : pisu; pisutsu / ipurdipixu 

(9, 17): ipurdipisutsu, ipurdizi-
kin.

pixuntzi (9) : pixontzi
pixurrin (9) : pixa usain
pizka (10, 11, 12) : pixka
planta (3) : landare
plater (3) : plater
plomu (3) : (kim.) berun
pluma (3) : luma
pobre (2, 3) : pobre, behartsu / ni 

es naiz digno orren Majestadea sar 
dadien nere pobre moradan (2): ni 
ez naiz inor berorren maiestatea 
sar dadin nire etxe pobrean.

podere (3) : botere
podore (2, 5) : botere / zergatik bere 

podores iten baitu nai duen guzie 
(2): bere botereaz nahi duen guztia 
egiten baitu. / zergatik bere podores 
egiten baitu nai duen guzia (5): 
bere botereaz nahi duen guztia 
egiten baitu.

poliki (11, 12) : poliki
polit (3, 4, 8) : polit / polita (3): 

polita. / Politena (4, 8ut): Poli-
tena. OH. Utergako ‘politena’ 
etxe-izena da.

polmone (3) : (anat.) birika
polliki (10) : poliki / polliki-polliki 

(10): poliki-poliki.
ponpoxo (12) : ponpos
pontza (10, 12) : (anat.) tripa handi, 

pontza
popiña (10, 12) : (jos.) panpina
porratu (3) : jo, jipoitu / porratzen 

nain (?) (3): jotzen naun.

porru (3) : (bot.) porru
portu (7) : (geog.) mendate; bortu 

/ Rokafortportu (7uk): Rokafort 
mendate(a).

poto (16) : (nek.) poto, segapoto
pototo (10, 11, 12, 16) : potolo, 

pototo
potxolo (10, 11, 12) : (lag.) potxolo
presa (7, 8) : (erai.) presa / Presagibela 

(7añ): presa gibela. / Presaondoa 
(7añ): presa ondoa. / Errotapresa 
(8ob): errota(ko) presa.

prestu (3) : prestu
primadera (3) : udaberri
primizie (2) : (erl.) primizia, hasikina 

/ amarren eta primiziek osorik egitea 
(2): hamarrenak eta primiziak 
osorik egitea.

probetxo (2) : probetxu / proxi-
moaren probetxoari (2): lagun 
hurkoaren probetxuari.

probetxu (5) : probetxu / proximo 
lagunaren probetxua (5): lagun 
hurkoaren probetxua.

proibitu (3) : debekatu
prometatu (1) : agindu, promes egin 

/ prometatzen dinat ez bertze emaz-
terik egiteko (1): agintzen dinat ez 
beste emazterik egiteko.

prometimentu (2, 5) : agintza, 
promes / mereji dezazkigun Jesu 
Kristoren prometimentuek (2): 
Jesukristoren agintzak merezi 
ditzagun. / meresi dezazkigun Jesu 
Kristoren prometimentu Sanduak 
(5): Jesukristoren agintza santuak 
merezi ditzagun.

punta (8) : punta, mutur / Punta-
zorrotza (8ob): punta zorrotza. / 
Zubipunta (8uk): zubi punta.

pupu (11) : (haur.) pupu, pupa
purra (11, 12) : purra (oiloei dei 

egiteko) / purra-purra! (11): pu-
rra-purra!

purrusalda (10) : (suk.) porrusalda
putz (9) : putz, uzker / putzurrin[a] 

(9): putzusaina.

putzu (8) : putzu / Putzandi (8ga): 
putzu handi(a).

putzurrin (9) : putzusain

R
-ra (3, 5) : -ra (nora) / elizara, elize-

tara, oianera, oianetara (3): elizara, 
elizetara, mendira, mendietara. / 
Madrila, Baionara (3): Madrilera, 
Baionara. / Jaunaren instintos juan 
ze desiertora (5): jaunaren senaz 
joan zen basamortura. 2. -na / 
bira, seira, amekara, ogeira (3): 
bina, seina, hamaikana, hogeina. 
OH. Ikusten denez, ‘ameka’ zen-
bakarian ‘-ra’ atzizkiaren arauaren 
salbuespena aurki daiteke (‘ameka’ 
ez delako i-z amaitzen). Bestalde, 
‘ogei’ zenbakariarekin ‘-ra’ nahiz 
‘-na’ erabil daiteke.

-raka (3) : -naka / biraka, ogeiraka 
(3): binaka, hamaikanaka, ho-
geinaka. OH. Ikus ‘-na’ eta ‘-ra’ 
sarrerak.

-rako (3) : -rako / Baionarako, 
oianetarako (3): Baionarako, 
mendietarako.

-raño (3, 5) : -raino / Baionaraño, 
Madrilaño, oianeraño, oianetaraño 
(3): Baionaraino, Madrileraino, 
mendiraino, mendietaraino. / ene 
gañeraño (3): nire gaineraino. / 
asi bekosketik, bularretaraño (5): 
hasi kopetatik eta bularretaraino. 
2. arte / eriotzeko orduraño (5): 
heriotzeko ordura arte.

-re (2) : -ri / zergatik [siñestatzen du]? 
zergati Jangoikoek rebelatu zion 
elize ama sanduere, eta elize ama 
sanduek erakutsitzen digun guri (2): 
zergatik sinesten du? jaungoikoak 
azaldu baitzion eliza ama santuari, 
eta eliza ama santuak irakasten 
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baitigu guri. / zer da orazio egi-
tia? Jangoikuere biotzes mertxede 
eskatzea (2): zer da otoitz egitea? 
jaungoikoari bihotzez mesede 
eskatzea.

reina (3, 5) : erregina / Jangoikoak 
salba zaitela Reina (5): jaungoi-
koak salba zaitzala, erregina.

reine (2) : erregina / Jangoikuek salba 
zazkiela, Reine (2): jaungoikoak 
salba zaitzala, erregina.

reinetu (2) : erreinatu, errege izan 
/ reine dezala Jangoikuek lurrean 
gure animetan eta gero digule 
zeruko glorie (2): erreina dezala 
jaungoikoak lurrean gure arime-
tan eta gero (eman) diezagula 
zeruko gloria.

reiñu (2) : erreinu / etorri bedi zure 
Reiñue (2): etor bedi zure erreinua. 
OH. Utergako dotrinan ez da ageri 
ziurraski hizkuntza mintzatuan 
erabiliko zen ‘erreiñu’ hitzaren le-
kukotzarik; bai, ordea, Ukarkoan. 
Ikus ‘erreñu’.

-reki (2, 3, 5) : -rekin / kontrizioek 
barkatzen [du] bakarrik, bañe 
atrizioek konfesioreki (2): kontri-
zioak bakarrik barkatzen du, baina 
atrizioak aitortzarekin. / orren gra-
ziereki (2): berorren graziarekin. / 
mintzetzen gadelarik gure Jaun eta 
Jangoikoereki (2): gure jaun eta 
jaungoikoarekin mintzatzen gare-
larik (= garenean). / eneki (3): nire-
kin. / seguridade geiagokoareki (5): 
segurtasun gehiagorekin. / Jauna 
da zureki (5): jauna da zurekin.

-reki batio (2, 5) : -rekin batera / zer 
birtute maten [dute] Sakramentuek 
graziareki batio? (2): zein dohain 
ematen dute sakramentuek grazia-
rekin batera? / zenbat birtute ema-
ten dute Sakramentuek graziareki 
batio? (5): zenbat bertute ematen 
dute sakramentuek graziarekin 
batera?

-rekin (3) : -rekin / gizonarekin, 
gizonekin (3): gizonarekin, gizone-
kin. / Pedrorekin, Martinekin (3): 
Pedrorekin, Martinekin. / enekin 
(3): nirekin.

-reko (2) : -rako / eta dago ofreziturik 
arren serbizio sandureko (2): eta 
eskainirik dago haren zerbitzu 
santurako.

relanparo (3) : (met.) oinaztargi, 
tximistargi / relanparoak eta lañuak 
(3): oinaztargiak eta hodeiak.

-ren baitan (3, 5) : -rengan, -ren 
baitan / Pedron baitan, Martinen 
baitan (3): Pedrorengan, Mar-
tinen baitan. / ene baitan (3): 
nigan, nire baitan. / orren baitan 
(3): berorren baitan. / lurraren 
Kriadorearen baitan (5): lurraren 
sortzailearengan.

-ren baiten (5) : -rengan, -ren baitan 
/ aien baiten siñestatzen dituenak 
(sic) (5): haien baitan sinesten 
duenak.

-ren bat (2, 5) : -ren bat / gauzaren 
bat [erratea] (2, 5): gauzaren bat 
esatea.

-ren medios (2, 5) : -ren bitartez / 
[Jangoikuek] manko digule glorie 
bere grazien medios eta gure obra 
onen medios (2): jaungoikoak 
emango digula loria bere grazien 
bitartez eta gure egite onen bitar-
tez. / zergatik Jesu Kristok garaitu 
baizu gurutzean, bere eriotze San-
duaren medios (5): Jesukristok 
gurutzean garaitu baitzuen, bere 
heriotza santuaren bitartez.

-rendako (2, 3, 5) : -rentzat, -ren-
dako / man zagule mantenimentu 
animerendako [eta] korputzendako 
(2): eman diezagula mantenimen-
dua arimarentzat eta gorputzaren-
tzat. / gizonandako, gizonendako 
(3): gizonarentzat, gizonentzat, 
gizonarendako, gizonendako. / 
lurrandako, lurrendako (3): lu-

rrarentzat, lurrentzat. / enetako 
(3): niretzat. / Sakramentuak 
Animarendako (5): sakramentuak 
arimarentzat.

-rengana (2, 3, 5) : -rengana / zuru-
gana (sic) deies gaude (2): zuregana 
deiez gaude. / itzuli zazkizu gure 
gana zure baigi oiek (2): itzul itzazu 
guregana zure begi horiek. / ene 
gana (3): niregana. / zure gana deies 
gaude (5): zuregana deiez gaude.

-renganako (3) : -renganako / Pedron 
ganako, Martinen ganako (3): Pe-
drorenganako, Martinenganako.

-rengandik (2, 3, 5) : -rengandik 
/ jago ze Andremarie Birjineren 
gandik (2): andre Maria birjina-
rengandik jaio zen. / ene gandik 
(3): nigandik. / jaio ze Birjina 
Mariaren gandik (5): birjina Ma-
riarengandik jaio zen.

-renganik (2) : -rengandik / Andre 
marie birjinerenganik (2): andre 
Maria birjinarengandik. / zergati 
aragi[e] ezbeitzakegu egotzi gauren 
ganik (2): zeren eta haragia ez bai-
tezakegu egotz geuregandik.

-rengati (2) : -rengatik / amatzen di-
tut orrengati naure proximo guziek 
naurau bezala (2): berorrengatik 
maite ditut neure lagun hurko 
guztiak nerau bezala.

-rengatik (2, 3, 5) : -rengatik / oteitz 
in zazu gure gatik (2): otoitz egin 
ezazu guregatik. / oteitz in zaten 
neregatik (2): otoitz egin dezaten 
niregatik. / barkatzen diotet orren 
amoriarengatik (2): barkatzen diet 
berorren amodioagatik. / zenbat 
gauzen gatik barkatzen da? bedra-
tzigatik (2): zenbat gauzengatik 
barkatzen da? bederatzigatik. / 
Pedron gatik, Martinen gatik (3): 
Pedrorengatik, Martinengatik. / 
ene gatik (3): niregatik. / Grutze 
Sanduaren señaleagatik (5): guru-
tze santuaren seinaleagatik. / otoitz 
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egin zaten neregatik (5): otoitz egin 
dezaten niregatik.

-reño (2) : -raino / eriotzereño (2): 
heriotzeraino. / asi bekoskiti eta 
petxoetareño (2): hasi kopetatik 
eta bularreraino. / ezkerreko soñe-
gitik eskubikoreño (2): ezkerreko 
sorbaldatik eskuinekoraino.

-ri (2, 3, 5) : -ri / Andre marie bir-
jineri, San Migel Aingerueri, San 
Juan Bautisteri (2): andre Maria 
birjinari, san Migel aingeruari, 
san Juan bataiatzaileari. / bekatu 
mortalan iltzen denari (2): bekatu 
larrian hiltzen denari. / inder ma-
teko fedeari (2): indarra emateko 
fedeari. / gizoni, gizonari, gizoneri 
(3): gizoni, gizonari, gizonei. / 
alabari, alaberi (3): alabari, alabei. 
/ eni (3): niri. / justoeneri erakustea 
(5): zuzenenei erakustea.

-rikeko (2) : -riko, -tako / iñikeko 
bekatuek barkatzeko (2): eginiko 
bekatuak barkatzeko. / kentzeko 
resto pasaturikeko bizi gaistoan (2): 
igarotako bizitza gaiztoan (izanda-
ko) hondakina kentzeko.

S
-s (2, 3, 5) : -z / aite guzis poderosuaren 

baiten (2): aita guztiz ahaltsuaren 
baitan. / espiritu Sandueren obras 
(2): espiritu santuaren egitez. / 
deies gaude, aies, suspiros, sentimen-
tus beterik (2): deiez gaude, aienez, 
zizpuruz, sentimenduz beterik. / 
Jangoikuek maten digunes konten-
tatzea (2): jaungoikoak ematen 
digunaz kontentatzea. / illes eta 
bizies Jangoikueri oteitz egitea (2): 
hilez eta biziez jaungoikoari otoitz 
egitea. / alkes [utzi] (2): lotsaz utzi. 
/ zenbat maneras? bies, jaune (2): 

zenbat gisaz? biz, jauna. / enbertze 
aldis (2): hainbertze aldiz. / biotzes 
(2, 3): bihotzez. / lurras, lurres (3): 
lurraz, lurrez. / zeres (3): zerez. / 
Jaunaren instintos juan ze desiertora 
(5): jaunaren senaz joan zen ba-
samortura. / eta akonsolatzen dela 
arla bizitzeas (5): eta kontsolatzen 
dela hala bizitzeaz. / anbertze aldis 
(5): hainbertze aldiz.

sabado (3) : larunbat
sabai (9, 10, 11, 12, 17) : ganbara, 

sabai / sabaia (10, 12): ganbara, 
sabaia. OH. Hitz hau Obanos-
koa dela zehazten du Beriainek. 
2. (nek.) kota (oiloen lotarako 
makilak) / sabaia (11, 17): kota 
(oiloena).

sabel (2, 5) : (anat.) sabel / eraku-
saguzu zure sabeleko fruktue (2): 
erakuts iezaguzu zure sabeleko 
fruitua. / zure sabeleko frutu be-
dikatua (5): zure sabeleko fruitu 
bedeinkatua.

sabuko (6) : (bot.) intsusa
sagar (3, 4, 8) : (bot.) sagar; sagarron-

do / Sagarraga (4, 8ut): sagarraga. / 
Sagarreta (8le): sagar(ondo) eta.

sagardi (7, 8) : sagasti, sagardi / 
Sagardia (7uk, 8uk): sagardia.

sagarrardo (3) : sagardo
sagarroi (3) : (zoo.) triku, sagarroi
sagasti (7) : sagasti, sagardi / Sagas-

tiaga (7añ): sagastiaga.
sagratu (2) : sakratu / Eskriture Sa-

gratuek (2): idatzi sakratuak.
sagu (3, 15) : (zoo.) sagu / saguak, 

saguek (3): saguak, saguek.
saguitsu (3) : (zoo.) basasagu
sagundilla (11, 12) : (zoo.) sugan-

dila
sakan (4, 7, 8) : (geog.) sakan / Sa-

kana andia, Sakanaburua, Sakana 
txipia (4): sakan handia, sakan 
burua, sakan txipia. / Sakana (4, 
7ad, 8ad): sakana. / Aurizsaka-
na (4, 7ut): Auriz(ko) sakana. / 

Sakanzarreta (7añ, 8añ): sakan 
zahar eta. / Sakanandi (8le): sakan 
handi(a). / Aurizko Sakana (8ut): 
Aurizko sakana.

sakau (3) : salbu, izan ezik OH. 
Gaztelaniazko ‘sacado’ gogoraraz-
ten du ‘sakau’ honek.

sakramentu (2, 5) : (erl.) sakramen-
tu / zer rezibitzen da Sakramentu 
sandu[e] komekatzekoan? (2): zer 
jasotzen da sakramentu santua 
jaunartzean? / Elizako Sakramentu 
Sanduak (5): elizako sakramentu 
santuak.

salbadore (2) : salbatzaile / siñestatzea 
dela salbadorea (2): salbatzailea 
dela sinestea.

salbatu (2, 5) : salbatu / Jangoikuek 
salba zazkiela, Reine (2): jaun-
goikoak salba zaitzala, erregina. 
/ siñestatzea pasatu zuela pasio eta 
eriotze mundu guzien salbatzeaga-
tik (2): mundu osoa salbatzeagatik 
pasioa eta heriotza pasatu zuela 
sinestea. / Jangoikoak salba zaite-
la Maria (5): jaungoikoak salba 
zaitzala Maria.

salbia (3) : (bot.) salbia
salda (10) : (suk.) salda / purrusalda 

(10): porrusalda.
saldo (3) : (nek.) talde, saldo (abe-

reak)
saldu (3) : saldu
sali (3, 15) : (suk.) zali / sali andi[a] 

(15): zali handia.
saltaporrai (3) : (zoo.) matxinsalto
saludetu (2) : agur egin, agurtu / 

nork erran zue Abemarie? Aingeru 
San Grabielek, etorri zenean salu-
detzera Marie Santisime (2): nork 
esan zuen abemaria? San Gabriel 
aingeruak, Maria guztiz santua 
agurtzera etorri zenean.

sandia (3) : (bot.) angurri, sandia
sandu (2, 3, 5) : (erl.) santu / zein 

kontzebitu izen baize espiritu San-
dueren obras (2): zeina sortua izan 
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baitzen espiritu santuaren egitez. / 
zeruen diren sandu eta santa guziegi 
(2): zeruan diren santu eta santa 
guztiei. / sanduak eta umilak biotzes 
(3): santuak eta apalak bihotzez. 
/ iduri du Eliza ama Sanduak 
estilatzen duela lomismo egungo 
egunean (5): badirudi eliza ama 
santuak gauza bera erabiltzen 
duela gaur egun.

sanjuanbelar (6, 9, 12) : (bot.) 
sanjuanbelar

santa (2, 3, 5) : (erl.) santa / zeruen 
diren sandu eta santa guziegi (2): 
zeruan diren santu eta santa guz-
tiei. / Zeruan diren Sandu eta Santa 
guziei (5): zeruan diren santu eta 
santa guztiei.

sarats (7, 8, 10, 12) : (bot.) sahats / 
Saratseta (7añ, 8añ): sahats eta.

sarde (10, 11, 12, 16) : (nek.) 
sarde

sardina (3) : (zoo.) sardina
sario (7, 8) : (nek.) saroi / Sariobidea 

(7ol, 8ol): saroi bidea. / Sariozar 
(7uk, 8uk): saroi zahar(ra).

sarmendu (3) : (bot.) aihen, xir-
mendu

-sarre (3) : -tze, -pen / ilunsarre (3): 
iluntze. OH. Atzizki abstraktu hau 
zubereraz erabiltzen da gehien-
bat ‘hatsarre’ edo ‘orhitsarre’ (= 
oroitzapen) bezalako hitzetan. 
‘Batzarre’ eta ‘biltzarre’ hitzek ere 
atzizki bera dute.

sarre (17) : (nek.) sarde / sarrea (17): 
sardea.

sarri (7, 12) : sarri, trinko, itxi / 
Sarria (7ga): sarria. 2. (nek.) zarre, 
eskuare (eskuare mota bat) / sarria 
(12): zarrea.

sartu (2, 3, 5) : sartu / ni es naiz digno 
orren Majestadea sar dadien nere 
pobre moradan (2): ni ez naiz inor 
berorren maiestatea sar dadin nire 
etxe pobrean. / Elizara sartzean 
(5): elizara sartzean.

sasi (3) : (bot.) sasi
sator (3) : (zoo.) sator
sats (3) : (zoo.) beldar
sautakomin (3) : (zoo.) saguzar
segatu (3) : segatu
segitu (3) : jarraitu, segitu
seguridade (5) : segurtasun / seguri-

dade geiagokoareki (5): segurtasun 
gehiagorekin.

sei (2, 3) : sei
seigarren (2, 5) : seigarren / seiga-

rrena (2, 5): seigarrena.
sekretu (2, 5) : sekretu / sekretue 

agirtzen duena (2): sekretua ager-
tzen duena. / sekretue manifesta-
tzen duena (5): sekretua agertzen 
duena.

sekula (5) : sekula / bizi sekulakoa 
(5): bizitza sekulakoa.

sekulako (2, 5) : sekulako / bizitze 
sekulakue (2): bizitza sekulakoa. 
/ bizi sekulakoa (5): bizitza seku-
lakoa.

sekule (2) : sekula / bizitze sekulekua 
(2): bizitza sekulakoa.

sekuleko (2) : sekulako / bizitze 
sekulekua (2): bizitza sekulakoa.

seme (2, 3, 5) : seme / Jesu-Kristo 
seme bakar gure jaunen baiten 
(2): Jesukristo seme bakar gure 
jaunaren baitan. / Ebaren seme 
desterratuok (2): Ebaren seme 
erbesteratuok. / seme bat, semeak, 
semek (3): seme bat, semeak, se-
meek. / Aitaren eta Semearen eta 
Espiritu Sanduaren hizenean (5): 
aitaren eta semearen eta espiritu 
santuaren izenean.

senar (1, 3) : senar / prometatzen 
diat ez bertze senarrik egiteko (1): 
agintzen diat ez bertze senarrik 
egiteko.

senarremazte (3) : senar-emazte
sendo (4) : sendo / Karrikasendo (4): 

Karrikasendo.
sentimentu (2) : sentimendu / deies 

gaude, aies, suspiros, sentimentus 

beterik (2): deiez gaude, aienez, 
zizpuruz, sentimenduz beterik.

sentitu (5) : sentitu / au da nola 
senti duen San Juan Kristo[k] (5): 
hau da nola sentitu duen S. Juan 
Krisostomok.

señale (2, 5) : seinale, ezaugarri / 
noiz biar da usetu señale ortas? (2): 
noiz erabili behar da seinale hori? 
/ señale batzuk [dire] (2): seinale 
batzuk dira. / Grutze Sanduaren 
señaleagatik (5): gurutze santuaren 
seinaleagatik.

señele (2) : seinale, ezaugarri / zein 
de kristioaren señelea? krutze sandue 
(2): zein da kristauaren seinalea? 
gurutze santua.

sietenbre (3) : irail
siñestatu (2, 5) : sinetsi / nik 

siñestatzen dut (2): nik sinesten 
dut. / siñestatzea dela semea (2): 
semea dela sinestea. / nik alaber 
siñestatzen dud (5): nik halaber 
sinesten dut. / nola xakiñen du 
zer bear duen siñestatu? (5): nola 
jakingo du zer sinetsi behar duen? 
OH. Utergako dotrinan aditz 
hau behin ageri da, ñ gabe, n-z; 
‘sinestatzea’, alegia. Bestalde, ikus 
5. iturriak erronkarieraz bezalako 
‘dud’ adizkia erakusten digula 
adibidean, ia beti ‘dut’ erakusten 
duen arren. Zaila da neurtzea 
akatsa ala aldaera den.

sisa (3) : (bot.) ziza
-sko (2, 5) : -zko / balle negarresko 

ontan (2): haran negarrezko ho-
netan. / zure baigi miserikordiosko 
oiek (2): zure begi errukitsu horiek. 
/ artikulo fedeskoak dire amalau 
(2): fedezko artikuluak hamalau 
dira. / pasatu zuela pasio doloresko 
(5): oinazezko pasioa igaro zuela. / 
balle negarresko onetan (5): haran 
negarrezko honetan.

soin (3) : (anat.) sorbalda
soka (10, 12) : soka
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sokamutur (10, 12) : sokamutur / 
sokamuturra (10, 12): sokamu-
turra.

soldado (5) : (mil.) soldadu / esta 
soldadorik ezpaita baliente kan-
pañarik estenean (5): kanpainarik 
ez denean ausarta ez den soldadu-
rik ez dago.

solo (2) : soilik, baizik ez / bekatu-
ren bat utzitzen barinbeda alkes 
konfesatzeko, da konfesio ona? ez 
Jaune, solo gaistoa (2): bekaturen 
bat lotsaz uzten baldin bada aitor-
tzeko, aitortza ona da? ez jauna, 
txarra soilik. / non dago Jesu-Kristo? 
Jangoiko bezenbates leku guzietan, 
eta gizon bezenbates solo zeruen eta 
aldareko sakramentu sanduen (2): 
non dago Jesukristo? jaungoiko 
bezainbatean leku guztietan, eta 
gizon bezainbatean zeruan eta 
sakramentu santuan baizik ez. / 
iru persona distinto eta solo Jangoiko 
berdadero bat (2): hiru pertsona 
ezberdin eta egiazko jaungoiko 
bat soilik.

soltatu (3) : askatu
soñ (5) : (anat.) sorbalda / ezkerreko 

soñetik eskuiekaraño (5): ezkerreko 
sorbaldatik eskuinekoraino.

soñegi (2) : (anat.) sorbalda / ezke-
rreko soñegitik eskubikoreño (2): 
ezkerreko sorbaldatik eskuine-
koraino.

sor (3) : gor, entzungor
sorgin (4, 8) : (mit.) sorgin / 

Sorginlarrañeta (4, 8ut): sorgin 
larrain eta.

soro (7, 8) : (nek.) soro / Errensoroa 
(7añ, 8añ): herren (?) soroa. / 
Otsosoroa (8ob): otso soroa.

sorta (12) : sorta
su (3, 5, 10) : su / sua ta beroa, 

otza ta beroa (3): sua eta beroa, 
hotza eta beroa. / suan dago? (5): 
su(t)an dago? / zezensuzko (10): 
zezensuzko.

sudur (2, 3) : (anat.) sudur / sudurres 
urrin itea (2): sudurrez usaintzea. 
2. sudurzulo

sudurtzulo (3) : sudurzulo
sufritu (5) : sufritu / sufritzea pa-

zenziareki (5): pazientziarekin 
sufritzea.

sugandila (3) : (zoo.) sugandila
sugarima (7) : zital, doilor (?) 2. 

kaskarin (?) OH. Mujika jaunak 
argitzen du ‘sugarima’ erdi txan-
txetako irainerako erabiltzen dela, 
baina zehazten zaila den esanahia 
duela.

suge (3) : (zoo.) suge
sui (3) : suhi
sukalde (3) : sukalde
sulso (3, 8, 11) : (bot.) perretxiko; 

txanpinoi / Sulsoerria (8bi): perre-
txikolekua.

sulsoerri (8) : perretxikoleku / Sulsoe-
rria (8bi): perretxikolekua. OH. 
Leku izen honek argi erakusten 
du erronkarieraz, zaraitzueraz eta 
hegoaldeko goi-nafarreraz ohikoa 
den ‘-erri’ atzizkia, ‘tegia’ edo 
‘lekua’ esan nahi duena.

sumin (10, 12) : sumin, sumin-
dura

sunbil (13) : sunbil (gabonetako 
egurra)

surgin (8, 10, 12) : (mit.) sorgin 
/ Lansurgin (8ob): landa (?) sor-
gin(a). / surgina (10): sorgina. 
/ surgiña (12): sorgina. OH. 
‘Lansurgin’ leku izena oso kontuz 
begiratzekoa da.

surso (9) : (bot.) perretxiko; txan-
pinoi

susmatu (11, 12) : usain egin, usain-
du OH. Beriainek ‘usmatu’ aldaera 
jaso du. Bestalde, itxuraldatua 
dirudien ‘lismatu’ forma ere jaso 
du Erizek.

T
ta (3, 5) : eta / sua ta beroa, otza 

ta beroa (3): sua eta beroa, hotza 
eta beroa. / gure etsaietatik libra 
gaitzazu, gure jaun ta Jaungoikoa 
(5): gure etsaietatik libra gaitzazu, 
gure jaun eta jaungoikoa.

Tafalla (7, 8) : (geog.) Tafalla / Ta-
fallabidea (7añ, 7ti, 8añ): Tafalla 
bidea. / Tafallabide (7ti, 8ti): Ta-
falla bide(a).

taila (10, 12) : (nek.) sega
-tako (2) : -tzat / zer da konfesioe? 

erratea konfesoreari bere bekatuek, 
ziertoak ziertotako eta dudosoak 
dudosotako (2): zer da aitorpena? 
aitorleari (nork) bere bekatuak 
esatea, egiazkoak egiazkotzat eta 
zalantzazkoak zalantzazkotzat.

talatu (11, 12, 16) : blaitu, talatu
talla (8, 11, 16) : (nek.) sega / Ta-

llaeuntzetxikia (8bi): sega belardi 
txikia.

tallaeuntze (8) : (nek.) segabelardi 
(segatzeko belarra hazten den 
belardia) / Tallaeuntzetxikia (8bi): 
sega belardi txikia.

talluntze (8) : (nek.) segabelardi 
(segatzeko belarra hazten den 
belardia) / Talluntzea, Talluntze-
burua, Talluntzetxikia, Talluntze-
bidea, Talluntzeondoa (8bi): sega 
belardia, sega belardi burua, sega 
belardi txikia, sega belardi(ko) 
bidea, sega belardi ondoa.

tana (12) : itzulipurdi, txilinbuelta
-tar (15) : -tar / ekoiendarra (15): 

ekoiendarra.
tarran-tarran (11) : tarran-tarran, 

tipirri-taparra (nekez ibiltzearen 
onomatopeia)

tarrea (10, 11, 12) : (nek.) zingila, 
petral (zaldiena) 2. (lag.) alu, mo-
txin OH. Adiera honek hedadura 
semantikoz sortua dirudi.
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tartarro (9, 10, 11, 12) : berritsu, 
hitzontzi, tartaro

tartuga (3) : (zoo.) dortoka
-tasun (2, 3, 5) : -tasun / dulzeta-

sune (2): gozotasuna. / ontasun 
(3): ontasun. / txujentasun (3): 
zuzentasun. / gaztetasun (3): gazte-
tasun. / argitasuna (5): argitasuna. 
/ iluntasuna (5): iluntasuna.

-te (3) : -te / izoztea (3): izoztea.
-tegi (3, 4, 7, 8) : -tegi / ollategi 

(3): oilategi. / Beortegi (4, 7ut, 
8ut): behortegi(a). / Apeztegia 
(7añ): apaiztegia. / Erlategia (8bi): 
erlategia. / Konejutegia (8ad): 
untxitegia.

tela (3) : (suk.) esnegain, nata
tella (3) : teila
tellatu (3) : (erai.) teilatu
telleria (4, 8) : (erai.) teileria (lante-

gia) / Telleria (4): teileria. / Telle-
rialdea (8añ): teileria aldea.

temoso (11) : (lag.) temoso, te-
mati

tenedore (3) : sardexka
tentatu (2, 5) : tentatu / zergati ins-

tenteoro beitode enemigoak tenta-
tzen (2): zeren eta uneoro baitaude 
etsaiak tentatzen. / zergatik gure 
enemigoak baitaude tentatzen (5): 
zeren eta gure etsaiak tentatzen 
baitaude.

tentazio (2, 5) : tentazio / arkitzen ga-
denean nezesidade, tentazio eta pe-
ligroetan (2): (geure burua) behar, 
tentazio eta arriskutan aurkitzen 
dugunean. / ez padago libre demo-
nioaren tentaziotatik, zer eginen 
du bekatariak? (5): demonioaren 
tentazioetatik aske ez badago, zer 
eginen du bekatariak?

-ti (2) : -tik / apartatu ori ofenditzeko 
okasio guzietati (2): aldendu berori 
samintzeko egokiera guztietatik. / 
zer da eriotzea? anime korputzeti 
apartatzea (2): zer da heriotza? 
arima gorputzetik bereiztea. / asi 

bekoskiti eta petxoetareño (2): hasi 
kopetatik eta bularreraino. / itxeti 
atratzean (2): etxetik ateratzean.

-tik (2, 3, 5, 14) : -tik / luxurieko 
bekatutik apartatzea (2): lizun-
keriako bekatutik aldentzea. / iru 
enemigoetatik zein da andiena? (2): 
hiru etsaietatik (etsaietan) zein da 
handiena? / gauza guzien gañetik 
(3): gauza guztien gainetik. / lu-
xuriasko bekatutik apartatzea (5): 
lizunkeriazko bekatutik aldentzea. 
/ arzobispoaren erraziotatik anis 
diru [zor naizun] (14): artzapez-
pikuaren arraziotatik anitz diru 
zor nizun.

tipi-tapa (10, 11, 12) : tipi-tapa
tipitin-tapatan (11, 12, 17) : tipitin

-tapatan (baldar eta dena botaz 
ibiltzearen onomatopeia)

tipula (3) : (bot.) tipula
tira (11) : tira (goazen)
tirabike (11, 12) : (jos.) tiragoma
tirria (11) : tirria, gogo (bizia)
titi (3) : (anat.) titi
toki (7, 8, 9, 11, 17) : toki / Irastoki 

(7ti): iras (?) toki(a). / Epertoki 
(8mu): eper toki(a). / Pixatoki 
(8añ, 10): pixa toki(a). / txerritoki 
(9): txerritoki. / gaztoki (9, 17): 
gatzaga, gaztoki. / kakatoki (9, 10, 
17): kakatoki. / [u]metokia (11): 
umetokia.

tolet (15) : (nek.) tolet(a) (uztarria-
ren atala)

tololo (11) : tentel
tolorto (12) : tentel
tordantxa (10, 11, 12) : (heg.) 

kalandria 2. (heg.) araba-zozo (?) 
OH. Erizek Garesko Udalak ez 
bezalako esanahiaz jaso du txori 
honen izena. Oso ohikoa da txori 
izenak nahastea.

trabajatu (5) : lan egin / nork guar-
datzen ditu jaiak eta igandeak? 
trabajatzen estenak nezesidaderik 
bage (5): nork gordetzen ditu jaiak 

eta igandeak? beharrik gabe lan 
egiten ez duenak.

trabaju (5) : lan / ofrezitzen dizkizut 
nere bizie, obra eta trabajuek (5): 
nire bizitza, egintza eta lanak 
eskaintzen dizkizut.

trinitate (5) : (erl.) hirutasun, trini-
tate / Trinitate Sanduko lendabisiko 
persona (5): hirutasun santuko 
lehendabiziko pertsona.

trintate (2) : (erl.) hirutasun, trini-
tate / inbokatzen dugulerik trintate 
konpoderosoa (sic) (2): hel egiten 
diogunean hirutasun ahaltsuari.

tripa (3) : (anat.) tripa
triste (2, 5) : goibel, triste / tristeak 

konsolatzea (2): tristeak kontsola-
tzea. / tristea konsolatzea (5): tristea 
kontsolatzea.

tristura (12) : tristura
trokatu (3) : oka egin, botaka egin
troska (11) : (min.) kaolin, toska
truka (9, 10, 12) : (nek.) zintza-

rri, joare 2. truke / truka (12): 
trukea.

trukatu (3) : trukatu
-tsu (3, 8) : -tsu / indartsu (3): indar-

tsu. / Lezkasua (8uk): lezkatsua.
-tue (2) : -tua / bekatuek izein dire 

barkatuek (2): bekatuak barkatuak 
izanen dira. / amatue izetekoa [da] 
(2): maitatua izatekoa da.

tufar (11, 12) : (geol.) tuparri, 
marga

tupin (12) : (suk.) tupina, eltze
-turik (2, 5) : -tuta, -turik / eta 

dago ofreziturik arren serbizio 
sandureko (2): eta eskainirik dago 
haren zerbitzu santurako. / Elize 
Ama Sanduek doke rezibiturik (2): 
eliza ama santuak dauka jasota. / 
bataiaturik (5): bataiaturik.

turrutada (11) : (med.) beherako, 
zirineri

tutulu (3) : lelo, ergel
txabal (7, 8) : xabal (‘zabal’ adjekti-

boaren txikigarria) / Artetxabaleta 
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(7en): arte xabal eta. / Artatxabala 
(8en): arte xabala.

txabarko (11) : (zoo.) saguzar
txabola (10, 11) : (erai.) etxola, 

txabola
txagarko (6) : (bot.) sagarko
txaitxi (2) : jaitsi / siñestatzea txaitxi 

zela sanduen linbotara (2): santuen 
linboetara jaitsi zela sinestea. OH. 
Eguesibarren eta Elortzibarren 
‘jaitsi’ren ‘txautxi’ aldaera irakur 
daiteke. Itzarbeibarko ‘txaitxi’ 
aldaeraren lekukotza ziurtatzen 
duena.

txakoli (10) : txakoli
txakur (3, 10, 12) : (zoo.) txakur / 

txakurra (10, 12): txakurra.
txakurreme (3) : (zoo.) txakurre-

me
txakurremebero (3) : txakurremebe-

ro (txakurremea ohara egotea)
txal (3) : (zoo.) txahal
txaltxigor (10, 12) : (suk.) txantxigor 

OH. ‘Txaltxigorri’ aldaera ere 
oso ohikoa da. ‘Txantxiorra’ eta 
‘txantxiortu’ Azpeitia aldean ere 
esaten dira.

txanda (10, 11, 12) : txanda
txandrio (10, 12) : txandrio
txantxako (9) : ahamen, mokadu, 

tantako
txantxigor (16) : (suk.) txantxigor 

OH. ‘Txatxigorri’ da Lopez jau-
nak jasotako aldaera. ‘Txantxiorra’ 
eta ‘txantxiortu’ Azpeitia aldean 
ere esaten dira.

txapar (8, 10, 15) : (bot.) txapar, 
zuhaixka / Txaparra (8ad): txa-
parra, zuhaixka. / Txaparbidea 
(8ad): txapar bidea. 2. txapar, 
txikitxo (pertsona) / txaparra (15): 
txaparra.

txapel (8, 10, 15) : txapel / Txapela 
alorra (8añ): txapela alorra. / 
Arritxapel (8ut): harritxapel(a). / 
txapela (10): txapela. / txapelazar 
(15): txapel zahar(ra).

txar (3, 10, 12, 16) : txar / txarra 
[naiz](16): txarra naiz. 2. (heg.) 
eskinoso (?) / txarra (12): eski-
nosoa (?).

txarakadi (8) : estrepadi, txarakadi 
/ Txarakadi (8le): txarakadi(a), 
estrepadi(a).

txarra (11) : (heg.) durdura OH. 
‘Txarra’ txori-izenak zaraitzueraz 
‘eskilasoa’ erran nahi du.

txarran (18) : kexati
txarrantxa (10, 12, 15) : (nek.) 

txarrantxa (zaldi eta mandoen-
tzakoa)

txatabeltx (3) : (heg.) zata
txatar (12) : zapi, zatar 2. (met.) 

maluta (handia) OH. ‘Xatar’ 
(Iribarren; ikus ‘labexatar’) eta 
‘txatar’ (Beriain) hitzek ‘zapia’ edo 
‘zatarra’ esan nahi dute. Dirudie-
nez, hedadura semantikoz deitzen 
zaio horrela elur maluta handiari. 
Beriainek honetarako jaso duen 
forma zehatza ‘txatarro’ da.

txautu (3) : xahutu, garbitu
txerri (3, 9, 10, 11, 12) : (zoo.) txerri 

/ txerritoki[a] (9): txerritokia. / 
txerrijana (10, 12): txerrijana. / 
matatxerri (11): txerri-hilketa.

txerrieme (3) : (zoo.) txerrieme
txerriemebero (3) : txerriemebero
txerrijan (10, 12) : (nek.) txerrijan 

(txerrientzako jana) / txerrijana 
(10, 12): txerrijana. OH. Txe-
rriaren askariari ere esaten zaio 
‘txerrijana’, Garesen bederen, 
Beriainek zehazten duenez.

txerrikume (3) : (zoo.) txerrikume
txerritoki (9) : (nek.) txerritoki, 

txerritegi / txerritoki[a] (9): txe-
rritokia, txerritegia.

txerrizulo (9) : (nek.) txerritegi, 
txerritoki

txidor (8) : zidor / Txidorbidea 
(8añ): zidor bidea. / Txidorra 
(8añ): zidorra.

txiki (3, 4, 5, 7, 8, 15) : txiki / arbole 

txiki[a] (3): zuhaitz txikia. / parte-
rik aundienean edo txikienean? (5): 
zatirik handienean ala txikienean? 
/ Frankotxikia (4, 7ut, 8ut): Franko 
(?) txikia. / Estankatxikia (7añ): es-
tanka (?) txikia. / Bidetxikia (8añ): 
bide txikia. / Bordatxikia (8ga): 
borda txikia. / Afantxiki, txikia 
(15): Afantxiki, txikia. OH. 15. 
iturriko ‘afantxiki’ goitizena da.

txikitu (3) : txikitu
txikoria (3, 6) : (bot.) txikoria
txildar (3) : mahats-mordo, mulko 

(alferrik galdua)
txilindron (11, 12) : (suk.) txilin-

dron (arkumea eta antxumea 
prestatzeko era)

txilinpurdi (9) : itzulipurdi, txi-
linbuelta

tximika (3) : (zoo.) zimitz
tximitx (15) : (zoo.) zimitz
txindila (3) : (bot.) dilista / txindilas, 

txindiles (3): dilistaz, dilistez.
txinge(an) (9, 10, 11, 12) : txingoka, 

txingoan
txinta (3) : tanta
txintxare (3) : (zoo.) zizare
txintxo (11, 12) : garrasi (oihu zo-

rrotza) OH. Beriainek zehazten 
du ahots tonu fina dela.

txintxur (10, 12) : (anat.) zintzur, 
eztarri

txintxurri (3, 9, 17) : (anat.) zintzur, 
eztarri 2. (anat.) hestegorri 3. izotz
-kandela, ziztor

txintxurro (12) : izotz-kandela, 
ziztor

txinurri (3, 10, 11, 12, 16) : (zoo.) 
inurri

txipa (3, 10, 11, 12) : (zoo.) eskailu, 
txipa

txipi (3, 4, 8, 15) : txiki / bertz 
txipia (3): pertz txikia. / Sakana 
txipia (4): sakan txikia. / Taluntzia 
txipi (8bi): segabelardi txiki(a). / 
Oiantxipia (8mu): oihan txikia. / 
txipiko[a] (15): txikitxoa.
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txipi-txapa (11, 12) : plisti-plasta, 
txipi-txapa

txipiron (3) : (zoo.) txipiroi
txipo (3) : (bot.) makal
txipotxuri (3) : (bot.) zurzuri
txipu (8, 15) : (bot.) makal / Txipueta 

(8ga): makal eta.
txirdil (10, 12) : (nek.) txirdil, 

mahats-mordo
txirgirita (3, 9) : (bot.) bitxilore, 

bitxirita
txirimiri (10) : (met.) zirimiri
txirinbol(o) (11, 12) : (suk.) barruki

-gantz, barruki-gizen
txiripa (10, 11, 12) : txiripa
txirla (10, 11, 12) : (zoo.) txirla
txirlinta (10, 12) : (heg.) txirriskila 

(?)
txirri (4, 8, 12) : zorrotada, turrus-

ta, txirri; urjauzi / Txirriaburua 
(4): txirri burua, urjauzi burua. / 
Txirtxabal (4, 8ut): txirri xabal(a). 
OH. Ohikoa da berez ‘zorrotada’ 
edo ‘turrusta’ esan nahi duten 
hitzek toponimian ‘urjauzi’ esan 
nahi izatea.

txirrika (9, 10, 15, 16) : (mek.) 
txirrika 2. gurpil, txirringa

txirrinta (10, 11, 12) : irrika, txi-
rrinta OH. Beriainek ‘txirlinta’ 
aldaera ere jaso du.

txirrio (11) : zorrotada, turrusta, 
txirri OH. ‘Txirrio’ hitzak, bes-
teak beste, ‘zorrotada’ esan nahi 
du. Erizek zehazten du iturriko 
askan ‘txirrioan’ jolasten dela 
eta, bestetik, partxiseko dadoa 
ertzean erortzeari ere esaten zaiola 
‘txirrio’.

txirristratu (17) : irristatu
txirula (10) : (mus.) xirula
txistor (10, 11, 12) : (suk.) txistor / 

txistorra (10, 11, 12): txistorra.
txistu (10) : (mus.) txistu
txita (3, 9, 10, 11, 12) : (heg.) txito 

/ txitazare[a] (9): txitasaskia.
txitazare (9, 11, 16) : (nek.) txita-

saski, txitazare / txitazare[a] (9, 
11): txitasaskia. OH. Erizek eta 
Lopezek ‘txitazari[a]’ forman jaso 
dute hitza.

txitxar (3) : (zoo.) txitxar
txitxi (10, 11, 12) : (haur.) txitxi, 

haragi
txitxillo (3) : (bot.) garbantzu, 

txitxirio
txo (3) : (heg.) bele
-txo (13) : -txo, -xka / Estebantxo 

(13): Estebantxo.
txogarima (11) : (heg.) hegabera
txokarratu (11, 12) : xigortu
txokarri (6, 11) : (bot.) andura, 

zihaurri
txola (12) : (nek.) txerritegi, txerri-

korta OH. Erronkarieraz ere ‘txola’ 
erraten zaio txerritegiari.

txolona (17) : txolin, txoriburu 
(emakumea)

txolorta (17) : txolin, txoriburu 
(emakumea)

txongolo (3) : (anat.) orkatila
txopeta (9) : sutontzi (txikia, buz-

tinezkoa)
txorbeltx (3, 10, 11) : (heg.) bele 

OH. Erizek txori-izen hau de-
sitxuraturik jaso du ‘txorbertxe’ 
formarekin. Lekukotza, dena den, 
hor dago.

txori (3, 8, 9, 10, 12, 13) : txori / 
Txorieta (8ad): txori eta.

txoriburu (9, 15) : txoriburu
txorigorri (3) : (heg.) txantxangorri 

(?)
txorrota (8) : zorrotada, turrusta; ur-

jauzi / Txorrota (8le, 8ti): urjauzia. 
OH. Ohikoa da berez ‘zorrotada’ 
edo ‘turrusta’ esan nahi duten 
hitzek toponimian ‘urjauzi’ esan 
nahi izatea.

txorrotada (12, 18) : zorrotada, 
turrusta

txorta (5) : tanta / odol txorta bates 
formatu zue korputz bat (5): odol 
tanta batez gorputz bat sortu 

zuen. / ardo txorta bat (5): ardo 
tanta bat.

txotil (15) : sotil / txotilla (15): 
sotila.

txotxolo (10, 12) : txotxolo
txugarima (12) : (heg.) hegabera
txujen (3) : zuzen
txujentasun (3) : zuzentasun
txula (10, 11, 12) : (suk.) urdai, 

zingar
txulubita (10, 11, 12) : (mus.) 

txilibitu
txunga (3) : (bot.) ihi
txungur (10, 11, 12) : txerri-hezur
txupin (3) : koratilo, txaleko
txuri (3, 7, 8, 15) : zuri (kolorea) / 

Lurtxuri (7mu, 8mu): lur zuri(a). 
/ Kortetxuria (8añ): korta zuria. / 
Kapanatxuria (8en): etxola zuria. / 
Urtxuri (8mu): ur zuri(a). / zamar 
txuria (15): zamar txuria.

txuringa (10, 12, 17) : (anat.) 
zuringa

txutx (11) : txotx / txutxa (11): 
txotxa. OH. Erizek hitz honetaz 
zehazten du zahatoaren tapoitxoaz 
edo zuloaz erraten dela.

-tzat artu (1) : -tzat hartu / i Joan-
na artzen aut neure alarozatzat 
(1): hi Joana hartzen haut neure 
ezkontidetzat. / hik ar nazan ire 
esposotzat (1): hik har nazan hire 
senartzat.

-tzat eman (5) : -tzat eman / Maestro 
dibinoak ematen digu exenplotzat 
bere retirada au (5): maisu jain-
kotiarrak eredutzat ematen digu 
bere erretreta hau.

-tze (7, 8) : -tza, -di, toki, leku / 
Areatzea (7en, 8en, 8uk): harea-
tza. / Otatze (7ti, 8ti): otadi(a). / 
Otatzea (8mu): otadia. / Otakatzea 
(8ob): otakatza, otakadia.

-tzeagatik (5) : -tzeagatik / gu eta 
mundu guzie salbatzeagatik (5): gu 
eta mundu osoa salbatzeagatik.

-tzeargati (2) : -tzeagatik / meza 
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entzuteargati (2): meza entzutea-
gatik. / ogi bediketue artzeargati 
(2): ogi bedeinkatua hartzeagatik. / 
aitegurea errateargati (2): aitagurea 
esateagatik.

-tzeargatik (2) : -tzeagatik / kome-
katzeargatik (2): jaunartzeagatik. 
/ sermon aitzeargatik (2): ser-
moia aditzeagatik. / Jangoikueri 
miserikordie eskatzeargatik (2): 
jaungoikoari errukia eskatzea-
gatik. OH. ‘-tzeargatik’ forma 
ageri dutenak aditz nominaliza-
tuak dira gehienetan; ageri den 
salbuespena ‘eriotzeargatik’ da, 
‘heriotzagatik’ alegia. Lehenen 
eraginagatik ote?

-tzeko (1, 2, 5) : -tzeko / eta guar-
datzeko lealtadea (1): eta leialta-
suna gordetzeko. / zertako man 
zigu Jangoikuek entendimentue? 
zautzeko eta pensa[tze]ko (2): 
zertarako eman zigun jaungoi-
koak adimena? ezagutzeko eta 
pentsatzeko. / zergati den ona eta 
dignoa amatue izetekoa (2): ona eta 
duina delako maitatua izateko. / 
[mertxede] eskatzeko (2): mesede 
eskatzeko. / batallatzeko orazioaten 
ondoan (5): otoitz baten ondoren 
batailatzeko.

-tzekoan (2) : -tzekoan; -tzerakoan 
/ zer rezibitzen da Sakramentu 
sandu[e] komekatzekoan? (2): zer 
jasotzen da sakramentu santua 
jaunartzerakoan?

-tzera (2, 5) : -tzera / illen eta bizien 
juzgetzera (2): hilak eta biziak 
epaitzera. / jautxi ze linboetara, han 
zauden Anime Sanduen atratzera 
(5): linbora jaitsi zen, han zeuden 
arima sanduak ateratzera.

-tzere (2) : -tzera / onen eta gaistuen 
juzgetzere (2): onak eta gaiztoak 
epaitzera.

u
uda (3) : uda
udare (3) : (bot.) madari, udare
ugadera (3) : (zoo.) igaraba
ugalde (3, 5) : (geog.) ibai, ugalde 

/ iturriak, itxasoak eta ugaldeak 
(3): iturriak, itsasoak eta ibaiak. 
/ Jordaneko hugaldeko uretan, zi-
tuelaikan ya ogeita amar urte (5): 
Jordaneko ibaiko uretan, jadanik 
hogeita hamar urte zituenean.

ugarte (8) : (geog.) uharte / Ugarte 
(8bi): uharte(a). / Ugartea (8en): 
uhartea.

ugaseme (3) : ugazeme, semeorde
ugazaita (3) : ugazaita, aitaorde
ugazaizpa (3) : ugazahizpa, ahiz-

paorde
ugazalaba (3) : ugazalaba, alabaor-

de
ugazama (3) : ugazama, amaorde
ugazanaia (3) : ugazanaia, anaior-

de
ugazarreba (3) : ugazarreba, arre-

baorde
ukarain (3) : (bot.) aran
ukatu (3) : ukatu
ukitu (3, 5) : ukitu / eskus ta oñes 

ukitzea (5): eskuz eta oinez uki-
tzea.

ukondo (3) : (anat.) ukondo
uli (3) : (zoo.) euli
ume (3, 5) : ume / gizonen umeak 

(3): gizonen umeak. / Ebaren 
ume desterratuak (5): Ebaren ume 
erbesteratuak. OH. Ohar batean 
Bonapartek dio ‘ume’ abereena 
dela, goiko adibidean horrela ez 
dirudien arren, eta beheraxeago 
zuzenketa hori berriro egin, baina 
ezabatu egin zuen.

umerri (3) : (suk.) arkumeki, axuriki, 
bildoski

umetoki (11) : (anat.) umetoki / 

[u]metokia (11): umetokia. OH. 
Erizek hitz honen bi forma jaso 
ditu > ‘metokia’ eta ‘matokia’.

umil (3) : apal, umil / sanduak eta 
umilak biotzes (3): santuak eta 
apalak bihotzez.

umore (3) : (med.) marranta, ka-
tarro

unide (3) : inude
untxalankuerda (3) : (bot.) mitxo-

leta (?)
untz (3, 8) : (bot.) huntz / untzosto[a] 

(3): huntz hostoa. / Untzalekua 
(8ut): huntz lekua. OH. Utergako 
leku izena kontuz begiratzekoa da, 
argia dirudien arren.

untze (3, 4, 7) : belardi / Untzelarrea 
(4): belardi larrea. Untzekoa (4, 
7ut): belardikoa.

untzi (9) : ontzi / pixuntzi[a] (9): 
pixontzia.

ur (3, 5, 8) : ur / zeruen gañean 
dauzten ur guziak (3): zeruaren 
gainean dagoen ur guztia. / uretan 
(3): uretan. / Jordaneko hugaldeko 
uretan, zituelaikan ya ogeita amar 
urte (5): Jordaneko ibaiko uretan, 
jadanik hogeita hamar urte zitue-
nean. / urean dago? (5): uretan 
dago? / Urbeltza (7ad): ur beltza. 
/ Ureta (8ga): ur eta. / Urtxuri 
(8mu): ur txuri(a).

ura (3, 5) : hura / ura ikusirik orai 
gaitzen Zeruan dagonas (5): hura 
ikusirik zeruan dagoenaz oroi 
gaitezen.

urakan (3) : (met.) ekaitz
urbil (3) : hurbil
urdai (3) : (suk.) urdai, xingar
urdin (3, 4, 8, 15) : urdin; gris / 

Urdin (4): urdin. / Mendiurdin 
(8añ): mendi urdin(a) (= grisa). 
/ Arriurdina (8bi): harri urdina. 
/ begiurdin (15): begiurdin. OH. 
Utergako ‘urdin’ etxe-izena da.

ure (2, 5) : hura / zenbat memorie 
[ditu Kristok]? bat, eta ure humanoa 
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(2): zenbat memoria ditu Kristok? 
bat, eta hura gizatiarra. / zenbat 
persona [ditu Kristok]? bat, eta ure 
dibinoa (2): zenbat pertsona ditu 
Kristok? bat, eta hura jainkozkoa. 
/ alaber jautsi ze Anima Sandu ure 
dibinidadeareki berareki (5): ha-
laber jaitsi zen anima sandu hura 
jainkotasunarekin berarekin.

urgune (3, 8) : (geog.) urmael, urgu-
ne / Urgunekoa (8bi): urgunekoa. 
/ Urgunea (8uk): urgunea.

urigi (2) : eduki / urigi zozu debo-
zio ona (2): eduki ezazu debozio 
ona.

urin (3) : (suk.) urin
urkatu (3) : urkatu
urollo (3) : (heg.) uroilo
urre (3) : (kim.) urre
urrebelar (3) : (nek.) bibelar
urri (3, 7) : udazken 2. urri (ez 

ugaria) / Basaurria (8añ): baso 
urria.

urrin (2, 3, 5, 9) : usain / urrin itea 
(2): usaintzea. / urrin gaitxto[a] 
(3): usain txarra. / urriña, kolorea ta 
gustoa (5): usaina, kolorea eta gus-
tua. / kakurrin[a] (9): kaka usaina. 
/ pixurrin[a] (9): pixa usaina. / 
putzurrin[a] (9): putzusaina.

urrin gaixto izan (3) : usain(a) 
izan

urrin in (2) : usaindu, urrin egin / 
sudurres urrin itea (2): sudurrez 
usaintzea.

urritz (3, 8) : (bot.) hurritz / Urri-
txabal (8ut): hurritz zabal.

urruti (3, 7, 8, 15) : urruti, urrun 
/ loretatik urruti joan da (3): lo-
reetatik urruti joan da. / urrutitik 
etor da (3): urrundik etorri da. / 
urrutira joan da (3): urrutira joan 
da. / Zubiurrutia (7ga, 8ga): zubi 
urrutia. / zuburrutiko[a] (15): 
zubi urrutikoa. OH. Toponimian 
‘urruti’ hitzak ‘-az bestalde’ esan 
nahi du.

urte (2, 3, 5) : urte / urtean bein 
bedade edo lenago (2): urtean behin 
bederen edo lehenago. / juan den 
urtean (3): joan den urtean, iaz. 
/ Jordaneko hugaldeko uretan, zi-
tuelaikan ya ogeita amar urte (5): 
Jordaneko ibaiko uretan, jadanik 
hogeita hamar urte zituenean.

urtu (3) : urtu
urtzapo (3) : (zoo.) igel (?)
uru (2) : hiru / urugarrena (2): hiru-

garrena. OH. Akats tipografikoa 
izan daiteke ‘uru’ hau, ez baita 
behin baizik agertzen, ‘iru’ hamai-
ka aldiz ageri den bitartean.

usatortol (3) : (heg.) usapal
usatu (5) : baliatu; erabili / noiz 

usatu bear duzu señale ortas? (5): 
noiz baliatu behar duzu seinale 
horretaz?

usetu (2) : baliatu; erabili / zenbat 
maneras usetzen du kristiuek señele 
ortas? (2): zenbat moduz baliatzen 
da kristaua seinale horretaz? / noiz 
biar da usetu señale ortas? (2): noiz 
erabili behar da seinale hori?

uso (3, 8) : (heg.) uso / Usobidea 
(8ti): uso bidea.

uspel (3) : ospel
ustu (3) : hustu
uts (2, 3, 5) : huts / uts iten duena 

(2): huts egiten duena. / uts egiten 
duena (5): huts egiten duena.

uts egin (5) : huts egin / uts egiten 
duena (5): huts egiten duena.

uts in (2) : huts egin / uts iten duena 
korrejitzea (2): huts egiten duena 
zuzentzea.

utzi (2, 5) : utzi / bekaturen bat utzi-
tzen barinbeda alkes konfesatzeko, 
da konfesio ona? ez Jaune, solo gais-
toa (2): bekaturen bat lotsaz uzten 
baldin bada aitortzeko, aitortza 
ona da? ez jauna, txarra soilik. / 
atzendurik utzitzen bada (2): ahaz-
turik uzten bada. / ez gaizkizuela 
utzi tentazion eroritzera (2): ez 

gaitzazula utz tentazioan erortzen. 
/ ez gaizkiela utzi konsentitzera 
(2): ez gaitzala utz onartzen. / ez 
gaitzazula utzi tentazioan erortzera 
(5): ez gaitzazula utz tentazioan 
erortzen.

uxatu (10) : uxatu

X
xabal (8) : xabal / Xabal (8ti): xa-

bal(a).
xabe (2) : jabe / ez kendu, ez irugi eta 

ez deseatu berzeren gauze, xabian 
borondatean kontra (2): ez kendu, 
ez eduki eta ez desiatu besteren 
gauza, jabearen borondatearen 
aurka.

xagi (2) : jaiki / guatzetik xagitzean 
(2): ohetik jaikitzean.

xai (2) : jai / nork guardatzen ditu 
xaiek eta igendeak? (2): nork gor-
detzen ditu jaiak eta igandeak?

xaiki (5) : jaiki / xaikitzean (5): 
jaikitzean.

xaio (2, 5) : jaio / zer da bekatu ori-
xinalea? da bekatu zeñeki guziok 
xaio baigada (2): zer da sortzezko 
bekatua? guztiok berarekin jaio 
garen bekatua da. / nola xaio zen? 
(5): nola jaio zen? OH. Utergako 
dotrinan ‘xaio’, ‘jaio’ eta ‘jago’ 
aldaerak ageri zaizkigu; ‘joio’ 
ere ageri da behin, baina akatsa 
dirudi.

xakin (2, 5) : jakin / irugarrena, 
xakitia zer rezibitzera dueien (2): 
hirugarrena, zer jasotzera doan ja-
kitea. / estakienari erakustea (2): ez 
dakienari irakastea. / zenbat gauze 
dago obligeturik xakitera krist[i]
ue, allagatzen denean arraziora? 
lau, jaune (2): zenbat gauza dago 
beharturik jakitera kristaua, uler-
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menera iristen denean? lau, jauna. 
/ nola xakiñen du zer eskatu? xa-
kiñiken aita gurea (2): nola jakinen 
du zer eskatu? aitagurea jakinik. 
/ zenbat gauza dago obligaturik 
xakitera? (5): zenbat gauza dago 
beharturik jakitera? / nola xakiñen 
du zer bear duen siñestatu? (5): 
nola jakinen du zer sinetsi behar 
duen? / zenbat gauza bear dirade 
xakin? (5): zenbat gauza jakin 
behar dira?

xangoiko (2) : (erl.) jaungoiko / 
ezen zu Xangoikuek Prinzipiorik? 
(2): izan zuen jaungoikoak has-
tapenik? OH. Perpaus honetan, 
Utergako dotrinako beste inon 
ageri ez diren bi lekukotza dau-
de; ‘izan’ aditzaren ‘ezen’ forma 
bitxia (Frantzisko Ondarrak (sic) 
oharpenaz markatu zuena) eta 
‘xangoikue’, horrelaxe, ixa letraz 
idatzirik.

xar (8) : xahar / Baratzexarreta (8ti): 
baratze xahar eta.

xarri (2) : jarri; eseri / xarririk [dago] 
aite eternoan eskuiteko aldean (2): 
jarririk dago aita betierekoaren 
eskuineko aldean.

xatar (9) : zapi, zatar / [l]abaxatar 
(9): labezapi, labezatar.

xe (3) : xehe / ganado xe (3): ganadu 
xehe.

xei (2) : jai / xeiek eta igendeak 
guardatzea (2): jaiak eta igandeak 
gordetzea. / xeietan eta igendetan 
(2): jaietan eta igandeetan.

xila (3) : (anat.) zilbor
xubi (8) : (erai.) zubitxo, xubi / Xu-

bindoa (8añ,8ti): zubitxo ondoa. / 
Xubiko (8en, 8ga): xubitxo(a).

xulo (8) : xulo, zulotxo / Axaritxulo 
(8ga): azeri xulo(a).

Y
ya (3, 5) : jadanik, dagoeneko / Jorda-

neko hugaldeko uretan, zituelaikan 
ya ogeita amar urte (5): Jordaneko 
ibaiko uretan, jadanik hogeita 
hamar urte zituenean.

yago (5) : gehiago / onetsitzen zaitut 
gauza guziok baño yago (5): gauza 
guztiok baino maiteago zaitut, 
gauza guztiok baino gehiago maite 
zaitut. / zergatik yago? (5): zer 
gehiagogatik? / zertako yago? (5): 
zer gehiagorako? / zertara yago? 
(5): zer gehiagotara?

Z
-z (3) : -z / gariz, gariaz, gariez (3): 

gariz, gariaz, gariez. / otsoz, otsoaz, 
otsoez (3): otsoz, otsoaz, otsoez.

zabal (3, 7, 8, 16) : zabal / Zabalea 
(7bi): zabala. / Artesabala (7en): 
arte zabala. / Bidezabala (8ad): 
bide zabala. / Erlategizabala (8en): 
erlategi zabala.

zabaldu (3) : zabaldu (adiera guz-
tietan)

zabalza (7, 8) : zabaltza / Zabalza 
(7ga, 7uk, 8ga, 8bi): zabaltza. / 
Zabalzagain (7ga, 8ga): zabaltza 
gain(a).

zabor (6, 10, 11, 12, 16) : zabor, 
zikinkeria / zaborra (10, 11, 15): 
zaborra. 2. (med.) oilaur, zakar, 
zabor (zaurietako zakarra)

zaborreria (11) : zaborreria
zai (3) : zahi (aleena)
zain (3) : (anat.) zain 2. (bot.) sus-

trai, zain
zaingorri (6, 9, 10, 12, 16) : (bot.) 

zaingorri OH. Zerikusirik ez 
du geranioarekin, eta alpaparen 

antzekoa omen da. Bestalde, Iri-
barrenek ‘txangorri’ eta ‘zangorri’ 
ematen ditu. Garesko Udalak eta 
Beriainek, berriz, ‘txangorri’. Eta 
Lopezek ‘ziangorri’.

zakar (10, 11, 12, 15, 16) : zakar, 
baldar

zakil (15) : (anat.) zakil / zakil, 
zakilotx (15): zakil, zakil hotx. 
OH. Garesko goitizenen zerren-
dan, ‘saquil, saquiloch’ ageri dira 
idatzirik.

zaku (10) : zaku / zakuto (10): 
zakutxo.

zakuto (12) : zakuto
zalagarda (15) : engainu, zalagar-

da
zalandra (12) : (nek.) zalandra (gal-

bahe mota bat)
zaldi (3) : (zoo.) zaldi (orokorrean 

eta hazitarakoa)
zaldibilo (3) : zurda, kuma
zaldiko (3) : (zoo.) moxal, zaldiko
zalke (3, 9, 12) : (bot.) zalke
zalui (3) : laster, zalu
zalle (6, 11) : zail (adj.) OH. Iri-

garairen artikuluan aurki daiteke 
hitz hau erdarazko azalpenarekin, 
landareez ari dela. Lotura soma-
tzen zaio eskuz mozteko oso zaila 
den ‘egur edo landare zaila’rekin. 
Bestalde, Erizek ogi puskagaitzaz 
Muruzabalen ‘zaia’ eta Utergan 
‘zaie’ erraten dela dio.

zama (11) : zama
zamar (15, 17) : zamar (txamarra) / 

zamar txuria (15): zamar txuria. / 
zamarra (17): zamarra.

zamari (3) : (zoo.) zamari, zaldi 
(irendua)

zamueko (12) : zaputz, zapuzti
zanbala (12, 17) : (jos.) zabu, ziburu 

OH. Obanosko neska-mutikoek 
‘zanbala buzka’ esaten omen 
zuten zabuan jolastean. Hortik 
sortu omen zen ‘zanbalabuzka’ 
aldaera.
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zanbalabuzka (9, 17) : (jos.) zabu, 
ziburu

zangarte (9, 10) : hankarte, zan-
garte

zango (11) : (anat.) zango; ointzar
zanpatu (10, 11) : zanpatu
zapata (15) : zapata
zapate (15) : zapata / zapatezar (15): 

zapata zahar. OH. Pirinio aldean 
‘zapeta’ da ohiko forma.

zapatu (3) : zanpatu, sakatu
zape (12) : xapi!, xape! (katua uxa-

tzeko hitza)
zar (3, 4, 5, 7, 8, 15, 16) : zahar / aita 

eta ama, eta zarragoak honratzea 
(5): aita eta ama, eta zaharragoak 
ohoratzea. / Errotazarra (4, 7mu, 
8ut): errota zaharra. / Sakanza-
rreta (7añ): sakan zahar eta. / 
Larrainzar (7ol): larrain zahar(ra). 
/ Errekazarra (7en, 8ob): erreka 
zaharra. / Gazteluzar (8añ): gaztelu 
zahar(ra). / Iturzarburua (8ol): 
iturri zahar burua. / Apezarra (8ti): 
apaiz zaharra. / Sariozar (8uk): 
saroI zahar(ra). / Bordazarra (8ut): 
borda zaharra. / mandazar[ra], me-
diku zar[ra] (15): mando zaharra, 
mediku zaharra. / Errotazarra (16): 
errota zaharra.

zaragata (11, 17) : zarata
zare (9, 16) : saski, zare / txitazare[a] 

(9): txitasaskia. OH. Lopez jaunak 
dioenez, Enerizko mahats-bilketa 
egitean ‘zare!’ esaten zen saskiak 
mahatsez betetzean.

-zaro (3) : -zaro / zartzaro[a] (3): 
zahartzaroa.

zarra (9) : xerra, xerrada (ogi xerra)
zarrakamalda (9, 10, 11, 12, 16) 

: (nek.) zarramakalda, inauskai 
(kirten luzeduna) 2. emakume 
lotsagabea

zarrapo(ka) (11) : txakurka, zapoka, 
lau hankan

zarratrako (12) : zarpailtsu OH. 
Hegoaldeko goi-nafarreraz bezala, 

zaraitzueraz eta erronkarieraz ere 
erabiltzen da hitz hau.

zarri (9, 11) : hanka (lapikoentza-
koa) / zarria (11): lapikoentzako 
hanka.

zartagi (3) : (suk.) zartagin
zartako (10, 11, 12) : zartako, be-

larrondoko
zartu (3) : zahartu
zartzaro (3) : zahartzaro
zastada (11) : sastada, ziztada
zato (12) : zahato OH. Beriainek ‘za-

toa’ ehizerako zorroa dela zehazten 
du. Hala ere, jatorria zahatoaren 
izenean duela dirudi.

zauri (3, 12) : (med.) zauri OH. 
Bonapartek azpimarraturik utzi 
zuen euskalki honetan ‘llaga’ gi-
zaki baten zauria dela, eta ‘zauri’ 
abereena. Bestalde, Beriainek 
‘zaurin’ aldaera jaso du.

zauroiek (3) : zeuek, zuhauek / 
zauroiek, zauroiek, zauroietas, 
zauroieri, zauroien, zauroiekin, 
zauroiendako (3): zeuek, zeuek, 
zeuetaz, zeuei, zeuen, zeuekin, 
zeuentzat.

zaurori (3) : zerori, zuhaur / zauro-
ri, zaurorrek, zaurorri, zaurortas, 
zaurorren, zaurorrekin, zaurorren-
dako (3): zerori, zerorrek, zerorri, 
zerorretaz, zerorren, zerorrekin, 
zerorrentzat.

zautu (2) : ezagutu / zertako man 
zigu Jangoikuek entendimentue? 
zautzeko eta pensa[tze]ko (2): 
zertarako eman zigun jaungoi-
koak adimena? ezagutzeko eta 
pentsatzeko.

zazpi (2, 3, 5) : zazpi / lendabisko 
irurek eta bertze zazpiek (2): 
lehendabiziko hirurak eta beste 
zazpiak. / lendabisiko irurak eta 
bertze zazpiak (5): lehendabiziko 
hirurak eta bertze zazpiak.

zazpigarren (2, 5) : zazpigarren / zaz-
pigarrena (2, 5): zazpigarrena.

zear (3, 8) : alde, saihets, zehar
zearbide (8) : zeharbide, saihesbide 

/ Zearbidea (8bi): zeharbidea, 
saihesbidea.

zein (2, 5) : zein; zeina / iru ene-
migoetatik zein da andiena? (2): 
hiru etsaietatik (etsaietan) zein da 
handiena? / trintateko irugarren 
persona dibinoa, zeñek prozeditzen 
baitu aiteganik (2): hirutasuneko 
hirugarren pertsona, zeina ai-
tagandik sortzen baita. / Señora 
bat [da] birtutes betea, zein baite 
Jangoikuen Ama (2): andere bat da 
bertutez betea, zein jaungoikoaren 
ama baita. / zeñan ogia baita, 
zeñan ogia den, zeñana den ogia 
(3): zeinaren ogia baita. / zein, 
zeñek, zeñen, zeñetas, zeñi, zeñe-
kin, zeñendako (3): zein, zeinek, 
zeinen, zeinetaz, zeini, zeinekin, 
zeinentzat. / zein konzebitu baize 
Ama birjinaren entrañetan (5): 
zeina ama birjinaren erraietan 
sortu baitzen. / iru persona dibi-
noetatik zein egin ze gizon? (5): 
hiru pertsona jainkotiarretatik 
zein egin zen gizon? 2. zeintzuk / 
zein dire? (2, 5): zeintzuk dira? 3. 
nor / zeñen ogia den, zeñena den 
ogia (3): noren ogia baita.

zek (3) : zuek / zek, zek, zetas, zen, 
zeri, zekin = zeki, zendako (3): 
zuek, zuek, zuetaz, zuen, zuei, 
zuekin, zuentzat. / [zek] dioze (3): 
zuek diozue.

zelai (3, 4, 7, 8, 16) : (geog.) zelai; 
lautada / Arrizelaia (4, 8ut): harri 
zelaia. / Otazelaia (7bi): ote zelaia. 
/ Zelaia (7ad, 8ad, 8bi, 8ol): ze-
laia. / Zelaieta (7ti, 8ti): zelai eta. 
/ Arizelaia (8uk): haritz zelaia. / 
zelaia (16): zelaia.

zen (3) : zuen
zenbait (3) : zenbait
zenbat (2, 3, 5) : zenbat / zenbat 

gauze biar dire ongi komekatzeko? 
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(2): zenbat gauza behar dira ongi 
jaunartzeko? / zenbat aldetara 
da dolorea? bietara (2): zenbat 
aldetara da oinazea? bitara. / 
zenbat Jangoiko dire? (5): zenbat 
jaungoiko dira?

zenbatenas (5) : zenbatenaz, zen-
batez

zengatik (3) : zergatik
zeñatu (5) : zeinatu / zer da zeñatzea? 

eskuieko beatz andias iru gurutze 
egitea (5): zer da zeinatzea? eskui-
neko hatz handiaz hiru gurutze 
egitea.

zeñetu (2) : zeinatu / zer da zeñe-
tzea? egitea iru krutze eskubiko 
biatz andiyes (2): zer da zeinatzea? 
hiru gurutze egitea eskuineko 
erpuruaz.

zer (2, 3, 5) : zer / zer da fedea? kusi 
bageko gauze sinestatzea (2): zer da 
fedea? ikusi gabeko gauza sinestea. 
/ zer erraten da? (2): zer esaten da? 
/ lendabiskue xakitia zer siñestatu, 
bigarrena xakitea zer eskatu (2): 
lehena, zer sinetsi jakitea, biga-
rrena, zer eskatu jakitea. / zertara 
iago? (2): zer gehiagotara? / zer, 
zek, zetas, zeres, zeren, zeri, zerekin, 
zetako, zetan (3): zer, zerk, zertaz, 
zerez, zeren, zeri, zerekin, zertara-
ko, zertan. / ez padago libre demo-
nioaren tentaziotatik, zer eginen 
du bekatariak? (5): demonioaren 
tentazioetatik aske ez badago, zer 
eginen du bekatariak? 2. zein, zer 
/ zer ogi eman ziok? (3): zein ogi 
eman ziok? 3. zertzuk, zer / zer 
gelditzen dire, bada? (5): zertzuk 
geratzen dira, bada?

zerbait (3) : zerbait
zerbitzu (3) : zerbitzu / zerbitzukoa 

(3): zerbitzukoa, zerbitzaria.
zerbitzuko (3) : zerbitzari / Jaunan 

zerbitzukoak (3): jaunaren zerbi-
tzariak.

zerengatik -en (5) : zeren (eta) bait-, 

bait-, -lako / zerengatik zaren jaun 
bat ain ona, onetsitzen zaitut (5): 
hain jaun ona zarelako maite 
zaitut.

zerengatik bait- (5) : zeren (eta) 
bait-, bait-, -lako / zerengatik gru-
tze Sanduaren medios erredimitu 
baizindue mundu guzie (5): gu-
rutze santuaren bitartez berrerosi 
zenuelako mundu osoa.

zergati (2) : zergatik / zergati enber-
tze aldis? (2): zergatik hainbeste 
aldiz?

zergati -en (2) : zeren (eta) bait-, 
bait-, -lako / onogi manko diotela 
zeruko glorie, zergati guardatu 
zitusten arren mandamentuek (2): 
onoi emango diela zeruko aintza, 
zeren (eta) haren manamenduak 
gorde baitzituzten. / zergati ama-
tzen duten gauze guzien gañen (2): 
zeren eta gauza guztien gainean 
maite baitut. / zergati den ona eta 
dignoa amatue izetekoa (2): ona eta 
duina delako maitatua izateko.

zergati bait- (2) : zeren (eta) bait-, 
bait-, -lako / zergatik? zergati baite 
figura Kristo kruzifiketuena (2): 
zergatik? Kristo gurutziltzatuaren 
irudia baita. / zergati, Kristo il 
zenean krutze sanduen, bentzitu 
baizitue (2): zeren eta, Kristo gu-
rutze santuan hil zenean, garaitu 
egin baitzituen.

zergati beit- (2) : zeren (eta) bait-, 
bait-, -lako / zergati instenteoro 
beitode enemigoak tentatzen (2): 
zeren eta uneoro baitaude etsaiak 
tentatzen.

zergatik (2, 5) : zergatik / zergatik? 
zergati kontrizioek barkatzen duen 
bakarrik (2): zergatik? kontrizioak 
bakarrik barkatzen duelako. / 
zergatik? zergati baite figura Kristo 
kruzifiketuena (2): zergatik? Kristo 
gurutziltzatuaren irudia baita. / 
zergatik iten duzu grutzea bekos-

kean? (5): zergatik egiten duzu 
gurutzea kopetan?

zergatik bait- (5) : zeren (eta) bait-, 
bait-, -lako / zergatik guardatu 
baizuste Mandamentu Sanduak 
(5): manamendu santuak gorde 
baitzituzten. / zergatik ez paizus-
te goardatu (5): ez baitzituzten 
gorde.

zerra (3, 11, 12) : (tek.) zerra 2. 
(suk.) xerra

zerratu (3) : zerratu
zertako (2, 5) : zertarako / zertako 

man zigu Jangoikuek entendimen-
tue? (2): zertarako eman zigun 
jaungoikoak adimena? / zertako da 
Sakramentu oliedurekoa? iru gau-
zetako (2): zertarako da oliadura 
sakramentua? hiru gauzatarako. / 
zertako dire? emateko (5): zertarako 
dira? emateko.

zertara (2) : zertara / zertara iago 
obligetzen gaitu mandamentu onek? 
(2): zer gehiagotara behartzen 
gaitu manamentu honek?

zertas (2, 5) : zertaz; zerez / zertas 
izen ze unjitue? (2, 5): zerez gan-
tzutu zuten?

zertati (2) : zertatik / zertati salbatu 
ginduzki? (2): zertatik salbatu 
gintuen?

zertatik (5) : zertatik / zertatik sal-
batu ginduze? (5): zertatik salbatu 
gintuen?

zeru (2, 3, 5, 15) : zeru / zerueren eta 
lurreren Kriadorearen baiten (2): 
zeruaren eta lurraren sortzailearen 
baitan. / zeruen gañean dauzten ur 
guziak (3): zeruaren gainean dau-
den ur guztiak. / zeruan bekala lu-
rrean ere (5): zeruan bezala lurrean 
ere. / zeruko[a] (15): zerukoa.

zerzeta (3) : (heg.) istingor
zetako (3) : zertarako
zezen (3, 10) : (zoo.) zezen / zezen-

suzko (10): zezensuzko.
zezensuzko (10) : zezensuzko
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ziape (3, 6, 10, 11, 12) : (bot.) 
ziape

ziaurre (6) : (bot.) andura, zihaurri
ziaurri (6) : (bot.) andura, zihaurri
zibiri(n) (9) : (jos.) zabu, ziburu
zibuñ (3) : (bot.) ziguin, malba
zigueña (3) : (heg.) zikoina, amia-

moko
zikin (3, 10, 12) : zikin / zikiñe 

(11): zikina. / zuku zikin[a] (12): 
zopa zikina, zuku zikina. / zikiña 
(12): zikina.

zikindu (3, 10) : zikindu
zikirio (3) : (bot.) zekale, zikirio
zilar (3) : (kim.) zilar
zimel (12) : zimel
zimur (12) : zimur
zinbel (11) : zinbel (usoentzako 

lokarria)
zinpi-zanpa (11, 12) : dinbi-danba 

(etengabe jotzen)
zintzo (11) : zintzo
zipote (11, 12) : burugogor, egoskor; 

zaputz
zipre (3) : (bot.) altzifre, nekosta
zipuru (9, 17) : laneko buru (ila-

rako lan batean, soroan edo, 
adibidez)

zipusten (9, 17) : laneko buru bi-
garrena (ikus ‘zipuru’)

ziri (12) : ziri
zirikatu (10, 11, 12, 17) : zirikatu 

OH. Gaztelaniazko ‘ciriquiar’ 
aditzean gorde da aditz honen 
lekukotasuna.

zirimiri (10) : (met.) zirimiri
zirin (12) : zirin
zirri (11) : gorotz / zirria (11): 

gorotza. OH. Erronkarieraz ardi
-gorotza da ‘zirria’.

zirri-zarra (10, 11, 12) : zirri-zarra
zirriki-zarraka (10) : zirriki-zarraka, 

zirriki-mirrika
zirrin (3, 9, 10, 11, 12, 15) : (heg.) 

sorbeltz / zirriña (11): sorbeltza.
zirrin-zarran (11) : zirrin-zarran 

(oinetakoak arrastaka)

zirrito (12) : zirriztu
zirtzil (9) : (met.) zirimiri, zirtzil
ziruko (3) : ziriko
zirurin (9, 17) : pipi-hauts
-zko (10) : -zko / zezensuzko (10): 

zezensuzko.
zoko (8, 12) : zoko / Orenuainzokoa 

(8en): Orenuain zokoa.
zola (18) : zola / solame[a] (18): 

zola mehea.
zonbor (9, 11) : egurki (egur zatia) 

OH. Iribarrenek zehazten du 
mahats-prentsetan erabiltzen den 
egur zatia dela ‘zonbor’ hau. 2. 
(bot.) motzondo, enbor-ipurdi 
OH. Erizek adiera honetan jaso 
duen forma ‘zonbo’ da.

zor (2, 5, 14) : (ekon.) zor / barka 
zazkiguzu guri gauren zorrak (2, 
5): barka iezazkiguzu guri geure 
zorrak.

zor izan (14) : zor izan / Joana, ba-
dakizu nola zor naizun Zaragozako 
arzobispoaren erraziotatik anis diru 
(14): Joana, badakizu nola zor ni-
zun Zaragozako artzapezpikuaren 
arraziotatik anitz diru. / zuk bai 
niri zor anis diru (14): zuk bai niri 
zor anitz diru.

zoratu (11, 12) : zoratu; zorabiatu
zordun (2) : (ekon.) zordun / nola 

guk barkatzen diotegun gauren 
zordunegi (2): guk geure zordunei 
barkatzen diegun bezala.

zorongo (12) : kapela OH. Azkuek 
bere hiztegian zalantza du Lesa-
kako ‘zoronga’ emakumezkoen 
kapela mota bat ote den.

zorri (3, 10, 11, 12) : (zoo.) zorri / 
ollozorri[a] (10, 12): oilozorria. 
/ arazorri (11, 12): arazorri (?), 
zorri.

zorro (10) : zorro
zorrotz (8) : zorrotz / Puntazorrotza 

(8ob): punta zorrotza.
zorte (8) : zorte / Euntzezortea (8añ): 

belardi zortea. OH. ‘Zorte’ deitzen 

zaie bizilagunen artean zozketaz 
banatzen diren terrenoei. ‘Eun-
tzezortea’ zortez banatzen den 
belardia da, hortaz.

zortzi (1, 2) : zortzi
zortzigarren (2, 5) : zortzigarren 

/ zortzigarrena (2, 5): zortziga-
rrena.

zotola (9, 12) : (nek.) txerrileku OH. 
Iribarrenek zehazten du Obanosen 
etxarteko txerrileku txikiari esaten 
zaiola honela. Erronkarin txerrien 
jantokia da.

zozo (3) : (heg.) zozo
zozobeltx (3) : (heg.) araba-zozo
zu (2, 3, 5, 14) : zu / zu, zuk, zutas, 

zuri, zure, zureki, zuretako (3): 
zu, zuk, zutaz, zuri, zure, zurekin, 
zuretzat. / zuk ematen badizkiguzu 
abisoak (5): zuk ematen badizki-
guzu abisuak. / zuk bai niri zor 
anis diru (14): zuk bai niri zor 
anitz diru.

zubi (3, 7, 8, 12, 15) : (erai.) zubi 
/ Zubiondoa (7en, 7mu): zubi 
ondoa. / Zubiurrutia (8ga): zubi 
urrutia. / Subialdea (8ob): zubi 
aldea. / Zubipunta (8uk): zubi 
punta. / zubiko[a] (12): zubi-
txoa. / zuburrutiko[a] (15): zubi 
urrutikoa.

zubiko (12) : (erai.) zubitxo
zugandur (3) : (bot.) zuhandor
zugar (3, 6, 7, 8, 12) : (bot.) zumar / 

Zugar (7mu): zumar(ra). / Zugar-
zar (8bi) zumar zahar(ra). / Txuga-
rrondo (8ut): zumar ondo(a).

zugazti (7, 8) : zuhaizti / Zugastia 
(7bi, 7ol, 7ti, 8ol, 8ti): zuhaiztia.

zuidade (3) : (geog.) hiri
zuko (12) : ikus ‘zuku’
zuku (12, 15) : (suk.) zopa / zuku 

zikin[a] (12, 15): zopa zikina. 2. 
zuku

zulatu (3) : zulatu
zulo (4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16) : 

zulo / Zuloa (4, 8ut): zuloa. / Lar-
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tzuloa (7ol): larre zuloa. / Axarizulo 
(7ad, 8ad, 8uk): azeri zulo(a). 
/ Artzuloa (7añ, 7ol, 8ol): harri 
zuloa. / Arantzuloa (7en, 8en): 
haran zuloa. / Lurzuloa (8ol): lur 
zuloa. / Zulokoa (8ut): zulokoa. 
/ txerrizulo[a] (9): txerrizuloa, 
txerritokia. / kapazulo[a] (12): 
dolarelekua, kapazuloa.

zumadi (8) : zumedi / Zumadia 
(8añ): zumedia.

zumake (6, 12) : (bot.) zumake
zumar (11, 13) : zumar OH. Erizek 

‘zumarro’, ‘txumarro’ eta ‘zubarro’ 
aldaerak jaso ditu, gaztelaniazko 
o bokal erantsiarekin. Agirietan, 
Utergako etxe-izenetan, ‘txuma-
rro’ ageri da.

zumarika (3, 6) : (bot.) zume
zume (3) : (bot.) zume
zumerika (6, 11) : (bot.) zume
zur (3) : zur
zure (2, 3, 5) : zure / zure baigi 

miserikordiosko oiek (2): zure begi 
errukitsu horiek. / santifike bedi 
zure izena (2): santu egin bedi 
zure izena. / zure erakuste amoroso 
ontas (5): zure irakaspen amultsu 
honetaz.

zurgin (15) : arotz, zurgin
zuri (4, 7, 8, 13, 18) : zuri (kolorea) 

/ Bustinzuri (4): buztin zuri(a). / 
Arrizuriaga (7bi): harri zuriaga. / 
Arrizuriegia (8bi): harri zuri hegia. 
/ buruzuri (18): buruzuri. OH. 
‘Buruzuri’ Añorgako ezizena da.

zurial (6, 9) : (bot.) zurial
zuriale (3) : (bot.) zurial
zurrakapote (11) : zurrakapote 

(edaria)
zurruka (3, 9, 12, 17) : zurrunga
zurruka in (3) : zurrunga egin
zurrunga (10) : zurrunga
zurrupio (12) : zital, doilor OH. 

Beriainek zehazten du gehienbat 
emakumeez esaten dela.

zurrutada (18) : kaka, kakamokor-
do(ak)

-zut (3) : -zaro, -zuto / aurtzuta (3): 
haurtzaroa.





Euskara batua - 
Itzarbeibarko euskara

Hiztegia
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A
abar : (bot.) abar (abarrak)
abendu : dezienbre 2. (erl.) aben-

du
aberats : abrats
abere : abre
abesti : kanta
abestu : kantatu
abisatu : gastigatu
abisu : abiso
adar : adar (adiera guztietan) 2. 

(bot.) arrama
adimen : entendamentu, entendi-

mentu
adin : adiñ
adiskide : aixkide
aditu : aitu
aditzera eman : entendatzera 

eman
afaldu : afaldu
afari : afari
agertu : agirtu
agindu : manatu 2. prometatu (pro-

mes egin) 3. (erl.) mandamentu
aginte : manu
agintza : prometimentu
agira : akar (errieta)
agiraka egin : akar egin
agitu : agitu
-ago : -ago, -agoko
agur egin : saludetu
agurtu : saludetu
ahaide : aide
ahalke : alke

ahalketu : alketu
ahamen : otamen, ogetako, txan-

txako
ahari : (zoo.) ari, mardano
ahariki : (suk.) ariki
ahaztu : atzendu
ahizpa : aizpa
ahizpaorde : ugazaizpa
aho : (anat.) ago, agu
aholku : konseju
aholku eman : konseju eman
ahots : boz
ahotz : (nek.) agotz
ahul : flako
ahuntz : (zoo.) auntz
ahunzkara : auntzbero
ahunzki : (suk.) aunzki
ahuña : (zoo.) auntxume
aida : aida!
aiei : aie
aiene : aie
aihen : (bot.) aien, sarmendu, 

onbor
ailegatu : allagatu, ellegatu
aingeru : (erl.) aingeru, aingiru, 

angiru
aingeru goardako : (erl.) aingeru 

guardako, aingiru guardako
aingira : (zoo.) angila
aintza : glorie
aintzira : (geog.) aintzia
aire : aize
aita : aita, aite
aita santu : (erl.) aita sandu, aite 

sandu
aita-amak : aitatama

aitabitxi : aitabutxa
aitaginarreba : aitaiarreba
aitagurea : (erl.) aitagurea, aitegurea, 

aiteguria
aitaorde : ugazaita
aitona : aguelo
aitzin : aurre, aitzin
aitzur : (nek.) altzur, atxur
aixkol : (bot.) aixkol, aizkol
aizkora : aizkora
aizto : ganibeta
akain : (zoo.) kapar, alkapar
aker : (zoo.) aker
ala : edo 2. ala (harridura hitza) 3. 

ala (tira, goazen)
alaba : alaba
alabaorde : ugazalaba
alargun : alargun
albitz(belar) : (bot.) alferiz, alfiriz, 

ezpatabelar (?)
albo : zear (aldea, saihetsa)
aldapa : aldapa
aldare : (erl.) aldare
aldatu : aldatu
alde : alde 2. zear (alboa, saihetsa)
aldi : aldi
aldiz : berriz, berris (berriz, haa-

tik)
aletegi : (nek.) algorio
alfer : alper
alferkeria : alper
alkandora : ator
almendra : (bot.) ikus ´arbendol´
alor : (nek.) alor
aloz : lortza (jantzietakoa)
alpapa : (bot.) enbeleka
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alproja : perkal
altu : altu
altxatu : altxatu, goratu, goititu
altzairu : (meta.) altzeru
altzifre : (bot.) zipre
alu : (anat.) alo 2. (lag.) tarrea 

(motxina)
ama : ama
ama birjina : (erl.) ama birjina, 

amabirjiñe, amabirjin, andremarie 
birjine

amabitxi : amabutxa
amaginarreba : amaiarreba
amaorde : ugazama
amets : amets
amodio : amorio, amore
amona : amandre, aguela
amuarrain : (zoo.) amurrai
anai-arrebak : anaiarrebak
anaia : anaia
anaiorde : ugazanaia
andre : andre
andre maria birjina : (erl.) andre-

marie birjine
andura : (bot.) mausa, ziaurri
angula : (zoo.) angula
angurri : (bot.) sandia
animalia : arimale
anitz : anis; laizki
anoa : errazio
antxoa : (zoo.) antxoa
antxume : (zoo.) auntxume
antzara : (heg.) anzaron, ansaron
antzigar : (met.) lantxurda
antzina : antzin
apaiz : (erl.) apez
apal : umil
apar : espoma
apo : (zoo.) larrapo, arrapo 2. (zoo.) 

karkazapo, kaskazapo (ukuiluetan 
ikusi ohi dena)

apostolu : (erl.) apostolo
apur : papur 2. otapur, apur (ogi

-apurra)
apurtxo : guti
ar : ar
ara : (nek.) area (lurra lantzekoa)

araba-zozo : (heg.) zozobeltx, tor-
dantxa (?)

aran : (bot.) aran, ukarain
aranondo : (bot.) arantze
-arazi : -arazi
arbeletxeko : (bot.) albertxiko
arbendol : (bot.) armendol
arbendolondo : armendol
arbi : (bot.) arbi
ardantze : (nek.) ardantze
ardatz : (tek.) ardatz
ardi : (zoo.) ardi 2. artzar (zaharra)
arditxakur : (zoo.) artzaron
ardo : ardo
ardo-hondar : pitaondar
arduragabe : baldra(ga)s
are : (nek.) landar (golde mota)
-aren : -aren, -eren, -ain, -an, -en
argal : flako
argi : argi
argitasun : argitasun
argitu : argitu
argizari : argizai
arima : (erl.) anima, anime, arima
arin : arin (adj.)
arkakarats : (bot.) alkarakatx
arkakuso : (zoo.) arkakuso
arkara : ardibero
arkorotz : (nek.) altxirri, artxirri, 

karkarabut(a)
arkume : (zoo.) axuri
arkumeki : (suk.) umerri
arma : (mil.) arma
armiarma : (zoo.) argirumai
arnasa hartu : ats artu
arotz : zurgin
arpo : (nek.) arpo (bi hortzeko 

aitzurra)
arrain : arrai
arrano : (heg.) arrano
arranpulu : arrebutxa (bataio eta 

jaunartzeetako diru- eta goxoki
-botatzea)

arraska : arraska (oraska garbitzeko 
tresna)

arratoi : (zoo.) arratio
arrats : arrats

arratsalde : arrasalde
arrautza : arrautze
arrazio : errazio
arrazoi : arrazio
arreba : arreba
arrebaorde : ugazarreba
arroka : aitz, erroka, peña
arrosa : (bot.) arrosa
arroz : (bot.) arroz
artadi : (bot.) artadi
artalore : (bot.) maizelore
arte : artio, -raño 2. (bot.) arte 3. 

arte, erte (tartea)
artean : artean (bitartean)
artile : ile
arto : (bot.) arto, maiz(e)
artzanor : (zoo.) artzaron
artzar : (zoo.) artzar (ardi zaharra)
asentsiobelar : (bot.) asensu
aska : (nek.) aska
askatu : soltatu
aske : libre
aski : aski
asko : anis; laizki
astakardu : (bot.) astagardo, gar-

dantxa
astamenda : (bot.) astamenda
astar : (zoo.) gereño (hazitarakoa)
aste : aste
astearte : astearte
asteazken : artzeazken
astelehen : astelen
asteme : (zoo.) astoeme
astigar : (bot.) aztigar, astigar
asto : (zoo.) asto
astorki : (bot.) esparzeta-borta
astun : pisu, pixu
asun : (bot.) asun, axun, osin
atari : (erai.) atari
ate : ate
atera : atra
aterbe : beroki
atorra : ator
atrizio : (erl.) atrizio
atsegin izan : agratu
atun : (zoo.) atun
atximur : aspintx
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atximurka egin : aspintxatu
atzapar : atzapar
atze : atze, gibel
atzeratu : atzeratu
atzo : atzo
aupa : (haur.) aupa
aupatu : aupatu
aurka : kontra
aurki : zalui (laster)
aurkitu : arkitu, kausitu
aurpegi : (anat.) aurpegi
aurre : aurre, aitzin
aurrera : aurrera
aurreratu : aurreratu
aurreztu : (ekon.) orratu
aurten : aurten
auzo : auzo
auzoalor : (nek.) auzalor
auzomendi : auzamendi
axal(etik) : axal (zerbait oso azaletik 

egitea)
axuri : (zoo.) axuri
axuriki : (suk.) umerri
aza : (bot.) aza
azal : (bot.) azal
azalore : (bot.) brokil (edo azalore 

mota bat)
azenario : (bot.) azanoria
azeri : (zoo.) axari
azkandia : (nek.) azkandia
azkar : azkar (adj.)
azazkal : azazkal
azken : azken
azkeneko : azkeneko
azpelar : (bot.) azpelar
azpi : azpi
azukre : azukare

B
ba- : ba- (baldintzazkoa)
baba : (bot.) baba
babarrun : (bot.) alubia
bada : bada, ba

bai : bai
baina : baña, bañe
bainatu : bañatu
baino : baño, maño
Baiona : (geog.) Baiona
bait- : bait-, beit-
baita ere : baita ere, baitare
baitan : baiten
baizik : baizik, baizen
bakar : bakar, bakoitz
bakarrik : bakarrik
bakoitz : bakotx, bakoitz 2. bakar
baldar : moldagaitz, lazkarro
baldin ba- : badinba-, barinba-, 

barinbe-, ba-
balea : (zoo.) lumera
baliatu : usatu, usetu
bana : bana
baratxuri : (bot.) baratxuri
baratze : (nek.) baratze
baraurik : barurik, baru
barautu : barutu
barbo : (zoo.) barbu
bare : (anat.) bare
barkamen : barkazio
barkatu : barkatu
barna : barna
barra-barra : barra-barra (ugari)
barrabas : musur (maltzurra)
barrabil : (anat.) barrabil
barre egin : irri in
barreiatu : barreatu
barren : barren
barru : barren
barruki-gantz : (suk.) txirinbol(o)
bartz : (zoo.) bartz
basahuntz : (zoo.) basauntz
basakatu : (zoo.) basakatu
basaporru : (bot.) basanborro
basasagu : (zoo.) saguitsu
baseliza : (erai.) ermita
basilar : (bot.) basilar
baso : (geog.) baso
basoko : borte
basolibondo : (bot.) basolibo (?)
basurde : (zoo.) basurde
bat : bat, bet

bataiatu : bataiatu, bateietu
bataila : (mil.) batalla
batailatu : batallatu
batera : batio (ikus ´-reki batio´)
batere : batere
batu : juntatu, juntetu
batzarre : batzarre
batzuk : batzuk, betzuk, batzuek
baxu : bajo
bazkaldu : bazkaldu
bazkari : bazkari
bazko : (erl.) bazko
baztanga : (med.) galiko
bazter : bazter
bedeinkatu : benerikatu, bedeikatu, 

bedikatu, bediketu
bederatzi : bedratzi
bederatzigarren : bedratzigarren
bederen : berere, bedade
begi : (anat.) begi, baigi
begirunea izan : erreberenziatu
behar : bear, biar, nezesidade
behar izan : bear izan, biar izan
beharbada : bearbada
behazun : (anat.) beazun
behe : be, beiti
beheiti : beiti, be (behea) 2. beiti 

(behera)
behera : beiti
beherako : (med.) kakeria, turru-

tada
behi : (zoo.) bei
behin : bein
behinere : beñere
behintzat : berere, bedade
behoka : (zoo.) beorko
behor : (zoo.) beor
bekatari : bekatari
bekatu : bekatu
bekatu egin : bekatu egin, bekatu 

in
bekoki : (anat.) bekoski, bekoske
belar : (bot.) belar
belar ondu : (nek.) belar
belardi : euntze, untze, eguntze
belarri : (anat.) bearri, biarri
belaun : (anat.) belaun
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belaunpe : (anat.) istarzain (izte-
zaina)

beldar : (zoo.) sats
beldur : beldur
beldurtu : losatu
bele : (heg.) txorbeltx, txo
beltz : beltz
benta : (erai.) benta
bentzutu : garaitu, bentzitu
bera : bera, berura
beraien : beraien
berandu : berandu
beraren : beran
beratz : beratx (biguna)
berau : berau
berbera : berbera
berde : berde
bere : bere
berehala : berla
bereizi : beraxi
beren : beren
bero : bero
berori : ori (errespetuzko tratamen-

duan) 2. berori (hori bera)
beroriek : oiek
berorrek : orrek
berorrekin : orrekin
berorren : orren
berorrengatik : orrengati
berorrentzat : orrendako
berorretaz : ortas
berorri : orri
berpizkunde : erresurrezio
berpiztu : erresuzitatu
berrehun : berreun
berrerosi : erredimitu
berrerosle : (erl.) erredentore
berri : berri
berrikusi : errepasatu
berritsu : tartarro
berriz : berriz, berris (berriro) 2. 

berriz, berris (aldiz)
berrogei : berrogei
bertako : bertako
bertute : birtute, birtude
bertzun : burtzin, baztiburdin 

(supala)

berun : (kim.) plomu
besape : (anat.) besape
besarkatu : besarkatu
beso : (anat.) beso
beste : bertze, beste
bete : bete
beti : beti
betoker : oker
bezain : bezain, bejain, nola -en
bezainbat : bezanbat, bezenbat
bezala : bezala, bejala, bekala, ala 

nola, nola bait-
bezien : (bot.) esplego
bezpera : bezpera
bi : bi
bibelar : (nek.) urrebelar
bidali : bialdu
bide : bide, kamio
bidegain : bidegañ
bidegurutze : bidegurutze
bidenabar : bidanabar
biga : (zoo.) beiko
bigarren : bigarren
bigun : beratx
bihar : biar
bihotz : (anat.) biotz
bihurritu : biurtu
bikain : bikain
bike : pike
bikor : (bot.) bikor (baia) 2. bikor 

(kakabikorra)
bilatu : bilatu
bildu : bildu
biloba : iloba
biluzi : billusi, bulusi
biluztu : biluxi
bioleta : (bot.) bioleta
bir-bir : bir-bir (hasierako irakite 

txikiaren onomatopeia)
biraka : birbirbir
biribil : biribil, borobol
birigarro : (heg.) birigarro, biliga-

rro
birika : (anat.) birika, polmone, 

errai
birika-hesteki : (suk.) birika
birjina : birjina, birjine, donzella

birri-barra : birri-barra (hedatzearen 
onomatopeia)

bisigu : (zoo.) besugo
bisitatu : bisitatu, bistetu
bitartean : artean
bitxi : bitxi
bitxilore : (bot.) txirgirita
biurda : (bot.) biurda, biurdika, 

iurda, iurdika, illurdika, axixar
bixkar : (geog.) bizkar, egi (hegia)
bizar : bizar
bizi : bizi (adj.) 2. bizi, bizitze 

(bizitza)
bizi izan : bizi izan
biziki : laizki
bizikide : bizikide, bizikedi
bizio : bizio
bizitza : bizitze, bizi
bizkar : (anat.) bizkar 2. (geog.) 

bizkar, egi (bixkarra, hegia)
bizkarka : arrekonkon, arretxintxin, 

antxemerreke, atximerreke (nor-
bait bizkar gainean eramatea)

bizkarrezur : (anat.) bizkarezur
blaitu : talatu
bokart(a) : (zoo.) antxoa
bolada : (met.) bolada (haize bo-

lada)
bor-bor : bor-bor (irakitearen ono-

matopeia)
borda : (erai.) borda
borondate : borondate
borondatezko : borondatesko
borraja : (bot.) borraja
bortu : (geog.) portu
bost : bortz
bostgarren : borzgarren
bota : egotzi (bota) 2. bota (jaurti)
botaka egin : trokatu
botere : podere, podore
bular : (anat.) bular, petxo
bultzatu : bulkatu
burdina : (meta.) burrin
burduntzi : (suk.) kerren, gerren
burrunba : burrunba, furrunga
buru : buru (adiera guztietan)
burugogor : zipote
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buruhandi : (haur.) kiliki (herriko 
jaietakoa)

burukada : motxada (abereen ar-
tekoa)

burute : burute, brute (burukoa)
buruzagi : buruzagi
busti : busti (adiera guztietan)
buztan : bustan
buztangorri : (heg.) bustanangorri 

(?)
buztanikara : bustanantxori (?)
buztanzuri : (heg.) buztantxuri
buztin : buztin

D
dagoeneko : ya
damu izan : damu izan
danbolin : (mus.) danbolin (gaztai-

nak erretzekoa ere bai)
dantza : dantza
deabru : (erl.) diabru
debekatu : debekatu, proibitu
defendatu : defenditu
dei : dei
deitu : deitu, daitu
demonio : (erl.) demonio, demoni
denbora : denbora
desegin : desin
desio : deseo
desiratu : deseatu
deus : deus, daus
deusez : deusez
-di : -di
dilista : (bot.) txindila
dinbi-danba : zinpi-zanpa (etengabe 

jotzen)
diru : diru
distiratu : erreluzitu
dohain : birtute, birtude
doilor : sugarima (?), zurrupio
dolareleku : (nek.) kapazulo
doministiku : atxufa, atija, antija
doministiku egin : atxufa in

dona : (erl.) dona, santa
dorre : (erai.) dorre
dortoka : (zoo.) tartuga
dote : dote
dotrina : (erl.) dotrina
durdura : (heg.) txarra

e
ea : ea
ebaki : ebaki
ebatsi : ebatsi
edan : edan
edaten eman : edatera eman, eda-

tera man
eder : eder
edo : edo, ero
edonor : nornai
edonorekin : nornaieki
edonoren : nornaien
edonorentzat : nornaiendako
edonori : nornairi
edonork : nornaiek
edonortaz : nornaies
edozein : edozein, edozeiñ, ero-

zein
eduki : iduki, iruki, irugi, urigi
edun : edun
egarri : egarri
egarri izan : egarri izan
egarriak egon : egarriak egon, ega-

rriek egon
egia : egia, egi, aigie
egiazko : egiasko
egin : egin, in
egokiera : okasio
egon : egon (adiera guztietan)
egosi : egosi
egoskor : zipote
egotzi : egotzi
egun : egun
eguneroko : egunorosko
egunsenti : argiaste
egur : egur

eguzki : (astr.) iguzki, eguzki
eguzkialde : iguzkialde
eguzkibegi : iguzkibegi (Ikus hizte-

giaren beste aldean ́ ikuzkidi´ eta 
bere oharra)

ehiza : egiza
ehizatu : atra
ehizera joan : egizara joan
eho : igotu
ehortzi : ortzi
ehun : egun, bortzetanogei
ehundu : eundu (puntua egin)
ehunka : eunka
eihera : (erai.) errota, eiara, egiara
ekaitz : (met.) urakan
ekarri : ekarri
-elarik : -larik, -lerik, -larika, -laika, 

-laikan
eliza : (erai.) eliza, elize
elkarte : elkarte
elkartu : juntatu, juntetu
elordi : elordi
elorri : (bot.) elorri
elorri beltz : (bot.) arañon
elorri zuri : (bot.) arantze, gurri-

llon
elortza : elortza
eltxo : (zoo.) eltxo
eltze : (suk.) eltze
elur : (met.) elur
emakume lotsagabea : zarraka-

malda
emakume zarpaila : kalkamalla
eman : eman, man 2. iduri ukan 

(iruditu, eman)
emazte : emazte, andre
eme : eme
-en : -en (zehar galderetan, menpeko 

perpausetan) 2. bait-, -en (erlati-
bozkoa) 3. -in, ko (geroaldia)

ena : (bot.) paxaran (elorri beltza)
enantzu : enantze (trebetasuna)
enara : (heg.) inare
enbor : enbor 2. onbor (moztua)
ene : ene, nere
-enean : -enean, -enan
engainatu : engañatu
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engainu : zalagarda
entzun : entzun
epa : epa!
epaitu : (zuz.) juzgetu
epel : epel
eper : (heg.) eper
era : modu, manera
erabaki : erresoluzio
eraitsi : erautsi
erakutsi : erakutsi
eraman : eraman, ereman 2. eraman 

(sufritu, jasan)
erauntsi : (met.) oispel, ispel (?)
erbi : (zoo.) erbi
erbinude : (zoo.) panikesa
erdaldun : erdaldun
erdara : (hizk.) erdara
erdi : erdi 2. erdi (haurra izan)
ere : ere
erein : eraiki
ereinotz : (bot.) erramu, laudel
ergel : tutulu, nene, tololo
eri : eri (gaixoa) 2. (anat.) beatz, 

biatz, eri (hatza)
erkide : erkide, amankomun (dene-

na, komuna)
erlastar : (zoo.) erlastain
erlategi : (nek.) erlategi
erle : (zoo.) erle
ernamuin : (bot.) ollobegi
erne : erne
-ero : oro
ero : ero
erori : erori
erosi : erosi
erpuru : (anat.) beatz andi, biatz 

andi, eripulgare
errai : errai (erraiak)
errain : erreña
erramu : (bot.) erramu, laudel
erran : erran
erranberodi : erromerodi
errape : errape
erratz : (bot.) aliaga
errauts : auts
erraz : erraz
erre : erre (adiera guztietan)

errebelatu : (erl.) errebelatu
erreberentzia : erreberenzia
erredentore : (erl.) erredentore
errege : errege
erregetxo : (heg.) errettirritt
erregina : reina, reine
erregutu : arrogatu
erreinatu : erreinatu
erreinu : erreñu
erreka : (geog.) erreka
errekin : errekin
erremedio : erremedio
errementari : arotz
errenkada : ilada
erresumin : erresumin
erreus : errebus
errezatu : errezatu, otoitz egin, oteitz 

egin, orazio egin
Erribera : (geog.) Errebera
erriberar : erreberanes
errieta : akar, karraña
errieta egin : akar in
Erroma : (geog.) Erroma
erromara : keleta (langa)
erromeru : (bot.) erromero
erromerudi : erromerodi
erromes : (erl.) erromes, errumes, 

perigino
errota : (erai.) errota, eiara, egiara
erru : kulpa, kulpe
esan : erran
esan nahi izan : erran nai izan
esate : errate
eseri : xarri, jarri
eskailu : (zoo.) txipa
eskas : (kir.) eskas (pilota jokoan)
eskatu : eskatu
eskerrak eman : graziak eman
eskinoso : (heg.) txar (?)
eskorpioi : (zoo.) ogeitalauordu-

kozapo
eskorta : (nek.) korrale, kolarre
esku : (anat.) esku
eskuahur : (anat.) eskupalma
eskuare : (nek.) sarri (zarrea, eskuare 

mota bat)
eskuin : eskubi, eskui

eskuineko : eskuiteko, eskuietako, 
eskoiteko

eskukada : eskute (esku bete)
esne : esne
esnebelar : (bot.) esnebelar
esnegain : (suk.) tela
esparrago : (bot.) esparrago
espero izan : esperatu
espinaka : (bot.) espinaka
espiritu : espiritu
espiritual : espirituale
estali : estali
estatua : estatua
estrepadi : txarakadi
estu : mear
eta : eta, ta, t’
eternitate : eternidade
etorri : etorri
etsai : etsai
etxarte : etxarte 2. belena, ermineta, 

erminia (kale estua)
etxaurre : etxaurre
etxe : (erai.) etxe, itxe
etxepe : etxape
etxola : (erai.) txabola, kapana
etzi : etsi
etzidamu : etsidamu
euli : (zoo.) uli
Eunate : (geog.) Eunate
eup : ep!, eu!
euri : (met.) auri
ez : ez, etz, es
-ez gero : eskeros, eskeroes, esge-

ros
ez... eta ez... : ez... eta ez..., etz... 

eta etz...
ezagutu : ezautu, izautu, zautu
ezen -ela : eze -ela
ezen (ez) : eze
ezer : deus, daus
ezerez : deusez
ezik : ezi
ezin izan : ezin izan
ezkabia : (med.) ezkabia
ezkata : ezkama
ezker : ezker
ezkero : eskeros, eskeroes, esgeros
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ezkerreko : ezkerreko
ezkerte : (bot.) biurda, biurdika, 

iurda, iurdika, illurdika, axixar
ezki : (bot.) ezki
ezkila : ezkil
ezkonberri : ezkonberri
ezkontide : alaroza
ezkur : (bot.) ezkur, artazi
ezkutatu : ortzi
ezpain : (anat.) ezpain
ezpal : ezpal
ezpara : (zoo.) abe
ezpata : (mil.) ezpata
ezpel : (bot.) ezpel
ezponda : ezponda
eztainu : (kim.) estañu
eztarri : (anat.) txintxurri, txin-

txur
ezten : ezten, mixtor
ezti : esti (jatekoa) 2. ezti (adj.)
eztul : eztul

F
fabrikatu : fabrikatu
falta : falta
falta izan : faltatu
faltsu : falso
farras : farrias, baldra(ga)s
fede : fede
firris-farras : firris-farras (azkar, 

baldar eta gaizki)
frantses : frantzes
frijitu : fritatu
frikun : musur (maltzurra)
fruitu : frutu, fruktu
fruta : fruta

G
gabe : gabe, bage
gabirai : (heg.) agilatxo

gain : gañ, gain
gainean : gañean, gañen, gañan
gainera : gañera
gaineraino : gañeraño
gainerako : gañerako
gainetik : gañetik
gaitz : gaitz, gaizki (kaltea) 2. gaitz 

(handia)
gaitz egin : gaitz in
gaixo : eri 2. gaixo (gizajoa)
gaizki : gaizki
gaizto : gaizto, gaisto, gaixto
gako : kako
galant : galant
galbahe : (nek.) zalandra (galbahe 

mota bat)
galburu : buruka, bruka
galdegin : galdin
galdetu : galdin
galdu : galdu
galeper : (heg.) galeper
galtza : pantalon
galtzazpiko : galtzazpi, kalzonzillo
galtzerdi : galtz 2. pial (galtzerdi 

mota)
galtzontzilo : galtzazpi, kalzonzi-

llo
galtzorratz : orratxuzte (?)
ganadu : (nek.) ganado
ganbara : sabai
ganbela : (nek.) ganbela, aska
gandor : kaldor
ganibet : ganibeta
ganoragabe : farrias (narrasa janz-

tean)
gantz : (suk.) gantz
garagar : (bot.) garagar
garai : garai 2. altu
garaitu : garaitu, bentzitu
garatxo : garitx, garitxa
garbantzu : (bot.) txitxillo
garbi : garbi (adiera guztietan)
garbitu : garbitu, txautu
gardatxo : (zoo.) gardatxo
Gares : (geog.) Gares
gari : (bot.) gari
garikota : (bot.) garikota

garizuma : (erl.) garizuma, garizume
garo : (bot.) aretxo
garrasi : txintxo (oihu zorrotza)
-garren : -garren
garun : (anat.) muñ
gatz : gatz
gatz-zulo : mutio
gatzaga : gaztoki
gatzarri : (min.) gatzarri
gau : gau
gaur : gaur, egun
gaur egun : egungo egunean
gauza : gauza, gauze
gauzatxo : filutx (gauzaki txikia)
gazi : gazi
gazta : (suk.) gazta
gaztaina : (bot.) kaztaña, kastañe
gazte : gazte
gaztelu : (erai.) gaztelu
gaztetasun : gaztetasun
gaztigatu : gastigatu (abisatu)
gazur : gazura
gehiago : geiago, yago, iago
gela : kanbra
gelbera : melga (pertsona gatz 

gabea)
gelditu : gelditu
geratu : gailtu, gallitu
gerezi : (bot.) gerezi
gernu : gernu
gero : gero
gerra : (mil.) gerra
gerren : (suk.) kerren, gerren
gerri : (anat.) gerri
gertatu : agitu
gesal : gesal
geu : gaurobek
geure : gauren
gezur : gezur
gezurti : gizurti
gibel : (anat.) gibel 2. atze, gibel
giltza : giltza
giltzadura : (anat.) kozkor
giltzurrun : (anat.) giltzurrun
ginga : (bot.) gila
girrin-garran : girrin-garran (he-

rrenka)
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gisu : (min.) kisu, gisu, galtzin
gizatxar : gizatxar
gizen : gizen
gizenki : gizenki
gizon : gizon
gobernatu : gobernatu
gogo : tirria
gogor : gogor
gogoratu : akordatu, oraitu, oroitu
goi : goi
goibel : triste 2. (met.) goibel
goiti : goiti
goititu : goititu, goratu, altxatu
goiz : goiz 2. goiztar (adb.)
goldarron : (bot.) goldarron
golde : (nek.) orkate (mahastia 

lantzekoa)
gor : sor
gora : goiti, gora
goratu : goratu, goititu, altxatu
gorde : guardatu
goroldio : (bot.) orordi
gorosti : (bot.) gorosti, korosti
gorotz : zirri
gorputz : korputz, gorputz
gorri : gorri
gosaldu : alamortzatu
gosari : alamorzo
gose : gose
gose izan : gose izan
goseak egon : goseak egon
goxo : goxo
gozatu : gozatu
grazia : grazia, grazie
gris : urdin
gu : gu
guda : (mil.) gerra
-gune : -gune
gune : gune (lekua, tegia)
guraize : gurixa
guraso : gureaso
gurbe : (bot.) gurbe
gure : gure
guri : guri
gurpil : txirrika
gurtu : adoratu 2. erreberenziatu 

(begirunea izan)

gurutze : (erl.) gurutze, grutze, 
kurutze, krutze

gurutziltzatu : gruzifikatu, kruzi-
fiketu

gustatu : agratu
gustu : gusto
gutxi : guti
gutxitu : gutitu
guzti : guzi

H
habia : kabi, abi
haga : aga
hagin : agin
haiek : aiek
haien : aien
haietan : aietan
hain : ain, aiñ
hainbeste : ainbertze, anbertze, 

enbertze
haitz : aitz, erroka, peña
haitzulo : (geog.) peñazulo
haize : (met.) aize
haizepel : (met.) aizpel (eguraldi ez 

egonkorra)
hala : ala, arla
hala ere : alaere, alare, alarik ere
hala nola : ala nola
halaber : alaber
haltz : (bot.) altz
hamabi : amabi
hamabost : amabortz
hamahiru : amiru
hamaika : ameka
hamalau : amalau
hamar : amar
hamargarren : amargarren
hamarreko : amarreko
hamarren : (erl.) amarren
hamarretako : (suk.) amarretako
hamasei : amasei
hamazazpi : amazazpi
hamazortzi : emezortzi

han : an
handi : andi, aundi
handik : andik
handitu : aunditu
hango : ango
hanka : (anat.) anka 2. atzapar (abe-

reena) 3. zarri (lapikoentzakoa)
hankarte : zangarte
har : (zoo.) ar 2. (zoo.) argama (lan-

dare-har mota bat)
hara : arara
haragi : aragi
haraino : araraño
harako : ararako
haran : (geog.) aran, balle
harantz : arata
harea : area
hareatza : areatza
hareharri : (geol.) arribera
harekin : arrekin
haren : arren
harengan : artan
harengatik : arrengatik
harentzat : arrendako
hargatik : argatik, argiti
hari : arri (nori)
haritz : (bot.) aritz
hark : arrek
harkaitz : aitz, erroka, peña
harrapatu : arrapatu
harraska : arraska
harri : (min.) arri 2. (met.) arri
harritu : arritu
harro(putz) : arrosiel
harrobi : arrobi
hartan : artan
hartaz : artas
hartu : artu 2. errezibitu (hartu, 

jaso)
hartz : (zoo.) artz
haserre : karraña (haserre; errieta)
haserretu : asarratu
hasi : asi
hasiera : aste
hats : ats
hatz : (anat.) beatz, biatz, eri
hau : au, gau
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hauek : abek, ebek, obek, oek
haur : aur
haurtzain : ortzai
haurtzaro : aurtzut
haustu : arraustu
hauts : arrauts
hautsi : autsi
hazi : azi
hazkozkor : (anat.) kozkor
hegabera : (heg.) txugarima, txo-

garima
hegal : egal
hegalabur : (zoo.) atun
hegan egin : bolatu
hegatxabal : (heg.) kalandria, ka-

naka (?)
hegi : (geog.) egi, bizkar, biskar, 

aldapa
hego : egal (hegaztiena)
heldu : eldu (adiera guztietan) 2. 

eldu, allagatu, ellegatu (iritsi)
hemen : emen
hemendik : emendik
hemengo : emengo
hemeretzi : emeretzi
herdoi : erdoi
herenegun : erenegu
herenegun-aurre : laurenegu
heriotza : eriotze
herori : aurori
herren : maki
herri : erri (adiera guztietan)
hertsi : ertxi (itxi)
heste : (anat.) ertze
hestegorri : (anat.) txintxurri
heze : eze
hezur : ezur (adiera guztietan)
hi : i
hil : il (aditza) 2. il (hildakoa)
hilabete : ilabete
hildako : il
hire : ire
hiri : (geog.) iri, zuidade
hiru : iru, irur, uru
hirugarren : irugarren
hirurehun : iruretanegun
hirurogei : iruretanogei

hirutasun : (erl.) trinitate, trintate
hitz : itz
hitz egin : itz in
hitzontzi : tartarro
hoberen : oberen
hodei : (met.) lañu
hogei : ogei
hona : onara
honaino : onaraño
honako : onarako
honantz : onata
hondalan : (nek.) ondalan
hondar : ondar
hondo : ondo
honek : onek
honekin : onekin
honen : onen
honentzat : onendako
honetako : ontako
honetan : ontan, onetan
honetaz : ontas
honi : oni
hor : or
hordago : ordago
hordi : ordi
hori : ori (erakuslea) 2. ori (kolo-

rea)
horiek : oiek, goiek
horien : oien
horietatik : oietatik
horko : orko
horma : orma
horra : orrara
horraino : orraraño
horrako : orrarako
horrantz : orrata
horregatik : orrengati
horrek : orrek
horrekin : orrekin
horrela : orla
horren : orren
horrentzat : orrendako
horretan : ortan
horretaz : ortas
horri : orri
hortik : ortik
hortz : ortz

hosto : (bot.) osto
hotz : otz
hozka : koska (aizkorena etaba-

rrena)
hozka egin : ozka in
hozkada : ozka
huntz : (bot.) untz
hura : ura, ure
hurbil : urbil
hurritz : (bot.) urritz
hustu : ustu
huts : uts
huts egin : uts egin, uts in

i
iaiotasun : enantze, induria
ibai : (geog.) ugalde
ibar : (geog.) ibar
ibili : ibilli
idi : (zoo.) idi
idiki : (suk.) geli
idisko : (zoo.) idiko
iel : beorbero, astoemebero, mu-

labero
igande : igande, igende
igaraba : (zoo.) ugadera
igel : (zoo.) urtzapo (?)
igeri egin : igiritatu
igitai : (nek.) egitai
igitatu : egitatu
igo : igan, igen
ihar : malkar (maskala)
ihes egin : eskapatu
ihesi : igasi
ihi : (bot.) txunga
ihintz : (met.) intz
ihitoki : (bot.) junkadi
ijito : jito
ikasi : ikasi
ikatz : (min.) ikatz
ikusi : ikusi, kusi
ilar : (bot.) ilar
ilara : ilada
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ilargi : (astr.) ilargi
ile : billo, bilo
ilinti : ilindi
iloba : iloba
iltze : intze
ilun : ilun
iluntasun : iluntasun
iluntze : ilunsarre
imintzio : antzarka
inbidia : enbidia, enbidie
indar : indar, inder
indar eman : inder man
indartsu : indartsu
indioilar : (heg.) indiaollar
indioilo : (heg.) indiaollo
infernu : (erl.) infernu, infiernu
informatu : informatu
inor : igor, nior
inori : iori, niori
intsusa : (bot.) lintxusi, sabuko
intxaur : (bot.) intxaur, itxaur
inude : unide, aña
inurri : (zoo.) txinurri, inurri 2. (zoo.) 

anderete, andrete (hegoduna)
ipar : ipar
ipurdi : (anat.) ipurdi
ipurdizikin : ipurdipixu
ipurmami : (anat.) ipurdimami
ipurtargi : (zoo.) ipurtargi
ipurtxulo : (anat.) ipurtxulo
ipuru : (bot.) ipuru, orrea
ipurudi : ipurudi, orradi
irabazi : erabazi
irail : sietenbre
iraka : (bot.) llollo
irakaspen : erakuste
irakatsi : erakutsi
irakin : irakin
irakurri : leitu
iraltoki : (nek.) iraltoki (galbahe 

azpiko egurra)
irasagar : (bot.) ilasagar
iratze : (bot.) aretxo
iraun : iraun
ireki : iriki
irendu : (alb.) osatu
irentsi : iritxi

irin : (suk.) irin
iritsi : allagatu, ellegatu
irmoki : firmeki
irrika : txirrinta
irristatu : txirristratu
irudi : iduri
iruditu : iduritu
iruinxeme : iruñxeme
Iruñea : (geog.) Iruña
isildu : ixildu
istant : instente
istingor : (heg.) zerzeta
isuri : ixuri
ito : ito
itsaso : (geog.) itxaso
itsu : itsu
itsusi : itxusi, itsuzi
iturburu : iturburu
iturri : iturri
itxaropen : esperanza
itxi : ertxi
itzal : itzal
itzali : itzali
itzuli : itzuli
itzulipurdi : txilinpurdi, tana
izan : izan, izen, ezen, ijan, izandu, 

ijandu (adiera guztietan)
izan ezik : sakau
izar : (astr.) izar
izen : izen
izerdi : izerdi
izerditu : izerditu
izotz : (met.) izotz
izotz-kandela : txintxurri, txin-

txurro
izozte : (met.) izozte
izpiliku : (bot.) eskipura
izter : (anat.) istar
iztezain : (anat.) istarzain

J
jabe : xabe, jabe
jadanik : ya

jai : xai, xei, jai
jaiki : xaiki, xagi, jaiki
jainko : (erl.) jainko
jainkotasun : (erl.) dibinidade
jaio : xaio, jaio, jago
jaitsi : jaitxi, jautxi, jautsi, txaitxi
jakin : xakin, jakin
jakinarazi : gastigatu
jan : jan (aditza eta izena)
jantzi : jantzi, beztitu, bestitu
jarraitu : segitu
jarri : xarri, jarri, paratu (adiera 

guztietan)
jasmin : (bot.) gazmin
jaten eman : jatera eman, jatera 

man
jatorrizko : orixinale
jaun : jaun
jaunartu : (erl.) komekatu
jaungoiko : (erl.) jangoiko, xangoi-

ko, jaungoiko, jankoiko
jauregi : (erai.) jauregi
jende : jende
jipoitu : porratu
jo : porratu (jipoitu)
joan : joan, juan
joare : (nek.) truka (zintzarria)
jokatu : jokatu
josi : josi
justizia : justizia, justizie

k
kaka : kaka
kaka usain : kakurrin
kakabikor : kakabikor, bikor
kakalardo : (zoo.) kaskazapo, kaka-

rraldi (?)
kakamokordo : mokordo, zurru-

tada
kakanarru : ñañarro, mokoliki
kakaputz : kakabutz
kakatoki : kakatoki
kakeria : (med.) kakeria, turrutada
kalabaza : (bot.) kalabaza
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kalamu : (bot.) kalamu
kalandria : (heg.) tordantxa
kale : karrika
kaliza : (erl.) kaliz
kamamila : (bot.) kamamila
kamio : kamio (bidea)
kanabera : (bot.) kaña
kanario : (heg.) kanario
kanpai : ezkil
kanpaina : (mil.) kanpaña
kanpo : kanpo, landa
kanpora : kanpora
kantatu : kantatu
kantu : kanta
kaolin : (min.) troska
kapar : (zoo.) kapar, alkapar
kapela : zorongo
kapoi : kapon
kapusai : kapusai
kardabera : (bot.) gardabera, gar-

danbera, gardu (?)
kardu : (bot.) gardo, kardo
kardu-kukulu : gastanbera
kardulatz : (bot.) gardantxuri (?)
kare : (min.) kisu, gisu, galtzin
karitate : karidade, karitate
karnaba : (heg.) kardalin
karraska : (bot.) karraska, karrazka 

2. kirris-karras (onomatopeia)
karraskatu : karraskatu
karrika : karrika
karrikadantza : karrikadantza
kartola : kartola (garraio-ibilgai-

luetakoa)
kaskailu : (min.) kaskallu
kaskarreko : koska
kasko : (lag.) kasko
kastitate : kastidade
kasu egin : kaso egin
katalingorri : (zoo.) kattaringorri, 

katalin
katarro : (med.) umore
kate : kate
kateme : (zoo.) gatueme
katemebero : gatuemebero (katemea 

arreske egotea)
katilu : katillu

katoliko : (erl.) katoliko
katu : (zoo.) gatu
katutxo : mixin
kausaz : kausas, kasos
kazkabar : (met.) kazkaragar
kazkarri : (nek.) kazkarri (ardien 

artileko zikinkeria)
kazola : (suk.) kazola
ke : ke
keinu : antzarka (imintzioa)
kendu : kendu, ekendu
kereta : keleta
kexati : txarran
kexatu : kejatu
-ki : -ki
kia : kia! (bai zera!)
-kide : -kide, -kedi
kili-kili : kiliki
kilika : kilika
kilima : kilika
kilimusi : erreberenzia
kilker : (zoo.) kirkir
kirats : ats
kirrinka : kirris-karras (onomato-

peia)
kiskali : kiskor (adj.)
kisketa : krisketa
kiski-kaska : kiski-kaska (berriketa-

ren onomatopeia)
klarion : klarion
-ko : -ko, -in (geroaldia)
kobre : (kim.) kobre
koilara : kutxereta
koinata : goñata
koinatu : goñatu
koka (?) : koka
kokots : (anat.) kokotz
kokotx : (suk.) kokotx (legatzena 

bereziki)
kolko : kolko
kolore : kolore
komekatu : (zoo.) komekatu (jau-

nartu)
komeni izan : konbeni izan
komun : erkide, amankomun (de-

nena den gauza)
konfiantza : konfianza

konkor : konkor, jiba
konpainia : konpañia
konponbide : erremedio
kontatu : kontatu
kontentatu : kontentatu (pozik 

geratu, utzi)
kontra : kontra
kontrizio : (erl.) kontrizio
kontsolatu : konsolatu, akonso-

latu
kontu eman : kontu eman
kontzientzia : kontzientzia
kopeta : (anat.) bekoski, bekoske
koratilo : txupin
korporal : korporale
korrika egin : karrera in
korronte : korriente
korta : (nek.) korta, gorte
kortxo : kortxu
kosk egin : ozka in
koska : koske 2. hozka, koska (aiz-

korena etabarrena)
koskol : kaski
koskor : kozkor (hantura)
kostatu : kostatu
kota : (nek.) sabai (oiloen lotarako 

makilak)
kotoi : (bot.) algodon
krabelin : (bot.) klabelin
kredo : (erl.) kredo (otoitza)
kristau : (erl.) kristio
kui : (bot.) kalabaza
kuku : (heg.) kuku
kukusagar : (bot.) kuzkulubita
kukutu : kukutu
kuluxka : koskada
kurutx ala pil : birbirbir (aurpegia 

ala gurutzea, txanponekin)
kutsatu : (med.) kutxatu, kunsatu
kutx-kutx : kux-kux (txakurkumeei 

deitzeko hotsa.)
kuxkuxean ibili : kuku(ka) (ikus 

´kukutu´ hiztegiaren beste al-
dean)



191hizteGiA

l

labana : nabaja
labe : labe
labur : labur
lagun : lagun
lagun egin : lagun egin
lahar : (bot.) lar, lapar
lahardi : lardi
laia : (nek.) laia
laino : (met.) lañu
-lako : zerengatik bait-, zergatik 

bait-, zergati bait-, zergati beit-, 
zerengatik -en, zergati -en

lamia : (mit.) lamia
lamikatu : lamikatu (miazkatu)
lan : lan, trabaju
lan egin : trabajatu
landa : landa, kanpo 2. (geog.) 

landa
landare : planta
landatu : landatu
laneko buru : zipuru (ilarako lan 

batean, soroan edo, adibidez)
laneko buru bigarren : zipusten 

(ikus ´laneko buru´)
langa : keleta
langar : (met.) lankar, langar
lanproi : (zoo.) lanprea
lantegi : lantegi (lan ugaria)
lapabelar : (bot.) lapa
lapurtu : ebatsi
laranja : (bot.) laranja
laratz : lar
larrain : (nek.) larrain
larre : (nek.) larre
larru : larru
larrutu : larrutu
larunbat : sabado
lasterka egin : karrera in
lasterketa : laster, karreda
lasto-hondar : pitondar
lasto-seinale : (nek.) melga (soroan 

zer non den jakitekoa)
lastotegi : (nek.) malkartegi

latsa : (geog.) latsa (erreka)
latz : latz
lau : lau
laugarren : laugarren
laurogei : lauetanogei
lautada : (geog.) lautada
lauza : lauza
legamia : orantza
legar : legar
lege : lege
lehen : len
lehenago : lenago
lehenbiziko : lenbisko, lenbixko
lehendabizi : lendabisko
lehendabiziko : lendabisiko, lenda-

bisko, lebabisiko
lehenik : lendabisko
lehertu : lertu
leialtasun : lealtade
leiho : (erai.) leio
leize : (geog.) leze
leizezulo : (geog.) peñazulo
leka : (biol.) leka
leku : leku 2. -erri, -di (atzizki 

moduan)
lelo : tutulu, nene
lepazuri : (zoo.) fuña, juina
lepo : (anat.) lepo
lertxun : (heg.) lertxon
lertxundi : lertxundi
letxu : (bot.) letxuga
lezka : (bot.) lezka
lezkadi : lezkadi
libratu : libratu
libre : libre
liburu : liburu
liho : (bot.) ligo
lika : negar (zuhaitzena)
limoi : (bot.) limon
linbo : (erl.) linbo
linu : (bot.) ligo
lirdika : lirdia (axaleko lohi fina)
listu : listu
listua bota : listu bota
lizar : (bot.) lizar
lizardi : lizardi
liztor : (zoo.) erlastain

lizunkeria : luxuria, luxurie
lo : lo
lo egin : lo in
lo-lo : (haur.) lolo
lodi : lodi
lodikote : aufau (gizenegia)
logela : kanbra
logura : logale
logurak egon : logaleak egon
lohi : loi 2. lirdia (axaleko lohi 

fina)
loka : kuleka (oilaloka)
lokartu : lokartu
lokatx : lirdia (lirdika edo axaleko 

lohi fina)
lokatz : loi
lore : lore, flore
loria : glorie
lortu : allegatu
lotsa : alke, latsa
lotsatu : alketu
lotu : lotu
luberri : (nek.) berro
luhartz : (zoo.) lupeko
luma : pluma
lur : lur
lurperatu : ortzi (hildakoak)
luze : luze
luzerna : (bot.) enbeleka (alpapa)

M
madari : (bot.) udare
Madril : (geog.) Madril
magal : magal
mahai : mai
mahasti : (nek.) ardantze
mahats : (bot.) mats
mahats-bilketa : (nek.) mendima, 

mendema
mahats-mordo : mats-koskor (alega-

bea?) 2. txildar (alferrik galdua?)
maiatz : maiatz
maiestate : majestade
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maina : murzuli
maingu : maki (herrena)
maitasun : amorio, amore
maitatu : onetsi, amatu, naitu
maizter : maizter
makal : (bot.) txipo, txipu
makalaldi : matxanbela
makar : pitar, lagaña
makila : palo
makilaka : palokaldika
malda : malda
malkar : malkar
malkartegi : (geog.) malkartegi
malko : glarima
maluta : (met.) firuts (txikia) 2. 

(met.) txatar (handia)
mandako : (zoo.) mandoko
mandazain : mandazai
mandeme : (zoo.) mula
mandeuli : (zoo.) manduli
mando : (zoo.) mando
mantal : mandar
mantenimendu : mantenimentu
manu : manu (agintea)
marigorringo : (zoo.) kattaringorri, 

katalin
marmita : marmita
marranta : (med.) umore
marraskilo : (zoo.) karakol
marro : marro (jolasa)
marrubi : (bot.) malubia
martxo : martxu
masaila : (anat.) matel
maskal : maxkal 2. malkar (iharra)
maskuri : (anat.) maskuri
masusta : (bot.) martzutza
matraka : matraka
matxinsalto : (zoo.) saltaporrai
mausa : (bot.) mausa (andura)
mediku : mediku
mehaka : (anat.) meaka
mehar : mear
mehe : me
melgera : melga (pertsona gelbera, 

gatz gabea)
meloi : (bot.) melon
memelo : tutulu, nene

menda : (bot.) benda
mendafin : (bot.) batanbelar
mendate : (geog.) portu
mendi : (geog.) mendi, oian
mendilepo : (geog.) lepo
-mendu : -mentu
merezi izan : meresi izan, mereji 

izan
merezimendu : merejimentu
mertxika : (bot.) melakaton
mesede : mertxede
meza : (erl.) meza
miazkatu : lamikatu
mihi : (anat.) mi
mihilu : (bot.) milu, millu
mikatz : min
mila : mila
milioi : millon
min : min, dolore
mindu : mindu
minduribelar : (bot.) mindirio (?)
mingarratz : (bot.) mintxagar
mingarratz handi : (bot.) minga-

rotx
mingostasun : mindura
mingrana : (bot.) mingalan
ministro : ministro
mintz : mintz (tipula eta arrau-

tzena)
mintzatu : mintzatu, mintzetu
miru : (heg.) miru
misterio : misterio
mitxoleta : (bot.) untxalankuerda 

(?)
mixin : mixin (katutxoa)
mizpira : (bot.) mizpola
modu : modu, manera
mokadu : otamen, ogetako, txan-

txako
moko : piko
mokordo : mokordo
moldakaitz : moldagaitz
moñoño : moñoño
morroi : mutil
morroilo : burrillo
moskatel : (bot.) moskatel
moskateldi : moskateldi

motz : motx
motzondo : zonbor (enbor-ipur-

dia)
moxal : (zoo.) zaldiko
mozkor : mozkor (izena) 2. hordi 

(adj.)
mozolo : (heg.) mozolo
mozorro : mozorro
moztu : mostu
muga : muga
mugarri : mugarri
mugitu : mogitu
muino : (geog.) muno
muki : muki
mulko : mats-koskor (alegabea?) 2. 

txildar (alferrik galdua?)
multzo : molso, mulso
mundu : mundu
murru : muru
musker : (zoo.) musker, muskar
muskil : (bot.) pepita
mutiko : mutiko
mutu : mutu
mutur : mutur
muxar : (zoo.) muxar
muzin : muzin

N
-na : -na, -ra
nabar : nabar (kolorea)
nafarreri : (med.) nabarreri
nagusi : nausi
nahasi : nasi
nahaspila : boldroko
nahi izan : nai izan
nahiago izan : naiago izan, naiago 

izen
nahiko : aski
-naka : -naka, -raka
narria : (nek.) landar (golde mota)
negakin : (bot.) biurri (?)
negar : negar
negar egin : negar in
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negu : negu
neke : neke
nekosta : (bot.) zipre
nerau : naurau
neska(tila) : nesako
neskame : neskato
neskato : nesako
neu : naurau
neure : naure
neurri : naurri
neurtu : naurritu
-nez : -nes
ni : ni
nini : (anat.) nini (begininia)
nire : nere, ene
niri : eni, niri
noiz : noiz
nola : nola, nula
non : non
nonbait : nonbait
nondik : nondik, nondi
nongo : nongo
nor : nor, zein
nora : nora
noraino : noraño
norako : norako
norantz : norata
norbait : norbait
norekin : noreki
noren : noren
nori : nori
nornahi : nornai
nornahik : nornaiek
nornahirekin : nornaieki
nornahiren : nornaien
nornahirentzat : nornaiendako
nornahiri : nornairi
nornahitaz : nornaies
nortzuk : nor

Ñ

ñañarro : ñañarro, ñarro, moko-
liki

ñiki-ñaka : ñiki-ñaka (xaxaka, 
zirika)

O
obeditu : obeditu, obedezitu
odol : odol
ofenditu : ofenditu
ogi : ogi
ogimingarri : (bot.) mingirio
ohatila : baiarte
ohatze : goatze, guatze
ohe : goatze, guatze
ohitu : akostunbretu
ohol : ol
ohoratu : onratu
ohore : onra
oi : (anat.) antzia (hortzoia)
oihal : (oih.) oial
oihan : (geog.) oian
oihu : oiu
oihu egin : oiu in
oilanda : (heg.) ollanda
oilar : (heg.) ollar
oilasko : (heg.) ollasko
oilategi : (nek.) ollategi
oilaur : (med.) zabor (zaurietako 

zakarra)
oilo : (heg.) ollo
oiloki : (suk.) olloki
oilozorri : (zoo.) ollozorri
oin : (anat.) oñ, auñ, anka
oinaze : oñaze
oinazpi : (anat.) oinplanta
oinaztargi : (met.) relanparo
oinez : oñez
oinzola : (anat.) oinplanta
-ok : -ok (plural hurbila)
oka egin : trokatu
oker : makur
okin : ogiñ
ola : (erai.) ola
oliadura : oliedure
oliatu : oliatu, olietu
oliba : (bot.) oliba

olibadi : olibadi
olibondo : (bot.) olibo
olio : olio
olo : (bot.) olo
olo gaizto : (bot.) olabeor
olorde : (bot.) olorde
on : on
ondasun : ondasun
ondo : ondo, zear (aldea, alboa)
ondoren : ondoan
onen : oberen
onetsi : onetsi, onexi
ongi : ongi
ontasun : ontasun
ontzi : untzi
opari : erregalo
opil : (suk.) opil
orain : orai
oraindik : orañik
orantza : orantza
orde : orde
ordots : (zoo.) ordots
ordu : ordu
orduan : orduen
orein : (zoo.) orein
orkatila : (anat.) txongolo
oro : oro (-ero)
oroimen : memorie
oroitu : oraitu, oroitu
orpo : (anat.) aztal
orratz : orratz
orrazi : orraxi
orraztu : orraztatu
orre : (bot.) ipuru, orrea
orredi : orradi, ipurudi
ortzi : ortze
osasun : osasun
oso : laizki (biziki) 2. oso, guzi 

(adj.)
ospa : ospa!
ospel : uspel
ostatu : (erai.) ostatu
ostatu eman : ostatu eman, ostatu 

man
ostegun : ortzegun
ostiral : ortzilare
ostots : (met.) otsos (trumoia)
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otabera : (bot.) otabera
otaberadi : otaberadi
otadi : otatze
otaka : (bot.) otaka, ota
otamen : otamen, ogetako
ote : (bot.) ote, ota
otoitz : (erl.) otoitz, oteitz, orazio
otoitz egin : otoitz egin, oteitz egin, 

oteitz in, orazio egin, errezatu
otsababa : (bot.) otsababa
otso : (zoo.) otso
ozpin : ozpin
ozpindu : ozpindu

P
pa : (haur.) pa, apa
pagauso : (heg.) basuso
pago : (bot.) bago
pala : (nek.) pala
palast egin : falastatu (likidoak ontzi 

barruan)
palastada : falaztada (palast egitea)
panpina : (jos.) popiña
papur : papur
paradisu : paradiso, paraiso
parrastatsu : (met.) farrusko (hai-

zea)
pasatu : pasatu
paseatu : paseatu
pasio : pasio
pattar : patxar (edaria)
pazientzia : pazienzia, pazienzie, 

pazenzia
pe : pe
pentsamendu : pensamentu
pentsatu : pensatu
perretxiko : (bot.) perretxiko, sulso, 

surso
perretxikoleku : sulsoerri
perrexil : (bot.) perrejil
pertika : pertika
pertsona : persona
pertz : (suk.) bertz

petral : (nek.) petral, tarrea (zal-
diena)

piku : (bot.) biku, biko, piku, 
piko

pilo : molso, mulso
pinotxa : (bot.) pinotx
pinu : (bot.) pino
pinudi : piñodi
piper : (bot.) piper
piper-opil : (suk.) piporropil
pipermin : (suk.) piperbeltz
pipi-hauts : zirurin
pisatu : pisatu
pisu : pixu
pisutsu : pisu, pixu
pixa : pixa
pixa usain : pixurrin
pixatoki : pixatoki
pixka : pizka
pixka bat : pixka bat, piska bat, 

piske bat
pixkanaka : muski-muski
pixontzi : pixuntzi
piztu : itxigi
plater : plater
plisti-plasta : txipi-txapa
pobre : pobre, lander
poliki : polliki, poliki
polit : polit
ponpos : ponpoxo
porru : (bot.) porru
porrusalda : (suk.) purrusalda
poto : (nek.) poto (segapotoa)
potolo : aufau (gizenegia)
pototo : pototo
potxolo : (lag.) potxolo
praka : pantalon
premia : nezesidade
presa : (erai.) presa
prestu : prestu
primizia : (erl.) primizie
probetxu : probetxu, probetxo
promes : prometimentu
punta : punta
pupu : (haur.) pupu
purra : apur, purra (oiloei dei egi-

teko)

purtzilkeria : arramako
putz : butz (putz egiteko) 2. putz 

(uzker)
putzu : butzu, putzu
putzusain : putzurrin
puxika : (anat.) maskuri

R
-ra : -ra (nora)
-raino : -raño, -reño
-rako : -rako, -reko
-rekin : -reki, -rekin
-rekin batera : -reki batio
-ren baitan : -ren baitan, -ren 

baiten
-ren bat : -ren bat
-ren bitartez : -ren medios
-rengan : -ren baitan, -ren baiten
-rengana : -rengana
-renganako : -renganako
-rengandik : -rengandik, -renga-

nik
-rengatik : -rengatik, -rengati
-rentzat : -rendako
-ri : -ri, -re, -gi (nori)
-riko : -rikeko

S
sabel : (anat.) sabel
sabuka : (bot.) lintxusi, sabuko
sagar : (bot.) sagar
sagardi : sagardi, sagasti
sagardo : sagarrardo
sagarko : (bot.) txagarko, gorrin-

txa
sagarroi : (zoo.) sagarroi
sagasti : sagasti, sagardi
sagu : (zoo.) sagu
saguzar : (zoo.) sautakomin, albe-

nari, txabarko
sahats : (bot.) sarats
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saihesbide : zearbide
sakan : (geog.) sakan
sakramentu : (erl.) sakramentu
sakratu : sagratu
salbatu : salbatu
salbatzaile : salbadore
salbia : (bot.) salbia
salbu : sakau
salda : (suk.) salda
saldo : (nek.) saldo (abere taldea)
saldu : saldu
sandia : (bot.) sandia
sanjuanbelar : (bot.) sanjuanbelar
santa : (erl.) santa, dona
santu : (erl.) sandu, done
sarde : (nek.) sarde, sarre 2. (nek.) 

bigo (bi hortzekoa)
sardexka : tenedore
sardina : (zoo.) sardina
saroi : (nek.) sario
sarri : sarri (trinkoa, itxia)
sartu : sartu
sasi : (bot.) sasi
sasiko : borte (basokoa)
saski : zare
saskil : fardel (pertsona zikina)
sastada : zastada
sastraka : (bot.) malda
sastraka-inauskai : (nek.) malda-

gantxo
sator : (zoo.) sator
sega : (nek.) dalla, talla, taila
segabelardi : (nek.) tallaeuntze, ta-

lluntze (segatzeko belarra hazten 
den belardia)

segapoto : (nek.) poto
segatu : segatu
segurtasun : seguridade
sei : sei
seigarren : seigarren
seinale : señale, señele
sekretu : sekretu
sekula : sekula, sekule
sekulako : sekulako, sekuleko
seme : seme
semeorde : ugaseme
senar : senar

senar-emazte : senarremazte
sendo : sendo
sentimendu : sentimentu
sentitu : sentitu
sinetsi : siñestatu
soilik : solo, bakarrik
soka : soka 2. liz(a) (segamakina-

koa)
sokamutur : sokamutur
soldadu : (mil.) soldado
sorbalda : (anat.) soin, soñ, soñegi
sorbeltz : (heg.) zirrin
sorgin : (mit.) sorgin, surgin
soro : (nek.) soro
sorta : mulso, sorta
sortu : krietu
sortzaile : kriadore
sotil : txotil
soto : guñube (sotoa, upategia)
su : su
suburdina : baztiburdin, baztibu-

rrin, bastiburdin (supala)
sudur : (anat.) sudur
sudurzulo : sudurtzulo, sudur
sufritu : sufritu
sugandila : (zoo.) sugandila, sa-

gundilla
sugarastatu : kiskor (adj.)
suge : (zoo.) suge
suhi : sui
sukalde : sukalde
sukar : (med.) kalentura
sumin : sumin
sunbil : sunbil (gabonetako egu-

rra)
supala : baztiburdin, burtzin
susara : beibero
sustrai : (bot.) zain
sutontzi : txopeta (txikia, buzti-

nezkoa)

T
Tafalla : (geog.) Tafalla
-tako : -rikeko

talatu : talatu (blaitu)
talde : (nek.) saldo (abere taldea)
tanta : txorta, txinta
-tar : -tar
tarran-tarran : tarran-tarran (nekez 

ibiltzearen onomatopeia)
tartaro : tartarro (berritsua, hi-

tzontzia)
tarte : arte
-tasun : -tasun
-te : -te
-tegi : -tegi; -erri
teila : tella
teilatu : (erai.) tellatu
teileria : (erai.) telleria (lantegia)
temati : (lag.) temoso
tentatu : tentatu
tentazio : tentazio
tentel : tololo, tolorto
-tik : -tik, -ti
tipi-tapa : tipi-tapa
tipirri-taparra : tarran-tarran (nekez 

ibiltzearen onomatopeia)
tipitin-tapatan : tipitin-tapatan 

(baldar eta dena botaz ibiltzearen 
onomatopeia)

tipula : (bot.) tipula
tira : tira (goazen)
tiragoma : (jos.) tirabike
tirria : tirria (gogo bizia)
titi : (anat.) titi
toki : toki 2. -di, -erri (atzizki 

moduan)
tolet(a) : (nek.) tolet
trebetasun : enantze, induria
triku : (zoo.) sagarroi
tripa : (anat.) tripa
tripa handi : (anat.) pontza
triste : triste
tristura : tristura
trukatu : trukatu
truke : truka
trumoi : (met.) otsos
-tsu : -tsu
tu : listu (txistua, listua)
tu egin : listu bota
-tua : -tue
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tuparri : (geol.) tufar
tupina : (suk.) tupin
-turik : -turik
turrusta : txorrotada, txorrota, txirri, 

txirrio
-tuta : -turik
txabola : (erai.) txabola, kapana
txahal : (zoo.) txal
txahal-barruki : (suk.) andarrega
txakoli : txakoli
txakur : (zoo.) txakur
txakurka : zarrapo(ka)
txakurreme : (zoo.) txakurreme
txakurremebero : txakurremebero 

(txakurremea altan egotea)
txalma : (nek.) jalma (zaldien gai-

neko basta)
txanda : txanda
txandrio : txandrio
txanpinoi : (bot.) sulso, surso
txantxangorri : (heg.) txorigorri 

(?)
txantxigor : (suk.) txantxigor, txal-

txigor
txapar : txapar (zuhaixka) 2. txapar 

(pertsona txikia)
txapel : txapel
txar : txar, gaisto, gaitxto
txarrantxa : (nek.) txarrantxa (zaldi 

eta mandoentzakoa)
txerri : (zoo.) txerri, kotxo, kuto
txerri-hezur : txungur
txerri-hilketa : (nek.) matatxerri
txerrieme : (zoo.) txerrieme
txerriemebero : txerriemebero (txe-

rriemea arreske egotea)
txerrijan : (nek.) txerrijan (txerrien-

tzako jana)
txerrikume : (zoo.) txerrikume
txerrileku : (nek.) zotola
txerritegi : (nek.) txerritoki, txerri-

zulo, txola
txiki : txiki, txipi
txikitu : txikitu
txikoria : (bot.) txikoria
txilar : (bot.) illarraka, ilarraka, 

ilaraka

txilardi : gilladi (?)
txilibitu : (mus.) txulubita 2. (haur.) 

pitilin
txilinbuelta : txilinpurdi, tana
txilindron : (suk.) txilindron (ar-

kumea eta antxumea prestatzeko 
era)

tximeleta : (zoo.) palomilla
txingoka : txinge(an)
txingor : (met.) kazkaragar, arri
txipa : (zoo.) txipa (eskailu izeneko 

arraintxoa)
txipiroi : (zoo.) txipiron
txirdil : (nek.) txirdil
txiripa : txiripa
txirla : (zoo.) txirla
txiro : pobre, lander
txirrika : (mek.) txirrika
txirringa : txirrika (gurpila)
txirriskila : (heg.) txirlinta (?)
txistor : (suk.) txistor
txistu : (mus.) txistu 2. listu (listua, 

tua)
txistua bota : listu bota
txitasaski : (nek.) txitazare
txito : (heg.) txita
txitxar : (zoo.) txitxar
txitxi : (haur.) txitxi (haragia)
txitxirio : (bot.) txitxillo (garban-

tzua)
-txo : -ko, -txo
txolarre : (heg.) karatxori
txolin : txolona, txolorta (emaku-

mea)
txoloma : (heg.) babuso
txonta : (heg.) pinpintxori, pinpin, 

irutxa (?) (Ikus ´irutxa´ eta bere 
oharra hiztegiaren beste aldean)

txori : txori
txoriburu : txoriburu 2. txolona, 

txolorta (emakumea)
txotx : txutx
txotxolo : txotxolo
-tza : -tze, -di
-tzat : -tako
-tzat eman : -tzat eman
-tzat hartu : -tzat artu

-tze : -tze, -sarre
-tzeagatik : -tzeagatik, -tzeargatik, 

-tzeargati
-tzeko : -tzeko
-tzekoan : -tzekoan
-tzera : -tzera, -tzere
-tzerakoan : -tzekoan

u
uda : uda
udaberri : primadera
udazken : urri
ugazahizpa : ugazaizpa
ugazaita : ugazaita
ugazalaba : ugazalaba
ugazama : ugazama
ugazanaia : ugazanaia
ugazarreba : ugazarreba
ugazeme : ugaseme
uharte : (geog.) ugarte, isla
ukabil : (anat.) muskon
ukatu : ukatu
ukitu : ukitu
ukondo : (anat.) ukondo
ukuilu : (nek.) korta, korte, gorte
ulermen : entendamentu, enten-

dimentu
ulertu : aitu, entendatu
ume : ume
umetoki : (anat.) umetoki
umil : umil
une : instente
untxi : (zoo.) koneju
untxibelar : (bot.) konejobelar
untxitegi : (erai.) konejutegi
upela : kupela; konporta
upela-euskarri : arroki (zurezkoa 

nahiz adreiluzkoa)
ur : ur
urdai : (suk.) urdai, txula (zinga-

rra)
urdin : azul; urdin
urgune : (geog.) urgune
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urin : (suk.) urin
urjauzi : txorrota, txirri
urkatu : urkatu
urmael : (geog.) urgune, balsa
uroilo : (heg.) urollo
urre : (kim.) urre
urretxindor : (heg.) erreseñal
urri : otubre 2. urri (ez ugaria)
urrin : urrin (usaina)
urruti : urruti
urte : urte
urtu : urtu
usain : urrin
usain egin : urrin in, susmatu
usain(a) izan : urrin (gaixto) izan
usaindu : urrin in, susmatu
usapal : (heg.) usatortol
usin : atxufa, atija, antija
usin egin : atxufa in
uso : (heg.) uso
utzi : utzi
uxatu : uxatu, ausatu
uzker : putz
uzkerrusain : putzurrin
uzki : (anat.) ipurtxulo
uzkorno : (anat.) kurkusilla

X
xabal : xabal, txabal
xahar : xar
xahutu : txautu (garbitu)
xapi : zape! (katua uxatzeko hitza)
xaxaka : ñiki-ñaka (zirika)
xehe : xe
xerra : zarra (ogi xerra)
xigortu : txokarratu
xingar : (suk.) txula, urdai
xirmendu : (bot.) aien, sarmendu, 

onbor
xirula : (mus.) txirula
xubi : (erai.) xubi (zubitxoa)
xulo : xulo

Z

-z : -s, -z
zabal : zabal
zabaldu : zabaldu (adiera guztie-

tan)
zabaltza : zabalza
zabor : zabor (zikinkeria)
zaborreria : zaborreria
zabu : (jos.) zibiri(n), zanbala, zan-

balabuzka, bolindia, kilikonka
zahar : zar
zahartu : zartu
zahartzaro : zartzaro
zahato : zato
zahi : zai (aleena)
zail : ezerraz (adb.) 2. zalle (adj.)
zain : (anat.) zain
zaingorri : (bot.) zaingorri
zainzuri : (bot.) esparrago
zakar : zakar (adj.)
zakil : (anat.) zakil 2. (haur.) pitilin 

3. (lag.) buztan
zaku : zaku
zalandra : (nek.) zalandra (galbahe 

mota bat)
zaldi : (zoo.) zaldi (orokorrean 

eta hazitarakoa) 2. (zoo.) zamari 
(irendua)

zalditegi : (nek.) estrabi
zali : (suk.) sali
zalke : (bot.) zalke
zalu : zalui (bizkor, azkar)
zama : zama
zamar : zamar
zamari : (zoo.) zamari (zaldi iren-

dua)
zango : (anat.) zango
zanpatu : zanpatu 2. zapatu (sa-

katu)
zapaburu : (zoo.) andaiburu
zapata : zapata, zapate (?)
zapelatz : (heg.) kalfor
zapi : xatar, txatar
zapo : (zoo.) larrapo, arrapo

zapoka : zarrapo(ka)
zaputz : zamueko, zipote
zarata : zaragata
-zaro : -zaro, -zut
zarpailtsu : zarratrako
zarramakalda : (nek.) zarrakamalda, 

garramalda
zarre : (nek.) sarri (eskuare mota 

bat)
zartagin : (suk.) zartagi
zartako : zartako
zata : (heg.) txatabeltx
zauri : (med.) zauri, llaga
zazpi : zazpi
zazpigarren : zazpigarren
zehar : zear
zeharbide : zearbide
zein : zein 2. zer (harridurazkoetan) 

3. zeina (erlatibozkoetan)
zeinatu : zeñatu, zeñetu
zeintzuk : zein
zekale : (bot.) zikirio
zelai : (geog.) zelai
zenbait : zenbait
zenbat : zenbat
zenbatenaz : zenbatenas
zer : zer
zerba : (bot.) azelga
zerbait : zerbait
zerbitzari : zerbitzuko 2. mutil (mo-

rroia) 3. neskato (neskamea)
zerbitzu : zerbitzu
zeren (eta) bait- : zerengatik bait-, 

zergatik bait-, zergati bait-, zergati 
beit-, zerengatik -en, zergati -en

zerez : zertas
zergatik : zengatik, zergatik, zer-

gati
zerori : zaurori
zerra : (tek.) zerra
zerratu : zerratu
zerrenda : (nek.) kurka (soroan erein 

gabe geratu dena)
zertara : zertara
zertarako : zertako, zetako
zertatik : zertatik, zertati
zertaz : zertas
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zertzuk : zer
zeru : zeru
zeu : zaurori
zeuek : zauroiek
zezen : (zoo.) zezen
zezensuzko : zezensuzko
ziape : (bot.) ziape
ziburu : (jos.) zibiri(n), zanbalabuz-

ka, bolindia
zidor : txidor
zigortu : kastigatu
ziguin : (bot.) zibuñ
zihaurri : (bot.) ziaurri, ziaurre, 

txokarri, mausa (andura)
zikin : zikin
zikindu : zikindu
zikoina : (heg.) zigueña
zilar : (kim.) zilar
zilbor : (anat.) xila
zimel : zimel
zimitz : (zoo.) tximika, tximitx
zimur : zimur
zin : juramentu
zinbel : zinbel (usoentzako loka-

rria)
zingila : (nek.) petral, tarrea (zal-

diena)
zinkurin : murzuli (maina)
zintzarri : (nek.) truka
zintzo : zintzo
zintzur : (anat.) txintxurri, txin-

txur
zioz : kausas, kasos
ziri : ziri

zirikatu : zirikatu
ziriko : ziruko
zirimiri : (met.) zirimiri, txirimiri, 

zirtzil
zirin : zirin
zirineri : (med.) kakeria, turrutada
zirri-zarra : zirri-zarra
zirriki-zarraka : zirriki-zarraka
zirrin-zarran : zirrin-zarran (oine-

takoak arrastaka)
zirriztu : zirrito
zirtzil : zirtzil
zital : sugarima (?), zurrupio
ziza : (bot.) sisa
zizare : (zoo.) txintxare
ziztada : zastada
ziztor : txintxurri, txintxurro (izotz

-kandela)
-zko : -sko, -zko
zoko : zoko
zola : zola
zopa : (suk.) zuku
zor : (ekon.) zor
zor izan : zor izan
zorabiatu : zoratu
zoratu : zoratu
zordun : (ekon.) zordun
zorri : (zoo.) zorri
zorro : zorro
zorrotada : txorrotada, txorrota, 

txirri, txirrio
zorrotz : zorrotz
zorte : zorte
zortzi : zortzi

zortzigarren : zortzigarren
zozo : (heg.) zozo
zu : zu
zubi : (erai.) zubi
zuek : zek
zuen : zen
zuhaitz : arbole
zuhaixka : txapar
zuhaizti : zugazti
zuhandor : (bot.) zugandur
zulatu : zulatu
zulo : zulo
zumake : (bot.) zumake
zumar : (bot.) zugar
zumar-hazi : (bot.) mamusti
zume : (bot.) zume, zumerika, 

zumarika
zumedi : zumadi
zur : zur
zurda : zaldibilo
zure : zure
zurgin : zurgin
zuri : zuri, txuri (kolorea)
zurial : (bot.) zuriale, zurial
zuringa : (anat.) txuringa
zurrakapote : zurrakapote (edaria)
zurrunga : zurruka, zurrunga
zurrunga egin : zurruka in
zurtoin : (bot.) koskor
zurzuri : (bot.) txipotxuri
-zuto : -zut, -zaro
zuzen : txujen
zuzentasun : txujentasun
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