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HIZTEGI BATUA

esponja • expres

esponja
esportatu, esporta, csportalzen
esportazio
espos [par h. senar
esposa [par h. emazte
esposatu, esposa(lu), esposalzcn
espres 1 izond; 2 adb
espresio
espresuki adb
estai h. solairu
estakuru
estalaldi
estalarazi, cslalaraz, eslalarazlen
estaldura
estalgarri iz
estalgile = estaltzaile
estalgune
estali 1 ad; 2 iz 'eslalki'; 3 izond: ka/ore zikin-eslalia
estalki
estalpe
estalpetu, eslalpe(lu), eslalpetzen
estaltzaile = estalgile
estandar
estandarizatu, eslandariza, estandarizatzen
estasi
estatiko
estatistika
estatistiko
estatu
estatu batuar
estatua
estatuburu
estatutu
esle* e. heste
eslegorri* e. hestegorri
esteka [par
estekadura
estekamendu
estekarazi, eslekaraz, eslekarazlen
estekatu, esleka(lu), eslekalzen
estekatzaile
estetika

EUSKERA - XLII (2. aldia)

Hi1.tegi Salua: esponja·expres



EUSKALTZAINDIAREN ARAUAK

estetiko
esti 'idiei eta behiei atzera eragiteko agindu hitza'
estilistika
estilo
estimagarri
estimarazi. estimaraz. estimarazten
estimatu. estima. estimatzcn
estimazio 'cstimua'
estimu
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estimuegin
estimu handitan eduki, izan....

estira 'tortura'
estoiko
estola
estolda
estolderia
estonatu. estona. estonatzen, ¡par 'harritu'
estrainio Zah h. bitxi. arraro
estrata 'bide meharra, gurdiak-eta ibiltzeko modukoa'
estrategia
estreina iz

estreinako
estreinaldi: iragan ostiralean izan ¡en "Peccata Minuta"ren estreinaldia estreinatu. estreina(tu). es-

treinatzen. l ¡par 'inauguratu'; 2 Heg 'zcrbait lehenbiziko aldiz erabili'
cstrena* e. estreina l ¡par 'inaugurazio'; 2 Heg 'Iehenbiziko aldiz erabiltzea'
estres
estropada
estropezu
estropu l ¡par 'istripua'; 2 'arraunarekikoa'
estruktura
estrukturalismo
estu

(norbait) estu hartu
estu eta larri

estuasun* e. estutasun
estualdi
estudiante
estudiatu. estudia, estudiatzen
estudio
estugarri
estugune
estuki
estura
estutasun
estutu. estu(tu). cstutzen
eszeptiko
eta

zortzi eta erdiak
hiru eta erdietan
eta abar

etab. .eta abar-en ohiko laburdura'
etapa
etc.
etekin
eten, eten, cteten l ad; 2 iz
etenaldi
etenarazi. etenaraz. etenarazten
etendu* e. eten
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ctendura
ctenezin
ctengabe
etengallu
etcngaitz: gizatasunezko lokarriak edozein etsaikeria baino etengaitzagoak dira
etenkor
ctenune
ctika
etiketa 1 'papero, ehun-zatia, inforrnazioren bat eskainiz, zerbaiti eransten zaiona'; 2 'eztabaida': es-

kolastikoen etiketak
etimologia
etnia
ctnografia
etnologia
ctoi 'saldua, traidorea'
etorbide
etorburu
etorki 'jatoreia'
etorkin
ctorkizun 1 iz; 2 izond: ondasun etorkizunak ¡txaroten
ctorrarazi, etorraraz, etorrarazten
ctorrera
ctorri·l etor, etortzen, ad

bat etorri
ctorri·2 iz: etorri handiko bertsolaria; uraren etorria
etortze
ctsai
etsaigo ¡par 'etsaitasun'
etsaikeria
etsaitasun
etsaitu, etsai(tu), etsaitzen
etsarnina batez ere ¡par 'azterketa'
etsaminatu, etsamina(tu), etsaminatzen
etsenplu batez ere ¡par 'adibidea, eredua'
etsi, etsi, etsilzen du ad
ctsialdi
etsiarazi, etsiaraz, elsiarazten
etsigaitz
etsigarri
etsimendu ¡par 'etsipen'
ctsipen

etsipena ernan
etsitu ¡par h. etsi
etxabere* e. etxe abere, etxe·abcre
ebadi
etxagintza* e. etxegintza
etxagun Bizk 'etxeko jauna'
etxaguntza Bizk
etxaldc
etxandre Zah h. etxekoandre
etxarte
etxe

etxeko jaun
etxebizitza
etxegile
etxegintza
etxejabe
etxekalte
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etxeko 1 'familiakoa'; 2 'morroi edo neskamea'
etxekoandre
etxekoi
etxekotasun
etxekotu, etxeko(lu), elxekolzen
etxelagun
etxepe: etxepe bereko etxebizitzak
etxepeko
.etxeratu, elxera, etxeratzen
etxetiar
etxetresna
etxetxori
etxezain
etxola
etxondo lpar
etzaleku
etzan, elzan, elzalen
etzanaldi
etzanarazi, etzanaraz, elzanarazten
etzauntza
etzi: etziko egin belzarko duzu lan IlOri
etzidamu
etzikaramu
etzin h. etzan
eukalipto: Eucaliptus
eukaristia
euki· e. cduki
culi
culitzar
eultzc h. crlauntz
eultzi
cultzilari
cultzitu, eultzi(IU), eullzilzen
cup
curak izord 'haiek berak'
curi
euria cgin: goiz guztiall euria egin du

curia ari izan: euria ari zuelako
eurilf izan: euria dellean
curi jasa
curi neurgailua

curialdi
euritako
curitc
curitsu
europar
eurrcz Bizk 'ugari'
cuskal

Euskal Herria
cuskal herritar
Euskal Autonomia Erkidcgoa

cuskalari
cuskaldun

cuskaldun berri
euskaldun zahar
cuskaldun garbi

cuskaldundu, euskaldun(du), euskaldunlzen
cuskaldungo 'euskaldunlasuna'
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euskalduntasun
euskalduntze
euskalki
euskaltasun
euskaltegi
euskaltzain

euskaltzain oso
euskaltzain ohorezko
euskaltzain urgazle

euskaltzainburu
Euskaltzaindi
euskaltzale
euskaltzaletasun
euskaltzaletu, euskaltzale(tu), euskaltzaletzen
euskara
euskaratu, euskara(tu), euskaratzen
euskaratzaile
euskarri
eusko hitz elkarketako lehen osagai bezala erabiltzen da beti
euskotar
eutsi, euts, eusten dio ad
examina* e. etsamina
exenplo* e. etsenplu
existenlzla
existenzialismo
existitu, existi, existitzen da ad
exkax adkor expres* e. espres
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