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HIZTEGI BATUA
bizi - buztilltsu
bizi 1 izond; 2 iz
bizi izan, bizi, bizitzen, biziko
bizi-alargun
bizi-alargundu, bizi-alargun, bizi-alarguntzcn
bizi-alarguntza
biziagotu, biziago(tu), biziagotzen
bizialdatu, bizialda, bizialdalzcn
bizialdi
biziarazi, biziaraz, biziaraztcn
biziarazlc
biziatu, bizia, biziatzen
bizibchar
bizibcrritu, biziberri, biziberritzcn: euskara poesiarell illdarraz biziberrituko zuena
bizibidc
bizidun
bizicn Bizk h. minbizi
bizicra
bizigabc
bizigai
bizigailu [par h. bizigai, janari
bizigarri: gauza biziak eta bizigarriak; aho-bizigarria
bizigura iz izond Bizk bizinahi iz izond
bizikari [par
biziki
bizikidc
bizikidetasun
biziklcta
biziklctari = txirrindulari
bizikor: gorputza hilkorra da eta arima bizikorra
bizilagun I bizikidea, ezkontidea; 2 auzokidea; 3 biztanlca
bizilcgc
bizilcku
bizimodu
bizimoldc
bizinahi I iz: berell bizillahi eta bizibeharrarell kezka; bizillahiak eta ezitlbiziak zerabilell gizolla;
2 izond: herri gaztea, kolorezalea, bizinaflia, alaia
bizio 1 ohitura txarra
Hil,leg; HalUa: bizi-brtztilltSII
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biziozko
bizio 2 Bizk hesteetako zizarea
biziotsu
bizirik
biziro
bizitasun
bizitegi etxebizitza
bizitoki
bizitore [par h. azkar, bizkor, indartsu
bizilu, bizi(tu), bizitzen: biziagotu, biziago bihurtu: hartarako bideak hartzeko egarria gehitu eta bizitu
zail

bizilza 1 bizia, bizialdia, bizimodua; 2 etxea, etxebizitza: bizitza/bizi banaketa argituko da (cf bizia
galdu, bizia kendu, etc.)
bizilze [par eta Naf h. bizitza
bizkaiera
bizkailu* e. pizgailu
bizkaitar
bizkar
bizkarra berotu
-ren bizkar
bizkarka
bizkar(ra) eman
bizkarretik: langilearen biZkarretik mantentzen dira alferrak
bizkarrez: bizkarrez itzulirik, badoa ingelesa
bizkar zorro, bizkar-zorro 'motxila'
bizkarki bizkar aldeko okela
bizkarkin [par h. bizkarroi
bj.zkarreko
bizkarreratu, bizkarrera, bizkarreratzen
bizkarrezur
bizkarroi
bizkartzain
bizki Gip h. biki
bizkitartean 1 lehen adlag 'bien bilartean'; 2 orain lokailua
bizkonde
bizkor
bizkorgarri
bizkorki
bizkorraldi
bizkorrarazi, bizkorraraz, bizkorrarazten
bizkortasun
bizkortu, bizkor(tu), bizkortzen
bizkotxa* e. bixkotx [par bizkotxo Heg
bizkotxo Heg (= [par bixkotx)
bizpahiru
biztanle
biztanleria
biztu, biztu, bizten; batez ere Bizk h. piztu
bizluera* e. piztuera
blai
blai egin
blailu, blai(lu), blaitzen
blasfematu, blasfema, blasfematzen
blasfemia* e. birao
blintxa [par h. hegabera
blok
bloke
blusa 'emakumeen alorra mota'

Hizleg;

B01110:

bizi-hllllintsll
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boa
bobeda h. ganga
bobina = barH
boga 1 arraunketa
boga 2 Boops hoops izeneko arraina
bogalari
bogatu, boga(tu), bogatzcn
bohatu* e. bubatu
bokal (kontsonante ez dena)
bokale (itsasokoa)
bokarta
bokata Ipar h. lixiba
bokatibo
bokazio
bola
bolada
boladan egon
bolajoko* e. bola-joko
bolaleku
bolaluma
bolandera = su-ziria
bolanta. arrantzako sare-mota
bolatoki
bolbora
bolero
boli
boligrafo (gaztelaniaz bakarrik esaten da) h. bolaluma
bolkan* e. sumendi
bolondres* e. boluntario
boltsa* e. poltsa eta burtsa
bolu Bizk errota
boluma* e. bolumen
bolumen
boluntario
bonba Ichcrgailua; cf. ponpa
bonbardatu
bonbilla Heg
bonet Ipar txapela
bor-bor
bor-bor egin
borborrean
borborka
borda
bordalde batez ere Ipar h. etxalde
bordari
bordatu, borda, bordatzcn h. brodatu
bordoi* e. pordoi, pordon dantza
borla
borobH Gip h. biribH
borondate
borondatetsu
borondatezko
borragoma
borraia* e. borraja
borraja
borratu, borra, borratzcn
borrero
borroina* e. borraja
HiZleg; Batua: biti·buzlinlsu
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borroka
borroka cgin
borrokan
borrokan cgin
borrokalari
borrokaldi
borrokatu, borroka(IU), borrokalzen da ad
borrokazalc
bort
borta [par h. atc
borlitz
borlizkcria
bortizki
bortiztasun
borliztu, borlilzlbortizlU, borlizlen
bortu 'alagu(ne)a'
bortxa
bortxa cgin
bortxaz
bortxakcria
bortxakcta
bortxatu, bortxa(lu), borlxalzen
bortz [par h. bost
bosgarrcn
bosna
bospasci
bost
bost axola (zait erregimena da hcdaluena: host axola zaizkigu auzokoak)
•••cta bost (ari garu entzuten geureak eta host)
(nor) bcrc bostcan (maizterruk beti beren hostean gogor)
bostchun
bostcko
bostcn
bota 1 bola, bolalzen ad
bota 2 iz oinetako-mola
botagalc = botagura, botalarri
botagura = botagalc, botalarri
botaka
botaka cgin
botalarri = botagalc, botagura
botanika
botarazi, bOlaraz, botarazlen
botarri
botatzc
botazio
botc
botcrc
botcrcdun
botcrctsu
botika I 'farrnazia'; 2 'scndagaia'
bolikari
botila
botilcro
boto
botoi
botoi zulo, botoi-zulo
botoil* e. botila
botoitu, bOloi(IU), bOloitzen
HiZleg; Batua:

b;1.;~bul.linlsu
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bOlz* c. poz (poz hobclsi da (baina bozkario). cIa boz Ipar: ik. poz)
boxeo
boxeolari
boz 1 aholsa
boz 2 1 bOloa. aUlarkia; 2 bozkcla. hauteskundea
boz 3 Ipar h. poz
bozgorailu
bozkariatu. bozkaria. bozkariatzcn
bozkario
bozkatu. bozka(lu). bozkalzen
bozkatzaile
bozkatze
bozketa
branka
brankia = zakatz
brasa
brea = galipot
brentsa ik prentsa
breska* c. abaraska
bretoi
brida
bridatu. brida(tu). bridatzen
brigada (Brigada Gorriak)
brinko
bris-bris
bristada
brodatu. broda. brodatzen
brokatu Ipar h. bcte
brokel ezkutua
brokel-dantza
broma Heg herr
bronkio
brontze
brotxa
broxa* e. brotxa
brusa •gizonen janlzia'
budin
buclta Heg fgarl
buelta eman
buelta hartu
bueltaka Heg fgarl
bueltatu. buclla(tu). bucllatzcn Heg Igarl
bufalo
bufanda
bufoi
bufoikeria
buhame
buhatu. buha. buhalzen. Ipar
buhurdi* c. bururdi
buia
buiatu. buia(tu). buialzen
buila herr
bukaera
bukaezin
bukatu. buka. bukatzen
bukatugabe
buket
bular
Hizleg; Ba/ua: bizi-buztintsu
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bularra eman
bularra hartu
bularra kendu
bularreko
bularretako 'emakumeek bularrei eusleko erabiltzen dulen jazkia'
bularrezur
bulartsu
bulartu, bular(tu), bulartzen
bulda
bulegari
bulego
bulegogizon* e. bulegari
bulkada
bulkatu, bulka, bulkalzen
bulko = burutazio
bulta [par I aldartea (haserre.bulla baleall bere auloari oSlikoka ari zell aUlozailla); 2 denbora-bitartea (bulla (bal) hOllelall hemell ikuslell dUI Karmell)
bultza egin
bultzada
bultzagile
bultzaka
bultzaldi
bultzatu, bultza, bultzalzen
bultzatzaile
bulunba I dunba, joarea; 2 perlsona berritsu edo funsgabea
buraso [par h. guraso ez-sing
burbuila
burdin hari = alanbre
burdina
burdin barra
burdin sare
burdin ur (lpar ik. metal ur, melal.ur)
burdin ziri
burdinbide
burdindegi
burdingai
burdingintza
burdinki
burdinola
burdintsu
burdinurtu iz
burdunlzali* e. burruntzali
burduntzi* e. burruntzi
burezur
burges
burgesia
burgestu, burges(tu). burgesten
burko
burla
burla egin
burlaz
burlari
burlatu, burla(tu), burJatzen
burmuin
burraso Ipar h. guraso
burruka* e. borroka
burrunba
burrunba egin
Hil./egi Balua: bil';·buzt;ntsu
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burrunban
burrundara
burrundaran
burruntzali
burruntzi
burrunzali* c. burruntzali
burrustan batez ere lpar h. borborka
burtsa
burtzoragarri
burtzoraldi
burtzoratu, bUrlzora, bUrlzoratzen
burtzoro
buru
-ren buruan: 'bost urlercn buruan'
burua berotu
(bere,...) burua bota
burua galdiJ
buruak eman
burua makurtu
buruan eduki
burua nekatu
buruan hartu
buruan izan
buruan pasa(tu)
buruaren jabe
(bere,...) buruaz beste egin
buru-belarri
buru egin
buru eman
buru hutsik
buruko
buruko min
bururen buru
burutan atera
burutik beherako
burutik burura
burutik egin
burutik egon
burutik nahasi
buruz ari izan
buruz behera
buruz buru
buruz esan
buruz gain
buruz gora
buruz ikasi
buru hezur, buru-hezur h. burezur
buru lan, buru-Ian
buru langiIe, buru-langiIe
buru orratz, buru-orratz
buruzapi
buruargi
buruarin
burubeltz iz 'txoria'
burubero
burubide
burugabe
burugabekeria
Hizlegi Balua: bizi·buztintsu
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burugabctu, burugabe(tul, burugabetzen
burugin
burugogor
burugogorkcria
burugorri
buruhandi
buruharro
buruhas
buru hausgarri, buru-hausgarri
buruhauste
buruil lpar-Na! h. irail
buruiritzi iz 'harrokeria' eta izond 'harroa'
burujabe
burujabetasun
burujabetza
burujope lpar h. harrokeria
burukada
burukcta
buruki
buruko 1 'burua estaltzekoa'; 2 h. burko; 3 'buruan hartzen den kolpea'
burukoi
burumakur
burumotz
burumuin h. burmuin
burupc
bururakizun
bururatu, burura, bururatzen I 'oroitu'; 2 'burura eraman'; 3 'amaitu'
bururdi
burusi
burusoil
burutaldi
burutapcn
burutazio
burutik beherako
burutsu
burutu, buru(tul, burutzen I 'garia burutzen ari da'; 2 haur hOllekill ezill dut burutu (ezill tlaiz moldatu); 3 'amaitu'
burutzia cgin lpar batez ere ezezko perpausetan: 'buru egin'
buruxka
buruz -i buruz 1 'x-rantz, x-ganantz': Ilik ez dakit jelldea zed buruz doatl; 2 'x-z, x-ren gainean':
Ilahikoa hitz egill dugu gai hOlli buruz
buruzabal
buruzagi
buruzagigo lpar h. buruzagitza
buruzagitasun liJar h. buruzagilza
buruzagitza
buruzko ik -i buruz
buruzpidc Gip h. burubidc
buruzuri

astcgun buruzuri
Iiuruzut
busli, busti, bustitzcn
buslialdi
buslidura
buslitasun
butaka h. bcsaulki
butano
butroi arrantza-lrcsna
Hiztegi Balua: bizi-bllZlin/SU
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bulZ" c. pulz
bUlzu" c. pulzu
buzkantz
buzlan
buzlanbcltz Oblada melanum
buzlandu. buzlan(du). buzlanlzcn
buztangorri Phoenicurus
buztanikara Mo/acilla
buztankada
buzlanluzc Aegi/halos cauda/us
buztanzuri Oenan/he
buz/arri" e. uztarri
buztin
buzlin lur" c. buztin·lur
buztingintza
buztingorri
buztintsu

(Euskallzaindiak. Bilbon. 1996ko maialzarcn 31 n onartua)

Hizteg; Balua: hizi-bElz/in/su

