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erretreta • eSJllotazio
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crrclrcla
crrclxin izond: agure errelxilla
crrctxina iz: pillUarCIl errelx;l1a
crrclzailc
crrclzc
errcuma
erreus 'akasluna': arkume erreusa elxeall jail olri dugu, ez baila 011 ez .ra/lzeko ez aurrerako; zllk

balulako illlxaurrelalik erdiak bail/o gelriago errell,wk lirell
crrcxlmcnta 'mannclada moduko janaria'
crrexin* c. errclxlna
crrczalu, crreza, errczalzcn, Heg
crrczel
crrczelo I 'susmoa': bal/uell horren errezeloa; 2 Ipar 'akalsa'
crrczcla
crrczibilu, crrczibi, crrczibilzcn
crrczo Heg
crribcra
crricnl/par 'cskola-maisua'
crricnlsa Ipar 'cskola-maislra'
erricta
crricla cgin
crricla cman
crrima
crrimc Bizk
crrlnozcro Rhilloceros
crrllmo
crrllo
crro

crroak cgin
crrolik alcra
crrollk malic
crroz gora

crrodura
crroi Corvus corax
erroilz
crrolztu, crroilz, crroizlcn; g. cr. h. amildu
errokcta
erroklzun
errolda: bival/le-errolda
Erromako zubi
crromania Ipar h. crromcro
crromaniko

l/i,lcg; nllflltl: trrtlrtla-c!i!,lolal;o
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erromantiko
erromantizismo
erromantze
erromeria
erromero 1 'Iandarea' ROSnulril\us officinalis; 2 'arraina' Remora
erromes 1 'pclegrina'; 2 'pobrea'
erromesaldi
erromeskeria
erromestasun
erromestu, erromes(lu), erromeslen
erronbiko
erronbo
erronboedro
erronda
erronka Heg er herronka

erronka jo
erronka bota
erronka egin

erropa* e. arropa
errore Mat
errota 1 'eihera'; 2 'gurpila'; 3 'paparoa'
errotari
errotarri
errotazain
erroti(ka)ko
errotu, erro(lu), errotzen
erru
errudun
erruduntasun
errugabe
errugabetasun
errugbi
errugbilari
errukarri
erruki

erruki-ctxe
erruki izan

errukigabe
errukior
errukitasun
errukitsu
errukitu, erruki(tu), errukitzen
errumes* e. erromes
errun, errun, erruten
errunaldi
errute
erruz
ertain
erten* e. irten
erti
crtigintza
crtilari
crtz 1
ertz 2* e. cretz(e)
ertzain
ertzaingoa* e. ertzaintza
ertzaintza
esaera

I/iztegi Balua: erretrela.esplotazio
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csacra zahar
csaka: ongi esaka. gaizki es"k"
csakunc Bizk 'esaera'
csakuntza
csaldi
csalc
esamesa
csan
csanahi
csanahilsu
csancko
csanekotasun
csanezin
esangin Bizk 'esaneko'
csangura
csanguralsu
esankizun
esapidc
esatari
esate

esate baterako
esaterako

esatckc
esatcko
eseki, cscki, csekilzcn
esentzia
eserarazi, cseraraz, eserarazlen
cseri, esert esertzen
eserialdi
eserleku
cscrtoki
eselsaldi
eselsi 1 ad; 2 iz
esfcra
esferaerdi
esferiko
eskabide
eskaera
eskailburu h. eskailera·buru
eskailera

eskailera·buru
eskaini, eskain, eskaintzen
eskainka
eskaintza
eskakizun
eskala
eskalada
eskalapoi
cskalapoin* e. cskalapoi
eskale
eskalera* e. eskailera
eskaletasun
eskandalu
eskaner
eskapada egin
cskapatu, cskapa, eskapatzen, h. ihes egin
eskapulario
cskaratz* e. ezkaratz

Hillegi BatuQ: erretrela-esplotazio
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cskarazi, eskaraz, eskarazten
cskari
cskarmentatu, eskannenta, eskannentatzen herr
cskarmentu
cskarniatu, eskamia, eskamiatzen [par
cskarnio

eskarnio egin [par
eskarola
eskas I [par iz 'eza': lo-eskasa; 2 izond 'bere mailara iristen ez dena, betea ez dena'
eskas izan 'falta izan, ez aski izan': ura eskas dute
eskasia I 'gabezia'; 2 'urritasuna, aski ez izatea': ur-eskasiak eragilldako galerak
eskastasun
eskastu, eskas(tu), eskasten, zaio ad
eskatima 'Iiskarra'
eskatu, eska, eskatzen
eskatzaile: lagulltza eskatzaile. lagulltza-eskatzaile
eskaut
eske

eskean
eskez: besteren eskez egin du

eskegi, eskegi, eskegitzen Bizk, -eseki
eskeko
eskeleto
eskema
esker

cskcr on(cko)
esker gaizto(ko)
cskcr txar(rcko)
-ri cskcr: hizi hallaiz. zuri e.l'ker hizi .wiz
cskcrrak: a) eskerrak zure lagulltzari!; b) e.l'kerrak ez de/a etorri, eskerrak etorri ez dell
eskerrak eman
eskerrak bihurtu
eskerrik asko
mila esker

eskcrga
eskergabe
eskergabekeria
eskergaitz
eskertu, esker(tu), eskertzen: eskertzekoa da zure ahalegina
eski
eskiatu, eskia, eskiatzen
eskiatzaile
eskilara* e. eskailera
eskizofrenia
esklabo
esklabotasun
eskola

eskola etxe, eskola-etxe
eskola umc, eskola-ume

eskolagabe
eskolastiko
eskolatu, eskola(tu), eskolatzen
eskolau -meza laguntzaile
eskolaurre
eskolazain
eskoletxe* e. eskola-etxe
eskopeta
eskopetagile

Hizteg; Ba/lla: errelreta-esplolazio
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cskorga
cskorta
eskribau
eskribautza
eskribitu, eskribi, eskribilzen, h. idatzi
eskritura
esku

csku betc: esku bele lan
csku eman: elkarri esku emanez
cskuz esku
csku hartu
esku-hartze
esku-hartzaile
esku sartu
esku-sartze
esku·zarta 'lxaloa'
esku·zartaka 'lxaloka'
·ren esku egon
csku-huska{ko)
esku-hutsik
cskura (izan, egon, eduki)
eskura eman
cskura ordaindu
eskutik: etsaien eskutik galdu du bizia
eskutik eraman
cskutik eskura
eskubakar
cskumotz

csku-crakutsi
eskuaira
cskuaire [par 'trebelasuna'
cskualdatu, cskualda, cskualdalzcn
cskualdatze
eskualde
cskualdekalu, cskualdcka, cskualdckalzcn
cskualdekalze
cskualdi I 'karta jokoan, jokaldia'; 2 pintura eskualdi bat eman
cskuare
cskuarki
cskuarte 'baliabideak'; bizitzeko adina eskuarte ez zaie faltaka
eskuarteko iz 'dim xehea' •
eskubi* c. eskuin
eskubide
cskubila* e. eskuila
eskudantzia Jas I 'ausardia'; 2 'bolcrca'
cskudel
eskudun
eskuera

cskueran izan
eskueran eduki

cskuetaratu, cskuelara, eskuelaralzcn
eskugain [par I 'csk<:"rtca, baliabideak'; gurasoek eskugain zerbait bazuten; 2 'abanlaila': beste edo·

zein milltzairaren aldean zer eskugaina duen euskarak
cskui* e. cskuin
eskuila
eskuilalu, cskuila{lu), eskuilalzcn

HiZlegi Batua: errelrela-esplotaz;o
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eskuin

EUSKERA - XLI (2. aldia)

ezker-eskuin
ezker eta eskuin

eskuinalde
eskuindar
eskuizkribu
eskukada h. eskutada
eskukaldi 1 'esku ukaldia'; 2 'Iaguntza'
eskuko: ni neure eskuko naiz
eskulan
eskulangile
eskulangintza
eskularru
eskuleku = eskutoki
eskuliburu
eskultore
eskultura
eskuma Bizk. h. eskuin
eskumakila: guztien nagusi beharra, guztien eskumakila eta morroin gertatu zen
eskumen
eskumikatu, eskumika, eskumikatzen
eskumiku
eskumuin Batez ere plur Heg = goraintzi

eskumuinak eman, egin
eskumutur
eskumuturreko
eskuoihal
cskupe: bere eskupe edo agindura dauden guztiak; handikien eskupetik Irerria atera zenean; berak

ezetz esango du, baina eskupetik laguntzen die
eskupeko: eskupekotzat hamar pezetako bat eskaini zion mutikoari; eskupekoa eman zion
eskuperatu, eskupera, eskuperatzen
eskuraezin
eskuragaitz
eskurakoi
eskuratu, eskura(tu), eskuratzen
eskuratze
eskusoinu
eskutada
eskutitz
eskutoki = eskuleku
eskutrapu
eskutur Bizk h. eskumutur
eskutzar
eskuzabal
eskuzapi
eskuzatar
eskuzerra
eskuzorro
cskuztatu, eskuzta, eskuztatzen
eskuztatze
esleipen
esleitu, eslei, esleitzen
esna '10 hartu gabe egon'
esnarazi, esnaraz, esnarazten
esnatu, esna(tu), esnatzen. Batez ere Gip 'iratzarri'
esne

esne belar, esne-belar Euphorbia
esne denda, esne-denda

Hiztegi Balua: erretreta-esplolaz;o
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esne gauza, esne-gauza
esne jakl, esne·jakl
esne hauts, esne-hauts
esne zopa, esne-zopa
esne tela, esne-tela
esneko hortz

esnedun 1 'esnea duena'; 2 'esneketaria'
esnegaln
esneketarl 'esne banatzailea, esne-banatzailea'
esneki
esnetegi = esne denda, esne-denda
esnetsu
esnezale 1 'esnea maite duena'; 2 'esneketaria'
espa
espageti
espal 'azaoa'
espaloi
espantagarri 'harrigarria'
espantatu, espanta, espantatzen, 'harritu'
espantu

espantu egin
espantuka

esparadrapu* e. esparatrapu
esparatrapu
esparrago h. zalnzuri, frantses(-)porru
esparru
espartin
espartzu
espatsu
espazlal
espazio
espedlzio
espektro
espeleologia
esperanto
esperantza

esperantzetan egon, lzan: 'haurdun egon'
esperlentzla
esperlmental
esperimentatu, esperimenta, esperimentatzen
esperimentu
espero

espero ban: denek espero zuten txapeldun izatera iritsiko zela
esperoan (egon)

espetxe = kartzela, presondegi
espetxealdl
espetxeratu, espetxera, espetxeratzen
espetxezaln
espezlalista
espezlalizatu, espezializa, espezializatzen
espezle
espezlftko
esplrltu

Esplrltu Santu
esplrituz
esplrltuzko

esplritual
espUkatu, esplika, esplikatzen
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esplikazio
esplizitu
esplotatu h. leher egin; ustiatu, elab
esplotazio h. ustiapen

I/iztegi Batua: errelreta-esplolazio
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(Euskallzaindiak, Azkoilian, 1996ko abenduaren 2030 onartua)


