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LVIII. ARAUEN TESTU OSOA
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HIZTEGI BATUA
e - ezuste
e 1 iz. 1 ‘euskal alfabetoaren bosgarren letra’. 2 «e» letraren izena.
e 2 interj. e!
ea 1 zehar-galderetako partikula.
ea 2 (dei-hitza).
eaka adlag. Ipar. ‘galdezka’.
ebagi* e. ebaki.
ebakaitz* e. ebakigaitz.
ebakera iz. Mat., Log.
ebakerazi* e. ebakiarazi.
ebaketa iz. Mat., Log.
ebaki 1, ebakitzen. du ad.
ebaki 2 iz.
ebakialdi
ebakiarazi, ebakiaraz, ebakiarazten. dio ad.
ebakidura
ebakiera* e. ebakera.
ebakigailu
ebakigaitz
ebakiondo iz.: zauriaren ebakiondoak sendatzeko ukendua.
ebakitzaile
ebakitze
ebakortz
ebakuatu, ebakua, ebakuatzen. du ad. ‘larrialdi batean, jendeaz lekuak hustu’.
ebakuazio
ebakuntza iz. Med.
ebakuntza(-)gela Sin. operazio(-)gela.
ebaluaketa* e. ebaluazio.
ebaluapen* e. ebaluazio.
ebaluatu, ebalua, ebaluatzen. du ad.
ebaluazio
ebanjelari
ebanjeliko izond.: Eliza ebanjelikoak.
ebanjelio
ebanjelista* e. ebanjelari.
ebanjelizatu, ebanjeliza, ebanjelizatzen. du ad.
ebanjelizatzaile
ebanjelizatze
ebanjelizazio
ebasgo
ebaska adlag.
ebasketa iz. g.er. ‘lapurreta’.
ebaskin iz. g.er. ‘harrapakina’.
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ebasko* e. ebasgo.
ebasle
ebastaile* e. ebasle.
ebaste
ebatondo* e. ebakiondo.
ebatsarazi, ebatsaraz, ebatsarazten. du ad. Batez ere Ipar.
ebatsi, ebats, ebasten. du ad.
ebatu* e. oratu.
ebatzi, ebatz, ebazten. du ad.
ebazkizun iz. g.er.
ebazle
ebazpen
ebazpide
ebazte
ebiakoitz iz. Ipar. h. larunbat.
ebili* e. ibili.
ebitatu* e. saihestu, ekidin, etab.
ebolutibo
eboluzio
eboluzionatu, eboluziona, eboluzionatzen. du ad. (nor osagairik gabea).
eboluzionismo
eboluzionista
ebonita iz. Kim.
edabe iz. (edari sendagarria).
edade iz. Heg. Herr. h. adin.
edadeko izlag. Heg. Herr. h. adineko.
edadetu, edade(tu), edadetzen. da ad. Heg. Herr. h. adindu.
edaldi* e. edanaldi.
edale
edalontzi
edan 1, edaten. du ad.
edan-sarri izond. ‘sarri edaten duena’.
edan 2 iz.
edanaldi
edanarazi, edanaraz, edanarazten. dio ad.
edanleku
edanontzi* e. edalontzi, edontzi.
edantegi iz. g.er. ‘taberna’.
edaran, edaraten. du ad. h. edanarazi.
edari
edarigintza
edarikoi izond. g.er. ‘edalea, edarizalea’.
edaritegi
edarizale
edarra
edasi* e. erasi.
edaska iz. g.er. ‘edateko aska’.
edaski iz. (belar-landare bat).
edate
edate(-)dantza g.er.
edateko iz. ‘edaria’.
edatun
edegi* e. edeki.
edeki, edekitzen. du ad. ‘kendu’.
edekiarazi, edekiaraz, edekiarazten. dio ad.
edelweiss iz. Leontopodium alpinum. Sin. elur(-)lore.
eden 1 iz. ‘pozoia’.
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eden 2, edeten, da/du ad. ‘kabitu, hartu’.
edendu, eden(du), edentzen. du ad. ‘pozoitu’.
edendun izond. ‘pozoiduna’.
edentsu izond. ‘pozoitsua’.
eder 1
eder egin 1 zaio ad. Bizk.: ez zitzaidan eder egiten gizagaixoari ogibidea kentzea. 2 dio ad. Bizk.
‘balakatu, losintxatu’.
eder iritzi
eder izan da/zaio ad.
ederrak eman / hartu ‘jipoitu, jipoia eman / hartu’.
ederra sartu ‘engainatu, iruzur egin’.
eder 2 iz. ‘edertasuna’.
ederbera izond. g.er.
ederbide iz. g.er.
edergai
edergailu iz. Sin. apaingarri, edergarri.
edergarri
ederki
ederki eman ere ‘ezta pentsatu ere!’
ederkitxo adlag.: ederkitxo dakizu hori lehendik ere!
ederkixko adlag. Ipar.
ederlan
ederlari iz. g.er. ‘ertilaria, artista’.
edermen iz. g.er.
ederragotu, ederrago(tu), ederragotzen. du ad.
ederrarazi, ederraraz, ederrarazten. du ad.
ederresgarri izond. Ipar. ‘miresgarria’.
ederreste
ederretsarazi, ederretsaraz, ederretsarazten. dio ad.
ederretsi, ederrets, ederresten. 1 du ad. Ipar. ‘onartu’. 2 dio ad. ‘eder iritzi’.
edertasun
ederto
edertu, eder(tu), edertzen. da/du ad.
edertzaile
ederzale
ederzaletasun
edesti iz. h. historia.
edestu, edes, edesten. du ad. g.er. ‘kontatu’.
edifizio* e. eraikin.
ediktu
ediren, edireten. da/du ad.
edirenarazi, edirenaraz, edirenarazten. du ad. Ipar.
editorial iz. ‘aldizkarietako artikulu mota’.
edizio
edo
edota
edonoiz
edonoizko izlag.
edonola
edonola ere
edonolako izlag.
edonon
edonondik
edonongo izlag.
edonora
edonor
edontzi
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edontzizain iz. g.er.
edoskaldi* e. edoskialdi.
edoski, edoskitzen. du ad.
edoskialdi
edoskiarazi, edoskiaraz, edoskiarazten. dio ad.
edozein
edozelan adlag. Bizk.
edozelako izlag.
edozelan ere ‘nolanahi ere, edonola ere’.
edozenbat Bizk.
edozer: edozer gauza sinesten du.
edukatu* e. hezi.
edukazio iz. h. 1 heziketa, hezkuntza. 2 jendetasun.
eduki 1, edukitzen. du ad.
eduki 2 iz.
edukiarazi, edukiaraz, edukiarazten. dio ad.
edukiera
edukin* e. eduki.
edukitze
efe iz. «f» letraren izena.
efektu
efemeride
eferente izond. Biol.
egarbera
egarle iz. Zub. ‘jasailea’.
egarri
egarriak egon
egarri izan
egarritan adlag. g.er.
egarriz adlag.
egarriarazi, egarriaraz, egarriarazten. du ad. ‘egarria piztu’.
egarritu, egarri(tu), egarritzen, da/du ad.
egartsu 1 iz. ‘egarri handia’. 2 izond. ‘egarri dena’.
egarzola iz. ‘zimendua, oinarria’.
egia
egia esan
egia esateko
egiatan
egiaz
egiantz
egiantzeko
egiantzekotasun
egiatasun
egiati
egiatsu izond. g.er. ‘egiatia’.
egiazale
egiazaletasun
egiazki
egiazko
egiazkotasun
egiaztabide
egiaztagarri
egiaztagiri
egiaztapen
egiaztatu, egiazta, egiaztatzen. du ad.
egiaztatzaile
egiaztatze
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egiaztu* e. egiaztatu.
egikari iz. g.g.er. ‘egintza’.
egikera
egikunde iz. g.er. ‘egintza’.
egile
egin 1, egiten. du ad.
nireak (hireak, harenak,...) egin du
egin 2 iz.: Apostoluen eginak.
eginahal
eginahalean
eginarazi, eginaraz, eginarazten. du ad.
eginarazle
eginbehar iz.
eginbide iz. ‘eginbeharra, obligazioa’.
eginbidetsu izond. Ipar. ‘eginbeharrak egiten dituena’.
eginen iz. Batez ere Bizk. ‘egitekoa’.
eginerraz izond.
egingo iz. Batez ere Bizk. g.er. ‘egitekoa’.
eginkai* e. egikari.
eginkari iz.
eginkizun
eginkor izond. h. 1 eraginkor; 2 egingarri (‘egin daitekeena’ adieran, alegia).
egintza
egintzaile* e. egile.
egipide* e. eginbide.
egiptoar (herritarra).
egiptoera (hizkuntza).
egitada iz. Bizk. ‘egitatea’.
egitamu
egitarau
egitarauketa* e. programazio.
egitasmo
egitasun* e. egiazkotasun; egiatasun.
egitate
egite
egitez
egitezko izlag.: egitezko bekatua.
egiteko
egiteratu, egitera(tu), egiteratzen. du ad. g.er.
egitura
egituraketa
egituratu, egitura(tu), egituratzen. du ad.
egituratzaile
egituratze
egiune
egizale* e. egiazale.
egiztatu* e. egiaztatu.
egloga iz. Liter.
egoarri* e. egonarri.
egoera
egoile
egoiliar
egoitza
egoitzi* e. egotzi.
egokera* e. egoera.
egoki izond. eta adlag.
egokiarazi, egokiaraz, egokiarazten. du ad.
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egokiera
egokietsi, egokiets, egokiesten. du ad.
egokigarri izond. ‘egoki edo molda daitekeena’.
egokiketa* e. egokitzapen, egokitze.
egokipen* e. egokitzapen (eta egokitze).
egokiro
egokitasun
egokitu, egoki(tu), egokitzen. da/du ad.
egokitzaile
egokitzapen
egokitze
egon 1, egoten. da ad.
bego!
dagoen-dagoenean
dagokionean (denborazko esaldietan bakarrik): dagokionean egiten du lan; *honi dagokionean
e. honi dagokionez.
dagokionez (zegokienez, dagokigunez, etc.)
egonean adlag.: gutxitan egonean, askotan lanean.
egotez adlag.: Maulen gelditu zen egotez.
egon 2 iz.
egonaldi
egonarazi, egonaraz, egonarazten. du ad.
egonarri iz.
egonarritsu izond.
egondu* e. egon.
egonezin iz. eta izond.
egongaitz izond.
egongaiztasun
egongela
egongia iz. BNaf. eta Zub. ‘egoitza’.
egongu* e. egoitza, egongia.
egongune
egonkor
egonkortasun
egonkortu, egonkor(tu), egonkortzen. da/du ad.
egonleku
egontegi* e. egoitza, egongia, egontoki.
egontoki
egorri* e. igorri.
egosaldi
egosarazi, egosaraz, egosarazten. du ad.
egosbera
egoserraz
egosgaitz izond. ‘nekez egosten dena’.
egosi, egos, egosten. da/du ad.
egoskaitz* e. egosgaitz.
egoskari
egosketa iz. g.er.
egoski 1 iz. g.er. ‘okela egosia’.
egoski 2* e. edoski.
egoskin iz. ‘infusioa’.
egoskogor* e. egoskor.
egoskor
egoskorkeria
egoskortu, egoskor(tu), egoskortzen. da/du ad.
egoste
egotaldi iz. Bizk. h. egonaldi.
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egote
egotzarazi, egotzaraz, egotzarazten. dio ad.
egotzi, egotz, egozten. du ad.
egozentriko
egozentrismo
egozle iz. g.er.
egozpen
egozte
egualdi* e. eguraldi.
eguantz iz. g.er. ‘egunsentia’.
eguarte
eguazten iz. Bizk. h. asteazken.
egubakoitz iz. Bizk. h. ostiral.
Eguberri
eguen iz. Bizk. h. ostegun.
eguerdi
eguerdi arte ‘eguerdi aurreko orduak’.
eguerri* e. Eguberri.
egun 1 iz.
egun-argi
egun-argiz
egunaz
egunean eguneko
eguneko izlag.: eguneko ogia.
egunetik egunera
egun on
egun-txinta
egun 2 adlag.
egunetik biharrera ‘egun batetik bestera’.
egungo izlag.: egungo idazleak.
egungo egun: egungo egunean gertatzen den bezala; egungo eguneko gobernua.
egunabar iz. Bizk. ‘egunsentia’.
egunaldi* e. eguraldi.
egunargiz* e. egun-argiz.
egunaro* e. egunero.
eguneratu, egunera(tu), eguneratzen. da/du ad.
eguneratze
egunero
egunero (eta)... -ago g.er.: egunero eta maiteago dute elkar.
eguneroko izlag.
eguneroko iz.
egunerokotasun
egunka adlag. g.er.: egunka pagatua da.
egunkal adlag. Zub. ‘egun bakoitzeko’: berrehun libera irabazten ditu egunkal.
egunkari
egunoro* e. egunero, egun oroz.
egunsari iz. ‘eguneko saria, jornala’.
egunsenti
eguntto
eguntxinta* e. egun-txinta.
eguntxo
egur
egur-belar Lythrum salicaria.
egur egin
egur-ikatz
egurra eman
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eguraldi iz.: eguraldi mapa.
eguraldi-giro
eguraste
egurastu, egurats/egurastu, egurasten. da ad.
egurats
egurgile
egurgin iz. h. egurgile.
egurgintza
egurkari iz. Ipar. ‘egurgilea’.
egurketa 1 adlag. Ipar. eta Naf. ‘egur bila’. 2 iz. ‘egurra bilatzea’. 3 iz. ‘egur-pila’.
egurketari
egurtegi iz.
egurtu, egur(tu), egurtzen. du ad.
egutegi
egutera iz. Sin. eguzki-begi.
eguzki
eguzkia hartu
eguzki-begi Sin. egutera.
eguzki-galdatan
eguzki(-)lore Carlina acaulis.
eguzkipe
eguzki(-)sistema
eguzkitan (egon)
eguzkialde iz. ‘ekialdea’.
eguzkialdi iz. g.er.: ostarteak eta eguzkialdiak.
eguzkitsu
eguzkitu, eguzki(tu), eguzkitzen. du ad. g.er. 1 ‘eguzkitan jarri’: eguzkitu egin behar zen lihoa. 2 ‘eguzkia atera’: atzo ez zuen egun osoan eguzkitu.
eguzkiztatu, eguzkizta, eguzkiztatzen. da/du ad. ‘eguzkitan jarri’.
egyptiar* e. egiptoar.
ehaile iz. Ipar. h. ehule.
ehe
ehelegatu, ehelega, ehelegatzen. da/du ad. Zub. ‘amorratu’.
ehi izond. Zub. ‘erraza’.
ehiki adlag. Zub. ‘errazki’.
ehiza
ehizan
ehiza(-)txakur
ehizaki
ehizaldi
ehizari* e. ehiztari.
ehizatu, ehiza(tu), ehizatzen. du ad.
ehize* e. ehiza.
ehizi* e. ehiza.
ehizketa* e. ehiza.
ehiztari
ehiztatu* e. ehizatu.
eho, ehotzen. du ad.
ehoarazi, ehoaraz, ehoarazten. du ad.
ehortzarazi, ehortzaraz, ehortzarazten. du ad.
ehortze* e. ehorzte.
ehortzeta iz. Zub. ‘ehorztea, hileta’.
ehortzi, ehortz, ehorzten. du ad.
ehortz-leku g.er.
ehortz-toki g.er.
ehorzketa
ehorzle iz. Sin. lur-emaile.
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ehotarri iz. g.er. ‘errotarria’.
ehotu* e. eho.
ehotze
ehule
ehuler* e. ehule.
ehun 1 zenb.
ehuneko: ehuneko hamar eman zion.
ehunetan adlag. Ipar. ‘ehun aldiz’.
ehunetatik
ehun 2 iz.
ehun 3* e. ehundu.
ehuna banatz. ‘bakoitzari ehun, bakoitzak ehun’.
ehunaka adlag.
ehunburu* e. ehuntari.
ehundaka* e. ehunka.
ehundegi
ehundu, ehun(du), ehuntzen. du ad.
ehundura iz. g.er.
ehuneko iz.
ehunen
ehungailu iz.
ehungarren
ehungintza
ehunka
ehunki 1 iz. h. mende.
ehunki 2 iz. ‘oihala’.
ehuntari
ehunzango iz. Ord. Chilopoda.
ei 1 Bizk. ‘omen’.
ei 2* e. heia.
ei 3* e. aiei.
eia* e. ea (1 eta 2).
eiaka* e. eaka.
eihar izond. Ipar. h. ihar.
eihera iz. Ipar. ‘errota’.
eiheramen iz. Zub. ‘eiherara eramaten den ale-kopurua’.
eiherazain iz. Ipar.
eijer izond. Zub. ‘ederra’.
eijerki adlag. Zub. ‘ederki’.
eiki adlag. Ipar.
eiretar (herritarra). Sin. irlandar.
eite iz.: haur horrek aitaren eitea du; haurrak eite handia du aitarekin.
ejertzizio* e. gogo(-)jardun; ariketa, etab.
ejerzito* e. armada, gudaroste.
ekai
ekain
ekaitz iz.: ekaitz-haizea.
ekaitz(-)txori Hydrobatidae.
ekaitzaldi
ekaizte iz. ‘ekaitz-garaia’.
ekaiztsu izond. g.er.
ekandu 1 iz. Batez ere Bizk. ‘ohitura’.
ekandu 2, ekandu, ekantzen. da/du ad. Bizk. ‘ohitu’; ‘(abereak) etxekotu’.
ekarketa iz. g.er.
ekarkor
ekarle
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ekarpen
ekarrarazi, ekarraraz, ekarrarazten. dio ad.
ekarri 1, ekar, ekartzen. du ad.
ekarri 2 iz.
ekarritasun iz. Ipar. g.er. ‘zaletasuna’.
ekartze 1 ekarri ad.aren aditz-izena. 2 iz. Ipar. ‘jarioa’.
ekei* e. ekai.
eki iz. Batez ere Zub. ‘eguzkia’.
ekialde
ekiboko izond. Fil.
ekidin, ekiditen. du ad. Sin. saihestu.
ekido iz. eta izond. Zool.
ekilatero* e. aldekide.
ekilibratu* e. orekatu.
ekilibrio* e. oreka.
ekilibrista
ekimen iz. ‘(batez ere) zerbaiti ekiteko ahalmena’; bestetarako, cf. ekinaldi, ekinbide, ekintza; saio, etab.
ekin 1, ekiten. dio ad.
ekin 2 iz.: ekinaren ekinez.
ekinaldi
ekinbide
ekinodermo iz. Zool.
ekintza
ekintzaile
ekipaia* e. bagaje.
ekipamendu
ekipolente izond. Fis., Mat.
ekipolentzia iz. Fis., Mat.
ekipotentzial izond. Fis.
ekiprobable izond. ‘probabilitate berekoa’.
ekitako iz. ‘eguzkitakoa’.
ekitaldi
ekite
eklektiko
eklektizismo
eklesiastiko izond. Zah. ‘elizari dagokiona’.
eklipse
ekliptika iz. Astron.
ekografia
ekoitzarazi, ekoitzaraz, ekoitzarazten. dio ad.
ekoitzi, ekoitz, ekoizten. du ad.
ekoizle
ekoizpen
ekoizte
ekoiztu, ekoitz, ekoizten. du ad. h. ekoitzi.
ekologia
ekologiko
ekologista
ekonomato* e. ekonomatu.
ekonomatu iz. g.er.
ekonometria iz. Ekon.
ekonomia
ekonomialari
ekonomika iz. Heg.
ekonomiko izond.
ekonomilari* e. ekonomialari.
ekonomista
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ekorketa iz. Fis., Teknol.
ekortu, ekor(tu), ekortzen. du ad. 1 g.er. ‘erratza pasatu’. 2 Fis., Teknol.
ekosistema
ektodermo iz. Zool.
ekuadortar (herritarra).
ekuatore
ekuatoreginear (herritarra).
ekuatorial
ekuazio
ekumeniko
ekumenismo
ekurarazi, ekuraraz, ekurarazten. du ad. Batez ere Zub.
ekuratu, ekura, ekuratzen. da/du ad. ‘gelditu’. Batez ere Zub.
ekuru adlag. Batez ere Zub. ‘geldirik, lasai’.
ekurugaitz izond. Batez ere Zub. ‘urduria’.
ekurugaiztu, ekurugaitz/ekurugaiztu, ekurugaizten. da/du ad. Zub. (edo Goi.) g.er. ‘urduritu’.
elaberri* e. eleberri.
elaberriti* e. eleberriti.
elaboratu, elabora, elaboratzen. du ad. h. egin, landu, etab.
elai iz. Bizk. ‘enara’.
elaikume
elaire iz. Ipar.: elaire naiz harekin; elaire dut hura; elaire gara biak.
elaketa* e. eleketa.
elar iz. 1 ‘txilarra’. 2 ‘ezkaia’.
elasmobrankio izond. Zool.
elastiko iz. eta izond.
elastikotasun
elastizitate* e. elastikotasun.
elasturi iz. Ipar. ‘berriketa’.
elauso iz. Ipar. ‘elurbizia’.
elazar* e. elezahar.
elbar* e. herbal.
elbarri
elbarridun iz. g.er. ‘elbarria’.
elbarritasun
elbarritu, elbarri(tu), elbarritzen. da/du ad.
elbitz iz. ‘landare lastoduna’.
eldarnio iz. ‘sukar-ametsa’.
elder iz. Ipar. ‘lerdea’.
eldertsu* e. lerdetsu.
ele 1 iz. «l» letraren izena.
ele 2 iz.
ele-eder 1 iz. ‘literatura’. 2 izond. ‘hiztun egokia’.
ele egin
ele eman
ele erran
ele-mele
ele-zuri (edo elezuri): gizon ele-zuria.
elea iz. g.er. ‘eztabaida, errieta’.
elealdi iz. g.er. ‘hizketaldia’.
eleanitz* e. eleaniztun.
eleaniztasun
eleaniztun
eleatu, elea, eleatzen. da ad. g.er. ‘elean jardun’.
elebakar
elebakartasun
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eleberri
eleberri beltz
eleberrigile
eleberrigintza
eleberriti izond. Zah. g.er. ‘berritsua’.
elebide* e. elepide, hizpide.
elebidun
elebitasun
elebitza* e. elebitasun.
eledun
elefante iz. Loxodonta sp. eta Elephas sp.
elegia iz. ‘eresia; deitore-kantua’.
eleiza* e. eliza.
eleka adlag. Ipar. ‘hizketan’.
elekan* e. eleka, eleketan.
elekatu, eleka(tu), elekatzen. da/du ad.: elkar elekatzen dute.
eleketa iz. eta adlag.
eleketan adlag.
eleketari
elektrika iz. Ipar. ‘elektrizitatea’: elektrikako tresnak.
elektriko
elektrizatu, elektriza, elektrizatzen. da/du ad.
elektrizazio
elektrizitate iz.: elektrizitate-tresna.
elektrodo
elektroeragile izond. Elektr.
elektroi
elektroiman iz. Fis.
elektrolisi
elektrolito
elektromagnetiko
elektromagnetismo
elektrometria iz. Fis.
elektronegatibo izond. Fis.
elektronika
elektroniko
elektropositibo izond. Fis.
elektroskopio iz.
elektrostatika iz. Fis.
elektrostatiko izond. Fis.
elektroteknia iz. Teknol.
elektro tresna* e. tresna elektriko, elektrizitate-tresna.
elemenia iz. Ipar.
elemenia bat: elemenia bat meza entzunagatik ere.
elemeniaka
elementu
elepide iz. Ipar. ‘hizpidea’.
elerti iz. h. literatura.
elesta iz. Batez ere Zub. ‘hizketa, eleketa’.
elestan adlag.
elestaldi iz. g.er. ‘hizketaldia’.
elestari
elestatu, elesta(tu), elestatzen. da ad. Batez ere Zub. ‘elekatu, hizketan jardun’.
eletsu izond. ‘berritsua’.
elexa* e. eliza.
elezahar
elezuri izond. (edo ele-zuri): gizon elezuria.
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elgar* e. elkar.
elge iz. Ipar. ‘lur landua’.
elger* e. ergel.
elgorri iz.
eli
eliditu, elidi, eliditzen. du ad. Gram.
elikabide
elikadura
elikagai
elikagarri
elikapen iz. ‘elikatzea’.
elikarazi, elikaraz, elikarazten. du ad.
elikatu, elika, elikatzen. da/du ad.
elikatura* e. elikadura.
elikatze
eliminatu* e. kanporatu, baztertu, etab.
elipse
elipsi
elipsoide iz. Mat.
eliptiko
elisio iz. Hizkl.
elite iz.
elitista
eliza
eliza(-)besta Ipar. ‘herriko zaindariaren eguna’.
eliza nagusi g.g.er. ‘parrokia’.
eliz atari
eliza(-)txori ‘txolarrea’.
elizaz adlag.: elizaz ezkonduak; elizaz Arratzukoa da baserria, herriz Mendatakoa.
eliz guraso Sin. elizako guraso.
eliza gizon* e. elizgizon.
elizain iz. ‘sakristaua’.
elizako iz. pl.
elizalde
elizarako izond. Bizk. ‘elizkoia’.
elizate iz. ‘Bizkaiko lur zabaleko herria’.
elizatorra iz. Ipar. ‘alba’.
elizazale izond. g.er. ‘elizkoia’.
elizbarruti
elizbatzar iz. ‘kontzilioa’.
elizbide
elizbira iz. ‘prozesioa’.
elizetxe iz. g.er. 1 ‘erretore-etxea’. 2 ‘eliza eraikin gisa hartua’.
elizgizon
elizinguru iz. ‘prozesioa’.
elizjira* e. elizbira.
elizkari iz. Bizk. g.er. ‘hiletak’.
elizkizun
elizkoi
elizpe iz. Bizk.
eliztar
elkar
elkar aditu
elkar-aditze
elkar hartu
elkar-hartze
elkar-jotze
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elkarbide
elkargaitz izond.: iritzi elkargaitzak.
elkarganako izlag. ‘elkarrekikoa’.
elkarganarazi, elkarganaraz, elkarganarazten. du ad.
elkarganatu, elkargana(tu), elkarganatzen. da ad.
elkarganatze
elkargarri 1 iz.: elkartasunean bizitzeko legerik eta beste elkargarririk behar ez dutenak. 2 izond.: bekarekin elkargarri diren diru-laguntzak.
elkargo
elkargune
elkarketa
elkarkide izond. pl. ‘elkarren kide direnak’.
elkarkidetasun iz.: elkarkidetasun handia daukate alemanak eta ingelesak.
elkarkidetu, elkarkide(tu), elkarkidetzen. du ad.: esaldi elkarkidetu edo koordinatuak.
elkarkor izond. Mat.
elkarlan
elkar-maite izond. pl.: anaiak bezain elkar-maiteak ginen biok.
elkarrarazi, elkarraraz, elkarrarazten. du ad.
elkarrekiko
elkarrekikotasun
elkarretaratu, elkarretara(tu), elkarretaratzen. da ad.
elkarretaratze
elkarrezin izond. ‘ezin elkartuzkoa’.
elkarrizketa
elkarrizketatu, elkarrizketa(tu), elkarrizketatzen. da/du ad.
elkarrizketatzaile
elkartasun
elkarte
elkartekide
elkartezin* e. elkarrezin.
elkartu, elkar(tu), elkartzen. da/du ad.
elkartzaile
elkartze
elkarzut
elkarzutasun
elki* e. ilki.
elkor
elkortasun
elkortu, elkor(tu), elkortzen. da/du ad.
elongazio iz. Fis., Astron.
elorri
elorri(-)arantza ‘elorriaren arantza; elorria’.
elorri beltz Prunus spinosa.
elorri zuri Crataegus laevigata eta Crataegus monogyna.
elorrio iz. Bizk. ‘nekea, estualdia’.
elorriondo
eltxetxu* e. eltzeitsu.
eltxo iz. Subord. Nematocera.
eltzagor
eltzagortu, eltzagor(tu), eltzagortzen. du ad. g.er.
eltzaur iz. Ipar. eta Naf. ‘intxaurra’.
eltze
eltzegile
eltzegintza
eltzeitsu iz. Sin. itsulapiko.
eltzekada
eltzekari
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eltzeko iz. ‘eltzekaria’.
eltzekondo
eltzetara iz. Ipar. ‘eltzekada’.
eltzun iz. g.er.
elur iz.: elur-hautsa; elur-luma; elur-maloa; elur-maluta; elur-mataza.
elur(-)eper Lagopus mutus.
elur-jausi
elur(-)lapatx
elur(-)lore Leontopodium alpinum. Sin. edelweiss.
elur(-)orein Rangifer tarandus tarandus.
elur(-)pikor
elurra egin
elurra izan
elur(-)txori ‘txonta’.
elur(-)zulo
elurbildu
elurbizi
elurbusti
elurluma* e. elur(-)luma.
elurrauso* e. elauso.
elurretako eper* e. elur(-)eper (Lagopus mutus adierazteko).
elurte
elurtegi iz. g.er.
elurtsu
elurtu, elur(tu), elurtzen. du ad. g.er.
elurtxori* e. elur(-)txori.
elurtza
emagaldu
emagin
emagintza
emaile
emaitza
emakidatu, emakida(tu), emakidatzen. du ad.
emakoi
emakume
emakumekeria iz. g.er.
emakumetasun
emakumetu, emakume(tu), emakumetzen. da/du ad.
emakumezale
emakumezko
eman 1, ematen. du ad.: zortzi urte eman nituen horretan; tontoa ematen du; irakurtzeari oso emana da;
eman dezagun horrela dela; *neska-mutikoen artean ematen diren liskarrak e. neska-mutikoen
artean gertatzen diren liskarrak.
eman 2 iz.: uraren emana.
emanaldi
emanarazi, emanaraz, emanarazten. dio ad.
emanketa* e. emate.
emankizun
emankor
emankortasun
emankortu, emankor(tu), emankortzen. du ad. g.er.
emarazi, emaraz, emarazten. du ad.
emarazle
emari
emaro
emasabel iz. ‘umontzia’.
emate
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ematu, ema, ematzen. da/du ad. ‘eztitu’.
ematutu
ematxar
ematzaile
emazte
emaztedun
emaztegai
emazteki iz. Lap. eta BNaf.
eme 1 iz. «m» letraren izena.
eme 2 1 izond. eta iz.: arrak eta emeak. 2 izond.: hitz emeak eta eztiak.
emekeria iz. g.er.
emeki adlag.: emeki-emeki.
emendailu
emendakin iz. ‘eranskina’ (ez du gaztelaniazko enmienda adierazten).
emendatu, emenda, emendatzen. da/du ad. ‘gehitu, erantsi’ (ez du ‘zuzendu’ adierazi nahi).
emendatzaile
emendatze
emendio iz.
emendiozko izlag. Gram.
emerdi iz. g.er. ‘emakume erditu berria’.
emerditu, emerdi(tu), emerditzen. da ad. g.er. ‘(emakumea) erditu’.
emero* e. emaro, emeki.
emetasun
emetu, eme(tu), emetzen. da/du ad.
emigrante izond. eta iz. Sin. joale.
emigratu, emigra, emigratzen. du ad.
emigratzaile
emigrazio
emir
emirerri
emirerribatuar (herritarra).
emititu* e. igorri; jaulki.
emokatu, emoka, emokatzen. da/du ad. Ipar. 1 ‘mukuru bete’. 2 ‘zarpiatu’.
emotibo izond.: funtzio emotiboa (*omenaldi emotiboa e. omenaldi hunkigarria).
emozio iz. h. zirrara, etab.
emozional
emozionatu* e. hunkitu, etab.
enada* e. enara.
enamoratu, enamora, enamoratzen. da/du ad. Beh. h. maitemindu.
enara iz. Hirundo rustica.
enara(-)belar Chelidonium majus.
enas izond. Heg. ‘zikina’.
enbalaje
enbalatu, enbala, enbalatzen. du ad. ‘paketatu’.
enbalditu izond. ‘elbarria’.
enbarazatu, enbaraza, enbarazatzen. du ad. Zah. ‘enbarazu egin, trabatu’.
enbarazu iz. ‘traba’.
enbarazu egin
enbata
enbaxada
enbaxadore
enbeia iz. Ipar. Beh. ‘gutizia, gogoa’.
enbidia* e. inbidia.
enbido
enbidoka adlag.
enbor
enborki iz.
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enboskada iz. Ipar. Zah. ‘zelata’.
enbrage
enbrazu* e. enbarazu.
enbrioi
enbriologia
enbusteria iz. Heg. Herr.
enbustero izond. eta iz. Heg. Herr.
enbutido* e. hestebete.
enda
endai iz. ‘pala’.
endaitz iz.
endana* e. andana.
endekatu, endeka, endekatzen. da/du ad.
endekatze
endelegamendu* e. entelegu.
endelgamendu* e. entelegu.
endelgatu* e. entelegatu.
endelgu* e. entelegu.
endemas adlag. Beh. ‘areago’.
endemiko izond. 1 Med. 2 Ekol.
endes izond. Zub. ‘zikina’.
endibia iz. Cichorium intybus var. foliosum.
endodermo iz. Biol.
endogeno izond. Biol. eta Geol.
endokrino izond.
endokrinologia iz. Med.
endosatu, endosa, endosatzen. du ad. Finantz.
endotelio iz. Biol.
endotermiko izond. Kim.
endredatu, endreda, endredatzen. du ad. Heg. Herr.: burutik endredatua dabil; han zebilen bazterrak endredatzen.
endreda-makila
endredatzaile izond. Heg. Beh.
endredo iz. Heg. Beh.
endurtu, endur, endurtzen. da/du ad.
ene 1 iz. «n» letraren izena.
ene 2 1 izlag.: ene iritziz. 2 interj.: ene bada!
eneganatu, enegana(tu), eneganatzen. da/du ad.
eneolitiko
energetiko izond.
energia iz. Fis.
enetxo
enfasi iz. Sin. hanpadura.
enfatiko izond.: mintzagai hanpatu edo enfatikoa.
engaiamendu iz. Ipar. Sin. konpromiso (Heg.)
engainabide iz. g.er.: engainabide izan daitekeen publizitatea.
engainagarri
engainakor izond. ‘erraz engainatzen edo nahasten dena’ (‘engainatzen duena’ adierazteko, erabil engainagarri).
engainari izond. Zah. ‘engainatzailea’.
engainatu, engaina, engainatzen. du ad.
engainatzaile
engainu
enganatu, engana, enganatzen. du ad. Ipar. h. engainatu.
enganio iz. Ipar. h. engainu.
englandar* e. ingeles.
engoitik adlag. Ipar. ‘dagoeneko/honezkero, orduko, hemendik aurrera’.
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engoxarazi, engoxaraz, engoxarazten. du ad. Zub.
engoxatu, engoxa, engoxatzen. da ad. Zub. ‘alditxartu’.
engranaje
engranatu, engrana, engranatzen. da ad. Teknol.
enigma
enigmatiko
enjogidura iz. Zub. ‘grina’.
enjogi izan da ad. Zub. ‘zale izan’: kanpotiko gauzei enjogi dena.
enkargu iz. h. mandatu.
enkaxatu* e. sartu, txertatu; ahokatu, etab.
enkel izond. Ipar. g.er. ‘ahula’.
enklitiko izond. Hizkl.
enkoadernatu* e. azaleztatu.
enkoadernazio* e. azaleztapen.
enkomendatu* e. gomendatu; (norbaiten) esku utzi.
enoatu, enoa, enoatzen. da/du ad. Ipar. eta Naf.
enor iz. Bizk. g.er. ‘garatxoa’.
enpadronatu* e. erroldatu.
enpagu iz. Bizk. ‘nazka, higuina’: enpagua eman zidan.
enpanada iz.
enparantza iz. h. plaza.
enparatu* e. enparau.
enparau Bizk. ‘gainerakoa’.
enpate* e. berdinketa, adoste.
enpatia iz. Psikol.
enpatiko izond. Psikol.
enpeltatu, enpelta, enpeltatzen. du ad. Zub. ‘(arbolak) txertatu’.
enperadore
enperadorego iz. g.er. ‘enperadorearen agintea’.
enperatriz
enperio* e. inperio.
enpiriko
enpirismo
enplastero iz. Heg. Beh.
enplastu
enplegatu 1, enplega, enplegatzen. 1 du ad.: eguna enplega obra onetan. 2 da ad.: zure zerbitzuan enplega gaitezen; udalean enplegatzen zen gizona.
enplegatu 2 iz.
enplegatzaile
enplegu
enpo egin ‘ase, bete’.
enpresa
enpresaburu
enpresari iz.
enpresarial
ensaimada iz.
entalpia iz. Fis.
entelegatu, entelega, entelegatzen. du ad. Zub. ‘aditu, ulertu’.
entelegu iz. Zub.
entendatu* e. entenditu.
entendimentu iz. h. adimen.
entenditu, entendi, entenditzen. du ad. h. aditu, ulertu.
entenga
enteratu* e. jabetu, jakin.
entierro iz. Gip. Beh. ‘hileta’.
entoil izond. Ipar. g.er. ‘ahula’.
entokatu* e. emokatu.

Hiztegi Batua: e - ezuste

428

EUSKERA - LI, 2006, 1

entrada* e. sarrera; harrera.
entraina* e. errai.
entrebista* e. elkarrizketa.
entregu izond. Ipar. g.er. ‘trebea’.
entrenadore* e. entrenatzaile.
entrenamendu iz. Kirol.
entrenatzaile iz. Kirol.
entrepresa* e. enpresa.
entretenigarri izond. eta iz. Heg.
entretenimendu iz. 1 Heg. 2 Ipar.
entretenitu, entreteni, entretenitzen. da/du ad. 1 Heg. ‘jostatu, jostarazi’. 2 Ipar. ‘mantendu’.
entropia iz. Fis.
entsalada
entsalada(-)ontzi
entseatu, entsea, entseatzen. da/du ad. Lap. eta BNaf.
entsegu iz. Lap. eta BNaf. ‘saioa, saiakera’.
entseiatu* e. entseatu.
entseiu* e. entsegu.
entseiukarrean adlag. Zah. ‘saio moduan’.
entxufe
entzefalo iz. Anat.
entziklika
entziklopedia
entziklopediko
entzima
entzuera iz. ‘entzutea’.
entzuera izan du ad. ‘aditzea izan, entzutea izan’.
entzuketa
entzukizun
entzule
entzulego* e. entzuleria, entzuleak.
entzuleria
entzumen
entzun, entzuten. du ad.
ez entzun(arena) egin
entzunaldi
entzunarazi, entzunaraz, entzunarazten. dio ad.
entzunareto iz. Sin. auditorium.
entzunbide iz. g.er.
entzungai iz.
entzungailu
entzungaitz izond.
entzungarri
entzungela iz.
entzungor
entzungor egin
entzute
entzutea eman g.er. ‘arreta ipini’.
entzutea izan
entzute handiko
entzutez
entzutegi
entzutetsu
enul izond. Ipar. ‘ahula’.
enuntziatu 1, enuntzia, enuntziatzen. du ad.
enuntziatu 2 iz.
enuntziazio iz.
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enura iz. g.er. ‘zalantza, duda’.
eñe iz. «ñ» letraren izena.
eñula* e. enul.
eoliko izond.
epai
epaiki iz. ‘zerra’.
epaikunde iz. g.er. ‘epaiketa’.
epail iz. Heg. h. martxo.
epaile
epailetza
epaimahai
epaimahaiburu
epaimahaikide
epaimahaiko iz.
epaitegi
epaitondo iz. ‘motzondoa’.
epaitu, epai(tu), epaitzen. du ad.
epe
epeka
epel
epelak entzun
epelarazi, epelaraz, epelarazten. du ad.
epeldu, epel(du), epeltzen. da/du ad.
epelkeria
epelki adlag.
epeltasun
ependimo iz. Anat.
epentesi iz. Hizkl.
eper
eperki iz. ‘eper-okela’.
eperkume
epetsu izond. g.er. ‘eramankorra’.
epidemia
epidemiologia
epidemiologiko
epidermiko izond.
epifania
epigeo izond. Ekol.
epigrafe
epigrafia
epigrama iz. Liter.
epika
epiko
epikureismo
epilepsia
epileptiko izond. eta iz. Med.
epilogo
epistemologia
epistemologiko izond.
epistola
epitafio
epitelial izond.
epitelio iz. Biol.
epiteto
epizentro
epopeia
epotx* e. ipotx.
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epuru* e. ipuru.
era
era batean ‘era berean, berdin’.
era batera
era berean
erako izond.: aziendentzat txit leku ona eta erakoa.
era on ‘aukera, abagune ona’.
erara adlag.: a) ‘egoki’: nire gogamenak erara eta egoki adieraztea; b) ‘gogara’; c) ‘ados, konforme’; d) ‘ez alderantziz, baizik zuzen’: erara jantz ezazu alkandora, azpikoz gainera baitaukazu.
eraz adlag.: auzotegi honetako baserritarrak nahikoa eraz eta polito bizi ziren.
erabaki 1, erabakitzen. du ad.
erabaki 2 iz.
erabaki 3 izond.: zuzen jokatzeko asmo erabakia.
erabakiarazi, erabakiaraz, erabakiarazten. dio ad.
erabakigai iz.
erabakigaitz izond. ‘erabakitzen zaila’.
erabakigarri izond.
erabakigune
erabakile* e. erabakitzaile.
erabakimen iz.: botoa eta erabakimena dutenak.
erabakior* e. erabakigarri.
erabakitzaile
erabakizun
erabat
erabateko izlag.
erabelar iz. Hyoscyamus niger.
eraberritu, eraberri, eraberritzen. du ad.
eraberritzaile
eraberritze
erabia-belar* e. errabia-belar.
erabide
erabidetsu izond. g.er. ‘modutsua’.
erabilaldi
erabilarazi, erabilaraz, erabilarazten. dio ad.
erabilbide
erabilera
erabilerraz
erabilezin izond.
erabilgai izond. g.er. ‘erabilgarria’.
erabilgaitasun iz. g.er. ‘erabilgarritasuna’.
erabilgaitz
erabilgarri
erabilgarritasun
erabili, erabil, erabiltzen. du ad.
erabilketa* e. erabilera.
erabilkor* e. erabilgarri.
erabilkuntza* e. erabilera.
erabilmolde iz. g.er.
erabilpen iz. h. erabilera.
erabiltzaile
eradan, eradaten. du ad. ‘edanarazi’.
eradoski, eradoskitzen. du ad.
eragabe izond.
eragabeko izlag. ‘eragabea’.
eragabekeria
eragabeki
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eragabetu, eragabe(tu), eragabetzen. du ad.
eragaitz 1 iz. ‘zailtasuna, eragozpena’: bi eragaitz aurkitzen dizkiot nik gaztelaniari neurtitzerako.
2 izond.
eragiketa
eragile
eragimen iz. ‘eraginkortasuna’.
eragin 1, eragiten. du/dio ad.: hotzak dardara eragiten du; gizon batengan eragin nahi izan zuen ezbehar
eta okerragatik; motorrak eragiten dio ardatzari.
eragin 2 iz.
eraginarazi, eraginaraz, eraginarazten. dio ad.
eragingailu iz. Teknol.
eragingarri
eragingarritasun
eraginkor
eraginkortasun
eragipen iz. h. eragin.
eragite iz. Sin. eragin 2.
eragon Bizk.: lanari daragoio (‘lanean ari da’).
eragotzi, eragotz, eragozten. du ad. 1 Ipar. Zah. ‘egotzi’. 2 Heg. ‘debekatu’: argia ikustea eragozten didatenak. 3 (erdarazko molestar, déranger): eragozten dizu hain berandu deitzeak?
eragozgarri
eragozketa* e. eragozpen.
eragozle
eragozpen iz.: lanak, barka eragozpenak.
eragozpide
erahil* e. erail.
eraiketa* e. eraikuntza.
eraiki, eraikitzen. du ad.
eraikiarazi, eraikiaraz, eraikiarazten. dio ad.
eraikidura iz. g.er. ‘eraikuntza’; ‘egitura’.
eraikiezin
eraikigarritasun
eraikile* e. eraikitzaile.
eraikin
eraikitzaile
eraikitze
eraikuntza
erail, erailtzen. du ad.
eraile iz. eta izond. ‘hiltzailea’.
erailketa
erailtzaile* e. eraile.
erailtze
erain* e. erein eta ero.
eraisketa iz.
eraisle
eraispen iz.
eraiste iz.
eraistegi* e. jetzitegi.
eraitsaldi* e. jetzialdi.
eraitsarazi, eraitsaraz, eraitsarazten. dio ad.
eraitsi 1, eraits, eraisten. du ad. ‘jaitsarazi; bota’: agintedunak eraisten ditu beren aulkietatik.
eraitsi 2* e. jetzi.
erakargarri
erakargarritasun
erakarketa* e. erakarpen.
erakarkor* e. erakargarri.
erakarle
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erakarmen
erakarpen
erakarrarazi, erakarraraz, erakarrarazten. dio ad.
erakarri, erakar, erakartzen. du ad.
erakartze
erakatsi, erakats, erakasten. du ad. Ipar. h. irakatsi.
erakeria* e. erokeria.
eraketa
erakunde
erakuntza* e. eraketa.
erakurri* e. irakurri.
erakusaldi* e. erakustaldi.
erakusbide
erakusgai
erakusgarri 1 iz.: orduko hizkuntzaren erakusgarri zenbait. 2 izond.: hau bai amodiozko proba erakusgarria.
erakusgela iz.
erakuskari iz. g.er. ‘erakusgarria’.
erakusketa
erakusle
erakusleiho
erakusmahai
erakusmen
erakuspen
erakustaldi
erakustareto
erakustazoka
erakuste iz.: erakuste oneko liburuak.
erakustegi iz. g.er. ‘erakusleihoa; erakustokia’.
erakustoki
erakutsarazi, erakutsaraz, erakutsarazten. dio ad.
erakutsi 1, erakuts, erakusten. du ad.
erakustera eman: biziki maite nauela erakustera eman dit.
erakutsi 2 iz.: ez duzu nire erakutsien beharrik.
esku-erakutsi ‘oparia’.
eraldaketa
eraldatu, eralda(tu), eraldatzen. da/du ad.
eraldatze iz.: egurraren eraldatze-prozesuak.
eraldu* e. eratu.
eralgi, eralgitzen. du ad.: dirutza handia eralgi zuen.
eralgiarazi, eralgiaraz, eralgiarazten. dio ad.
eralgiketa
eralgipen* e. eralgiketa, eralgitze.
eralgitzaile izond. eta iz. g.er.
eralgitze
eralketa* e. eralgiketa.
eralki, eralkitzen. du ad. ‘bahetu’.
eramaile
eraman 1, eramaten. du ad.
aitzina eraman
atoian eraman
atxilo eraman
aurrera eraman
ezin eraman izond. ‘eramanezina, ezin eramanezkoa’.
gaizki eraman
gogoan eraman
eraman 2 iz. ‘eroapena’: eraman handiko emakumea.
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eramanarazi, eramanaraz, eramanarazten. dio ad.
eramanerraz
eramanezin izond.
eramangaitz
eramangarri izond.: askoren artean banatu da karga, eramangarriago gerta dadin; lanpa eramangarria;
konputagailu eramangarria.
eramankizun iz. ‘sufrimendua’.
eramankor izond.: onginahi eta amodio egiazkoa eramankorra da.
eramanpen iz. g.er. ‘eroapena’.
eramantzaile* e. eramaile.
eramate
eransgarri
eranskailu
eranskari izond. Hizkl.
eranskin
eranskor
erantsi, erants, eransten. dio ad.
erantzi, erantz, eranzten. 1 du ad. ‘soinekoa kendu’. 2 da ad. ‘biluzi’.
erantzuera iz. h. erantzun 2.
erantzuki iz. ‘norbaiti bere hutsa, hobena edo gaizki egina aurpegira botatzea edo gaitzestea’.
erantzuki egin Ipar.: norbaitek erantzuki hau egin dio Euskaltzaindiari: espainol gisa jokatu
duela.
erantzukizun iz. Sin. erantzunbehar.
erantzule
erantzun 1, erantzuten. du ad.
erantzun 2 iz.
erantzunarazi, erantzunaraz, erantzunarazten. dio ad.
erantzunbehar iz. Sin. erantzukizun.
erantzunbide iz. g.er.
erantzungailu iz.
erantzupen iz. h. erantzun 2.
erantzupide* e. erantzunbide.
erantzute
erasan, erasaten. 1 dio ad. ‘eraso, eragin’: eguzkiak erasan dio; gure berriek biziro erasan zioten. 2 dio
ad. ‘esanarazi’. 3 du/dio ad. Naf. ‘euria egin’: berandu arte erasan du; erasaten badu, elurra eginen du.
erasgarri* e. eransgarri.
erasi, eras, erasten. du ad. Batez ere Ipar. ‘hitz egin, murmurikatu’ (Batez ere forma trinkoetan erabilia).
erasia iz.
erasian
erasiaka
erasiatu, erasia(tu), erasiatzen. du ad. Ipar. ‘errieta egin’.
erasiatzaile izond. eta iz. Ipar. g.er.
eraskin* e. eranskin.
eraskor* e. eranskor.
erasle izond. eta iz. Ipar. Zah. ‘berritsua, hitzontzia’.
eraso 1, erasotzen. dio ad.
eraso 2 iz.
erasoan
eraso egin
erasoaldi
erasoka
erasotzaile
eraspen iz. ‘debozioa’.
eraste iz.: ez egin kontu jendearen erasteaz.
erasun* e. erotasun.
eratasun iz. ‘moduzkotasuna’.

Hiztegi Batua: e - ezuste

434

EUSKERA - LI, 2006, 1

eratorbide
eratorpen
eratorri, erator, eratortzen. du ad.
eratortze iz. g.er.
eratsi* e. eraitsi.
eratsu izond. ‘egokia’.
eratu, era(tu), eratzen. 1 da ad. g.er. ‘egokitu’. 2 du ad.: elkarte bat eratu dute.
eratxeki* e. eratxiki eta irazeki.
eratxi* e. eraitsi.
eratxiki, eratxikitzen. Ipar. du ad.
eratzaile
eratzan, eratzaten. Liter. du ad. ‘etzanarazi’.
eratze
eratzi, eratz, erazten. du ad. Bizk. ‘larrua urratu, harrotu’.
eratzo(n)* e. eratzan.
erauntsi 1, eraunts, eraunsten. dio ad. (Batez ere forma trinkoetan erabilia): ateak ateari darauntsanean.
erauntsi 2 iz.
erauntzi, erauntz, eraunzten. du ad. Ipar. eta Naf. h. erantzi.
erausi 1, eraus, erausten. du ad. g.er.
erausi 2 iz. 1 ‘berriketa’. 2 ‘zaunka’.
erausian adlag.
erausika adlag. Ipar. ‘zaunka eginez’.
erausle izond. eta iz. ‘berritsua’.
erautsi* e. eraitsi.
erauzgarri iz. Zah. ‘erauzten duena’.
erauzi, erauz, erauzten. du ad.
erauzketa
erauzte iz. g.er.
erazagutu, erazagut, erazagutzen. dio ad. Liter. ‘ezagutarazi’.
erazeki* e. irazeki.
erazi* e. arazi.
erazko izlag. ‘egokia’.
erazle* e. arazle.
eraztu* e. eratu.
eraztun
erbatz iz. Batez ere Bizk.: erbatza bezain latza da; zuk horretaz ez dakizu erbatzik ere.
erbeste
erbestealdi iz. Sin. atzerrialdi.
erbesteratu, erbestera(tu), erbesteratzen. da/du ad.
erbesteratze iz.: hainbat erbesteratzeren ondorioz, beldurgarriki urritu zen irlandarren kopurua.
erbestetar
erbestetu, erbeste(tu), erbestetzen. da/du ad. ‘erbesteratu’.
erbi iz. Lepus sp.
erbi-lo ‘lo arina’.
erbi(-)txakur
erbiki iz. ‘erbi-okela’.
erbikume
erbindori* e. erbinude.
erbinude iz. Mustela nivalis.
erbinude zuri Mustela erminea.
erbi-oilar* e. argi-oilar.
erdaindu, erdain, erdaintzen. du ad.
erdaingabe izond.
erdaldun
erdaldundu, erdaldun(du), erdalduntzen. da/du ad.
erdalduntze
erdalkeria
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erdaltzale
erdaltzaletasun
erdaltzaletu, erdaltzale(tu), erdaltzaletzen. da/du ad.
erdara iz. (erdal forma dagokio hitz-elkarketako lehen osagai denean).
erdarakada
erdaratu, erdara(tu), erdaratzen. du ad.
erdaratzaile iz. g.er.
erdarazale* e. erdaltzale.
erdeinagarri
erdeinatu, erdeina, erdeinatzen. du ad.
erdeinu
erdera* e. erdara.
erdi 1: a) iz. ‘0,5’: erdi-prezioan (saldu); erdi-lanak (egin); b) adlag. ‘erdizka’: erdi barrez (egon); erdi hilik (iritsi); erdi lotan (egon); erdi negarrez (agertu); erdi txantxetan (ari izan); erdi zabalik
(utzi).
Erdi Aro
erdi bana
erdi bi egin
erdi lo
erdi maila
erdi-merdi
erditik egin
erdiz erdi
erdi 2, erdi, erditzen. da ad.: seme batez erdi zen.
erdi 3* e. bitarteko, ertain, etab.
erdialde
erdiarazi, erdiaraz, erdiarazten. du ad.
erdibanatu, erdibana(tu), erdibanatzen. du ad.
erdibanatze iz. g.er.
erdibide
erdibideko
erdibitu, erdibi, erdibitzen. du ad.
erdibitzaile
erdibitze iz. g.er.
erdiesle
erdiespen
erdiestaile* e. erdiesle.
erdietsarazi, erdietsaraz, erdietsarazten. dio ad.
erdietsi, erdiets, erdiesten. du ad.
erdigune
erdika iz. g.er. ‘erdia’.
erdikala adlag. Ipar.: botila bat, erdikala betea.
erdikalatu, erdikala(tu), erdikalatzen. du ad. Ipar.
erdikari iz. Mat.
erdikide
erdiko izlag.: luze, labur, erdiko, handi eta txiki.
erdikoi izond. g.er. ‘zentralista’.
erdikoitasun iz. g.er. ‘zentralismoa’.
erdilari
erdimin
erdiondo iz.: erdiondoko odol-galtzeak.
erdipurdi
erdipurdiko izlag.
erdipurdika
erdiragarri
erdiratu 1, erdira(tu), erdiratzen. 1 du ad. g.g.er. ‘erdibitu, hautsi’ (batez ere bihotza erdiratu esapidean
erabilia). 2 da/du ad. ‘erdian jarri, erdira eraman, bota’: baloia erdiratu zuen.
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erdiratu 2, erdira(tu), erdiratzen. da/du ad. Batez ere Zub. ‘arrakalatu’.
erdiratzaile
erdiratze iz. Kirol.
erditaratu, erditara(tu), erditaratzen. da/du ad. Ipar. ‘erdira etorri, erdira ekarri’.
erditsu iz.: erditsuan utzi dute; oren erditsu baten buruan etorriko da.
erditu, erdi, erditzen. da ad.: alaba batez erditu zen.
erditze
erdiuharte iz. Sin. penintsula.
erdizirkular
erdizka
erdizkako izlag.
erdizkara* e. erdizka.
erdizkatu, erdizka(tu), erdizkatzen. du ad.
erdoi* e. herdoil.
erdu Bizk. ‘zatoz(te)’: erdu nire Aitaren bedeinkatuok.
erdutu, erdu, erdutzen. da ad. Ipar. Zah. ‘abiatu’.
ere: guk ere (bai); etxea ere; gaur ere; esan ere; batez ere; hala ere; *ere bai e. baita ere; orobat; *ere ez
e. ezta ere.
erearo* e. ereiaro.
eredu
eredura
ereduz (x-ren ereduz gisa erabilia).
ereduzko
eredugarri
eregi, eregiten. du ad. Bizk. ‘eraiki’.
eregu iz. Bizk. ‘balakua, txera’.
ereiaro iz. g.er. ‘ekaina’.
ereile
erein, ereiten. du ad.
ereinaldi
ereinotz iz. Laurus nobilis.
ereintza
ereintzaile* e. ereile.
ereite
ereizio iz. Naf. ‘uzta’.
ereman* e. eraman.
eremita
eremu
eremutar
erensuge* e. herensuge.
ereserki
eresi
eretxi* e. iritzi.
eretz(e) iz. Batez ere Zub. ‘aldea, alderdia’.
eretzean
eretzeko
erevandar (herritarra).
erg iz. 1 Fis. (unitatea). 2 Geogr. ‘dunak dauden basamortua’.
ergai iz. Gip. g.er. ‘unea’.
ergatibo
ergel
ergeldu, ergel(du), ergeltzen. da/du ad.
ergelkeria
ergelki
ergeltasun
ergi
ergoien iz. g.er.
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ergonomia
ergonomiko
eri 1 iz. Ipar. eta Naf. ‘hatza’. 2 izond. eta iz. ‘gaixoa’.
eriagotu, eriago(tu), eriagotzen. da/du ad. g.er.
erialdi
eriarazi, eriaraz, eriarazten. du ad.
erietxe
erigarri izond. ‘eritzen, gaixotzen duena’.
eriko iz. g.er. ‘titarea’.
erikor
erion 1 da ad. Bizk. g.er. ‘jario’.
erion 2 iz. Bizk. g.er. ‘jarioa’: ardo-ontziak eriona zeukan.
eriondo iz.: eriondoa ospitalean eman zuen.
eritara iz. Ipar. ‘eriekin hartzen den pixka’.
eritasun
eritegi
eritrear (herritarra).
eritu, eri(tu), eritzen. da/du ad. ‘gaixotu’.
eritxi* e. iritzi.
eritzi* e. iritzi.
erixka izond. g.er.
erizain
erizaindegi
erizaingo iz. g.er. ‘erizaintza’.
erizaintza
erizantza* e. erizaintza.
erizpen* e. irizpen.
erizpide* e. irizpide.
erkaketa
erkal* e. errepublika.
erkalatz iz. g.er. Berberis vulgaris.
erkametz iz. Quercus faginea.
erkamezti iz. ‘erkametzen basoa’.
erkastu* e. erlastu.
erkats* e. erlats.
erkatu, erka, erkatzen. du ad.
erkatz iz. Ipar. ‘erratza’.
erkatze iz.
erkide 1 iz. ‘partaidea, bazkidea’. 2 izond. Sin. komun.
erkidego iz.: Foru Erkidegoa.
erkin
erkindu, erkin(du), erkintzen. da/du ad.
erkintasun
erkitu* e. erkindu.
erla iz. Lithognathus mormyrus.
erlabio iz. ‘liztorra’.
erlaitz
erlakizten
erlakume* e. erlekume.
erlama iz. ‘erle erregina’.
erlamando iz. Apis mellifera (arra).
erlantz iz. g.er. ‘distira’.
erlastu, erlats, erlasten. da/du ad. ‘marrantatu’.
erlastura
erlategi
erlatibatu* e. erlatibizatu.
erlatibismo
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erlatibista
erlatibitate
erlatibizatu, erlatibiza, erlatibizatzen. du ad.
erlatibo
erlatibozko izlag. Gram.
erlatiboki
erlatibotasun
erlatoki iz. g.er.
erlauntz
erlax* e. erlaitz.
erlaxamendu iz.
erlaxatu, erlaxa, erlaxatzen. da/du ad.
erlaxazio iz.
erlazain* e. erlezain.
erlazantza* e. erlezaintza.
erlazio
erlazionatu, erlaziona, erlazionatzen. du ad.
erlazkuntza* e. erle-hazkuntza.
erle iz.
erle(-)belar ‘ezkaia’.
erle-hazkuntza
erle(-)mahats
erle nagi
erle(-)txori Merops apiaster. Sin. erlejale.
erlejale iz. Merops apiaster. Sin. erle(-)txori.
erlekume
erlemando* e. erlamando.
erlezain
erlezaintza
erliebe
erlijio
erlijiozko
erlijiositate iz.
erlijioso
erlijiozale
erlijiozaletasun iz. g.er.
erlikia
erlisione iz. Ipar. h. erlijio.
erloi* e. erloju.
erlojari* e. erlojugile, erloju(-)konpontzaile, erloju(-)saltzaile.
erloju iz.: horma-erlojua.
erloju(-)denda
erloju(-)konpontzaile
erloju(-)saltzaile
erlojugile
erlojugintza
erlojupeko iz.
erlojutegi
ermita
ermitatxo
ermitau
ermitazain
ernaberritu, ernaberri, ernaberritzen. da/du ad.
ernagarri
ernai 1
ernai egon
ernai 2 iz. Ipar. ‘habe nagusia’.
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ernalarazi, ernalaraz, ernalarazten. du ad.
ernaldi iz. ‘(animalia) ernari dagoen denbora’.
ernaldu, ernal, ernaltzen. da/du ad.
ernal-hazi
ernalketa
ernalkin
ernaltze
ernamuin
ernamuindu, ernamuin(du), ernamuintzen. da ad.
ernarazi, ernaraz, ernarazten. du ad.
ernarazle izond. g.er.
ernari adlag. eta izond.
ernatu, erna, ernatzen. da/du ad.
ernatzaile izond. eta iz. g.er.
erne 1, ernetzen. da ad.
erne 2 izond. eta adlag.
ernearazi, ernearaz, ernearazten. du ad.
ernegagarri
ernegarazi, ernegaraz, ernegarazten. du ad.
ernegatu, ernega, ernegatzen. da/du ad. ‘erabat gogaitu; amorrarazi’.
ernegazio
ernegu
erneki
ernemindu* e. ernamuindu.
ernemuin* e. ernamuin.
ernera iz. g.er. ‘ernetzea’.
erneta iz. Ipar. ‘errege-sagarra’.
ernetasun
ernetu* e. ernatu.
ernetze
ero 1, eraiten. du ad. Zah. ‘hil, erail’.
ero 2 izond. eta iz.
eroaldi
eroale izond. eta iz. Fis.
eroaletasun
eroan, eroaten. du ad. 1 Batez ere Bizk. eta Zub. ‘eraman’. 2 Fis.: beroa eroan; elektroiak eroan.
eroanbide iz.: euri-uren eroanbidea.
eroanezin izond. Bizk. g.er. ‘eramanezina’.
eroangaitz izond. Bizk. g.er. ‘eramangaitza’.
eroankizun* e. eroakizun.
eroapen
eroarazi 1, eroaraz, eroarazten. du ad. ‘zorarazi’.
eroarazi 2, eroaraz, eroarazten. du ad. Zub. ‘hilarazi’.
eroate
eroetxe
erogarri
erogeno izond. Psikol.
eroitz* e. erroitz.
erokeria
eroki adlag.
eromen
eronde* e. gobernu.
eroraldi* e. erorialdi.
erorarazi, eroraraz, erorarazten. du ad.
erorbide
erori, eror, erortzen. da ad.
erortzeko min Ipar. ‘epilepsia’.
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erorialdi
eroriko iz.
eroritasun
erorka adlag.
erorketa iz. h. eroriko.
erorkor izond.: hosto erorkorra.
erorkortasun
erortoki
erortzapen iz. g.er. ‘erortzea; gainbehera’.
erortze
erosahalmen iz. ‘erosteko ahalmena’.
erosarazi, erosaraz, erosarazten. dio ad.
eroserraz izond. g.er.
erosgai iz. ‘salgaia’.
erosgailu iz. g.er. ‘salgaia’.
erosi, eros, erosten. du ad.
erosio iz. Geol. ‘higadura’.
erosionatu* e. higatu.
erosketa
eroskunde* e. erospen, berrerospen.
erosle
eroso
erosokeria
erosotasun
erosotu, eroso(tu), erosotzen. du ad. ‘erosoago bihurtu, erraztu’.
erospen
erosta
erostaile* e. erosle.
erostaka
erostari
eroste
erostun
erotasun
erotiko
erotismo
erotu, ero(tu), erotzen. da/du ad.
erotzar izond. g.er.
eroxka
erpai adlag. ‘aiduru, zain’: Teresaren erpai zegoen.
erpe
erpil 1 izond. Ipar. ‘ahula’.
erpil 2 iz. Bizk. ‘mokorra, sokila’.
erpildu 1, erpil(du), erpiltzen. da/du ad. Ipar. ‘ahuldu’.
erpildu 2, erpil(du), erpiltzen. da ad. ‘mokorrez bete’.
erpiltasun iz. Ipar. g.er. ‘ahultasuna’.
erpin
erpuru
errabia
errabia(-)belar Hieracium pilosella. Sin. sagu(-)belar.
errabian adlag.
errabiaz adlag.
errabiagarri
errabiarazi, errabiaraz, errabiarazten. du ad.
errabiatu, errabia(tu), errabiatzen. da ad.
erraboildun izond.
errabota* e. errebote.
errada* e. edarra.
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erradiadore
erradial
erradiazio iz. Sin. irrada.
erradikal
erradikalismo
erradikalizatu, erradikaliza, erradikalizatzen. da/du ad.
erradikaltasun
erradio
erradioaktibitate
erradioaktibo
erradiografia
erradiologia
erradiologiko
erradioskopia
erradula iz. Biol.
erragosi* e. erregosi.
errai iz. pl. ‘gorputzaren bularralde eta sabelaldeko barne-organoak’.
erraigabe izond. ‘bihozgabea’.
errail
errailtzain
errain 1 iz. ‘semearen emaztea’.
errain 2 iz. Ipar. ‘giltzurruna’.
erraingai iz. ‘semearen emaztegaia’.
errainu
errainutu, errainu(tu), errainutzen. du ad. g.er. ‘distiratu’.
erraiteko* e. errateko.
erraketa iz. ‘pala sareduna’.
erraki 1 iz. (zurginaren lanabesa).
erraki 2* e. erreki.
errakin* e. errekin.
errakitismo iz. Med.
errakuntza
erralde
erraldi* e. errealdi.
erraldoi
errama iz. Bizk. Beh. h. adar.
erraminta* e. erreminta.
erramu iz. ‘ereinotza’: erramu-adarra; Erramu-eguna; Erramu-igandea.
erran 1, erraten. du ad.: erran gabe doa (‘ez dago esan beharrik’); erran nahi da (Jainkoaren erresuma,
erran nahi da, Eliza; hilko naiz, erran nahi da gauza guztiez gabetua izango naizela); erran nahi
baita (orain, erran nahi baita, 1853an).
erran nahi izan
erran 2 iz.
erran-merran
erran zahar
erran zuhur
erranaldi iz.
erranarazi, erranaraz, erranarazten. dio ad.
errangura* e. arrangura.
erranka adlag.: zernahi erranka ari izan zait.
errankizun
erran-nahi iz.
errape
errara adlag. ‘aratinik, ahoz gora etzanda’.
erras* e. arras.
errateko iz. Ipar.
erratilo* e. erretilu.
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erratu, erra, erratzen. du ad. Bizk. ‘huts egin’.
erratz iz. 1 Ruscus aculeatus. 2 ‘garbitzeko tresna’.
erratzatu* e. erraztatu.
errauli iz. Lytta vesicatoria.
errausketa
errauskin iz. Ipar. ‘hondakina’.
errausle iz. g.er. ‘suntsitzailea’.
erraustatu, errausta, erraustatzen. du ad. Ipar. ‘hautseztatu; hautsez bete’.
errauste 1 iz. g.er. ‘errauts bihurtzea’: hilotzaren erraustea.
errauste 2 iz. g.er. ‘suntsitzea’: Gernikaren errauste ikaragarriaren 50. urtemuga.
erraustegi iz. g.er.
erraustu, errauts/erraustu, errausten. da/du ad.
errauts
errautsarazi, errautsaraz, errautsarazten. du ad.
errautsi, errauts(i), errausten. du ad. ‘suntsitu, txikitu’.
erraz
errazional* e. arrazional.
errazionamendu
errazionatu, erraziona, errazionatzen. du ad.
errazkeria
errazki
errazoe* e. arrazoi.
erraztasun
erraztatu, errazta, erraztatzen. du ad. ‘erratzarekin garbitu’.
erraztatzaile iz. g.er.
errazte iz. g.er. ‘errazago bihurtzea’.
errazto adlag. Bizk. ‘errazki’.
erraztu, erraz(tu), errazten. du ad.
erraztun* e. eraztun.
erre 1 iz. «r» letraren izena.
erre 2, erretzen. da/du ad.
erre-arin
erreaktantzia iz. Elek.
erreaktibo
erreaktore
erreakzio
erreakzionarazi, erreakzionaraz, erreakzionarazten. dio ad.
erreakzionatzaile izond. eta iz. Kim.
erreal 1 iz. (txanpona).
erreal biko
erreal 2 izond. ‘benetakoa’.
errealdi
errealeko iz. ‘erreal bateko txanpona’.
errealismo
errealista
errealitate
errealizadore iz. Zin.
errealizazio iz. Zin.
errealki adlag.
errearazi, errearaz, errearazten. du ad.
errearin* e. erre-arin.
errebal
errebantxa iz. Kirol.
errebelar iz. ‘suge-belarra’.
errebelarazi, errebelaraz, errebelarazten. du ad. Ipar. ‘bidea galarazi’.
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errebelatu, errebela, errebelatzen. 1 da ad. Batez ere Ipar. ‘galdu, bidetik atera’: ardi errebelatuak; Parisko karriketan errebelaturik. 2 du ad.: argazkiak errebelatu; Jainkoak elizari errebelatu dizkion egiak.
errebelazio iz. Erl.
errebenio iz. Ipar. Beh. ‘irabazia’.
errebentatu, errebenta, errebentatzen. da/du ad. Bizk. Beh. ‘lehertu’.
erreberentzia
errebero iz. ‘esne jetzi berria’.
erreberriarazi, erreberriaraz, erreberriarazten. du ad. g.er.
erreberrimen* e. erreberritze
erreberritu, erreberri, erreberritzen. du ad. Ipar. ‘berritu’.
erreberritzaile
erreberritze
errebes izond.
errebesatu, errebesa, errebesatzen. du ad. Bizk. ‘oka egin’.
errebeskada
errebeskeria iz. ‘egite okerra’.
errebide* e. errege-bide eta errepide.
errebisionismo
errebisionista
errebista iz. h. aldizkari.
erreboilo iz. Psetta maxima.
errebokatu* e. indargabetu, baliogabetu.
errebolber
errebolta
erreboltatu, errebolta(tu), erreboltatzen. da ad. g.er.
erreboluzio iz. h. iraultza; bira, itzuli.
erreboluziogile* e. iraultzaile.
erreboluzionario* e. iraultzaile.
errebot* e. errebote.
errebotari
errebote
errebua* e. ikuskapen.
errebuelta iz. Heg. Beh. ‘bihurgunea’.
erredaktore
erredakzio
errediza iz. h. altzari.
erreduktore iz. Kim., Mekan.
erredukzio iz. Kim., Hist.
erredundantzia
erredura
erreduzitu, erreduzi, erreduzitzen. du ad. Kim., Mekan. ‘erredukzioa egin’.
erreduzitzaile izond. Kim., Mekan.
errefain* e. atsotitz.
errefau iz. Raphanus sativus.
errefautxo iz. Raphanus raphanistrum.
errefera iz. Ipar. ‘pilota-jokoan sakea edo botea itzultzea’.
erreferatu, errefera(tu), erreferatzen. du ad. Ipar.
erreferendum
erreferente iz. Hizkl.
erreferentzia
erreferentzial izond. Hizkl.: izenondo erreferentziala.
errefinatu* e. findu.
erreflektore
erreflexatu* e. islatu.
erreflexibo izond. h. bihurkari.
erreflexio* e. 1 gogoeta, hausnarketa. 2 Fis. islatze.
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erreflexu
erreforma
erreformatu, erreforma(tu), erreformatzen. du ad.
erreformatzaile
erreformismo
erreformista
errefraktatu, errefrakta, errefraktatzen. da/du ad. Fis.
errefrakzio iz. Fis.
errefrau iz. h. atsotitz.
errefria iz. Ipar. g.er. ‘hotzeria’.
errefriatu, errefria(tu), errefriatzen. da/du ad. Ipar. g.er.
errefus 1 iz. Ipar. ‘errefusatzea’. 2 izond. Ipar. ‘erreusa’.
errefusatu, errefusa, errefusatzen. du ad. Ipar.
errefusatze
errefuxiatu iz. h. iheslari, aterpetu.
erregadiatu, erregadia, erregadiatzen. du ad. Heg. ‘ureztatu’.
erregadio iz. Heg. ‘ureztapena’.
erregai
erregailu iz.
erregaitz
erregaketa* e. ureztatze.
erregalatu, erregala, erregalatzen. du ad. Heg. Herr. ‘opari egin’.
erregaliz iz. 1 Bot. Glycyrrhiza glabra. 2 (gozokia).
erregalo* e. erregalu.
erregalu iz. Heg. Herr. ‘oparia’.
erregarri izond. eta iz.: sukar erregarria; egia, askoren erregarria.
errege
errege(-)bide
errege-erreginak: Espainiako errege-erreginak etorri dira.
erregealdi
erregegai
erregego iz. ‘erregetza, erregetasuna’.
erregela
erregelamendu iz. Ipar. h. araudi, arautegi.
erregelatu, erregela(tu), erregelatzen. du ad. h. arautu.
erregeorde
erregeordetza
erregepittitta iz. Ipar. ‘erregetxoa’ (hegaztia).
erregetasun
erregetiar izond. eta iz.: euskaldun erregetiar eta bonapartetiarrak.
erregetu, errege(tu), erregetzen. du ad.
erregetxo 1 iz. Regulus sp.
erregetxo 2 iz. ‘lurralde txiki bateko agintaria’.
erregetxopit iz. Zub. ‘erregetxoa’ (hegaztia).
erregetza
erregexka iz. ‘erregetxoa’ (agintaria nahiz txoria).
erregexupit* e. erregetxopit.
erregezale iz. eta izond. ‘erregetiarra’.
erregezko iz.: erregezkoak, aitoren semeak eta herri xehea.
erregina
errege-erreginak
erreginagai
erreginatasun iz. g.er.
erreginatu* e. erreinatu.
erregionalismo
erregistratu, erregistra, erregistratzen. du ad.
erregistro
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erregla* e. erregela.
erregogor izond.: adreilu erregogorrak.
erregosi
erregu 1 iz. ‘eskaria, otoitza’.
erregu egin
erreguz
erregu 2 iz. (neurria): bi erregu bihi.
erreguka
erregulapen* e. erregulazio.
erregular izond.: aditz erregularra; poligono erregularra.
erregularki
erregulartasun
erregulatu, erregula, erregulatzen. du ad. h. arautu; doitu, etab.
erregulatzaile izond. h. arautzaile, etab.
erregulazio
erregutada iz. Bizk.
erregutu, erregu(tu), erregutzen. du ad.
erregutzaile
errein* e. errain.
erreinaldi
erreinatu, erreina, erreinatzen. du ad.
erreinu
erreinutar iz. g.er.
errejent iz. ‘pastoralaren zuzendaria’.
errejiloi* e. errexiloi.
errejimentu
errejio* e. eskualde.
errejistratu* e. erregistratu.
erreka
erreka jo
errekadu iz. Batez ere Bizk. ‘mandatua; mezua’.
errekai* e. erregai.
errekaitatu, errekaita, errekaitatzen. du ad. Ipar. Zah. 1 ‘bildu’. 2 ‘zaindu, artatu’.
errekaitu iz. Ipar. 1 ‘arta’. 2 ‘erreminta’.
errekalde
errekaratu, errekara(tu), errekaratzen. da/du ad. Ipar. ‘erreka jo’: etxea errekaratu zaio.
errekardari iz. g.er.
errekarri
errekasto
errekatxo
errekeitu 1* e. errekaitu.
errekeitu 2* e. errekeritu.
errekesta* e. arrakasta.
erreketa
errekete iz. (soldadua).
erreki iz.
errekin
errekitu* e. errekaitu.
erreklamatu, erreklama(tu), erreklamatzen. du ad. Beh.
erreklamazio iz. Beh.
errekolta iz. Ipar. Beh. ‘uzta’.
errekomendazio* e. gomendio.
errekor
errekordun
errekreo iz. Heg. Beh.
errektangelu* e. laukizuzen.
errektore iz. (hezkuntza sistemakoa).
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errektoreorde
errektoreordetza
errektoretza
errekuntza
errekurtso iz. Zuz. ‘helegitea’.
errekurtsoa aurkeztu
errekurtsoa egin
errekurtsoa jarri
errekurtsogile iz.
errele iz. Elektr.
errelijione* e. erlijio.
erreluktantzia iz. Fis.
errematatzaile iz. Kirol.
erremate iz. 1 Heg. Herr. ‘azkena, bukaera’: erremate txarra eraman (‘fin gaizto egin’). 2 ‘enkantea’.
errematea egin
errematean atera
errematean ipini
errematera atera
errematxatu, errematxa, errematxatzen. du ad. Heg.
errematxe iz. Heg.
erremediarazi, erremediaraz, erremediarazten. dio ad.
erremediatu, erremedia, erremediatzen. du ad.
erremediatzaile
erremediatze
erremedio
erremediorik gabe ‘ezinbestean’.
errementa* e. erreminta.
errementaldegi iz. h. errementeria, aroztegi.
errementari
errementaritza
errementeria
erremerziatu, erremerzia, erremerziatzen. du ad. Ipar. Beh.
erremienta* e. erreminta.
erremin iz. ‘erresumina’.
erremindu, erremin(du), erremintzen. du ad. ‘erresumindu’.
erreminta iz. Sin. lanabes.
erremolatxa iz. Heg. Beta vulgaris.
erremolke* e. atoi.
erremonte
erremu* e. erramu.
erremulia* e. erromania; errenbolia.
erremusina iz. Ipar. Zah. ‘limosna’.
erremuskada iz. Bizk. ‘purrustada’.
erren* e. errain.
errenbolia iz. g.er. ‘zirimola, zurrunbiloa’.
errendarazi, errendaraz, errendarazten. du ad.
errendatu, errenda, errendatzen. da/du ad.
errendimendu
errenditu, errendi, errenditzen. da/du ad.
errenditze
errenka 1 iz. h. errenkada. 2 adlag. ‘errenkadan, lerroan’.
errenkan adlag. ‘segidan, etenik edo hutsarterik gabe’.
errenkada
errenkadan adlag.
errenkura* e. arrangura.
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errenta
errentan eman
errentan hartu
errentable* e. errentagarri.
errentadun iz. ‘errenta hartzen duena’.
errentagarri izond.
errentagarritasun
errentatzaile iz. g.er.
errenteri* e. errenteria.
errenteria
errentero iz. Heg. h. maizter.
errentista* e. errentadun.
erreologia iz. Fis.
erreopari* e. erre-opari.
erreparatu, errepara, erreparatzen. 1 du ad. Ipar. ‘ordaindu, osatu’: egin kalteak erreparatu. 2 dio ad. Heg.
‘ohartu, hauteman’: errepara iezaiozu haur horren ibilerari.
erreparo iz. Heg. Her.
erreparoan adlag. ‘begira, ikusmiran’.
errepaso iz. Beh.
errepertorio
errepide
errepika
errepikan adlag.: ezkilak errepikan hasi ziren; txoriak errepikan ari dira.
errepikaz adlag.: ezkilak dituzte errepikaz joaraziko; errepikaz kantatzen.
errepikaketa* e. errepika, errepikapen.
errepikapen
errepikarazi, errepikaraz, errepikarazten. dio ad.
errepikatu, errepika(tu), errepikatzen. du ad.
errepikatzaile
errepikatze
errepikazio* e. errepikapen, errepikatze.
errepira iz. Ipar.
errepittitta* e. erregepittitta.
erreplika iz. Art.: Ekaingo haitzuloaren erreplika.
erreportaia* e. erreportaje.
erreportaje
erreportxatu, erreportxa, erreportxatzen. du ad. Ipar. g.er. ‘erantzuki egin’.
erreportxu iz. Ipar. ‘erantzukia’.
erreportxuka adlag. Ipar.
erreposki adlag. Ipar. ‘geldiro, emeki’.
errepresentatu* e. antzeztu, irudikatu, ordezkatu; adierazi, etab.
errepresio
erreprimitu, erreprimi, erreprimitzen. du ad.
erreprodukzio
erreproduzitu, erreproduzi, erreproduzitzen. du ad. Arg., Mus., Zin.
errepublika
errepublikano
errepublikazale
errepublikazaletasun
errepusta* e. arrapostu.
erres iz. Batez ere pl. ‘bahia, bermea’.
erresa iz. ‘zahi-mota berezia edo zahi-hondakina’.
erresaka 1
erresaka 2 iz. Ipar. ‘presa, lehia’.
erresakan adlag. ‘presaka’.
erresalbatu, erresalba, erresalbatzen. du ad. Ipar. g.er. ‘erreserbatu’.
erresalbu

Hiztegi Batua: e - ezuste

448

EUSKERA - LI, 2006, 1

erreserba
erreserbatu, erreserba(tu), erreserbatzen. du ad.
erreserbu* e. erreserba.
erresiloi* e. errexiloi.
erresiñol iz. h. urretxindor.
erresistentzia
erresistibitate iz. Fis.
erreskada iz. h. errenkada.
erreskatatu, erreskata, erreskatatzen. du ad. 1 ‘berrerosi’. 2 ‘salbatu; berreskuratu’.
erreskate iz. 1 ‘berrerostea; bahisaria’. 2 ‘salbamendua, laguntza’.
erresonantzia iz. Fis.
erresorte* e. malguki.
errespektiboki* e. hurrenez hurren.
errespetagarri
errespetagarritasun
errespetarazi, errespetaraz, errespetarazten. dio ad.
errespetatu, errespeta, errespetatzen. du ad.
errespeto* e. errespetu.
errespetu
errespetuzko izlag.
errespetugabe izond.
errespetugabekeria
errespetutsu
errespontsabilitate* e. ardura; erantzukizun.
errespontsu
errestatu, erresta, errestatzen. du ad. ‘erreferatu’.
errestaurant* e. jatetxe.
errestauratu, errestaura, errestauratzen. du ad. Art., Hist.
errestaurazio iz. Art., Hist.
erresto iz. ‘errefera’.
erresultante iz. eta izond. Mat.
erresuma iz.: Belgikako Erresuma.
erresumin
erresumindu, erresumin(du), erresumintzen. da/du ad.
erretablo* e. erretaula.
erretasun
erretaula
erretegi
erreteila iz. ‘teilatu konpontzea’.
erreten
erretilu
erretina
erretira iz. ‘erretiratzea, etxeratzea’.
erretiran adlag.: erretiran dabilenak ez du etsaia menderatzen.
erretirada* e. erretira.
erretiratu, erretira, erretiratzen. da/du ad.
erretiro
erretiroa hartu
erretirodun
erretoki
erretolika
erretor* e. erretore.
erretore iz. ‘parrokiako arduradun nagusia’.
erretore(-)etxe
erretoretza
erretorgo iz. Ipar. ‘erretoretza’.
erretorika
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erretoriko izond.: ez dago hor sasi-galdera erretorikoa baizik.
erretorromaniera (hizkuntza).
erretraktore izond. Anat.
erretratatu, erretrata, erretratatzen. du ad. g.er.
erretratu iz. Batez ere Heg. 1 ‘argazkia’. 2 ‘giza irudia’.
erretratugile
erretratugintza
erretreta iz. Ipar.
erretura iz. Bizk.
erretx* e. erraz.
erretxin izond.: agure erretxina.
erretxina iz.: pinuaren erretxina.
erretxinadun
erretxindu, erretxin(du), erretxintzen. da/du ad. ‘erretxin bihurtu’.
erretxinol* e. erresiñol.
erretxinolet* e. erresiñol.
erretxopita* e. erregepittitta.
erretzaile
erretze
erreuma
erreumatiko izond. Med.
erreumatismo
erreus izond. ‘akastuna’: arkume erreusa etxean jan ohi dugu, ez baita on ez saltzeko ez aurrerako; zuk
batutako intxaurretatik erdiak baino gehiago erreusak ziren.
erreusitu, erreusi, erreusitzen. du ad. Ipar. Beh. ‘lortu’; ‘arrakasta izan’.
erreustu, erreus(tu), erreusten. da/du ad. Zub. ‘urduritu’.
errexiloi
erreximenta iz. ‘marmelada moduko janaria’.
errexin* e. erretxina.
errexiñol* e. erresiñol.
errexiñolet* e. erresiñol.
errexitu, errexi, errexitzen. da/du ad. Ipar. ‘lasaitu’.
errez* e. erraz.
errezale
errezatu, erreza, errezatzen. du ad. Heg.
errezel
errezelatu, errezela, errezelatzen. du ad.
errezelo iz. 1 ‘susmoa’: banuen horren errezeloa. 2 Ipar. ‘akatsa’.
errezepzio* e. harrera.
errezeta
errezibitu, errezibi, errezibitzen. du ad.
errezibitze
errezibo* e. ordainagiri, agiri.
errezital
errezitatzaile
errezo iz. Heg.
errezoan: adlag. ‘otoitz egiten’.
erriatu, erria, erriatzen. du ad. ‘(belak eta) eraitsi’.
erribera
erribonukleiko izond. Biokim.
erribosa iz. Biokim.
erribosoma iz. Biokim.
errient iz. Ipar. ‘eskola-maisua’.
errientgai iz. Ipar.: errientgaien eskola.
errientsa iz. Ipar. ‘eskola-maistra’.
errierta* e. errieta.
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errieta
errieta egin
errieta eman
errietan
errietan egin
errietan eman
errietalari
errietaldi
errifle
errima
errimadun izond.: bertso-lerro errimadunak.
errimatu, errima(tu), errimatzen. du ad. (nor kasurik gabea).
errime izond. Bizk.
errinozero iz. Rhinoceros.
errinozeronte* e. errinozero.
erripa iz. Batez ere Bizk. ‘aldapa pikoa’.
errita* e. errieta.
erritmiko
erritmo
erritu
erritual 1 iz.: Elizaren Erritual edo ohitura-liburuan. 2 izond.: antzerki erritual suerte hauek.
erritualizatu, erritualiza, erritualizatzen. du ad.
erritualizazio
errizino iz. Sin. akain-belar.
errizoma iz. Bot.
erro
erroak egin
errotik atera
errotik maite
erroz gora
errodaballo* e. erreboilo.
errodamendu iz. Teknol.
errodura iz. Mat.
erroi iz. Corvus corax.
erroitz
erroiztu, erroitz/erroiztu, erroizten. da/du ad. g.er. ‘amildu’.
erroketa iz. Mat.
errokizun iz. Mat.
errolda iz.: biztanle-errolda.
erroldaketa* e. erroldatze.
erroldatu, errolda(tu), erroldatzen. da/du ad.
erroldatze
Erromako zubi
erromania iz. Ipar. ‘erromeroa’.
erromaniko izond. Heg.
erromanista izond. Hizkl.
erromanizatu, erromaniza, erromanizatzen, da/du ad.
erromanizazio
erromantiko
erromantizismo
erromantza iz. Mus.
erromantze
erromar 1* e. erromatar.
erromar 2* e. erromaniko.
erromatar (herritarra).
erromatartu, erromatar(tu), erromatartzen. da/du ad.
erromatisma iz. Ipar. h. erreumatismo.
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erromeria
erromero 1 (landarea) Rosmarinus officinalis. 2 (arraina) Remora sp.
erromes 1 iz.: Arantzazura zetorren erromes bat. 2 izond. ‘pobrea’.
erromesaldi
erromeskeria
erromestasun
erromestu, erromes(tu), erromesten. da/du ad.
erron* e. errun.
erronbiko
erronbo
erronboedro
erronboide iz. Mat., Anat.
erronda
errondari izond. Batez ere Bizk.
errondo iz. Bizk. ‘sua egindako lekuan geratzen den seinalea’.
erronka iz. Heg.
erronka bota
erronka egin
erronka jo
erronkaz
erronkak bota* e. erronka bota.
erronkari izond. ‘erronka botatzen, jotzen duena’.
erropa* e. arropa.
errore iz. Mat.
errosario* e. arrosario.
errosel* e. arrosel.
erroska
erroskilla
errosta iz. Gentiana sp. Sin. gentziana.
errota iz. 1 ‘ehotzeko tresna’. 2 ‘gurpila’. 3 ‘paparoa’.
errotari
errotarri
errotatze* e. errotazio.
errotazain
errotazio iz. 1 ‘biraketa’. 2 bestetan, erabil aldizkatze, txandatze.
errotazional izond. Fis.
erroteria iz. Ipar. ‘gurpil-multzoa’.
erroti(ka)ko izlag.
errotor* e. erretore.
errotore iz. Teknol.
errotsu 1 izond. ‘sustrai asko dituena’; ‘sendoa’.
errotsu 2* e. errutsu.
errotu, erro(tu), errotzen. da ad.
errotulazio iz. Heg.
errotulu iz. Heg.
errotzaile iz. Mat.
errotze
erroztatu, errozta, erroztatzen. da ad. ‘errotu’.
erru
errubi 1 iz. (harribitxia).
errubi 2* e. errugbi.
errubio* e. horail, (ile) hori, (tabako) gorri, etab.
errublo
errubrika iz.
erruda iz. ‘bortusaia’ (Ruta graveolens).
errudun
erruduntasun
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erruez* e. errugabe(tasun).
errugabe izlag.
errugabeko izlag.
errugabetasun
errugbi
errugbilari
errukarri
erruki
erruki(-)etxe
erruki izan
errukiarazi, errukiaraz, errukiarazten. du ad. g.er.
errukibera izond. g.er.
errukien izond. Bizk. Zah. ‘errukarria’.
errukigabe izond.
errukigabeko izlag.
errukigabetasun
errukigaitz izond. g.er.
errukigarri* e. errukarri.
errukior
errukitasun
errukitsu
errukitu, erruki(tu), errukitzen. da ad.
errukitze
errule
erruleta
errulo iz.
errumaniar (herritarra).
errumaniera (hizkuntza).
errumes* e. erromes.
errun, erruten. du ad.
errunaldi
errupia
errusiar (herritarra).
errusiera (hizkuntza).
errute
errutina iz. 1 ohitura. 2 Inform. (programaren zatia).
errutoki iz. ‘erruteko tokia’.
errutsu izond. ‘adoretsua, kementsua’.
erruz
ertain
ertangora adlag. g.er. ‘ahoz gora’.
erten* e. irten.
erti
ertigintza
ertilan iz. ‘artelana’.
ertilari
ertizale
ertor* e. erretore.
ertz 1
ertz 2* e. eretz(e).
ertzain
ertzaingoa* e. ertzaintza.
ertzaintza
ertzo izond. Zub. ‘eroa’.
erudizio
erupzio

Hiztegi Batua: e - ezuste

EUSKERA - LI, 2006, 1

EUSKALTZAINDIAREN ARAUAK

453

esaera iz.: esaera da.
esaera zahar
esaiatu* e. entseatu, saiatu.
esaka adlag.: ongi esaka, gaizki esaka.
esakera* e. esaera.
esakizun* e. esankizun.
esakune iz. Bizk. ‘esaera’.
esakuntza
esalari* e. esatari, hizlari.
esaldi
esale
esamesa
esamesaka adlag.
esamina* e. etsamina.
esamolde
esan 1, esaten. du ad.: esan gabe doa (‘ez dago esan beharrik’); esan nahi baita.
esan gura izan
esan nahi izan: zer esan nahi du kristauaren izen horrek?
esateko moduan: esateko moduan, XVI. mende arte ez dugu literatura obrarik.
zer esanik (ere) ez (dago, da): hark, zer esanik ez (dago), lehengo lepotik edukiko du orain ere
burua.
esan 2 iz.
esanera (x-ren esane[ta]ra [egon, ipini, ari izan, etab.] gisa erabilia).
esanetan: bozeramailearen esanetan (‘bozeramaileak esan duenez’).
esanahi
esanahitsu
esanaldi* e. esaldi.
esanarazi, esanaraz, esanarazten. dio ad.
esanbide iz. g.er. ‘esameserako bidea edo zioa’: bizitza garbikoak eta esanbiderik ematen ez dutenak.
esaneko izond.
esanekotasun
esanen iz. Bizk. g.er. ‘esatekoa’.
esanezin izond.
esangaitz izond. g.er. ‘esaten zaila’.
esangi* e. esaera.
esangin izond. Bizk. ‘esanekoa’.
esangura
esanguratsu
esankizun
esantza* e. ezantza.
esapide
esatari
esate
esate batera g.er. ‘esate baterako’.
esate baterako
esaterako
esateke adlag.
esateko
esbastika* e. svastika.
ese iz. «s» letraren izena.
esegi* e. eseki.
eseki, esekitzen. du ad.
esekidura
esekileku
esentzia
esentzial izond. Fil., Kim.
esentzialismo
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esentzialista
eseraldi* e. eserialdi.
eserarazi, eseraraz, eserarazten. du ad.
eseraulki iz. ‘eserlekua’.
eseri, eser, esertzen. da/du ad.
eserialdi
eserleku
esertoki
eseste
esetsaldi
esetsi 1, esets, esesten. du edo dio ad.
esetsi 2 iz.
esfenoide iz. Anat.
esfera
esferaerdi
esferiko
esfinge
esfortzu iz.
eskabadora* e. induskatzeko (makina).
eskabazio* e. indusketa.
eskabetxatu, eskabetxa, eskabetxatzen. du ad. ‘marinatu’.
eskabide
eskadroin* e. eskuadroi.
eskaera
eskafandra
eskafandrari
eskailburu iz. h. eskailera(-)buru.
eskailera
eskailera(-)buru.
eskailu* e. ezkailu.
eskainarazi, eskainaraz, eskainarazten. dio ad.
eskaingai
eskaini 1, eskain, eskaintzen. du ad.
eskaini 2 iz.
eskainka
eskaintsari iz. Bizk. g.er.
eskaintza
eskaintzaile
eskaintze
eskaka
eskakizun
eskala iz.: Richter eskala.
eskalada
eskalapoi
eskalar izond. Mat., Fis.
eskalatu, eskala(tu), eskalatzen. du ad.
eskalatzaile
eskale
eskalera* e. eskailera.
eskaletasun
eskaletu, eskale(tu), eskaletzen. da/du ad. ‘eskale bihurtu’.
eskama* e. ezkata.
eskandalagarri
eskandalatu, eskandala, eskandalatzen. da/du ad. Ipar. ‘eskandalizatu’.
eskandalizatu, eskandaliza, eskandalizatzen. da/du ad.
eskandalo* e. eskandalu.
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eskandalu
eskandalu(a) eman
eskaner iz.: eskanerra egin; eskanerretik pasatu.
eskapada egin
eskaparate* e. erakusleiho.
eskaparazi, eskaparaz, eskaparazten. du ad. ‘ihes eragin, ihes eginarazi’.
eskapatu, eskapa, eskapatzen. da ad. h. ihes egin.
eskapila iz. Zub. ‘kapusaia’.
eskapu iz. ‘ihesbidea’; ‘ihesaldia’.
eskapu egin
eskapulario
eskar* e. esker.
eskara* e. euskara.
eskaratz* e. ezkaratz.
eskarazi, eskaraz, eskarazten. dio ad.
eskari
eskarlata izond. Zah. ‘(kolore) gorri-gorria’.
eskarmentatu, eskarmenta, eskarmentatzen. da eta du ad. Herr.
eskarmentu
eskarniatu, eskarnia, eskarniatzen. du ad. Ipar.
eskarnio iz. Ipar.
eskarnio egin
eskarnioka adlag. Ipar.
eskarola iz. Cichorium endivia.
eskas 1 iz. Ipar. ‘eza’: lo-eskasa. 2 izond. ‘bere mailara iristen ez dena, betea ez dena’.
eskas izan ‘falta izan, ez aski izan’: ura eskas dute.
eskasgabe izond. g.er. 1 ‘osoa’. 2 ‘akatsik gabea’.
eskasia iz. 1 ‘gabezia’. 2 ‘urritasuna, aski ez izatea’: ur-eskasiak eragindako galerak.
eskaskeria iz. Batez ere Zub.
eskastasun
eskastu, eskas(tu), eskasten. zaio ad. Ipar.
eskatima iz. Ipar. ‘liskarra’.
eskatimari izond. Ipar. ‘liskartia’.
eskatimatu, eskatima(tu), eskatimatzen. da ad. Ipar. ‘liskartu’.
eskatologia
eskatologiko
eskatu, eska, eskatzen. du ad.
eskatzaile iz.: laguntza-eskatzailea.
eskatze
eskaut
eske
eskean
eskez: besteren eskez egin du.
eskegi, eskegitzen. du ad. Bizk. ‘eseki’.
eskeini* e. eskaini.
eskeka adlag.
eskeko iz.
eskela iz. Heg.
eskelari iz. Ipar. ‘eskalea’.
eskele* e. eskale.
eskeleto
eskema
eskematiko
eskematikoki
eskematismo
eskepe iz. Bizk. g.er. ‘ataria; aterpea’.
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esker
-i esker: bizi banaiz, zuri esker bizi naiz.
esker gaizto(ko)
esker on(eko)
eskerrak: a) eskerrak zure laguntzari!; b) eskerrak ez dela etorri; eskerrak etorri ez den.
eskerrak bihurtu
eskerrak eman
eskerrik asko
esker txar(reko)
mila esker
eskeraihen* e. ezker-aihen.
eskerdun izond. ‘esker onekoa’.
eskerga izond.
eskergabe izond.
eskergabeko izlag.
eskergabekeria
eskergabetasun
eskergaitz izond.
eskergarri izond. g.er. ‘eskertzekoa’.
eskertsu
eskertu, esker(tu), eskertzen. du ad.: eskertzekoa da zure ahalegina.
eskertze
esketx
eski
eskialari* e. eskiatzaile.
eskiatu, eskia, eskiatzen. du ad. (nor kasurik gabea).
eskiatzaile
eskifatu, eskifa, eskifatzen. du ad. 1 ‘eskifaia osatu’. 2 ‘gidatu’.
eskilara* e. eskailera.
eskilaso* e. eskinoso.
eskinantza iz. Ipar. ‘angina’.
eskinoso iz. Garrullus glandarius.
eskiribatu* e. izkiriatu.
eskiribu* e. izkribu.
eskisto iz. Geol.
eskizofrenia
eskizofreniko izond. eta iz. Med.
esklabo
esklabotasun
esklabotza
esklerosi iz. Med.
esklerotika iz. Anat.
eskoa iz. Bizk. ‘eskuina’ (leku-denborazko kasuetan erabiltzen da, batez ere eskoako, eskoatara, eskoatik
formetan).
eskoadra* e. eskuadra.
eskoba iz. 1 Ipar. ‘eskuila’ (pareta zuritzekoa, ez arropa-oinetakoak garbitzekoa). 2 Heg. a) ‘erratza’.
b) (karta-jokoa).
eskobara* e. eskuare.
eskobatu, eskoba(tu), eskobatzen. du ad. ‘eskoba, erratza pasatu’.
eskobila* e. eskuila.
eskoil izond. Ipar. ‘traketsa, moldakaitza’.
eskoi(n)* e. eskuin.
eskola
eskola ebatsi ‘sasieskola egin, piper egin’.
eskola-emaile
eskola(-)etxe
eskola(-)maistra

Hiztegi Batua: e - ezuste

EUSKALTZAINDIAREN ARAUAK

457

eskola(-)maisu
eskola(-)ume
eskoladun
eskolagabe izond.
eskolagabeko izlag.
eskolaketa* e. eskolatze.
eskolakide
eskolania iz. Heg.
eskolapio
eskolaratu, eskolara(tu), eskolaratzen. da/du ad.
eskolarazi, eskolaraz, eskolarazten. du ad.
eskolarteko
eskolastika
eskolastiko
eskolategi iz. g.er. ‘eskola-etxea’.
eskolatu, eskola(tu), eskolatzen. da/du ad.
eskolatzaile iz. Ipar. ‘erakuslea’; ‘gidaria’.
eskolatze
eskolau iz. ‘meza laguntzailea’.
eskolaurre
eskolazain
eskolazaintza
eskolemaile* e. eskola-emaile.
eskoletxe* e. eskola(-)etxe.
eskolier iz. Ipar. h. ikasle.
eskolio iz. ‘iruzkin-oharra’.
eskoliosi iz. Med.
eskolta iz. Heg.
eskomikatu* e. eskumikatu.
eskomulgatu* e. eskumikatu.
eskomunio* e. eskumiku.
eskopeta
eskopetagile
eskorbuto iz. Med.
eskorga
eskorta
eskota iz. ‘belak lotzeko soka’.
eskot* e. eskote.
eskote 1 iz. g.er. ‘bakoitzari (ordaintzea) dagokion partea’.
eskotean
eskote 2 iz. Heg. (jantzien irekidura).
eskotista
eskoziera (hizkuntza).
eskrezio iz. h. iraizte; iraizkin.
eskrezio-aparatu* e. iraitz-aparatu.
eskribau
eskribautza
eskribitu, eskribi, eskribitzen. du ad. h. idatzi.
eskribu* e. izkribu.
eskritura
eskrupulu
esku
-en esku egon
esku-argi
esku bete: esku bete lan.
esku eman: elkarri esku emanez.
esku-erakutsi iz.
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esku hartu
esku-hartzaile
esku-hartze
esku-huska(ko)
esku-hutsik
eskura (izan, egon, eduki)
eskura eman
eskura ordaindu
esku sartu
esku-sartze
eskutik: etsaien eskutik galdu du bizia.
eskutik eraman
eskutik eskura
esku-zarta ‘txaloa’.
esku-zartaka ‘txaloka’.
eskuz esku
eskuadra iz. ‘gerraontzi multzoa’.
eskuadroi
eskuaira iz. ‘angelu zuzenak egiteko lanabesa’.
eskuairan adlag. ‘(bi lerrok) angelu zuzena osatzen dutela’.
eskuaire iz. Ipar. ‘trebetasuna’.
eskualdatu, eskualda, eskualdatzen. du ad.
eskualdatze
eskualde
eskualdeka adlag.
eskualdekatu, eskualdeka, eskualdekatzen. du ad.
eskualdekatze
eskualdi iz. 1 ‘karta jokoan, jokaldia’. 2: pintura eskualdi bat eman.
eskuantze iz. g.er. ‘trebetasuna’.
eskuar 1 izond. g.er. ‘eskumenean dagoena’. 2 adlag. g.er. ‘irispidean’ (izan, eduki aditzekin ageri da).
eskuara* e. euskara.
eskuare
eskuaretu, eskuare(tu), eskuaretzen. du ad.
eskuarki
eskuarte iz. ‘baliabideak’: bizitzeko adina eskuarte ez zaie faltako.
eskuarteko iz. ‘diru xehea’.
eskubakar
eskubaloi
eskubara* e. eskuare.
eskubi* e. eskuin.
eskubide
eskubidedun
eskubila* e. eskuila.
eskubitur* e. eskumutur (eta eskutur).
eskuburdina iz. pl.: eskuburdinak jarri, eta espetxera eraman dituzte.
eskudantzia iz. Jas. 1 ‘ausardia’. 2 ‘boterea’.
eskudel
eskudiru
eskudo* e. ezkutu.
eskudun iz. eta izond.
eskuera
eskueran
eskueran eduki
eskueran izan
eskuetaratu, eskuetara, eskuetaratzen. da/du ad.
eskugain iz. 1 Ipar. ‘eskuartea, baliabideak’: gurasoek eskugain zerbait bazuten. 2 Ipar. ‘abantaila’: beste edozein mintzairaren aldean zer eskugaina duen euskarak! 3 ‘eskuaren gainaldea’.
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eskui* e. eskuin.
eskuidatzi iz. h. eskuizkribu.
eskuidazki* e. eskuizkribu (eta eskuidatzi).
eskuila
eskuilatu, eskuila(tu), eskuilatzen. du ad.
eskuin
eskuin eta ezker Ipar.
eskuin-ezker Ipar.
ezker-eskuin
ezker eta eskuin
eskuinalde
eskuindar
eskuizkribu
eskuka iz. ‘eskuzko ukitua’ (lohia, itsusia bezalako izenondoekin erabili izan da).
eskukada iz. h. eskutada.
eskukadaka adlag. h. eskutadaka.
eskukaldi iz. 1 ‘esku ukaldia’. 2 ‘laguntza’.
eskukatu, eskuka(tu), eskukatzen. du ad.
eskuko: ni neure eskuko naiz.
eskukoi* e. eskurakoi.
eskulan
eskulangile
eskulangintza
eskularru
eskuleku iz. Sin. eskutoki.
eskuliburu
eskultore
eskultura
eskuma iz. Bizk. h. eskuin.
eskumakila iz.: guztien nagusi beharra, guztien eskumakila eta morroi gertatu zen.
eskumalde* e. eskuinalde.
eskumatar* e. eskuindar.
eskumen
eskumende iz. g.er.
eskumikarazi, eskumikaraz, eskumikarazten. du ad. g.er.
eskumikatu, eskumika, eskumikatzen. du ad.
eskumikazio* e. eskumiku.
eskumiku
eskumotz
eskumuin iz. Heg. Batez ere pl. Sin. goraintzi.
eskumuinak eman, egin
eskumutur
eskumuturreko
eskuoihal
esku orga* e. eskorga.
eskupe iz.: bere eskupe edo agindura dauden guztiak; handikien eskupetik herria atera zenean; berak
ezetz esango du, baina eskupetik laguntzen die; eskupean.
eskupeko iz.: eskupekotzat hamar pezetako bat eskaini zion mutikoari; eskupekoa eman zion.
eskuperatu, eskupera, eskuperatzen. du ad.
eskupeta* e. eskopeta.
eskuraezin izond.
eskuragai izond.
eskuragaitz izond.
eskuragarri
eskuragarritasun
eskurakoi
eskurakoitu, eskurakoi(tu), eskurakoitzen. du ad.
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eskurakor* e. eskuragarri.
eskuratu, eskura(tu), eskuratzen. du ad.
eskuratzaile
eskuratze
eskurtsio* e. txango, (ikas)bidaia, etab.
eskusoinu iz. Sin. akordeoi.
eskutada
eskutadaka adlag.
eskuta(ra)* e. eskutada.
eskutitz
eskutoki iz. Sin. eskuleku.
eskutrapu
eskutur iz. Bizk. h. eskumutur.
eskutzar
eskuzabal
eskuzabalki adlag. g.er.
eskuzabaltasun
eskuzapi
eskuzare iz. g.er. ‘otarre txikia’.
eskuzatar
eskuzerra
eskuzorro
eskuztatu, eskuzta, eskuztatzen. du ad.
eskuztatze
eslai adlag. g.er. ‘zeharka’.
esleipen
esleitu, eslei, esleitzen. du ad.
eslogan iz. edo slogan.
eslovakiar (herritarra).
eslovakiera (hizkuntza).
esloveniar (herritarra).
esloveniera (hizkuntza).
esmail iz. Ipar. ‘esmaltea’.
esmaltatu, esmalta, esmaltatzen. du ad.
esmalte
esmeralda
esmeriatu, esmeria, esmeriatzen. da/du ad. Zub. g.er. ‘ahuldu; tristatu’.
esmokin iz. edo smoking.
esna adlag. ‘lo hartu gabe’.
esnarik adlag. g.er. ‘esna’.
esnaera
esnagarri
esnai* e. esna.
esnakor izond. ‘erraz esnatzen dena’.
esnaldun* e. esnedun.
esnarazi, esnaraz, esnarazten. du ad.
esnarri iz. ‘esne-harria’.
esnati izond. g.er.
esnato iz. Lactarius subdulcis eta Lactarius volemus.
esnatu, esna(tu), esnatzen. Batez ere Gip. da/du ad. ‘iratzarri’.
esnatzaile
esnatze
esne
esne(-)behi
esne(-)belar Euphorbia.
esne(-)bide
esne(-)denda. Sin. esnetegi.
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esne(-)gain
esne(-)gauza
esne(-)harri ‘esnea egosteko erabiltzen zen harria’.
esne(-)hauts
esne(-)jaki
esneko hortz
esne(-)lore
esne(-)perretxiko
esnetarako
esne(-)tela
esne(-)zopa
esnealdi iz.
esnebera izond.
esnedun 1 izond. ‘esnea duena’. 2 iz. ‘esneketaria’.
esnegorri iz. Lactarius deliciosus.
esneketari iz. ‘esne-banatzailea’.
esneki iz.
esneontzi iz.
esnetegi iz. Sin. esne(-)denda.
esnetsu
esnetu, esne(tu), esnetzen. da ad. g.er. 1 ‘esne bihurtu’. 2 ‘(erdi berriari) esnea etorri’.
esnezale 1 izond. ‘esnea maite duena’. 2 iz. ‘esneketaria’.
esnifatu, esnifa, esnifatzen. du ad.
esnob
esnobismo
esola* e. hesola.
esondatu, esonda, esondatzen. du ad. Ipar. g.er. ‘aholkatu’.
esoteriko
espa
espada* e. ezpara.
espadasun iz. Gip. g.er. ‘espa’.
espageti
espainiar (herritarra). Sin. espainol.
espainiera (hizkuntza). Sin. gaztelania.
espainol (herritarra). Sin. espainiar.
espainoldu, espainol(du), espainoltzen. da/du ad. ‘espainol bihurtu’.
espainolismo
espainolista
espaka adlag. ‘intzirika’.
espal iz. ‘azaoa’.
espaldu, espal(du), espaltzen. du ad. ‘espaletan bildu’.
espalka adlag.: belarra espalka metatu.
espalkari iz. g.er.
espaloi
espantagarri izond. Ipar. ‘harrigarria’.
espantatu, espanta, espantatzen. da/du ad. Ipar. ‘harritu’.
espantu
espantu egin
espantuka
espara* e. ezpara.
esparantza* e. esperantza.
esparatrapu
esparbera iz. Zub. ‘mirotza, gabiraia’.
espari* e. ezpara.
esparrago iz. h. zainzuri, frantses(-)porru.
esparru
espartin
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espartingile
espartingintza
espartzatu, espartza, espartzatzen. du ad. ‘txirikordatu’.
espartzu
espasmo iz. Med.
espato iz. Geol.
espatsu
espatu, espa(tu), espatzen. da ad. ‘kexatu’.
espatula iz. 1 Spathularia sp. 2 (palaren antzeko tresna).
espazial
espazio
espazio(-)ontzi
espedizio
espejismo* e. lilura, begitazio, etab.
espeka iz. Teknol.
espektakulu iz. h. ikuskizun.
espektral izond. Fis.: analisi espektrala.
espektro
espektrografia iz. Fis.
espektrografo iz. Fis.
espektrograma
espektrometria iz. Fis.
espektrometro iz. Fis.
espektroskopia iz. Fis.
espektroskopio iz. Fis.
espekulatibo izond.
espekulazio iz. Ekon., Fil.
espeleologia
esperanto
esperantza
esperantza izan du ad. ‘espero izan’.
esperantzan
esperantzetan egon, izan ‘haurdun egon’.
esperatu, espera, esperatzen. du ad. Beh. g.er. ‘espero izan’.
esperientzia
esperimental
esperimentalismo
esperimentalista
esperimentalki
esperimentatu, esperimenta, esperimentatzen. du ad.
esperimentatze
esperimentazio
esperimentu
esperma iz. ‘ernal-hazia’.
espermatozoide
espero
esperoan (egon)
espero bezala(ko)
espero izan du ad.: denek espero zuten txapeldun izatera iritsiko zela.
espetxe iz. Sin. kartzela, presondegi.
espetxealdi
espetxeratu, espetxera(tu), espetxeratzen. du ad.
espetxeratze
espetxezain
espezia iz.
espezial adlag. Beh. ‘(oso) ongi’. (Izenondo gisa, berezi, aparteko, etab. erabiltzen dira).
espezialdu* e. espezializatu.
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espezialista
espezialitate
espezializatu, espezializa, espezializatzen. da ad.
espezializatze iz. g.er.
espezializazio
espezialki adlag. ‘bereziki’.
espezie
espezieria iz. Ipar.
espezifiko
espezifikotasun
espezimen iz.
espia* e. espioi.
espiatu, espia(tu), espiatzen. du ad.
espikula iz. Bot., Zool.
espinagre iz. Ipar. h. espinaka, ziazerba.
espinaka iz. ‘ziazerba’.
espioi
espioitza
espiontza iz. Ipar. ‘espioitza’.
espira iz. ‘kiribil-itzuli bat’.
espiral
espiritismo
espiritista
espiritu
Espiritu Santu
espirituz
espirituzko
espiritual
espiritualismo iz. Fil.
espiritualista iz. eta izond. Fil.
espiritualitate
espiritualki
espiritualtasun
espiritutasun iz. g.er.
espiritutsu izond. Zah.
esplikabide iz. h. esplikazio.
esplikaezin izond.
esplikatibo
esplikatu, esplika, esplikatzen. du ad.
esplikatzaile izond. eta iz. g.er.
esplikazio
esplizitatu, esplizita, esplizitatzen. du ad. ‘esplizitu egin’.
esplizitu
esplotatu, esplota, esplotatzen. du ad. h. leher egin; ustiatu, etab.
esplotazio iz. h. ustiapen.
espoloi* e. ezproi.
espondaiko izond. Liter.
espondeo iz. Liter.
esponente iz. Mat. ‘berretzailea’.
esponentzial izond. Mat.
esponja
esponjiari* e. belakiak (eta, maila teknikoan, porifero).
espontaneitate* e. espontaneotasun.
espontaneotasun
espora iz. Bot.
esporangio iz. Bot.
esporofito iz. Bot.
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esportatu, esporta, esportatzen. du ad.
esportatzaile
esportazio
espos iz. Ipar. h. senar.
esposa iz. Ipar. h. emazte.
esposatu, esposa(tu), esposatzen. da/du ad.
esprabi, espraba, esprabatzen (eta, geroaldian, esprabiko). du ad. Zub. ‘probatu’.
esprabu iz. Zub. ‘proba’.
esprai
espres 1 izond. 2 adb.
espresabide* e. adierazpide.
espresaera* e. adierazmolde, etab.
espresamolde* e. adierazmolde, etab.
espresatu* e. aditzera eman, adierazi, etab.
espresibitate* e. adierazgarritasun, adierazkortasun.
espresibo* e. adierazgarri, adierazkor.
espresio
espresionismo
espresionista
espresu* e. espres.
espresuki adb.
esprimidore* e. zukugailu.
esprint
esprinta jo
esprintean
esprintatu, esprinta(tu), esprintatzen. du ad. (nor kasurik gabea).
esprinter
espuela* e. ezproi.
espumadera* e. bitsadera.
espuntxet iz. Zub. ‘eskuila’.
espusatu* e. esposatu.
estabilitate* e. egonkortasun.
estable* e. egonkor.
establia* e. ukuilu, barruki, heia, itegi.
estadio iz. 1 (luzera-neurria). 2 (kirolak egiteko barrutia).
estadu* e. estatu.
estai iz. h. solairu.
estainu* e. eztainu.
estakuru
estakuruka adlag.
estalagmita
estalaktita
estalaldi
estalarazi, estalaraz, estalarazten. du ad.
estaldu* e. estali.
estaldura
estalgarri iz.
estalgi* e. estalki.
estalgile iz. Sin. estaltzaile.
estalgune
estali 1, estal, estaltzen. da/du ad.
estali 2 1 iz. ‘estalkia’. 2 izond.: kolore zikin-estalia.
estalketa
estalki
estalkidun
estalpe
estalpetu, estalpe(tu), estalpetzen. da/du ad.
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estaltzaile iz. Sin. estalgile.
estaltze
estamine iz. Sin. lorezil.
estanbre* e. lorezil, estamine.
estandar
estandarizatu, estandariza, estandarizatzen. du ad.
estandarizazio
estandarte
estanko 1 iz. ‘tabakoa eta zigiluak saltzen diren denda’.
estanko 2 izond. ‘tankan itxia’.
estanku* e. estanko.
estanpa
estanpatu, estanpa(tu), estanpatzen. du ad. Teknol.
estanpazio iz. Teknol.
estanteria* e. apalategi.
estantzia iz. 1 (kantua; ahapaldi-mota). 2 (nekazaritzako ustiategia).
estarta* e. estrata.
estasi
estatalismo iz.
estatalista izond.
estatika iz. Fis.
estatiko
estatistika
estatistikari
estatistiko
estatore iz. Elektr.
estatozisto iz. Zool.
estatu
estatua
estatubatuar
estatuburu
estatutu
este* e. heste.
estegorri* e. hestegorri.
esteiari izond. ‘dohakabea, erromesa’; ‘ezindua’.
esteka iz. Ipar.
estekan adlag. ‘loturik’.
estekadura
estekailu iz. g.er. ‘esteka, lotura’.
estekamendu
estekarazi, estekaraz, estekarazten. du ad.
estekatu, esteka(tu), estekatzen. da/du ad.
estekatzaile
estekiometria iz. Kim.
estekiometriko izond. Kim.
estepa
ester iz. Kim.
estera iz. Heg.
estereo 1 iz. (egurrarentzako neurria).
estereo 2 1 iz. ‘estereofonia’. 2 izond. ‘estereofonikoa’.
estereofonia
estereofoniko
estereoskopiko
estereoskopio
estereotipatu, estereotipa, estereotipatzen. du ad.: irudi estereotipatua.
estereotipia iz. (inprimatzeko teknika bat).
estereotipo
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esteriko izond. Kim.
esteril izond. Med. (Mikrobiologia).
esterilizatu, esteriliza, esterilizatzen. du ad. Med.: esne esterilizatua.
esterilizazio iz. Med.
esternoi* e. bularrezur.
esteta
estetika
estetiko
estetoskopio iz. Med.
esti interj. ‘idiei eta behiei atzera eragiteko agindu hitza’.
esti eragin
estigma
estilete* e. sastagai.
estilista
estilistika
estilistiko
estilizatu, estiliza, estilizatzen. da/du ad.
estilizazio
estilo
estilo(-)liburu
estimagarri
estimarazi, estimaraz, estimarazten. dio ad.
estimatu, estima, estimatzen. du ad.
estimatze
estimazio iz. ‘estimua’.
estimu
estimu egin
estimu handitan eduki, izan, etab.
estimulatu, estimula, estimulatzen. du ad.
estimulazio
estimulu
estipula iz. Bot. Sin. txorten-hosto.
estira iz. ‘tortura’.
estofa* e. oihal.
estoiko
estoizismo
estoka iz. ‘tornuzila’.
estola
estolda
estoldaritza* e. estolderia.
estolderia
estoma iz. Bot.
estonarazi, estonaraz, estonarazten. du ad. Ipar.
estonatu, estona, estonatzen. da/du ad. Ipar. ‘harritu’.
estoniar (herritarra).
estoniera (hizkuntza).
estrabe iz. g.er.
estrabismo
estradu* e. oholtza.
estragoi iz. Artemisia dracunculus.
estrainatu* e. estreinatu.
estrainio izond. Zah. h. bitxi, arraro.
estrapolatu, estrapola, estrapolatzen. du ad.
estrapolazio
estrata iz. ‘bide meharra, gurdiak-eta ibiltzeko modukoa’.
estratega
estrategia
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estrategiko
estratifikazio
estratigrafia iz. Geol.
estratigrafiko izond. Geol.
estratosfera
estratosferiko
estreina iz. 1 Ipar. ‘inaugurazioa’. 2 Heg. ‘lehenbiziko aldiz erabiltzea’.
estreinako
estreinakoz
estreinaldi iz.: iragan ostiralean izan zen «Peccata Minuta»ren estreinaldia.
estreinatu, estreina(tu), estreinatzen. du ad. 1 Ipar. ‘inauguratu’. 2 Heg. ‘zerbait lehenbiziko aldiz erabili’.
estreinatze iz. g.er.
estreinu* e. estreinaldi eta estreina.
estremaunzio* e. oliadura (eta, zehazkiago, azken igurtzi).
estrena* e. estreina.
estreptokoko
estreptomizina
estres
estresagarri
estresatu, estresa(tu), estresatzen. da/du ad.
estribillo* e. errepika, lelo.
estribu
estriknina iz. Kim. (pozoia).
estrofa iz. ‘ahapaldia’.
estrogeno iz. Biol.
estropada
estropadalari
estropeatu* e. hondatu, matxuratu, andeatu, etab.
estropezu
estropezu egin
estropezu eragin
estropezuka adlag.
estropiatu* e. hebaindu, hondatu, etab.
estropu iz. 1 Ipar. ‘istripua’. 2 (arraunarekikoa).
estruktura
estruktural
estrukturalismo
estrukturalista
estrukturatu* e. egituratu.
estu
estu-estuan
estu eta larri
(norbait) estu hartu
estualdi
estuarazi, estuaraz, estuarazten. du ad.
estuario
estuasun* e. estutasun.
estudiante
estudiarazi, estudiaraz, estudiarazten. dio ad.
estudiatu, estudia, estudiatzen. du ad.
estudio
estugarri
estugune
estuki
estura
estutasun
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estutu, estu(tu), estutzen. da/du ad.
estutze
eszedente* e. soberakin.
eszena iz.
eszenategi* e. agertoki.
eszenatoki* e. agertoki.
eszenifikarazi* e. antzeztera behartu.
eszenifikatu* e. antzeztu.
eszenifikazio* e. antzezpen.
eszenografia
eszentriko izond. Mat. eta Teknol.
eszentrikotasun iz. Mat. eta Teknol.
eszeptiko
eszeptizismo
eszepzio* e. salbuespen.
eszitatu, eszita, eszitatzen. da/du ad. Fis. eta Kim. (beste arloetan, erabil kitzikatu, etab.)
et interj. (gehienetan, errepikatuz erabiltzen da).
eta
eta abar
eta bi: gaiztoa eta bi da; bereak eta bi entzunda joan da.
eta/edo
eta zenbait: gure artean izan da, hogei eta zenbait urtez.
hiru eta erdietan
zortzi eta erdiak
etab. (eta abar-en ohiko laburdura).
etanal iz. Kim.
etano iz. Kim.
etanol iz. Kim.
etapa
etc.
ete* e. ote.
etekin
etekintsu izond. g.er.: lan iraunkor eta etekintsua.
eten 1, eteten. da/du ad.
eten 2 iz.
etenaldi
etenarazi, etenaraz, etenarazten. du ad.
etendu* e. eten.
etendura
etenerraz izond. g.er.
etenezin izond.
etengabe izond. eta adlag.
etengabeko izlag. ‘etengabea’.
etengabeki adlag. g.er. ‘etengabe’.
etengailu
etengaitz izond.: gizatasunezko lokarriak edozein etsaikeria baino etengaitzagoak dira.
etenkor
etenpuntu iz. pl.
etenune
eter
eternal izond. g.g.er.
eternitate iz. g.g.er.
eterno izond. g.g.er.
etete iz. g.er.
etika
etiketa iz. 1 ‘paper-, ehun-zatia, informazioren bat eskainiz, zerbaiti eransten zaiona’. 2 ‘eztabaida’: eskolastikoen etiketak.
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etiketatu, etiketa(tu), etiketatzen. du ad. ‘etiketa ezarri’.
etiko izond.
etimo iz. Hizkl.
etimologia
etimologiko
etimologista iz. g.er. ‘etimologoa’.
etimologo
etiologia iz. Fil., Med.
etiologiko izond. Fil., Med.
etiopiar (herritarra).
etnia
etniko
etnografia
etnografiko
etnografo
etnolinguistika iz. Hizkl.
etnolinguistiko izond. Hizkl.
etnologia
etnologiko
etnologo
etoi izond. eta iz. ‘saldua, traidorea’.
etologia iz. Biol.
etologo iz. Biol.
etorbide
etorburu
etorki iz. ‘jatorria’.
etorkizko izlag. g.er. ‘jatorrizkoa’.
etorkin
etorkizun 1 iz. 2 izond.: ondasun etorkizunak itxaroten.
etorkizuneko izlag.
etorkor izond.
etorkortasun iz. g.er.
etorkunde* e. etorrera.
etorraldi
etorrarazi, etorraraz, etorrarazten. du ad.
etorrera
etorri 1 etor, etortzen. da ad.
bat etorri
datorren ‘hurrengoa’.
etorri berri
etorri 2 iz.: etorri handiko bertsolaria; uraren etorria.
etortze
etortzeko izond. eta pred. ‘etorri behar duena’.
etrusko (hizkuntza).
etsai
etsaigo iz. Ipar. ‘etsaitasuna’.
etsaikeria
etsaitasun
etsaitu, etsai(tu), etsaitzen. da/du ad.
etsamina iz. Batez ere Ipar. ‘azterketa’.
etsaminatu, etsamina(tu), etsaminatzen. du ad. Batez ere Ipar.
etsaminatzaile iz. g.er. ‘aztertzailea’.
etse* e. etxe.
etsenplu iz. Batez ere Ipar. ‘adibidea, eredua’: etsenplu(a) eman.
etserzizio espiritual* e. gogo(-)jardun.
etsi 1, etsitzen. du ad.
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etsi 2 iz. ‘etsipena’.
etsia eman ‘etsipena eman’.
etsia hartu
etsian
etsi-etsian
etsi gaizto
etsialdi
etsiarazi, etsiaraz, etsiarazten. du ad.
etsigaitz izond.
etsigarri izond.
etsikor izond. g.er. ‘etsitzeko joera duena’.
etsimen* e. etsipen, etsimendu.
etsimendu iz. Ipar. ‘etsipena’.
etsipen
etsipena eman
etsitu, etsi, etsitzen. du ad. Ipar. eta Naf. h. etsi.
etxabere* e. etxe(-)abere.
etxabizitza* e. etxebizitza.
etxadi
etxafuego iz. Beh. h. suziri, bolandera.
etxagintza* e. etxegintza.
etxagun iz. Bizk. ‘etxeko jauna’.
etxaguntza iz. Bizk.
etxalde
etxalote* e. exalota.
etxandre
etxano iz. Batez ere Zub. ‘etxetxoa’.
etxape* e. etxepe.
etxarte
etxatiar* e. etxetiar.
etxe
etxe(-)abere
etxeko jaun
etxebizitza
etxeburu
etxeden* e. itxaron.
etxe-erraldoi* e. etxe orratz.
etxegabe iz.
etxegain
etxegile
etxegin* e. etxegile.
etxegintza
etxegizon iz. Zah.
etxejabe
etxejaun
etxekalte izond.
etxeki* e. atxiki.
etxekide iz. g.er. ‘bizilaguna, etxelaguna’.
etxeko iz. 1 ‘familiakoa’. 2 ‘morroi edo neskamea’.
etxekoandre
etxekoandretza
etxekoi
etxekotasun
etxekotu, etxeko(tu), etxekotzen. da/du ad.
etxelagun
etxepe iz.: etxepe bereko etxebizitzak.
etxepeko iz.
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etxerarazi, etxeraraz, etxerarazten. du ad.
etxeratu, etxera(tu), etxeratzen. da/du ad.
etxeratze
etxetiar
etxetiargo iz. g.er. ‘maiztertza’.
etxetresna
etxetxori
etxezain
etxezaintza
etxezale izond.
etxezulo izond.
etxi* e. utzi.
etxilar iz. Ipar. ‘ilarra’.
etxola
etxolategi iz. Ipar. ‘kanpalekua’.
etxondo iz. Ipar.
etxun* e. etzan.
etxura* e. itxura.
etzaleku
etzan, etzaten. da/du ad.
etzanaldi
etzanarazi, etzanaraz, etzanarazten. du ad.
etzangia iz. Ipar. ‘etzalekua, etzauntza’.
etzangu* e. etzangia, etzauntza, etzaleku.
etzantegi iz. g.er. ‘etzalekua’.
etzatoki iz. ‘etzalekua’.
etzauntza
etze iz. Sin. alfer-lur.
etzi
etziko 1 izlag.: etziko jaialdira garaiz iritsi nahi dugu. 2 adlag.: etziko egin beharko duzu lan
hori.
etzidamu
etzikaramu
etzilimo adlag. Bizk. ‘etzidamu’.
etzin, etziten. da/du ad. h. etzan.
eufemismo
eufonia iz.
eufoniko izond.
euforia
eukalipto iz. Eucaliptus.
eukaristia
eukaristiko
euki* e. eduki.
euli iz. Musca domestica, etab.
euli beltz Ipar. ‘haragi-eulia’.
euli(-)txori Muscicapa sp. eta Ficedula sp.
eulihandi iz. ‘haragi-eulia’.
eulitzar
eultze iz. ‘erlauntza’.
eultzi
eultzilari
eultzitu, eultzi(tu), eultzitzen. du ad.
euntze iz. Naf. ‘pentzea, belardia’.
eunuko
eup
eupada
eurak izord. ‘haiek berak’.
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eurasiar
eurenez adlag. Bizk. Zah. ‘berez’.
euri
euria ari izan: euria ari zuelako.
euria egin: goiz guztian euria egin du.
euria izan da ad.: euria denean.
euri(-)jasa
euri(-)lanbro
euri(-)neurgailu
euri(-)tanta
euri(-)ur
euri(-)zaparrada
eurialdi
eurikara izond. ‘euria egingo duelako itxurakoa’.
euritako iz.
euri-tanto* e. euri-tanta.
eurite
euritsu
eurixka iz. Ipar. g.er.
euri-zapar* e. euri-zaparrada.
eurokomunismo
europar: Europar Batasuna.
eurrez adlag. Bizk. ‘ugari’.
eurt interj. Bizk. ‘esti!’
eurt egin Bizk. ‘atzera egin’.
eurt eragin Bizk. ‘esti eragin, atzerarazi’.
euskailu iz.
euskal
Euskal Autonomia Erkidego: Euskal Autonomia Erkidegoaren baliabide ekonomikoak.
Euskal Herri: Euskal Herriaren adiskideak.
euskal herritar
euskalari
euskalaritza
euskaldun
euskaldun berri
euskaldun garbi
euskaldun zahar
euskaldundu, euskaldun(du), euskalduntzen. da/du ad.
euskaldungo iz. ‘euskalduntasuna’.
euskalduntasun
euskalduntze
euskalgintza
euskalki
euskaltasun
euskaltegi
euskaltzain
euskaltzain ohorezko
euskaltzain oso
euskaltzain urgazle
euskaltzainburu
Euskaltzaindi
euskaltzale
euskaltzaletasun
euskaltzaletu, euskaltzale(tu), euskaltzaletzen. da/du ad.
euskara
euskara batu
euskara garbi
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euskarakada
euskaratu, euskara(tu), euskaratzen. du ad.
euskaratzaile
euskaratze
euskarri
eusko (hitz elkarketako lehen osagai bezala erabiltzen da beti).
Eusko Jaurlaritza
euskotar
eusle izond. eta iz. ‘(zerbaiti) eusten diona’.
euspen
eustaile* e. eusle.
eustazpi iz. g.er. ‘euskarria’.
eutanasia
eutektiko izond. eta iz. Kim.
eutrofizazio iz. Ekol.
eutsi 1, euts(i), eusten. dio ad.
eutsi 2 izond. ‘xuhurra’.
eutsika adlag. ‘eutsiz’.
euzko* e. eusko.
exalota iz. Ipar. ‘tipulatxa’ (Allium ascalonicum).
examina* e. etsamina.
exegesi
exegeta
exek* e. xake-joko.
exekutibo
exenplo* e. etsenplu.
exeri* e. eseri.
exerzizio* e. ariketa, jardun.
exigitu* e. eskatu, behartu, x-tu beharra izan.
exijentzia* e. eskaera.
existentzia
existentzial
existentzialismo
existentzialista
existitu, existi, existitzen. da ad.
exito* e. arrakasta.
exkax izond. Adkor.
exodo
exoeskeleto iz. Zool.
exogeno izond. Geol., Med.
exortatu* e. eskatu, erregutu, etab.
exorzismo
exorzista
exotermiko izond. Kim.
exotiko
exotismo
expres* e. espres.
ez 1 iz. 2 partikula.
-ik eza
ez adituarena egin
ez bezala
ez entzuna egin
ez entzunarena egin
ez entzun egin
ez eta Sin. ezta.
ez eta... ere edo ezta (...ere).
ez... ez...
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ez ezagunarena egin
ez eze
ez ezen
ez ezik
ez-gramatikal Gram.
ez-gramatikaltasun Gram.
ez ikusiarena egin
ez ikusi egin
ez zera!
ezaba adlag. Zub. g.er. ‘gorderik’.
ezabaezin izond.
ezabagailu
ezabagaitz izond.
ezabagoma iz. Sin. borragoma, goma.
ezabailu* e. ezabagailu.
ezabaketa
ezabaki adlag. Zub. g.er. ‘gorderik’.
ezabapen
ezabatu, ezaba, ezabatzen. da/du ad.
ezabatze
ezadostasun* e. desadostasun.
ezaguera
ezaguera(k) egin
ezaguera(k) hartu g.er.
ezagueran egon
ezaguerara etorri
ezaguerara heldu
ezagueraz adlag. ‘ohartuki’.
ezagueradun izond.
ezagueragabe izond.
ezagueragabeko izlag.
ezagugaitz* e. ezagungaitz.
ezagukari* e. ezaugarri.
ezagule* e. ezagutzaile.
ezagumen iz. ‘ezagutzeko ahalmena’.
ezagumendu iz. g.er. ‘ezaguera’.
ezagun izond. eta iz.: liburu ezagun batean irakurria; ezagun asko ikusi genuen bileran.
ezagun izan: ezagun duzu Goierri aldekoa zarela; hemendik ezagun dira Baztango mendiak.
ezagungabe izond. h. ezezagun.
ezagungaitz izond.
ezagupen maila* e. jakite maila.
ezagutarazi, ezagutaraz, ezagutarazten. dio ad.
ezagutarazle
ezaguterraz izond.
ezagutezin izond.
ezagutu, ezagut, ezagutzen. du ad. 1: zure anaia atzo goizean ezagutu nuen. 2: ezagutzen dut huts egin dudala.
ezagutzera eman ‘ezagutarazi’.
ezagutza iz. 1 ‘ezaguera’. 2 ‘aitortzea, onartzea’.
ezagutza galdu Ipar. ‘konortea galdu’.
ezagutza(k) egin Ipar.
ezagutzagabe izond. g.er.
ezagutzagabetasun iz. g.er.
ezagutzaile
ezagutze
ezain izond. Bizk. ‘itsusia’.
ezaindu, ezain(du), ezaintzen. da/du ad. Bizk.
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ezaingarri izond. Bizk.
ezaintasun iz. Bizk.
ezaldi
ezamihilu iz. Anethum graveolens. Sin. aneta.
ezantsiatu, ezantsia, ezantsiatzen. da/du ad. Ipar. g.er. ‘antsikabetu, axolagabetu’.
ezantza iz. Ipar. ‘gasolina’.
ezarian
ezarian-ezarian
ezari-ezarian
ezarketa
ezarkin iz. ‘ezarri den gauzakia’.
ezarle
ezarpen
ezarraldi
ezarrarazi, ezarraraz, ezarrarazten. du ad.
ezarrera* e. ezarpen, ezarketa.
ezarri, ezar, ezartzen. du ad.
ezartze
ezauera* e. ezaguera.
ezaugarri
ezaugarritu, ezaugarri(tu), ezaugarritzen. da/du ad.
ezaupide
ezautu* e. ezagutu.
ezaxola izond. Ipar. ‘axolagabea’.
ezaxolakeria iz. Ipar. ‘axolagabekeria’.
ezaxolaki adlag. Ipar. ‘axolagabeki’.
ezaxolarazi, ezaxolaraz, ezaxolarazten. du ad. g.er.
ezaxolatasun iz. Ipar. ‘axolagabekeria’.
ezaxolatu, ezaxola(tu), ezaxolatzen. Ipar. da ad. ‘axolagabetu’.
ezaxolatuki adlag. Ipar.
ezbai
ezbaian adlag. ‘zalantzan’.
ezbaika adlag. g.er. ‘ezbaian’.
ezbaiko izlag. g.er. ‘zalantzazkoa’.
ezbaikor* e. ezbaiko.
ezbehar iz.
ezberdin
ezberdindu, ezberdin(du), ezberdintzen. du ad.
ezberdintasun
ezbide iz. g.er. ‘bidegabea, bidegabekeria’.
ezbideko izlag. g.er.
ezdeus 1 izond. 2 iz.
ezdeusarazi, ezdeusaraz, ezdeusarazten. du ad.
ezdeuskeria
ezdeustasun
ezdeustu, ezdeus(tu), ezdeusten. da/du ad.
eze h. ezen.
ezean: geuk egin ezean, ez du inork egingo; besterik ezean, lehengo arlotearena esan beharko.
ezeduki 1 izond. 2 iz. Bizk.
ezedukitasun iz. Bizk. g.er.
ez-egiteko iz.: aska nazazue, edota bestela egingo dut nik ez-egitekoren bat gaur hemen.
ezegoki
ezegonkor izond. ‘egongaitza’.
ezegonkortasun izond. ‘egongaiztasuna’.
ezein Jas. (ezezko esaldietan erabiltzen da, beti izenarekin: ezein gizoni ez zaio gertatu).
ezelako izlag. Bizk. ‘inolakoa’.
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ezelan adlag. Bizk. ‘inola’.
ezelan ere
ezen
ezen eta
ezen ez
ezen ez eta Ipar. ‘eta ez’: hobe zuela goizegi ezen ez eta berantxe.
ezene(t)z* e. ezen ez.
ezer
ezer asko (ezezko perpausetan erabilia): beranduago etorri izan bagina ere, ez genuen ezer
asko galduko.
ezer ere (ezezko eta galderazko perpausetan erabilia).
ezer gutxi
ezertan eduki ‘kontuan eduki’: jendeen esanak ezertan eduki gabe.
ezertan hartu ‘kontuan hartu’.
ezertara (ere) Bizk. ‘inola (ere)’: ez zuen partida galdu gura ezertara ere.
ezererez* e. ezerez.
ezerez 1 iz. 2 izond.
ezerezean adlag. (batez ere geratu, gelditu bezalako aditzekin erabilia).
ezerezkeria
ezereztasun
ezereztatu* e. ezereztu.
ezereztu, ezerez(tu), ezerezten. da/du ad.
ezertako izlag. ‘egokia, trebea’: sareak egiten ezertakoa.
ezertariko izlag. Batez ere Bizk. (Ezezko perpausetan erabiltzen da): otsein gaixo bat, ezertariko ondasun
gabea.
ezertxo
ezesgarri izond. g.er. ‘arbuiagarria’.
ezespen
ezetsi, ezets, ezesten. du ad.
ezetz: ezetz erantzun dio; ezetza eman dio.
ezeuki* e. ezeduki.
ezezagun
ezezik* e. ez ezik eta izan ezik, salbu.
ezezka adlag.
ezezkako izlag. g.er. ‘ezezkoa’.
ezezko 1 izlag.: ezezko perpausa. 2 iz.: ezezkoa eman.
ezezkoan 1 ‘ezezkoa delakoan’: ezezkoan nago. 2 ‘erantzuna ezezkoa bada’.
ezezkor* e. ezkor; ezezko.
ezezkotasun
ezeztaezin izond.
ezeztagarri
ezeztapen
ezeztarazi, ezeztaraz, ezeztarazten. dio ad.
ezeztatu, ezezta, ezeztatzen. du ad.
ezeztatzaile
ezeztatze iz. Sin. abolizio.
ezeztu, ezetz/ezeztu, ezezten. du ad. g.er. h. ezeztatu (eta ezetsi).
ezgai izond.
ezgaitasun
ezgaitu, ezgai(tu), ezgaitzen. du ad.
ezgarai
ezgauza
ezi Batez ere Zub. h. ezen, ezik.
ezik elkarri utzi nahi ezik dabiltzanak (*denak joan ziren, ama ezik e. denak joan ziren, ama izan ezik).
ezik ere g.er.: ikusi ezik ere ‘ikusi gabe ere’.
ezikasi izond.
ez ikusi iz. g.er. ‘mespretxua’: alargun koitaduari ez ikusi asko egiten zizkioten.
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ezilkor izond. ‘hilezina, hilezkorra’.
ezilkortasun iz. ‘hilezkortasuna, hilezintasuna’.
ezilkortu, ezilkor(tu), ezilkortzen. du ad. g.er. ‘hilezkortu’.
ezin: ezin etorri iz. (bilerara ezin etorria adierazi du gutunez); ezin etsi iz. (maiteminak jo duen bihotzaren ezin etsia).
ezin... -ago: ezin hobeto erantzun zion; bidea ezin ederragoa nuen.
ezinago Ipar.: errege ezinago ona; ezinago gaizki moldatuak.
ezin ase iz. eta izond.
ezinda ‘ezinik’.
ezinean: etxera joan nahi eta joan ezinean; ezinean dabilenari laguntzeko.
ezineko: mugatu ezineko handinahikeria.
ezin esan ahal(a)
ezinez ‘ezinik’.
ezin gehiago
ezin gehiagoan
ezin gehiagoko
ezin gehiagoraino
ezinik: irten nahi eta irten ezinik.
ezin izan: ezin da etorri (*ezin du etorri); ezin du egin.
ezinka Bizk. ‘ezinik’.
ezin konta ahal(a): ezin konta ahal(a) paper.
ezin... -zko: ezin barkatuzko bekatua.
ezinbertze* e. ezinbeste.
ezinbeste iz.
ezinbestean
ezinbesteko
ezinbestez
ezinbestezko
ezinbestekotasun iz. g.er.
ezinbizi iz.: bizinahiak eta ezinbiziak zerabilen gizona.
ezindu izond.
ezindura iz. Ipar. ‘ezintasuna, elbarritasuna’.
ezin-egin iz. ‘ezina, ezintasuna’.
ezinegon iz.
ezinegotzi* e. zinegotzi.
ezineraman iz. g.er.: agintarien arteko ezineramana.
ezinezko
ezinikusi iz.
ezinkizun
ezintasun
ezizen
ezjakin izond.
ezjakinean adlag. ‘jakin gabe, ohartu gabe’.
ezjakinez adlag. Zah. ‘ezjakinean’.
ezjakintasun
ezjakite iz. ‘ezjakintasuna’.
ezkabebelar* e. ezkabia(-)belar.
ezkabia
ezkabia(-)belar ‘aihenzuria’ (Clematis vitalba).
ezkabiadun
ezkabiatsu
ezkai iz. Thymus vulgaris.
ezkail* e. eskail.
ezkailu iz. Phoxinus phoxinus. Sin. txipa.
ezkalu* e. ezkailu.
ezkametz* e. erkametz.
ezkamezti* e. erkamezti.
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ezkaratz
ezkarda* e. eskarda.
ezkarte iz. h. ezker-aihen.
ezkata
ezkatadun izond.
ezkatatsu
ezkatatu, ezkata(tu), ezkatatzen. da ad.
ezkazal* e. azazkal.
ezkel
ezkeldu, ezkel(du), ezkeltzen. du ad. ‘(begiak) okertu’.
ezkeltasun
ezker 1 iz. 2 izond. 3 adlag. Batez ere Ipar. (hartu, joan, utzi bezalako aditzekin erabilia): zuhaitz-lerroak
ezker utziz.
ezker-aihen: Calystegia sepium eta Convolvulus arvensis.
ezker-eskuin
ezker eta eskuin
ezker alde* e. ezkerralde.
ezkerdo izond. g.er. ‘ezkertia’.
ezkerka adlag.
ezkerkada iz. ‘esku ezkerraz jotako kolpea’.
ezkero (eguerdiko hamabiak ezkero moduko esapideetan bakarrik erabiltzekoa).
ezkeroan* e. ezkero.
ezkeroz* e. ezkero.
ezkeroztik* e. ezkero.
ezkerpareta iz. Ipar. ‘frontoia’.
ezkerralde
ezkerreko iz. eta izlag.
ezkerte iz. h. ezker-aihen.
ezkerti
ezkertiar
ezketino* e. ezkero.
ezki iz. Tilia.
ezkibel izond. g.er. ‘mukerra, aurpegi-iluna’.
ezkila
ezkila(-)dorre
ezkila(-)lore Campanula sp.
ezkila(-)mihi
ezkilazain
ezkira* e. izkira.
ezko 1 iz. ‘argizaria’.
ezko-argi g.er. ‘kandela’.
ezko 2 izond. Bizk. ‘hezea’.
ezkonahizpa iz. Sin. koinata.
ezkonanaia
ezkonarazi, ezkonaraz, ezkonarazten. du ad.
ezkonarreba iz. Sin. koinata.
ezkonberri
ezkonbizitza
ezkondu, ezkon, ezkontzen. da/du ad.
ez-konfesional izond. Sin. akonfesional.
ezkongabe izond.
ezkongabeko izlag.
ezkongabetasun iz.
ezkongai
ezkongaietan
ezkon-hitz
ezkonlagun
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ezkon-nahasle iz. eta izond. g.er. ‘ezkontza-nahaslea’.
ezkon-nahaste iz. g.er. ‘adulterioa’.
ezkonsari
ezkontide
ezkontsari* e. ezkonsari.
ezkontza
ezkontza egin ‘ezkondu’.
ezkontza galdu
ezkontza-hauste
ezkontza hautsi
ezkontzako hitz / berba
ezkontza-nahasle
ezkontzaz adlag.: hasi ziren ezkontzaz elkarganatzen; jaiotzaz ez bazen handizki, ezkontzaz
bihurtu zen.
ezkontzazko izlag.: ezkontzazko ahaidetasuna.
ezkontze
ezkor
ezkortasun
ezkotasun iz. Bizk. ‘hezetasuna’.
ezkotu, ezko(tu), ezkotzen. da/du ad. Bizk. ‘hezetu’.
ezkoztadura iz. g.er.
ezkoztatu, ezkozta, ezkoztatzen. du ad. g.er. ‘ezkoz estali’.
ezkur
ezkurdi iz. g.er.
ezkurdun izond. g.er. ‘(zuhaitzez mintzatuz) ezkurrak ematen dituena’.
ezkutaldi
ezkutaleku
ezkutapen
ezkutarazi, ezkutaraz, ezkutarazten. du ad.
ezkutari
ezkutatu, ezkuta, ezkutatzen. da/du ad.
ezkutatze
ezkutu 1 izond. ‘gordea’. 2 iz. ‘sekretua’. 3 iz. ‘diru-txanpona’. 4 iz. ‘babeskia’.
ezkutuan
ezkutuko
ezkutuka adlag.
ezkutuki
ezleku
ez-metal izond. Kim.
ezmezean egon g.er. ‘zalantzan egon’.
ezne* e. esne.
ezo* e. heze.
ezohiko izlag.
ez-ohizko* e. ezohiko.
ezongi iz. Ipar. eta Naf. ‘ondoeza’.
ezontsa iz. Ipar. ‘ondoeza’.
ezordu
ezoren
ez-organiko izond. Kim.
ezotasun* e. hezetasun.
ezotu* e. hezetu.
ezpa iz. Zah. ‘zalantza’.
ezpabere lok. Bizk. 1 ‘ezperen, bestela’. 2 ‘ezpada, baizik eta’.
ezpada junt. ‘baizik eta’: ez gizon baten, ezpada askoren egitekoa.
ezpai* e. ezbai.
ezpain
ezpain(-)ertz: irribarre gozoa ezpain-ertzean loratzen zaiola.
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ezpaindun izond. Bot.
ezpaineko iz. ‘muturrekoa’.
ezpainetako iz.
ezpainetaratu, ezpainetara(tu), ezpainetaratzen. da/du ad. g.er.: irribarre gozoa ezpainetaratu zitzaion.
ezpain-horzkari izond. Fon.
ezpainkari
ezpainzapi
ezpal
ezpalarta iz. Orcinus orca. Sin. orka.
ezpaldu, ezpal(du), ezpaltzen. du ad. g.er. ‘ezpaletan zatitu’.
ezpalka adlag.
ezpalkatu, ezpalka(tu), ezpalkatzen. du ad. g.er. ‘ezpaldu’.
ezpalketa 1 adlag. Ipar. g.er. 2 iz. g.er.
ezpan* e. ezpain.
ezpara iz. Fam. Tabanidae.
ezpata iz. 1 (arma). 2 ‘lihoa zehatzeko lanabesa’. 3 (orgarena). 4 (karta-jokoko saila).
ezpata(-)arrain Xiphias gladius.
ezpata(-)belar Carex pendula.
ezpata(-)dantza
ezpata(-)dantzari
ezpata(-)joko
ezpata(-)lore Gladiolus sp.
ezpatadun
ezpatagile
ezpataka
ezpatalari* e. ezpatari.
ezpatari
ezpatatu, ezpata(tu), ezpatatzen. du ad. ‘garbatu’.
ezpel iz. Buxus sempervirens.
ezpeldi
ezpeleta iz. (bela-ontziko hagetako bat).
ezpelki iz. ‘ezpelaren zura’.
ezpere
ezperen
ezpi iz. ‘(arrainaren, erlearen) eztena’.
ezponda
ezproi
ezpurutasun iz. Fis. eta Kim.
ezta: ezta gutxiagorik ere; ezta hurrik eman ere; ezta pentsatu ere.
eztabai iz. g.er. ‘eztabaida’.
eztabaida
eztabaidan
eztabaidaezin izond. ‘ezin eztabaidatuzkoa’.
eztabaidagai
eztabaidagarri
eztabaidagune
eztabaidaka adlag. g.er. ‘eztabaidan’.
eztabaidatu, eztabaida(tu), eztabaidatzen. du ad.
eztabaidazale izond.
ezta (... ere) edo ez eta... (ere)
eztai* e. eztei.
eztainu
eztainu(-)belar ‘azeri-buztana’.
eztainuztatu, eztainuzta, eztainuztatzen. du ad.
eztanda
eztanda egin
eztanda eragin
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eztarri

eztarri(-)zulo ‘eztarriko zuloa’.
eztasun iz. g.er.
eztegu iz. Bizk. ‘ezteiak’.
eztei iz. pl.
ezteiak egin
ezteietako iz. g.er. ‘ezteiliarra’.
ezteiliar
ezteitar iz. g.er. ‘ezteiliarra’.
ezten
eztendun
eztenka
eztenkada
eztenkatu, eztenka(tu), eztenkatzen. du ad.
eztera* e. geztera.
ezteus* e. ezdeus.
ezti 1 iz.
eztitan (izan...)
eztizko izlag.: eztizko irribarrea.
ezti 2 izond.
eztialdi
eztiarazi, eztiaraz, eztiarazten. du ad.
eztidura iz. Ipar.: halako eztidura bat, halako zorion bat.
eztigai iz. 1 ‘eztia egiteko gaia’. 2 ‘eztigarria’.
eztigailu
eztigarri izond. eta iz.
eztigile
eztigintza
eztikeria
eztiki
eztiro adlag. ‘eztiki’.
eztitasun
eztitsu
eztitu, ezti(tu), eztitzen. da/du ad.
eztitze
eztul
eztul(-)belar Tussilago farfara.
eztul egin
eztulka
ezune iz. Bizk. ‘ezaldia’.
ezurte
ezuste
ezustean
ezusteko izlag. eta iz.: galerna eta zurrunbiloa ditu ezusteko lagun; sekulako ezustekoa etorri
zaie gainera.

(Euskaltzaindiak, 2005eko urriaren 21ean, Mungian, onartua)
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